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SUNNUDAGUR
Vill nýtt líf
Aron Pálmi Ágústsson segist
bjartsýnn á framtíðina.
Hann ætlar að sækja
sér menntun og móta
sér framtíð í öðru umhverfi eftir að hann er
laus mála úr stofufangelsi í Texas.
VIÐTAL 22

Óskabarnið fer á flug
Með kaupum Avion Group á
Eimskipum hverfur félagið
tímabundið af hlutabréfamarkaði. Stefnt
er að skráningu
sameinaðs félags
fyrir lok janúar á
næsta ári. Stefnt er
að því að hluthafar
Burðaráss, sem eru
tæplega 20 þúsund fái
þá bréf í Avion.
VIÐSKIPTI 10

Popparar bjarga heiminum
Hin gamla
glysímynd rokkara og poppara,
þar sem þeim
stendur á sama
um allt nema
dóp og konur, er fallin.
Rokkarar
eru nú pólitískir
friðarsinnar.

Frjálsíﬂróttakonan Ásdís Hjálmsdóttir kóróna›i eftirminnilega viku
me› ﬂví a› vinna sín önnur gullver›laun en Ísland var me› næstflest
ver›laun á leikunum á eftir K‡pur.
ÍÞRÓTTIR 35

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Skorradalur:

RÚV keypti ﬂætti
án fjárheimilda

Sameiningu
hafna› á n‡

Tvær fullunnar íslenskar sjónvarpsﬂáttara›ir bí›a s‡ninga hjá Sjónvarpinu,
önnur fram yfir áramót. Ríkisútvarpi› hefur greitt ﬂættina. Ekki hefur fengist
heimild til kaupanna og ﬂess vegna ﬂarf a› bí›a me› s‡ningar.
RÍKISÚTVARPIÐ Ríkissjónvarpið á
tvær íslenskar þáttaraðir sem það
getur ekki sýnt, meðal annars
vegna þess að ekki hefur fengist
heimild til kaupa á efninu.
Anna Th. Rögnvaldsdóttir,
handritshöfundur og leikstjóri
annarrar þáttaraðarinnar, sagði
að upphaflega hefði staðið til að
fyrsti þátturinn af þremur yrði
sýndur sunnudaginn 6. febrúar, en
nú lægi fyrir að þeir yrðu ekki
sýndir fyrr en eftir áramót. „Þetta
var skýrt þannig fyrir okkur að
innlend dagskrárdeild hefði ekki
efni á að bókfæra kaupverðið fyrr
en á næsta fjárhagsári.“
Rúnar Gunnarsson, dagskrárstjóri Ríkisútvarpsins, neitaði í
samtali við Fréttablaðið að ætlunin hafi verið að sýna þættina í
febrúarbyrjun, þótt svo kunni að
hafa verið nefnt í upphafi.
Þáttaraðirnar eru Kallakaffi og
Allir litir hafsins eru kaldir. Rúnar sagði ekki heppilegt að sýna

ALLIR LITIR HAFSINS ERU KALDIR

Úr þáttaröðinni Allir litir hafsins eru kaldir,
sem hefur verið sett í geymslu fram yfir
áramót.

tvo innlenda þætti á sama tíma og
það væri meðal annars ástæða
þess að sýningar væru óhafnar.
Allir litir hafsins eru kaldir verða
sýndir eftir áramót þegar sýningum á Kallakaffi verður lokið. „Það
er góð þjónusta við áhorfendur að
sýna ekki tvo íslenska sjónvarpsþætti á sama tíma, sagði Rúnar.
„Vetrardagskráin skiptist á tvö

bókhaldsár, fyrir og eftir áramót,
og við hugsum um veturinn sem
heild en ekki bókhaldsárið,“ sagði
Rúnar en vildi ekki staðfesta að
bókhaldið ráði að þættirnir hafi
ekki verið sýndir og ekki heldur
að ekki hefði fengist fjárheimild
til kaupa á öllum þáttunum.
Ákveðið hefur verið að Kallakaffi verði sýnt í haust og Allir litir hafsins eru kaldir eftir áramót.
Alls kostaði framleiðsla þáttanna 120 milljónir króna og Sjónvarpið hefur greitt sinn hlut að
fullu. Ekki liggur nákvæmlega
fyrir hve há upphæðin var, en hún
mun vera á þriðja tug milljóna. Sá
kostnaður verður ekki gjaldfærður í bókhaldi RÚV fyrr en eftir
áramót. Samkvæmt bókhaldskerfi
stofnunarinnar er kostnaður
vegna dagskrárgerðar ekki gjaldfærður fyrr en efnið er sýnt. Samkvæmt heimildum er treyst á að
fjárheimildir fáist áður en allt
efnið verður sýnt.
-grs
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ÁFRAM BJARTVIÐRI í dag og hægur
vindur en einhverjar líkur á síðdegisskúrum
Veður 4
hér og hvar.

