
Birgitta Haukdal hlær
a› slú›ursögunum
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KOMIN ÚR HÁLFS ÁRS PÁSU

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

Fréttablaðið
skorar og skorar!

Íslendingar 18-49 ára

26%

39%

Lestur íþróttasíðna

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

*

SVIPAÐ VEÐUR ÁFRAM,
YFIRLEITT ÞURRT og bjart en einstaka
síðdegisskúrir hér og hvar. Hæg norðanátt
og hiti  6 -12 stig.

VEÐUR 4

LAUGARDAGUR
4. júní 2005 - 149. tölublað – 5. árgangur

Ný andlit í byrjunar-
liðinu gegn Ungverjum
Ísland mætir Ungverj-
um í undankeppni HM
á Laugardalsvellinum
klukkan 18.05 í dag.
Tveir leikmenn verða
í byrjunarliðinu í
fyrsta sinn í þessum
leik.

ÍÞRÓTTIR 35

Eitursnjall en rætinn
Finnur Ingólfsson
ávann sér virðingu
innan Framsóknar
þegar hann hreins-
aði upp skuldahal-
ann eftir NT-ævintýr-
ið. Hann þykir eitur-
snjall og ólæknandi
dugnaðarforkur sem

á til að vera rætinn að óþörfu.

MAÐUR VIKUNNAR 16

Ekur um á sögu-
frægu mótorhjóli

NJÁLL GUNNLAUGSSON

Í MIÐJU BLAÐSINS  

▲

ÍRAFÁR MÆTIR ENDURNÆRÐ AFTUR TIL LEIKS 

Vilja flyngri dóma
í mansalsmálum
Mál sem tengjast mansali hafa rata› í vaxandi mæli inn á bor› dómstóla hér á
landi. Fólk sem starfar a› mannréttindamálum á Íslandi dregur í efa a› teki›
sé á flessum málum af nægilegri festu.
DÓMSMÁL Kristín Ástgeirsdóttir,
sérfræðingur á rannsóknastofu í
kvenna- og kynjafræðum við Há-
skóla Íslands, segir nauðsynlegt að
taka á öllum málum tengdum man-
sali, þar sem konur um allan heim
eru oftar en ekki fórnarlömb, af
ákveðni og hörku.

„Ég benti á það þegar þessi mál
fóru að koma fram hér á landi að
það væri nauðsynlegt að gefa þau
skilaboð til glæpamanna sem að
mansali standa að flutningsleið
með fólk um Ísland sé vondur kost-
ur.“ Kristín dregur í efa að þau for-
dæmi sem dómar í þessum málum
hafi sent nógu sterk skilboð. „Ég
gagnrýndi það á sínum tíma að
ekki væri tekið harðar á þessum
málum, líkt og gert er í löndum í

kringum okkur, en þá gáfu dóm-
stólar tóninn með því að dæma
mann fyrir brot sem tengdist man-
sali í fimm mánaða fangelsi.“
Birna Þórarinsdóttir, fram-
kvæmdastýra UNIFEM á Íslandi,
þróunarsjóðs Sameinuðu þjóðanna
fyrir konur, segir ekki sitt að
dæma um hvort refsingarnar séu
nógu harðar en það sé alveg ljóst
að Ísland verði að hafa skýra
stefnu hvað þessi mál varðar.

„Það verður að taka ákveðið á
þessum málum hjá dómstólum, en
það verður líka að huga að vandan-
um í víðara samhengi og taka þátt
í því alþjóðlega starfi sem unnið er
til þess að stemma stigu við þeim
djúpstæða og umfangsmikla vanda
sem mansalið er.“

Jónatan Þórmundsson, laga-
prófessor við Háskóla Íslands,
segir mikilvægt að tekið sé á þess-
um málum með svipuðum hætti og
gert er í löndum í kringum okkur.
„Það er óheppilegt að dæmt sé með
öðrum hætti hér á Íslandi en til
dæmis í nágrannlöndunum, því þá
fara glæpamennirnir að leita eftir
því að fara hér í gegn, þar sem hér
eru vægari refsingar við þess hátt-
ar brotum.

Þetta hefur gerst í fíkniefna-
málunum annars staðar í heimin-
um, og það er ekki eftirsóknavert
að skapa griðland fyrir þessa
starfsemi hér á landi.

Samræmi milli ríkja í þessum
málum er því afar mikilvægt.“

magnush@frettabladid.is

&Hellur  steinar 

S. 540 6800  
www.steypustodin.is

 

▲

Rafstu› í æsku opna›i
vitundina 

FINNBOGI PÉTURSSON

VINNUR MEST MEÐ TÍÐNISVIÐ

▲

Sif Gunnarsdóttir skipu-
leggur Hátíð hafsins

Skipið Sæbjörgin fer
í Akraborgarleik og
siglir til Akraness

eins og forð-
um.
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VEÐRIÐ Í DAG

Íslandsbanki:

Slegist um
yfirrá›in
VIÐSKIPTI Fylkingarnar sem
takast á um völdin innan Ís-
landsbanka reyna nú báðar að
komast yfir fjögurra prósenta
hlut Steinunnar Jónsdóttur í
bankanum. Það getur ráðið
miklu um framtíð bankans hvor
fylkingin tryggir sér hlutinn, ef
af sölu hans verður.

Talið er að Straumur og
Landsbankinn reyni að tryggja
aðilum sér vilhöllum hlutinn þar
sem Straumur getur ekki keypt
hann vegna skilyrða Fjármála-
eftirlitsins. Bjarni Ármannsson,
forstjóri Íslandsbanka, og Einar
Sveinsson stjórnarformaður
hafa nýlega tryggt sér hlut Jóns
Helga Guðmundssonar í Byko,
en hann er faðir Steinunnar.

Jón Helgi og Steinunn hafa
bæði stutt Bjarna, Árna og
samverkamenn þeirra til þessa.
Nái Straumur og Landsbanki
hlut Steinunnar breytast
valdahlutföllin því nokkuð.

Sjá síðu 18

Ofbeldi gegn barni:

Misflyrmdu
meintri norn
BRETLAND Þrír Angólamenn sem
búa í Bretlandi hafa verið sak-
felldir fyrir misþyrmingar á
barni sem þeir töldu að væri
norn.

Í ársbyrjun 2003 barst ætt-
ingjum átta ára gamallar
angólskrar stúlku sem býr í
Hackney í Lundúnum orðrómur
um að telpan væri viðriðin ein-
hvers konar kukl. Þeir ákváðu
því að særa úr henni illan anda
með því að skera hana, hýða
með belti og nudda chilli-pipar í
augu hennar. Ættingjarnir höfðu
auk þess í hyggju að varpa
henni ofan í á sem rennur fyrir
utan heimili þeirra. 

Dómur hefur ekki verið kveð-
inn upp en búist er við að þre-
menningarnir verði settir í
fangelsi. ■

HELGARVIÐTAL 28

FERÐALÖG „Við vitum ekkert hvert
við ætlum að fara á þessari stundu
en þannig eru líka skemmtilegustu
ferðalögin,“ sögðu þeir Hörður
Unnarsson og Jóhann Arnórsson,
sem voru í hópi þeirra höfuðborg-
arbúa sem héldu úr bænum um
helgina. Gekk umferðin engu að
síður vel fyrir sig og höfðu engin
teljandi óhöpp orðið þegar blaðið
fór í prentun.

Hörður sagði þá félaga búna
undir hvað sem er enda með gott

tjald, góða svefnpoka og annað sem
máli skipti í útilegum. „Við gætum
endað norður í landi eða endað í
Borgarfirði. Það veltur á því í
hvernig skapi við erum á leiðinni
og hvort við sjáum eitthvað
skemmtilegt sem er þess virði að
kanna nánar. Þetta höfum við gert
áður og alltaf haft gaman af.“

Áfangastaðir voru af ýmsu tagi
hjá öðrum ferðalöngum sem
Fréttablaðið náði tali af. Laugar-
vatn og Borgarfjörður heilluðu

marga og talsverður straumur af
fólki var norður á Akureyri. Þó var
það mat afgreiðslufólks á bensín-
stöðvum að umferð fólks út á land
væri minni en oft áður um þessa
helgi.

Helgarspá Veðurstofu Íslands
er sæmileg fyrir allt landið en þó er
hætta á slydduélum eða skúrum
norðaustanlands. Gert er ráð fyrir
að hitastig verði frá fjórum stigum
og allt að sextán og hlýjast suðvest-
anlands. - aöe

Fjöldi fólks hélt af stað í ferðalag:

Haldi› á vit óvissunnar

JÓHANN OG HÖRÐUR Glaðir í bragði enda viðburðarík helgi framundan. Vel búnir og til í allt en höfðu enga hugmynd um áfangastaðinn.
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EFNAHAGSMÁL Seðlabankinn hækk-
aði stýrivexti um hálft prósentustig
í gær. Allar líkur eru því á því að
vextir á skammtímalánum, yfir-
drætti og kreditkortaskuldum hjá
bönkunum hækki í kjölfarið.

Seðlabankinn hefur nú hækkað
vexti úr 5,3 prósentum í 9,5 síðan í
maí í fyrra. Sem fyrr eru rökin fyrir
hækkuninni þau að hætta sé á að
verðbólga verði í hagkerfinu þegar
yfirstandandi tímabili stórfram-
kvæmda lýkur.

Greiningardeild KB banka sagði
í hálf fimm fréttum í gær að vaxta-
hækkunin væri meiri en búist hefði
verið við. Það þýðir að allar líkur
eru á því að gengi krónunnar styrk-

ist ennþá frekar á mánudaginn, en
gengið hafði lækkað nokkuð skarpt
í aðraganda vaxtaákvörðunarinnar
þar sem búist var við minni hækk-
un.

Fram kom í máli Birgis Ísleifs
Gunnarssonar seðlabankastjóra í
gær að nú væri verðbólga engin ef
litið væri framhjá hækkun á hús-
næðisverði. Hins vegar væri sú

hjöðnun á verðbólgu líklega tíma-
bundin. „Sennilegt er að verðbólga
aukist á ný þegar áhrif gengishækk-
unar krónunnar frá desember síð-
astliðnum og breytinga á meðferð
vaxtakostnaðar í húsnæðislið vísi-
tölu neysluverðs hafa fjarað út og
dregur úr áhrifum óvenjumikillar
verðsamkeppni á lágvöruverðs-
markaði,“ sagði Birgir Ísleifur. - þk
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Enn hækka stýrivextir Seðlabankans:

Gengi› líklega áfram sterkt

Lík kornabarna finnast í frystikistu:

Mó›ir játar a› hafa myrt börn sín
VÍN, AP Mikill óhugnaður ríkir í
Austurríki eftir að lögreglan í
Graz skýrði frá því að hún hefði
fundið lík fjögurra kornabarna.
Móðir þeirra hefur játað að hafa
banað þeim í örvæntingu sinni
vegna fjárhagsstöðu.

Fyrstu tvö líkin fundust á
mánudaginn í frystikistu í hús-
inu þar sem konan býr en ná-
granni hennar ætlaði að ná sér í
rjómaís. Lögregla var þegar
kölluð á vettvang og fann tvö lík
til viðbótar, eitt í málningarfötu
sem fyllt hafði verið með steypu
og grafin í jörð og annað sem
grafið var undir rusli í skúr í
garðinum.

Móðir barnanna hefur þegar
játað að hafa ráðið þeim bana
fljótlega eftir fæðingu þeirra.
Hún ber því við að hafa fyllst ör-
væntingu vegna bágrar fjár-

hagsstöðu en jafnframt óttaðist
hún að sambýlismaður sinn
mundi yfirgefa sig vegna barn-
anna. Grunur leikur á að fyrsta
drápið hafi átt sér stað fyrir
þremur árum. 

Konan starfar sem endur-
skoðandi en nágrannar hennar
lýsa henni sem dugnaðarforki
sem hélt heimili þeirra ávallt
fallegu. Skötuhjúin hafa þegar
verið sett í gæsluvarðhald á
meðan rannsókn málsins fer
fram.

Austurríska þjóðin er slegin
miklum óhug vegna málsins en
morð og ofbeldisglæpir eru
fremur fátíð í landinu. ■

Skuldir fátækra ríkja
ver›i stroka›ar út
Gordon Brown, fjármálará›herra Bretlands, hefur kynnt áform ríkisstjórnar-
innar um a› gefa fátækustu ríkjum heims upp skuldir sínar. Bretar skora á
ríkisstjórnir annarra au›ugra ríkja a› gera slíkt hi› sama.

FÁTÆKT Breska ríkisstjórnin ætlar
að berjast fyrir því að striki verði
slegið yfir stóran hluta skulda
þróunarlandanna og mannúðar-
aðstoð við þau verði snaraukin.
Bandaríkjamenn eru hins vegar í
mörgum atriðum andvígir þess-
um áformum.

Gordon Brown, fjármálaráð-
herra Bretlands, kynnti áætlanir
sínar um það sem hann kallar
„Marshall-aðstoð okkar tíma“ á
fundi í Edinborg á fimmtudags-
kvöldið. Samkvæmt tillögunum
verða fátækustu ríkjum heims,
sem flest eru í Afríku sunnan Sa-
hara, gefnar upp skuldir sínar hjá
stofnunum á borð við Alþjóða-
bankann, Alþjóðagjaldeyris-
sjóðinn og Afríska þróunarbank-
ann. Verði þetta ekki gert þurfa
þróunarlöndin að greiða um þús-
und milljarða króna í afborganir á
lánum næsta áratuginn.

„Nú er hvorki tími fyrir hálf-
kák né ótta um of háleit markmið.
Nú er tækifæri fyrir okkur til að
snúa gæfuhjóli heillar heimsálfu
henni í vill og gerbreyta lífi millj-
óna manna,“ sagði Brown á fund-
inum. Brown hefur lengi verið
áhugamaður um að draga úr
skuldabyrði þróunarlandanna og
því hafa Bretar einsett sér að
gera málefnið að sínu höfuðmark-
miði meðan á formennsku þeirra í
hópi átta helstu iðnríkja heims
stendur. Fundur þeirra hefst í
Gleneagles í Skotlandi 6. júlí
næstkomandi og tímann þangað
til ætla Bretar að nota til að sann-
færa aðrar þjóðir um nauðsyn
áætlana sinna.

Fyrir utan afléttingu skulda

hyggst Brown beita sér fyrir
auknum framlögum til mannúðar-
og þróunaraðstoðar og að við-
skiptahindrunum verði rutt úr
vegi svo að fátækari þjóðir eigi
hægara um vik að selja vörur sín-
ar á heimsmarkaði. Bróðurpartur
þeirra fjármuna sem löndin
fengju vegna þessara ráðstafana
yrði sérstaklega eyrnamerktur
menntamálum.

Bretar hyggjast ganga sjálfir á
undan með góðu fordæmi og
greiða tíu prósent skulda 22 fá-
tækustu ríkja heims við alþjóða-
stofnanirnar. Kanadamenn og
Hollendingar ætla að gera slíkt

hið sama. Bandaríkjamenn hafa
hins vegar lýst því yfir að margir
liðir áætlunar Browns séu þvert á
hagsmuni þeirra og fjárlaga-
stefnu. sveinng@frettabladid.is

Kvóti til Hornafjarðar:

Skinney
kaupir Helgu
SJÁVARÚTVEGUR Fyrirtækið Skinney
Þinganes á Hornafirði hefur fest
kaup á fiskveiðiskipinu Helgu RE
49 af útgerðinni Ingimundi hf. í
Reykjavík. Aðalsteinn Ingólfsson
framkvæmdastjóri segir að skipið
verði afhent um miðjan ágúst og
gert út frá Hornafirði. 

Með skipinu fylgja aflaheim-
ildir sem nema fjórtán til fimmt-
án hundruð þorskígildistonnum,
einkum í þorski, ýsu og ufsa.
Kaupverð skipsins fæst ekki gefið
upp en miðað við gangverð á afla-
heimildum gæti Skinney Þinganes
hafa greitt 1,6 milljarða króna
fyrir kvótann. ■

PÓLSKA SKÚTAN Sé grannt skoðað má sjá
talsverðar skemmdir á hlið skútunnar sem
liggur í Vestmannaeyjahöfn.

Skúta hætt komin við Eyjar:

Árekstur vi›
stórhval
SJÓSLYS Áhöfn pólskrar skútu komst
við illan leik í höfnina í Vestmanna-
eyjum í fyrrakvöld eftir að hafa lent
í árekstri á hafi úti. Vildi fólkið
meina að skútan hefði lent í árekstri
við hval en hlið skútunnar er löskuð
og tók hún á sig vatn alla leiðina til
Vestmannaeyja.

Ólafur M. Kristinsson hafnar-
stjóri segist aldrei hafa heyrt um
árekstur stórhvelis og báta og vel
geti verið að um rekavið hafi verið
að ræða. Hins vegar sé ljóst að
skemmdirnar á skútu útlending-
anna séu það miklar að einhver tími
muni líða áður en fólkið geti haldið
för sinni áfram til Kanada eins og til
stóð. -aöe

AF SLYSSTAÐ Bíllinn fór nokkrar veltur utan
vegar.

Alvarlegt umferðarslys:

Tveir miki›
slasa›ir
LÖGREGLUMÁL Tveir slösuðust
alvarlega í alvarlegu umferðar-
slysi á Austurvegi í fyrrinótt.
Ökumaður missti stjórn á bíl sín-
um, keyrði á ljósastaur og valt
nokkrar veltur utan vegar.

Ökumaður og þrír farþegar
voru í bílnum og slösuðust þeir
sem fram í sátu alvarlega. Far-
þegarnir sem sátu í aftursætum
sluppu með minniháttar meiðsl. 

Þrír sjúkrabílar frá Grindavík
og Keflavík voru kallaðir út auk
lögreglu og slökkviliðs Grindavík-
ur. Farþegarnir og ökumaður voru
öll flutt á slysadeild Landspítal-
ans í Fossvogi. Farþeganum sem
sat í framsæti er nú haldið sofandi
í öndunarvél. - mh

„Fyrst hann vildi þetta,
var hún reiðubúin.
Hún átti þó þá afsökun
að hún elskaði hann...“

Ráðskona óskast í sveit
má hafa með sér barn
metsölu-ástarsagan eftir snjólaugu bragadóttur
frá skáldalæk er komin aftur!

Sími: 554 7700

KILJA

LÖGREGLUFRÉTTIR

SÝRLAND
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AÐGERÐA ER ÞÖRF Fátækustu ríki heims
verða að greiða um þúsund milljarða ís-
lenskra króna í afborganir af lánum næsta
áratuginn. Litlar líkur eru á að þau nái að
vinna sig úr fátæktinni verði ekki létt undir
með þeim á einhvern hátt.

GORDON BROWN Hann kallar áform ríkis-
stjórnar sinnar „Marshall-aðstoð vorra
tíma.“

SCUD-ELDFLAUGAR VEKJA UGG
Sýrlendingar hafa að undanförnu
gert tilraunir með meðaldrægar
Scud-eldflaugar. Þetta hefur
vakið ótta meðal Ísraelsmanna
um að þessir óvinveittu nágrann-
ar þeirra geti gert efnavopnaárás
á ísraelskar borgir en talið er að
Sýrlendingar búi yfir slíkum
vopnum.

TEKNIR MEÐ FÍKNIEFNI Lögregl-
an í Vestmannaeyjum tók fjóra
menn með lítilræði af hassi í
heimahúsi í fyrrinótt. Mennirnir
voru færðir á lögreglustöð en var
síðan sleppt að lokinni skýrslu-
töku.

SPURNING DAGSINS
Hafsteinn, ætlar›u a› bjó›a
Daví› í Monopoly í Perlunni?

„Nei. Ég er mjög sár að Alfreð hafi skilað
spilinu því hann hefði hugsanlega getað
fengið útrás fyrir þörf sína til þess að taka
áhættu með annarra manna fé.“

Hafsteinn Þór Hauksson er formaður Sambands
ungra sjálfstæðismanna, sem gaf Alfreð Þorsteinssyni
Monopoly til að mótmæla eyðslu Orkuveitunnar. Al-
freð endursendi spilið og stakk upp á ungir sjálfstæð-
ismenn biðu Davíð Oddssyni að spila við sig
Monopoly í Perlunni, sem Davíð lét reisa, því hún
hefði reynst borginni þungur baggi.

LEITAÐ AÐ VÍSBENDINGUM Austur-
ríska þjóðin er afar slegin vegna
þessa skelfilega máls.
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STÝRIVEXTIR SEÐLABANKANS FRÁ ÁRINU 2003
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Ólöglegt vinnuafl:

Yfir fjörutíu
ábendingar
ATVINNUMÁL Átak Alþýðusambands
Íslands gegn félagslegum undirboð-
um og ólöglegri atvinnustarfsemi
gengur vel, en það hefur nú staðið
yfir í rúman mánuð.

Á því tímabili hafa borist um 40
ábendingar um hugsanlega ólöglega
atvinnustarfsemi og koma þær víða
að. Að sögn Halldórs Grönvold, að-
stoðarframkvæmdastjóra sam-
bandsins, eru flestar ábendingarnar
vegna fólks í bygginga- og veitinga-
geiranum suðvestanlands en einnig
talsvert um ábendingar vegna verk-
taka sunnanlands.

-aöe



Dagskrá í dag
• Tívolísprell á efri bílapalli
• Kl. 13.00 - Kalli á þakinu kemur í heimsókn
• Kl. 13.00 - 17.00 - Teiknisamkeppni á Blómatorgi
 með Mogganum og Pennanum
• Kl. 13.15 - 15.30 - Ratleikur Kalla á þakinu
• Kl. 13.00 - 17.00 - Andlitsmálun fyrir káta krakka í göngugötu

Dagskrá á morgun, sunnudag
• Tívolísprell á efri bílapalli
• Kl. 13.00 - Kalli á þakinu kemur í heimsókn
• Kl. 13.00 - 17.00 - Teiknisamkeppni á Blómatorgi
 með Mogganum og Pennanum

Frábær tilboð á máltíðum á Stjörnutorgi!

Veitingastaðir  og Kringlubíó 
eru með opið lengur á kvöldin.

www.kringlan.is  upplýsingasími 588 7788  skrifstofusími 568 9200

Verslanir
Ævintýraland

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
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Fjölskyldudagar
Opið kl. 13-17 í dag
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Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

65,65 65,97

119,32 119,90

80,59  81,05

10,83 10,90

10,19 10,25

8,82 8,88

0,61  0,61

96,69 97,27
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Breska ríkisstjórnin skorin úr snörunni:

Atkvæ›agrei›slan sett í salt
EVRÓPUMÁL Fastlega er búist við að
Bretar muni slá því á frest að
ákveða hvenær eða hvort þjóðar-
atkvæðagreiðsla fer fram í landinu
um stjórnarskrársáttmála Evrópu-
sambandsins.

Enda þótt leiðtogar ESB hafi
hvatt þau aðildarríki sem eftir eiga
að staðfesta sáttmálann til að halda
sínu striki ríkir svo mikil óvissa um
stöðu hans eftir atkvæðagreiðslurn-
ar í Frakklandi og Hollandi að lítill
tilgangur virðist vera með því.

Breska dagblaðið The In-
dependent greindi frá því í gær að
allar líkur væru á að Jack Straw,
utanríkisráðherra Bretlands,
myndi draga til baka tillögu um

þjóðaratkvæðagreiðslu í landinu í
breska þinginu á mánudag vegna
þessarar óvissu. Blaðið hermir að
með þessu sé ekki verið að slá sátt-
málann af heldur vilji stjórnin bíða
með að aðhafast nokkuð þar til
Frakkar og Hollendingar hafi tekið
skjalið í sátt. 

Áður hafði því verið staðfastlega
haldið fram að engar breytingar
yrðu gerðar á sáttmálanum en í
fyrradag sagði talsmaður fram-
kvæmdastjórnarinnar að það kæmi
til greina í ljósi úrslitanna í vikunni.
Endurbætur á honum verða því ef
til vill gerðar á leiðtogafundi ESB-
ríkjanna í Brussel síðar í þessum
mánuði. ■

Sjö flúsund n‡ir bílar
N‡ir bílar hafa selst hra›ar fla› sem af er ári en á›ur hefur flekkst hér á landi.
Í maí var slegi› met í n‡skráningu bíla en flá voru n‡skrá›ir meira en 2.000
fólksbílar á einum mánu›i. Meirihluti flessara bíla eru keyptir á lánum.
BÍLASALA Aldrei hafa jafn margir
bílar selst á jafn stuttum tíma hér á
landi og í maímánuði. Þá voru ný-
skráðir 2.012 nýir fólksbílar og þá
hafa selst meira en 7.000 nýir bílar
það sem af er ári. Metið í nýskrán-
ingu bíla á ári síðustu ár eru rúm-
lega fimmtán þúsund bílar árið
1999. Ef fram heldur sem horfir
fellur það met í ár.

Þórður Kristinn Jóhannesson,
aðstoðarframkvæmdastjóri fjár-
mögnunarfyrirtækisins Glitnis,
segir að líklega megi að hluta til
skýra þessa sprengingu með því að
bílaleigurnar séu að endurnýja
flota sinn fyrir sumarið. Hann seg-
ir það ljóst að að minnsta kosti 50
til 60 prósent af þessum nýju bílum
séu fjármagnaðir af fyrirtækjum
sem sérhæfa sig í því, fyrirtækjum
eins og Glitni, Lýsingu og SP fjár-
mögnun.

Þórður segir að markaðurinn

hafi breyst nokkuð frá síðasta ári.
Þá hafi margir viljað nýta sér
rekstrarleigusamninga en nú sé
það að færast mjög í vöxt að ein-
staklingar vilji sjálfir „eiga“ bílinn,
það er kaupa hann á lánum. Hann
telur einnig nær öruggt að þeir fáu
sem staðgreiða bílinn hjá umboði
hafi þá margir tekið bankalán og
fjármagni þannig kaupin á annan
hátt án þess þó að eiga beinlínis
fyrir bílnum.

P. Samúelsson hf. umboðsaðili
Toyota á Íslandi á ansi stóra sneið
af markaðnum ef litið er á tölur frá
Umferðarstofu. Í maímánuði ein-
um seldi umboðið meira en 600
nýja bíla. Haraldur Þór Stefánsson,
sölustjóri P. Samúelsson, segist
aldrei hafa kynnst öðru eins. Hann
segir að bílaleigurnar endurnýi
alltaf flota sína á þessum árstíma
og það sé með svipuðu móti nú og
fyrri ár og því hljóti sprengingin að
skýrast af því að einstaklingar séu
að endurnýja. Hann segir fólk vera
að kaupa allt frá smábílum upp í
jeppa og að P. Samúelsson hafi til
að mynda selt meira en eitt hund-
rað nýja Land Cruiser-jeppa í maí.

Nú á fyrstu þremur dögum júní-
mánaðar hefur P. Samúelsson þeg-
ar selt 54 nýja bíla þannig að júní
gæti slegið maí út ef fram heldur
sem horfir.

oddur@frettabladid.is

Úrslit atkvæðagreiðslna:

Erdogan er
vonsvikinn
ANKARA, AP Recep Tayyip Erdog-
an, forsætisráðherra Tyrklands,
lýsti í viðtali við AP-fréttastof-
una í gær von-
brigðum sínum
með að Frakkar
og Hollendingar
hefðu fellt
s t jórnarskrár -
sáttmála Evrópu-
sambandsins en
sagði að Tyrkir
myndu engu að
síður þýsta á um
að fá aðild að sambandinu.

Úrslitin í vikunni þýða að lík-
urnar á aðild Tyrkja að ESB
hafa dvínað verulega en stór
hluti þeirra sem hafnaði sátt-
málanum er talinn mjög andsnú-
inn henni. Þegar við bætist and-
staða Angelu Merkel, sem gæti
orðið kanslari í Þýskalandi í
haust, við inngöngu Tyrkja er
útlitið fyrir þá dökkt. ■

Táningspiltar dæmdir:

Teknir me›
fíkniefni
DÓMSMÁL Fjórir piltar á aldrinum
18 til 19 ára voru í gær dæmdir í
Héraðsdómi Reykjavíkur í sex til
tíu mánaða skilorðsbundið fang-
elsi fyrir þjófnaðarbrot og brot á
fíkniefnalöggjöf.

Lögregla lagði hald á tæp 10
grömm af hassi og um hálft
gramm af amfetamíni í bíl eins
sakborninganna sem og nokkuð
magn af þýfi sem piltarnir höfðu
tekið ófrjálsri hendi hér og þar til
að fjármagna fíkniefnaneyslu.
Pilturinn sem ók bílnum var líka
dæmdur fyrir að aka undir áhrif-
um fíkniefna. Öllum sakborning-
um var einnig gert að greiða verj-
endum sínum málsvarnarlaun.

-oá

DREPNIR MEÐ KÖLDU BLÓÐI Myndirnar af
fjöldamorðunum voru sem blaut tuska í
andlit margra Serba.

Hugarfarsbreyting:

Horfst í augu
vi› vo›averk
BELGRAD, AP Hugarfarsbreyting
kann að vera í vændum hjá stór-
um hluta serbnesku þjóðarinnar
eftir að myndir af fjöldamorði á
bosnískum múslimum í bænum
Srebrenica árið 1995 voru birtar.

Saksóknarar við stríðsglæpa-
dómsstólinn í Haag sýndu mynd-
bandið við réttarhöldin yfir
Slobodan Milosevic, fyrrverandi
forseta Júgóslavíu, á miðvikudag-
inn og um kvöldið var það svo
sýnt í Serbíu. 

Margir Serbar hafa ekki viljað
horfast í augu við voðaverkin sem
unnin voru í stríðinu og því hefur
gengið illa að handsama eftirlýsta
stríðsglæpamenn. Í gær létu hins
vegar viðbrögðin við myndunum
ekki á sér standa því þá voru tíu
meintir stríðsglæpamenn hand-
teknir í landinu. ■

KÝPUR
LEIÐTOGAR FUNDA Leiðtogar
Tyrkja og Kýpur-Tyrkja hittust í
Ankara í fyrradag og réðu ráð-
um sínum um hvernig binda
mætti enda á skiptingu Kýpur.
Eynni var skipt á áttunda ára-
tugnum eftir að Tyrkir gerðu
þar innrás en í fyrra felldu
Kýpur-Grikkir tillögu um sam-
einingu. Því er einungis suður-
hluti Kýpur hluti af Evrópusam-
bandinu.

Frábær tómstundablöð

... full af spennandi verkefnum!

RECEP TAYYIP 
ERDOGAN

VEÐRIÐ Í DAG

JACK STRAW Breska ríkisstjórnin er því ef-
laust fegin að fá gálgafrest til að halda
þjóðaratkvæðagreiðslu.

Hampað af PC World:

Opera fær
ver›laun
UPPLÝSINGATÆKNI Greint var frá
því í gær að Opera netvafrinn hafi
unnið til sérstakra verðlauna
tölvutímaritsins PC World, annað
árið í röð. Blaðið hampar þar nýj-
ustu útgáfu vafrans, sem kallast
Opera 8 og segir hann bæði aðlað-
andi og haganlega sniðinn þar
sem notagildi fái að njóta sín.

Norska hugbúnaðarfyrirtækið
Opera Software býr til vafrann,
en forstjóri þess og annar stofn-
andi, er Íslendingurinn Jón S. von
Tetzchner. „Það er okkur mikill
heiður að taka við þessari verð-
launaúthlutun,“ sagði hann.

-óká

NÝSKRÁNINGAR NÝRRA 
FÓLKSBÍLA Á ÁRINU 2005
Janúar 1.314
Febrúar 1.092
Mars 1.167
Apríl 1.561
Maí 2.012
Samtals á árinu 2005 7.146
Sama tímabil árið 2004 4.610

Heimild/Umferðarstofa

NÝIR BÍLAR Á HAFNARBAKKANUM Algjör sprenging hefur orðið í sölu nýrra bíla það sem af er ári.
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Hátt gengi krónunnar hefur víðtæk áhrif:

Fer›amönnum fækkar 
FERÐAÞJÓNUSTA Ferðamönnum sem
komu hingað til lands fyrstu 5
mánuði ársins fækkaði um 5,6
prósent miðað við sama tímabil í
fyrra. Þetta kemur fram í nýju
fréttabréfi frá Samtökum ferða-
þjónustunnar.

„Menn benda á hátt gengi krón-
unnar sem eina af helstu ástæðun-
um fyrir fækkuninni því það kem-
ur okkur gríðarlega illa eins og
öðrum gjaldeyrisskapandi at-
vinnuvegum,“ segir Erna Hauks-
dóttir framkvæmdastjóri Sam-
taka ferðaþjónustunnar. 

Önnur ástæða sem Erna nefnir
er afnám sérstaks fjárframlags
sem ríkið veitti til eflingar ferða-

þjónustunnar. Framlagið var aðal-
lega notað til landkynningar er-
lendis. Þetta framlag nam 170
milljónum árið 2004.

„Eftir 11. september 2001 var
byrjað að veita meira fé til land-
kynningar en áður. Þetta sérstaka
framlag var tekið í burtu á þessu
ári. Við vöruðum við þessu og
sögðum að verja þyrfti ferðaþjón-
ustuna meðan gengi krónunnar
væri svona hátt,“ segir Erna.

- ifv

NEYTENDUR „Það kom okkur í opna
skjöldu hversu algengt þetta er og
við hyggjumst skoða þetta nánar
enda alvarlegt mál,“ segir Henný
Hinz, hagfræðingur hjá Alþýðu-
sambandi Íslands, en í nýlegri
verðkönnun samtakanna kom í ljós
að mikið ósamræmi er í verði milli
keðjuverslana.

Verst reyndist Krónan standa
sig hvað þetta varðaði en þar voru
18 verslanir af 20 ekki með sama
verð. Ósamræmi var í 15 tilvikum
hjá verslunum Kaskó og 14 sinnum
hjá Bónus. Um mismun var að
ræða í öllum keðjuverslunum hér-
lendis.

Henný segir að munurinn hafi
verið frá nokkrum krónum og upp
úr en afar erfitt getur verið fyrir

neytendur að glöggva sig á því
hvað rétt verð skuli vera þegar svo
stendur á. „Það er augljóslega at-
hugavert þegar neytendur eru
ekki að greiða sama verð fyrir
sömu vöru í verslunum sem gefa
sig út fyrir að sama verð gildi í öll-
um verslunum. Í þessari könnun
varð reyndar ekki vart við að neyt-
endur úti á landi greiddu sérstak-
lega hærra verð en höfuðborgar-
búar eins og kannski hefði mátt
búast við. En niðurstaðan er
þannig að við ætlum að skoða þetta
ósamræmi nánar. 

Jóhannes Gunnarsson, formað-
ur Neytendasamtakanna, segir
regluna þá að sé vara verðlögð í
auglýsingu án fyrirvara eigi það
verð að gilda um allar verslanir

hverrar keðju fyrir sig. Honum
kemur hins vegar verulega á óvart
hversu algengt er að munur sé
milli verslana eins og könnun ASÍ
gefur til kynna. „Ég hélt sjálfur að
þessi mál væru í góðu lagi. Í gegn-
um tíðina hafa komið upp fjölmörg
slík dæmi en verslanir hafa verið
að bæta sig hvað þetta varðar auk
þess sem tæknin gerir verðlagn-
ingu auðveldari en áður. Þetta sýn-
ir hins vegar að betur má ef duga
skal og í mörgum tilfellum er um
mannleg mistök að ræða. Það er
hins vegar skýrt að auglýsi versl-
unarkeðja verð á tegundum sem
svo reynast mismunandi verðlagð-
ar milli verslana er um lögbrot að
ræða samkvæmt ströngustu skil-
greiningu.“ albert@frettabladid.is

Óhugnanlegt morð:

Eldri hjónum
rá›inn bani
SVÍÞJÓÐ Roskin hjón fundust látin á
heimili sínu í Härnön, skammt
norður af Sundsvall í Svíþjóð, í
fyrradag. Allt bendir til að þeim
hafi verið banað.

Það var dóttir hjónanna, sem
voru um sjötugt, sem fann þau en
hún var farin að undrast að hafa
ekki heyrt frá þeim í nokkra daga. 

Lögreglan í Härnön fer nú með
rannsókn málsins en að sögn Dag-
ens Nyheter hefur hún engar vís-
bendingar um hverjir hafi verið
að verki. Ekkert morðvopn hefur
heldur fundist. Helst er þó talið að
innbrotsþjófar hafi framið ódæð-
ið. ■

Lettneska þingið:

Sta›festu
stjórnarskrá
RÍGA, AP Lettneska þingið hefur stað-
fest stjórnarskrársáttmála Evrópu-
sambandsins með afgerandi hætti.
71 prósent þingmannanna greiddi
henni atkvæði
sitt í fyrradag en
aðeins fimm pró-
sent sátu hjá.

„Þetta var
táknrænt skref,“
sagði Janis
Lagzdins, for-
maður í Lýð-
flokknum. „Þetta
sýnir að Lettland
og önnur ný að-
ildarríki styðja
nýja og samein-
aða Evrópu. 

Eftir atkvæðagreiðsluna lagði
Aigars Kalvatis, forsætisráðherra
Lettlands, áherslu á mikilvægi
stjórnarskrárinnar. Hann rakti úr-
slit kosninganna í Frakklandi og
Hollandi til óskýrrar framtíðar-
sýnar leiðtoga ESB, frekar en að
innihald stjórnarskrárinnar væri
orsökin. ■

Tryggingastofnun:

Yfir 20.000 
tryggingakort
HEILBRIGÐISMÁL Rúmlega tuttugu
þúsund evrópsk sjúkratrygg-
ingakort voru gefin út í maí,
fyrsta mánuðinn eftir að útgáfa
kortanna hófst. 

Eins og tölurnar bera með sér
hafa viðtökur Íslendinga við
evrópska sjúkratryggingakort-
inu verið mjög góðar og áber-
andi hversu margir nýta sér þá
leið að sækja rafrænt um kortið
á heimasíðu Tryggingastofnun-
ar. 

Vefumsóknir ná til um 83% af
útsendum kortum. 

Sjúkratryggingakortin hafa í
flestum tilvikum borist viðtak-
endum 2-3 dögum eftir að sótt
hefur verið um. 

- jss

Taktu þátt... 
í kjöri um áhorfendaverðlaun ársins á visir.is

og þú gætir farið frítt í leikhús - 20 miðar og 2 árskort í boði!

Verðlaunin verða afhent í Þjóðleikhúsinu 16. júní
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Í samvinnu við:

Vinna Íslendingar Ungverja í
forkeppni HM í fótbolta?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Fær RJF-hópurinn Aron
Pálma Ágústsson lausan úr
fangelsi í Texas?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

76,1%

23,9%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

Lögreglan í Kópavogi:

Níu ákær›ir
LÖGREGLUMÁL Töluverður erill var
hjá lögreglunni í Kópavogi í fyrr-
inótt og komu meðal annars upp
fjögur fíkniefnamál.

Níu einstaklingar voru hand-
teknir í tengslum við fíkniefnamál-
in og var í einu málanna um sölu
efna að ræða. Þeir voru allir kærðir
í kjölfarið.

Þá voru sex teknir fyrir of hrað-
an akstur, flestir á Reykjanesbraut-
inni. Einn ökumannanna var langt
yfir leyfilegum mörkum og var
hann stoppaður á 129 kílómetra
hraða, á svæði þar sem 70 kílómetra
hraði er hámarkið. - mh

Tölvufyrirtækið EJS:

Gaf Ísaks-
skóla tölvur
SKÓLAMÁL Tölvufyrirtækið EJS
færði Ísaksskóla tölvur að verð-
mæti 2,5 milljóna króna á dögunum.

Það þótti við hæfi að fulltrúar
ungu kynslóðarinnar sæju um að
færa skólanum gjöfina og veita
henni viðtöku. Bjarki Viðarsson, 9
ára sonur Viðars Viðarssonar
framkvæmdastjóra EJS, færði Ís-
aksskóla gjöfina frá fyrirtækinu
og tóku nemendur skólans þau
Halldór Stefán Jónsson, Rannveig
Íva Aspardóttir og Guðbjörg Lilja
Sveinsdóttir við henni. ■

TÖLVUGJÖF Nemendur Ísaksskóla veita
gjöfinni frá EJS viðtöku.

Stálu fartölvu:

Par dæmt í
fangelsi
DÓMSMÁL Maður og kona voru í
gær dæmd í fangelsi fyrir inn-
brot og þjófnaði. Þau stálu með-
al annars fartölvu úr bifreið og
gerðu tilraun til þess að brjótast
inn í skóla í Hörgárbyggð en
flúðu þegar þjófavarnarkerfi
skólans fór í gang.

Maðurinn fékk tólf mánaða
óskilorðsbundið fangelsi á með-
an konan fékk tvo mánuði skil-
orðsbundið.

Maðurinn á langan brotaferil
að baki, hann hefur hlotið alls 25
refsidóma fyrir ýmiss konar
brot frá árinu 1990.

Hann rauf skilorð með brot-
unum sem hann var dæmdur
fyrir nú, en hann hafði skömmu
áður fengið reynslulausn úr
fangelsi.

Konan hafði ekki áður hlotið
refsidóma.

- mh

ERNA HAUKSDÓTTIR Framkvæmda-
stjóri Samtaka ferðaþjónustunnar

segir afnám sérstaks framlags frá rík-
inu til ferðaþjónustunnar koma niður

á landkynningu erlendis. 

Ráðist að sjíum:

Sjálfsmor›ssprengju-
árás í skjóli nætur
BAGDAD, AP Ekkert lát er á ofbeld-
inu í Írak en í fyrrinótt biðu tíu
manns bana í sjálfmorðs-
sprengjuárás sem gerð var í
þorpinu Yethrib skammt frá
Bagdad.

Hinir látnu voru flestir með-
limir í dulspekihreyfingu sjía og
höfðu safnast saman við trúarat-
höfn.

Uppreisnarmenn skutu auk
þess til bana tvo háttsetta íraska
embættismenn í Kirkuk og Sam-
arra. Þá létust tveir Írakar, ann-
ar þeirra barn, í árekstri við
bandarískan herjeppa.

Að minnsta kosti 825 manns
hafa fallið í ofbeldishrinunni
sem hefur geisað í landinu síðan
ríkisstjórn al-Jaafari tók við
völdum í apríllok. ■

LETTNESKA ÞINGIÐ
Lettneskur þingmað-
ur greiðir hér stjórn-
arskránni atkvæði
sitt.
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IBRAHIM AL-JAAFARI Þótt írösk stjórnvöld
hafi skorið upp herör að undanförnu gegn
uppreisnarmönnum þá hefur þeim ekki
tekist að stöðva ofbeldið í landinu.

FRÉTTAB
LAÐ

IÐ
/STEFÁN

KEYPT INN TIL HEIMILISINS Flestir ganga út frá því að sama verð gildi í öllum búðum hverrar verslunarkeðju fyrir sig en svo er þó alls
ekki samkvæmt könnun Alþýðusambandsins.

Miki› ósamræmi 
í ver›lagningu
Talsvert ósamræmi er í ver›lagningu allra stærstu lágvöruverslanake›janna
hér á landi samkvæmt n‡legri könnun. Í versta tilfellinu var ekki sama ver› í
átján af tuttugu verslunum sömu ke›junnar



Sérræktaðar
trjáplöntur
Birki, Stafafura, Sitkagreni, Blágreni

499 

499 

20% afsláttur 

499 Regnblómið
vatnsúðari

Bekkir
Verð frá 5.900 Verð áður 2.995

Reykjavík - Akureyri - Keflavík - Selfoss
Kringlan - Smáralind

Allir frostþolnir útipottar Hengilobelia 

Hansarós
3ja greina

í Blómavali
Gróðurátak

699 /stk

799 
Stjúpur
20 stk. 
hreinir litir

999
Petúníur
5 stk.
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20%
afsláttur

Heimilisostur
með 20% afslætti
í næstu verslun!

Nú færðu Heimilisost í sérmerktum 
kílóastykkjum á tilboði í næstu verslun!

Sumarhúsaló›ir
seldar á útsöluver›i
Fasteignasali á Su›urlandi segir jör›ina Úlfljótsvatn hafa veri› selda á spott-
prís. Forstjóri Orkuveitunnar segir samanbur›inn ekki raunhæfan og segir
ver›mætaaukninga ver›a til vi› flróun landsins.

FRÍSTUNDABYGGÐ „Ef sumarhúsalóð,
á þessum stað, kostar ekki nema
tvö hundruð og fimmtíu þúsund
krónur er það spottprís,“ segir
Sigurður Sveinsson, löggiltur
fasteignasali hjá fasteignasölunni
Bakki.com á Selfossi. Hann segir
að eins hektara lóðir í Grímsnes-
og Grafningshreppi seljist á um
tvær til tvær og hálfa milljón og
landið á Úlfljótsvatni sé ekki
síðra.

Hin nýja byggð Orkuveitunnar
og Klasa við Úlfljótsvatn á að
rúma að minnsta kosti 600 sumar-
hús en jörðin var lögð fram sem
hlutafé í nýtt félag í eigu aðilanna
fyrir hundrað og fimmtíu milljón-
ir króna. Í hluthafasamkomulagi
milli félaganna kemur fram að
gert sé ráð fyrir því að lóðirnar
sem byggjast eiga, verði um hálf-
ur hektari að stærð. Þannig má
ætla að hver lóð sé að jafnaði um
tvö hundruð og fimmtíu þúsund
króna virði en það getur verið
breytilegt eftir stærð og legu
hverrar lóðar.

Guðmundur Þóroddsson, for-
stjóri Orkuveitunnar, segir að
ákvörðun um verð fyrirtækisins
hafi verið ákveðið eftir mat
Magnúsar Leópoldssonar fast-
eignasala. „Það var miðað við það
verð sem hefur verið í gangi
þarna undanfarið.“ Magnús segir
að verðmætaaukningin á landinu
verði til þegar landið verði þróað
og það skipulagt með Klasa sem
sé fyrirtæki sem búi yfir þekk-
ingu. „Við hefðum auðvitað getað
staðið í því sjálfir að skipuleggja
og selja landið en teljum réttara

að leita til aðila sem hafa sérþekk-
ingu á þessu sviði,“ segir Guð-
mundur. 

Hann gefur lítið fyrir þá aðferð
að bera saman verð sumarhúsa-
lóða með þessum hætti. „Við hefð-
um sjálfir getað sett nokkur hund-
ruð milljónir í það að búa til vegi,
byggja bryggju og svo framvegis

og hver lóð hefði þá orðið meira
virði. Við höfum ákveðið að gera
það ekki og ætlum að láta aðra í
þessa vinnu og þannig búum við
til verðmæti en tökum ekki einir
áhættuna að því þar sem við höf-
um fagaðila með okkur í þessu
verkefni,“ segir Guðmundur.

hjalmar@frettabladid.is

Sjúkrasjóður Eflingar um heyrnartækjakaupin:

Átti ekki rétt á styrkveitingu
FÉLAGSMÁL „Staða þessa einstaklings
gagnvart sjúkrasjóði Eflingar var
sú, að hann var fyrir nokkru farinn
af vinnumarkaði og því höfðu vinnu-
veitendur ekki greitt af honum ið-
gjöld til sjóðsins. Þess vegna hafði
hann ekki rétt á styrkveitingu til
kaupa á heyrnartækjum.“

Þetta segir Guðrún Kr. Óladóttir
forstöðumaður sjúkrasjóðs Eflingar.

Kristján Vilmundarson, 74 ára
ellilífeyrisþegi, greindi frá því í
Fréttablaðinu í gær, að honum hefði
verið hafnað um styrk úr sjóðnum
til að kaupa sér nýtt heyrnartæki.
Honum þótti þetta ósanngjarnt, þar
sem hann hefði greitt í félagið alla
tíð, eins og hann orðaði það.

„Þarna gætir misskilnings,“
sagði Guðrún. „Iðgjöld til sjúkra-
sjóðsins og félagsgjöld til Eflingar
eru tveir aðskildir hlutir. Félags-
gjöldin standa því ekki undir styrkj-
um sjóðsins, heldur undir starfi fé-
lagsins í þágu félagsmanna. Við
erum með þónokkurn hóp af fólki
hér, eldra en þessi maður, sem fær
styrki úr sjóðnum. Það fólk er allt í
vinnu og því greidd fyrir það ið-
gjöld.“

-jss

HJÁLPARTÆKI Margir
missa heyrn á efri árum

og þurfa þá nauðsynlega
á heyrnartæki að halda. 

GUÐMUNDUR ÞÓRODDSSON Segir jörðina Úlfljótsvatn hafa vera lagða inn sem hlutafé á
raunhæfu verði. 



Gildir til 7. júní eða á meðan birgðir endast.

Stjúpur blandaðir litir 30 stk. Nellikka Sólboði Hreppa gróðurmold 6 ltr.

899kr/pk
Verð áður 1.299-

399kr/stk
Verð áður 599-

459kr/stk
Verð áður 699-

129kr/pk
Verð áður 199-

679kr/stk
Verð áður 999-

349kr/stk
Verð áður 599-

Blómamarkaður 
Hagkaupa Skeifu, Spöng, Eiðistorg, Garðabæ og Akureyri

Lóbelía

Cypris

40%afsláttur 

32%afsláttur 
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Könnun meðal fólks á vinnumarkaði:

Margir flekkja líti› til réttar síns
RÉTTINDI Rúmur þriðjungur starf-
andi Íslendinga veit ekki í hvaða
lífeyrissjóð þeir greiða að sögn
Guðjónu Bjarkar Sigurðardóttur,
útskriftarnema við Viðskiptahá-
skólann á Bifröst. Guðjóna gerði á
vormánuðum rannsókn meðal
tæplega þrjú hundruð starfs-
manna á vinnumarkaði og kannaði
hversu vel þeir þekkja ýmis rétt-
indi sín.

„Þekking ungmenna reyndist
almennt langminnst,“ segir Guð-
jóna en í ljós kom að nær helming-
ur starfsmanna á aldrinum 16-25
ára hafði ekki hugmynd um í
hvaða stéttarfélag þeir greiða.
Þessi aldurshópur kom einnig
verst út þegar fólk var spurt
hvort brotið hefði verið á rétti
þeirra, en 40 prósent ungmenna
töldu svo vera. „Þeim sem helst er
brotið á virðist síst kunnugt um
réttindi sín,“ segir Guðjóna. 

„Þessi niðurstaða er áhyggju-

efni,“ segir Grétar Þorsteinsson,
forseti Alþýðusambands Íslands.
Grétar bendir þó á að sambærileg
rannsókn hafi að sínu viti ekki
verið gerð áður. „Ég efast um að

niðurstöðurnar hefðu orðið öðru-
vísi fyrir tíu eða tuttugu árum, en
við þurfum að gera meira af því
að upplýsa okkar fólk.“

- ht

Skinnai›na›ur
stefnir í flrot
Skinnai›na›ur á Akureyri hefur sagt upp um 40 manns og fyrirtæki› rær lífró›ur til
a› halda starfseminni gangandi. Fátt bendir til a› félagi› nái landi og útlit fyrir a›
skinnai›na›ur sem atvinnugrein leggist af á Akureyri me› haustinu.

IÐNAÐUR Nær öllum starfsmönnum
Skinnaiðnaðar á Akureyri verður
sagt upp um næstu mánaðamót en
flestir þeirra eru með þriggja
mánaða uppsagnarfrest. Fimm
starfsmenn munu starfa áfram
við hrávinnslu skinna á Sauðár-
króki og hugsanlega einn eða
tveir starfsmenn á skrifstofu fé-
lagsins. Ormarr Örlygsson, fram-
kvæmdastjóri Skinnaiðnaðar, seg-
ir fátt í spilunum sem komið geti í
veg fyrir að starfsemi félagsins
leggist að mestu leyti niður.
„Reksturinn hefur verið mjög erf-
iður að undanförnu vegna sölu-
tregðu og gengismála. Þar að auki
höfum við þurft að liggja lengi
með hráefnisbirgðir en því fylgir
hár fjármagnskostnaður. Efna-

hagsástandið í Evrópu hefur vald-
ið því að færri hafa áhuga á þeim
hágæða kuldaflíkum sem fram-
leiddar eru úr afurðum okkar og
sumir segja að sölutregðuna megi
einnig rekja til hlýnandi lofts-
lags,“ segir Ormarr.

Skinnaiðnaður á Akureyri ehf.
er í 54 prósenta eigu Staka en það
er félag sem starfsmenn Skinna-
iðnaðar eiga. Aðrir eigendur eru
Landsbankinn og KEA. „Félagið
var stofnað árið 2002 á grunni al-
menningshlutafélags sem Lands-
bankinn eignaðist. Reksturinn
gekk mjög vel á fyrsta starfsári,
heldur verr árið 2003 en í fyrra,
og það sem af er ári, hefur rekst-
urinn verið mjög dapur,“ segir
Ormarr.

Til að bregðast við erfiðleikum
í rekstrinum í fyrra var gripið til
uppsagna. „Við sögðum þá upp um
30 manns og fækkuðum niður í
um 40 en það dugði ekki til. Við
erum að gera allt sem hægt er til
að bjarga starfseminni og endan-
leg niðurstaða ætti að liggja fyrir
innan mánaðar en útlitið er ekki
gott,“ segir Ormarr.

Samband íslenskra samvinnu-
félaga (SÍS) byrjaði með skinna-
iðnað á Akureyri árið 1923 þegar
Gæruverksmiðja SÍS í Listagilinu
á Akureyri hóf starfsemi. Nú er
útlit fyrir að verkun skinna legg-
ist af á Akureyri en skinnaiðnað-
urinn er einu leifarnar af iðnaðar-
starfsemi Sambandsins sem eftir
eru á Akureyri. kk@frettabladid.is

Framhaldsskólanemar:

Kolféllu í fjármálalæsi
FJÁRMÁL Framhaldsskólanemar
fengu falleinkunn í fjármálalæsi
í könnun sem Breki Karlsson,
nemandi í Háskólanum í Reykja-
vík, gerði í vetur. Breki segir að
niðurstaðan hafi verið skelfileg.
Könnunin hafi staðfest grun-
semdir sínar en sér hafi komið
óvart hve mikinn yfirdrátt nem-
arnir hafa. 

Um 17,5 prósent framhalds-
skólanema hafa yfirdrátt í bönk-
um og er yfirdrátturinn 146 þús-
und krónur að meðaltali. Hæsti
yfirdrátturinn nam þó 600 þús-
undum króna en algengastur var
yfirdráttur að fjárhæð 50 þúsund
krónur.

Tæp 24 prósent nemanna eru
með mánaðarlegar afborganir af
lánum og 13 prósent hafa lent í
vanskilum en 72,4 prósent hafa
aldrei reynt að fylla út skatt-
framtal. 63 prósent þeirra vita
ekki hvað það þýðir að taka
gengistryggt bílalán. 

Breki sendi 40 spurninga
krossapróf til tæplega 70 fram-
haldsskólanema. „Meðaleinkunn
var 4,6 sem er fall. Skólakerfið
virðist ekki gera ráð fyrir að
þurfa að mennta krakka í þess-
um efnum,“ segir hann.

Sjálfur fékk hann 9,5 sem var
hæsta einkunnin í vor.

-ghs

GAF FALLEINKUNN Í FJÁRMÁLALÆSI Breki
Karlsson, nýútskrifaður nemandi í við-
skiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík,
kannaði fjármálalæsi framhaldsskólanema
og gaf þeim falleinkunn fyrir kunnáttuna.
Sjálfur fékk hann 9,5 eða hæstu einkunn
sem gefin var frá Háskólanum í Reykjavík
við útskriftina í vor.

GUÐJÓNA BJÖRK SIGURÐARDÓTTIR Rannsakaði hversu vel íslenskir starfsmenn þekkja
réttindi sín á vinnumarkaði og komst að því að mest er brotið á yngsta aldurshópnum
sem jafnframt þekkir síst réttindi sín.

ORMARR ÖRLYGSSON Megnið af framleiðslu Skinnaiðnaðar á Akureyri, 98 prósent, hefur verið flutt til landa Evrópu, Asíu og Ameríku. 
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Fjölskylduhátí›
Sjóvá

Dagskrá

Egils og Nói Síríus gefa gos og nammi
og grilla›ar ver›a Go›a pylsur.

Leiktæki og fjör
allan daginn!

Vi› hvetjum fólk til a› koma hjólandi og lögreglan
mun yfirfara rei›hjólin fyrir flá sem fless óska.

Vi› ætlum a› skemmta okkur
saman yfir fjölbreyttri dagskrá
frá morgni til kvölds flar sem
allir finna eitthva› skemmtilegt
vi› sitt hæfi.

10.00-13.00 Fótbolta- og handboltamót Sjóvá
milli Hauka og FH
Spila› ver›ur í Kaplakrika og á Ásvöllum.

13.00-17.00 Fjölskylduhátí› í mi›bæ Hafnarfjar›ar

13.00-13.30 Ver›launaafhending fyrir kappleikina
13.30-14.00 Skotkeppni milli Hauka og FH í MFL í handknattleik
13.30-15.00 Mótorhjólas‡ning frá AHÍ
13.40-14.00 Fimleikafélagi› Björk
13.30-16.00 Hjólaflraut
13.30-16.00 Go-kart
14.00-14.30 Rei›hjólakúnstir – BMX töffarar
15.00-15.30 Solla stir›a
15.00-17.00 Goggi frá Íslandsbanka
15.30-16.00 Birgitta Haukdal og Vignir úr Írafári
16.15-16.35 Öldutúnskórinn
16.35-17.00 Karlakórinn firestir

Bár›ur og Birta ver›a kynnar

18.00-22.00 Tónleikar í mi›bæ Hafnarfjar›ar

Bubbi
Hildur Vala
Búdr‡gindi
Botnle›ja
Selma
Úlpa
Í svörtum fötum

ver›ur haldin
í Hafnarfir›i
í dag, 4. júní



Það er dapurt að sjá með hvaða hætti sjónvarpsstöðvarnar hafa
fjallað um einkavæðingu bankanna og skrif Fréttablaðsins þar
um. Ekkert hefur verið gert til að skoða málið, afla viðbótar-
upplýsinga eða nokkuð annað til að auka vitneskju fólks um það
sem á gekk. Þess í stað hefur verið farin sama leið og svo oft
áður. Vitnað í Fréttablaðið einu sinni eða tvisvar og síðan beðið
eftir að oddvitar ríkisstjórnarinnar gefi færi á viðtali. Það hafa
þeir báðir gert og á fimmtudagskvöld sýndu báðar sjónvarps-
fréttastöðvarnar sama viðtalið við Davíð Oddsson þar sem hann
tjáði sig um samantekt Fréttablaðsins.

Ekki þarf að koma á óvart að fréttamennirnir sameinuðust
um að setja hljóðnemana að andliti Davíðs, sem hóf lesturinn.
Hann var ekki truflaður. Hann hélt hindrunarlausa einræðu án
þess að nokkur reyndi svo mikið sem að spyrja eins né neins.
Eftir að ráðherrann hafði lokið sér af var slökkt á græjunum og
fréttastofurnar töldu sig vera með frétt á spólunum. Alltént var
einræðu ráðamannsins sjónvarpað á báðum stöðum án þess að
nokkrum þætti nokkuð við það að athuga.

Er þetta þrælsótti? Hvað rekur fjölmiðla til að sleppa allri
gagnrýni, taka upp mismálefnalegar einræður og flytja þær
sem fréttir? Er auðmýktin svona mikil eða er þetta merki um
ótta og þá ótta við hvað? Eftir stendur að ráðherrann sakaði
Fréttablaðið um að fara með kjaftasögur, en ekki hverjar. Ekki
mátti spyrja hann, svo það er þá þannig.

Davíð Oddsson sagði í einræðunni að það hefði ekkert verið
athugavert við að þeir sem lægst buðu fengju að kaupa annan
bankann, bara ekkert athugavert. Ekki var hann spurður hvers
vegna, ekki hve miklu munaði á hæsta og lægsta boði og ekki
hvað var að þeim sem hæst bauð. Þó að Fréttablaðið hafi riðið á
vaðið og upplýst lesendur sínar, bæði með nýjum upplýsingum
og ekki síður því sem er afar mikilvægt: að safna á einn stað því
sem tekið hefur verið saman í skýrslum, sagt á Alþingi og í fjöl-
miðlum, bannar það ekki öðrum fjölmiðlum að fjalla um þetta
sama mál. Best væri að það yrði gert sjálfstætt.

Þeir sem mest hafa gagnrýnt Fréttablaðið fyrir að hafa upp-
lýst lesendur um hvernig saga einkavæðingar bankanna gekk
fyrir sig hafa meðal annars fundið að því að sumt sem blaðið
birti hafi áður komið fram í skýrslum. Sú gagnrýni er óskiljan-
leg, enda ekkert við það að athuga að slíkt sé birt aftur. Eins er
það lenska hér á landi að þegar æðstu ráðamenn eru gagnrýnd-
ir eða til umfjöllunar í fréttum fá þeir að tala hindrunarlaust á
öldum ljósvakans. Þau vinnubrögð eru ekki til fyrirmyndar.

Vinnubrögð Fréttablaðsins voru til fyrirmyndar. Þorbjörn
Broddason lektor hefur sagt að í umfjöllun blaðsins séu engin
merki um mistök og að fjölmiðlar eigi að vinna eins og Frétta-
blaðið gerði. Þorbjörn sagði líka að engu hefði verið andmælt
sem hefði breytt þeirri skýru heildarmynd sem Fréttablaðið
dró upp.

4. júní 2005 LAUGARDAGUR

SJÓNARMIÐ
SIGURJÓN M. EGILSSON

Allt er gert til að horfa á umbúðirnar til að forðast að
skoða innihaldið. Ráðamenn og undirsátar þeirra kepp-

ast við að forðast að ræða bankamálið.

Já, rá›herra

ORÐRÉTT

Hugað að náungans högum
Sem eðlilegt er hafa Íslendingar
mikinn áhuga hver á öðrum.
Þannig hefur það verið frá því
land byggðist. Hér og nú hyggst
leggja sitt af mörkum til að við-
halda þessari sagnahefð. Það
teljum við mikilvægt. Maður er
manns gaman sögðu forfeður
okkar og hittu þar naglann beint
á höfuðið.
Garðar Örn Úlfarsson ritstjóri legg-
ur línuna í leiðara. 

Hér og nú, 2. júní.

Til varnar bótaþegum
Mér er kunnugt um mörg dæmi
þess að sjúlingar sem eru bóta-
þegar vegna geðrænnar van-
heilsu eða vandkvæða eru meðal

þeirra sem taka mjög nærri sér
dólgslegar aðdróttanir um mis-
notkun opinberra bóta. Hvað
gengur mönnum til að hrinda
svona bulli úr vör? Er verið að
sleikja sig upp við fjárveitingar-
valdið? Auðveldara kynni að
vera að rifja upp dæmi þess að
fólk hengslist hópum saman í
vellaunuðum stöðum eða sé há-
tekjufólk af öðrum sökum án
þess að vinna ærlegt handtak
nema síður sé, heldur en ég geti
minnst eins einasta dæmis um
örorkumisnotkun af því tagi sem
verið er að velta sér upp úr.
Magnús Skúlason geðlæknir fjallar
um boðaðar aðgerðir Tryggingastofn-
unar ríkisins gegn fólki sem svíkur
út bætur.

Morgunblaðið, 3. júní.

Hver er þá lausnin?
Vandinn í heiminum um þessar
mundir er einfaldur. Bandaríkin
hafa gengið af göflunum. Þau
sparka í allar alþjóðareglur og
öll alþjóðalög, sem hefta svig-
rúm þeirra, til dæmis reglur um
meðferð stríðsfanga, sem hafa
orðið til vegna langrar reynslu af
ógnum stórstyrjalda fyrri ára-
tuga og alda. Heimsfriðurinn er
ótryggur, af því að eina heims-
veldi nýrrar aldar gengur ber-
serksgang í utanríkismálum og
hefur breytt þeim í stríðsmál.
Jónas Kristjánsson ritstjóri fjallar
um gagnrýni Amnesty International
á framferði Bandaríkjanna.

DV, 3. júní.

FRÁ DEGI TIL DAGS

Hann hélt hindrunarlausa einræ›u án fless a› nokkur reyndi svo
miki› sem a› spyrja eins né neins. Eftir a› rá›herrann haf›i
loki› sér af var slökkt á græjunum og fréttastofurnar töldu sig
vera me› frétt á spólunum.

Ekki er álið sopið
Sú var tíðin að áratugir liðu án þess að
nokkuð bólaði á orkufrekum erlendum
fjárfestum hér á landi með óslökkvandi
áhuga á orku íslenskra fallvatna. Um og
fyrir 1990 var skriður á viðræðum við evr-
ópska og bandaríska álframleiðendur sem
vildu reisa risaálver á Keilisnesi. Flytja átti
hluta raforkunnar frá Fljótsdalsvirkjun yfir
á suðausturhornið. Þetta var í tíð Jóns Sig-
urðssonar, þáverandi iðnaðar- og við-
skiptaráðherra. Ekkert varð af þessum
áformum, líklega vegna hruns Sovétríkj-
anna um svipað leyti. Fáeinum árum síðar
skaut upp kollinum Bandaríkjamaðurinn
Kenneth Peterson. Hann vildi reisa álver í
Hvalfirði. Hann fékk að gera það, flutti inn
notuð tæki að hluta, reisti Norðurál og
samdi um raforkukaup. Þetta var í tíð
Finns Ingólfssonar, þáverandi iðnaðar- og

viðskiptaráðherra, seint á tíunda áratugn-
um. Á svipuðum tíma var Straumsvíkurál-
verið stækkað og breytingar urðu á eign-
arhaldi þess þegar álrisinn Alcan frá
Kanada gleypti álhluta Alusuisse.

Ýmist of eða van
Nú var komið að Norsk Hydro, sem gerði
sig líklegt til fjárfestinga í risaálveri á skil-
málum sem íslensk stjórnvöld settu upp.
Norðmennirnir gengu úr skaftinu, meiri-
hluta Austfirðinga til mikilla vonbrigða. En
skyndilega stóð Alcoa, stærsti álrisi
heims, í hlaði. Kárahnjúkavirkj-
un og Fjarðaál urðu að veru-
leika, stærstu og kostnaðar-
sömustu mannvirki Íslands-
sögunnar. Mestu spellvirki
sem unnin hafa verið á ís-

lenskri náttúru segja sumir. Þetta gerðist í
tíð Valgerðar Sverrisdóttur, núverandi við-
skipta- og iðnaðarráðherra.
Nú er svo komið að íslensk stjórnvöld eiga
í mesta basli við að verjast ágangi orku-
frekra erlendra fjárfesta. Alcan vill stækka.
Norðurál líka undir stjórn nýrra eigenda.
Fjarðaál er í smíðum. Suðurnesjamenn
undirrita viljayfirlýsingu um álver á Suður-
nesjum. Iðnaðarráðherrann úr Grýtu-
bakkahreppi orðin tvístígandi. Þarf ekki að
stoppa einhvers staðar? Hvað með
margrætt álver á Norðausturhorninu, á
Dysnesi við Eyjafjörð eða í grennd við
Húsavík? Geta Norðlendingarnir mínir ekki
gert neitt annað en að rífast um stað-
setningu? Af hverju geta þeir ekki gert
eins og Árni Sigfússon bæjarstjóri í

Reykjanesbæ; skrifað undir viljayfirlýsingu?

johannh@frettabladid.is
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Auðvitað er það hálf innihalds-
laust að kalla Íraksstríð annað
Víetnamstríð. Ekki vegna þess
að það megi ekki finna enda-
lausar samlíkingar með þessum
tveimur styrjöldum. Þótt komm-
únismi og íslamstrú eigi fátt
sameiginlegt má ekki á milli sjá
hvort fyrirbrigðið stendur sig
betur í hlutverki hugmyndalega
óvinarins. Innlendir skjólstæð-
ingar Bandaríkjahers eru líka
álíka sviplitlir karakterar, enda
fá þeir úr litlu að spila í þessari
uppsetningu. Og sjálft inntak
verksins er nú sem fyrr jafn
erfitt í framsetningu – að á
ögurstundum séu engin önnur
úrræði en að beita illsku til að
ná fram mennsku; að stundum
verndi dauðinn best lífið. Nei,
það er endalaust hægt að finna
samlíkingarnar með þessum
tveimur krossferðum banda-
rískra stjórnvalda en eftir sem
áður er samlíkingin innihalds-
laus. Ástæðan er sú að Víetnam-
stríð er fyrir löngu orðið ofnot-
uð samlíking. Það er Watergate
stríðsrekstrarins. Stjórnmála-
menn mega ekki stela sér vindli
án þess að það verði að vindla-
gate og það eru ekki til þær erj-
ur að þeim hafi ekki verið líkt
við Víetnam.

En samt. Það er ekki bara
stríðsreksturinn sjálfur sem
fær okkur til að hugsa um þessi
tvö stríð samtímis. Það er líka
svo margt í samfélagi okkar á
Vesturlöndum sem svipar sam-
an. Sjáið bara hárið á gelgju-
strákum í dag. Er þetta ekki
sama klipping og Brian Wilson
var með 1966? Og er ekki popp-
ið okkar allt að verða álíka til-
finningasamt og einmitt það ár?
Hver er munurinn á Mugison og
Donovan? Erum við ekki að fá
fram aðra velmegunarkynslóð
ungs fólks sem hefur efni á að
vera á móti stríði og lofsyngja
ástina? Velmegunarkynslóð sem
er svo örugg um afkomu sína að
hún kallar það arðrán sem í gær

hét atvinnusköpun, heimsvalda-
stefnu sem í gær hét alþjóða-
samfélagið, morð og kúgun það
sem í gær hét friðarferli.

Ég velti þessu fyrir mér þeg-
ar ég gekk út af leikmannasýn-
ingu ársins í íslensku leikhúsi –
þar sem Stúdentaleikhúsið
sýndi Þú veist hvernig þetta er.
Þetta var kröftug sýning. Leik-
hópurinn tók stórt upp í sig og
þrumaði því út af sannfæringu
sem jaðraði við sjálfsbirgings-
hátt. Samandregin heimssýn
sýningarinnar er eitthvað í
þessu veru: Stjórnmálamenn
eru spilltir og grimmir, fjölmiðl-
ar sleikja rassinn á ráðamönn-
um en niðurlægja allt venjulegt
fólk, samfélagið heldur ekki
uppi neinni virðingu fyrir
mannskepnunni, maðurinn er
einmana í köldu og tillitslausu
samfélagi, við getum engum
treyst, samborgarar okkar eru
álíka víraðir og við sjálf; við ótt-
umst þá og ekki að ástæðulausu.

Auðvitað er svona heims-
mynd ævaforn og fyrir löngu
orðin klassík. Þetta er til dæmis
andlegur grundvöllur allra
símatíma í útvarpi og spjall-

þráða á netinu – nema þar á
mannkynið sér von í þeim sem
hringir inn eða bloggar. En í
stúdentaleikritinu var enginn
slíkur lítill drengur sem benti á
að keisarinn væri nakinn. Í leik-
riti stúdentanna voru allir nakt-
ir; ráðamenn sem almúginn. Ég
sá hins vegar viðtal við leik-
stjórann um daginn og datt í hug
hvort hann væri þessi drengur –
en það er önnur saga.

En sem sagt. Þar sem ég er að
ganga út af sýningunni velti ég
því fyrir mér hvort 1966 væri
komið aftur. Úti var sumar ást-
arinnar en inni var kominn vísir
að því sem síðar varð 1968 –
höfnun stórrar kynslóðar vel-
megunarbarna á bláeygðri
bjartsýni Kennedy-áranna sem
spannst utan um fegurð, frama,
peninga og völd. 1968 drógu reið
ungmennin upp afdankaða
svartsýnisrausara út úr frönsk-
um háskólum og settu þá á sama
stall og ástarfólkið hafði sett
undir skeggjaða og utangátta
einsetumenn austan af Indlandi
sumarið 1966. Ég heyrði ekki
betur en að sýning stúdentanna
endurómaði þessa brúnaþungu
spekinga. Ég kannaðist í það
minnsta við frasa og upphrópan-
ir sem ég hafði ekki heyrt síðan
í leshring hjá Einingarsamtök-
um kommúnista – marxistum,
lenínistum um árið.

Og mér varð hugsað til Marð-
ar Árnasonar – jafnvel Össurar
Skarphéðinssonar. Manna sem
lögðu í langa göngu í gegnum
Alþýðubandalag og Alþýðu-
flokk, Þjóðvaka og Nýjan vett-
vang til að ná landi í borgarleg-
um jafnaðarmannaflokki
akkúrat þegar þeirra tími loks-
ins kom. Ekki í nýja flokknum
heldur einmitt þar sem þeir
lögðu af stað. Væru þeir ekki
flottari sem glæstir, gamlir
menn þessarar nýju kynslóðar
dólga marxismans– eins og Iggy
Pop var afi pönksins og Ronald
Reagan faðir allra uppa. ■

Vi› erum ekki laus vi› 1968

GUNNAR SMÁRI
EGILSSON

Erum vi› ekki a› fá fram
a›ra velmegunarkynsló›
ungs fólks sem hefur efni
á a› vera á móti strí›i og
lofsyngja ástina?

LAUGARDAGSBRÉF
HRINGRÁS SÖGUNAR
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Bls. 4

Bls. 22-23
Baksíða

Þjóðþekktir á Þingvöllum
Þjóðþekktir á Þingvöllum

Eftirsóttustu bústaðir landsins
Eftirsóttustu bústaðir landsins

Hann drap pabbaog við þurfum að
framhjá honum
á hverjum 

Kate Moss á 
leið til Íslands

Móðir 13 ára

Ungfrú
Ísland ver 
landamæri
Íslands

keyra

Loftur Jens Magnússon var við störf á Bónusvídeó í Árbæ í gær. Hann drap fjöl-

skylduföðurinn Ragnar Björnsson í desember fyrir framan konu hans og börn.

Þau hafa ekkert heyrt frá Lofti en þurfa að keyra framhjá húsi hans á hverjum

degi. Þá rifjast upp fyrir þeim hryllingurinn, aftur og aftur. Fjölskylda Ragnars skil-

ur ekki seinaganginn í málinu og undrast að Loftur Jens skuli ganga laus. Bls. 8

degi þegar þau voru saman

Bls. 28

Bls. 52–53

Drap Ragnar um jólin og vinnur á vídeóleigu
SELMASIGRARSKANDINAVÍU

Drap pabba 
fyrir jól og 
vinnur 
á videoleigu 
í sumar

Nú styttist í að ákveðin verði leið-
in frá Hölkná út í Vopnafjörð.
Helst eru líkur á að valin verði
leiðin norður yfir Vopnafjarðar-
heiði og út Vesturárdal. Ég tel það
ekki vera rétt val, því þá verðum
við áfram of hátt uppi í þokunni
og hríðinni og enn verra veðri
þegar nær dregur fjallgarðinum
inni af Hauksstöðum.

Ég tel nauðsynlegt að leggja
veginn sem lægst út Fossdal og
Hofsárdal. Þar mun hann verða í
besta veðrinu og koma öllum að
sem bestum notum, bæði vegna
flutninga og ferðamanna. Svo ég
tali ekki um hvað hann kæmi að
góðum notum fyrir þá sem stunda
laxveiði í Hofsá, því aðkoma að
ánni í Fossdal er mjög slæm í svo-
nefndum Ytri-Sniðum norðan ár-
innar, en þar er illa gerð slóð utan
í snarbrattri brekku og í raun
bara tímaspursmál hvenær þar
verður slys. Innar í dalnum er lé-
leg eða engin slóð.

Talað hefur verið um að um-
ferð um veg sem kæmi niðri í
dalnum trufli veiði eða veiði-
menn. Það er ekki líklegt, því að í
Fossdal er áin að mestu í djúpu
gili og þótt vegurinn lægi eftir

dalbotninum væri hann hvergi
nærri ánni, nema þar sem væri
brúað. Þó að það væri á góðum
veiðistað má geta þess að óvíða er
betri veiðistaður í Hofsá en við
brúna neðan Þorbrandsstaða. Ég
hef hvergi frekar fengið lax en
þar. Víða liggja vegir meðfram
laxveiðiám, til dæmis meðfram
Laxá í Dölum, og ég hef ekki
heyrt að það trufli veiði.

Ef vegurinn verður lagður sem
lægst eftir dalnum mun hann fara
vel og falla betur að landslaginu
en ef hann væri skorinn ofar í
brekkurnar austan árinnar. Ég vil
að hann verði lagður frá Hölkná,
þar sem malbikið endar núna, út
neðsta hjallann stutt ofan við eyði-
býlin Brunahvamm og Foss. Síðan
niður utan við Foss, nálægt beitar-
húsunum Skor og áfram út með
ánni langleiðina að sumarbústað
innan Fremri-Sniða. Nokkru innan
við þennan bústað er sveigur á
ánni og þar mundi koma brú (en
tvær brýr þarf á ána út dalinn).
Brúarstæði þar mun liggja mjög
vel við veglínunni. Síðan væri
haldið áfram austan árinnar og
kæmi önnur brú norðan Tungusels
og svo væri farið áfram út Bustar-
fellsland, á mörkum eyranna og
gróðurlendisins, þar mun hann
fara mjög vel í landinu. Ég tala

ekki um hversu gaman væri fyrir
ferðafólk að aka þar um og sjá
heim að stórbýlinu og minjasafn-
inu á Bustarfelli og mjög stutt yrði
að fara til að skoða gamla bæinn.
Ég kann illa við að Bustarfelli sé
skákað út í horn, sem óneitanlega
er gert með því að leggja veginn
norður heiði og út Vesturárdal.

Með því að fara sem lægsta
leið út Fossdal held ég að hvergi
sé um verulegan bratta að ræða.
Hvað varðar snjósöfnun getur
verið að hún sé einhver. En ég ber
það ekki saman hvað það er auð-
veldara að halda opnum vegi í
betra veðri niðri í dal heldur en
uppi á heiði í dimmviðri. Ég þekki
það vel þar sem ég vann um árabil
við snjómokstur bæði á heiðum og
niðri í dölum.

Vegurinn frá hringvegi að
Hölkná finnst mér vera vel gerð-
ur og fara vel í landinu. Ef vega-
gerðarmenn fá að fara með veg-
inn út Hofsárdal, þar sem þeir
telja að hann sé á bestum stað,
mun það vera í góðum farvegi.

Ég held að allflestir Vopnfirð-
ingar vilji fá veginn lagðan út
Hofsárdal. Nálægt þrjúhundruð
manns skrifuðu sig á lista því til
stuðnings. Því miður virðist lítið
hafa verið gert með þennan undir-
skriftalista. ■

MAÐUR VIKUNNAR

Finnur Ingólfsson, forstjóri VÍS, hefur verið í sviðs-
ljósinu undanfarna daga í kjölfar greinaflokks Sigríð-
ar Daggar Auðunsdóttur um sölu ríkisbankanna. Kom
Finnur meðal annars í Kastljósþátt Ríkissjónvarpsins
á dögunum í svokallað drottningarviðtal þar sem hann
svaraði fyrir sig og hjó mann og annan svo mörgum
þótti nóg um. 

Segja sumir að árásir Finns á Egil Helgason í þætt-
inum hafi verið fyrir neðan beltisstað og fann Egill,
sem ekki er þekktur fyrir að vera sérstak-
lega viðkvæmur, sig knúinn til að svara
fullum hálsi. Telja menn þetta lýsa
dekkri hlið Finns: hann eigi það
til að vera rætinn að óþörfu.

Mönnum ber hins vegar
saman um að Finnur sé eit-
ursnjall, ólæknandi dugn-
aðarforkur. Finnur Ingólfs-
son er kvæntur Kristínu
Magnúsdóttur hjúkrunar-
fræðingi og eiga þau þrjú
börn. Hann er fæddur í Vík í
Mýrdal, lauk stúdentsprófi frá
Samvinnuskólanum 1979 og út-
skrifaðist sem viðskiptafræð-
ingur frá Háskóla Íslands árið
1984.

Finnur ávann sér fljótlega
virðingu innan Framsóknarf-
lokksins fyrir að taka að sér
erfið og vanþakklát störf. Hann
hreinsaði meðal annars upp
skuldahalann eftir útgáfuævin-
týri flokksins en mörgum þótti
hann á gráu svæði þegar hann seldi
Vífilfelli þrotabú NT. 

Ýmsir kunnu Finni þakkir fyrir
framgönguna og hann kleif metorðastig-
ann hratt og örugglega í flokknum, varð
formaður Sambands ungra framsókn-
armanna, tók sæti í mið-, lands- og
framkvæmdastjórn og var um tíma
ritari flokksins. Árið 1991 tók Finnur
sæti á Alþingi fyrir Framsóknarf-
lokkinn. Hann varð formaður þing-
flokksins 1994 til 1995 og settist á
stól iðnaðar- og viðskiptaráðherra
1995, en því embætti gegndi hann til
ársins 1999.

Í ráðherrastólnum lét Finnur heldur bet-
ur til sín taka. Í ráðuneytinu var rómað sam-
starf hans við Halldór J. Kristjánsson, sem nú er
bankastjóri í Landsbankanum, og var þeim öðrum
fremur þakkað að hreyfing komst á virkjana- og stór-
iðjuframkvæmdir í landinu eftir margra ára kyrr-
stöðu.

Hófst sú uppstokkun sem átt hefur sér stað í banka-
málum og á fjármálamarkaði á tímum hans í ráðu-
neytinu. Kunna margir honum þakkir fyrir að hafa

lagt grunninn að því blómaskeiði í efnahagsmálum
sem nú stendur.

Þarna komum við að einum höfuðkosta Finns. Hann
þykir góður í samstarfi, safnar í kringum sig duglegu
og kraftmiklu fólki og fær það besta út úr því. Finnur
þykir líka einstakur dugnaðarforkur og vílar ekki fyr-
ir sér að vinna átján tíma á dag svo mánuðum skiptir.

Betra þykir að hafa Finn með sér en á móti, en í því
sambandi hefur verið bent sérstaklega á

framgöngu hans í prófkjöri
Framsóknarflokksins fyrir alþingiskosn-

ingarnar árið 1991. Segja kunnugir að
þar hafi Finnur gersamlega gengið

frá sínum aðalkeppinauti, jafnvel
svo að sá hafi ekki borið sitt

pólitíska barr á eftir.
Finnur er umdeildur

maður svo ekki sé meira
sagt. Hann á sér marga

óvildarmenn og sumir segja
hann duglegan að skara eld
að eigin köku. 

Frægt er orðið þegar hann
hugðist söðla um og hætta af-
skiptum af pólitík og ganga
óvildarmenn hans svo langt
að segja hann hafa skipað
sjálfan sig í embætti Seðla-
bankastjóra – eða svo gott
sem. Hann hafi vitaskuld
fengið annan ráðherra til að
skrifa undir skipunarbréfið. 

Finnur situr sem sagt ekki
á friðarstóli þó að hann sé
hættur í pólitík. Eða er hann
hættur? Hann heldur að
minnsta kosti góðu sambandi
við forsætisráðherrann en
þeir fara saman á fjöll um
lönd og álfur.

Segja margir óvinsældir
Finns stafa af því að hann
hafi aldrei haft áhuga á því
að stunda vinsældapólitík. Sé

hann sannfærður um eitthvað
keyrir hann það áfram og læt-

ur almenningsálitið lönd og leið.
Finnur Ingólfsson er útivist-

armaður. Aðaláhugamálið er hesta-
mennska en hann stundar líka laxveiði

og gönguferðir. Segja vinir Finns hann hafa
jaðareinkenni ofvirkni, ekki skipti máli hvað

tindurinn eða hnjúkurinn heiti eða hve langt sé í hann.
Finnur hoppi upp í bíl og standi á toppnum fyrir kvöld-
mat.

Finnur er toppdrengur sem hlotið hefur óverð-
skuldaða gagnrýni, segja vinirnir. Þeir gefa honum
hæstu einkunn og segja sálarlífið í takt við háralitinn,
bjart og ljóst. ■

Sálarlífi› í takt 
vi› háralitinn

FINNUR INGÓLFSSON
FORSTJÓRI VÍS 
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Vopnafjör›ur og hringvegurinn
GUNNSTEINN KARLSSON
SKRIFAR UM VEGTENGINGAR





Hvert fer spilið næst?
Það vakti athygli í gær þegar Samband ungra sjálf-
stæðismanna afhenti Alfreði Þorsteinssyni, stjórn-
arformanni Orkuveitu Reykjavíkur, eintak af spilinu
Monopoly – sem einnig er þekkt undir nafninu
Matador. Með afhendingunni vildu ungir sjálfstæð-
ismenn vekja athygli á umsvifum Orkuveitunnar á
hinum ýmsu sviðum atvinnulífsins – sumum þeirra
sem ekkert tengjast rekstri orkuveitna. Alfreð lét
ekki ungu sjálfstæðismennina slá sig út af laginu
og sendi þeim spilið aftur og bað þá um að koma
því til Davíðs Oddssonar, formanns Sjálfstæðis-
flokksins. Ekki skal fullyrt um hvort ungir
sjálfstæðismenn verði við tilmælum Al-
freðs og sendi formanni sínum spilið.
Gárungarnir telja þó víst að viðbrögðin
yrðu svipuð þar á bæ – og Davíð myndi
umsvifalaust senda spilið til baka með
þeim skilaboðum að koma ætti því rak-
leiðis til Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, for-
stjóra Baugs.

Óskabarnið til útlanda?
Kaup Magnúsar Þorsteinssonar á Eimskipi hafa
vakið mikla athygli og miklar vangaveltur uppi um
hver verði örlög skipafélagsins, nú þegar Björgólfs-
feðgar hafa sleppt takinu á því. Eimskip var í
marga áratugi hornsteinn í íslensku atvinnulífi en
hefur á undanförnum árum breyst í að vera undir-
deild í fjárfestingarfélagi og verður nú undirdeild í

flugfélagi. Mörgum finnst þetta áhugaverð ör-
lög og velta fyrir sér hvort þrautagöngu fyrir-
tækisins sé ekki enn lokið. Talið er víst að
Björgólfsfeðgar hafi skoðað mjög alvarlega

þann kost að selja Eimskip úr landi fyrir
nokkrum misserum. Það hefði ekki verið lík-
legt til vinsælda að selja „óskabarn þjóðarinn-
ar“ erlendum kaupahéðnum. Það er þó líklegt
að Magnús Þorsteinsson ætti auðveldara með

að gera slíkan samning heldur en hinir
virðulegu Björgólfsfeðgar og því ekkert hægt

að útiloka um hvar Eimskip endar.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   4.081

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 247
Velta: 4.036 milljónir

+0,51%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...

Íslandsbanki varð aðili að
kauphöllinni í Osló samkvæmt
frétt á vefsetri norska blaðsins
Dagens Næringsliv. Íslandsbanki
hefur því heimild til að eiga við-
skipti með hlutabréf í kauphöll-
inni í Osló líkt og í Kauphöll Ís-
lands

Lyf og heilsa hafa keypt rekst-
ur verslunar Össurar í Orkuhús-
inu við Suðurlandsbraut og hefur
Össur því dregið sig út úr öllum
rekstri á innanlandsmarkaði sem
ekki tengist kjarnastarfsemi fé-
lagsins.

Þórshafnarhreppur hagnaðist
um þrjár milljónir á síðasta ári. 

Vinnslustöðin hefur keypt 43
prósenta hlut í útgerðarfélaginu
Huginn ehf. á 605 milljónir króna.

18 4. júní 2005 LAUGARDAGUR

Aðilar tengdir Straumi
vilja kaupa fjögurra pró-
senta hlut Steinunnar
Jónsdóttur í Íslands-
banka. Þetta gæti gjör-
breytt valdahlutföllum í
bankanum. Átökin um
bankann hafa harðnað og
stjórnendur Íslandsbanka
eru sakaðir um óeðlilega
varnarbaráttu.

Viðræður standa yfir um sölu á
fjögurra prósenta hlut Steinunnar
Jónsdóttur í Íslandsbanka. Báðar
fylkingar innan Íslandsbanka eru
líklegar til að vilja kaupa hlutinn
enda getur eignarhluturinn skipt
miklu um valdahlutföllin innan
bankans. Í gærkvöld hafði sala á
hlutnum ekki átt sér stað og óvíst
hvort af henni yrði.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins verða það hvorki Straumur
né Landsbankinn sem kaupa bréfin
beint þar sem hendur Straums eru
bundnar vegna skilyrða Fjármála-
eftirlitsins. Líklegt er að Straumur
reyni að komast framhjá þessu með
því að selja aðila tengdum sér hlut
Steinunnar ef salan gengur í gegn
og sjá fram á að geta nýtt sér hlut-
inn á hluthafafundi ef til átaka kem-
ur. Ljóst er að Fjármálaeftirlitið
mun fylgjast vel með því hvort slík-
ar trakteringar séu viðhafðar enda
ber Straumi að gefa upplýsingar

um öll þau atkvæði sem bankinn
hefur yfirráð yfir á hluthafafundi.
Þó er talið víst að Straumur safni nú
liði og sé bakhjarl kaupenda á bréf-
um með það fyrir augum að nýta
sér stöðuna síðar.

Tvær fylkingar hafa áttst við
innan bankans. Annars vegar hópur
í kringum Bjarna Ármannsson for-
stjóra og Einar Sveinsson stjórnar-
formann en hins vegar hópur sem
tengist Straumi og Landsbankan-
um. Nýlega keyptu Bjarni, Einar og
fleiri stjórnendur bankans hlut
Jóns Helga Guðmundssonar í Byko,
föður Steinunnar. Þau viðskipti
höfðu ekki áhrif á valdahlutföllin
þar sem bæði Jón Helgi og Steinunn
hafa staðið með stjórnendum bank-
ans. Ef aðilum tengdum Straumi
tekst að kaupa hlut Steinunnar
getur það breytt jafnvæginu á þann
veg að Straumsmenn nái að bæta
við manni í stjórn bankans.

Ákveðin ró hafði skapast innan
Íslandsbanka eftir töluverð átök
undanfarin ár. Þegar stjórn bank-
ans ákvað að selja Karli Werners-
syni Sjóvá Almennar í apríl ýfðust
gamlar deilur í hluthafahópnum
upp þar sem Straumsmenn töldu
óeðlilega að sölunni staðið. Harð-
orðar yfirlýsingar í kjölfar þeirrar
sölu bentu til þess að stríðsástand
ríki milli Straums og Íslandsbanka.

Greinilegt er að erjurnar milli
fylkinga í bankanum hafa farið stig-
vaxandi. Gagnrýnisraddir eru á
lofti um kaup Bjarna Ármannsson-
ar og annarra stjórnenda á hlut
Jóns Helga og sterklega látið að því
liggja að það sé Íslandsbanki sem
fjármagni kaupin og að það sé ólög-
legt eða að minnsta kosti óeðlilegt.
Aðspurður um þessar ásakanir
segir Einar Sveinsson: „Við stund-
um ekki ólögmæt viðskipti.“

dogg@frettabladid.is

Peningaskápurinn…

Actavis 41,90 +3,20% ... Atorka 5,96 -
0,17% ... Bakkavör 35,40 -0,28% ... Burðarás 14,70 +0,34% ... FL Group
14,45 – ... Flaga 4,95 – ... Íslandsbanki 13,50 – ... KB banki 535,00
+0,75% ... Kögun 60,70 – ... Landsbankinn 16,50 – ... Marel 56,80 – ...
Og fjarskipti 4,00 -0,50% ... Samherji 12,10 – ... Straumur 11,80 – ...
Össur 76,50 -0,65%

Safnað í lið fyrir
Íslandsbankaslag

Actavis 3,20%
HB Grandi 1,19%
Tryggingamiðst. 0,96%

Össur -0,65%
Og fjarskipti -0,50%
Bakkavör -0,28%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Umsjón: nánar á visir.is
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50  - gamaldags gistiheimili

Gamli bærinn á Berunesi 

Garðar í 
borg og sveit

síðna 
umfjöllun

garðhúsgögn sumarsins

BRÚÐKAUPIÐ 

Klassískar 
brúðargjafi r
 
utanhúss
Málningin

Actavis Group hefur sett tvö ný
samheitalyf á markað í níu Evrópu-
löndum í gegnum dótturfyrirtæki
sitt, Medis. Í fréttatilkynningu frá
Actavis segir að viðskiptavinir fé-
lagsins hafi getað hafið sölu lyfj-
anna um leið og einkaleyfin féllu úr
gildi. Um er að ræða taugalyfið
Lamotrigine í tveimur mismunandi
formum. Um 40 milljón töflur eru í
upphafssendingunni en þó er ekki
búist við að lyfið verði í hópi tíu
söluhæstu lyfja samstæðunnar.

- dh

ACTAVIS SETTI TVÖ NÝ LYF Á MARK-
AÐ Í NÍU LÖNDUM Upphafssendingin
var 40 milljón töflur.

Lyf á marka› í níu löndum
Sala hófst um leið og einkaleyfin féllu úr gildi.

HART ER BARIST UM ÍSLANDSBANKA Tvær fylkingar takast á um áhrif í bankanum
og reyna að tryggja stöðu sína. Nú er bitist um hlut Steinunar Jónsdóttur.

Burðarás hefur keypt um 6,6
prósenta hlut í norska olíu-
leitarfyrirtækinu Ex-
ploration Resources, sem er
skrásett í norsku kauphölll-
inni. Nær sextán prósent
hlutafjár skiptu um hendur á
markaði í gær. Félagið, sem
hagnaðist um tæpar 62 millj-

ónir króna á fyrsta ársfjórð-
ungi, varð til í mars þegar
Rieber Shipping setti olíu-
leitarhlutann inn í sérstakt
félag.

Burðarás stefnir að því að
þrír fjórðu hlutar eigna fé-
lagsins verði erlendis.

- eþa

Bur›arás fjárfestir í Noregi
EXPLORATION RESOURCES
– HELSTU STÆRÐIR

Markaðsvirði: Um 10 milljarðar króna

Eigið fé: Um 3,9 milljarðar króna

Hækkun frá skráningu: 18,5 prósent.



Verð frá 3.999kr

Hlaupahjól
barna m/þremur
hjólum
Vnr. 683651

Model: ES-456
Óbrotið: 940 mm x 140 mm x 265 mm
Brotið: 905 mm x 140 mm x 100 mm
Þyngd: 7,75 kg
Hámarkshraði: 12 km/h
Meðalending hleðslu: 30 mín.
Burðarþol: 55 kg
Mótor: 12V 80Watt DC
Dekkjastærð: 6" loftfyllt
Rafgeymir: 6V/7AH x 2
Hleðslutími: 8 klst.
Bremsur: Afturbremsur
Drifbúnaður: Beltadrifið

3.999kr3.999kr
Hlaupahjól
án/dempara
vnr. 683646

Hlaupa- tvíhjól
fislétt ál
Vnr. 683648

5.999kr
Línuskautar
st. 29-42

Gæða trampólín
og öryggisnet

Gæða trampólín
og öryggisnet

Trampólín 55" 140 cm 7.999,- 
Vnr. 683664

Trampólín 96" 244 cm 19.999,- 
Vnr. 683665

Trampólín 156" 396 cm 29.999,-
Vnr. 683666

Öryggisnet f/156" 396 cm 14.999,-
Vnr. 683667

Öryggisnet f/96" 244 cm 11.999,-
Vnr. 683669

Ábreiða f/156" 396 cm 2.799,-
Vnr. 683670

Ábreiða f/96"  244 cm 1.999,-
Vnr. 683673

Stigi f/trampólín 2.499,-
Vnr. 683674

í Hagkaupum
Nýtt

Jumpy trampólín
Öryggið í fyrirrúmi

GS/TÜV gæðavottun
Sérstyrktar galvaniseraðar grindur

Rafgalvaniseraðir gormar
Hoppflötur sérstyrktur

Mjúk klæðning yfir gormum

m/dempara 5.999kr
vnr. 460818

7.999krTrampólín verð frá
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Alfreð Þorsteinsson borgarfull-
trúi hefur um árabil verið oddviti
Framsóknarflokksins í borgar-
stjórn og í samstarfi flokksins
innan Reykjavíkurlistans. Hann
hefur fullan hug á að leiða flokk-
inn áfram í borgarpólítíkinni
fyrir borgarstjórnarkosningarn-
ar að ári.

Áhrif Alfreðs í borgarstjórn-
armeirihlutanum eru sögð mun
meiri en ætla mætti, en þau áhrif
hefur hann meðal annars í krafti
stjórnarformennsku í Orkuveitu
Reykjavíkur.