SVEITASTJÓRNARMÁL „Þessi niðurstaða kom í raun ekki óvart enda
því sem næst óbreytt frá fyrri
kosningu,“ segir Sveinbjörn Eyjólfsson, formaður sameiningarnefndar sveitarfélaga í Borgarfirði. Skorrdælingar höfnuðu aftur sameiningu við hin sveitarfélögin í Borgarfirði með sama atkvæðafjölda og í síðustu kosningu, 26 voru á móti en 17 fylgjandi.
Sveinbjörn segir að málið sé nú
loks komið út af borðinu og sameiningarnefndin þurfi ekki lengur
að taka tillit til Skorrdælinga. „Nú
geta hinar sveitirnar komið sér
saman um sína framtíð og nú fer í
hönd meiri vinna vegna þess sem
framundan er enda nóg eftir ennþá.“
-aöe

Þéttbyggðari Reykjavík:

Úthverfin
væru ekki til
Öll Reykjavík kæmist
fyrir á svæðinu vestan Elliðaárósa ef byggð utan Hringbrautar
og Snorrabrautar hefði þróast
með sama hætti og byggð innan
þessara gatna.
Íbúðabyggð austan Elliðaárósa
væri varla önnur en bóndabæir og
stöku sumarbústaðir í Árbæ,
Breiðholti, Grafarholti og Grafarvogi ef reykvísk íbúðabyggð hefði
þróast með þessum hætti. Þó er
gert ráð fyrir því í þessum útreikningum að Reykjavíkurflugvöllur væri áfram í Vatnsmýrinni
í óbreyttri mynd og að engar
breytingar væru gerðar á atvinnu- og útivistarsvæðum.
Í dag búa um 62 þúsund manns
á 891 hektara skipulagðrar
íbúðabyggðar vestan Elliðaárósa
en um 52 þúsund manns á 983
hekturum austan þeirra. Allt
þetta fólk kæmist fyrir vestan
Elliðaárósanna ef sami þéttleiki
væri alls staðar í borginni og er í
101 Reykjavík.

SKIPULAG

Sjá síður 18 og 19

MÖGNU‹
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Hellur steinar

TILBO‹
FYRSTA MARKIÐ AÐ LÍTA DAGSINS LJÓS Íslendingar komust yfir með marki Eiðs Smára Guðjohnsen á átjándu mínútu.
Markið skoraði hann eftir mikla baráttu í vítateig Ungverja.

Á N†JUM VÖRUM
Sí›asti
Sí›asti dagurinn!
dagurinn!

Lothar Matthäus, þjálfari Ungverja, biður Íslendinga afsökunar:

Hissa á a› vi› unnum leikinn
Ég hef aldrei fengið jafn
mikið fyrir jafn lítið á mínum
þjálfaraferli,
sagði
Lothar
Matthäus, landsliðsþjálfari Ungverja, eftir að lið hans bar sigur af
því íslenska í fimm marka leik á
Laugardalsvelli í gærkvöldi.
Matthäus sagði að í raun skuldaði
hann Íslendingum afsökunarbeiðni fyrir það hversu lítið þeir

FÓTBOLTI

S. 540 6800
www.steypustodin.is

hefðu fengið út úr leiknum.
Ásgeir Sigurvinsson, landsliðsþjálfari Íslands, kvaðst ánægður
með spilamennsku Íslendinga
þrátt fyrir að leikurinn hefði tapast 3-2. Hann sagðist óánægður
með að hafa engin stig fengið úr
leiknum því liðið hefði átt skilið
að landa stigum miðað við spilamennskuna.

Eiður Smári Guðjohnsen var
besti maður Íslands í leiknum í
gær. Hann sagði Íslendinga hafa
mætt miklu mótlæti í leiknum.
Þau orð hans koma ekki á óvart
þegar litið er til þess að íslenska
liðið fékk tvö víti dæmd á sig,
missti tvo leikmenn af velli
meidda og einn með rautt spjald.
Sjá síður 32 - 35
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Kjartan, ﬂ‡›ir ﬂetta a› vagnarnir ver›a á réttum tíma í
framtí›inni?
„Engin spurning“

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Íslenskir strætisvagnabílstjórar urðu langefstir á
Norðurlandamótinu
í
ökuleikni.
Kjartan
Pálmason er upplýsinga- og fjölmiðlafulltrúi íslenskra strætisvagnabílstjóra.