Eitt helsta kosningamálið á
næsta ári verða ugglaust átök um
framtíð Reykjavíkurflugvallar
og Vatnsmýrarinnar. Framtíðar-
skipulag gerir ráð fyrir að völlur-
inn víki að hluta árið 2016 og að
fullu átta árum síðar. En þrýst-
ingurinn vex og þykir skipulags-
fræðingum, stjórnmálamönnum
og almennum borgurum brýnt að
endurmeta stöðuna. Þeir vilja
með öðrum orðum flýta því að
flugvöllurinn fari úr Vatnsmýr-
inni. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson,
oddviti sjálfstæðismanna í
minnihluta borgarstjórnar, sagði
efnislega í samtali við Frétta-
blaðið fyrir skemmstu að óraun-
hæft væri að flytja völlinn að
hluta en vildi þó bíða átekta eftir
niðurstöðum viðræðna ríkis-
valdsins og borgarinnar um
framtíð hans. En í nýjum tillög-
um sjálfstæðismanna um byggð á
eyjunum við borgarsundin er
ekki tekin afstaða
til framtíðar
Vatnsmýrarinn-
ar.

Alfreð Þor-
steinsson hef-
ur fyrir

sitt leyti tekið afstöðu: „Ég tel til-
lögur sjálfstæðismanna um svo-
nefnda Eyjabyggð athyglisverð-
ar og fyllstu ástæðu til að skoða
þær nánar. Hins vegar er alveg
ljóst, að þessi mál eru ekki næsta
stóra viðfangsefnið á sviði skipu-
lagsmála í Reykjavík. Þar hlýtur
Vatnsmýrin að koma á undan. Og
hvorki Sjálfstæðiflokkurinn né
R-listinn geta skotið sér undan
því að taka afstöðu um framtíð
Reykjavíkurflugvallar.“

Höggvum á hnútinn
Alfreð telur ljóst að aldrei muni
nást sátt um að Reykjavíkurflug-
völlur verði í Vatnsmýrinni til
frambúðar, hvorki í núverandi
mynd né smækkaðri. „Það er
hins vegar jafnljóst í mínum
huga, að það er skylda höfuð-
borgarinnar að greiðar flugsam-
göngur séu í næsta nágrenni
hennar og þá er ég ekki að tala
um Keflavíkurflugvöll heldur
flugvöll, sem staðsettur yrði nær
Reykjavík.

Ég tel tímabært að höggva á
þennan hnút og ákveða að reisa
innlandsflugvöll á uppfyllingum
við Löngusker í Skerjafirði.
Framundan er alþjóðleg sam-
keppni um Vatnsmýrina. Að mínu
mati ætti Reykjavíkurflugvöllur
ekki að vera inni í skipulagsfor-
sendum þessarar samkeppni. Með
slíkri ákvörðun væri tryggt, að
innlandsflug yrði áfram á höfuð-
borgarsvæðinu í góðum tengslum
við miðborg Reykjavíkur og
Vatnsmýrin yrði samfellt bygg-
ingarsvæði fyrir íbúa, fyrirtæki
og stofnanir, sem einkum tengd-
ust háskólunum tveimur, Háskóla
Íslands og Háskóla Reykjavíkur.
Kostnaður við nýjan flugvöll
ásamt landfyllingu og vegagerð
gæti numið 10-20 milljörðum
króna, en á móti koma tekjur af
sölu lóða í Vatnsmýrinni langt
umfram þennan kostnað,“ segir
Alfreð.

Vill ekki einkavæða Orkuveituna
Alfreð hallast að áframhaldandi
samstarfi innan Reykjavíkurlist-
ans eftir kosningarnar að ári
liðnu og kveðst ekki líta á Sjálf-
stæðisflokkinn sem mikla ógn við
það samstarf. „Ógnun kemur inn-
an frá. Hún býr í fólki sem áttar
sig ekki á hvernig valdatíð sjálf-
stæðismanna var. Ég vona þó, að
menn nái áttum og haldi áfram
því mikla uppbyggingarstarfi
sem gert hefur Reykjavík að

eftirsóttri alþjóðaborg. Sjálf-
stæðisflokkurinn hefur ekki
verið öflugur sem minnihluti.
Tveir af borgarfulltrúum flokks-
ins eru jafnframt þingmenn og
annar þeirra ráðherra. Hvort
starfið um sig, að vera borgar-
fulltrúi eða þingmaður, er fullt
starf þannig að ljóst er að borgar-
stjórnarflokkur þeirra veikist
fyrir bragðið. Neikvæð afstaða
sjálfstæðismanna í margvísleg-
um málum hefur ekki aukið þeim
tiltrú. Þeirra reyndasti maður er
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson.
Hann hefur verið farsæll í störf-
um sínum, en aðrir borgarfulltrú-
ar flokksins eru mistækir, svo
vægt sé til orða tekið.

Ef sjálfstæðismenn komast til
valda í Reykjavík óttast ég það
mjög að Orkuveita Reykjavíkur
verði einkavædd. Sterk öfl innan
Sjálfstæðisflokksins vilja einka-
væða opinber fyrirtæki komist
flokkurinn í aðstöðu til þess.
Verði Orkuveitan seld munu fjár-
festar vilja fá arð af fjárfestingu
sinni, sem einungis yrði náð með
hækkun orkugjalda. Orkugjöld í
Reykjavík eru þau langlægstu
sem þekkjast, ef borið er saman
við höfuðborgir annarra Norður-
landa enda er það stefna núver-
andi borgaryfirvalda að hafa
orkugjald íbúanna í lágmarki.

50 milljarðar á 20 árum
Orkuveita Reykjavíkur er í
þeirri stöðu í dag, að hún er val-
kostur fyrir erlenda fjárfesta,
sem vilja ráðast í stóriðju. Svo
var ekki í tíð sjálfstæðismanna,
þegar hér voru rekin þrjú veitu-
fyrirtæki. Þá vantaði kraftinn
sem fylgir stærð fyrirtækisins í
dag.

Þessi nýja staða hefur styrkt
atvinnulífið á höfuðborgarsvæð-
inu, því að með virkjanafram-
kvæmdum á Nesjavöllum og
Hellisheiði ásamt stækkun Norð-
uráls olg stækkandi markaði að
öðru leyti hafa tugir milljarða
króna streymt inn á Suðvestur-
hornið sem nýta má til uppbygg-
ingar og framkvæmda. Samning-
ar þeir, sem Orkuveitan hefur
þegar gert vegna Norðuráls
nema um 50 milljörðum króna
næstu 20 árin. Slíkir samningar
eru gríðarlega þýðingarmiklir
fyrir Orkuveituna. Þeir hafa líka
orðið til þess að lækka orkuverð
til almennings, en ekki öfugt,
eins og haldið hefur verið fram.

johannh@frettabladid.is

stjornmal@frettabladid.is

Höggvum á flugvallarhnútinn

nánar á visir.is

UMMÆLI VIKUNNAR,, UMMÆLI VIKUNNAR

,,

„Því var haldið fram í þessum greinarflokki að ég hafi hótað
stjórnarslitum út af þessu máli. Það hef ég aldrei gert. Því
er líka haldið fram að ég hafi átt sérstakan fund með Davíð
Oddssyni um þetta mál. Sá fundur hefur aldrei átt sér stað.“

Halldór Ásgrímsson um greinaflokk Fréttablaðsins þar
sem sagði að hann hefði hótað að stöðva einkavæðingu

ríkisbankanna, sem hefði getað leitt til stjórnarslita.
Fréttablaðið 1. júní.

Allt orkar tvímælis þá gert er, segir í Njálu. Vera má að þessi fleygu
orð hafi sótt að Birgi Ísleifi Gunnarssyni seðlabankastjóra skömmu
áður en hann tilkynnti ákvörðun bankans um hækkun stýrivaxta um
hálft prósentustig í gær. Á fundi með blaða- og fréttamönnum síð-
degis talaði hann um óvissu. Efnislega sagði hann að ójafnvægi væri

ríkjandi og því væri framkvæmd peningastefnu vandasöm.
Hvað er peningastefna? Er hægt að bjarga Bílddælingum og Skinna-

iðnaði með réttri peningastefnu? Er til sú peningastefna sem gæti
fengið Marel til að hætta við að stofna fyrirtæki í Slóvakíu en fjárfesta

þess í stað í rekstri og góðum störfum í Garðabæ? 
Vísir menn hafa stigið fram og sagt að svona myndi þetta fara. Allt sem hitnar

þenst út. Og það sem þenst út vegna vaxandi hita ryður frá sér. Ryður burt rekstri
sem neyðist til að selja afurðir sínar fyrir auma dollara eða lækkandi evrur. Sjáum
við fyrir okkur Þórólf Árnason, nýjan forstjóra Icelandic Group, segja við viðskiptavin
í Bandaríkjunum: „Fyrirgefðu, en getum við fengið greitt fyrir sendinguna í íslensk-
um krónum?“ Eða verður nærtækara fyrir hann að stofna fiskvinnslufyrirtæki á veg-
um Icelandic Group í Litháen. Þar er að minnsta kosti ekki íslenska ofurkrónan að
þvælast fyrir félaginu.

Seðlabankinn hefur eitt markmið sem stendur öllum öðrum markmiðum ofar. Að
halda verðbólgu í skefjum. Þar á bæ eru allir glaðir þegar verðbólgumælirinn stend-
ur í 2,5 prósentum. Þar vita menn að fari verðbólgan úr böndunum tapa allir. Heim-
ilin ekki síst. Afborganir af húsnæðislánum gætu hækkað á skömmum tíma til
dæmis úr 70 í 90 þúsund krónur á mánuði. Kannast einhver við tölurnar? 

Eigum við að treysta því að ráð Seðlabankans dugi? Eða eigum við bara að kasta
krónunni, taka upp evruna og sjá hvað gerist?

Ofurkrónan

VIKA Í PÓLITÍK
JÓHANN HAUKSSON

ÚT AF SKERJAFIRÐI OG ÁLFTANESI ERU LÖNGUSKER Alfreð telur að uppfylling fyrir nýjan Reykjavíkurflugvöll á Lönguskerjum kosti
innan við 20 milljarða króna.

Alfreð Þorsteinsson telur að ekki verði vikist undan því að ákvarða sem fyrst
framtíð Reykjavíkurflugvallar. Alfreð kveðst óttast að sjálfstæðismenn einkavæði
Orkuveitu Reykjavíkur komist þeir til valda eftir næstu borgarstjórnarkosningar.

ALFREÐ ÞORSTEINSSON BORGAR-
FULLTRÚI: „Sterk öfl innan Sjálfstæðis-
flokksins vilja einkavæða opinber fyrirtæki
komist flokkurinn í aðstöðu til þess.“

Framtíð herstöðvarinnar á Keflavíkurflugvelli:

Vi›ræ›ur hefjast á næstunni
VARNARMÁL Viðræðum Íslendinga og
Bandaríkjamanna um framtíð herstöðv-
arinnar á Keflavíkurflugvelli verður
fram haldið snemma í sumar. 

Nefndin sem endurskoðar starfsemi
Bandaríkjahers leggur fram tilmæli í
fjórum liðum og fjallar einn liðurinn
sérstaklega um Ísland. Þar segir að
Bandaríkin ættu að endurskoða samn-
ing sinn við Ísland á þann hátt að hann
endurspegli öryggisaðstæður eins og
þær voru að loknu kalda stríðinu. Hin
tilmælin fjalla um öryggishagsmuni
Bandaríkjamanna og herstöðvar þeirra
í Japan, Afríku, Suður- Ameríku og Evr-
ópu.

Al Cornella, formaður nefndarinnar,
sagði þegar skýrslan var birt í nýliðn-

um mánuði að nefndarmenn skildu vel
þörfina á breytingum en vegna um-
fangs verkefnisins og þarfa á samræm-
ingu hefðu nefndarmenn efasemdir um

að áætlanir um niðurskurð stæðust
tímaáætlanir. Nefndin telur raunar
óráðlegt að hraða endurskoðuninni um
of.

Í skýrslunni eru þrjár niðurstöður
nefndarinnar tilgreindar sérstaklega. Í
fyrsta lagi er lögð áhersla á að sem
minnst röskun verði á starfsemi og lífi
hermanna og annarra starfsmanna
Bandaríkjahers í viðkomandi herstöðv-
um til síðasta dags. Í öðru lagi að hægja
verði á svo umfangsmikilli endurskipu-
lagningu eða einstökum liðum hennar. Í
þriðja lagi er talin þörf á að Bandaríkja-
þing fylgist vel með umfangi, afleiðing-
um og kostnaði við framkvæmd áætl-
ana um fækkun mannafla eða niður-
skurð í starfsemi herstöðvanna. -jh

PENTAGON Bandarísk yfirvöld endurmeta nú
þarfir fyrir herafla og herstöðvar á erlendri
grundu.
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VILTU VINNA FER‹ TIL
SAN FRANCISCO?
Far›u á lotto.is og skrá›u netfangi› flitt á
póstlista og flú gætir unni› fer› fyrir 2 til
San Francisco.

11 MILLJÓNIR

VINNING
Í FYRSTA

Ná›u flér í Lottómi›a á næsta sölusta›
e›a á lotto.is – flú gætir unni› 11 milljónir.

                                                                                      fia› getur allt gerst!

Nú er potturinn flrefaldur!







Árni Magnússon félagsmálaráð-
herra heldur upp á fertugsafmælið
sitt með Walt Disney, Mikka Mús
og félögum. Árni er staddur ásamt
fjölskyldu sinni, eiginkonu og
tveimur yngri börnum sínum, í
Flórída þar sem þau ætla að dvelja
í tíu daga. 

Þau ætla að halda upp á afmæl-
ið með því að verja deginum í
skemmtigarði.

Árni telur þetta ekki vera mjög
stór tímamót í lífi sínu. „Það er
mesti munurinn að vera ekki leng-
ur rúmlega þrítugur,“ segir Árni
kíminn og tekur þessu eins og
hverju öðru hundsbiti. Hann telur

málsháttinn Allt er fertugum fært
í fullu gildi.

Árni segist ekki vera stórkost-
legur afmælismaður og ætlar ekki
að halda neina stórveislu þegar
hann kemur heim. „Ætli það verði
ekki þannig að maður segist vera
að heiman og blóm og kransar af-
þakkaðir,“ segir félagsmálaráð-
herran og hlær.

„Það er alltaf gaman að fá eitt-
hvað nýtt, hins vegar er það vanda-
mál að mann vantar ekki neitt og
það er snúin staða,“ segir Árni sem
segir að líklega hafi hann fengið
bestu gjafirnar undir sex ára aldri.

Í ár fékk Árni forláta veiðistöng

en hann hefur mjög gaman að því
að veiða silung. Hann fer nokkra
daga á sumrin til veiða í vötnum í
Skaftafellssýslu þangað sem hann
á rætur að rekja. Þegar hann er
spurður hvað sé svona skemmti-
legt við veiði svarar hann því til að
„þeir sem ekki hafi upplifað það
skilji það ekki og því þýði ekki að
útskýra það.“

Árni hefur lítið séð af sólinni í
Flórída, hins vegar sé hlýtt og
notalegt og kannski eins gott að
ekki sé of mikil sól þegar sprangað
er um á stuttbuxum og ermalaus-
um bol í skemmtigarði allan dag-
inn. ■

24 4. júní 2005 LAUGARDAGUR

GEORG III (1738-1820)
fæddist á þessum degi. 

TÍMAMÓT: ÁRNI MAGNÚSSON FÉLAGSMÁLARÁÐHERRA FERTUGUR

Heldur upp á afmælið
með Disney og félögum

„Svikari er hver sá sem er mér ósammála.“
Ævi Georgs III var harmsaga mikil; hann varð geðveikur á þrítugs-

aldri og missti smám saman öll tök á tilverunni.

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT

Kristján Belló Gíslason, fyrrverandi
leigubílstjóri, Vogatungu 101, Kópavogi,
andaðist á hjúkrunarheimilinu Sunnu-
hlíð að kvöldi þriðjudagsins 31. maí.

Sigurður Þorgrímsson, Sóltúni 2, áður
Langholtsvegi 150, Reykjavík, lést á
hjúkrunarheimilinu Sóltúni miðvikudag-
inn 18. maí. Útförin hefur farið fram í
kyrrþey.

Sigurður Ingi Sigurðsson, áður til
heimilis að Víðivöllum 4, Selfossi, lést á
Hrafnistu í Reykjavík aðfaranótt 1. júní.

Á þessum degi árið 1989 fjölmenntu kínverskir
hermenn á Torg hins himneska friðar í Peking og
drápu hundruð stúdenta við mótmæli og þúsundir
til viðbótar voru handteknar.
Sjö vikum áður hófu kínverskir stúdentar mótmæli
á Torgi hins himneska friðar og er talið að allt að
því milljón manns hafi safnast á torginu þegar
mest lét. Mótmælendur kröfðust afsagnar leiðtoga
Kommúnistaflokksins og lýðræðislegra umbóta í
stjórnkerfi landsins.
Stjórnvöld gerðu nokkrar misheppnaðar tilraunir til
að reka fjöldann á braut áður en herinn lét til skar-
ar skríða. Þó að margir hafi vissulega átt von á að
það myndi slá í brýnu milli mótmælenda og hers-
ins kom ofsafenga árásin flestum í opna skjöldu.
Mikill glundroði skapaðist þegar tugþúsundir
manna reyndu að flýja undan hermönnunum.

Sumir börðust á móti og grýttu hermennina og
kveiktu í bifreiðum þeirra og skriðdrekum. Erlendir
erindrekar á staðnum töldu að að minnsta kosti
300 manns hefðu látið lífið í átökunum og allt að
tíu þúsund manns hefðu verið handteknir. Senni-
lega verður aldrei endanlega ljóst hversu margir
létu lífið þennan dag. 

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 

1070 Roquefort-ostur er búinn til
í fyrsta skipti í helli skammt
frá Roquefort í Frakklandi. 

1913 Súfragettan Emily Davinson
kastar sér fyrir veðhlaupa-
hross konungs og lætur líf-
ið.

1927 Johnny Weissmüller setur
met í hundrað og tvö
hundruð metra sundi. 

1944 Hornsteinn lagður að Sjó-
mannaskólanum.

1956 Leyniræða Krútsjoffs er
gerð opinber. 

1959 Sjálfsbjörg, landssamband
fatlaðra, er stofnuð. 

1965 Rolling Stones gefa út lag-
ið „Satisfaction“. 

1977 Hornsteinn er lagður að
Hrafnistu, dvalarheimili
aldraðra sjómanna. 

Fjöldamor› á Torgi hins himneska fri›ar

JAR‹ARFARIR

13:30 Guðný Bjarnadóttir, frá Gerðis-
stekk, Norðfirði, Lóurima 6,
Selfossi, verður jarðsungin frá
Selfosskirkju.

14.00 Sigurður Matthías Benedikts-
son, frá Kirkjubóli, Lækjartúni 21,
Hólmavík, verður jarðsunginn frá
Hólmavíkurkirkju.

14.00 Anna Fríða Stefánsdóttir, Grund,
Vestmannaeyjum, verður jarð-
sungin frá Vestmannaeyjakirkju.

14.00 Þórarinn Pálsson, bóndi, Selja-
landi, Fljótshverfi, verður jarð-
sunginn frá Kálfafellskirkju. 

14:00 Minna Elísa Bang, Aðalgötu 19
(gamla apótekinu), Sauðárkróki,
verður jarðsungin frá Sauðár-
krókskirkju.

AFMÆLI

Páll Skúlason háskólarekt-
or er 60 ára.

Þórður Ægir Óskarsson, sendiherra í Jap-
an, er 51 árs.

Stefán Sturla Sigurjónsson leikari er 46
ára.

Erla Rut Harðardóttir leik-
kona er 44 ára.

Sesselja Kristjánsdóttir söngkona er 35
ára.

Lárus Orri Sigurðsson knattspyrnumaður
er 32 ára.

Róbert I. Douglas leikstjóri
er 32 ára.

Elskuleg systir okkar og mágkona,

Jófríður Ólafsdóttir
Staðarhrauni 3, Grindavík,

lést á heimili sínu fimmtudaginn 2. júní. Jarðarförin auglýst síðar.

Jón Ólafsson  Agnes Jónsdóttir
Pálína Ólafsdóttir  Ísleifur Harðarson
Gísli Örn Ólafsson Njála Vídalín
Magnús Ólafsson Ragnheiður Arngrímsdóttir

60 ára
Sæmundur Kristjánsson

Álfhólsvegi 43a, Kópavogi, verður 60 ára á morgun 4. júní. 
Tek á móti á gestum á Hótel Loftleiðum laugardaginn 

4. júní milli 15-18.

Áttræðisafmæli!
Lilja Sveinsdóttir, 

frá Neðri-Hundadal, 
varð áttræð þann 1. júní síðastliðinn og í tilefni
þess langar hana að bjóða ættingjum og vinum

í afmæliskaffi í Félagsheimilinu Árbliki í Dala-
sýslu sunnudaginn 5. júní milli kl. 15 og 18.

FYRSTA SÝNING VÍKURINNAR:

Togarar í
100 ár
Fyrsta sýning hins nýja safns,
Víkurinnar – Sjóminjasafnsins í
Reykjavík, verður opnuð með
formlegum hætti í dag klukkan
hálf ellefu. Hr. Ólafur Ragnar
Grímsson forseti Íslands mun
opna sýninguna ásamt Gísla
Jónssyni sjómanni sem starfaði
lengi á skipum Bæjarútgerðar-
innar og vann í frystihúsinu sem
hýsir sjóminjasafnið nú. 

Þessi fyrsta sýning safnsins er
sett upp í tilefni af því að 100 ár
eru liðin frá því að Íslendingar
hófu útgerð togara og nefnist hún
Togarar í 100 ár. Sambærileg
sýning er varðar sögu togaraút-
gerðar hefur ekki verið sett upp
hér á landi áður.

Sýningin verður opin almenn-
ingi frá klukkan tvö til fimm í
dag og á morgun og er aðgangur
ókeypis þessa helgi. Þar sem sýn-
ingin er hluti af hátíð hafsins sem
haldin er þessa helgi verður boð-
ið upp á ókeypis ferðir frá Mið-
bakkanum og upp í safn. 

Sýningin er á annarri hæð
hússins og verður tæknin nýtt til
að gestir geti glöggvað sig á sög-
unni. Þá getur fólk fylgst með
ferðum skipa inn og út úr höfn-
inni með ratsjá sem komið hefur
verið fyrir uppá þaki. ■

COOT Teikning af Coot, fyrsta togara Ís-
lendinga.

ÁRNI MAGNÚSSON Er staddur í Flórída með fjölskyldu sinni og ver deginum í skemmtigarði.
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SÓLHLÍFAR Mannfjöldi í Bagdad skýlir sér
fyrir sólinni meðan á bænahaldi stendur.



Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 5 

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er laugardagur 4. júní, 

155. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 3.15 13.26 23.39
AKUREYRI 2.22 13.11 00.03

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Njáll Gunnlaugsson, ökukennari og
ritstjóri tímaritsins Bílar og sport, á
mörg mótorhjól enda með hjóladellu á
háu stigi.

„Ég á átta eða níu mótorhjól en það sem ég
nota mest er af gerðinni BMW F650 árgerð
‘93. Þetta er 48 hestafla hjól með rotoxmótor
og alls konar útbúnaði,“ segir Njáll aðspurð-
ur um uppáhaldshjólið sitt. Hjólið er ferða-
hjól og Njáll fer á því út um allar trissur.
„Það er jafngott að keyra það á malbiki og
möl og ég hef ferðast töluvert á því um há-
lendið. Fjallvegirnir eru enginn farartálmi
og hjólið þolir vel að fara yfir litlar ár enda
vel útbúið. Á því er líka GPS staðsetningar-
tæki og alls konar búnaður og töskur.“

Hjólið á sér skemmtilega sögu og hafði
aflað sér töluverðrar frægðar þegar Njáll
flutti það inn frá Þýskalandi fyrir tveimur
árum. „Fyrstu þrjú árin var hjólið í eigu
BMW-verksmiðjunnar og var í langtíma-

prófunum hjá tímaritinu Motorad sem er
stærsta mótorhjólatímarit í Evrópu. Þetta
hjól sem ég keypti var notað sem eins konar
tilraunadýr. Því var ekið 32 þúsund kíló-
metra og svo var það allt tekið í sundur og
hver einasti hlutur skoðaður til að finna út
hvað væri bilað og hvað ekki. Þetta var mjög
stórt próf, hjólið fékk góða dóma og birtist á
forsíðu tímaritsins,“ segir Njáll. 

Þetta er ekki það eina sem hjólið hefur
unnið sér til frægðar því eftir að Njáll keypti
gripinn komu hingað menn frá bandaríska
mótorhjólablaðinu Cycleworld og ferðuðust
með íslenskum mótorhjólamönnum um land-
ið. Um ferðina var skrifuð löng grein í blað-
ið og enn og aftur rataði hjólið á forsíðu. 

Í sumar eru 100 ár frá því að fyrsta mót-
orhjólið kom til landsins og af því tilefni
verða hátíðarhöld á Sauðárkróki 16. júní.
Njáll ætlar að sjálfsögðu að mæta á staðinn
og hyggst fara á hjólinu yfir Kjalveg ásamt
öðrum mótorhjólaköppum. 

thorgunnur@frettabladid.is

Á sögufrægu mótorhjóli

bilar@frettabladid.is

Sala Lincoln bifreiða hjá Brim-
borg hefur gengið vel en fyrir-
tækið kynnti Lincoln snemma á
síðasta ári. Nú eru Lincoln-bif-
reiðar orðnar áberandi í um-
ferðinni á Íslandi en bifreiðarn-
ar sameina nútímalega og fág-
aða hönnun og þægindi. Salan
gengur svo vel
að væntanleg-
ur er nýr bíll
í haust, Lin-
coln Zephyr,
sem á að
höfða til
breiðari hóps kaup-
enda en áður hefur verið hjá
Lincoln.

P. Samúelsson hf., umboðs-
aðili Toyota á Íslandi, setti nýtt
sölumet í síðasta mánuði. Sam-

tals afhenti fyrirtækið 1.066 bíla
og skiptist salan þannig: 605
nýir Toyota-bílar, 446 notaðir
bílar og fimmtán Lexus-bílar.

Nýr sportbíll er kominn til
landsins á vegum Brimborgar
en það er Ford Fiesta ST150.
Bíllinn er með tveggja lítra vél

sem skilar 150 hestöfl-
um. Útlitið er sérlega
sportlegt, með
spoilerkitt að neðan
og samlita vindskeið

að aftan og samlita
lista og hurðarhandföng og
kastara að framan. Aksturseig-
inleikar bílsins eru góðir og
hefur bíllinn hlotið góða dóma
hjá bílablöðum í Evrópu. Verðið
á bílnum er 1.750.000 krónur. 

Hjólið hans Njáls er vel útbúið og hentar vel til ferðalaga.

LIGGUR Í LOFTINU
í bílum

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

KRÍLIN

Mamma segir að
einkunnirnar mínar
sýni fram á að ég
geti að minnsta
kosti ekki orðið 

vitlausari!

Besti litli sendibíllinn 
BLS. 3
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Svartir bílar
Rannsóknir hafa leitt í ljós að svartir bílar lenda oftar í slysum og árekstr-
um heldur en bílar í öðrum litum. Silfurlitaðir bílar koma þar á eftir.[ ]

Súðavogur 6
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Tjónaskoðun

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

ALLT Á EINUM STAÐ

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4, SÍMI 562 6066

Hemlarnir verða að vera í lagi
Sigurður segir mikilvægt að fylgja reglunum þegar ekið er með eftirvagn. 

Tími ferðalaganna er runninn
upp og margir hafa tekið
fram tjaldvagna og fellihýsi
fyrir fríið. Að mörgu eru að
huga áður en tjaldvagn eða
fellihýsi er hengt aftan í bíl-
inn – ef búnaðurinn er ekki í
lagi getur farið illa. 

Sigurður Helgason hjá Umferðar-
ráði segir að margt þurfi að at-
huga áður en lagt er af stað með
tjaldvagn eða fellihýsi í eftir-
dragi. „Í fyrsta lagi þarf að
tryggja að tengibúnaðurinn sé
skráður í skráningarskírteini bif-
reiðarinnar og tengibúnaðurinn
verður líka að vera í lagi. Eins
þarf að hafa í huga að eftirvagn-
inn má ekki vera þyngri en skráð
er í skráningarskírteini bílsins
sem dregur hann,“ segir Sigurður. 

„Á skráningarskírteini er ann-
ars vegar gefið upp hve þungan
eftirvagn má draga með hemlum
og hins vegar án hemla. Í eldri bíl-
um eru þessar upplýsingar ekki

skráðar í skírteinið en þá er við-
miðunin sú að þyngd eftirvagns-
ins sé ekki meiri en helmings-
þyngd bílsins sem dregur hann.
Þ.e.a.s. ef vagninn er ekki búinn
hemlum,“ segir Sigurður en allir
vagnar sem eru þyngri en 750 kíló
eiga að vera búnir hemlum. 

Þegar ekið er með tengivagn
má ekki aka á meira en 80 km
hraða. Sigurður segir að erfitt sé
að fylgjast með því að sá há-
markshraði sé virtur og stundum
skapist vissulega raðir og teppur
vegna tjaldvagna. „Ég held að lög-
reglan sjái dálítið í gegnum fingur
sér með þessa hraðatakmörkun
sérstaklega þegar umferð er mik-
il. Ef umferðin er á 80 þá kallar
það á meiri framúrakstur og það
er framúraksturinn sem er hættu-
legastur. Ökumenn með eftir-
vagna eiga samt að virða hraða-
takmörkin og verða að fylgjast
vel með umferðinni fyrir aftan sig
og hleypa framúr þegar því verð-
ur við komið.“

Til að sjá aftur fyrir sig getur
verið nauðsynlegt að framlengja

hliðarspegla bílsins og ef vagninn
er breiðari en bíllinn er skylda af
hafa slíka framlengingu. 

Sigurður segir að eftirvagnar
geti vissulega valdið slysum og
því sé mikilvægt að huga vel að
búnaðinum áður en haldið er af
stað „Ef tengingin er ekki í lagi
getur vagninn losnað og eins er
töluverð hætta á ferðum ef vagn-
inn er of þungur fyrir bílinn því
þá getur vagninn tekið völdin af
bílnum. Í hvassviðri þarf líka að
vera vel á varðbergi því vagnarn-
ir taka á sig mikinn vind. Það eru
til dæmi um að eftirvagnar hafi
valdið slysum og því er mikilvægt
að fylgja þeim reglum sem gilda
um slíka vagna. Það er nefnilega
ástæða fyrir því að reglurnar eru
settar.“ ■

TÉKKLISTI FYRIR TJALDVAGNA
• Tengibúnaðurinn verður að vera skráður í skráningarskírteini bílsins.
• Vagninn má ekki vera þyngri en sagt er til um í skráningarskírteini.
• Ljósabúnaður á vagninum verður að virka.
• Athuga loft í dekkjum áður en lagt er af stað og muna að hafa varadekk með í för. 
• Framlengja spegla ef þess þarf til að tryggja útsýni.
• Vagninn má aldrei vera meira en 60 cm breiðari en

bíllinn (30 cm hvoru megin)
• Hámarkshraði fyrir þá sem aka með eftirvagn er

80 km/klst.

Tjaldvögnum og fellihýsum fjölgar stöðugt
á vegum landsins.
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Viðurkennt
CABAS-verkstæði

Áfram veginn
Einar Elí Magnússon kemst leiðar sinnar

Spennt börn
Þegar ég var lítill polli eyddi ég ómældum tíma í aftursæti fjölskyldu-
bílsins. Ef við vorum ekki á leiðinni í höfuðstaðinn vorum við á ferða-
lagi með tjald í skottinu. Við systkinin gerðum okkur að leik að nefna
bíltegundir sem við sáum þjóta framhjá, eða telja hversu margir bílar í
umferðinni þann daginn voru rauðir, gulir og svo framvegis.

Stundum vorum við fjögur í aftursætinu og ef foreldrarnir áttu skut-
bíl fengum við að leika okkur í skottinu á ferðalögum.

Já, ég veit – þetta hljómar ótrúlega. En svona var þetta fyrir nokkr-
um árum. Vitund okkar um umferðaröryggi hefur sem betur fer stór-
aukist á örfáum árum. Á þessum tíma var hverjum og einum í sjálfsvald
sett að spenna öryggisbelti. Margir hentu rusli út um bílglugga á ferð
og kærðu sig kollótta um hvað varð um flöskuna eða samlokupokann.
Fólk reykti hvort ofan í annað við hvaða tækifæri sem er, jafnvel ófrísk-
ar konur í heimsókn hjá lungnaveikum ömmum sínum. Ekki af því að
við vorum kærulausari eða verr innrætt – við vissum bara ekki betur!

Sem betur fer vitum við í dag að reykingar drepa. Við vitum að
hreint land er fagurt land og við vitum að öryggisbelti bjarga mannslíf-
um. Við höfum lært að hugsa betur um sjálf okkur og þá sem eru í kring-
um okkur.

Samt sýna kannanir að fjöldi barna er keyrður í leikskóla á hverjum
degi án þess að vera í nokkrum öryggisbúnaði; bílstól, setu eða belti. 

Um tíma hélt ég að þessar sögur væru mistúlkun á einhverjum nið-
urstöðum – fólk gæti ekki verið svona kærulaust um líf barna sinna á 21.
öldinni. En á leið minni um borgina undanfarnar vikur hef ég ítrekað
orðið var við börn í aftursæti bifreiða sem eru ekki bundin við eitt eða
neitt og valsa frjáls um bílinn.

Það er eitt að sýna eigin lífi svo mikla vanvirðingu að maður vill ekki
spenna á sig belti. Athöfnin tekur að vísu bara 4 sekúndur, en ef okkur
er alveg sama hvort við lifum eða deyjum skiptir það ekki máli. Það er
hinsvegar allt annað að taka þá ákvörðun fyrir barn sem hefur ekki
þroska til þess sjálft. 

Fyrir kynslóð síðan vissum við ekki betur. Nú höfum við það svart á
hvítu. Á Íslandi er nánast bundið í lög að maður má ekki ættleiða barn
ef maður er feitur. Ættu ekki líka að vera til lög sem banna manni að
eiga barn ef maður vill ekki spenna á það bílbelti á leiðinni í leikskól-
ann?
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Tímaritið Professional Van and Truck hef-
ur valið Vauxhall Combo frá Opel besta
bílinn í flokki lítilla sendibíla árið 2005.
Valið á besta sendibílnum er í tengslum
við sýninguna Commercial Vehicle Show
sem haldin var í Birmingham í apríl síð-
astliðnum. Tímaritið tók mið af verði, rekstrarkostn-
aði, farmþunga og endingu við mat sitt á eiginleikum bílsins. Verðlaun þessi bæt-
ast við þá velgengni sem Combo bíllinn hefur átt að fagna sem söluhæsti bíll í
sínum flokki í Bretlandi en umboðsaðili Opel á Íslandi er Ingvar Helgason. 

Combo bíllinn besti bíllinn
LITLI SENDIBÍLLINN FRÁ OPEL SLÆR Í GEGN Í BRETLANDI.

Audi A6 á fjórum postulínsbollum
BÍLLINN ER TIL SÝNIS Í SMÁRALIND TIL 12. JÚNÍ.

Nýjasta gerðin af Audi A6 árgerð 2005
er komin til landsins á vegum bílaum-
boðsins Heklu og er til sýnis í Smára-
lind. Sýningin er þó harla óvenjuleg því
bílnum er komið fyrir á fjórum postu-
línsbollum frá versluninni Hirti Nielsen.
Bíllinn hefur unnið til ótal verðlaun og
var meðal annars valinn Alheimsbíll
ársins í ár. Hann vegur 1,6 tonn en
bollarnir fjórir sem hann stendur á eru
úr Wedgewood beinapostulíni. Er þetta
í fyrsta sinn sem þetta er reynt hérlend-
is. Bifreiðin var afhjúpuð í gær, föstu-
dag, en hún verður til sýnis til 12. júní.

Audi A6 hefur unnið til fjölda verðlauna
enda afar glæsilegur.

Yfir þúsund bílar seldir
P. SAMÚELSSON SETTI SÖLUMET Í MAÍ. TOYTOTA SELDIST BEST. 

Umboðsaðili Toyota á Íslandi, P. Samú-
elsson hf. setti nýtt sölumet í síðasta
mánuði en þá voru afhentir alls 1.066
bílar til nýrra eigenda. Mest var selt af
nýjum Toyota-bifreiðum en voru þær
605 talsins, þar næst voru seldar 446
notaðir bifreiðar og 15 Lexus-bifreiðar.
Þessar tölur ættu ekki að koma á óvart
þar sem Toyota hefur verið söluhæsta
bifreiðin á Íslandi í nokkur ár, þar að
auki er Toyota vinsælasti bíll í heimi
samkvæmt könnunum erlendis. 

Margrét Kjartansdóttir tekur við 600. bílnum í
mánuðinum, glænýjum Toyota Corolla Sport. 
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Allt fyrir hjólamannin, þekking í þina
þágu. Barnahjól / Crossarar / Enduro /
Fjórhjól / Hippar / Racerar Sérpantanir
í hjól frá Bandaríkjunum 2svar í viku og
Evrópu 1sinni í viku.

Bílabúð Benna ehf. Notaðir bíl-
ar

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

BOSS Geislaspilarar. Vandaðir BOSS
geislaspilarar. 4 x 50 watta innbyggður
magnari. Fjarstýring fylgir. Snúnings-
takki til að hækka og lækka. 6 x RCA út-
gangur. RCA inngangur fyrir i-Pod, DVD
eða fartölvu. Verð frá 19.900 kr. Kíkið á
heimasíðu okkar til að nálgast nánari
upplýsingar. www.aukaraf.is

BEL radarvarar. Vandaðir radarvarar
sem nota allra nýjustu tækni til að
skynja radar og laser bylgjur. Falsviðvar-
anir í algjöru lágmarki. Verð frá 14.900
kr. Kíkið á heimasíðu okkar til að nálg-
ast nánari upplýsingar. www.aukaraf.is

AMG Aukaraf
Dalbrekka 16, 200 Kópavogur

Sími: 585 0000
www.aukaraf.is

Eigum nýjan Volvo FH12 6x4 dráttarbíll
til afgreiðslu strax. Svefnhús, 460 hest-
öfl, VEB mótorbremsa, I-shift gírkassi
omfl. Nánari upplýsingar hjá Brimborg í
síma 515 7000 eða 893 4435.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

BMW 330 CI skr.6/00 ek74 VELBÚINN
Lán 1000þ Verð 3290þús

KIA CLARUS GLX 2,0 skr.10/99 ek75
V.790þ Lán 621þ/27þ á mán FÆST Á
YFIRTÖKU+SÖLULAUN

Litla bílasalan
Funahöfða 1, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Jeep Cherokee Grand Limited 5,7 HEMI
árg. 2005. Ek. 6 þ. Leður, lúga, álfe.,
330hö og fl. Verð 4.980 þ. Ath. skipti.

Hyundai Santa fe 2.7 nýsk. 5/2004. Ek.
24 þ. ssk., álfe., pluss og fl. Verð 2.650
þ.

VW Passat 1600 Comfort, nýsk. 4/’99.
Ek. 98 þ. Ssk., álfe., spol. og fl. Verð 890
þ.

Chrysler Town and Country árg. 2002.
Ek. 36 þ. Ssk., 7 manna, 4 stólar og fl.
Verð 2.390. Lán 1.530 þ. Ath. skipti.

Honda Accord Sport, nýsk. 4/2004. Ek.
24 þ. Ssk., álfe. og fl. Verð 2.190 þ. Ath.
skipti.

Toyota Landcr 100 VX disel. Nýsk.
7/2002. Ek. 102 þ. Ssk., álfe., leður,
lúga, tems. Verð 5 490 þ. Ath. skipti.
áhv. 5.000.

Nýja bílahöllin
Funahöfða 1, 112 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Nýr ‘06 ML Benz jeppi. Nýtt útlit að inn-
an sem utan. ML 350 með leðri, lúgu,
xenon ofl. Okkar verð: 6.278 þús. ML
500 mjög vel búin. Okkar verð: 7.438
þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Til sölu Toyota Camry 1998 2.2 ekinn
117þkm, Sjálfskiptur, ABS, Gullfallegur
bíl .Verð 980.000. Skipti athugandi á
ódýrari Uppl. í síma 895-1700 og 587-
2000

Toppbílar
Funahöfða 5, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Ford Fiesta 1.4, nýskr. 03/’04, ek. 14 þ.
km, blár, ABS, geislaspilari, hiti í sætum,
líknabelgir o.fl. Verð 1.390.000. Kíktu á
nýja stóra bílsölusvæðið við Klettháls.
Þar eru margar bílasölur, mörg hundruð
bílar, þar erum við... sjáumst!

BMW M5, nýskr. 02/’90, ek. 185 þ. km,
steingrár, álfelgur, leður, bsk., topplúga,
cruise control o.fl. Verð 1.350.000. Sval-
aðu forvitninni og kíktu á www.heims-
bilar.is, já strax, kíktu núna á
www.heimsbilar.is... og þér líður betur!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Infiniti G35 2003, ek. 6 þ. km. 3500cc
V6 “260 hestöfl, 20” álfelg. Low profile
dekk, leður, Bose græjur, allt rafdrifið,
VDC stöðugleikakerfi, sjálfskiptur og
beinskiptur, topplúga, Cruse Contrl,
þjófavörn, Air cond, hlaðinn öðrum
aukabúnaði, rúmgóður bíll sem sam-
einar lúxus og sport bifreið. Ásett 5,4 m.
Tilb. 3,7 m. S. 892 9098.

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

Gott tilboð
Renault Megane II ‘03, ek. 60 þús. Ný
dekk. Fer á 1.250 þús. Áhv. 1.100 þús.
Gerist ekki betra. S. 869 5523, Elísabet.

Til sölu Ford Windstar árg. ‘95, 7 manna
bíll. Uppl. í s. 660 3856.

Fallegur Bíll! MMC 3000GT árg. ‘95. ek.
45 þús. mílur. Tilboð óskast. Athuga
skipti. Uppl. í síma 893 4306.

Chrysler Le Baron 89 ekinn aðeins
15.000 mílur,sjálfsk. Einn eigandi. Topp
eintak-Algjör gullmoli. Tilboð óskast
Uppl. 8692962 eða 8940040

Opel corsa 1.4 16V árg. ‘00, ek. 87 þús.
Mjög sparneytinn og góður bíll. V. 540
þús. S. 866 9987.

Gullmoli! Subaru Legacy árg. ‘95, 2.2l
ekinn 105 þús. míl., leður, hraðastillir,
A/C, CD. V. 540 þús. S. 847 2324.

Toyota Coriolla 1,8 4x4 ‘98. Ekinn 127
þús. 50.000 út og yfirtaka á vaxtalausu
láni. S. 898 0567.

SeaDoo XP ‘01, mikið breytt fyrir stöðu-
leika, eins og nýtt. Uppl. í s. 840 4211
Maggi. Meira á Kefjet.is

Porsche 911, árg. 1970, 3,2 lítra vél. 231
hö. Tilboð sendist í tölvupósti
porsche32RS@hotmail.com

Til sölu Toyota Corolla 1,6 árgerð 2000,
ekinn aðeins 67 þús. Bíll í algjörum sér-
flokki, 5 gíra, CD, og fl. Sangjarnt verð.
Uppl. í síma 899 5555.

Kvartmílukeppnin er í dag kl 14-00. Að-
gangseyrir 1000 kr. ókeypis fyrir með-
limi og yngri en 12 ára.

Toyota Landcruiser árg ‘69, nýskr. ‘91.
ek. 99 þús. km. Sterkari nöf og öxlar +
diskabremsur. Aukadekk á felgum. Öfl-
ugt tæki í snjóinn. Uppl. gefur Baldur í
síma 471 3131.

BMW 730 ia til sölu. Árg. ‘95, mikið
endurnýjaður. Verðtilboð. Uppl. í s. 868
1155.

Toyota Corolla Station árg ‘93. Opel
Astra station árg. ‘96 með bilaða vél.
Báðir nýskoðaðir. Tilboð óskast í tjald-
vagn árg. ‘82/’83. Uppl. í s. 845 7175 &
669 9231.

A plús Hótel
Duglegan starfskraft vantar til hótel-
þrifa. Uppl. í s. 577 6600 & 899 7900.

Til sölu Toyota Corolla 1.6 árg. ‘93.
MMC Galant árg. ‘92. S. 868 3069.

VW Transporter, innréttaður sem húsbíll
‘99 ek. 80 þús. Einnig Toyota Landcru-
iser VX ‘97 disel ek. 220 þús. 35” breytt-
ur. Topp bílar. Uppl. í síma 822 7747.

Til sölu Ford Econoline árg. ‘89, sk. ‘06.
Uppl. í s. 845 6555.

4runner til sölu. 93 árg. 35” breyting
verð tilboð. Einnig Porsche 944 árg 86.
s:821 9895

Jaguar ‘89. Einn með öllu. Selst hæst-
bjóðanda. S. 822 8589 & 822 8489.

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

Passat comfort árg. ‘02. Sjsk., ek. 58
þús. ATH. skipti á ód. Uppl. í s. 899
2616.

Tilboð Tilboð Tilboð!! Opel Zafira 1,8
árg. ‘00 ek. 98 þ. beinsk. dráttarb. Sum-
ar & vetrardekk á felgum. Ásett verð
1290 þ. Staðgr. 990 þ. Uppl. í s. 897
8678.

Nissan Sunny ‘93, 1600 ssk., ekinn
170.000, CD. Verð 150.000. S. 860
4309, Kristján.

Til sölu Mazda 323 4X4 árg. ‘93. Ekinn
155 þús. km. Nýskoðaður, dráttarkrók-
ur, CD spilari, vetrardekk á felgum. Vel
með farinn bíll. Verð 220 þús. stgr.
Uppl. í síma 894 0234.

M. Benz 280 ‘83, ekinn 265 þús. km.
Verð 220 þús. stgr. Uppl. í síma 691
7143.

TIL SÖLU NISSAN SUNNY ‘93 Ekinn
204þ. verð 150.000.- Karl 840-1607

Til Sölu Ford Fiesta ‘97 Ekinn 98 þ Verð
170 þ stgr uppl í síma 860-6349

0-250 þús.

Bílar til sölu

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS     8–18
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG      8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16 
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Toyota Corolla, 3ja dyra, 1300, 1996,
ek. 109 þús. km. Þarfnast lagfæringa á
lakki. Ný skoðaður ‘06. Fæst á 175 þús.
stgr. S. 867 6125.

Til sölu MMC Galant 4x4 árg. ‘90, sk.
‘06. Splunkunýjar álfelgur og sumar-
dekk, vetrardekk á felgum, kraftpúst,
nýr cd, topplúga, rafmagn. Verð 220
þús. Uppl. í s. 849 2335.

Opel Astra station árg. ‘94. Ekinn
145.000. Vél upptek. Kr. 180,000. Sjálf-
skiptur. Uppl. í síma 616 9124.

Til sölu Toyota touring árg. ‘91, spraut-
aður 2004, góður og vel með farinn bíll.
Verð 230.000 þús. S. 864 6487.

Til sölu Lancer árg. ‘91, GLXi, 4x4, ek.
260 þús., 2 eigendur. Verð 150 þús.
Uppl. í s. 697 4830.

Til sölu Mazda árg. ‘92, þarfnast smá
lagfæringar. Verð 70 þús. Uppl. í s. 893
5016.

Saab 900i 92 sk 06 keyrður 170.000.
Verð +/-200.000 s:8612740

Honda Accord 2,2l ‘91 Topplúga, rafm í
öllu, crusie control ek 260 þ þarfnast
smá lagf. V. 160 þ. upp í s: 8985049
Bjartur

Bens 300 dísel, ‘84, mikið endurnýjað-
ur. Verð 200 þús. S. 822 8589.

Hyundai Elantra ‘95. Verð kr. 215.000.
Ek. 137 þús. 5 gíra, 4ra dyra, álfelgur,
cd, dráttarkrókur. Góður bíll, sk. 08/’06.
Egill s. 661 9660.

BMW 316 árg. 1989. Klassakerra á
kostakjörum. Uppl. í s. 696 5645.
agauti@gmail.com

Til sölu Suzuki Swift, árg. ‘92, skoðaður
‘06. Þarfnast aðhlynningar. Verðhugm.
60 þ. Uppl. í síma 664 8363.

Saab 900i ‘88, ekinn 116.000 km.
Skoðaður ‘06. Verð 150.000. Sími 824
7607.

Hyundai Sonata GLSI 2.0. árg. ‘95, ek.
130. 5 gíra, álfelgur, CD, sk. ‘06. Góður
bíll. V. 250 þús. Uppl. í s. 847 2544.

Mitsubishi Lancer ‘93, ssk., ekinn 187
þús. Cd, þjófavörn og nýleg dekk. Uppl.
í s. 894 0991, Jenni.

Toyota Corolla kemur á götuna 12/’93,
ekinn 175 þús. Cd og álfelgur fylgja.
Verð 180 þús. Uppl. í síma 659 8272.

Til sölu Toyota Corolla ‘93 ek. 200 þ.,
s/v dekk, útv/geislasp. V. 130 þús. Uppl.
í s. 697 3546, Birgir.

Suzuki Swift GLi ‘91. Mjög vel með far-
inn. Ek. 150 þús. Verð 130 þús. S. 848
7129.

Opel Astra 1,4. árg. ‘96. Grænn, spar-
neytinn, sportlegur, 2ja dyra, gott lakk,
ný tímareim, ný nagladekk, bensínbók.
Ek. 140 þ. Ás. v. 230 þ. S. 864 9484.

Til sölu Ford Aerostar árg. ‘92, þarfnast
smá lagfæringar. Uppl. í s. 897 8070.

Ford escort ‘95, ek. 66 þús. Verð 160
þús. Nýsk., nýtímareim, nýtt púst(aftur-
kútur), nýjar hjólaspyrnur. Sumar og
vetrard. CD og þjófavörn. S. 696 1877
og 551 6877.

Toyota Camry St. árg.’89. Beinsk. Ekinn
184.000, góður bíll. Aðeins tveir eig-
endur frá upphafi. uppl. í síma 6987871

Nissan Sunny 4x4 árg.93.Ekinn
180þús.Til sölu.Sk 06.Nagladekk á felg-
um fylgja.Verð aðeins 140þús eða til-
boð.Uppl. í síma 698-6264

Subaru Legacy Station ‘90, ekinn 230 þ.
5 gíra, þarfnast lagfæringar. Verð 50
þús. eða tilboð. S. 899 3939.

Til sölu Nissan NX100 árg. ‘91 ek. 190
þ., beinskiptur, álfelgur, sport body.
Vantar smá lagfæringu. Verður að selj-
ast strax. Verð 150.000 kr. eða besta til-
boð. S. 691 6099.

Honda Accord 2,2 ‘91, þrír eigendur,
ssk., rafm. í öllu, sumar og vetrardekk.
Góður bíll. Uppl. í síma 894 2808.

Renault 19 RT 1.8, árg. ‘95. Beinskiptur,
ekinn 132 þús. km. Geislaspilari. Álfelg-
ur. Rafmagn í rúðum. Sumar og vetrar-
dekk. Skoðaður ‘06, án athugasemda.
Verð 210.000. Uppl. í síma 844 0008.

Til sölu Daihatsu Applause 1600 árg.
‘91, ek. 170 þús. Nýsk., sumar og vetr-
ard. á felgum fylgja. Verð 140 þús. Uppl.
í s. 557 2824 og 869 2706.

VW Vento ‘93. Ekinn 186 þús. Sk. ‘06.
Góður bíll. Verð 260.000. Tilboð
140.000 stgr. S. 659 9696.

Lancer ‘91, sjálfskiptur. Verð 90 þ. Uppl.
í síma 899 3729.

Mazda 323 árg. ‘90. Sk. ‘05, ek. 161 þ.
Ný heilsársd., geislasp. Tilboð 85.000. S.
868 5489.

Go-kart keppnis bíll til sölu Topp bíll
með fullt af aukadóti S:690-5875

Toyota Corolla 1600 ‘93, ekinn 216 þús.
beinskiptur, álfelgur. Uppl. í síma 867
8424.

Touring
Til sölu Toyota Touring árg. ‘91, fínn
vinnubíll. Verð 180 þús. Uppl. í s. 865
0696.

Tilboð VW Golf ‘95, ek. 169 þús., ný-
skoðaður. Verð 200 þús. Uppl. í síma
699 8899.

Til sölu Lancer ‘91, ekinn 148 þús., sjálf-
skiptur, snyrtilegur bíll. Fæst á 115 þús.
stgr. Uppl. í síma 865 8141.

Ódýr en góður. Nissan Primera 2000
slx, ‘94, sjálfsk, nýtt í bremsum. Tilb.
190 þ. S. 863 8686.

VW Bjalla ‘74, mikið af varahlutum
fylgja, sk. ‘06, mjög gott eintak. Uppl. í
síma 696 5577 & 864 2412.

Til sölu Nissan Sunny Station árg. 1995
ek. 119 þús. km. Mjög vel með farinn
og góður bíll. Verð 270 þ. Uppl. í s. 617
6491 & 821 2717.

Ford Escort 1600cc, 16v, skrd. 03/1998,
beinskiptur, rafm. í rúðum, samlæsing-
ar, líknarbelgir, hiti í framr. Ekinn 103
þús. km. Ný tímareim. V. 350 þús. kr.
Uppl. í s. 690 2569.

VW Golf ‘96. Snyrtilegur og vel með far-
inn bíll. Spoiler, álfelgur og fl. Ekinn að-
eins 87 þ. Verð 450 þ. Uppl. í s. 820
9807.

Subaru Legacy árg. ‘99 ek. 315 þús.,
sjálfsk., 4wd, dráttarkúla. 500 þús. kr. S.
898 1212.

Subaru Legacy Wagon árg. ‘95 ekinn
186 þús. Sk. ‘06. Verð 370 þús. stgr.
Uppl. í síma 861 9811.

Nissan Almera 1600cc árg. ‘97 ek. 146
þús., ssk., low profile dekk. Verð 390
þús. S. 863 1909.

Suzuki Baleno 1600 GLX 4WD árg. ‘96,
ekinn 112 þ.km. Ný tímareim. Sumar-
og vetradekk á felgum. Listaverð
380.000 kr. Tilboðsverð 280.000 kr.
stgr. S: 6950819

Toyota Corolla ‘95. 1300cc vél, 3ja dyra,
ekinn 190 þús km. Verð 350 þús. Sími
695 0847.

Mazda 323 1500, ekinn 125 þ., bein-
skiptur til sölu. Bíll í toppstandi. Stgr.
verð 400 þús. S. 862 6131.

Golf ‘96 ekinn 55 þús. mílur. Tilboð
óskast. Upplýsingar í síma 822 5229.

Nissan Micra 12/’98. Ek. 123 þús., 3ja
dyra, sumar/vetrard. Cd/Mp3, hátalarar,
sparneytinn bíll. Tilboð 350 þús. Uppl. í
s. 868 9646.

Megatilboð! Opel Vectra árg. ‘98, ek.
100 þ. Ásett verð 670 þ., selst á 490 þ.
S. 694 5257.

Til sölu Toyota Carina E 2.0 GLi árg. ‘97.
Sjálfsskiptur, spoiler, dráttarkúla, ek.
165 þús., nýskoðaður. Ásett verð 490
þús. Tilboð 400 þús. Uppl. í síma 895
7780.

BMW 520, árg. ‘91. Góður og vel með
farinn bíll. Einnig BMW 520, árg. ‘87. S.
894 4408 & 581 4408.

Gullmoli! Porsche 924 ‘83 Uppgerður
‘03 Í topp standi verð 450þús S:690-
5875

Til sölu VW Golf ‘96, ekinn 115 þús. Bíll
mikið yfirfarinn. Verð 450 þús. S. 693
0626.

Blazer S-10 árg. ‘85, 8 cyl, ssk, 38” dekk,
44 hásingar, nospin að aftan, recaro
stólar. Verð 320.000. Uppl. í s. 866
9997.

Toyota Carina E 2,0 GLI árg. 1993 ekinn
202 þús. Sjálfskiptur, rafmagn í rúðum,
hiti í sætum, spoiler, samlitaður, Viper
þjófavörn, fjarstart, dráttarbeisli, 16”
Dark crome felgur, spoiler, nýleg
tímareim, ABS bremsukerfi. Upplýsing-
ar í síma 690-1008

Hyundai árg. ‘99, 9 manna, H1 dísel. Til-
boð. Uppl. í s. 897 9104 & 587 0446.

Mazda 626 ‘93, ssk., sk. ‘06. V. 270 þ.
Baleno, 3ja d., árg. ‘96, ek. 100 þ. V. 350
þ. S. 699 0309.

Til sölu Volvo 960 3.0, árg. ‘91, með
öllu, ek. 205 þús., ssk, sk. ‘06, dökkgrár,
sumar og vetradekk. Uppl. í s. 867
3863.

M.Benz 300 DT árg. ‘93, ek. 550 þús.
Verð 490 þús. Stgr.afsl. Uppl. í s. 586
9492 & 697 9496.

Til sölu Suzuki Swift árg. ‘98, ek. 139
þús. skoðaður ‘06, Lítur vel út. Verð 350
þús. Uppl. í s. 695 1879 og 472 1688.

Nissan Sunny árg. ‘95, ssk, 1600 vél, ek.
142 þús. Verð 270 þús. Uppl. í s. 862
9168.

VW Polo árg. ‘97, dökkblár, ekinn 111
þús. Sjálfskiptur. Verð 300 þús. Uppl. í
síma 820 2702.

Mjög vel með farinn Toyota Corolla
1600 Xli árg. ‘97, ekinn 145 þús. Hvít að
lit. Þjónustubók, reglulegt viðhald.
Margt nýtt. Sk. ‘06. Mikið af aukahlut-
um. Verð 550 þús. eða tilboð óskast. S.
866 7055 & 846 8469.

Til sölu BMW árg. ‘91, 5 línan. Góður
bíll. Ath skipti. Uppl. í s. 864 7769.

Subaru Legacy ‘95. 2000. Verð
300.000. Uppl. í síma 893 5892.

Eagle Talon ‘95, ek 117.000 km, 16”
álfelgur, cd. Flottur Bíll. V. 490 þ. Tilboð
290 þ. stgr. S. 691 9374.

Vegna flutninga erlendis er til sölu
BMW 735I árg. ‘92 ekinn 250 þús.
dökkblár. V. 500 þús. stgr. Uppl. í s. 691
1661.

Audi A4 1.8 125HP árg. ‘96, ekinn
136.000, ssk., skoðaður og allur ný yfir-
farinn fyrir 200.000, þjónustubók fylgir.
Ný 15” vetradekk á felgum plús 17”
álfelgur og ný sumardekk. Góð hljóm-
flutningstæki, góður bíll í topp standi,
staðgreiðslutilboð óskast. Uppl. í síma
699 5595 & 565 0308.

Avensis station 99/’02, ek. 112 þús.
Reyklaus. Vetrardekk fylgja. Verð 890
þús. Engin skipti. S 698 1011.

Skoda Fabia 1,4. Árg. 12/2000, ek.
54.000 km, 15” álfelgur og negld vetr-
ardekk á felgum. Áhv. kr. 380.000. Verð
kr. 770.000. Sími 897 4032.

Daewoo Leganza ‘98, 2000cc, sjálfsk.,
ek. 80 þ. Nýsk. ‘05. 2 eig. Verð 680 þ.
Tilboð 550 þ. S. 898 0568.

Honda Civic V-TEC 1.5 árg. ‘98. Góður
bíll. Ekinn 130 þús. Verðhugmynd 600
þús. S. 695 0075.

Volvo 850 árg. ‘94, ekinn 174 þús. Mjög
góður bíll. Nýskoðaður. Stgr. 540 þús.
Uppl. í síma 864 0855.

Saab 95, Turbo árg. 2001, ekinn 86 þús.
km. Með öllu öllu. Tilboðs verð
1.950.000 stgr. Áhvílandi 1.800.m.
Uppl. í s. 844 8820.

Golf “99, ek. 68 þús. Beinsk, geislasp,
fjarst.saml, krókur, smurb, ný heilsársd.
Vel með farinn bíll. Uppl. í s. 864 0456

Til sölu Subaru Impresa árg. 1999
2000c/c vél ekinn 105,000 km Fjarstart
hljómtæki Verð 820,000,- Skipti mögu-
leg á ódýrari Uppl. í síma 6993132

MMC Lancer 1300-GLX-ROYALE Árg’99
Ek 97Þ.Listaverð 700Þ. Áhv 310Þ Afb
11Þ á mán Tilboð óskast í Síma 661-
7525

Flottur bíll. Opel Astra sjálfskiptur, ekinn
78 þús. Nýsk. ‘06, 5 dyra, áhv. 465 þús.
ca 14 á mán. Verð 740 þús. Ath. öll
skipti. S. 693 5053.

Ford Transit 2500 dísel. Stór, 5 gíra,
1999, ek. 103. Mikið yfirfarinn, í topp-
standi. Nú tímareim, ásett verð 990
þús. Tilboð 790 þús. skoða skipti á
ódyrari, ekkert áhvílandi, möguleiki að
allt að 100% láni. S. 867 6125.

Toyota Hilux extra cap v-6, 3000, 5 gíra,
38 “ dekk. Hlutföll, kastarar. Opið á
milli, snyrtilegur bíll sem sér lítið sem
ekkert á. Ásett 650, skoða öll skipti. Ný-
skoðaður ‘06. S. 691 4441.

Bmw 750 ia 1993 þarfnast smá lagfær-
inga, ek. 188 þús. km, svartur ásett 890
þús. Fæst á 590 þús. eða tilboð. Skoða
öll skipti. S. 691 4441.

VW Golf Highline 1.6 árg. ‘99 ek. 148
þús. Sk. ‘06. 5 g. b.sk. Glertopplúga,
þjófavörn, leðuráklæði, góðar græjur,
16” álfelgur o.fl. Áhvílandi 375 þús. Verð
890 þús. Uppl. í síma 899 5482.

500-999 þús.

250-499 þús.
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Toyota Corolla Touring 1800 4X4 árg.
‘98, ek aðeins 92 þús. Reyklaus og fal-
legur bíll. Nýleg vetrardekk á álfelgum
fylgja. Uppl. í s. 891 7292.

Til sölu Suzuki Baleno 1600 skrán.d.
07/’97 ekinn 115 þús. Skoðaður ‘06.
Verð 590 þús. Sími 861 3601.

Opel Vectra 1.6 CD ‘98, ek. 96 þús.
beinsk., reyklaus bíll með miklum
breytingum, 15” álfelgur. Stgr. 720 þús.
S. 899 6389.

VW Passat ‘98 silfurlitaður, ek. 118 þús.
Álfelgur, dökkar rúður og samlitur, flott-
ur bíll. Tilboð 940þús!!! áhv. 250þús
engin skipti. S:894 4262

Rav 4 skr.d. 08/’95, sjálfskiptur, ekinn
157 þ. 2,0 l vél, rafmagn í rúðum, ný
tímareim, vetrardekk fylgja, dráttarkúla.
Verð 650 þús. Tilboð 590 þús. Sími 461
1874, 861 1873 & 861 1874.

VW Passat 4x4 stw 1,8 ltr. skr.5/’98 bsk,
krókur V:930.þús Uppl. 895-2525.

Ford Focus 1,4 5.d. skr.5/’99 bsk
áhv.bílalán V:650.þús Uppl. 895-2525.

Honda Civic Aerodeck st. ‘98. Ekinn.
58.000. Ný tímareim, álfelgur, topplúga.
Verð 840.000 S. 897 4277.

Toyota Yaris árg. ‘2001, ek. 89 þús.
beinsk. Bremsur þarfnast lagfæringar.
Engin skipti. Uppl. í s. 865 2370.

Tilboð
Nissan Primera 1.6 ‘01, ek. 63 þús. Verð
860 þús. Toppbíll. Ath. skipti á ódýrari.
Uppl. í s. 867 0958.

Mazda 323 F árg. ‘99, ek. 89 þús., silfur-
grár, fallegur bíll á góðu verði. S. 663
2238.

Toyota Yaris 1999 - gulur - ekinn
68.000km Verð 630.000 uppl. í síma:
897-8963

Toyota Avensis 1600 bsk. Rafm. í rúð-
um ný tímareim. Ekinn 120 þús. Góðir
lánamöguleikar. Uppl. í s. 698 6564.

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

VW Golf Higline ‘03, ekinn 38.000, 17”
álfelgur, glæsilegt eintak. Verð
1.400.000. Sími 861 1068 & 840 5760.

Audi A6 2,8l, Qattro skr. 01/’00. Leður
að innan. Tilboð: Yfirtaka 1.850 þús., +
300 þús., stgr. Uppl. í síma 692 1065.

Flottur Bíll. Skoda Octavia Combi El-
egance silfurgrár 10/2004. Ekinn 12
þús. Verð 1.890 þús. Uppl. í s. 566 6615
& 696 6000.

Subaru Legacy 01/2003 til sölu, ekinn
27.000 km. Verð kr. 1.770.000. Enginn
lán áhvílandi. Bein sala. Uppl. í síma
895 1755.

Til sölu Isuzu Trooper 3,0 TDI, árg. 99,
beinsk. ekinn 69 þús. Ný 33” dekk á álf.
önnur 33” á stálf. fylgja. Mjög vel með
farinn bíll. Verð 1950 þús. Uppl. í s.
6962801

Ford Focus station ‘04 ek. 14 þús. Ssk.,
álfelgur, sumar/vetrardekk. Verð 1.750
þús. Uppl. í s. 660 5216.

Peugeot 307 1400cc árg. ‘03, ekinn 38
þús., bsk. Verð 1.250 þús. Uppl. í síma
660 7782.

Audi A4 2,8i árg. ‘98, ek. 64 þ. leður,
lúga, CD magasín, o.m.fl. Góður bíll.
Verð 1.850 þ. Uppl. í s. 868 1616.

VOLVO V90 Station árg 98,með öllu,3ja
lítra 6cylendra 24 ventla vél,sjálfskipt-
ur,leðurklæddur,rafmagnssæti,gler-
topplúga,aukasæti í skotti,skráður 7
manna,nýyfirfarinn bíll í toppstandi,til-
boðsverð 1150þús stgr. Uppl í síma
5571725(virka daga)og 8941145

Til sölu Honda CRV árg. 1998, ekinn
119 þ. Góður Bíll. Verð 1.150 þús. Uppl.
í síma 899 9770.

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

Subaru Legacy ‘99. Ekinn 125 þús. Ssk.,
CD, sumar-og vetrardekk. Verð
1.050.000. Áhv. 500.000. Uppl. í s. 897
0288.

Opel Astra st, skrd. 09/03, ek. 70 þ.,
1600cc, ssk. Dráttarb., vetrard. á felgum
og allir aukahl. Ásett v. 1.250 þ. S. 695
1802.

Benz 320CE ‘94, 250 hp, keyrður 100
þús. Leður, topplúga, 17” álfelgur, lækk-
aður. Verð 1650 þús. www.sim-
net.is/ce320 S. 896 7456.

Plymouth Grand Voyager ‘99, ekinn 115
þús. mílur. Skoðaður ‘06. Bíll í mjög
góðu ástandi, vetrar og sumardekk.
Áhvílandi 610 þús. Ásett verð 1.300
þús. Skipti á ódýrari, helst vinnubíl. S.
867 3414.

Toyota Rav4 ‘99, ek. 78 þús., ssk. drátt-
arbeisli. Uppl. í s. 899 0983.

Hyundai I Trajet ‘02, 7 manna. Ssk. með
krók. Góður bíll, skipti á ódýrari koma til
greina. Verð 1.590.000. Sími 869 1898.

Til sölu Toyota Corolla st. árg. ‘03, rauð-
ur, sjálfsk., 1600 vél, 4ra dyra, ek. 66
þús. Áhvílandi lán. Verð 1480 þús. Uppl.
s. 865 2649.

Avensis árg. ‘03, fjarstart, þjófavörn, lit-
aðar rúður, álfelgur, auka dekk. Verð
2.100.000. Uppl. í s. 899 6064 & 899
6062.

Dísel Dísel Dísel. BMW 530td, árg. ‘00,
ek. 129 þ. Hlaðinn aukabúnaði. Uppl. í
s. 868 1616.

Audi A6 Avant V6 3.0 Quatro, ‘02. Ek.
31 þús. Með öllu. S. 822 6870 eða
www.is-band.is

Audi A6 2.4 08/’99 árg. ‘00. Sjálfsk.
multitronic, leður, sóllúga ofl. ofl. Ekinn
aðeins 58 þ. km. Verð 2.290 þús. Gott
eintak 2 eig. frá upphafi. Uppl. í s. 660
7067.

Toyota Tundra Limited 4x4 árg. 2002
ekinn 70 þ. km. 4ra dyra, 5 manna, 275
hp pickup, abs, leður, rafmagn, cruise
contr., álfelgur ofl. Verðtilboð 2,2 m.
áhvílandi 1.950 þ. Uppl. í s. 844 8820.

Accord 2,4 type-S árg. ‘04, ekinn 22
þús. 18” og 16” álfelgur. Verðtilboð.
Sími 693 9493.

Isuzu Trooper 3,0 ltr. dísel skr.2/’00
ek.110.þ.km, ssk. 7.m., krókur ofl.
Áhv.bílalán V:2.090.þús Uppl. 895-
2525.

Toyota Landcruiser GX 3,0 ltr DTI
skr.7/’98 ek.159.þ.km, 35” breyttur, bsk,
7.m., krókur, ofl. V:2.250.þús Uppl. 895-
2525. 

Toyota Landcruiser VX kemur á götuna
10/2004. Ein með öllu. Verð 5,8 miljón.
Uppl. í síma 699 5008.

0-50 þús. bíll óskast. Má þarfn. lagfær-
ingar. Ekki eldri en ‘93. S. 864 9296.

Óska eftir bíl á verðinu 50-130 þús. í
góðu standi. Uppl. í síma 846 2830.

Óska eftir jeppa eða húsbíl á ca 400-
500 þús. í skiptum fyrir Opel Vectra árg.
‘98. Uppl. í s. 893 1050.

Óska eftir bíl frá 0-150 þús. ekki eldri en
‘93. Má þarfnast lagf. Ekki skilyrði. S.
899 3939.

Bíll óskast, má þarfn. lagf. Verð 0-100
þús. Sendið uppl. í asa-dora@islandia.is

Óska eftir skoðuðum, vel með förnum
bíl. Verðh. 150-200 þús. Sími 864 5280.

Óska eftir að kaupa lítið ekinn smábíl, 5
dyra, helst sjálfskiptan árgerð 2000 til
2003. Uppl. í s. 553 3524 & 662 0999.

Sparneytinn bíll á verbilinu 0-70 þús.
óskast. Verður að vera skoðaður ‘06. Á
sama stað er til sölu Hobby trérenni-
bekkur. Uppl. í s. 843 9160.

Til sölu Nissan Patrol árg. ‘99, ekinn 129
þús. Breyttur fyrir 38”. Ath. skipti. Verð
2.990 þús. Uppl. í síma 892 0325.

MMC Pajero V6 bensín ‘92, ek.
188.000, sjálfsk., topplúga, rafm. í öllu.
Uppl. í s. 662 5048.

Toyota LC GX90 38”, ‘03, ek. 64 þ., ssk.,
topplúga, þjófavörn. egillsig@bifrost.is
& s. 663 0680.

Til sölu Izuzu Trooper árg. ‘91, ek. 185
þús., 20 þús. á vél. Þarfnast aðhlynning-
ar. Verð 220 þús. st.gr. Sími 895 7477.

M. Benz 320ML nýskr. 09/02, ek. 90
þús. km, með öllu. Verð 3,7 milljónir.
Uppl. í síma 898 9110.

Ford Explorer XLT árg. 2004, sjálfsk. V6
4000 cc, ek. 29.000 km. Dráttarbeisli,
CD-6 magasín. Rafm. í sæti, rúðum,
speglum, þjófavörn o.fl. Stgr. 2.950.000.
Uppl. í s. 899 3638.

Suzuki Vitara árg. ‘96. Uppl. í s. 861
5213.

Nissan Pathfinder ‘88, nýskoðaður, Ak-
ureyrarbíll á 31” dekkjum. Dekurbíll.
Ásett verð 300 þús. S. 662 1798 & 566
8135.

Dodge Durango SLT ‘99 ekinn 42 þús.
m. 5,2 vél. Verð 1.500 þús. Uppl. í síma
824 2926.

Musso 602EL árg. 96, 5 gíra, e.136.000
km. 35” hækkun 33” dekk, þj.bók, auka
dekk. Verð 850 þús. Uppl. 660 5914

320 þús út + yfirtaka á láni 370 þús 13
þús á mán . Musso ‘96 33” dísil ek 111
þús. uppl. 8637278

Renault Senec 4x4, árg. ‘00, ek. 45 þús.
Verð 1600 þús. Uppl. í s. 824 8886.

Nizzan Terrano árg. ‘91, ek. 185 þús. Í
toppstandi. Verð 350 þús. st.gr. Uppl. í
s. 897 0987.

Sidekick ‘96, ssk. 33” breyttur, ABS,
dráttark. Rafdr. rúður, útv./seg., 1800cc.
Þjónustu-og smurbók. Bein sala eða
skipti á dýrari fólksbíl. S. 698 7722 &
551 3558.

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

BÍLAR TIL SÖLU/ÞJÓNUSTA



7
SMÁAUGLÝSINGAR

Patrol 2,8 GR SLx Turbo. Árg. ‘92, ekinn
193 þ. 35”. Toppeintak. Verð 890. Til-
boð 690. S. 660 3026.

Nissan Xterra SE 2002. V6 3.3l. Hlaðinn
aukabúnaði. Ek. 41 þús. km. V. aðeins
2.4 m. S. 820 9363.

Nissan Terrano II SE 2,7 TDI ‘97 5g
e.198þ V 990 þ S. 893-5568. Bein sala.

Cherokee dísel ‘96, beinskiptur, ek. 130
þús. Uppl. í síma 892 2564.

Ford Explorer ‘91, mikið endurnýjaður.
Sk. ‘06. Er með bilaðan gírkassa. Verð
hæstbjóðandi. S. 822 8589.

Landcruiser GX árg. ‘00, ek. 94 þ., ssk,
33” breyting, dráttarb., filmur, vara-
dekkshlíf. Glæsilegur bíll. S. 898 8686.

Til sölu
Isuzu Trooper ‘91. Verð 300 þús. Uppl. í
s. 864 7076.

Til sölu laufléttur Chevy Blazer 2,8 árg
‘86. 351 windsor, nospin framan og aft-
an. Hörkutæki! Selst ódýrt. S. 616 7607.

Til sölu LandRover árg. ‘97, ek. 130 þús.
Disel. Verð 550 þús. st.gr. Uppl. í s. 562
8140 og 551 7621.

2 gamlir og góðir. Nissan Patrol ‘90
400.000. MMC Pajero ‘90 V6 200.000.
Nokkrir notaðir dekkkjagangar. 33”x15
og 35”x15, einn m. nöglum. Uppl. í s.
895 5300.

Til sölu Ford Explorer ‘91, 38’’ breyttur,
loftlæstur o.fl. Allar nánari uppl. í s. 848
4367.

Til sölu Ford Pickup 350 laryert árg. ‘00,
ek. 120 þús. mílur. Nýinnfluttur af
einkaaðilla. Toppbíll í góðu lagi. uppl. í
s. 860 9025.

Nissan Patrol ‘94 árg. Upptekin vél, ný-
legur vatnskassi. Þarfnast útlitsviðgerða.
500þús.stgr. eða skipti á ódýrari
S:8660315

250 þús. í afslátt.
Til sölu Sangyoung Family árg. ‘99
breyttur, fæst gegn yfirtöku á láni. Uppl.
í s. 894 9208.

Musso E-23 ‘98, sjálfsk. m. dr.kúlu, ný-
skoðaður. Ásett verð 1.170 þ. Skipti
mögul. á ódýrari S.863 8686.

Nýtt, ónotað Cannondale F800 fjallahj.
árg. “05. Lefty-framdempari, 27 gíra
Shimano LX og XT gírar, LX diskabrems-
ur, Furio álstell o.s.fr. Svart og stærð
med. Fæst á hálfvirði: 155 þús. Uppl. í
s:868-4579,Tómas.

Hefur þú áhuga á að starfa í Kaup-
mannahöfn? Okkur bráðvantar kokk
eða manneskju vana í eldhúsi á eitt vin-
sælasta kaffihúsið í Köben. Aðeins vant
fólk kemur til greina. Nánari upplýsing-
ar fást hjá Þóri Bergssyni í síma 0045
31176553.

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

Cadilac coup de ville 1968 fornbíll ek-
inn aðeins 32 þ mílur frá upphafi sem
nyr allur orginal gullmoli tilboð óskast
6914441

Plymouth Volare 1977. 8 cyl. Rafm. í
öllu. Gulur. Verð 155.000. Sími 551
0582 & 6994126.

Rambler ‘66, 2ja dyra blæjubíll. Ný-
sprautaður en vélarlaus. Tilboð óskast.
Selst hæstbjóðanda. S. 822 8589 & 822
8489.

Alvöru bíll, Toyota Tacoma 2005, nýr
4x4 Double Cab með 245 ha V6 vél,
382 Nm tog, 5 þrepa sjálfsk, Cruise
Control, AirCond, ABS, EBD og mikill
annar aukabún. Valinn pallbíll ársins í
USA. KT 4x4 verslun. Uppl. í s. 897 0259
& 466 2111.

Til sölu Renault Premium 300 árg. ‘97
ek. 390 þús., með 8 og 1/2 m kassa,
2ja tonna lyfta, ný kúpling og ný sk. í
topplagi. Gott stgr.verð. Uppl. í s. 898
9006 eða hjá Vörubílasölunni Hrauni s.
565 2727.

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

Benz 1117 árg. ‘86 Clubstar, 32 farþ.
Sæti ný klædd, intercooler. Bíll í góðu
standi. Verð 2.500 þús. Uppl. í síma 892
0466.

100 % lán
Renault Master árgerð 2003, 18 far-
þega. Sólfar, sími 557 2070

Til sölu, Allur á lofti. Uppl. 451-1111 og
8993500

MAN 27-464 6x6 Árgerð 2000. Ekinn
176.000. Með öllum snjóbúnaði og
undirtönn. Uppl. 451-1111 og 899-
3500.

Til sölu Volvo FM 12 árg. 2000 með
malarvagni. Bíllinn er allur á lofti og hef-
ur verið vel við haldið alla tíð. Allar nán-
ari uppl. eru veittar í s. 868 0305.

Til sölu Scania 164 G árgerð 2000, ek-
inn 315.000 þús. km ásamt malarvagni
af Formburger gerð. Verð 7.200, án vsk.
Uppl. í síma 896 1774.

Man 19-414, árg. ‘00, ekinn 510.000.
Uppl. í sima 894 4713 & 892 2564.

Gámagrind 20 feta. ABS, aukarafmagn
og fleira. Uppl. í síma 894 4713 & 892
2564.

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

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

Til sölu Man 25-422 trailer árg. ‘92. Góð
vél, ný dekk, olíumiðstöð, hátt hús, full-
er gírkassi. Uppl. í s. 862 7502.

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

Peugot ‘89. Aðeins 2 eigendur. Uppl. í
síma 567 7870 & 863 1276.

Ford Transit 2.5 L túrbó dísel, árg. ‘97,
afturhjóladrifinn og á tvöföldum hjólum
að aftan, sæti og svefnaðstaða fyrir 6,
vel útfærður bíll með öllu. Verð 2.950
þús. Uppl. í s. 897 1063.

Glæsilegur Winnebaggo húsbíll til sölu,
árg. ‘86. Svefnpláss fyrir 6. Uppl. í s. 899
2607.

Ford Ecolnline árg. ‘78, innréttaður, bíll
í góðu standi. Verð 315 þús. st.gr. Uppl.
í s. 554 7724.

Til sölu Fiat HYMER dílsel, árg 04, ekinn
2000 km. Allar nánari uppl eru veittar í
s:868 0305

Til sölu Chevrolet Express Van árgerð
97 mjög vel með farin tilboð óskast
uppl í síma 8998510

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

Fiat Dukato 1,9 TD árg. ‘97, 5-6 manna
ekinn 61 þús., vökvastýri mjög lipur.
Einn með öllu í topp standi. Verð 2.780
þús. Uppl. í s. 820 9074.

Til sölu er Electrolux ísskápur 60 lítra
með frystihólfi, hann er fyrir gas, 12 og
220 volt. Lítið notaður. Uppl. í s. 899
8346.

Til sölu er húsbíll Fiat Dukato ‘93 5,9m
langur, 2,5 disel turbo, ekinn 140 þús.
Ásett verð 2,4 m. Uppl. í síma 895
1916.

M. Bens 309, árg. 1986 til sölu. Ásett
verð 550 þús. Skipti á fellihýsi koma til
greina. Uppl. í s. 840 3725.

Bens 409D 1985,ekinn 290þ.Vel m far-
inn bíll Verð 1,650,000.Upplýs í
5550952-8689882 RÓBERT

Húsbílar

Vörubílar

Hópferðabílar

Sendibílar

Pallbílar

Fornbílar

Saab 95 2.3T 6/04, ek 3þ.km, svartur m/ö
v.4.390 áhv.2.770 ath skipti.

Nissan patrol se+ 38“ 04/98, ek 155þ.km,
ný dekk, nýtt hedd ofl ný skoðaður „06 og

mikið yfirfarinn. Verð 2.950 ath skipti.

Bmw 530 disel stw, árg 2000, 5 gíra m/ö
gullmoli v.2.790 ath skipti.

Jaguar xtype 4wd 01.01“02, ek 29þ.km, 2,5
6cyl 200hö, d-grænn hvítt leður sóll ofl.

V.3.890 ath skipti.

Honda crv 30.12.1999, advance ek 77þ.km.
Gullsans, krókur v.1.490, áhv 410þ. engin

skipti toppeintak.

Range Rover 4.6 hse 10/2000, ek 40.þkm
gullsans. V.3.490, ath skipti.

Toyota avensis sol 1800 10/2003, ssk, d-grár,
álf, krókur. V. 2.390 ath skipti.

Chrysler town&country 01.01.2002, blár, 3,8
6cyl. V. 2.390 áhv 1.500. Ath skipti, fallegur bíll.

Vorum að opna á nýjum stað og vantar bíla á staðinn
og á skrá. Bjartur innisalur, frábært útipláss og mikil
sala, erum við Breiðhöfða. Tökum vel á móti þér og
kappkostum að veita góða þjónustu.
Opnunartími: mán - fös kl 10-18 • lau kl 11-16
Sími 587 0700 • www.bilabankinn.is

Sími 587 0700 • www.bilabankinn.is

BÍLAR TIL SÖLU

BÍLAR TIL SÖLU
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Honda CRF 450 árg. 2005 Nýtt og
Yamaha YZ 250 árg. 2005 Nýtt.Yamaha
WR 450F árg. 2005 Nýtt Yamaha WR
450F árg 2004. Yamaha YZ 85 árg
2004. Hjól á góðu verði Plus Gallery ehf
898 2811 og 894 4005.

Honda Shadow ACE 750 árg. ‘00 ekið
3800 km. Verð 700 þús. Uppl. í síma
860 9216.

Aprilia Factory árg. ‘04 ekið 5.500 km,
Tigcraft pústkerfi. Upplýsingar í síma
846 8614 e. kl. 18.

Vegna endurnýjunar er gullmolinn
minn til sölu Zusuki LC 1500 Intruder,
árg. 2002, ekið 5.500 km, mikið af
aukahlutum getur fylgt. Verð kr.
1.450.000. Uppl. í s. 892 3787.

Polaris Sportsman 500 4x4 árg ,02,04
Polaris Sportsman 400 4x4 árg 01, Pol-
aris Sportsman 700 4x4 árg 02,
Yamaha Grizzly 660 4x4 árg Nýtt
Yamaha Bruin 350 4x4. Nýtt Honda TRX
300 4x4 árg 96. Góð Hjól á góðu verði
með VSK. Plus Gallery ehf S. 898 2811.

Honda CBR929RR, 2001 árg. Ek. 5800
km, sk. ‘06. Ath. skipti. Verð 900 þús.
Uppl. í síma 663 5237.

Yamaha XT-660 árg. 2005 til sölu. Nán-
ast ónotað. Verð 750.000 kr. Uppl. í s.
864 3000.

Topp Endurohjól Honda Xr 650r 2002
til sölu, ek. 2 þús. Mjög gott enduro hjól
í toppstandi, er á hvítum númerum.
Verð 530 þús. Uppl. í síma 897 4006.

Kawasaki Vulkan 1500 ‘96. Ekið 14000.
Glæsilegt hjól í toppstandi. Verð 750 þ.
eða 600 þ. staðgreitt. S. 695 7616.

KTM 250 SX, sept 2004. Hjól í topp-
standi, nýr stimpill, ný dekk, lítur vel út.
Verð 550 þús. Upplýsingar í síma 693
3777.

Yamaha Royal Star árg. ‘03, útvarp, CD,
segulband, intercom, cruise control,
góðar farangursgeymslur. Tilvalið í
ferðalagið og á rúntinn. Uppl. í s. 892
8922.

Til sölu Yamaha Dragstar XVS-650 ný-
skr. 10.06.99. Fallegt hjól með ýmsum
aukahlutum, ekið 5000 km. Uppl. í
síma 8978575.

Til sölu Honda VTX 1800c árg. 2004, ek.
6500 míl. Aukahlutir eru á hjólinu fyrir
rúmlega 400 þ. Stór glæsilegt hjól. Verð
1.500.000,- Bein sala. Upplýsingar í
síma 898 0249.

Yama XT600 árg. 2001, ekið 11 þús.
Verð 490 þús. Uppl. í síma 437 1887 &
899 7353.

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

Til sölu Suzuki GSX750F ‘98, 32.000
km. Verð 570.000, er á Selfossi. S. 897
4012, http://btg.bkdata.net/suzuki

Til sölu Honda CRF 450CC árgerð 2002.
Ásett verð 470.000. Uppl. í s. 862 1299.

Honda CBR 1000 árg. ‘87. Ný sprautað
og í topplagi. Engin skipti. Uppl. í s. 617
6029.

Óska eftir 250 cc eða stærra enduro
hjóli á undir 250 þús. Þór s. 464 4268
& 846 9264.

Til sölu Honda XR 600 Ásamt varahluta-
hjóli árg. 87 og 85 V. 180 þús.
S.8478579

KTM EXC 450 árg. ‘03, götuskráð til
sölu. Upplýsingar gefur Brynjar í síma
698 8412.

Óska eftir 25cc krossara, 70-100 þús.
Má þarfnast lagfæringa. S. 848 0929.

Til sölu KTM 400 EXC árg. ‘00, götu-
skráð, hvít númer, gott fjórgengis hjól
með rafstarti. Uppl. í s. 895 1187.

Frábær Vespa til sölu. 125cc árg. 2004.
Ek. 700 km. Verð 250.000 kr. Uppl. í s.
864 3000.

Til sölu Bombardier Baja 650 cc. Árgerð
2004. Kraftmesta hjólið í dag. Sama og
ekkert notað. Verð 900 þús. Uppl. í s.
696 1122.

Til sölu Polaris Predator 500 cc árgerð
2004. Lítið notað, lítur út eins og nýtt.
Verð 850 þús. Uppl. í síma 699 5008.

Til sölu Böggí Subaru kram, körfustóll
og 4ra punkta belti. Verð 90 þús. Óska
eftir krossara árg. ‘00 eða yngri. S. 849
6756 & 892 4495.

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

Yamaha Wave Runner GP 800 árg 1999
með vaggni í góðu standi.S: 898-2811

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

Til sölu nýleg búslóðakerra/hestakerra.
Verð 350 þús. Uppl. í síma 822 6332.

Hobby 400 SB. Árgerð 2004. Eins og
nýtt. Mjög meðfærilegt hjólhýsi. Hentar
aftan í fólksbíl. Verðhugmynd kr. 1390
þús. Sími 891 8700.

Knaus þýskt lítið hús nýlegt með öllum
búnaði. Verð 1390 þús. Sími 866 0180.

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

Óskum eftir notuðu hjólhýsi, má vera
óökuhæft. Vinsamlegast hafið sam-
band í síma 8924340 eða 8641111.

Bailey Ranger 440/4. Árg. 1998. For-
tjald. Mjög vandað og gott hjólhýsi.
Sími 461 3311 og 866 8546.

Elddis Whirlwind EX 300 árg. 1997, 2ja
manna. Fortjald. Gott Hjólhýsi. Sími 461
3311 & 866 8546.

Nokkrar lóðir til leigu undir hjólhýsi og
sumarbústaði. S. 892 1139.

Þrjú hjólhýsi mjög vel með farin með
nýlegum fortjöldum á frábæru verði.
Euro-visa rað. Uppl í S 690-2020.

Conway Cruiser árg. ‘87 í góðu standi
með ýmsum aukahlutum til sölu á
230.000kr. Upplýsingar í síma 822
4971 & 522 0321.

Conway Cruiser árg. ‘87 í góðu standi
með ýmsum aukahlutum til sölu á
230.000 kr. Hef einnig til sölu Truma
E2400 gasmiðstöð og electrolux kæli-
box 45 lítra 12/230w til sölu, selt á
góðu verði. Upplýsingar í síma 822
4971 & 822 0321.

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

Palomino Yerling 4120 ‘04 12 feta topp
eintak. Vagn með öllum þægindum,
heitu & köldu vatni, ísskáp, sólsk., 2x
raf+gasfestingar, rafmagnslyft. V. 1.250
þ. S. 896 8991.

Coleman Fairlake 12ft. árg. 2002 til
sölu. Þetta glæsilega lítið notaða felli-
hýsi, svefnaðstaða fyrir 6-8. Ýmsir
aukahl. s.s. Sturta, salerni, fortjald og
farangurshólf. Verð 1.150 þús. Upplýs-
ingar gefur Magnús í s. 696 4444.

Til sölu mjög vel með farið Coleman
Chayenne fellihýsi 2002, aðeins notað
tvö sumur, ýmsir aukahlutir fylgja. Upp-
lýsingar í síma 897 7421.

Coleman Taos 8 fet árg. 1999. Til sölu
Coleman Taos 1999 8 fet. 2 gaskútar,
skyggni, eggjabakkadýnur. Verð 580 þ.
Uppl. gefur Arnar í s. 694 3322.

Óska eftir góðu 10 feta fellihýsi. Stað-
greiðsla, staðgreiðsla. Áhugasamir
hringið í s. 660 5312.

Langar þig í útilegu? Ég er tilbúinn og
bíð eftir þér. Ég er 14 feta Palomino
mustang árg. 2003 . Er með heitt og
kalt vatn, ásamt sturtu. Pioneer útvarp
og CD. Sólarsella, fortjald, dúkur, loft-
net, ísskápur og wc. Einnig grjótgrind, 2
rafgeymar og gaskútur. Lítið notaður og
vel með farinn. Toppeintak. Uppl. í s.
869 2024.

Til sölu Coleman Utha 12 fet árg 2003.
Kista, sólarsæla, sjónvarpsloftnet,
skyggni og grjót grind. Uppl. s.580
6000 og gsm. 892 5095.

Palomino Colt árg. ‘98. Með svefntjöld-
um og í fullkomu lagi. Verð 450 þús.
Uppl. í s. 898 1240.

Til sölu mjög lítið notað Palomino Colt
fellihýsi árg. 2002 ásamt fylgihlutum.
Hagstætt verð. Uppl. í síma 862 1350.

Pallhýsi óskast, notað eða
nýtt.

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

Til sölu Coleman Cheyanne árg. ‘04
með sólarrafhlöðu, útvarp og CD. Tilbú-
ið í ferðalagið. Uppl. í síma 899 3717.

Til sölu 9 feta Coleman Redwood árg.
‘98. Hlaðið aukabúnaði. Uppl. í s. 896
1264.

Til sölu sem nýtt Coleman Cheyenne
fellihýsi árg. 2004, einungis búið að
sofa 4 nætur í því, alltaf geymt inni,
aukahlutapakki fylgir með. Uppl. í s.
664 3802.

Til Sölu gott Starcraft Meteorite Classic
fellihýsi árg. 1998. Miðstöð, sólskyggni
og Tempur dýnur frá Betra Bak. Verð
500.000 stgr. Uppl. í síma 840 9122.

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

Óska eftir vel með förnum tjaldvagni á
verði frá 200-300.000. Uppl. í síma 692
4418.

Gamall Combi Camp (tjald má vera
ónýtt) eða Camplet óskast. Sími 895
1975.

Til sölu Holtkamper Astro tjaldvagn,
mjög vel með farinn með 12 fm áföstu
fortjaldi árg. 1999. Mjög léttur vagn.
Verð 250 þús. Uppl. í s. 567 6715 & 868
1216.

Til sölu sem nýr Trigano tjaldvagn 2003.
Hagstætt verð Uppl. í síma 659-4126

Tjaldvagn, helst nýlegur, óskast í skipt-
um fyrir nánast nýtt og nánast ókeyrt
mótorhjól. Uppl. í símum 482 1659 og
864 4756. Netfang oligyda@simnet.is

Góð kaup!!! Gamall en góður tjaldvagn
til sölu. Verð aðeins 130.000 kr. Uppl. í
s. 864 3000.

Montana tjaldvagn frá Evró árgerð ‘00
með fortjaldi, vel með farinn. Upplýs-
ingar í s. 660 4036.

Til sölu Montana tjaldvagn ‘96. Fortjaldi
fylgir. Góður og fallegur vagn. Verð
260.000. Upplýsingar í síma 866 0504.

Compi Camp árg. ‘04, ónotaður til sölu
eða skipti á fellihýsi. Uppl. í s. 555 2044
og 869 3526.

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

Til sölu 5 tonna BobCat beltagrafa árg.
‘04. Er í verksmiðjuábyrgð. Fast track.
Verð 3.75 milj. + vsk. Uppl. s. 899 3004.

Færanlegt færiband með ímokstur-
strekt afk. ca 600 t/klst L=20m. S. 895
6025.

Til sölu JCB minigrafa árgerð 1999. Ekin
2000 stundir. Ný belti. Verð
1.200.000+vsk. S. 897 7910.

Varahluta tilboð í Fermec og MF trakt-
orsgröfur 20% afsláttur af varahlutum á
lager í Fermec og MF traktorsgröfur.
Sími 4800400

Óska eftir varahlutum í O-K RH5LC ‘84
eða heilli vél í varahluti. Sími 899 4201.

Til sölu steinsteyptar stoðveggjaeining-
ar 2,5 og 3,5 m háar. Uppl. í s. 895
6025.

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

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Vélsleðar

Fjórhjól

Vespur

Mótorhjól

TIL SÖLU/ÞJÓNUSTA
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Wagner rafmagnslyftari Lyftir í ca. 5 m.
Lyftigeta 1.400 kg. Mjög gott tæki. Verð
550 þús. + vsk. Uppl. gefur Björn í síma
820 8005.

Toyota rafmagnslyftarar. Lyftir í ca. 3 m.
Lyftigeta 1.500 kg. Verð 100 þús + vsk.
Uppl. Björn sími: 820-8005.

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

Til sölu niðurleggjari og spil. Uppl. í s.
846 7536.

STK tilkynningaskildutæki, plasttrilla
L590 og tveir eykarbátar 14 og 20 brl.
Ýmis skipti koma til greina. Uppl. í síma
845 5313 e. kl. 15.

Lítið notaður kafaragalli með öllu. Kost-
ar nýr 280. Verð 140 þús. S. 822 8589.

Skipti á fellihýsi.
Jetski til sölu. Kawasaki ultra 150, árg.
2000, 150hö. Skíði í toppstandi fyrir
utan smá gangtruflanir. Fullt verð 690
þ., tilboð 550 þ. eða skipti á fellihýsi. S.
697 7084.

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

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

Fjórar Honda CR-V stálfelgur og fjögur
16” Micheline sumardekk, ónotað.
Uppl. í síma 862 9937.

4 16” álfelgur 10 gata (PCN) til sölu.
Passa t.d undir Golf. 2 ný dekk fylgja.
Einnig til sölu 4 vetrardekk, 15”. Tilboð
óskast. Sími 864 2876.

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.

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

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

Er að rífa Musso ‘98 og ‘99 2,9 TDI.
Kaupi bíla til niðurrifs. S 864-0984.

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. Opnum í
dag nýja vefverslun www.Loi.is Opið
mán.-fös. 10-18 lau. 12-16. Ljós og Ilm-
ur ehf Bíldshöfði 12. S. 517 2440

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

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

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

Bílskúrssala
í dag, Raufarseli 5, kl. 11-16. Nánari
uppl. í s. 690 0077, Elva.

Ætlar þú að flísaleggja? Komdu og
skoðaðu flísarnar okkar, þær eru á fínu
verði. Einnig sturtuklefar á góðu verði.
Húsheimar Lækjargötu 34, Hafnarfirði
S. 553 4488 www.husheimar.is

Hústjald til sölu. Stórt og vel með farið.
Verð 30 þús. Uppl. í s. 698 4516.