GLEÐJAST SAMAN Unga fólkið skemmti sér

dável í glampandi sólskini í grillveislu
Krafts í Hafnarfirðinum.

Grillhátíð Krafts:

Gekk framar
vonum
FÉLAGSMÁL Um 70 manns skemmtu
sér hið besta í grillveislu Krafts,
stuðningsfélags ungs fólks sem
greinst hefur með krabbamein, en
slík veisla er haldin á hverju ári.
Grillað var í Hellisgerði í
Hafnarfirði að þessu sinni í blíðskaparveðri sem einkenndi suðvesturhorn landsins í gær. Að
sögn Maríu Erlu Pálsdóttur sem
sá um undirbúning veislunnar
skemmtu gestir sér hið besta en
fjölmargt var í boði auk þess sem
hljómsveitin Ættarbandið lék og
-aöe
söng allan tímann.

LÖGREGLUFRÉTTIR
SLASAÐIST EFTIR VELTU Á
MÓTORHJÓLI
Ökumaður torfæruhjóls slasaðist
þegar hann missti stjórn á hjóli
sínu í Ölfusi um kvöldmatarleytið
í gær. Ók hann út af með þeim afleiðingum að hann kastaðist
nokkurn spöl en áverkar hans
reyndust ekki lífshættulegir.
Mun hann engu að síður dvelja á
spítala næstu dægrin.
ALVARLEGT SLYS Í HESTAFERÐ Í
FLJÓTSDAL
Kona í hestaferð í Fljótshlíð slasaðist illa þegar hestur sparkaði í
andlit hennar um miðjan dag í
gær. Hún var flutt á slysadeild í
Reykjavík með slæma áverka á
andliti og hálsi. Þarf konan að
gangast undir aðgerð og verður
undir eftirliti næstu dægrin.

Stjórnarskrá ESB:

Íslendingar ur›u hlutskarpastir

Vilja fá a›
kjósa

ÖKULEIKNI Íslenskir vagnstjórar
sigruðu starfsbræður sína frá
öðrum Norðurlöndum auðveldlega í ökuleikniskeppni vagnstjóra sem fram fór við höfuðstöðvar Strætó að Kirkjusandi í
gær. Urðu þeir alls 2.500 sekúndum á undan Dönum sem komu
næstir.
Þetta er fjórða árið í röð sem
Íslendingar skipa sér í efsta sætið
í þessari keppni sem haldin hefur
verið síðustu þrjátíu árin en íslenskir vagnstjórar tóku þó ekki
þátt fyrr en 1983. Er um margvíslegar þrautir að ræða sem sex
vagnstjórar frá hverri þjóð fyrir
sig verða að leysa á sem stystum

tíma. Reyndist munurinn heilar
2.500 sekúndur þegar upp var
staðið sem telst vera afar öruggur
sigur Íslendinga. Finnar urðu
þriðju, Norðmenn fjórðu og Svíar
ráku lestina.
Af 30 vagnstjórum reyndist
Markús Sigurðsson stigahæstur
og er því Norðurlandameistari en
næstu sæti voru einnig skipuð Íslendingum, þeim Þórarni Söebech
og Rögnvaldi Jónatanssyni.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEAFÁN

Norðurlandakeppni í ökuleikni vagnstjóra:

DANMÖRK, AP Meirihluti Dana vill fá

að kjósa um stjórnarskrársáttmála
Evrópusambandsins þrátt fyrir að
hvort tveggja franskir og hollenskir kjósendur hafi hafnað honum.
Þetta sýnir ný skoðanakönnun sem
Politiken birti.
Samkvæmt könnuninni telja 53
prósent Dana réttast að láta fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu
fara fram. 31 prósent telur hins
vegar að í ljósi höfnunar Frakka og
Hollendinga sé réttast að hætta við
þjóðaratkvæðagreiðsluna. Sextán
prósent aðspurðra voru óákveðnir.
Fjórar kannanir gefa til kynna
að Danir hafni sáttmálanum. ■

-aöe

NORÐURLANDAMEISTARAR

Íslendingar skipuðu sér í öll efstu sætin á
Norðurlandamóti strætóbílstjóra í ökuleikni sem fram fór í gær.