Ódýrar aspir
til sölu. Hæð 1.50-2.50. Tilvaldar í sum-
arbústaðalóðina. Upplýsingar gefur Jó-
hann í s. 899 7679.

Kompusala, fullt af dóti! Flókagata 25,
105 R. lau. 4. júní frá 12-17. Allt ódýrt!!

Útsala, búslóð
Amerískt dökt sófasett 3+1, 55 þ. Svört
stofusamst. með glerskáp, 15 þ. Borð-
stofuskápur, 15 þús. 2 sófaborð 10 þ.
Horntölvuborð, 5 þ., gyllt loft vifta m/4
ljósum 5 þ. S. 860 9905.

Playboy bikini
25% afsláttur af bikinum. Stjörnusól,
Fjarðargötu 17. S. 555 7272

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.

Sófasett 3+1+1, 50.000. Rúmgrind
1,60, 10.000. Sófaborð, 3.000. Skrif-
borð, 1.000. Gracco kerra, 15.000.
Plasthillur og plastkassar (fínt f. dag-
mömmur), 3.000. Uppl. í s. 869 8455.

Til sölu Crown dýna 160x200 cm, 1 árs,
selst ódýrt. Uppl. í s. 868 6146.

Aukavinna skerpingar. Óska eftir tilboði
í skerpingavél fyrir handsláttuvélar og
brýnsluvél fyrir hjólsagarblöð. Uppl. í
síma 554 1045.

Til sölu Elto E.M 145 b þvottavél. 800
snúninga. Vel með farin. Uppl. í s. 587
1636.

Húsbyggjendur/verktakar
A.T.H!!

Til sölu góður nýuppgerður vinnuskúr.
Með 3 fasa rafmagnstöflu wc , eldh.
krók. Er staðsettur í R.V.K. Uppl. í s. 869
9814.

Iron Maden A svæði. Til sölu miðar. S.
896 1672.

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

Til sölu nýleg eldhúsinnr. m/tækjum,
rafm.t., ofnar, dökkt parket, hvít loftkl.
og flísar. Hringstigi. S. 565 7282 og 820
7282

Nokkrar mjög nákvæmar (0,1gr) lófa-
stórar vigtar til sölu. Sími 866 6265 alla
daga eftir kl. 17.

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

Bílskúrssala
Á sunnudaginn milli 12-15 seljum við
allt úr bílskúrnum, húsgögn, fatnað,
muni ofl. Gerið góð kaup á fínni vöru. Í
portinu Bergstaðastræti 65, horni
Njarðargötu.

3 kassavanir, gullfallegir 9 vikna kett-
lingar vantar gott heimili. Uppl. í s. 567
5622 & 865 1349.

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

Óska eftir ýmsu innbúi. T.d. ísskáp,
þvottavél en allt kemur sér vel. Mjög
ódýrt eða gefins. Uppl. í s. 868 7120.

Ný og notuð heimilistæki, tökum notuð
uppí ný. Kaupum einnig notuð/biluð.
Uppl. í s. 564 4555 & 694 4555. Búbót.
Vatnagörðum 14.

Heimilistæki

Óskast keypt

Gefins

Búslóð til sölu
þ.á.m. ísskápur, Electrolux þvottavél
og þurrkari, frystikista, örbylgjuofn,
hornskápur, tvö náttborð og sjón-
varpsskápur úr Míru, rúm 150 cm
amerísk dýna, Tekk skenkur, antík

ruggustóll o.fl.
Upplýsingar í síma 860 5566.

Til sölu

Viðgerðir

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

ir og viðgerðir.
Bílstart, Skeiðarás 10 S. 565

2688 & 861 5710.

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

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

ulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,

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

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

verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Rafstilling ehf. Dugguvogi
23

Startarar. Alternatorar. Nýir hlutir,
skipti hlutir, viðgerðir áratuga

reynsla. Hröð þjónusta, mikið úrval.
Sími 581 4991, GSM 663 4942.

Varahlutir

Hjólbarðar

Flug

Bátar

ATVINNA Í BOÐI

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

Fjölklyppur(lokkur) óskast keyptar.
Uppl. í s. 822 1717.

Ný Paslode þráðlaus naglabyssa. Kostar
ný 100 þús. Fæst á 50 þús. S. 822 8589
& 822 8489.

Harðviður til bygginga. Pallaefni, vatns-
klæðning, gluggaefni vidur.is S. 660
0230.

Mótatimbur 1x6” c.a. 300 lm og 2x4”
c.a. 260 lm. Notað í 1 uppslátt S:864-
7180

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

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

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

Stúdentaútskrift - Háskólaútskrift. Kom-
ið og sjáið fallega gripi. Kristín s. 661
8430.

Iðnskólaútskrift - Sveinspróf. Komið og
sjáið fallega gripi. Kristín s. 661 8430.

Bílskúrssala; allskonar heimilishlutir til
sölu s.s. sjónvörp (nýleg), skrifborð, eld-
húshlutir, örbylgjuofn, mottur, bækur,
barnadót o.fl. S. 554 5603 & 869 2836.

Plötur og kassettur
Tek að mér að flytja tónlist af gömlum
vinyl plötum og kassettum yfir á geisla-
diska. Uppl. í s. 460 7920.

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

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru s. 699 3301.

Tökum að okkur ræstingar fyrir fyrirtæki
og einstaklinga. Uppl. í s. 894 9208
Finnur.

Trjáklippingar, garðsláttur, garðaúðun
og önnur garðvinna. Nú er tíminn til að
klippa og fá tilboð í garðslátt sumarsins!
Garðar best, ánægðir viðskiptavinir frá
1988.

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla við-
haldsþjónustu á einum stað fyrir garð-
inn. Garðlist 554 1989 www.gardlist.is .

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

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

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

Túnþökur
Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tök-
um einnig að okkur þökulaganir. Tún-
þökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000
& Sævar s. 894 3005.

GARÐSLÁTTUR fyrir heimili og húsfélög.
Ódýr, vönduð og góð þjónusta! Uppl.
hjá Sigurði í síma 823-1064

Blómstrandi garðar
Felli tré, klippi, garðsláttur,garðúðun og
önnur garðverk. Geri tilboð. S. 695
5521.

Ódýrar aspir
til sölu. Hæð 1.50-2.50. Tilvaldar í sum-
arbústaðalóðina. Upplýsingar gefur Jó-
hann í s. 899 7679.

Garðsláttur
Garðsláttur 8 ára reynsla. Upplýsingar í
síma 861 5000 & 693 9019.

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

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

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

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

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

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

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

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

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
múrun, málun, parket & flísalagnir og
tréverk. Föst tilboð eða tímavinna. s.
616 1569.

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

Tökum að okkur háþrýstiþvott, máln-
ingarvinnu múr-og spunguviðgerðir.
Erum með lyftur allt að 27 m. Uppl. í s.
848 6230.

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

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

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

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

Til sölu Yamaha TRB 5 strengja bassi,
mjög gott hljóðfæri og EBS Fafner
bassamagnari með boxi. Nánari uppl. í
síma 897 6541.

Spámiðlun. Ragnheiður, Heilunarsetrið
sími 868 3894.

Dulspeki-heilun

Hljóðfæri

Tölvur

Stífluþjónusta

Hreinsum gráma af sól-
pöllum!

Sólpallaeigendur, ódýr lausn til að
djúphreinsa veðraða sólpalla og

gera þá eins og nýja.
Sólpalla og skjólgirðingasmíði

Anton í síma 866 5262.

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Bókhald

Umhirða garða.
Njóttu sumarsins og láttu mig sjá

um garðinn. Tek að mér slátt og al-
menna umhirðu að garðinum, fyrir
einstaklinga, fyrirtæki og húsfélög.
Kem á staðinn og geri tilboð að
kostnaðarlausu. S. 869 3028. Ás-

mundur.

Úði - Garaúðun
Örugg þjónusta í 30 ár..

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

Túnþökur.
Túnþökurúllur, holtagróður ávallt

fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 892 2366 Gylfi

Jónsson

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

hreinsum beð, þökuleggjum, eitr-
um túnfífla og margt margt fleira.

Gerum góð tilboð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.

Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur
s. 868 2667

Garðyrkja

Hreingerningar

Ýmislegt

Verslun

Gröfur/Vörubílar.
Gröfum grunna, útvegum efni.

Gröfum fyrir skolp- og frárennslis-
lögnum.

Upplýsingar í síma 822 2660.

Pallaefni Utanhússklæðn-
ing

Massaranduba, Brasilískur harðvið-
ur

Rifflaður báðum megin, ýmsar
lengdir.

Innviðir-Valdberg ehf.
Smiðjuvegi 36 ( rauð gata)

Sími 564-3636

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

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

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

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

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Hanna 908-6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01. Einkatímar í síma 847-7596

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusöm/samur? Tarot lest-
ur og fáðu svör við spurningunum þín-
um. 908-5050. Lára & Laufey.

Kvartmílukeppnin er í dag kl 14-00. Að-
gangseyrir 1000 kr. ókeypis fyrir með-
limi og yngri en 12 ára.

Járnskápur hæð 200cm, breidd 185cm
og 63cm dýft. Tvær hurðar með læs-
ingu, 6 hillur. Góður og traustu skápur.
Verð 15 þús. + vsk. Uppl. Björn sími:
820-8005.

8 borðstofustólar úr leðri til sölu. Kr. 4
þ. stk. Uppl. í síma 561 8306 & 860
6855.

Er að byrja búskap, vantar allt nema ís-
skáp. Staðgreiði, sanngjarnt verð. Uppl.
í síma 661 7193.

Til sölu ísskápur, 140 cm ásamt þriggja
eininga dökkri hillusamstæðu. Uppl. í s.
845 0421 eftir kl. 14.

Til sölu 2ja sæta sófi með skemil, borð-
stofusett og lítil IKEA hilla. S. 894 1441.

2 fataskápar til sölu. Eru með útskurð á
fótum, höldum og hornum. S. 892
0690.

Gefins ísskápur, tvíbreitt rúm,
kommóða, hillur, borð og fl.
8629266/6932293

Óska eftir 15-16 ára stelpu til að passa
tvö systkini í sumar. Er í Mosó. Sími 899
4461.

Chihuahua hvolpar til sölu. Upplýsingar
í síma 868 6058 og 551 9637.

Tveir Chihuahua hvolpar, stelpa og
strákur til sölu. Undan verðlaunatík og
aldir upp á heimili. Uppl. í síma 894
5005.

Svartir Chihuahua hvolpar, og einnig
hvítir blendingjar til sölu. Uppl. í s. 566
7072 & 691 6263.

Hundurinn okkar er týndur. Þetta er
Amerísk Cocker Spaniel tík, hvít, svört
og brún. Við urðum viðskila á Geldinga-
nesi, það er möguleiki að hún sé í
Grafavogi eða í nágrenni. Ef einhver
hefur séð hana. Vinsaml. hafið sam-
band í Síma 661 9876 & 587 9876 eða
karenjosefs@hotmail.com

Íslenskir bræður ú goti f. 10 apríl nú til-
búnir til afh. Heilsufarsskoðaðir, ör-
merktir og ættbókarfærðir hjá HRFÍ. Til
sýnis hjá ræktanda í s. 897 0022.

Vegna sérstakra aðstæðna vantar mig
heimili. Ættbókafærður, heilbrigðis-
skoðaður, 7 mán. Chihuahua. Uppl. í
síma 891 7919.

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

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

Vandaðar innihurðir og elhúsinnrétting,
Simens ofn og keramik helluborð. Fæst
fyrir MJÖG lítið. S. 6997700.

Viltu léttast? Auka orku? ShapeWorks er
lausnin. www.321.is s. 577 2777.

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

HERBALIFE-SHAPEWORKS Pöntunar-
sími 898 2075 www.heilsufrett-
ir.is/larus Góð heilsa gulli betri

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

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

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

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

Útsaumur á sumardögum
Útsaumsnámskeið,

kennari Helga Jóna Þórunnardótti.
Kennt að yfirfæra munstur yfir á

efni
Aðferðir sem kenndar verða:

Hefðbundinn flatsaumur
Frjáls útsaumur

Þrívíddarsaumur, stumpwork
1. Dagnámskeið, 12., 13. og 14. júlí,

kl. 10:00-14:00
2. Helgarnámskeið, 16. og 17. júlí,

kl. 10:00-16:00
3. Kvöldnámskeið, 19., 20. og 21.

júlí, kl. 18:00-22:00
HANDÍÐIR, Hamraborg 1, 2.

hæð, Kópavogur www.handid-
ir.is Upplýsingar og skráning í
síma 616 6973 hs@heimsnet.is

Námskeið

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Ýmislegt

Dýrahald

Barnagæsla

Gefins

Antík

Húsgögn

Önnur þjónusta

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.

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

meistari.

Viðgerðir

Veitingaþjónustan alheim-
seldhus.is

Framandi og skemmtileg matreiðsla
af miklum fagmönnum.

Pantanir og upplýsingar í síma
616 6449 Ögmundur.

Veisluþjónusta

Frítt inn !
Trúbadorinn Biggi í Gildruni spilar í

kvöld. !
Símar 566 6657 & 566 8822

Áslákur “Alvöru Sveitakrá” Mos

Skemmtanir

Spádómar

Nudd

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Tilboð á heimilisosti í
kílóastykkjum
í næstu verslun, 20% af-
sláttur. 
Osta-og-smjörsalan

Gróðurátak í Blómavali.
Frábær tilboð á sumar-
blómum, trjáplöntum,
pottum og fleiru.
Blómaval.

Sumarblóm í úrvali.
Gróðrarstöðin Mörk.

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

Símaskráin 2005 -gjörðu
svo vel.
Þitt eintak bíður þín á
sölustöðum Olís, 
Esso, Shell, hjá Flytjanda
eða í verslunum Símans.
Tekið er við gömlu síma-
skránni þinni á sömu
stöðum.
Síminn

Innbyggð salerni með öllu
á 30% afslætti.
Vatnsvirkinn Ármúla 21

Hægt er að greiða
heimsenda happdrættis-
miða á netinu.
Krabbameinsfélagið.

Hamborgaratilboð.
Vitaborgarinn Ármúla,
Vitabar.

Nú færðu heimilisost í
kílóastykkjum
með 20% afslætti í næstu
verslun!
Osta-og-smjörsalan

Aukum öryggið við
strendur landsins-
lokum hringnum .
Slysavarnafélagið 
Landsbjörg.

Flísadagar í Vatnsvirkjan-
um,
fyrstir koma fyrstir fá.

Draumasumar hefst hjá 
IKEA.

Sækið sumarið til okkar.
Gróðrastöðin Mörk

Veðurfar er hugarfar.
IKEA.

Gróðurátak í Blómavali.
Frábær tilboð.
Blómaval.

Tuttugu-og-fimm tímar.
Dansleikhússamkeppni í
Borgarleikhúsinu
níunda júní.
Einstakur viðburður.
Borgarleikhúsið.

Cirkus Cirkör einn fremsti
nýsirkus Evrópu.
Aðeins fjórar sýningar.
Borgarleikhúsið.

Gestaleiksýning Cirkus
Cirkör frá fjórtánda til
sautjánda júní.
Borgarleikhúsið.

Opið til sex í dag..
IKEA.

Símaskráin 2005 er kom-
in út.
Gjörðu svo vel að ná þér í
eintak á sölustöðum Olís,
Essó, Shell, hjá Flytjanda
eða í verslunum Símans.
Tekið er við gömlu síma-
skránni þinni á sömu
stöðum.
Síminn.

Tryggið ykkur miða á
Cirkus Cirkör.
Aðeins fjórar sýningar í
júní.
Borgarleikhúsið.

Mundu happdrættis-góró-
seðilinn.
Happdrætti krabba-
meinsfélagsins.

Cirkus Cirkör í júní.
Borgarleikhúsið.

Aukum öryggið við
strendur landsins-greið-
um heimsenda gíróseðla.
Slysavarnafélagið 
Landsbjörg.

Aukum öryggið við
strendur landsins-söfnun-
arsíminn er 905-5900.
Slysavarnafélagið 
Landsbjörg.
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Lax og Silungsveiði!
Fjölbreytt úrval lax og silungsveiðileyfa.
Veiðiþjónustan Strengir. www.streng-
ir.is ellidason@strengir.is S. 567 5204
og 660 6890.

Þokki frá Sörlatungu Stóð-
hestar til notkunar Sörla-
tungu í Holtum Rangárþ

Faðir Fáfnir frá Fagranesi og móðir
Blökk frá Tungu.Tölt. 8,5 Brokk. 8,5
Stökk. 8,5 Vilji og Geðsl. 8,5 Fegurð í
reið 9,0 Kostir 8,03 Sköpul.7,91. Verð á
folatolli kr. 25.000 Uppl. Þorgrímur og
Jón Gísla s. 892 1270 og 861 4253

Segull frá Sörlatungu Stóð-
hestar til notkunar Sörla-
tungu í Holtum Rangárþ

Faðir Stormur frá Stór-Hól og móðir
Orka frá Tungu. Tölt. 9.0 Brokk 8,5 stökk
9,0 Vilji og geðsl. 8,5 Fegurð í reið 8,5
kostir 8,06 sköpul. 7,93. Verð á folatolli
kr. 25.000 Uppl. Þorgrímur og Jón Gísla
s. 892 1270 og 861 4253

Reiðnámskeið.
Verða á Varmárbökkum, Mosfellsbæ í
sumar. Námskeiðin eru frá mán-fös. frá
kl. 10-13, eða frá kl. 14-17. Stubbanám-
skeið verður vikuna 11.-15. júlí. Skrán-
ing í síma 899 6972 & 566 6401 Berg-
lind & Elías.

Sumar og haustbeit. Við erum með laus
pláss í sumar og haustbeit frá 6 júní-6
jan. Góð aðstaða, rétt utan við Mosó.
Aðgangur að stíuhúsi fylgir. Stór og lítil
hólf að mestu rafmagnsgirðingar. Verð
pr. mánuð 2000 þ. kr. tökum visa og
euro. Uppl. í s. 660 7866 og 660 7860.

Tapast hafa 7 hross, 5 merar og 2
folöld. 2 sótrauðar og ein rauð. Ein er
merkt fjöður framan hægra og gagnbit
á vinstra. 2 merktar bitið framan hægra,
ein ómörkuð. Sími 892 1139 & 437
1795.

Sumardvöl á suðurlandi
Sveitadvöl fyrir krakka á aldrinum 6-12
ára, fjölbreytt dagskrá í boði. Nánari
upplýsingar í síma 899 0880.

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

Til leigu 90 fm jarðhæð á sv. 105. Sér-
inng. og góð sameign. Langtímal. 90
þús. án hita og rafm. Leigist aðeins
reyklausum og reglusömum. Trygging-
arvíxill. Laus 1. ágúst. S. 896 7830, Þór-
ir.

Nýjar stórglæsilegar leiguíbúðir með
öllum tækjum. Langtímaleiga. 2ja og
3ja herbergja í Hafnarfirði. Sjá heima-
síðu Átthaga ehf. www.atthagar.is

Frá 1.7. 40 m2 í pnr. 108. Helst að að-
stoða 14 ára við nám 4 klst. á viku.
Ums. sendist Fr.bl. merkt H108.

Til leigu stúdíóíbúð í 101 í júní og júlí.
Reglusemi og rykleysi skylyrði. Húsg.
fylgja. Nýmáluð og í toppstandi. Leiga
um. 70 þús á mán. Fyrirframgr. og
trygging. Uppl. í s. 822 4518.

LAUS STRAX: Góð 3 herb 80fm íbúð í
Seláshverfi í Árbæ. Leigist minnst í
3mán og svo einn í einu eftir það eða
eftir samkomulagi. 90. þús m öllu á
man. s: 8220011 & ragnar@eskimos.is

Íbúð í 101. Til leigu 3ja herbergja íbúð
með bílskýli í lyftublokk. Leiga í 1 ár á
110.000 á mán. með hússjóði. Leigist
aðeins reglusömu fólki. Uppl. í s. 695
8772.

Til leigu glæsileg 2ja herbergja íbúð í
nýlegri blokk í 105, stutt frá Hlemmi.
Íbúðin er á 1. hæð með sérverönd, hús-
gögn og húsbúnaður fylgja og þvottavél
og þurrkari á baði. Um langtímaleigu
getur verið að ræða. Aðeins ábyrgir og
reglusamir aðilar koma til greina. Laus
frá 11. júní. Verð 80 þús. með hússjóð.
Sími 699 7814 & 664 8363.

80 fm, 3ja herbergja íbúð til leigu á
annari hæð neðarlega á Laugavegi.
Verð 75.000 með hita. S. 861 7775.

130 fm einbýlishús til leigu í næsta ná-
grenni Akraness (Melahverfi). Laust
strax. S. 849 3136.

Tveggja herbergja íbúð til leigu með
innbúi í 1-2 mánuði á svæði 110. Upp-
lýsingar í s. 553 6991 og 865 2670.

15 fm herbergi til leigu í Kópavogi. Að-
gangur að snyrtingu. Uppl. í s. 690
3371.

35 fm skrifstofurými á 2. hæð í hjarta
borgarinnar til leigu. Leiga 58 þús. á
mán. Innifalið hiti + rafmagn, netteng-
ing. Laus strax. S. 862 5499.

55 fm íbúð í risi í miðbæ Reykjavíkur til
leigu. S. 862 5499.

2ja herb íbúð til leigu, í Fossvogsdal,
Kóp, Aðeins reyklausir og reglusamir
koma til greina. Sími 699 6059.

Húsnæðisskipti Reykjavík - Orlando.
Óska eftir að skipta á húsi / íbúð á
Reykjavíkursvæðinu í lok júní byrjun júlí
í 2 vikur. Í boði í Orlando er einbýlishús
með sundlaug, 6 svefnherbergjum, 2
stofur, 4 baðherbergi, stórt og gott eld-
hús. Allt fyrir börnin á staðnum. 30 mín
frá Disney. Uppl. í s. 001 321 341465
eða e-mail. hasgeirsson@cfl.rr.com

2ja herb. íbúð til leigu í Hfj. Laus. Uppl.
í s. 867 1552.

Óska eftir 2ja-3ja herbergja íbúð á
svæði 101/105/107/170. Frá 1. júlí.
Reglusemi og skilvísum greiðslum heit-
ið. Upplýsingar í síma 820 0537.

Ung reglusamt par vantar íbúð til lang-
tímaleigu frá og með 1. júlí eða 1.
ágúst. 3ja herbergja, miðsvæðis í Rvk.
Uppl. í s. 552 6107 & 695 6913 e. kl. 12.

Nemi óskar eftir herbergi eða lítilli íbúð
í vetur, helst nálægt Tækniháskólanum.
Reyklaus og reglusamur. Jón s. 864
4247.

Ungt reyklaust par leitar að lítilli íbúð til
langtímaleigu. Verðhugmynd um 50
þús. á mánuði. Upplýsingar í síma 866
8903 eða 899 0559.

Óska eftir einstaklingsíbúð á svæði 270
eða 203. Uppl. í síma 868 6829.

Óska eftir 2ja til 3ja herb. góðri íbúð í
Reykjavík eða Kópavogi. Tvennt í heim-
ili, miðaldra. Skilvísi og reglusemi. Uppl.
í s. 616 9882.

Par óskar eftir 2ja-3ja herbergja íbúð á
höfuðborgarsvæðinu. Reglusemi og
skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í s.
869 6244.

Hjón á miðjum aldri óska eftir íb.húsn.
3ja herb. eða stærra í Reykjavík. Helst á
jarðhæð eða 1. hæð. Algjörri reglusemi
heitið. Uppl. í síma 663 0644.

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

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

4-6 milljónir
Óska eftir sumarbústað til kaups. Verð-
hugmynd 4-6 milljónir. Innan við klst
akstur frá Rvk. Uppl. í síma 824 7744.

Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlan-
um. Góð aðstaða, hagstæð kjör. S. 899
3760.

Óska eftir bílskúr til leigu. Upplýsingar í
síma 698 8023.

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

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

Ódýr svefnpokagisting í Reykjavík. Mjög
góð 40 fm séraðstaða með sjónvarpi,
eldunaraðstöðu, aðgang að þvottavél
og baði. Uppl. í s. 557 9548 & 692
9308.

Framtíðarstarf og sumar-
afleysingar

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

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

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

einstaklingum sem eru eldri en 18
ára og vilja framtíðarstarf hjá

traustu og framsæknu fyrirtæki.
Umsóknareyðublöð má fá í mót-

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

sækja um á www.adfong.is

10-11-Select-Shell
Óskum eftir starfsfólki í fullt starf í

sumar á höfuðborgarsvæðinu. Unn-
ið er á vöktum.

Hægt er að sækja um á heima-
síðu 10-11. www.10-11.is eða á

stöðvunum sjálfum.

Atvinna í boði

Gisting

Bílskúr

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði
Ýmislegt

Hestamennska
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Starfsmaður óskast til sumarafleysinga
til að sjá um matseld og þrif í mötu-
neytinu okkar. Uppl. í s. 555 4711.

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

22-hlutastörf
Vantar skemmtilegt og duglegt fólk í
miðasölu, glös og bar. Uppl. í s. 823
7977 Gauja.

Starfsfólk óskast. Í fullt starf eða auka-
vinnu. Í söluturni með videoi og grilli.
Uppl. í s. 899 4194. Bíógrill Grafarvogi.

Óskum eftir starfskrafti í veitingahús.
Dagvinna. Uppl. í s. 861 2410.

Skartgripaverslun óskar eftir starfsfólki í
sumarafleysingar. Upplýsingar sendist á
raggisi@simnet.is

Framtíðarstarf.
Óskum eftir laghentum manni, til að
aðstoða á trésmíðaverkstæði og fleiru.
Ekki yngri enn 18 ára. Uppl. í s. 661
2669.

maður með meirapróf óskast til starfa,
fjölbreitt vinna s:8610401

Málarar eða menn vanir málningar-
vinnu óskast. Uppl. í s. 896 6148.

Smiðir eða verktaki óskast til að steypa
upp einbýlishús í Kópavogi. Uppl. í s.
896 6005.

Videóleiga óskar eftir starfsfólki í kvöld
og helgarvinnu, aðeins 18 ára og eldri
koma til greina. Sími 899 4461.

Vantar starfsmann á bónstöð í Kópa-
vogi. Þarf að vera duglegur, stundvís.
Uppl. í s. 663 5282.

Sumarvinna
Óskar eftir vönu fólki á dráttarvél í slátt
réttindi ekki skilyrði. Umsóknir á
http://www.gardlist.is

Vantar fólk í uppskipun tvo daga í viku.
Umsóknir á www.Gardlist.is

Starfsmaður óskast til afgreiðslu virka
daga í sjoppu í Kópavogi. Uppl. í s. 564
2325, Gunnar.

Sjómenn ath
Skipstjóra með 30tonna réttindi vantar
á trillu sem fer til hákarla- og handfæra-
veiða. Uppl. í s. 698 0315.

Lærður Málari, get bætt við verkum.
Flest kemur til greina. S. 897 2945,
Kristmundur.

Vanur togarasjómaður óskar eftir að
komast í afleysingar á ísfisktogara, er í
stýrimannaskólanum og langt kominn
með annað stigið. Uppl. í síma 452
4479 & 864 3132.

Málarar
Málarar geta tekið að sér verkefni, fag-
menn. Uppl. í síma 897 4814.

Rúmlega þrítugur karlmaður óskar eftir
vinnu. Ýmislegt kemur til greina. Uppl. í
s. 844 0831.

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

100% trúnaður. Mjög góður og heiðar-
legur maður á miðjum aldri með floga-
veiki óskar eftir að kynnast konu með
gott samband í huga. Svör sendist til
Fbl, Skaftahlíð 24 merkt 100%

Árbók Ferðafélags Íslands
er komin út.

Munið eftir að greiða árgjaldið kr.
3900 og fáið bókina senda heim.
Hjörleifur Guttormsson skrifar Ár-

bókina 2005 um norðanverða Aust-
firði.

Ferðafélag Íslands, Mörkini 6, S.
568-2533, 895-6810, fax 568-

2535 & www.fi.is,

Tilkynningar

Einkamál

ViðskiptatækifæriAtvinna óskast

Vantar starfsmann sem
fyrst

Óskum eftir að ráða starfsmann í
fast starf í verslun okkar ekki yngri

en 25 ára.
Kökuhornið, Bæjarlind. Uppl. í

síma 544 5566 & 897 0702.Sirrý.

Næturræstingar

Viljum gjarnan ráða sem fyrst
manneskju í næturræstingar.

Unnið aðra hvora viku.
Upplýsingar á www.hreint.is

eða hjá Hreint ehf, s. 555
6088.

Fulning ehf
Óskar eftir trésmiðum og laghent-
um mönnum til úti og inni vinnu.

S. 564 3090, 421 6903 & 897
1327.

Select - Suðurfelli.
Óskum eftir áræðanlegum og dug-
legum starfsmanni í verslun okkar í

Suðurfelli. Um er að ræða hluta-
starf til framtíðar. Getur hentað vel
með skóla. Lágmarksaldur 18 ár.

Umsóknum skal skilað á vefnum
www.10-11.is eða hjá verslunar-

stjóra á staðnum.

Óska eftir Rafvirkjum
til starfa á höfuðborgarsvæðinu.

Umsóknir sendist á tölvupósti á
straumver@isl.is og uppl. í s.

899 1993.

Allt um bíla
á laugardögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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ATVINNA TILKYNNINGAR FASTEIGNIR

SÍMI 533 4040
FAX 533 4041
OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign.is@kjoreign.is • www.kjoreign.is

OPIÐ HÚS LAUGARDAG OG SUNNUDAG
VESTURGATA 69

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA

VESTURGATA – REYKJAVÍK Rúmgóð og falleg 3ja til 4ja herb.
Endaíbúð á fyrstu hæð í nýlegu fjölbýlishúsi. Stærð 102,0 fm.
Stórar svalir í suðvestur. Íbúðin skiptist í anddyri, stóra stofu,
tvö rúmgóð svefnherbergi, eldhús og baðherbegi. Innrétting í
eldhúsi er sérsmíðuð úr kirsuberjavið, flísar á milli skápa,
uppþvottavél og ísskápur fylgja. Fallegt parket er á öllum
gólfum, en flísar á baðherbergi. Hús og sameign í góðu
ástandi. 
Hlöðver og Katrín taka á móti þér milli kl. 15.00 og 17.00

Skemmtileg og björt 86,2 fm. og 4ra herbergja íbúð í
góðu fjölbýlishúsi á þessum vinsæla stað. Góð gólfefni á
allri íbúð. Hús og sameign í ákaflega góðu ásigkomulagi
og nýlega standsett Verð 18.4 millj.

BORGARTÚN 20 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 590 9500

Ella Lilja Sigursteinsdóttir
lögg. fasteignasali

Efstihjalli 

Lýsing eignar: Glæsileg og björt penthouse íbúð með miklu útsýni í vest-
urbænum á tveimur hæðum með rúmgóðum vestursvölum.  Sérbílastæði í
bílskýli. Um er að ræða íbúð sem er skráð 119,1 fm. og bílageymslu sem
er skráð 26,8 fm. Gólfflötur íbúðar er þó töluvert stærri en kemur fram í
skráningu fasteignamats ríkisins þar sem efri hæð íbúðar og hluti neðri
hæðar er undir súð og mælast fermetrar ekki með í skráningu ef þeir eru
undir 1.80 cm. í lofthæð. Falleg eign á draumastað í Vestur-
bænum! Stærð í fermetrum: 145,9 • Fjöldi herbergja: 5 
Tegund eignar: Fjölbýli
Verðtilboð óskast
Falleg eign á frábærum stað í Vesturbænum.
Áslaug Baldursdóttir, sölumaður á staðnum í dag. S:822-9519

Áslaug
sölumaður

KEILUGRANDI 6 – PENTHOUSE

Innritun er hafin í Menntaskólanum á Ísafirði og stendur til
14. júní. Nýnemar geta fengið aðstoð við rafræna innritun
dagana 13. og 14. júní milli kl. 10:00 og 14:00. 

Inntaka í skólann fer eftir reglugerð nr. 98/2000 og ákvörðun
menntamálaráðuneytis um nemendafjölda næsta skólaár.

Dagskóli
Bóknámsbrautir til stúdentsprófs (félagsfræðibraut, náttúru-
fræðibraut)
Verknámsbrautir (húsasmíðabraut, rafiðnir, málmiðnir, vél-
stjórn)
Almenn námsbraut (leiðir I og II)
Starfsbrautir (I – III)

Kvöldskóli
Öldungadeild 
Nýbúanám 

Skólastarf hefst með skólasetningu miðvikudaginn 24. ágúst
kl. 10:00.

Allar nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu skólans
www.fvi.is . 

Skólameistari.

Foreningen til fremme af Waldorf 
pædagogik i Norden

Uppeldisfræði á Íslandi

Sumarvikutilboð
Við hleypum 8 manns að í vikunni 24. til 30. júlí 2005.

Sprachgestaltung (listræn framsögn með aðferð 
byggða á andlegum vísindum).

Kennari Skúli Ragnar Skúlason. 
Unnið verður með æfingar og ævintýri.

Seks morgnar frá mán. 25. júlí til og með lau. 30. júlí.
22 kennslustundir. Verð 20.000 krónur.

Ævintýratúlkun
Kennari Zilla Mørch Pedersen. Kennt á ensku.
Seks eftirmiddagar frá mánudeginum 25.júlí til 

og með laugardeginum 30. júlí.
28 tímar. Verð 20.000 krónur.

Líffærafræði frá mannspekilegu sjónarhorni.
Kennt fjögur kvöld frá mánudeginum til og með föstudeg-
inum. Kennari Gerhard Böhmer hjúkrunarfræðingur. Það

verður túlkað. 10 tímar í allt. Verð 10.000 krónur.

Upplýsingar, skráning og greiðsla fyrir 24. júní til:
kreativlaering@yahoo.dk, eða 00-45-43425113

Á vegum Alcoa byggir Bechtel International Inc. álver á Reyðarfirði.
Bechtel er yfir 100 ára gamalt bandarískt verktakafyrirtæki með starfsemi
um heim allan. Fjarðaál er hannað og byggt í samstarfi við HRV sem
samanstendur af nokkrum fremstu fyrirtækjum á Íslandi á sviðinu,
Hönnun, Rafhönnun og Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen.

Pípulagningamenn
Bechtel – HRV óskar að ráða pípulagninga-
menn til vinnu á næstu vikum þegar hafist

verður handa við frárennslislagnir.
Leitað er að pípulagningamönnum, verkamönnum, 
flokkstjórum og verkstjórum með reynslu.

Umsókn skal skila á Ráðningarstofu Bechtel, Búðareyri 25,
730 Reyðarfirði eða á Suðurlandsbraut 4, Reykjavík.

Upplýsingar í síma 470 7400 og 470 7595. 
Netfang: rkristia@bechtel.com, Fax: 470 7591.

Upplýsingar um verkefnið er að finna á heimasíðu Bechtel,
www.fjardaalproject.is sem og umsóknareyðublöð.

550 5600

Nýtt símanúmer
hjá dreifingu:



Taktu þátt... 
í kjöri um áhorfendaverðlaun ársins á visir.is

og þú gætir farið frítt í leikhús - 20 miðar og 2 árskort í boði!

Verðlaunin verða afhent í Þjóðleikhúsinu 16. júní
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Þeir voru að dytta að fleytunni sinni feðgarnir Sigursteinn Jónsson og Jón Jónsson á Hjalteyri, fullvissir um að fiskurinn biði þeirra úti á gjöfulum firðinum. Ljósmynd: gun

SJÓNARHORN

4. júní 2005 LAUGARDAGUR 16

Vissir þú ...

… að tungumál deyr út í heimin-
um á tveggja vikna fresti að með-
altali?

… að 1% grænlensku þjóðarinnar
býr í fjölbýlishúsi sem kallast Blok
P.?

… að orðið lachanophobia merkir
ótti við grænmeti?

… að samkvæmisdansar eru 
háskólagrein í Brigham Young-há-
skólanum í Utah í Bandaríkjunum?

… að indíánar mála gjarna úti-
hurðina bláa til þess að halda ill-
um öndum frá heimilinu?

… að þriðjungur Bandaríkjanna er
skógi vaxinn?

… að loftið í Tasmaníu kvað vera
það hreinasta í heimi?

… að Fiji-eyjar eru 332 talsins?

…  egypska drottningin Kleópatra
elskaði fjólubláan lit? Til að fá eitt
gramm af tyrkneskum fjólulit lét
hún þjóna sína setja tuttugu þús-
und snigla af tegundinni Purpura í
bleyti í tíu daga. 

… þeir sem léku dauðar eða
dauðvona persónur í leikritum á
miðöldum voru alltaf í gulu? 

… í Frakklandi á tíundu öld voru
útidyrnar á heimilum föðurlands-
svikara og glæpamanna gjarnan
málaðar gular?

…  tónskáldið og sérvitringurinn
Richard Wagner samdi óperur sín-
ar inni í fjólubláu herbergi?

… Forn-Grikkir sváfu í hvítum nátt-
fötum til að tryggja sér góða og
skemmtilega drauma?

… að Brasilía státar af flestum
plöntutegundum allra landa eða
ríflega 56 þúsund?

Hamraborg 1-3
200 Kópavogi
Gsm: 894 8404

Keramik
Lundi 560 Varmahlíð • Sími: 453-8031

Netfang: lundur@krokur.is • Veffang: www.krokur.is/ashlundur

Myndlistasýningar, Gallerí Handrenndur leir, 
íslenskir jarðvegsglerungar, málverk og grafik

Opið alla daga frá 10.00 – 18.00 eða eftir samkomulagi

Verið velkomin

Leikföng í miklu úrvali 
fyrir börn á öllum aldri

Allt um tísku og ferðir
á fimmtudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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LAUGARDAGUR 4. júní 2005

það er þá satt,
varaliturinn er
það eina sem
skiptir máli!“

„

Nýir LOVELY ROUGE varalitir,
þeir klæða þig betur.

Útsölustaðir | Hagkaup snyrtivörudeildir | Lyfja | Apótekið Grafarvogi | Apótekið Iðufelli | Árnes Apótek | Bjarg Akranesi | Jara Akureyri | Lyfjaval Mjódd

Kaupauki
Með kaupum á Lovely
Rouge varalit fylgir flott
burstasett frá Bourjois!
Gildir á meðan birgðir endast.

í dag laugardag frá kl. 13 til 17

Kynning á nýjum 
varalit frá Bourjois

Í Lyfju Laugavegi

Snyrtifræðingur
verður á staðnum
og gefur góð ráð.

FAGNAÐ Stúdentar í háskólanum í Bre-
men fagna útskriftinni innilega.

75 ÁRA SKÓLASTARF Líf og fjör verður í
porti Austurbæjarskóla í dag.

Afmæli Aust-
urbæjarskóla
75 ára afmæli Austurbæjarskóla
verður fagnað með viðeigandi hætti
í dag. Skrúðganga leggur af stað
niður Barónsstíg klukkan 11 og fer
sem leið liggur niður Laugaveg, upp
Klapparstíg og Skólavörðustíg og til
baka að skólanum um Eiríksgötu og
Barónsstíg.

Þema göngunnar er tíminn sem
skólinn hefur starfað og munu nem-
endur túlka tískusveiflur og tíðar-
anda áranna 1930 til 2005. Slag-
verkssveitir leika við hvurn sinn
fingur og í fararbroddi verða fána-
berar og fólk búið þjóðbúningum.
Fjölmenningarsamfélag skólans
mun að auki setja sinn svip á hátíð-
arhöldin.

Að göngunni lokinni verður safn-
ast saman í skólaportinu og grillað,
leikið og sprellað. 

Þess verður sérstaklega minnst
að öld er liðin frá fæðingu Stefáns
Jónssonar, rithöfundar og eins ást-
sælasta kennara skólans fyrr og síð-
ar og meðal annars mun Vilborg
Dagbjartsdóttir rifja upp kynni sín
af honum.

Klukkan þrjú í dag hefjast svo
rokktónleikar í portinu. ■

GAMLI BÆRINN Gömlu húsin á Hvann-
eyri

LANDBÚNAÐARHÁSKÓLINN
Á HVANNEYRI:

Augl‡sir eft-
ir gömlum
kúskum
Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri
óskar eftir gömlum og ungum kúsk-
um, vinnumönnum og öðrum starfs-
mönnum, sem deila minningum frá
Hvanneyri fyrir árlegan kúskadag
sem haldinn verður þann 13. ágúst
næstkomandi.

Stórt og umfangsmikið skólabú
hefur alla tíð verið rekið á Hvann-
eyri og á öldum áður þurfti marga
starfsmenn við búreksturinn og þá
ekki síst kúska.

Efnt verður til sérstakrar sögu-
dagskrár í tengslum við daginn og
verður Búvélasafnið opið að vanda.
Veitingar verða fáanlegar í verslun-
armiðstöðinni Kertaljósinu, sem er í
gömlu hestaréttinni þar sem oftar
en ekki þurfti kúska við.

Myndir og annað sem varpað
getur ljósi á starfssöguna á Hvann-
eyri eru vel þegnar en hafa þarf
samband við ráðsmann með fyrir-
vara til að hægt sé að búa þær til
sýningar í tæka tíð. ■



Ráðstefnan Tengslanet – II
Völd til kvenna var haldin á
Bifröst 26. og 27. maí.

Doktor Herdís Þorgeirsdóttir,
prófessor við lagadeildina á Bif-
röst, átti frumkvæði að ráðstefn-
unni en þetta er í annað skipti sem
hún er haldin. Á ráðstefnunni
voru efnahagsleg völd til kvenna í
brennidepli. Fjöldinn allur af fyr-
irlesurum hélt erindi. Hæstarétt-
arlögmaðurinn Sif Konráðsdóttir
flutti erindi um launajafnrétti en
jafnréttismál eru henni hugleikin. 

„Það er brot á almennum hug-
myndum um jafnræði að skekkja
sé í launum kynjanna. Það þarf að
upplýsa fólk og það þarf að vera
umræða um þessi mál. Lögmenn
hafa jafnmiklar skyldur og hver
annar til að koma með innlegg í þá
umræðu,“ segir Sif. Þótt ekki hafi
verið flutt mörg dómsmál um
launajafnrétti eru þau nokkur og
hefur Sif farið með mörg þeirra.

„Þegar ég heyrði konur tala
um þennan trúnað sem þær og
samstarfsmenn þeirra eru bund-
in varðandi launin sín fór ég að
leita mér upplýsinga. Mér fannst
þetta athyglisverð staða að geta
ekki spurt samstarfsmenn um
laun þeirra og mega ekki tala um
launin sín. Og að það væri ekki
vel séð að fólk væri að bera laun-
in sín saman. Ég vildi skoða hvort
það væru raunverulega einhverj-
ar hömlur á því að fá upplýsing-
ar,“ segir Sif. Hún segist hafa
heyrt mörg dæmi um að konur í
stjórnunarstöðum hjá einkafyrir-
tækjum væru oft að komast að
því að mennirnir sem væru ráðn-
ir í þeirra stað fengju miklu
hærri laun en þær sjálfar voru
með. Hún bendir einnig á að
margar hefðu orð á því að þær
væru að fá tilviljanakenndar
upplýsingar sem þær ættu erfitt
með að nota. Þær gætu átt í
hættu að vera sakaðar um að fara
í skjöl sem þær hefðu ekki að-
gang að eða mennirnir sakaðir
um trúnaðarbrot. 

„Mér fannst þetta svo mikill
vandræðagangur að ég vildi skoða
hvort það væru ekki einhverjar

aðrar leiðir í boði. Það var hvatinn
að því að ég ákvað að skoða þetta
nánar.“

Launaleynd ekki sjálfsagður
hlutur
Þegar Sif leitaði upplýsinga
komst hún að því að launaleyndin
er skrítið fyrirbæri. 

„Orðið launaleynd er hjúpað
leyndardómi. Það hefur fengið að

leika lausum hala og grassera í
samfélaginu. Það er ekki hægt að
skilgreina þetta orð en allir gera
óvin úr því, enda stuðlar það að
kynbundnum launamun. Hingað
til hafa vinnuveitendur ekki verið
látnir standa reikningsskil á
þessu. Upp vakna spurningar eins
og hvað starfsmaðurinn fái í stað-
inn fyrir launaleyndina. Það þarf
að afhjúpa þetta því allt of margir
taka launaleyndinni sem sjálf-
sögðum hlut,“ segir Sif og bætir
við að launamál séu einkamál
hvers og eins, en fólk verði að
geta valið hvort það vilji ræða
launin sín eða ekki. 

„Auðvitað er samningsfrelsi á
vinnumarkaði. Menn mega semja
um ráðningarkjör en þeim eru
settar skorður af jafnréttislögum. 

Vinnuveitandi getur ekki skot-
ið sér á bak við að hann hafi samið
um trúnað við karlkyns starfs-
mann þegar kona sem vinnur hjá
honum segir að hana gruni að á
henni sé brotið. Það væri brot á
jafnréttislögum. Það er ekki hægt
að praktísera jafnréttisregluna ef
það er ekki hægt að nálgast upp-
lýsingar. Niðurstaða mín er að
launa- og kjaraleyndin verður að
takmarkast af jafnréttislögum.“

Konur oft ragar við að fara í mál
Sif heldur því fram að launaleynd
komi engum vel og haldi launum
kvenna niðri.

„Nota atvinnurekendur launa-
leyndina sem stjórntæki? Eða er
þetta leið til að fá meiri arð og
betri rekstrarafkomu? Hver er
tilgangurinn ef hann setur þetta
inn í ráðningarsamning? Mér
finnst að vinnuveitendur þurfi að
svara fyrir þetta núna.“ Hún kem-
ur með þá tillögu að aðilar vinnu-
markaðarins setjist niður og geri
samkomulag um að atvinnurek-
endum sé skylt að upplýsa stéttar-
félögin eða Jafnréttisstofu um
laun starfsmanna þegar það á við.
Eða í þeim tilfellum sem konu
grunar að jafnlaunareglan sé
brotin.

„Ég er bara að tala um þau til-
vik út frá kynbundnum launamun.
Vilja atvinnurekendur nota launa-

leynd til að viðhalda kynbundnum
launamun. Vilja þeir þetta?“

Til að fá niðurstöðu í sín mál er
oft nauðsynlegt að leita til dóms-
stóla. Því miður er kvenfólk oft
ragt við að fara með sín mál alla
leið.

„Ég get svo sem ekki gefið út
almenna hvatningu um  að fara í
mál. Þetta hangir allt saman. Kon-
ur gera ekki jafn háar launakröf-
ur og karlar. Þegar þær halda að
það sé brotið á þeim eiga þær að
fá upplýsingar. Fái þær upplýs-
ingar sem sýnir að brotið sé á
þeim eiga þær að krefjast réttar
síns. Það þarf auðvitað að vera til
staðar lagalegur grundvöllur og
úrræði til þess að fara í mál út af
launajafnrétti. Dómsmálin eru
ótrúlega fá og einnig málin hjá

kærunefnd jafnréttismála. Í vik-
unni bárust fréttir af því að launa-
munur hjá viðskipta- og hagfræð-
ingum hefði aukist á einhverju
tímabili, samt fjölgaði ekki kær-
unum til kærunefnar. Það eru auð-
sjáanlega einhverjar hindranir
sem eiga sér sjálfsagt margar
skýringar,“ segir hún. 

Vantar fordæmi
Spurð um ástæður þess að konur
sæki ekki rétt sinn fyrir dómsstól-
um segir hún ástæðurnar afar
margar og mismunandi. 

„Það er spurning hvort úrræð-
in séu nógu aðgengileg og kostn-
aður spilar örugglega stórt hlut-
verk. Þegar konur eru í starfi get-
ur það valdið þeim erfiðleikum á
vinnumarkaði að fara í mál. Það
vantar náttúrlega fyrst og fremst
fordæmi, bæði í dómum og í álit-
um kærunefndar, sem gerir það
að verkum að kona hefði sterkara
vopn í höndunum þegar hún er að
gera þessa kröfu.“ Hún bendir á
að þeir sem séu utan stéttafélaga
séu í mun verri stöðu en hinir því
þeir hafi engan til að aðstoða sig í
fyrstu umferð við að leita réttar
síns. Sif segir að á ári hverju komi
upp nokkur mál þar sem konur
vanti aðstoð við að afla upplýsinga
um gögn hjá vinnuveitendum. 