Stjórnvöld ver›a a›
tryggja stö›ugleika
Framkvæmdastjóri Alﬂ‡›usambandsins og forma›ur Vinstri-grænna segja a›
ríkisstjórnin ver›i a› grípa til a›ger›a en geti ekki vísa› ábyrg› á efnahagsmálum á Se›labankann. Pétur Blöndal segir stjórnina hafa gripi› til a›ger›a.
Stjórnvöld verða að
gera meira til að tryggja stöðugleika en þau hafa gert til þessa,
segir framkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands og tveir stjórnarandstöðuþingmenn.
Gylfi Arnbjörnsson, framkvæmdastjóri Alþýðusambands
Íslands, segir betra ef ríkisstjórnin notaði ríkisfjármálin til að
halda þenslunni í skefjum en að
Seðlabankinn notaði gengið til
þess, því það þrengdi að afkomu
fyrirtækjanna í landinu sem aftur
skapaði þrýsting á þau að lækka
launakostnað. Seðlabankinn tilkynnti vaxtahækkun í fyrradag
og hafa stýrivextir ekki verið
hærri í rúm þrjú ár.
„Við höfum auðvitað áhyggjur
af stöðunni,“ segir Ágúst Ólafur
Ágústsson, varaformaður Samfylkingar. Hann telur lausatök
stjórnarflokkanna í ríkisfjármálum hafa haft slæm áhrif á efnahagslífið. „Í gegnum tíðina hafa
fjárlögin aldrei staðist og oft hefur
munað tugum milljarða á þeim og
raunveruleikanum sem blasir við á
ríkisreikningnum. Ríkisstjórnin
þarf að beita meiri ábyrgð og aðhaldi í ríkisfjármálunum.“
Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri Grænna, tók í sama
streng og sagðist búast við að
ástandið í efnahagsmálum yrði
svipað á meðan Seðlabankinn sæi
sig knúinn til að hækki vextina
aftur og aftur. Steingrímur skoraði á ríkisstjórnina að gefa út yfirlýsingu þess efnis að ekki yrði
stuðlað að fleiri stóriðjuframkvæmdum í bili. „Slík yfirlýsing

VIÐ HÖFNINA Hátt gengi krónunnar bitnar sérstaklega harkalega á sjávarútveginum og
öðrum útflutningsgreinum.

ein og sér myndi strax verða til
þess að kæla hagkerfið.“ Einnig
vildi hann að hætt yrði við skattalækkunaráformin.
Pétur Blöndal, formaður efnahags- og viðskiptanefndar, taldi á
hinn bóginn að ríkisstjórnin beitti
þegar aðhaldi. Búið væri að fresta
framkvæmdum í vegamálum fyrir einhverja milljarða og reka ætti
ríkissjóð með afgangi á fjárlagaári. Hann sagði jafnframt að verðbólgan væri innan markmiða

Jacques Chirac
Frakklandsforseti og Gerhard
Schröder, kanslari Þýskalands,
vöruðu leiðtoga aðildarríkja Evrópusambandsins við því í gær að
láta höfnun stjórnarskrársáttmála sambandsins í Frakklandi
og Hollandi koma í veg fyrir
staðfestingarferli hans annars
staðar í ríkjum Evrópusambandsins.
Chirac og Schröder hittust í
Berlín í gær og sagði talsmaður
Schröder að þeir hefðu verið
sammála um að ferlið yrði að
halda áfram þrátt fyrir þau áföll
sem það hefur orðið fyrir. Hann
sagði leiðtogana líta svo á að ef
það yrði ekki gert væru Evrópubúar látnir vera í óvissu um
framtíð sína. ■

ÞÝSKALAND, AP

Apollo og Kuoni bjóða ótrúlega fjölbreytta og
hagstæða haustpakka til allra heimshorna.
Kannaðu verðdæmi á heimasíðu okkar, www.kuoni.is,
eða hafðu samband við söluskrifstofuna.
Holtasmára 1 • 201 Kópavogur
Mundu
MasterCar
Sími: 5 100 300 • Símbréf: 5 100 309
d
ferðaávísu
nina!
Netfang: langferdir@langferdir.is
Heimasiða: www.langferdir.is
Opnunartímar alla virka daga frá 10:00-17:00

44 fermetra ljósaskilti:

Spænsk móðir:

Seðlabankans ef breytingar á húsnæðisliðnum væru ekki taldar
með. Hækkun fasteignaverðs
hækkaði neysluverðsvísitöluna,
en skuldbreytingar eldri lána
kæmu ekki inn í hana til lækkunar. Pétur segir merkilegt að lækkun á greiðslubyrði almennings
komi fram sem hækkun á neysluverðsvísitölu.
Ekki náðist í Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra.
grs@frettabladid.is

Ver›um a› halda áfram

- og heimsborgin Kaupmannahöfn í kaupbæti!

sést víða að en kostnaður við smíði slíkra
skilta skiptir milljónum.