„Það væri auðvitað betra ef
rétturinn til að nálgast gögnin
væri meira afgerandi, ef það
hefðu til dæmis fallið einhverjir
dómar. Laun eru persónuupplýs-
ingar og túlkun jafnréttisumboðs-
mannsins og persónuverndar í
Noregi er sú að þegar starfsmað-
ur telur að á honum sé brotin jafn-
launaregla getur vinnuveitandi
ekki neitað að afhenda gögn um
laun samstarfsfélaga hans. Svona
niðurstaða er ekki komin á Íslandi
og það væri ágætt að láta á það
reyna svo hægt væri að vísa í for-
dæmi. Persónuvernd hefur ekki
fengið svona erindi. Jafnréttis-
stofa hefur enn sem komið er ekki
neina opinbera afstöðu. Það vant-
ar túlkun um að þessi réttur sé til
staðar. Það finnst mér mjög at-
hyglisvert.“

martamaria@frettabladid.is
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var hvatamaður að ályktun
sem ráðstefnan Tengslanet

– II Völd til kvenna sendi
frá sér  um launaleynd.

Launaleynd er brot á jafnræði
Sif Konrá›sdóttir hæstaréttarlögma›ur flutti áhugavert erindi um launajafnrétti á rá›stefnunni 
Tengslanet – II Völd til kvenna sem haldin var á Bifröst á dögunum. Eftir rá›stefnuna sendu 
rá›stefnugestir frá sér ályktun og skoru›u á atvinnurekendur a› endursko›a svonefnda launaleynd.
Marta María Jónasdóttir ræddi vi› Sif um laun kvenna og rétt fleirra á vinnumarka›i.

ÁLYKTUN

Tengslanet II
Hátt í tvö hundruð þátttak-
endur á ráðstefnunni
Tengslanet II á Bifröst 26.
og 27. maí 2005 skora á at-
vinnurekendur að endur-
skoða svokallaða launa-
leynd.
Svonefnd launaleynd er
ekki heppileg starfsmanna-
stefna og þjónar hvorki
hagsmunum eigenda,
stjórnenda né starfsmanna
fyrirtækja. 
Upplýsingar um laun og
kjör á vinnumarkaði auka
gagnsæi markaðarins og
eru um leið forsenda þess
að unnt sé að vinna að
sameiginlegu hagsmuna-
máli allra á vinnumarkaði –
að útrýma kynbundnum
launamun. Launaleynd
gengur gegn markmiðum
jafnréttislaga.
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Vífilfell

Bæjarháls

Hraunbær

Klettháls
Suðurlandsvegur

ATHUGIÐ! GÍSLI JÓNSSON HEFUR FLUTT STARFSEMI SÍNA AÐ KLETTHÁLSI 13.

Sea-doo sæþotur
Leiktæki sem eiga engan sinn líka! Sea-doo RXP 
er kraftmesta sæþotan sem völ er á og hefur 215 
hö vél. Nýjasti kostagripur Sea-doo er svo 3-D. 
Byltingarkennt leiktæki og ótrúlega fjölhæft. Bæði 
tækin hafa hlotið viðurkenningar í Bandaríkjunum 
sem sæþotur ársins í sínum flokkum.

Hörkutólið
Outlander var kosið fjórhjól ársins í Bandaríkjunum enda 
hlaðið kostum og var m.a. fyrsta fjórhjólið sem hægt var 
að fá fyrir ökumann og farþega.
„Aldrei fyrr hefur fjórhjól haft slíka yfirburði í prófunum 
okkar. Outlander 400 4x4 er sigurvegari á öllum sviðum. 
Sameinar fullkomlega sport-fjórhjólið og vinnuhestinn.“ 
ATV Magazine

Sterkir bátar
Steady eru nýir norskir plastbátar sem sameina kosti 
hefðbundinna plastbáta og slöngubáta. Léttir, liprir og 
stöðugir. Gerðir úr níðsterku plastefni. 
Margar stærðir og gott verð!

Fjölbreytt úrval utanborðsmótora
Við bjóðum upp á Johnson-Evinrude 
utanborðsmótora sem hafa um 
áratugaskeið verið í fremstu röð. 
Evinrude E-Tec fær hver verðlaunin á 
fætur öðrum fyrir hönnun og gæði 
tvígengismótorsins. Allar stærðir og 
gerðir og pottþétt þjónustudeild.

Opið laugardag 10-16 og sunnudag 13-16

Margir spyrjendur hafa sent Vís-
indavefnum þessa spurningu eða
eitthvað henni líkt. Eðlilegt er að
fólk velti þessu fyrir sér þar sem
rafmagn er annars vegar svo al-
gengt og mikilvægt í lífi okkar en
hins vegar hálfpartinn ósýnilegt
og ekki algengt í náttúrunni.
Þannig er það líklega torskildara
fyrir flestum en til dæmis þyngd
eða hreyfing.
Svar: Stutta svarið er að orðið raf-
magn er haft um hvers konar fyr-
irbæri sem tengjast rafhleðslum
og hreyfingum þeirra. Rafhleðsla
er einn af grundvallareiginleikum
efnisins og fylgir til dæmis lang-
flestum tegundum öreinda og
kvarka, sem eru smæstu eindir
efnisins. Rafmagnið sem við mæt-
um í daglegu lífi er þó yfirleitt
alltaf tengt þeirri tegund öreinda
sem nefnast rafeindir, stað þeirra
og hreyfingu.

Allar öreindir hafa ákveðna 
rafhleðslu
Sérhver öreind eða kvarki af til-
tekinni tegund hefur ákveðna raf-
hleðslu sem er ýmist jákvæð
(plúshleðsla), neikvæð (mínus-
hleðsla) eða 0 (núll, það er að
segja engin) og um leið einfalt
margfeldi af frumhleðslunni sem
er táknuð með e. 

Þannig hefur rafeindin hleðsl-
una -e en róteindin gagnstæða
hleðslu, +e. Þetta þýðir meðal
annars að kerfi róteindar og raf-
eindar hefur heildarhleðsluna 0
(núll), en slíkt kerfi er einmitt
léttasta atómið, vetni. Nifteindir
hafa hins vegar enga hleðslu. 

Í flestum efnum eru jafnmargar
rafeindir og róteindir

Í venjulegu efni eru nær ein-
göngu þessar þrjár tegundir
einda, rafeindir, róteindir og
nifteindir, og um leið er langoftast
jafnmikið af rafeindum og
róteindum. Þess vegna er venju-
legt efni yfirleitt óhlaðið, hefur
enga rafhleðslu sem heild, þannig
að rafmagnið í því er oft og tíðum
ósýnilegt út á við. Engu að síður
eru það rafkraftarnir, aðdráttar-
kraftarnir á milli róteinda og raf-
einda, sem halda atómum efnisins
saman og eiga þannig mikinn þátt
í því að samloðandi efni skuli yfir-
leitt vera til.

Rafeindir eru tæplega 1900
sinnum léttari en róteindir og ým-
ist frekar laust bundnar atómum
efnisins eða geta ferðast alveg
frjálst um það. Þetta eru ástæð-
urnar til þess að þær koma
einmitt mest við sögu í rafmagni
daglegs lífs eins og áður var sagt.

Greiðan og pappírinn
Þegar við greiðum þurrt hár flytj-
ast rafeindir milli efnanna, frá
hárinu yfir á greiðuna. Greiðan
fær þá neikvæða hleðslu en hárið
jákvæða vegna þess að í því eru
þá fleiri plúshleðslur á róteindum

en mínushleðslur á rafeindum. Ef
við berum greiðuna að pappírs-
pjötlum á borðinu fyrir framan
okkur sjáum við að þær dragast
að greiðunni og lyftast jafnvel frá
borðinu. Þetta gerist af því að raf-
eindirnar í pappírnum færast til
innan pjötlunnar þannig að fram
kemur aðdráttarkraftur milli
hennar og hleðslunnar í greið-
unni.

Þegar lítil greiða dregur að sér
bréfsnifsi er gaman að leiða hug-
ann að því að tveir hlutir eru í
rauninni að togast á um bréfið:
Greiðan togar upp á við með raf-
krafti en jörðin togar í bréfið nið-
ur á við með þyngdarkrafti. Meg-
inástæðan til þess að greiðan
verður yfirsterkari er sú að raf-
kraftar eru svo miklu sterkari en
þyngdarkrafturinn þegar þeirra
fyrrnefndu nýtur við á annað
borð, það er að segja þegar hlutur
hefur annaðhvort einhverja heild-
arhleðslu (eins og greiðan) eða
þegar rafeindirnar hafa færst
verulega til innan hlutarins
þannig að hluti hans er plúshlað-
inn en annar partur mínushlaðinn.
Þetta síðastnefnda fyrirbæri
nefnist skautun eða pólun og er
einmitt að verki þegar greiðan
dregur bréfsnifsi að sér þó að það
sé óhlaðið sem heild.

Raf og rafmagn
Fyrirbæri svipuð þessu með
greiðuna og hárið hafa verið
þekkt frá alda öðli. Forn-Grikkir
komust til dæmis að því að undar-
legir hlutir gerðust þegar þeir
neru stangir úr rafi með
loðskinni. Rafstöngin gat þá til
dæmis dregið að sér létta hluti
eins og fuglsfjaðrir. Raf heitir á
grísku elektron og íslenska orðið
rafmagn er því í rauninni býsna
bein þýðing á alþjóðaorðinu sem á
ensku er electricity.

Verðmæt orka
Rafstraumurinn eða rafmagnið í
rafveitum okkar er býsna verð-
mætt og fjölhæft orkuform frá
sjónarmiði eðlisfræðinnar og það
er mjög hagkvæmt að flytja orku
á milli staða með raflínum. Við
getum breytt raforkunni til baka í
ýmsar aðrar orkutegundir, eins og
til dæmis ljós í ljósaperum, snún-
ing í hvers konar hreyflum eða
mótorum, mynd í sjónvarpstæki
eða tölvu, hita í eldavélum, ör-
bylgjuofnum og húshitunarofn-
um, og svo framvegis. Í mörgum
þessum dæmum er ekki hægt að
nota neitt annað en rafmagn. Til
húshitunar getum við hins vegar
notað ýmislegt annað og á hinn
bóginn þarf mikla raforku til hit-
unar. Þannig getum við séð í hendi
okkar að það getur ekki verið sér-
lega hagkvæmt að nota rafmagnið
til rafhitunar.

Þorsteinn Vilhjálmsson, pró-
fessor í vísindasögu og eðlisfræði

Fylgiklausa: Vísindavefur Háskóla Íslands fjallar um öll vísindi, hverju nafni sem þau
nefnast. Meðal spurninga sem þar hefur verið glímt við undanfarið eru til dæmis:
Hvað er tigla í erfðafræði, eru renminbi og yuan sami gjaldmiðillinn, af hverju hafa
vetur undanfarinna ára verið svona snjólitlir, getið þið sagt mér frá baráttunni um El
Alamein, og hvaða lífvera var á toppi fæðukeðjunnar á undan manninum? Hægt er
að lesa svör við þessum spurningum og fjölmörgum öðrum á slóðinni www.visinda-
vefur.hi.is.

VÍSINDAVEFUR 
HÁSKÓLA ÍSLANDS

RAFMAGN Raf er hálfgagnsætt, gul- eða brúnleitt efni, myndað úr harpix sem runnið
hefur af barrtrjám fyrir ísöld, til dæmis í Eystrasaltslöndunum. 

Hva› er rafmagn?



Finnbogi Pétursson var ekki
nema átta ára þegar hann
fór að fikta með rafmagn

bak við luktar dyr heima í
Nökkvavogi. Hann tengdi nagla
við straumbreyti, straumbreyti
við hátalara, og úr hátalaranum
kom ægifagurt hljóð sem Finn-
bogi kallar hjartslátt rafmagns-
ins. Drengurinn fékk vitanlega
rafstuð við fiktið og sjokk í kjöl-
farið. Kom ekki nálægt rafmagni
fyrr en  mörgum árum síðar.

„Allt sem ég geri í listinni er af-
leiðing þessarar lífsreynslu og ég
skynjaði að þarna lágu ókannaðar
og spennandi brautir. Stuðið gerði
að verkum að ég beið með frekari
tilraunir þar til ég hafði hugrekki
til en mörgum árum síðar hafði ég
skilið hvaða fagri tónn þetta var:
semsagt fimmtíu riða tónn raf-
magnsins,“ segir Finnbogi dreym-
inni röddu, enda enn að kynnast
töfrum frumkraftanna.

Tími tækifæra
Það er margt að gerast í lífi Finn-
boga þessa dagana. Verk hans
Hringur var vígt í húsakynnum
Orkuveitu Reykavíkur nú í maí
og í tengslum við Listahátíð sýnir
Finnbogi nýtt verk í vatnstönkun-
um við Háteigsveg til 5. júní.
Þann 18. júní verður svo afhjúpuð
innsetning Finnboga við Vatns-
fellsvirkjun og sjálfur hefur hann
verið tilnefndur til Carnegie-list-
verðlaunanna 2006, sem afhent
verða í Noregi í lok september,
auk þess sem hann var valinn til
að taka þátt í Carnegie-sýning-
unni sem ferðast milli höfuð-
borga Norðurlanda í heilt ár og
endar í Lundúnum.

„Hlutir hafa tilhneigingu til að
hlaðast upp á ákveðin móment og
slíkt móment er núna hjá mér,“
segir Finnbogi sem vinnur verk

sín einkum úr tónum sem hann
varpar úr hátölurum á fleti sem
mynda teikningar eða skúlptúra
úr lofti. 

„Ég hef alltaf kallað mig
myndlistarmann í stað hljóðlista-
manns, enda ekkert sem mælir
mót því að þessi tegund listar eigi
heima í myndlist. Ég er ekki held-
ur að finna þetta upp. Vatn hefur
verið notað öldum saman til að
sýna hljóðbylgjur; hringgárur
myndast þegar steinn er látinn
detta ofan í vatn og þannig haga
hljóðbylgjur sér líka, eins og
menn fyrri alda uppgötvuðu fyrir
löngu,“ segir Finnbogi sem sjálf-
ur byrjaði að gera tilraunir með
vatn og vatnsgárur þegar hann
frumsýndi Hringinn í Nýlista-
safninu árið 1991, verk sem þótti
nýstárlegt og íslenska þjóðin fjöl-
mennti til að sjá.

Dagdraumabylgjur
Finnbogi segir vatn og rafmagn
vinna fallega saman og að lista-
verkin snúist líka um tímann.

„Eftir að ég var sleginn út af
rafmagnspúkanum, svo lítill búkur
og brá auðvitað mikið, greiptist
þessi fallegi raftónn í vitund mína.
Eftir nám í myndlist var því eðli-
legt framhald að byrja að vinna
með þennan grunntón, en í dag
tefli ég einnig saman lægri tónum
og fæ frá hverju pari sterkari
millibylgju. Þá tækni nota ég í
verkinu sem í haust keppir til
Carnegie-listverðlaunanna,“ segir
Finnbogi en sú innsetning tilheyrir
sömu fjölskyldu og innsetningin
sem hann setti upp í Ásmundarsal
árið 1993 og var keypt af austur-
rískri barónessu.

„Verkið nú verður minna í snið-
um og í stað eins tóns nota ég tvo
fimm til átta riða millitóna sem í
raun eru pheta-bylgjur, þær sömu

og finnast í svefnstigum manns-
ins. Pheta-bylgjur eru fyrsta stig
dáleiðslu, stundum kallað dag-
draumaástand, eins og á við um
þorra bílstjóra í umferðinni þegar
þeir keyra vanabundna leið ann-
ars hugar og vita ekki af tíma sín-
um fyrr en á áfangastað.“ 

Líf listamannsins
Á uppvaxtarárum Finnboga kom
ekki til greina annað en að verða
listamaður.

„Ég fullyrti við kennara mína í
barnaskóla, þegar þeir reyndu að
beina mér á þær brautir að vera
duglegur að læra, að ég hefði lítil
not fyrir námið þar sem ég ætlaði
í myndlistarskóla,“ segir Finnbogi
sem alltaf hefur haft lifandi
ímyndunarafl.

„Ég á auðvelt með að fá hug-
myndir, en maður þarf að gera
meira en að hugsa. Það þarf að
hrinda hlutunum í framkvæmd.
Verk sem þessi eru dýr í uppsetn-
ingu, en nú í fyrsta sinn fékk ég
Burðarás til að styrkja mig fjár-
hagslega til verksins við tankana og
Orkuveitan lánaði mér vatnstank-
ana. Fyrir vikið gat ég ráðið fólk til
að vinna fyrir mig vissa hluti sem
annars hefðu kannski verið ófull-
komnari, tekið mun lengri tíma og
sett fjölskylduna á hausinn,“ segir
Finnbogi, en síðustu tvö ár hefur
hlutskipti hans verið fátæki hug-
sjónalistamaðurinn, þar sem hon-
um var ekki úthlutað listamanns-
launum á því tímabili.

„Það væri brjálæðislega
skemmtilegt að selja verkin, en
hefði maður gróðasjónarmiðin
eingöngu að leiðarljósi hefði ég
aldrei farið þá leið að gera verk
mín eins og raun ber vitni, því þau
eru nánast vonlaus í sölu. Hins
vegar hafa augu og eyru æ fleiri
beinst að mér að undanförnu og í
útlöndum er heill heimur listunn-
enda sem safna innsetningum af
ástríðu. Því er margt spennandi í
farvatninu og margir sem fylgjast
grannt með, en reynslan hefur
kennt mér að halda logninu og ýfa
ekki upp áhugann fyrr en eitthvað
fast er í hendi,“ segir Finnbogi

sem síðastliðin tvö ár hefur marg-
sinnis fundið sig knúinn til að
blaða í atvinnuauglýsingum dag-
blaðanna.

„Frá 1997 hef ég eingöngu unnið
við myndlistina, en hafði áður unn-
ið fulla vinnu meðfram listsköpun
minni. Það er auðvitað frábært að
hafa tækifæri til að sinna listinni
áhyggjulaust, en líf listamanna er
ekkert auðvelt þótt oftast sé það
ótrúleg upplifun. Inn á milli koma
tímabil streitu og svefnleysis
vegna fjárhagsáhyggna og lista-
verk sem þessi hafa lítið að segja
við kassann í Bónus eða fataversl-
unum barnanna. Sem betur fer
sýnist mér þessir óvissuþættir á
góðri leið með að hverfa með fyrir-
tækjum eins og Burðarási sem
kemur svo myndarlega að þessum
styrk, og er vonandi það sem koma
skal því ég er viss um að fyrirtæki
sem leggja listamönnum lið og list-
viðburðum fjármagn, fá það marg-
falt til baka.“

Tilraunamennska
List Finnboga má gjarnan líkja við

tilraunamennsku, enda prófar
hann oftar en ekki splunkunýjar
leiðir og úrræði, eins og í vatns-
tönkunum við Háteigsveg núna.

„Þar nota ég eld í fyrsta skipti
og hef lært að ætli maður að storka
eðlisfræði þarf maður að beita
ákveðnum aðferðum. Ég vil hafa
stjórnina, láta vatn og eld haga sér
samkvæmt mínum skipunum, en í
vatnstönkunum tók eldurinn yfir-
höndina og sló út margra mánaða
vinnu, rétt viku fyrir opnunina. Í
ljós kom að verkið varð betra með
þessari óvæntu beitingu og miklu
nær því konsepti sem ég hafði
reynt að ná í áföngum, en tankarn-
ir eru tveir og verkin tvö, þótt þau
spili saman. Maður horfir á eldinn
og heyrir í loftinu. Horfir á vatnið
og heyrir í jörðinni. Ég varð því að
sætta mig við vopnin slegin úr
höndum mínum og taka gjöfinni
fagnandi því það gerist ekki á
hverjum degi að maður fái heila
innsetningu gefins frá eldinum,“
segir Finnbogi brosmildur, sáttur
við samvinnu frumkraftanna.
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Þann 18. júní verða afhjúpuð ný verk
Finnboga Péturssonar og Gjörninga-
klúbbsins við Vatnsfellsvirkjun í
Þjórsárdal, en verkin sigruðu í sam-
keppni Landsvirkjunar. 
Í gegnum virkjunina rennur vatn
sem býr til rafmagn á 50 riða tíðni,
sem Finnbogi kallar hjartslátt raf-
magns.
Í verðlaunaverki Finnboga notar
hann 20 metra löng göng sem vísa
frá norðri til suðurs. Göngin eru
manngeng í fjögurra metra lofthæð
sem lækkar smám saman niður í tvo
og hálfan metra, en aftast mjókkar
rörið niður í hálfs metra breiðan
gang, þar sem norðanvindurinn mun
blása í gegnum göngin og senda 50
riða gnauð í gegnum orgelpípu. Það

er sama tíðni og heyrist í spennum
virkjunarinnar, en 50 riða tónn er
lágstemmdur og inngreiptur í vitund
Íslendinga þar sem öll rafmagnstæki
í umhverfinu ganga á þeirri tíðni. 
Verkið virkar aðeins á Íslandi vegna
spennutíðnar og er hugsað sem ljóð
frá norðanvindinum til sunnanvinds-
ins í hliðinu á milli átta.

MYNDLISTARMAÐUR MEÐ MARGT Í GANGI Finnbogi Pétursson kallar sig myndlistarmann þótt mestmegnis vinni hann listaverk sín
með tónum á mismunandi tíðnisviði, ásamt frumkröftunum eldi og vatni. 
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 ÞÁTT!

Taktu þátt þú gætir unnið: Meet the fockers
Lemony Snicket´s A Series Of Unfortunate Events

• Meet the parents SE • Aðrar DVD myndir
Kippur af Coke og margt fleira!

D3D3

Vinningar verða afhentir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið 

HA HA HA
HA HA!

HA HA HA
HA HA!

GÖNGIN við Vatnsfellsvirkjun í vinnslu

HJARTSLÁTTUR RAFMAGNS

Hlusta› 
á tímann
Rafstu› í æsku opna›i vitund Finnboga Péturssonar
myndlistarmanns fyrir ókönnu›um brautum listar-
innar en allar götur sí›ar var drengurinn sta›rá›inn 
í a› gerast listama›ur a› ævistarfi.
fiórdís Lilja Gunnarsdóttir átti samtal vi› Finnboga
undir eldhnetti himins.



Gildir til 7. júní eða á meðan birgðir endast.
*Stimpil- , seðil- og lántökugjald ekki innifalið.

Focus

• Stærð á grilli: 163x1115x65 
burstað stál

• Grillflötur: Neðri grind 80x49,
efri grind 77x15,5

• Grill grind: Úr massífu pottajárni 
tvískipt, 50x40 sem er heil plata til 
steikingar og 50x40 grillgrind með 
neðriplötu sem hindrar að fita og 
olíur komist að brennurum.

• Kveikja: Elektrónísk
• Brennari: 4 brennarar úr pottajárni með 

sérstillingu hver
• Hliðarhella: Úr pottajárni. Lok til að setja 

yfir þegar hellan er ekki í notkun
• Skápur
• Hliðarborð: Úr járni
• Hjól til að auðvelda tilfærslu á grillinu
• Hitamælir

FRÍ HEIMSENDING
OG SAMSETNING

á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri
sama dag ef þú kemur fyrir kl. 15

5.799kr

Verð nú 69.588,-

Upph. verð 98.999,-

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

á mán. í 12 mánuði

*

Westmark gæða grillpensill
-þolir allt að 300°C

Frábær grillpensill úr
silicone sem dregur
vel í sig olíur og
grillpenslunin verður
allt önnur!

Tölvukjötsteikarmælir fyrir
rétta steikingu

Vandað grillaukahlutasett
í áltösku

1.899kr
Verð áður 2.499.-

TILBOÐ

599kr

Gott
verð

Mikið úrval af
grill aukahlutum 1.999kr

Verð áður 3.999.-

TILBOÐ

50%
afsláttur 

-Eitt vandaðasta grillið á markaðinum í dag!

KAUPAUKI
Yfirbreiðsla fylgir hverju 

keyptu Focus grilli

Vertu grillkóngur
sumarsins



Birgitta segist alltaf hafa
dreymt um að vera söng-
kona og því sé starfið henn-

ar í raun draumur sem rættist.
„Ég ætlaði reyndar að verða söng-
kona eða prinsessa og ég bíð því
bara eftir að fá seinni óskina upp-
fyllta líka,“ segir hún og skelli-
hlær dillandi hlátri og blaðamað-
ur er ekki efins um að hægt væri
að krýna stúlkuna sem
poppprinsessu Íslands.

„Það er ótrúlegt tækifæri að fá
að vinna við þetta og ég á eigin-
lega bágt með að trúa því sjálf.
Mér finnst svo stutt síðan ég var
heima á Húsavík að gera alla
brjálaða með sönglinu í mér. Ég
man að á ferðalögum með fjöl-
skyldunni þá sat ég aftur í með
bróður mínum og hann var oft
mjög fúll þegar ég gaulaði alla
leiðina í marga klukkutíma. En
þetta hefur greinilega virkað vel,
verið góð æfing,“ segir Birgitta
ánægð með lífið. 

„Ég er rosalega hamingjusöm í
dag og mér líður vel. Sumarið
leggst vel í mig, ég hlakka til að
gefa út nýja plötu, við í Ávaxta-
körfunni förum til Kína í júlí sem
er alveg yndislegt og ég get ekki
annað sagt en að lífið sé gott,“
segir hún kát.

Gott að kíkja í sveitina
Eins og margir vita er Birgitta
Húsvíkingur í húð og hár og hefur
sterkar taugar til staðarins. „Ég
finn það oft að ég er stundum svo-
lítið saklausari í hugsun en aðrir
hér í Reykjavík en það var samt
aðallega svona fyrstu árin eftir að

ég flutti. Ég mun samt alltaf vera
svolítill larfur í mér og finnst
alltaf jafn yndislegt að koma út á
land og kíkja í heimsókn á Húsa-
vík. Það er svo yndislegt, eins og
að vera kominn í annan heim og
stórkostlega gott að geta kúplað
sig út úr fjörinu,“ segir hún
dreymin.

„Mér finnst stundum sorglegt
hvað Íslendingar fara mikið til út-
landa en þekkja kannski landið
sitt ekki neitt. Við eigum svo mik-
ið af frábærum stöðum sem ynd-
islegt er að heimsækja. Við erum
voðalega þjóðernissinnuð í kjaft-
inum og dásömum landið við út-
lendinga en svo grípum við fyrsta
tækifæri sem gefst og ferðumst
til útlanda.“

Forréttindi felast í starfinu
Aðspurð um tilfinninguna að vera
jafn þekkt á Íslandi og raunin er
og að sjá slúðurfyrirsagnir í blöð-
unum um einkalíf sitt segir hún:
„Þetta er bara eitthvað sem venst
og hefur í rauninni aldrei haft sér-
lega vond áhrif á mig. Maður veit
þá bara af því að það er slúður í
gangi og veit að það er tímabund-
ið. Mér finnst þetta aðallega fynd-
ið og þegar ég er stödd í búð og sé
allt í einu mynd af sjálfri mér með
fáránlegri fyrirsögn þá er erfitt
að bregðast öðruvísi við en að
fara að hlæja,“ segir hún og bætir
við að kostir frægðarinnar séu
mun fleiri. 

„Það eru forréttindi að fá að
vinna við það sem ég hef unun af
og að það skuli vera til fólk sem er
tilbúið að hlusta á tónlistina mína.

Ég gæti ekki beðið um meira. En
það er nauðsynlegt að hafa gaman
af því að gefa af sér ef fólk er á
annað borð í svona starfi. 

Við tókum okkur frí í hálft ár
og gerðum ekki neitt. Í millitíð-
inni gaf ég út plötu því það er nú
bara þannig að maður getur ekki
bara hætt að vinna vinnuna sína. 

Ánægð með nýliðana
Poppheimurinn er alltaf að breyt-
ast og nýtt fólk að bætast í hópinn.
Birgitta er þó bara ánægð með
samkeppnina og líst vel á áhuga-
verða nýliða. „Það er alltaf gaman
að fá fleira tónlistarfólk í brans-
ann og gaman hvað flóran er orð-
in fjölbreytt. Hildur Vala er mjúk
og skemmtileg ballöðu-söngkona,
Nylon er í poppinu fyrir unga
fólkið og mér finnst þetta ekkert
nema gott.“

Aðspurð hvort hún eigi ein-
hverja íslenska uppáhaldstónlist-
armenn segir hún: „Frá því að ég
var unglingur hefur Sálin alltaf
verið í miklu uppáhaldi hjá mér.
Gummi og Stebbi eru alveg brillj-
ant teymi í laga- og textagerð og
ég hef alltaf litið mikið upp til
þeirra. Sérstaklega er ég hrifin af
gömlu tónlistinni. Einnig hafði ég
rosalega gaman af Todmobile og
Nýdanskri en annars er ég algjör
alæta á tónlist og að mínu mati er
mikilvægt að hafa breiðan tónlist-
arsmekk. Ég get ekki ímyndað
mér að það sé gott að vera mjög
litaður af einhverju Idoli og fara
ósjálfrátt að apa eftir og ná
þarafleiðandi ekki að vera maður
sjálfur í tónlistinni. 

Nýr trommari slær taktinn
Eins og flestir vita hefur Írafár
skipt um trommara og því mun

Jóhann Bachmann ekki tromma
lengur með sveitinni en Arnar
Gíslason tekur við. „Skítamórall
er að gefa út plötu í sumar og
Hanni er náttúrulega að tromma
með þeim líka. Það gekk ekki al-
veg upp því við erum að fara út til
að taka upp plötuna okkar. En
Addi er alveg brilljant trommari
og svolítill rokkari í sér sem er
mjög skemmtilegt. 

Það er gaman að fá svona
ferskar hugmyndir inn í hljóm-
sveitina en Addi hefur verið að
tromma með Ensími og Súrefni. 

Sumarið er fullskipað hjá Íra-
fári og þau ætla að spila hér og
þar en aðalatriðið er þó að vinna
næstu plötu. „Strax eftir Verslun-
armannahelgina förum við út og
klárum plötuna. Í haust byrja svo
lætin, stefnan er að gefa plötuna
út um mánaðamótin október og
nóvember og þá förum við í helj-
arinnar tónleikaferð um allt land-
ið.“

Nú þegar er eitt lag komið í
spilun á útvarpsstöðvum en það er
lagið Leyndarmál. Þetta er fyrsta
lagið af væntanlegri plötu og í
sumar mun Írafár eiga tvö ný lög
á plötunni Svona er sumarið 2005.
Þetta eru þó einu lögin sem fólk
fær að heyra af plötunni áður en
hún kemur út. 

Írafársstíllinn breytist ekki
Aðspurð hvort tilfinningin í
hljómsveitinni eða tónlistinni sé
ólík nú þegar nýr trommari er
kominn í sveitina segir Birgitta að
munurinn sé ekki mikill. „Hann
Addi er svo hress og jákvæður og
fellur svo vel inn í hópinn að þetta
er bara mjög skemmtilegt. Auð-
vitað er ekki gaman að þurfa að
skipta um trommara en þó svo að

Addi og Hanni séu mjög ólíkir
trommarar þá mun Írafársstíllinn
haldast. Eflaust mun þó verða
hægt að greina einhverjar breyt-
ingar á hljómnum en það er bara
skemmtilegt því engin hljómsveit
vill standa í stað.“

Þegar Birgitta lítur yfir farinn
veg og feril þeirra í Írafári minn-
ist hún sérstaklega á hversu
skemmtilegt hafi verið að taka
upp plötu númer tvö. 

„Þá gátum við leyft okkur að
taka músíkina einu skrefi lengra.
Við fórum yfir í meira rokk en það
eru að mínu mati algjör forrétt-
indi að fá að leika sér svolítið með
tónlistina. Mér finnst tónlistin
okkar hafa þróast vel og mér
finnst hún rosalega lík okkur. Við
höfum aldrei reynt að gera eitt-
hvað sem er vinsælt eða reynt að
herma eftir öðrum heldur gerum
við bara það sem við fílum. Svo er
það einungis heppni að fólk virð-
ist vera að fíla það,“ segir Birgitta
ánægð með að vera aftur komin á
skrið með sveitinni. 

„Það er ótrúlegt hvað maður
saknar þessa og æðislegt að vera
aftur farin að spila með strákun-
um. Við tókum nú þessa hálfsárs
pásu aðallega til þess að hvíla okk-
ur sjálf. Útkoman er sú að við
erum betur í stakk búin til að
byrja aftur af fullum krafti og
getum sungið áfram fyrir fólk af
því að okkur langar til þess. Við
erum ekkert þreytt og komum tví-
efld til baka.“ segir þessi lífsglaða
og duglega söngkona sem mun í
dag skemmta á fjölskyldudegi
Sjóvár ásamt Vigni félaga sínum
úr Írafár. Þau spila nokkur lög
fyrir utan íþróttahúsið á Strand-
götu í Hafnarfirði klukkan hálf-
fjögur í dag. ■
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Alltaf svolítill
larfur í sér
Söngkonan Birgitta Haukdal er komin aftur fram á
sjónarsvi›i› me› hljómsveit sinni, Írafár, eftir hálfs
árs pásu. Hún heldur flví áfram a› vinna hjörtu Ís-
lendinga í sumar me› einstakri útgeislun sinni og
bjartri söngrödd. Borghildur Gunnarsdóttir spjall-
a›i vi› poppprinsessuna um lífi› og tilveruna.

Sendu SMS skeytið JA MMF á 
númerið 1900 og þú gætir unnið. 

12. hver vinnur. 

Vinningar eru:
Miðar f. 2 Mr & Mrs Smith
Glæsilegur varningur tengdur 
myndinni t.d. úr og bolir
DVD myndir
Margt fleira. 

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 

99 kr/skeytið. 

SMS leikur

BIRGITTA HAUKDAL Hljómsveitin Írafár hefur tekið upp þráðinn þar sem frá var horfið eftir hálfs árs pásu og að sjálfsögðu með glæsi-
stúlkuna Birgittu í framlínunni. Þau eru búin að hvíla sig vel og snúa aftur endurnærð og til í tuskið.  Birgitta samdi eitt lag á síðustu
plötu Írafárs og því forvitnilegt að vita hvort hún muni endurtaka leikinn. „Ég hef alveg verið að semja eitthvað en Viggi er bara svo
góður lagasmiður að það er erfitt að keppa við hann,“ segir hún og hlær. „En það er ekkert ákveðið með það. Ég hef alltaf verið
þannig að ég vil ekki senda neitt frá mér nema ég sé hundrað prósent ánægð með það. Þetta gengur voðalega vel hjá okkur þannig
að hann semur lögin og ég textana en það er aldrei að vita nema ég geti laumað einu af mínum lögum inn á plötuna.“ 
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DSC-T7 & 512 MB minniskort
Stafræn myndavél
• 3x optical Carl Zeiss linsa
• 5,1 milljón pixlar
• 2,5" skjár

4.995 krónur á
mánuði vaxtalaust*
59.940 krónur staðgreitt

Sumartilboð í Sony Center
512 MB minniskort fylgir!

 *Miðað við 12 vaxtalausar jafnar greiðslur á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.

512 MB minniskort 
að verðmæti 10.995,-
fylgir með!

DSC-S90 & 512 MB  minniskort
Stafræn myndavél
• 3x optical Carl Zeiss linsa
• 4,1 milljón pixlar
• 2,5" skjár

3.495 krónur á
mánuði vaxtalaust*
41.940 krónur staðgreitt

DSC-P200 & 512MB minniskort
Stafræn myndavél
• 3x optical Carl Zeiss linsa
• 7,2 milljón pixlar
• 2" skjár

4.495 krónur á
mánuði vaxtalaust*
53.940 krónur staðgreitt

Ragnheiður Gröndal
söngkona og gítaristinn í
Hjálmum, Guðmundur
Kristinn Jónsson, völdu
þrjá ómissandi hluti.

Ragnheiður Gröndal heillaði alla upp
úr skónum á frumsýningu verksins
Móðir mín, dóttir mín í Hafnarfjarðar-
leikhúsinu 1. júní, en hún sér um tón-
listina í leiksýningunni. Næsta verkefni
Ragnheiðar er djasshátíð í Kaup-
mannahöfn þar sem hún kemurfram
með átta manna hljómsveit.
Geisladiskasafnið
náttúrulega, ég get
ekki verið án þess.
Ég hlusta alltaf á
diska í bílnum og
alltaf þegar ég er
ekki að gera eitt-
hvað annað. 

Flygillinn minn er
mjög mikilvægur. Ég
spila á hann á hverjum
degi og sem á hann
og æfi mig. Ég gæti
ekki verið án hans.

Laptop-tölvan,
þar hef ég allar
upplýsingar,
email, skjöl og
nótur. Svo er
ég með mikil-
væg upptökuforrit á tölvunni og önnur
tónlistarforrit. 

Kiddi í Hjálmum, eða Guðmundur
Kristinn Jónsson eins og hann heitir
fullu nafni, er að spila með hljómsveit-
inni á Nasa í kvöld og svo er stefnan
tekin á G-festival í Færeyjum í júlí.
Kiddi vinnur nú að kántríplötu í sam-
starfi við Baggalút sem á að koma út
fyrir verslunarmannahelgina. Fyrsta
lagið, Settu brennivínið í mjólkurglasið
vina, er komið í spilun og lofar góðu.

Pítsa í kassa. Ég
fæ mér alltaf
eina pítsu á dag.
Ég reyni að gera
það á hverjum
degi, það tekst
nú ekki alltaf. Ég

fékk til dæmis enga pítsu í Rússlandi
þó að ég hafi leitað mikið.
Derhúfan mín. Það er af því að ég er
að verða sköllóttur, þá
verð ég að vera
með derhúfu.

Geislaspilarinn
minn Ég er búinn
að prufa að kaupa Ipod og svona ný-
tískudót en það gengur ekki. Ég sef

með eyrnatólin í eyrunum
og spilarann við

hliðina á mér. Þá
get ég hlustað á
tvö lög í
morgunsárið.

RAGNHEIÐUR GRÖNDAL
OG GUÐMUNDUR JÓNSSON

ÓMISSANDI 

Minn góði æskuvinur, Finnur Lárusson
stærðfræðingur í Kanada, hafði bein
áhrif þegar hann átti þátt í því að ég
valdi vísindin fram yfir viðskipti. Við
Finnur kynntumst í upphafi skóla-
göngu við Melaskólann og urðum
bestu vinir. Sjálfur tók hann mjög
ákveðna stefnu á vísindi í barnaskóla
og ætlaði sér að verða líffræðingur, en
tók stefnuna á stærðfræði eftir tólf ára
aldurinn og hefur stundað síðan. 
Finnur lagði mikið upp úr bóklegu
námi og taldi rétt að kunna skil á því
sem ætlast var til, og þá alveg upp á
tíu, en ekki 9,5. Sú einkunn þýddi ekki
að 95 prósent væru rétt, heldur að
fimm prósent væru vitlaus, sem var al-

varlegt mál. Finnur
minnti mig því
reglulega á að við-
eigandi væri að
kunna skil á því
sem maður tæki
sér fyrir hendur að
læra.

Trúlega höfum við
nú spanað þetta

hvor upp í öðrum og Finnur segði
sjálfsagt það sama um mig, en þessi
mótun fór fram strax í fyrstu bekkjum
grunnskólans. Við tókum upp á ýmsu
saman, þar á meðal skrifuðum við
greinar í Moggann um trúarbrögð og
þróunarkenninguna, sem voru hvorki

uppfullar af hógværð né umburðar-
lyndi gagnvart trúarbrögðum og sögð-
um nánast umbúðalaust að trúarbrögð
væru birtingarmynd fáfræði, sem ýms-
um þótti ekki sniðugt.
Ég hef alltaf verið veikur fyrir viðskipt-
um, ekki síst þegar ég var yngri, en
Finnur sannfærði mig um að vísindi
væru verðugri viðfangsefni, sem ég er
ekki endilega viss um að sé rétt. Hann
taldi aðra geta sinnt viðskiptum, og
stuðlaði að því að ég valdi vísindin.
Reyndar þurfti ekki mikinn sannfær-
ingakraft til, ég var veikur fyrir vísind-
um og hafði frá barnæsku haft gríðar-
legan áhuga á veðrinu. Það kitlaði
valdið að lyfta stóra steininum: að

geta náð tökum á lofthjúpnum.
Hins vegar hefur heimurinn breyst síð-
an þá. Standi maður sæmilega sterkur
í fræðum eins og lofthjúpsfræðum
spretta upp viðskiptatækifæri. Þau
tækifæri fá farveg í Reiknistofu í veður-
fræði sem ég á hlut í og reyndar er
það svo að Reiknistofan styður við vís-
indin ekki síður en vísindin við hana,
þannig að á endanum komu viðskiptin
og fræðin saman.

ÁHRIFAVALDAR HARALDUR ÓLAFSSON VEÐURFRÆÐINGUR

Finnur vísa›i vísindaveginn

Flygill og pítsa
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FINNUR LÁRUS-
SON stærðfræðingur
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F æra má rök fyrir því í flest-
um tilfellum að verðsam-
keppni sé ríkjandi í miðbæ

Reykjavíkur, sé tekið mið af verð-
könnun Fréttablaðsins sem gerð
var í vikunni. Kemur þar í ljós að
verð á kaffidrykkjum er áþekkt
meðal þeirra rúmlega 30 staða
sem kannaðir voru en munurinn
jókst þegar kom að heitum réttum
eins og samlokum og súpum.

Kannað var verð á ellefu vöru-
tegundum. Þar á meðal voru fimm
tegundir kaffidrykkja en úrval
slíkra drykkja fer vaxandi á kaffi-
stöðum borgarinnar og reyndar
víða um land. Enn fremur var
kannað verð á einfaldri samloku
sem flestir staðirnir buðu upp á,
sem og súpu dagsins sem einnig
er víða í boði.

Hellingur á útleið
Fyrst er til þess að taka að hið
gamla – og ekki svo mjög góða –
könnukaffi eða uppáhellingur er
víðast hvar á útleið og mjög mis-
jafnt er þessa dagana hvað neyt-
andinn fær í bollann þegar beðið
er um venjulegt kaffi. Margir
þeirra staða sem þátt tóku bjóða
sínar eigin blöndur, sem geta ver-
ið breytilegar dag frá degi. Eins
er munur á hvernig kaffið er
framreitt. Bollastærð getur verið
misjöfn og á stöku stað fær við-
komandi sinn eigin brúsa sem
dugar auðveldlega í tvo til þrjá
bolla. Algengast er að ein ábót
fylgi með hverjum bolla en á því
eru þó undantekningar.

Séu kaffi- og tedrykkir teknir
sér reyndist kaffihús Súfistans á
efri hæð Máls og menningar dýr-
ast í öllum flokkum nema einum.
Reyndist það eini staðurinn sem
seldi kaffibolla dýrar en 300 krón-
ur og munaði þannig 110 krónum
á Súfistanum og þeim þremur
stöðum sem seldu bollann á 200
krónur. Almennt verð yfir línuna
var 250 krónur.

Verð var einnig svipað víðast
þegar kom að capuccino, latte,
espresso eða mocca. Einfaldur
espresso var 150 krónum ódýrari á
Cafe Rosenberg en á Galileo, þar
sem verðið var 300 krónur.
Capuccino fékkst á verði frá 250 til
340 og latte frá 250 til 350. Swiss
mocca var dýrast á Súfistanum á
370 en ódýrast á Angelo aðeins
ofar á Laugaveginum á 280 krónur.

Ekki er kálið sopið
Langflestir staðirnir í könnuninni
buðu gestum sínum upp á léttmeti

með kaffinu og var þá algengast
að í boði væri súpa, samlokur eða
í einhverjum tilfellum vel útilátn-
ir hamborgarar. Var í könnuninni
litið til þess að um snarl eða léttan
hádegisverð væri að ræða og
bjóða margir staðanna mun meira
úrval af slíkum réttum og öðrum
sem ekki eru teknir fyrir hér.

Sex aðilar bjóða súpu á 490
krónur og fylgdi í öllum tilfellum
brauð með. Dýrast reyndist súpan
vera á 900 krónur á Svarta kaff-
inu.

Samlokur voru víða fáanlegar
og miðaðist könnunin við hina
klassísku með skinku og osti. Hún
fékkst víða en munur var á hvort
hún var framreidd köld, ristuð
eða grilluð. Á stöku stað fylgdi
salat og jafnvel skammtur af
frönskum kartöflum með og

minnst þrír staðir buðu þannig
samlokur á tveimur eða þremur
hæðum. Í þeim tilvikum sem
margar tegundir af samlokum
voru á matseðli miðast verðið við
þá ódýrustu hverju sinni.

Kaffihúsið Cultura í Alþjóða-
húsinu reyndist bjóða dýrustu
samlokuna, á 1.250 krónur, meðan
Ömmukaffi á Lækjargötu bauð
sams konar samloku á 250. Þó er
stór munur á enda samloka
Ömmukaffis köld og án meðlætis
meðan samlokan á Cultura getur
sannarlega kallast máltíð. Einna
mest frávik reyndust þannig vera
á verðlagningu á samlokum og
eru aðrir staðir alls staðar þarna á
milli.

Aðeins tæpur helmingur stað-
anna bauð upp á hamborgara og
reyndust þeir ódýrastir á Prikinu
á 700 krónur en tæpar 1.500 á
Thorvaldsen.

Sex staðir banna reykingar alfarið
Reykingar reyndust alfarið bann-
aðar á alls sex stöðum af þeim 33
sem kannaðir voru. Á öllum öðr-
um var skýr skipting milli reyk-
svæða og reyklausra. Hið reyk-
lausa Segafredo á Lækjartorgi

býður reykingafólki borð úti und-
ir beru lofti og fylgir þá hlýtt
teppi með kjósi menn að nota það.

Höfðu nokkrir veitingamenn á
orði að hugmyndir þingmanna um
að banna alfarið allar reykingar á
samkomustöðum væru út í hött
enda væru nú þegar nokkrir reyk-
lausir veitingastaðir til staðar.
Þeim færi eðlilega fjölgandi í takt
við eftirspurn en hún hefur ekki
verið til staðar í þeim mæli sem
þingmenn virðast halda að mati
veitingamannanna.

Sama verð úti og inni
Lofsvert er að enginn þeirra staða
sem könnunin tók til og bjóða
gestum sínum aðstöðu undir beru
lofti hefur hækkað verðskrá sína
vegna þess, eins og algengt er er-
lendis. Þar er venjan að greitt sé
aukagjald fyrir þau forréttindi að
sitja úti í sól og hita. Tveir veit-

ingamenn sem rætt var við sögðu
hugmyndina góðra gjalda verða
en sökum þess hve fáa daga sé um
að ræða þar sem slíkt sé mögulegt
vegna veðurs ár hvert sé það ekki
á dagskránni.

Virk samkeppni
Gróflega má segja að niðurstaðan
bendi til að virk verðsamkeppni sé
milli kaffi- og veitingahúsa í mið-
bæ Reykjavíkur. Að Súfistanum
undanskildum sker enginn einn
staður sig úr hvað verð varðar. Þó
ber að taka tillit til að Súfistinn er
einnig í ýmsu tilliti bókasafn enda
geta gestir þess blaðað í bókum og
blöðum Máls og menningar meðan
kaffið er sötrað. 

Samanburður milli kaffi- og
veitingastaða verður aldrei með
þeim hætti að allir sætti sig við.
Hver og einn staður notar sér-
stakt hráefni. Allmargir staðanna
flytja til að mynda inn sínar eigin
kaffibaunir eða kaffiblöndur og
er úrvalið eðlilega mun meira á
þeim stöðum en öðrum. Aðstaða
og áherslur eru einnig mismun-
andi og hver og einn staður hefur
sína sérstöðu.

albert@frettabladid.is

LÍF EFTIR VETRARDVALANN Skólum er nú flestum lokið og þúsundir komnar í sumarfrí. Þá eykst til muna aðsókn
á kaffihús í miðbæ Reykjavíkur, verðlag er víðast hvar skaplegt og ljóst að samkeppnin er rík.

Rík ver›samkeppni í mi›bænum

Ver›könnun Fréttabla›s-
ins me›al 33 kaffista›a
og veitingahúsa í mi›bæ
Reykjavíkur lei›ir í ljós
a› ver›samkeppni er rík-
jandi. Æ fleiri reyna a›
skapa sér sérstö›u me›
sérinnflutningi á kaffi og
vi›skiptavinir grei›a ekki
hærra ver› kjósi fleir a›
sitja undir beru lofti.

Kaffi Cappucino Expresso Latte Swiss Te Súpa Samloka Gos Bjór Hamborgari Reykingar 
Mocca dagsins leyfðar

Cultura 240 270 220 300 320 220 550 1250 220 600 1150 Já
Kofi Tómasar frænda 250 280 220 280 300 250 490 450 250 550 Já
Prikið 250 290 200 250 300 490 690 300 600 700 Já
Ari í Ögri 250 300 250 350 250 890 490 250 600 1190 Já
Kaffi Sólon 250 300 250 300 300 250 550 890 300 600 1150 Já
Kaffitár 250 280 240 300 340 250 300 Nei
Kaffihús Kökumeistarans 250 300 250 300 350 220 650 590 250 600 Nei
Cafe Rosenberg 250 300 150 300 350 250 400 500 Já 
Hressó 250 290 250 290 350 250 1190 350 600 990 Já
Ömmukaffi 220 260 250 300 300 600 250 190 Nei
Apótekið 250 300 240 260 310 250 670 890 270 630 Já
Kaffibrennslan 250 260 220 280 300 220 750 690 300 600 950 Já
Póstbarinn 270 300 270 300 350 270 550 270 600 1190 Já
Café Paris 250 300 250 300 320 250 580 550 250 650 Já
Thorvaldsen 250 300 250 300 250 690 790 700 1490 Já
Cozy 270 300 220 300 340 270 490 490 270 500 Já
Cafe Victor 250 300 250 300 250 590 900 250 990 Já
Galileo 270 320 300 320 320 650 270 700 Já
Segafredo 290 220 310 340 270 290 250 600 Nei
Kaffi Vín 250 280 200 280 330 250 550 350 250 500 890 Já
Svarta Kaffið 250 300 250 300 350 250 900 800 250 500 Já
Cafe 17 200 250 200 200 150 150 Nei
Café Bakhúsið 200 300 200 330 300 200 590 350 200 600 Já
Dillon 200 300 300 250 200 200 550 Já
Tíu dropar 250 300 200 200 330 250 490 450 250 Já
Te & Kaffi 250 260 200 270 320 250 650 490 650 Nei
Angelo 250 270 240 290 280 250 650 1190 600 1190 Já
Tuttugu og tveir 250 280 280 320 250 490 850 250 500 950 Já
Pasta Basta 250 300 250 300 250 770 250 600 750 Já
Kaffi Oliver 250 280 250 280 300 280 490 790 300 550 990 Já
Kaffi Hljómalind 250 280 250 290 320 250 650 Nei
Vegamót 220 270 240 280 300 200 490 690 250 600 1190 Já
Súfistinn 310 340 290 350 370 310 510 480 280 Nei
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Séu kaffi- og 
tedrykkir teknir sér

reyndist kaffihús Súfistans
á efri hæð Máls og menn-
ingar dýrast í öllum flokk-
um nema einum.
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Reykingar reyndust 
alfarið bannaðar á

alls sex stöðum af þeim 33
sem kannaðir voru.
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tilboð
Ofur

tilboð

12.

4.999

30
aðeins

STK10
aðeins

STK

Mætið 
tímanlega

55%55%
afslátturafsláttur

Heimabíókerfi m/DVD 
SCHT520
• Magnari  500W RMS 
• Útvarp FM/AM  RDS
• 5 hátalarar + Bassahátalari 49.

19.999

PSL10E-00M01RED

TOSHIBA SATELLITE L10-132
• Intel® Celeron M 1.5GHz
• 512MB DDR Minni (Mest 1GB)
• 60GB diskur
• 15" XGA skjár (1024 x 768 upplausn)
• Intel extreme graphics2 skjástýring 64MB
• DVD Super Multi brennari

PSL10E-00M01RED

TOSHIBA SATELLITE L10-132
• Intel® Celeron M 1.5GHz
• 512MB DDR Minni (Mest 1GB)
• 60GB diskur
• 15" XGA skjár (1024 x 768 upplausn)
• Intel extreme graphics2 skjástýring 64MB
• DVD Super Multi brennari

119.

69.999

15
aðeins

STK

10
aðeins

STK

MEDION V6 XXL TV
• Intel Pentium 4 3.0GHz
• ATI RADEON 9800XXL 128MB DDR
- TVOUT, DVI, DSUB
• 160GB 7200 rpm
• 512MB DDR vinnsluminni
• DVD drif
• DVD skrifari

42%42%
afslátturafsláttur

62%62%
afslátturafsláttur

50
aðeins

STK

109.

49.999

99
Hvert spil

Opnum nýja og glæsilega verslun í Firði, Hafnarfirði

kl.11
á laugardaginn

í BT 
Hafnarfirði

Aðeins

24.999
Sony PSP leikjatölva
í tilefni af opnun BT í Firði Hafnarfirði verður 
forsala á PSP leikjavélinni. Tveir leikir að 
eigin vali fylgja hverri vél.
Þú færð vélina afhenta í september.
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> Við mælum með ...

... að fólk fjölmenni í
Laugardalinn í dag og taki þátt í

að styðja íslenska knatt-
spyrnulandsliðið til sigurs

gegn Ungverjum. Spáin er
góð, miðaverð í sögulegu
lágmarki og því engin
ástæða til annars en að

skella sér á völlinn og
hafa gaman af. Áfram
Ísland!

Heyrst hefur ...
... að úrvalsdeildarfélag West Ham sé á
eftir Íslendingunum Heiðari Helgusyni og
Ívari Ingimarssyni, sem báðir gerðu
frábæra hluti í ensku 1. deildinni í vetur.
West Ham er talið ætla að bjóða eina og
hálfa milljón punda í Heiðar, sem skoraði
20 mörk fyrir Watford. Ívar fer á eitthvað
minna.

sport@frettabladid.is

34

> Við hrósum ...

.... Snorra Steini Guðjónssyni fyrir
að sýna einstakan karakter þegar
á móti blés. Í stað
þess að leggjast niður
og væla reif hann sig upp
og spilaði frábæran handbolta.
Hann uppskar landsliðssæti á ný,
sem og sæti í liði ársins í þýsku
úrvalsdeildinni, sem er
einstakur árangur.

Íslenska 21 árs landsli›i› olli miklum vonbrgi›um í 0-1 tapi fyrir Ungverjum á Víkingsvellinum í gær.

Vorum arfaslakir í fyrri hálfleik
FÓTBOLTI Íslenska 21 árs-liðið tapaði
0-1 fyrir Ungverjum í undan-
keppni Evrópumótsins í gær og
olli leikur liðsins miklum von-
brigðum. Ungverjar skoruðu
sigurmarkið á 13. mínútu og hélst
á þessu eina marki út leikinn og
þar með eru allir möguleikar ís-
lenska liðsins úr sögunni. 

Eftir frábæra frammistöðu í
heimaleikjum sínum síðasta haust
var allt annað uppi á teningnum á
Víkingsvellinum í gær, íslenska
liðið virkaði stemningslaust og
spilið gekk mjög illa enda allir
leikmenn liðsins óöruggir með
boltann og lítið sjálfstraust var í
öllum aðgerðum. Ungverjar gáfu
eftir svæðin í kjölfar marksins og
íslenska liðið hafði völdin á vellin-
um í seinni hálfleik, sem var betri

en sá fyrri en langt frá því að vera
ásættanlegur. Ungverjar fögnuðu
vel í leikslok enda eiga þeir enn
möguleika á að komast áfram en
vonandi lagði íslenska liðið ekki
línurnar fyrir A-landsliðið, sem
mætti og horfði á leikinn en þarf
að gefa miklu meira af sér í dag ef
Ísland ætlar sér einhver stig út úr
þessari heimsókn Ungverja.

Eyjólfur Sverrisson, þjálfari ís-
lenska liðsins, gat ekki verið sáttur
með leikinn. „Við vorum ekki að ná
eins og í fyrra að spila okkar besta
leik. Við vorum alveg arfaslakir í
fyrri hálfleik og strákarnir voru
alls ekki nægilega stemmdir. Við
vorum langt frá okkar mönnum og
þeir hirtu alla lausa bolta. Seinni
hálfleikurinn var hins vegar virki-
lega góður og þá var miklu meiri

kraftur í okkar leik og allt annað
að sjá til liðsins. Með heppni hefð-
um við getað jafnað leikinn. Þeir
voru ekki að skapa sér nein færi og
við vorum að setja pressu á þá,“
sagði Eyjólfur en úrslitin hljóta að
vera svekkjandi því ekki er þetta
ungverska lið sterkt.

Eyjólfur segir þessa leiki vera
mikinn skóla. „Þetta eru strákar
sem eru að læra og taka framför-
um og þeir eiga eftir að læra af
þessum leik að það gengur ekki að
mæta til leiks á 80% hraða. Menn
verða að mæta af 100% krafti ef
árangur á að nást.“              

ooj@frettabladid.is

Handboltamaðurinn Snorri Steinn
Guðjónsson átti frábæran seinni hluta
á nýliðnu tímabili með þýska liðinu
Grosswallstadt, sem sést best á því að
hann hefur verið valinn í lið ársins í
þýsku deildinni en það er hið virta
tímarit Handball Woche sem sér um
valið á liðinu. Þrátt fyrir hvern stórleik-
inn á fætur öðrum eftir áramót ákvað
nýr þjálfari Grosswallstadt að láta
Snorra fara og taldi sig ekki hafa not
fyrir hann og hann er nú genginn til
liðs við Minden.

„Þetta er virkilega gaman og mér er
sýndur mikill heiður með þessu. Þetta
gefur mér kannski ekkert mikið meira
en það en samt er ekki leiðinlegt að fá
svona viðurkenningu fyrir góða
frammistöðu.“ sagði Snorri Steinn.

„Kannski ýtir þetta eitt-
hvað við þeim hjá
Grosswallstadt en ég lít
samt ekki þannig á
það. Það besta var að
ég stóð mig vel eftir ára-
mót og gat kvatt liðið á
þann hátt eftir erfiða
tími fyrir jól. Mér leið
vel hjá liðinu og eignað-
ist góða vini, það voru
margir sem reyndust mér vel.
Þjálfarinn sem vildi ekki hafa
mig hugsar sig kannski tvisvar
um núna.“

Auk Snorra eru í liði ársins Jan
Holpert, Lars Christiansen, Kyung-
Shin Yoon, Johan Pettersson,
Marcus Ahlm og Björn Navar-

in. „Það er óneitanlega gaman að
sjá nafnið sitt kringum þessa menn
og það eykur sjálfstraustið og gefur

mér til kynna að ég er á réttri leið.
Það vantar náttúrlega ekki úrval-

ið af góðum miðjumönnum
og bara leikmönnum al-

mennt í þessari deild og
fyrir mig, ungan mann

á öðru ári í deildinni,
kemur þetta nokkuð
á óvart. Þetta eykur
kannski pressuna á

mig frá stuðningsmönnum
Minden en ég er ákveðinn

í að standa mig enn
betur á næsta tímabil.“

sagði Snorri.

HANDKNATTLEIKSKAPPINN SNORRI STEINN GUÐJÓNSSON: FRÁBÆR ENDIR Á TÍMABILINU

Í li›i ársins í fl‡sku úrvalsdeildinni

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

1 2 3 4 5 6   7
Laugardagur

JÚNÍ

■ ■ LEIKIR
� 18.05 Ísland og Ungverjaland

mætast á Laugardalsvelli í
undankeppni HM.

� 18.05 HK og Völsungur mætast á
Kópavogsvelli í 1. deild karla í
knattspyrnu.

■ ■ SJÓNVARP
� 14.50 Heimsliðið – Ciudad Real á

RÚV.

� 17.55 Ísland-Ungverjaland á RÚV.
Bein útsending frá undankeppni HM.

� 19.05 Ísland-Ungverjaland á RÚV.
Bein útsending frá undankeppni HM.

� 22.00 Hnefaleikar á Sýn. Viðureign
Tszyu og Hatton í beinni útsendingu.

EMIL SÁST EKKI Emil Hallfreðsson fann sig
ekki í gær og var einn margra leikmanna

liðsins sem spiluðu langt undir getu.
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.
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N‡ andlit í byrjunarli›i
Íslands gegn Ungverjum
Landsli›sfljálfararnir Ásgeir Sigurvinsson og Logi Ólafsson stilla upp nokku›
sókndjörfu li›i gegn Ungverjum í dag og eru flrír leikmenn me› mjög litla
reynslu í byrjunarli›i íslenska li›sins.

FÓTBOLTI Gunnar Heiðar Þorvalds-
son og Stefán Gíslason munu í
fyrsta sinn verða í byrjunarliði
landsliðsins þegar liðið tekur á
móti Ungverjalandi í undan-
keppni HM á Laugardalsvelli í
dag. Gunnar Heiðar mun leysa af
Heiðar Helguson sem fremsti
maður, en Heiðar er í leikbanni,
og Stefán tekur stöðu Jóhannesar
Karls Guðjónssonar sem djúpur
miðjumaður en Jóhannes ákvað
fyrir skemmstu að gefa ekki
lengur kost á sér í landsliðið. 

Tilvera Gunnars í liðinu
kemur nokkuð á óvart þar sem
hann er einn reynsluminnsti leik-
maður liðsins og á alls að baki
ekki nema tvær mínútur með ís-

lenska liðinu frá því að hann kom
inn á í lok leiksins gegn Ítalíu í
lok mars á þessu ári. Stefán á að
baki fjóra landsleiki, alla sem
varamaður. 

Annars er ekki svo margt sem
kemur á óvart í liðsvali Ásgeirs
og Loga og stilla þeir upp í eins
konar 4-4-1-1 leikkerfi. Eiður
Smári Guðjohnsen mun leika
fyrir aftan Gunnar Heiðar og
sinna svipuðu hlutverki og hann
gerði síðari hluta nýafstaðinnar
leiktíðar með Chelsea. Hann mun
vera í hlutverki arkitektsins hjá
íslenska liðinu og sjá um að
byggja upp sóknaraðgerðir þess.
Stefán verður við hlið Brynjars
Björns Gunnarssonar og eiga

þeir að sjá um að riðla
miðjuspili Ungverja og
stöðva þeirra aðalmann,
leikstjórnandann Zoltan
Gera hjá WBA. Þá tekur
Pétur Marteinsson stöðu
Hermanns Hreiðarssonar
við hlið Ólafs Arnar
Bjarnasonar í miðri
vörninni en Hermann á
við meiðsli að stríða. Á
milli stanganna fyrir
aftan þá stendur að sjálf-
sögðu Árni Gautur Arason.

Fróðlegt verður að sjá hvernig
öðrum reynslulitlum leikmanni,
Grétari Rafni Steinssyni, vegnar
af í hægri bakverðinum, en hann
er mun sókndjarfari leikmaður

en Kristján Örn Sigurðsson, sem
leikið hefur þá stöðu í síðustu
leikjum íslands en þarf nú að
sætta sig við sæti á bekknum.
Indriði Sigurðsson verður að
venju í vinstri bakverðinum en á

vængjunum er síðan að finna þá
Arnar Þór Viðarsson og Gylfa
Einarsson, leikmenn sem báðir
eru vanir að spila inni á miðjunni
með sínum félagsliðum og eru
því ekki í sinni kjörstöðu.

SMÁÞJÓÐALEIKAR Björn Þorleifs-
son og Auður Anna Jónsdóttir
unn bæði gull í tækvondó-
keppni Smáþjóðaleikanna í gær
og það með miklum glæsibrag. 

Björn vann báða bardaga
sína með yfirburðum. Úrslita-
bardaginn var á móti Christos
Pilavakis frá Kýpur og hann
vann Björn 13-8.

Það sama var uppi á teningn-
um hjá Auði Önnu, sem einnig
vann báða sína bardaga með

yfirburðum. Í úrslitabardagan-
um mætti hún Angelica Medina
De Diego frá Andorra. Auður
Anna var komin yfir með 8-0 í
fyrstu lotunni þegar handklæð-
inu var hent inn í hringinn frá
þjálfara Angelicu. 

Annað gull kom í hús í borð-
tennis í gær. Þá tryggðu þeir
Guðmundur Stephensen og
Adam Harðarson gull í tvíliða-
leik.

-ooj

Smáþjóðaleikarnir í Andorra í gær:

Tvö gull í hús í tækvondó

Árni Gautur Arason

Eiður Smári Guðjohnsen

4-4-1-1

Ólafur Örn Bjarnason Pétur Marteinsson
Indriði Sigurðsson

Brynjar Björn Gunnarsson Stefán Gíslason

Gylfi Einarsson Arnar Þór Viðarsson

Gunnar Heiðar Þorvaldssson

Grétar Rafn Steinsson

Íslenska sundfólkið gerði frábæra hluti í Andorra:

Allir fengu ver›laun
SUND Íslenska sundfólkið lauk
keppni á Smáþjóðaleikunum í gær
og uppskeran er glæsileg. Ísland
vann alls 34 verðlaun, tvöfalt
fleira en næsta þjóð, Kýpur, og
einum verðlaunum meira en á síð-
ustu leikum sem fram fóru á
Möltu.

Ísland fór út með mjög ungt lið
að þessu sinni en þessir krakkar
stefna öll á að komast inn á
Ólympíuleikanna í Peking eftir
þrjú ár og fengu þetta framtíðar-
sundfólk Íslands dýrmæta keppn-
isreynslu á þessum elleftu Smá-
þjóðaleikum. Íslensku krakkarnir
unnu 11 gull, 11 silfur og 12 brons
að þessu sinni en fyrir þremur
árum vann Ísland 11 gull, 14 silfur
og 8 brons eða alls 33 verðlaun.
Það sem gladdi kannski hópinn
mest var þó það að allir sundfólk-
ið vann sér inn verðlaun. Hilmar
Pétur Sigurðsson var sá síðasti til
að næla sér í verðlaunapening
þegar hann vann brons í 1500
metra skriðsundi.

Anja Ríkey Jakobsdóttir vann
flest gull í íslenska sundliðinu auk
þess sem hún kom að báðum Ís-
landsmetunum sem voru sett á
leikunum. Anja Ríkey sem syndir
fyrir Ægi vann fjögur gull og eitt

silfur þar af tvö gull í einstak-
lingsgreinum. Anja setti sjálf Ís-
landsmet í 100 metra baksundi á
fyrsta spretti í 4x100 metra fjór-
sundi í fyrradag og var síðan í
boðssundsveitinni sem setti
glæsilegt Íslandsmet í 4x100
metra skriðsundi á síðasta degin-
um í gær.

Jakob Jóhann vann flest verð-
laun í íslenska sundliðinu eða alls
sjö, eitt gull, fimm silfur og eitt
brons. Jakob Jóhann vann 4 af
þessum verðlaunum í einstak-
lingsgreinunum og þrjú með boð-
sundssveitunum.

Hin 15 ára Sigrún Brá Sverris-
dóttir úr Fjölni í Grafarvogi vann
flest verðlaun hjá stelpunum en
hún vann til sex verðlauna á sín-
um fyrstu leikum, 3 gull, 1 silfur
og 2 brons en fjögur af verðlaun-
um hennar komu í einstaklings-
greinum.

Ragnheiður Ragnarsdóttir og
Erla Dögg Haraldsdóttir unnu
báðar þrjú gull og fjögur verðlaun
alls en Erla Dögg ásamt Sigrúnu
Brá og Önju Ríkey voru þær einu
í íslenska hópnum sem náðu að
vinna tvær einstaklingsgreinar í
sundkeppninni í Andorra.

ooj@frettabladid.is

SJÖ SINNUM UPP Á PALL
Sundmaðurinn Jakob Jóhann
Sveinsson fór oftast upp á
verðlaunapalla af íslenska
sundfólkinu á
Smáþjóðaleikunum í Andorra.
Jakob Jóhann vann alls sjö
verðlaun, 1 gull, 5 silfur og 1
brons.

FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR
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Vopnuð uppá-
halds ameríska
t a n n k r e m i n u
mínu hélt ég að
ég gæti aðlagast
íslensku samfé-
lagi á ný eftir
dvöl í Bandaríkj-
unum. Tann-
kremið var það
eina sem gat

ljóstrað upp um bandarískar taugar
mínar. Fljótlega sá ég að þetta yrði
erfiðara en ég hélt. Vinnufélagarnir
gerðu grín að kaneltyggjóinu mínu.
Á skemmtistöðum bæjarins er dans-
stíllinn minn farinn að líkjast
ískyggilega mikið bump nígrind
dansi Bandaríkjamanna. Ég ætlaði
að hreinsa af mér BNA-slikjuna með

því að kaupa mér harðfisk og skyr –
en harðfiskurinn er drulludýr (eins
og reyndar flest annað) og gamla
góða skyrið er svo súrt að það er
ekki étandi. 

Nú vandaðist málið. Það er ekki
gott afspurnar að vera matvönd dek-
urdrós með Bandaríkin á heilanum.
(Sérstaklega ekki á alvarlegri frétta-
stofu þar sem aðaltískan er að gagn-
rýna Bandaríkjamenn sem mest). Í
fyrstu reyndi ég að útskýra málið.
Sko það er til sykurlaust jógúrt úti
sem er ekki nærri því jafnsúrt og
sykurlausa skyrið.

En auðvitað gerði þetta illt verra.
Vinir, vinnufélagar og vandamenn
eru nú orðnir langþreyttir á saman-
burði mínum á þessu og hinu í BNA
og á Íslandi. Þegar ég er í Bandarík-

junum lendi ég í því sama: íslenska
vatnið er miklu betra, íslensk tíska
er meira kúl...

Ég er sem sagt að uppgötva hið
fræga dívæded self. Sjálfið greyið er
klofið og helmingarnir lentu í röng-
um heimshluta. Þegar ég er á Íslandi
er ég amerísk og í Ameríkunni er ég
rammíslensk. En að pirringi vina og
vandamanna undanskildum – hvað
er svona slæmt við að hafa eitt
stykki dívæded self? Helmingarnir
eru nefnilega í góðum tengslum hvor
við annan, eins og heilahvelin tvö.
Einhvers staðar í sjálfinu er corpus
callosum sem gerir samskipti helm-
inganna auðveldari. Nú bíð ég bara
spennt eftir að geta skipt sjálfinu að-
eins meira. Næst á stefnuskránni er
að gerast 1/3 Frakki. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
RÓSA SIGNÝ GÍSLADÓTTIR REYNIR AÐ LOSA SIG VIÐ BANDARÍSKA SJÁLFIÐ

Klofið sjálf
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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

Hvernig ætli 
andardrátturinn sé. 
Kardimommudropar eða 
nýsteiktar vöfflur? 

Hmnm.. Mygla!!

Sara.

Hver er það...?

Kærastan hans
Palla. Hún er 
virkilega sæt

stelpa. Hann er al-
veg óður í hana. 

Ég þekki 
tilfinninguna. Ég hef ekki hitt

kærastann minn
í viku og ég er
að deyja úr til-

hlökkun að hitta
hann.

Ég held að ég hringi í
hann núna...

bið að
heilsa
Palla.

Hún var
ágæt hún

Tanja. „Var“?

Bölvun
nefrennslisins.

Hannes komdu
hérna!

Hannes,
sestu!

Hannes, náðu
í þetta!

Hannes, farðu
þangað!

Hannes, ekki
snerta!

Þú eyðir sannarlega miklum
tíma í að ráðskast með 
bróður þinn.

Ég veit. 

Hvernig heldur
þú að ég hafi
orðið svona 
góð í því?
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EKKI MISSA AF…

... sýningu Önnu Hallin í gall-
eríinu Suðsuðvestur í Reykjanes-
bæ. Sýningin ber nafnið Lend-
ing/Landing. Henni lýkur um
helgina.

... menningarhátíðinni á Grand
Rokk núna um helgina með tón-
leikum, málþingum, stuttmynda-
keppni og leiksýningu.

... Tilfinningatorginu í garðin-
um á bak við Kaffi Hressó, sem
stendur frá klukkan 14 til 18 í
dag.

Það varður óneitanlega heimsborgaralegt and-
rúmsloft sem einkennir Lækjargötuna í dag, þegar
röð sumardjasstónleika hefst í bakgarði Jómfrúar-
innar, nú tíunda árið í röð.
„Í upphafi vildum við skapa dönsk áhrif því að
djasstónleikar utanhúss eru algengir í Kaupmanna-
höfn á sumrin,“ segir Jakob Jakobsson smörre-
brödsjomfru, sem í sumar stendur fyrir tónleikum
alla laugardaga á milli fjögur til sex.
„Fyrsta árið sá Magnús Scheving trommuleikari um
tónleikaröðina, en allar götur síðan hefur Sigurður
Flosason tónlistarmaður haft veg og vanda af
skipulagningunni, en einmitt Sigurður og hans
kvartett opna tónleikaröðina í dag,“ segir Jakob
sem með djassinum vill lífga upp á miðbæinn.
„Fólk gengur að því vísu ár eftir ár að heyra hér
djass á laugardögum og fær sér hina heilögu
þrenningu: öl, snafs og smurbrauð. Reyndar segja
margir: „Nú þarf maður ekki lengur að fara til
Kaupmannahafnar. Maður er kominn hálfa leið“.“

Og að sögn Jakobs þykir tónlistarmönnum
skemmtilegt að spila í bakgarði Jómfrúarinnar.
„Það eru alltaf að aukast fyrirspurnir erlendra
djassbanda sem vilja hafa viðkomu hér á leið sinni
til frekari tónleikahalds um heiminn og nú þegar
eru skráðar þrjár erlendar sveitir í sumar.“

Kl. 20.00 
Víólutónleikar verða í Salnum í Kópa-
vogi í kvöld. Þar flytja Lars Anders
Tomter víóluleikari, Gunilla Süssmann
píanóleikari og Sigrún Eðvaldsdóttir
fiðluleikari verk eftir Robert Schumann,
Isang Yun, Henry Vieuxtemps, Bjarne
Brustad og César Franck.

menning@frettabladid.is

Sumardjasstónleikar í bakgarði Jómfrúarinnar:

Gestir komnir hálfa lei› til Köben

Ólgandi hátíð alla helgina

!

■ ■ KVIKMYNDIR
� 16.00 Stuttmyndakeppni verður

haldin á Grand Rokk.

■ ■ TÓNLEIKAR
� 15.00 Big Kahuna leikur í Smekk-

leysu Plötubúð, Laugavegi 59.

� 20.00 Lars Anders Tomter víólu-
leikari, Gunilla Süssmann píanóleik-
ari og Sigrún Eðvaldsdóttir fiðluleik-
ari halda tónleika í Salnum í Kópa-
vogi.

� 20.30 Bob og Johnny Po spila á
Kaffi Hljómalind ásamt hljómsveit-
inni Jakobínarína.

� 23.00 Tónleikar með Trabant á
menningarhátíð Grand Rokk.

■ ■ LEIKLIST
� 15.00 Leikfélag Grand Rokk frum-

sýnir leikritið Lamb fyrir tvo eftir Jón
Benjamín í leikstjórn Lísu Pálsdótt-
ur á menningarhátíð Grand Rokk.

■ ■ OPNANIR
� 14.00 Kristín Blöndal opnar

myndlistarsýninguna Metamorphos-
is í galleríi Sævars Karls.

� 17.00 Steinunn Harðardóttir og
Sæmundur Þór Helgason opna sýn-
ingu í Gallerí Tukt í Hinu Húsinu,
Pósthússtræti 3-5.

� 17.00 Vilhelm Anton Jónsson, Villi
naglbítur, opnar sína fyrstu opinberu
málverkasýningu á Kaffi Sólon,
Bankastræti 7. 

■ ■ SKEMMTANIR
� 22.00 Harmonikuball/Sjómanna-

dagsball verður í Glæsibæ við Álf-
heima.

� 22.00 Dúettinn Sessý og Sjonni
leikur á Hótel Barbró, Akranesi.

� Dj Nonni 900 og Áki pain á Pravda.

� Hljómsveitin Karma skemmtir á
Oddvitanum á Akureyri með söngv-
arann Labba úr Mánum í farabroddi.

� Atli skemmtanalögga á Traffic í
Keflavík. 

� Hljómsveitin Logar frá Vestmanna-
eyjum verður með stórdansleik í
Klúbbnum við Gullinbrú.

� Hljómsveitin Tilþrif skemmtir í Vél-
smiðjunni á Akureyri.

� Skítamórall skemmtir á Sjallanum,
Akureyri.

■ ■ ÚTIVIST
� 13.00 Menningarganga Birnu

Þórðardóttur á Blómadegi Skóla-
vörðustígsins hefst frá Skólavörðu-
holti.

■ ■ SAMKOMUR
� 14.00 Tilfinningatorgið verður í

garðinum á bak við Hressó til klukk-
an 18.

� 20.30 Hjörleifur Hjartarson og Íris
Ólöf Sigurjónsdóttir efna til
söngvöku í Minjasafninu á Akureyri. 

� Blómadagurinn verður haldinn í
annað sinn á Skólavörðustígnum
og mun þessi gata blóma, menning-
ar, handverks, hönnunar, sælkera og
heilsufæðis skarta sínu fegursta í
sumarbyrjun. Dyr verða opnar fyrir
gestum og gangandi til kl. 17.

■ ■ FÉLAGSLÍF
� 11.30 Áhugamannafélagið París

verður með félagsfund á Kringlu-
kránni.

■ ■ LISTAHÁTÍÐ
� 17.00 Pacifica kvartettinn leikur í

Hömrum, Ísafirði.

� 20.00 Söngkonan Anne Sofie von
Otter kemur fram í Háskólabíói
ásamt Bengt Forsberg píanóleikara.

■ ■ BJARTIR DAGAR
� 12.30 Dagur lúðrasveitanna í

Hafnarfirði hefst á því að lúðrasveitir
leika á ýmsum stöðum í miðbæ
Hafnarfjarðar.

� 14.00 Skógrækt í Undirhlíðum í
boði Skógræktarfélags Hafnarfjarðar.
Mæting við Kaldársel. Leiðsögumað-
ur er Jónatan Garðarsson.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

1   2   3 4  5   6    7
Laugardagur

JÚNÍ

STÓRA SVIÐ

99% UNKNOWN - Sirkussýning

CIRKUS CIRKÖR frá SVÍÞJÓÐ

Þri 14/6 kl 20, Mi 15/6 kl 20, Fi 16/6 kl 20,

Fö 17/6 kl 20 Aðeins þessar sýningar

25 TÍMAR
Dansleikhús / samkeppni LR og Íd í samstarfi

við SPRON. Fi 9/6 kl 20 - 2.500,-

Einstakur viðburður

KALLI Á ÞAKINU 

e. Astrid Lindgren

Í samstarfi við Á þakinu

Í dag kl 14 UPPS., Su 5/6 kl 14 - UPPS.,

Su 12/6 kl 14 UPPS, Su 12/6 kl 17, 

Lau 18/6 kl 14, Su 19/6 kl 14 - UPPS.,

Su 26/6 kl 14, Lau 9/7 kl 14, Su 10/7 kl 14,

Su 17/7 kl 14, Su 24/7 kl 14

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur. 

Í kvöld kl 20, Su 5/6 kl 20,  Fi 9/6 kl 20, 

Fö 10/6 - UPPS., kl 20, Lau 11/6 kl 20, 

Þri 14/6 kl 20, Fi 16/6 kl 20, Lau 17/6 kl 20,

Su 18/6 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 sunnudag

Hátíð hafsins hefst þegar fjöldi
skipa í Reykjavíkurhöfn flautar
inn hátíðina á slaginu 10 í dag. Há-
tíðin er haldin í tilefni af sjó-
mannadeginum, sem er farinn að
breiða svolítið úr sér því hátíðin
verður bæði á laugardegi og
sunnudegi.

Margt verður til gamans gert,
meðal annars verður haldin dorg-
veiðikeppni á hafsögupramman-
um í Suðurbugt, áhafnir skipa
fara í knattspyrnukeppni og reip-
tog á Þróttarvellinum í Laugardal,
siglingakeppni Brokeyjar verður
ræst með fallbyssuskoti og sett
verður á laggirnar flöskuskeyta-
smiðja í tjaldi á hafnarbakkanum
þar sem myndlistarkonan Helga
Katrín Hjálmarsdóttir aðstoðar
fólk við að búa til flöskuskeyti.

Þegar skeytin eru tilbúin verður
siglt með þau út á Sundin og flösk-
unum kastað út í hafsauga.

Sjóminjasafn Íslands verður
einnig opnað í dag að Grandagarði
8. Fyrsta sýning safnsins er
helguð hundrað ára afmæli
togaraveiða á Íslandi því nú í ár
eru liðin hundrað ár frá því fyrsti
togarinn, Coot, kom til landsins.
Togarar höfðu geysimikil áhrif á
atvinnulíf og hagkerfi landsins og
verður þeirri sögu gerð góð skil á
sýningunni.

Á Miðbakkanum í Reykjavík
verða ennfremur opnaðar fjórar
sýningar. Ein þeirra er skrautlegt
safn fiska sem Hafrannsóknar-
stofnun hefur safnað undanfarnar
vikur. Hinar þrjár eru ljósmynda-
sýningar.

„Höfnin og hernámið“ nefnist
sýning á ljósmyndum sem sýna
hlutverk Reykjavíkurhafnar á
hernámsárunum. „Fiskisagan
flýgur“ er sýning á svarthvítum
ljósmyndum Kristins Benedikts-
sonar, sem hann tók bæði úti á sjó
og í sjávarplássum víða um land
á áttunda áratug síðustu aldar.

Loks verður opnuð sýningin
„Ljósmyndir við sjóinn“ sem er
sérstæð og falleg sýning á ljós-
myndum sem grunnskólabörn
hafa tekið. Fjölmargt fleira verð-
ur í boði bæði í dag og á morgun,
en í kvöld verður haldið glæsilegt
sjómannahóf á Broadway þar
sem um þúsund manns mæta í
mat og skemmta sér á dansleik
við undirleik Milljónamæring-
anna. ■

JAKOB SMÖRREBRÖDSJOMFRU OG SIGURÐUR
FLOSASON TÓNLISTARMAÐUR Sigurður ríður á
vaðið síðdegis í dag og spilar eðaldjass með kvartett
sínum í bakgarði Jómfrúarinnar í Lækjargötu.

FRÁ HÁTÍÐINNI Í FYRRA Hátíð hafsins verður haldin í Reykjavík núna um helgina í tilefni af sjómannadeginum á morgun.
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Le ik l i s t  og  söngur

Kennt er daglega frá kl. 10-16.
Gæsla frá kl. 8:45 fyrir yngri hópinn.

Skráning í Borgarleikhúsinu
Sími 568 8000 og á www.borgarleikhus.is

S u m a r n á m s k e i ð  í  B o r g a r l e i k h ú s i n u

Leikfélag Reykjavíkur – Sönglist
Listabraut 3 • 103 Reykjavík • www.borgarleikhús.is

L e i k g l e ð i  •  S j á l f s t r a u s t  •  S k ö p u n a r k r a f t u r  •  H r e y f i n g  •  O r k a

Leikistar- og söngnámskeið fyrir börn og
unglinga í Borgarleikhúsinu í sumar.

Kennt er í tveim aldurshópum:
8 -10 ára og 11 - 13 ára

Kennt verður í Borgarleikhúsinu dagana:
20. júní -24. júní

27. júní -1. júlí
4. júlí - 8. júlí

11. júlí - 15. júlí
18. júlí -22. júlí
25. júlí -29. júlí

MENNTASKÓLINN Í REYKJAVÍKMENNTASKÓLINN Í REYKJAVÍK

Málabraut Náttúrufræðibraut

2 nýmáladeildir
2 fornmáladeildir

2 eðlisfræðideildir
2 náttúrufræðideildir

Rektor

Nemendur 10. bekkjar 
sækja rafrænt um 
skólavist, en aðrir sækja 
um á eyðublöðum sem 
fá má á skrifstofu 
skólans eða á 
www.mr.is.

OPIÐ HÚS fyrir 10. bekkinga og forráðamenn þeirra 
verður sunnudaginn 5. júní kl. 14-17.  Þar kynna kennarar 
og nemendur skólann.  Allir eru hjartanlega velkomnir.

Nemendur velja um tvær meginnámsbrautir með 
fjölbreyttum kjörsviðum:

Á heimasíðu skólans, www.mr.is, má finna frekari 
upplýsingar um nám og starf í skólanum.

Reynsla hefur sýnt að nám í Menntaskólanum í Reykjavík 
er traustur grunnur fyrir nám á háskólastigi.  Nemendur 
skólans eru um 830 og starfsfólk um 90.

INNRITUN í 
Menntaskólann í 
Reykjavík stendur yfir 
dagana 5. júní kl. 14-17 
og 13.-14. júní kl. 9-18. 
Aðstoð við innritun er 
veitt á þessum tímum 
og á venjulegum 
skrifstofutíma aðra 
daga. 

Menntaskólinn í Reykjavík     við Lækjargötu     101 Reykjavík     sími  545 1900     http://www.mr.is 

Framtíðin er þín

leggur traustan grunn að velgengni í háskólaleggur traustan grunn að velgengni í háskóla

SÍÐUSTU
SÝNINGAR!!!
Aðeins 2 sýningarhelgar eftir
Missið ekki af einleik Eddu Björgvins 
í Borgarleikhúsinu • Sími 588 8000

Fjölbreytt lifandi dansmúsik. Allir velkomnir. - Aðgangseyrir kr. 1.500.

“Það gefur á bátinn .........”

SJÓMANNABALL
í kvöld frá kl. 22:00 

í Glæsibæ við Álfheima.
Harmonikufélag Reykjavíkur.

� 17.00 Útskriftartónleikar Ólafs Kol-
beins Guðmundssonar píanóleikara
verða í Hásölum við Hafnarfjarðar-
kirkju. Aðgangur ókeypis, allir vel-
komnir.

■ ■ HÁTÍÐ HAFSINS
� 10.00 Hátíð hafsins verður flautuð

inn af skipum í Reykjavíkurhöfn.

� 11.00 Dorgveiðikeppni í Reykjavík-
urhöfn á hafsöguprammanum í Suð-
urbugt.

� 11.00 Akraborgin siglir frá Mið-
bakka Reykjavíkurhafnar til Akraness
og síðan aftur frá Akranesi klukkan
13.30.

� 13.00 Fiskisagan flýgur heitir ljós-
myndasýning sem opnuð verður á
hafnarbakkanum í Reykjavíkurhöfn á
Hátíð hafsins. Sýndar verða svart-
hvítar myndir Kristins Benedikts-
sonar.

� 13.30 Knattspyrnukeppni og

reipitog á milli skipsáhafna á Þrótt-
arvellinum í Laugardal. Hoppkastali á
staðnum fyrir yngstu gestina.

� 14.00 Sjóminjasafn verður opnað
að Grandagarði 8 í Reykjavík með sýn-
ingunni Togarinn á Íslandi í 100 ár.

� 15.00 Á málþinginu Vinir í stríði
og friði, sem verður haldið að
Grandagarði 8, verður fjallað um
samskipti íslenskra og breskra sjó-
manna í sex hundruð ár.

� 15.30 Félagar úr Harmonikku-
félagi Reykjavíkur taka lagið með
sjómannasveiflu í sirkustjaldinu. 

� 19.00 Hljómsveitin Milljónamær-
ingarnir leikur fyrir dansi á Sjó-
mannahófinu í Broadway. Hinn sí-
ungi Raggi Bjarna er veislustjóri og
og sér um skemmtiatriði ásamt
Guðrúnu Gunnars og Þorgeiri Ást-
valds.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

Eitt af göfugustu hlutverkum listar-
innar er að segja okkur njótendum
eitthvað sem við höfum ekki enn
komið auga á. Eitthvað sem við vit-
um í hjarta okkar að er til og er satt
– en svari þó hver fyrir sig. Það er
sagt að sannleikurinn sé fegurð og
að fegurðin sé sannleikur. Þetta
getur verið óþægilegt stundum
þegar sannleikurinn er ekki falleg-
ur og þá væntanlega góð spurning
hvort það ljóta geti verið fallegt
bara af því að það er satt? Ég svara
þessu hiklaust játandi því þvílík
upplifun getur vakið mig upp af
svefngöngu og fyllt vilja til þess að
gera heiminn betri. Og það finnst
mér svolítið fallegt.

Þvílík er sýningin í gamla Ás-
mundarsal uppá Skólavörðuholti nú
á listahátíð. Ólafur og Líbía hafa
sett saman verk sem er einn alls-
herjar hljóðskúlptúr með safni af
viðtölum við innflytjendur sem
sumir lifa í þeim raunveruleika sem
við kærum okkur ekki lengur um.
Það er nefnilega svolítið merkileg

staðreynd sem ég veit að er sönn að
við gömlu Íslendingarnir sem
þekktum peningalyktina erum að
fjarlægjast bein tengsl við undir-
stöðuatvinnuvegina og innflutt
vinnuafl er tekið við í auknum mæli
– vinnuafl sem þiggur störfin sem
við viljum ekki lengur vinna við.
Við erum meira að segja ótrúlega
mörg hætt að þekkja fisk nema nán-
ast tilreiddan í vinalegum neytenda-
umbúðum. Sumir þessara innflytj-
enda ræða um raunveruleika sem
okkur er hulinn og frá sjónarhóli
sem kemur stundum illa við okkur –
nú erum við virkilega svona eftir
allt. Til viðbótar viðtölunum eru
óþægilegar hljóðupptökur úr fisk-
vinnslusölum sem byggja þetta
hljóðalandslag sem hér er sett fram
sem hljóðskúlptúr. Þetta ótrúlega
suð peningahávaðans

Ólafur og Líbía fylla öll rými frá
kjallara til þaksvala af hljóðgjöfum.
Hér er gengið rösklega til verks og
skemmtilegt að sjá alvörufólk fást
við alvöruefni og leggja allt í það –
og skila sannfærandi árangri. Það
eru nefnilega ótrúlega fáir þeirra
sem klára listaháskóla eða aðrir
sem leggja út á listamannsbrautina
sem gera sér grein fyrir því hvað
þarf til þess að komast uppúr
meðalmennskunni og hálfkákinu.
Þau eru ein af sorglega fáum sem
hafa áttað sig á þessu og náð þessari
sérkennilegu vökuvitund sem ein-
kennir skapandi fólk. Það er mikill
heiður fyrir þetta safn sem kennir
sig við alþýðu þessa lands að hýsa
þetta verk og vel við hæfi. ■

Peningaháva›i
MYNDLIST 
GUÐMUNDUR ODDUR MAGNÚSSON

Listahátíð í Reykjavík
Listasafn ASÍ
Ólafur Árni Ólafsson
Libia Pérez de Siles de Castro

Niðurstaða: „Hér er gengið rösklega til
verks og skemmtilegt að sjá alvörufólk
fást við alvöruefni og leggja allt í það –
og skila sannfærandi árangri.“



MÓÐUR VIKUNNAR
> MARTA SMARTA FER YFIR MÁLIN 

Gleraugun í lífi mínu
Frá því að ég man eftir mér hefur mér ávallt þótt súpersvalt að nota
gleraugu. Þetta hefur gert það að verkum að ég hef öfundað alla þá
sem þjást af sjónskekkju, nærsýni, fjarsyni, rangeygð, ald-
urstengdri fjarsýni og fleiru sem gleraugnanotendur þurfa að lifa
við. Þetta ferli hófst í sex ára bekk þegar mesta skvísan í bekknum
fékk forláta gleraugu með eplamynstri. Mér fannst toppnum náð og
þegar við bekkjarfélagarnir vorum kallaðir upp til skólahjúkkunn-
ar í þyngdar- og sjónmælingu þóttist ég ekki sjá neitt. Skólahjúkk-
an hafði af þessu miklar áhyggjur enda skrítið að barn með svona
hroðalega sjón gæti almennt stundað nám með heilbrigðum börn-
um. Ég var því send í allsherjarrannsókn. Læknirinn sem ég lenti á
var örlítið aðgangsharðari en skólahjúkkan og var mér hætt að lít-
ast á blikuna. Ég neyddist því til að éta þennan skrípaleik ofan í mig
og var skömmuð dálítið fyrir vikið. Þrátt fyrir það hélt ég áfram að
láta mig dreyma um eplagleraugu á næturnar og svaf vært án
martraða. Tíminn leið og um tvítugt var ég alveg viss um að sjón-
inni væri að hraka enn á ný. Á þessu tímabili hafði ég uppgötvað
Max Mara og Prada og fannst ekkert annað koma til greina en að
eignast slík hjálpartæki, þó upp á stílinn. Því miður rættist draum-
urinn ekki í það skiptið því ég var mæld með nánast 100% sjón. Frá
því að draumurinn um eplagleraugun byrjaði að gera vart við sig
hefur gleraugnatískan gjörbreyst. Fólk er orðið mun meðvitaðra
um að gleraugu séu ekki bara gleraugu heldur flottur fylgihlutur.
Gleraugnalínurnar frá Gucci, YSL, Cartier, Alain Mikli, Chanel,
Karen Millen og Prada hafa til dæmis sjaldan verið flottari. Þegar
ég uppgötvaði að sjóninni minni færi ekki að hraka fyrr en upp úr
fertugu spurði ég föður minn hvort ég mætti ekki fá gleraugu með
rúðugleri. Hann hélt nú ekki og tilkynnti að það færi svo ógurlega
illa með augun að vera með rúðugler í umbúðum. Þessu trúði ég
þangað til ég kynntist manninum mínum. Hann hló og sagði: „Marta
smarta, það er svona álíka óhollt eins og að horfa út um gluggann.“
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Íeina tíð þótti ekki smart að þurfa á hjálpartækj-
um eins og gleraugum að halda.  Óhappapésar
sem þurftu að brúka slík hjálpartæki voru jafn-

vel kallaðir ónefnum eins og gleraugnaglámar eða
eitthvað þaðan af verra. Í dag er allt annað upp á ten-
ingnum og í dag flokkast gleraugu sem tískuvara.
Flestir hátískuhönnuðir senda frá sér gleraugnalínur
meðfram fatalínum sínum og yfirleitt er hannað und-
ir sama þema. Þegar gleraugu eru valin skal varast
að feta praktísku leiðina. Vanda skal valið og mælt er
með því að viðkomandi kaupi það sem hann dreymir
um. Aðallega þó vegna þess að þessi fylgihlutur eða
tískuhjálpartæki er staðsett í andlitinu og flestir
ganga með gleraugu sjö daga vikunnar allt árið um
kring. Það er því skemmtilegra að eiga til skiptanna
og hafa hjálpartækið í smekklegri kantinum. Þeir
allra hörðustu eiga gleraugu við hvert tækifæri eða í
stíl við fataskápinn. 

Franski gleraugnahönnuðurinn Alain Mikli hefur
verið leiðandi í gleraugnatískunni síðan hann byrjaði
að hanna þau árið 1978. Hann hefur unnið mest úr
plasti og hafa gleraugnaumgjarðir hans verið með
rík karaktereinkenni. Nýjasta línan frá Mikli er
súpersvöl. Þar mætir svarti liturinn hinum glæra og
útkoman er stórkostlega frumleg og dásamleg.
Hönnuðurinn útskýrir þetta þannig að þegar svörtu
gleraugun kynntust þeim glæru varð til nýtt sam-
band sem hann kallar PACT. Svarti liturinn er einn
mest notaði liturinn í plastumgjörðum
í dag en hið glæra er minnst
notað. Með því að sameina
þessi tvö efni verður til frum-
leg blanda sem gefur gler-
augunum ákveðinn karakter
en um leið léttleika. Gleraug-
un í PACT-línunni koma í tak-
mörkuðu upplagi og eru eng-
in tvö gleraugu eins.

martamaria@frettabladid.is

Bjútítips a› hætti J-Lo
Byrjaðu á því að undirbúa húðina vel með góðu rakakremi
og notaðu varasalva með sólarvörn. Berðu kremaðan
farða á andlitið með fingrunum eða bursta og varastu að
hylja andlitið eins og grímu. Berðu farðann frekar á þau
svæði sem þurfa farða til að halda áferðinni léttri.
Galdratrikkið til að líta út eins og stórsöngkonan Jenni-
fer Lopez er að bera ferskjulitaðan hyljara í kringum aug-
un og þá sérstaklega undir augun og örlítið niður á kinnarn-
ar og meðfram nefi. Berðu þunnt lag af ljósum sanseruðum
augnskugga yfir augnlokin og upp að augabrún. Dustaðu
sólarpúðri létt yfir krem skuggann því það gefur hon-
um festu og er góður grunnur undir venjulegan
augnskugga. Nú er komið að ljósa blýantinum.
Berðu hann í kringum augum (Í glóbus línuna)
til að gefa augunum meiri dýpt. Næst skaltu
krulla augnhárin og bera á þau maskara.
Ljósgulur blýantur er settur inn í augnkrók-
ana til að opna augun og gefa þeim meiri
ljóma.
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PACT-LÍNAN er sérlega falleg og spennandi. Línan fæst
í heild sinni í Linsunni, Aðalstræti 9.

SÖNGKONAN hefur dálæti af MAC-snyrtivörum enda
lumar merkið á ógrynni af sniðugum snyrtivörum til að
láta mann líta vel út og geisla. 

Stjarnfræðilega sjarmerandi
Niður með sléttujárnið
Söngkonan Ashanti sannaði það á dög-
unum að það er kúl að vera með liði í
hárinu. Ekki er laust við að söngkonan
hafi verið með örlítið „Dallas-útlit“ á MTV-
hátíðinni sem haldin var í Japan á dög-
unum. Til þess að geta haft hár eins og
Ashanti er nauðsynlegt setja í sig kar-
menrúllur og blása hárið svo til með
krullubursta. Sérfræðingar segja að þetta
sé ekki sérlega flókið, það þurfi bara að
kunna réttu handtökin og svo er hin
gullna regla alltaf í gildi sem segir að æf-
ingin skapi meistarann.

SÖNGKONAN ASHANTI er með frábært
hár í Dallas-stíl.





HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

- allt á einum stað

Sýnd kl. 2 og 4  m/ísl. tali

 
SK DV

Sýnd kl. 8 og 11  B.i. 16 ára.

★★★ HL MBL

Sýnd kl.  1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 og 11
Sýnd í Lúxus kl. 1, 4, 7 og 10  
B.i. 10 ára

Sýnd kl. 1, 3.30, 5.45, 8 og 10.15

★★★★★ Fréttablaðið 
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★★ X-FM
★★★1/2  SJ Blaðið 1/2 
★★★1/2  Kvikmyndir.com 

Yfir 
25.000 gestir á aðeins 10 dögum!

SÍMI 551 9000

- allt á einum stað

Sýnd kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20  
B.i. 16 ára

★★★★ 
O.H.T. Rás 2Downfall

Sýnd kl. 3, 6 og 9

Sýnd kl. 3, 6 og 9 B.i. 10 ára

★★★★★ Fréttablaðið 
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★★ X-FM
★★★1/2  SJ Blaðið 1/2 
★★★1/2  Kvikmyndir.com 

Sýnd kl. 4, 6 og 8

Einstök upplifun!

★★★
SK DV

Sýnd kl. 10  Bi. 16 ára

Breskur glæpatryllir eins og þeir 
gerast bestir. Svartur húmor, ofbeldi 

og cool tónlist með Cult, Starsailor, FC 
Kahuna og Duran Duran.

Frá framleiðendum Lock Stock & Snatch

Yfir 
25.000 gestir á aðeins 10 dögum!

★★★
ÓÖH DV

★★★ HL MBL

500 kr. afsláttur fyrir Námufélaga Landsbankans

Miðasala í verslunum Skífunnar, BT á Akureyri og Selfossi, 
á www.event.is og í síma 575 1522. Miðaverð aðeins 5.900. 
ATH: Mjög takmarkað miðamagn! 



Stjörnur á
vellinum
Það er ekki bara Jack Nicholson
sem fer á völlinn til þess að fylgj-
ast með sínu liði í NBA-deildinni.
Heitasta liðið um þessar mundir
er Miami Heat sem etur kappi við
núverandi meistara Detroit Pi-
stons.

Aðfaranótt föstudags fór fram
fimmti leikurinn og það er óhætt
að segja að stjörnurnar hafi mætt
og hvatt sína menn. Meðal þeirra
sem mættu voru þeir hálfnafnar
Colin Farrell og Jamie Foxx, sem
eru um þessar mundir  að leika í
Miami Vice. Þá mátti einnig sjá
glitta í Pharell úr N.E.R.D en
sveitin hefur hætt við að hætta. 

Þess má til gamans geta að
fyrrverandi leikmaður Los Angel-
es Lakes, Shaq, leikur einmitt með
Heat og því má kannski segja að
hann dragi að sér stjörnurnar. 

Það var heimaliðið Miami sem
bar sigur úr býtum í höllinni
American Airlines í Miami og
leiðir nú einvígið með þremur
vinningum gegn tveimur. ■

FRÉTTIR AF FÓLKI

Vandræðagemlingurinn Bobby Brown hefur komst
í kast við lögin enn einu sinni. Handtökuheimild

var gefin út á hendur söngvaranum á miðvikudag
þar sem hann mætti ekki fyrir rétt. Bobby ætlaði
að byrja með raunveruleikaþátt á næstu mánuðum
en nú hefur þættinum, Being Bobby Brown, verið
frestað um óákveðinn tíma þar sem enginn veit
hvar söngvarinn er.
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JAMIE FOXX Óskarsverðlaunahafinn var mættur til að styðja sitt lið

COLIN FARRELL Það er greinilegt að
Farrell hefur írskt blóð í æðum sínum og
bjórkrúsin var aldrei langt undan.

PHARELL Hefur unnið náið með verðandi
Íslandsvininum Snoop Dog en gaf sér þó
tíma til þess að fylgjast með leiknum.



Chris Rock fæddist 7. febrúar árið 1966 í Andrews í Suð-
ur-Karólínu í Bandaríkjunum. Hann ólst upp í Bedford-
Stuyvesant í Brooklyn í New York. 

Chris var fæddur í grínistahlutverkið og fór fljótt að
láta ljós sitt skína á grínklúbbum í New York eftir að
hann hætti í miðskóla. Grínistinn góðkunni Eddie
Murphy sá atriði Chris eitt kvöldið og var svo hrifinn að
hann lét hann fá hlutverk í myndinni sinni Beverly Hills
Cop II árið 1987.

Með hjálp Sam Kinison heitins og Eddie Murphy fékk
Chris hlutverk í sjónvarpi og kvikmyndum en alltaf
frekar lítil hlutverk. Hann lék til dæmis í New Jack City
árið 1991 og Boomerang árið 1992. Chris datt í lukku-
pottinn snemma á tíunda áratugnum þegar hann var ráð-
inn til að leika og skrifa í Saturday Night Live. Eftir þrjú
ár þar fékk hann hlutverk í myndum eins og Sgt. Bilko.
Beverly Hills Ninja og Doctor Doolittle. 

Þó að Chris hafi ekki beint slegið í gegn í kvikmynda-
húsum þá var hann mjög vinsæll sem uppistandari í sín-
um eigin þáttum. Hann fékk til dæmis tenn Emmy-verð-
laun fyrir þáttinn Bring the Pain árið 1997. 

Árið 1997 var The Chris Rock Show sýnt
í fyrsta sinn hjá HBO. Þátturinn gekk mjög
vel í þrjú ár og vann Chris tvö
CableACE-verðlaun fyrir frammi-
stöðu sína. Með þættinum varð
Chris alvöru sjónvarpsstjarna og
gerði persónur eins og Pootie Tang
vinsælar en árið 2001 var gerð mynd
um Pootie Tang.

Chris býr nú í Brooklyn í New
York með eiginkonu sinni til níu ára,
Malaak Compton-Rock, en þau eiga sam-
an tvö börn.
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AKSJÓN

POPP TÍVÍ

6.00 The Body (B. börnum) 8.00 The
Rookie 10.00 Just Looking 12.00 Alice In
Wonderland 14.00 The Rookie 16.00
Just Looking 18.00 Alice In Wonderland
20.00 The Body (B. börnum) 22.00 Spin
the Bottle 0.00 One Night at McCool's (B.
börnum) 2.00 The North Hollywood
Shoot-Out (Strangl. b. börnum) 4.00 Spin
the Bottle 

14.00 Sjáðu (e) 16.00 Game TV (e)
17.00 Íslenski popp listinn (e) 

7.15 Korter 14.00 Samkoma í Fíladelfíu
18.15 Korter

Í TÆKINU 

Var uppgötvaður af Eddie Murphy

Dogma – 1999 Nurse Betty – 2000 Jay and Silent Bob Strike Back – 2001
Þrjár bestu myndir 
Chris:

STÖÐ 2 BÍÓ

SKJÁREINN

12.00 Bold and the Beautiful 13.45 Joey
(15:24) 14.15 Það var lagið 15.15 Kevin Hill
(9:22) 16.00 Strong Medicine 3 (5:22) 16.55
Oprah Winfrey 17.40 60 Minutes I 2004 

SJÓNVARPIÐ

20.45

MY FAMILY. Breskur gamanþáttur um tannlækn-
inn Ben og fjölskylduna hans sem er ansi
skrautleg.

▼

Grín

21.20

MATCHSTICK MEN Glæpagamanmynd um tvo
svikahrappa af verstu gerð.

▼

Bíó

20.30

MAD ABOUT ALICE Nýir þættir um Alice og Doug
sem eru nýskilin en reyna að haga sér eins og
manneskjur.

▼

Gaman

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Svampur, The
Jellies, Snjóbörnin, Pingu 2, Músti, Póstkort frá
Felix, Magic Schoolbus, Sullukollar, Barney 4 –
5, Með Afa, Engie Benjy, Hjólagengið, Pride) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.54 Lottó
19.00 Íþróttir og veður 
19.15 Whose Line Is it Anyway? 3 (Hver á

þessa línu?)
19.40 Virginia's Run (Hestastelpan) Kvik-

mynd um fjölskyldu sem mætir miklu
mótlæti. Hestar eru líf þeirra og yndi
en þegar móðirin lætur lífið af slysför-
um bannar faðirinn 12 ára dóttur
sinni að fara á hestbak. Síðar hjálpar
hún folaldi í heiminn og augljóst að
áhugi hennar á hestum á sér engin
takmörk. Folaldið vex og dafnar og
stúlkan fer að ríða út um nætur.
Pabbinn kemst að öllu saman og
verður að endurskoða afstöðu sína.
Aðalhlutverk: Gabriel Byrne, Joanne
Whalley, Lindze Letherman. Leikstjóri:
Peter Markle. 2002.

21.20 Matchstick Men (Svikahrappar) Roy
og félagi hans eru svikahrappar af
verstu gerð.  Aðalhlutverk: Nicolas
Cage, Sam Rockwell, Alison Lohman.
Leikstjóri: Ridley Scott. 2003. Bönnuð
börnum.

23.15 The Associate 1.05 Four Days 2.30
From Hell (Stranglega bönnuð börnum) 4.30
Fréttir Stöðvar 2 5.15 Tónlistarmyndbönd frá
Popp TíVí 

14.50 Heimsliðið gegn Ciudad Real. Bein út-
sending frá kveðjuleik til heiðurs Talant
Dusjebajeff. 16.40 HM fatlaðra í alpagreinum
skíðaíþrótta 1 17.45 Táknmálsfréttir 17.55
Landsleikur í fótbolta. Bein útsending frá leik
Íslendinga og Ungverja í forkeppni heims-
meistaramótsins í fótbolta á Laugardalsvelli. 

8.00 Morgunstundin okkar 8.01 Gurra grís
8.08 Bubbi byggir 8.20 Pósturinn Páll 8.35
Hopp og hí Sessamí 9.00 Fræknir ferðalangar
9.25 Strákurinn 9.30 Arthur 9.55 Gæludýr úr
geimnum 10.20 Kastljósið 10.50 Smáþjóða-
leikarnir 2005 11.10 Hlé

19.00 Fréttayfirlit 
19.05 Landsleikur í fótbolta Ísland – Ung-

verjaland, seinni hálfleikur.
20.00 Fréttir, íþróttir og veður 
20.40 Lottó

20.45 Fjölskylda mín (2:13) (My
Family)Bresk gamanþáttaröð um
tannlækninn Ben og skrautlega fjöl-
skyldu hans. Aðalhlutverk leika Robert
Lindsay, Zoë Wanamaker, Kris Mars-
hall, Gabriel Thompson, Siobhan
Hayes og Keiron Self.

21.20 Jarðbundin sál (Down to Earth)Banda-
rísk gamanmynd frá 2001 um svartan
brandarakarl sem endurholdgast í lík-
ama roskins hvíts manns og lendir í
ótrúlegum ævintýrum. Leikstjórar eru
Chris Weitz og Paul Weitz og meðal
leikenda eru Chris Rock, Regina King
og Chazz Palminteri.

22.45 Charlotte Grey Bresk bíómynd frá
2001. Ung skosk kona gengur til liðs
við frönsku andspyrnuhreyfinguna í
seinni heimsstyrjöld til að reyna að
bjarga kærasta sínum sem er týndur í
Frakklandi. Leikstjóri er Gillian Arm-
strong og meðal leikenda eru Cate
Blanchett og Billy Crudup. Kvikmynda-
skoðun telur myndina ekki hæfa fólki
yngra en 12 ára. 

0.45 Kvöld í klúbbnum 2.05 Útvarpsfréttir í
dagskrárlok

13.45 Þak yfir höfuðið 14.30 Still Standing
(e) 15.00 Less than Perfect – NÝTT! (e)
15.30 According to Jim (e) 16.00 The
Bachelor (e) 17.00 Djúpa laugin 2 (e) 18.00
Survivor Palau – lokaþáttur (e) 

19.00 MTV Cribs – NÝTT! (e) 
19.30 Pimp My Ride (e) 
20.00 Burn it – NÝTT! Breskur framhalds-

myndaflokkur frá BBC um hóp vina á
þrítugsaldri sem veit ekki hvað þeir
ætla að verða þegar þeir eru orðnir
stórir. Þeir Andy, Carl og Jon búa í
Manchester, vita ekki í hvorn fótinn
þeir eiga að stíga þegar kemur að
ástamálunum og komast að því að
kærusturnar eru tilbúnar að beita
ýmsum brögðum til að fá sínu fram-
gengt. 

20.30 Mad About Alice – NÝTT! Þættir frá
BBC sem fjalla um Alice og Doug sem
eru nýskilin, en rembast við að haga
sér eins og manneskjur hvort gagnvart
öðru vegna sonar sem þeim tókst að
eignast áður en allt fór upp í loft. 

21.00 Batman Returns Þegar spilltur við-
skiptajöfur og mörgæsin ógeðslega
leggja á ráðin að ná yfirráðum yfir
Gotham borg er Batman sá eini sem
getur komið til bjargar. Aðalhutverk
eru í höndum Michael Keaton, Danny
DeVito og Michelle Pfeiffer. 

23.05 C.S.I. – lokaþáttur (e) 23.50 One Tree
Hill (e) 0.40 Law & Order: SVU – lokaþáttur
(e) 1.25 Tvöfaldur Jay Leno (e) 2.55 Óstöðv-
andi tónlist 

▼

▼

▼

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.00 Motorcycling: Grand Prix Italy 13.00 Tennis: Grand
Slam Tournament French Open 16.00 Football: U-21
Festival Toulon France 18.00 Football: Top 24 Clubs
18.30 All Sports: Vip Pass 18.45 Football: National Cup
French Cup France 21.00 Football: World Cup Germany
23.15 Rally: World Championship Turkey 23.45 All
Sports: Vip Pass

BBC PRIME
12.00 Doctors 14.00 The Good Life 14.30 Dad's Army
15.00 Top of the Pops 15.30 Top of the Pops 2 15.55
The Weakest Link Special 16.40 Would Like to Meet
17.40 Casualty 18.30 Girl Friday 19.30 Joe Louis 20.30
Two Pints of Lager and a Packet of Crisps 21.00 Shoot-
ing Stars 21.30 Top of the Pops 22.00 Top of the Pops 2
22.30 The Office 23.00 Wild Weather 0.00 Iceman 1.00
The Darwin Debate

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Marine Machines 13.00 Frontlines of Construction
14.00 The Tallest Towers 15.00 Air Crash Investigation
16.00 Extreme Ironing 17.00 Ultimate Survivor – The My-
stery of Us 19.00 Clearing the Killing Fields 20.00 No
Man's Land 22.00 Clearing the Killing Fields 23.00 No
Man's Land

ANIMAL PLANET
12.00 Forest Tigers 14.00 The Crocodile Hunter Diaries

16.00 Pet Star 17.00 King of the Jungle 18.00 The Most
Extreme 19.00 Lions – Finding Freedom 20.00 The Jeff
Corwin Experience 21.00 O'Shea's Big Adventure 22.00
Natural Born Sinners 23.00 Animals A-Z 0.00 Big Cat Di-
ary 1.00 Wild India

DISCOVERY
12.00 Ray Mears' World of Survival 13.00 Mythbusters
14.00 Extreme Landspeed 15.00 Flying Heavy Metal
15.30 Al Murray's Road to Berlin 16.00 Super Structures
17.00 Walking With Dinosaurs 18.00 Extreme Engineer-
ing 19.00 American Chopper 20.00 Rides 21.00
Scrapheap Challenge 22.00 Trauma 23.00 Amazing
Medical Stories 0.00 Impossible Heists

MTV
12.00 The Fabulous Life of 12.30 Filthy Rich Weekend
Music Mix 13.00 My Super Sweet 16 13.30 Borrow My
Crew 14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV
16.30 Hip Hop Candy 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 The Fabulous
Life of 22.00 So 90's 23.00 Just See MTV

VH1
12.00 The Fabulous Life Presents The Fabulous Top 40
13.30 Fabulous Life Of... 16.00 The World's Most Fanta-
bulous Homes 17.00 Fabulous Life Of... 19.30 The
Fabulous Life Presents The Fabulous Top 40 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
Sizzle 14.00 Weddings 14.25 Matchmaker 14.50 It's a
Girl Thing 15.15 Cheaters 16.00 Yoga Zone 16.25 The
Method 16.50 City Hospital 17.40 Single Girls 18.40 The
Roseanne Show 19.25 Matchmaker 19.50 Hollywood
One on One 20.15 Sex and the Settee 20.40 Spicy Sex
Files 21.25 City Hospital 22.20 Crime Stories 23.10 The

Race 0.00 Africa on a Plate 0.30 Vegging Out

E! ENTERTAINMENT
12.00 Love is in the Heir 13.00 The Entertainer 14.00 The
E! True Hollywood Story 18.00 Gastineau Girls 19.00
The E! True Hollywood Story 21.00 Dr. 90210 22.00 High
Price of Fame 23.00 Gastineau Girls 0.00 Love is in the
Heir 1.00 The E! True Hollywood Story

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 Foster's Home for Imaginary Friends
16.55 Ed, Edd n Eddy 17.20 Dexter's Laboratory 17.45
Codename: Kids Next Door 18.10 The Powerpuff Girls
18.35 The Grim Adventures of Billy & Mandy

JETIX
12.20 Digimon II 12.45 Super Robot Monkey Team
Hyperforce Go! 13.10 Iznogoud 13.35 Life With Louie
14.00 Three Friends and Jerry II 14.15 Jacob two-two
14.40 Ubos 15.05 Goosebumps

MGM
13.35 Lady in White 15.30 My American Cousin 17.00 A
Twist of Sand 18.30 The Burning Bed 20.05 Ground
Zero 21.45 Confidence Girl 23.05 Stay Hungry 0.45 The
Island of Dr. Moreau 2.25 Thrashin'

TCM
19.00 The Fearless Vampire Killers 20.45 Mark of the
Vampire 21.45 The Asphalt Jungle 23.35 The Public
Enemy 0.55 These Wilder Years 2.25 The Trouble with
Girls

ERLENDAR STÖÐVAR

OMEGA

7.00 Joyce Meyer 7.30 Benny Hinn 8.00 T.D.
Jakes 8.30 Maríusystur 9.00 Gunnar Þorsteins-
son (e) 9.30 Blandað efni 10.00 Joyce Meyer
10.30 Ron Phillips 11.00 Um trúna og tilver-
una 11.30 Maríusystur 12.00 Fíladelfía (e)
13.00 Joyce Meyer 13.30 Believers Christian
Fellowship 14.30 Acts Full Gospel 15.00 Ísrael
í dag 16.00 Joyce Meyer 16.30 Blandað efni
17.00 Ewald Frank 17.30 Mack Lyon 18.00
Acts Full Gospel 18.30 Joyce Meyer 19.00
CBN fréttastofan – fréttir á ensku 20.00 Um
trúna og tilveruna Friðrik Schram 20.30 Gunn-
ar Þorsteinsson (e) 21.00 Ron Phillips 21.30
Miðnæturhróp 22.00 Joyce Meyer 22.30
Blandað efni 23.00 CBN fréttastofan – fréttir á
ensku 0.00 Nætursjónvarp

CHRIS LEIKUR Í DOWN TO EARTH KL. 21.20 Í SJÓNVARPINU Í KVÖLD.
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BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

13.00 Laugardagsþátturinn 14.00 Til allra átta
14.30 Demantar að eilfíu, gæfa eða bölvun
15.03 Í skugga meistaranna 15.20 Með laugar-
dagskaffinu 16.10 Nítján drauma nótt
17.05 Djassgallerí New York 18.28 Bíótónar
19.00 Íslensk tónskáld 19.30 Stefnumót 20.15
Fiðluleikarinn Björn Ólafsson 21.05 Fimm
fjórðu 21.55 Orð kvöldsins 
22.15 Uppá teningnum 23.10 Danslög

9.00 Gulli Helga 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Rúnar Róbertsson
16.00 Henný Árna 

18.30 Kvöldfréttir 19.00 Bjarni Ólafur -
Danspartý Bylgjunnar 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Helgarútgáfan
16.08 Fótboltarásin

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir 19.30 PZ-
senan

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
Tár Guðs 11.00 Í vikulokin 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.10 Hádegisútvarpið – U: Kristján Hjálmars-
son og Þórarinn Þórarinsson. 13.00 Sögur af
fólki – U: Helga Vala 15.03 Úr skríni – 
U: Magga Stína. 

16.00 Glópagull og gisnir skógar – Umsjón:
Auður Haralds e. 17.03 Frjálsar hendur Ill-
uga e. 18.00 Sannar kynjasögur eftir Cheiro.
Kristmundur Þorleifsson þýddi. 19.00 Bíla-
þáttur e. 20.00 Laugardagsmorgunn e. 
22.00 Hádegisútvarpið e. 22.50 Sögur af fólki e.

9.00 Bílaþáttur – U: Leó M. Jónsson 10.03
Laugardagsmorgunn – Umsjón: Eiríkur Jóns-
son

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. 

Þeir sem sjá sér ekki fært að fara á lands-
leikinn í dag þurfa ekki að hafa áhyggjur því
Sjónvarpið sýnir beint frá leik Íslendinga og
Ungverja í forkeppni heimsmeistaramótsins í
fótbolta á Laugardalsvelli í dag og hefst leik-
urinn klukkan 18.05. 
Ungverjar unnu fyrri leikinn ytra í september
3-2 og því eiga Íslendingar harma að hefna
og stendur þjóðin öll að sjálfsögðu með
hetjunum sínum. Í leikhléi, klukkan 19.00,
verður stutt fréttayfirlit en fréttatími kvöldsins
verður svo að leik loknum, klukkan 20.00.

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Sjónvarpið kl. 17.55ÍSLAND – UNGVERJALAND

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Nú er harma að hefna

Svar:Lilly úr kvikmyndinni
That Old Feeling árið 1997.

„I haven't been this happy since it was okay to take
drugs.“

»
Forkeppni HM er

æsispennandi.

22.00

HNEFALEIKAR Kostya Tszyu mætir Ricky Hatton
í Manchester á Englandi í kvöld.

▼

Íþróttir

18.30 Inside the US PGA Tour 2005 (Banda-
ríska mótaröðin í golfi)Vikulegur frétta-
þáttur þar sem fjallað er um banda-
rísku mótaröðina í golfi ánýstárlegan
hátt. Hér sjáum við nærmynd af
fremstu kylfingum heims og fáumgóð
ráð til að bæta leik okkar á golfvellin-

13.20 Toyota mótaröðin í golfi 2005 14.20
NBA (Miami – Detroit) 16.20 Aflraunir Arnolds
16.50 Enski boltinn 18.00 Motorworld

um. Ómissandi þáttur fyrirgolfáhuga-
menn.

18.54 Lottó
19.00 US PGA Memorial Tournament Bein út-

sending frá Memorial Tournament
sem er liður í bandarísku mótaröð-
inni.Ernie Els sigraði á mótinu í fyrra
og á því titil að verja. Leikið er íDublin
í Ohio.

22.00 Hnefaleikar (Kostya Tszyu – Ricky
Hatton)Bein útsending frá hnefaleika-
keppni í Manchester á Englandi. Á
meðal þeirrasem mætast eru Kostya
Tszyu og Ricky Hatton en í húfi er
heimsmeistaratitillIBF-sambandsins í
veltivigt (junior). 

2.00 NBA (Detroit – Miami) 

▼

HALLMARK

12.30 Back When We Were Grown Ups 14.15 Mr. Rock
'n' Roll: The Alan Freed Story 16.00 Enslavement: The
True Story of Fanny Kemble 17.45 Long Shot 19.30
Lives of the Saints 21.00 Lonesome Dove: The Series
21.45 Cavedweller 23.30 Lonesome Dove: The Series
0.30 Lives of the Saints 2.15 Cavedweller

BBC FOOD

12.00 Douglas Chew Cooks Asia 12.30 Ready Steady
Cook 13.00 The Naked Chef 13.30 Wild and Fresh 14.00
Can't Cook Won't Cook 14.30 Coconut Coast 15.30
Ready Steady Cook 16.00 Soul Food 16.30 Open
Rhodes 17.00 Sophie's Sunshine Food 17.30 Tamasin's
Weekends 18.00 Delia's How to Cook 18.30 A Cook's
Tour 19.00 A Cook On the Wild Side 19.30 The Best
20.00 The Rankin Challenge 20.30 Wild Harvest 21.00
Who'll Do the Pudding? 21.30 Ready Steady Cook

DR1

13.55 Boogie sommer Listen 14.55 Dawson's Creek
15.40 F¢r s¢ndagen 15.50 Held og Lotto 16.00 Den
hvide sten 16.30 TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt
17.05 Mr. Bean 17.30 Når der er knald på elefantungen
18.00 Fars fede Las Vegas ferie 19.30 Kriminal-
kommissær Barnaby 21.05 Way of the Gun 23.00
Boogie sommer Listen

SV1

12.00 Mat/Niklas 12.30 Helt historiskt 13.00 Gymnastik:
EM 14.00 Gymnastik: EM 16.00 Tre damer på gym 16.30
Disneydags 17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 Wild
Kids 19.00 Ulveson och Herngren 19.30 Kalla spår 20.15
Nat King Cole 21.10 Rapport 21.15 Ulveson och Hern-
gren special 21.45 Little Britain 22.15 Lockbete 0.10
Sändning från SVT24

Hluti af íslenska landsliðinu.
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Björgvin G. Sigurðsson og María
Ragna Lúðvígsdóttir eignuðust

sitt annað barn í fyrrinótt. Parinu
fæddist stúlka en María
átti fyrir fjögur börn
og er stúlkan því
sjötta barn hennar.
Það er því orðið
fjölmennt á heimili
þeirra á Skarði í
Gnúpverjahreppi
en þar liggja
æskuslóðir
Björgvins.
Mágur Maríu
er Sigurður
G. Guð-
jónsson, stjórnarformaður Blaðsins
og að líkindum leiðarahöfundur
þess, en Sigurður og kona hans eiga
tvær dætur.

Agnes Bragadóttir, einn helsti
talsmaður Almennings ehf., er

komin aftur til starfa á ritstjórn
Morgunblaðsins. Agnes hefur verið
einn skeleggasti rannsóknarblaða-
maður Morgunblaðsins í mörg ár og
greinarflokkur hennar, Endalok sam-
bandsins, vakti verðskuldaða athygli
á sínum tíma. Agnes hefur nú störf
að nýju í viðskiptafréttum og öðrum
fréttum en menn í viðskiptalífinu
veita því athygli að Agnes hefur
komið nokkuð víða við í fjárhagsleg-
um tilgangi með yfirreið sinni í
Landssímabaráttunni.

Lárétt:
2 hróp, 6 hvíldi, 8 sláa, 9 lengst frá, 11
tveir eins, 12 brothætt, 14 stóran fugl, 16
í röð, 17 tímabili, 18 beisk, 20 frá, 21
sáðland.
Lóðrétt:
1 fánýtt skraut, 3 rykkorn, 4 andleg
flatneskja, 5 háttur, 7 kærleiksþurfi, 10
eins um ö, 13 veitingastaður, 15 ganga,
16 frysta, 19 ending.

Lausn.

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

Höfðabakka 1 - sími 587 50 70
Opið laugardaga frá 10-14.30

SIGIN GRÁSLEPPA 
OG SJÓ SIGINN

FISKUR

SIGIN 
GRÁSLEPPA

OG KÆST SKATASTÓR HUMAR
,

Akraborgin eða Sæbjörgin eins og
hún heitir í dag mun sigla til síns
gamla áfangastaðar Akraness á
morgun. „Við förum eina ferð til
Akraness klukkan ellefu í fyrra-
málið og verðum komin þangað
rétt undir tólf,“ segir Sif Gunnars-
dóttir, viðburðastjóri Höfuðborg-
arstofu, en ferðin er liður í Hátíð
hafsins. „Um leið og Boggan, eins
og hún er gjarnan kölluð, leggst
að bryggju verður tekið á móti
fólki og farið með það á safna-
svæðið á Akranesi. Þar verða vík-
ingar í fornum leikjum og menn
að elda gómsæta fiskisúpu sem
fólk fær að bragða á. Um hálftvö
verður svo siglt til baka og þar
sem Boggan tekur einungis 150
manns er um að gera fyrir fólk að
mæta snemma ef það ætlar að
komast með en þetta er allt alger-
lega frítt.“

Boggan kemur þó oftar við á
Hátíð hafsins um helgina því á
morgun fer hún einnig í flösku-
skeytasiglingu klukkan þrjú og
verður einungis farin ein ferð. „Á
hafnarbakkanum verður staðsett
listsmiðja þar sem fólk getur
skreytt flöskur og föndrað falleg
og skemmtileg flöskuskeyti. Á
slaginu þrjú fer það svo út á haf
með Boggunni og hendir skeytun-
um út í hafsauga,“ segir Sif. 

Skipstjóri Sæbjargar mun
sigla skipinu á morgun og er það
hinn reyndi Hilmar Snorrason en
hann hefur stýrt skipinu frá árinu
1998 þegar Akraborgin hætti að
sigla til Akraness. „Sæbjörgin fer
þarna í smá Akraborgarleik og
siglir til Akraness eins og í gamla
daga,“ segir Hilmar. „Það á ef-
laust eftir að vekja upp gamlar og
kærar minningar hjá mörgum
Akurnesingum að sjá Bogguna
sigla að bryggju á ný því hún var
jú eins konar lífæð þeirra í fleiri
áratugi.“

Akraborgin gegnir þó öðru
starfi núna og í henni er starf-
ræktur Slysavarnarskóli sjó-
manna en hann á einmitt tuttugu
ára afmæli í ár. „Þetta er skóli
sem er starfræktur í því skyni að
auka öryggi sjómanna með

fræðslu en um eitt þúsund manns
sækja skólann á hverju ári.
Stjórnvöld hafa stutt gríðarlega
vel við bakið á okkur. Við störfum
undir samgönguráðuneytinu og
Sturla Böðvarsson á sérstaklega
hrós skilið fyrir átak sem hann

kom á í öryggismálum sjómanna.
Rannsóknarnefnd sjóslysa hefur
einnig orðið vör við stórlega
fækkun á alvarlegum slysum á
meðal sjómanna svo það er greini-
legt að eitthvað erum við að gera
rétt,“ segir Hilmar kátur. ■

HÁTÍÐ HAFSINS: BOGGAN SIGLIR TIL AKRANESS Í DAG

Sæbjörgin í Akraborgarleik
FRÉTTIR AF FÓLKI

Að fara á tónleika. Því stærri og dýrari þeim mun betra.
Þó við séum öll pirruð út í miðaverðið erum við innst

inni stolt af því að stjörnurnar sæki okkur heim. Aðdáendur
Snoop og Duran Duran eru í góðum málum en við hin ætt-
um að skella okkur bara upp á stemninguna. 

Hnébuxur Á Íslandinu leyfir veðrið
sjaldan stuttbuxur og því er tilvalið að fara hálfa

leið og kaupa sér hnébuxur. Til þess að þær séu
klæðilegar er gott að finna buxur sem nema við hnés-
bót aftan á leggjunum en eru rétt fyrir ofan hné að
framan. Í tískuvöruverslunum bæjarins eru til sportí
útgáfur en einnig penar og þröngar svo það er um að
gera að prófa sig áfram. 

Að borða kvöldmat seint. Það blundar í okkur Mið-
jarðarhafsbúi sem veit fátt betra en góða máltíð af

grillinu á fallegu síðkvöldi. Við erum heppin að njóta
sólar lengur en Ítalarnir og því enn meira tilefni til að
borða kvöldmatinn seint. Ef farið er á veitingastað er
málið að gera það ekki fyrr en um tíuleytið.

Horfa á vídeó Það er svo innipúkalegt að vera
fastagestur á vídeóleigunni á sumrin. Göngutúr í

kvöldkyrrðinni eða ferð í ísbúðina er skemmtilegur val-
kostur, því þá gefst tækifæri til að sýna sig og sjá aðra.
Ef veðrið er virkilega vont er hótinu skárra að skella sér
í bíó.

Hlaupabrettið Auðvitað er erfitt að stunda lyftingar
úti í náttúrunni, en það að skokka inni á hlaupa-

bretti þegar sólin skín úti er frekar halló. Hólar og hæðir
á göngustígum borgarinnar reyna mun meira á þolið en
hlaupabrettið og ekki spilla nokkrar freknur eða smá-
brúnka fyrir útiverunni. 

Mjög háir hælar Í dag er mikið um flatbotna skó
eða lága hæla. Háir hælar eiga það til að verða of

formlegir og heildarútlitið leiðinlega stíft, en sumarið er
tíminn til að vera frjálslegur.

INNI ÚTI

... fær Bubbi Morthens fyrir að
vera svona rosalega vinsæll.
Selst hefur upp á fjóra tónleika
kóngsins vegna 25 ára starfsaf-
mælis hans.

HRÓSIÐ

HILMAR SNORRASON Hann hefur stýrt skipinu Sæbjörgu, eða Akraborginni eins og
það hét áður, frá árinu 1998 eða síðan skipið hætti að ferja fólk til og frá Akranesi. 

Lárétt:
2kall,6lá,8ráa,9yst,11gg,12stökk,

14strút,16íj,17ári,18súr, 20af, 21
akur.
Lóðrétt:
1glys,3ar, 4lágkúra,5lag,7ástsjúk,10
töt,13krá,15tifa,16ísa,19ru.

Auðunn, Pétur og Sveppi úr þáttun-
um Strákarnir buðu fólki að mæta
niður á Lækjartorg á hádegi í gær.
Tilefnið var að þeir vildu gefa fólki
tækifæri til þess að borga fyrir sig
ef því fannst þættirnir hafa misboð-
ið sér á einhvern hátt.

Almenningur gat keypt rjóma-
tertur til styrktar langveikum börn-
um og hent í þá félaga. Eflaust hafa
þeir búist við að foreldrar með
börnin sín myndu vera í meirihluta
en þeim brá heldur betur í brún
þegar íslenska landsliðið í hand-
bolta mætti á svæðið.

Reyndar var enginn rassskelltur
eins og um árið en það hefur vafa-
laust ekki verið þægilegt að fá
rjómatertu í sig frá skothörðustu
leikmönnum Íslands.

Landsli›i› dúndra›i Strákana ni›ur
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SIGFÚS SIGURÐSSON  Línumaðurinn sterki lét Strákana finna fyrir því með rjómatert-
unni og skaut af öllu afli. 

Lei›rétting
Í gær urðu þau leiðu mistök að
Sigtryggur Valgeir Jónsson var
sagður húsvörður í Asparfelli sem
gengist hefur undir mikla andlits-
lyftingu. Þetta var í grein um
helsta kennileiti Efra-Breiðholts,
blokkirnar Asparfell og Æsufell,
sem eru samfelldar og undir sama
þaki, en heita tveimur götuheit-
um. Hið rétta er að viðgerð og
málun fer fram í þeim hluta
blokkarinnar sem nefnist Æsufell
og eru Sigtryggur og íbúar þeirr-
ar borgarprýði beðnir afsökunar á
misnefninu.



11:00 Dorgveiðikeppni. Allir skráðir þátttakendur fá bíómiða í Laugarásbíó. Sjóstangaveiðifélag Reykjavíkur hefur 
umsjón með keppninni. Hafnsögupramminn í Suðurbugt.

            Akraborgin siglir eina ferð frá Miðbakka Reykjavíkurhafnar til Akraness. Á Skaganum verður margt 
um að vera og geta farþegar valið um ýmsa afþreyingarkosti á meðan á dvöl þeirra stendur. Gönguferðir,
strætóferð á Safnasvæðið, dorgveiði og margt fleira. Akraborgin siglir til Reykjavíkur kl. 13:30.

            Hopp og skopp leiktæki: leikir, leiktæki, líf og fjör. Geimsnerill, fjórhjól og rennibraut.
Fitnesskeppni fyrir börn kl. 14:00 - 15:00. Miðbakkinn.

13:00 SÝNINGAR OPNA Á HÁTÍÐ HAFSINS

            Fiskar hafsins - Hafrannsóknarstofnun hefur staðið fyrir fisksöfnun undanfarnar vikur með hjálp góðra manna í 
Ögurvík og Granda. Afraksturinn er skrautlegt safn fiska sem sýnt verður á Miðbakkanum. Sýningin er einnig opin á sunnudag.

Höfnin og hernámið. Ljósmyndasýning sem sýnir hlutverk Reykjavíkurhafnar á hernámsárunum. Miðbakkinn.

            Fiskisagan flýgur. Ljósmyndasýning með svart-hvítum myndum eftir Kristinn Benediktsson sem hann hefur tekið bæði úti á sjó og í 
sjávarplássum víðsvegar um landið á síðari hluta áttunda áratugar síðustu aldar. Miðbakkinn. Sýningin stendur til 31. ágúst.

Ljósmyndir við sjóinn. Myndir eftir 7. bekkinga úr Borgaskóla, Grandaskóla og Laugalækjarskóla í Reykjavík. Samstarf við Myndver grunnskólanna.

            Stefán Jón Hafstein formaður Menningar- og ferðamálaráð Reykjavíkurborgar opnar sýningarnar. Allir velkomnir.

13:00 - 16:00

TJALDIÐ – KOMDU OG KYNNSTU HAFINU, IÐNAÐI OG ÍÞRÓTTUM TENGDU ÞVÍ.

Sendu bréf út í heim. Helga Kristrún Hjálmarsdóttir stýrir flöskuskeytalistsmiðju. Siglt verður með Sæbjörginni kl. 15:00 og flöskunum kastað út í hafsauga.

Harmonikkan ómar. Félagar úr Harmonikkufélagi Reykjavíkur taka lagið.

Vöfflur og kaffi. Kvennadeild  Slysavarnarfélagsins Landsbjargar selur sígildar veitingar.

Auðlindadeild Háskólans á Akureyri sýnir neðansjávarmyndir frá hverastrýtunum í Eyjafirði.

Fiskistofa. Fulltrúar Fiskistofu kynna starfsemi stofnunarinnar og upplýsingavef hennar. Blöðrur, sælgæti og íslenskt vatn að drekka.

Hafsúlan kynnir starfsemi sína. Tilboð verða á Hvalaskoðunarferðum og opið hús í fræðslusetrinu í Hvalstöðinni við Ægisgarð.

            Kynning á Faxaflóahöfnum sf. Hafnirnar i Reykjavik, Akranesi, Grundartanga og Borgarnesi sameinuðust undir nafninu Faxaflóahafnir sf þann 1. janúar í ár. 
Starfsemi hins nýja fyrirtækis verður kynnt með máli og myndum og einnig verður nýr vefur aðgengilegur á svæðinu.

Fjöltækniskóli Íslands kynnir námsframboð skólans s.s. skipstjórnar- og vélstjórnarsvið auk nýs tæknisviðs.

            Sjómennt fræðslusjóður sjómanna kynnir starfsemi og styrktarmöguleika sjóðsins.

            Kænu- og kappróðradeild Brokeyjar kynnir námskeið og sýnir báta.

            Elding kynnir hvalaskoðun og sjóstangaveiði. Sérstakt tilboð er í hvalaskoðunarferðir um helgina.

Hampiðjan sýnir þrívíddarmyndir af Gloríutrollum Hampiðjunnar.

Vaktstöð siglinga, Stjórnstöð Landhelgisgæslu Íslands, Sjálfvirka tilkynningaskyldan og Strandastöðvarnar.

Sportkafarafélag Íslands eldar öðuskel, sýnir köfunarbúnað og kafar í höfninni.

            Björgunarsveitin Ársæll verður með bíla sína til sýnis á Miðbakkanum.

13:30 Knattspyrnukeppni og reiptog á milli skipsáhafna á gervigrasvellinum í Laugardal. Hoppkastali á staðnum fyrir yngstu gestina.

14:00 Víkin - Sjóminjasafnið í Reykjavík. Sjóminjasafnið opnar sína fyrstu sýningu: Togarinn á Íslandi í 100 ár. Grandagarði 8. Safnið er opið milli 14:00 – 17:00
á laugardag og sunnudag. Sætaferðir verða á milli Miðbakka og safnsins kl.13:30 - 15:30 frá Esso stöðinni Geirsgötu. Ókeypis aðgangur alla helgina.

            Eyjahringurinn, elsta siglingakeppni landsins. Ræst með fallbyssu frá Miðbakka.

14:00 - 15:00
Hefurðu klappað krabba? Börn úr 6. bekk Grandaskóla sýna ýmiskonar sjávarlífverur. Í samstarfi við Sjávardýrasafn Fjölskyldu- og húsdýragarðsins. Miðbakkinn.

14:30 Klaufar og kóngsdætur - ævintýraheimur H.C Andersen. Atriði úr vinsælli sýningu Þjóðleikhússins í Sirkustjaldinu á Miðbakka.

15:00 Flöskuskeytasigling með Sæbjörginni. Hvar endar bréfið þitt? Lagt af stað frá Miðbakka.

            Vinir í stríði og friði - málþing um samskipti íslenskra og breskra sjómanna í sex hundruð ár. Fyrirlesarar: Helgi Þorláksson, Jón Þ. Þór, Robb Robinsson, Alan 
Hopper og Ken Knox. Sjóminjasafninu í Reykjavík Grandagarði 8. Samstarf Sjóminjasafnsins í Reykjavík og ReykjavíkurAkademíunnar.

Hljómsveitin Geirfuglarnir og Sjómannalagakeppni Hátíðar hafsins og Rásar 2. Geirfuglarnir leika eigin sjómannalög og að auki munu flytja vinningslagið úr 
Sjómannalagakeppninni Hátíðar hafins og rásar 2. Ágúst Ágústsson markaðsstjóri Faxaflóahafna veitir vinningshafa verðlaun. Sirkustjaldið, Miðbakka.

15:30 Hin eina sanna sjómannasveifla. Félagar úr Harmonikkufélagi Reykjavíkur taka lagið í sirkustjaldinu.

19:00 Sjómannahófið á Broadway. Miðasala í Broadway.

20:00 Sagan um Gústa trúð. Hinn heimsþekkti franski sirkus, Cirque, slær upp tjaldi á Miðbakkanum. Sagan um Gústa trúð er samstarfsverkefni Listahátíðar í Reykjavík
og Hátíðar hafsins með stuðningi Símans. Miðaverð er 3000 kr. fyrir fullorðna en 2000 fyrir börn. Miðasala í síma: 552 8588 og í Bankastræti 2.

Dagskráin í dag
laugardaginn 4. júní

Samstarfsaðilar:
Listahátíð í Reykjavík og Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur

Skemmtisigling fjöskyldunnar • Gunni & Felix • Sjósund • Ráarslagur • Kappróður • Listflug

Á meðal dagskráratriða á morgun:

Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir styrktu Hátíð hafsins 2005:

ÚTGERÐARFÉLAGIÐ FRIGG

SAMSKIP
Sjávarútvegsráðuneytið

ÚTGERÐARFÉLAGIÐ INGIMUNDUR



SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099  Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Besti 
vinurinn

Léttur öllari

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,-
IKEA/PS VÅLLÖ kanna 
1,2 lítrar ýmsir litir

    Barnamáltíð
              kjúklinganaggar, 
                      franskar og safi

KORINT blómapottur
Ø18 H19 sm 195,- BETTNA blómapottur 

Ø20 H18 sm

GRÄNSÖ 
borð   4.990,-

IGGÖN reykelsi/flugnafæla 
3 stk. Ø16 sm 490,-

ÖCKERÖ stóll 2.490,-

ÄNGAR kerti 6 stk. 395,-

390,-

KUNGSHATT garðaskraut

390,-
HAKEBO handgerðar körfur
4 stk. frá 25x25 H15 sm 390,-

290,-

RÖNÖ skrautsteinn tvær gerðir 
20 sm 250,-/36 sm 290,-

TYVÖ 
motta 76x114 sm 490,-

SMS
Nú er það komið fram í dagsljósið

og hefur enginn mótmælt því sér-
staklega eða vísað því á bug, að hinir
fræknu ölgerðarfeðgar frá Rússlandi
eignuðust Landsbankann á sínum
tíma með því að slá á þráðinn, eins og
það heitir, til þáverandi forsætisráð-
herra og einfaldlega biðja um að fá að
kaupa bankann. Sá díll í gegnum síma
verður líklega að teljast einhver
stærsti díll sem gerður hefur verið í
gegnum síma hér á landi og fer lík-
lega í bækurnar sem eitthvað stærsta
skref sem tekið hefur verið í símsölu-
mennsku hér á landi fyrr og síðar.

GAURINN bara tók upp tólið. Ekk-
ert að stressa sig á þessu. Var í bandi.
Var ekkert að tvínóna við þetta.
Hringdi í kauða. „Hey félagi! Frétti
að þú værir að selja banka! Ííííhaaa.
Ég kaupi.“ Og málið dautt. Dílnum
lokað. Allir sáttir. Nema auðvitað þeir
hinir sem þurftu að fara í gegnum
eitthvað söluferli með tilboðum og
dóti, án þess að vita að þeir áttu aldrei
séns. Þeir nefnilega höfðu ekki vit á
að hringja og einfaldlega biðja um
bankann. Tryggja sér dæmið fyrir
fram.

AUÐVITAÐ á maður alltaf að
hringja í fólk þegar maður vill eitt-
hvað. Bara slá inn númerið. Ekkert
hik. Ég er ómögulegur í þessu. Ég er
nefnilega haldinn léttri símafóbíu,
ótta við símtöl. Mér finnst skrýtið að
vera með einhverja rödd í annarri
manneskju í eyranu án þess að sjá
manneskjuna. Kannski sæki ég illa
að? Ég er alltaf hræddur um slíkt.
Hvað ef fólk er kannski í miðjum eld-
heitum ástarleik þegar ég hringi? „Er
ég að trufla?“ spyr ég, mjóróma. „Já,
nei, nei,“ er dæst hinum megin.
„Hvað?“ Og ég fer í mínus, þið vitið. 

ÉG er meira fyrir sms þegar mikið
liggur við. Símtöl klúðrast bara. Ég
hljóma kannski fúll út af einhverju,
en er samt ekki fúll. Röddin mín er
bara svona. Svo þegi ég kannski óeðli-
lega mikið, alveg óvart, þannig að
símtalið fjarar út í sandinn. Samt
meina ég ekkert með því. Sms er
laust við þetta. Sms-skilaboð finnast
mér líka falleg og skemmtileg. Þau
eru meira í anda gömlu sendiboðanna,
sem ungt fólk í tilhugalífi sendi sín á
milli með skilaboð á fallegu bréfsefni
í frönsku sveitaþorpi á miðri 18. öld.
Þið vitið. Sms byggist á hinu ritaða
máli og þar eru margir betur á heima-
velli en í hinu talaða. Sms eru bréf-
dúfur nútímans. 

HITT er þó annað mál að oft spilar
maður rassinn úr buxunum með einu
fíflalegu og mjög svo óviðeigandi sms
í hita leiksins, einkum til kvenna. Ég
er reyndar alveg viss um að áður fyrr
gerðu menn það líka og sendu óviðeig-
andi skilaboð með sendiboða eða bréf-
dúfum undir áhrifum áfengis. Fengu
svo kjánahroll dauðans daginn eftir. 

EN hvað um það. Ég hefði semsagt
frekar sent sms til forsætisráðherra
ef ég hefði viljað kaupa Landsbank-
ann. En ég er ekki viss um að ég hefði
fengið svar, frekar en aðrir. Og dag-
inn eftir hefði ég ábyggilega eytt því
úr símanum og spurt sjálfan mig eins
og kjáni: Hvað var ég að pæla? ■

BAKÞANKAR
GUÐMUNDAR 

STEINGRÍMSSONAR