AUGLÝSINGAGERÐ Sérfróðir menn
unnu við það í fyrrakvöld að setja
upp á þak nýrrar verslunar Bílanausts stærsta auglýsingaskilti
sem sést hefur á landinu.
Var þar um að ræða auglýsingu
fyrir verslunina Bílanaust sem
opnar seinna í þessum mánuði en
skiltið er alls 44 fermetrar að
stærð eða svipað og einstaklingsíbúð og lýst upp af 86 flúorperum.
Var skiltið smíðað í verksmiðju í
Lettlandi eftir íslenskri teikningu
og komu hingað til lands tveir
menn frá fyrirtækinu sérstaklega
-aöe
til að setja það upp.

Chirac og Schröder ræddu stjórnarskrána:

Grikkland • Tyrkland • Túnis • Egyptaland
Kanaríeyjar • Taíland • Indland • Bali...

SÉST VÍÐA AÐ Risaskiltið er áberandi og

Stærsta skilti
landsins

EFNAHAGSMÁL

Haustferðir

FRÉTTABLAÐIÐ/BIRGIR

SPURNING DAGSINS
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CHIRAC OG SCHRÖDER Leiðtogarnir föðm-

uðust þegar þeir hittust í Berlín.

Myrti tvö
börn sín
Spænsk kona er talin
hafa drekkt tveimur börnum sínum, átta mánaða og tveggja ára
gömlum. Hún hringdi í lögreglu
eftir verknaðinn og sagði frá honum en reyndi síðan sjálfsmorð
með því að fleygja sér fram af
svölum íbúðar sinnar í Barselóna.
Þegar lögregla kom á staðinn
fannst konan alvarlega slösuð á
jörðinni fyrir framan íbúð sína.
Lík barnanna tveggja fundust í
baðkari. ■

SPÁNN, AP

EVRÓPA
LEIÐTOGA SPARKAÐ Í
FRAKKLANDI Franskir sósíalistar viku einum forystumanna
flokksins, Laurent Fabius fyrrum forsætisráðherra, úr forystusveit sinni í gær. Ástæðan
er sú að hann stýrði baráttu
þeirra sem vildu hafna stjórnarskrársáttmála Evrópusambandsins í þjóðaratkvæðagreiðslu.
VILJA ENN AÐILD Abdullah Gul,
utanríkisráðherra Tyrklands,
sagði Tyrki enn hafa fullan hug
á aðild að Evrópusambandinu á
ráðstefnu í Austurríki. Gul hét
því jafnframt að Tyrkir myndu
áfram vinna að þeim umbótum
sem eru nauðsynlegar svo þeir
uppfylli skilyrði um aðild en
ýmislegt þykir miður í
stjórnháttum landsins sem
hefur virkað illa á þá
embættismenn ESB sem
ákvarða hvaða þjóðir koma til
greina til inngöngu.
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GENGIÐ
GENGI GJALDMIÐLA 03.06.2005

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

65,65 65,97

Sterlingspund

GBP

119,32 119,90

Evra

EUR

80,59 81,05

Dönsk króna

DKK

10,83 10,90

Norsk króna

NOK

10,19 10,25

Sænsk króna

SEK

8,82

8,88

Japanskt jen

JPY

0,61

0,61

SDR

XDR

96,69

97,27

Gengisvísitala krónunnar
113,05 +1,49%
HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Niðurstöður rannsóknar á því hvernig öryrkjum reiðir af:

LÖGREGLUFRÉTTIR

Fæstir fara aftur á vinnumarka›

ÓK ÖLVAÐUR ÚTAF VIÐ
HREPPSLAUG
Karlmaður á þrítugsaldri var
handtekinn vegna ölvunaraksturs
í Borgarfirði aðfaranótt laugardags. Hann hafði ekið út af
skammt frá Hreppslaug í Skorradal og reyndist ölvaður þegar
lögregla kom á vettvang. Málið
er í rannsókn.

HEILBRIGÐISMÁL Einungis tólf prósent þeirra kvenna og níu prósent karla sem metin voru til örorku árið 1992, voru að líkindum
komin aftur á vinnumarkað tólf
árum síðar. Fyrrnefnda árið
voru samtals 725 metnir til örorku, 428 menn og 297 konur.
Þetta kemur fram í niðurstöðum könnunar þeirra Sigurðar
Thorlacius, tryggingayfirlæknis
Tryggingastofnunar, og Tryggva
Þórs Herbertssonar hagfræðings sem könnuðu stöðu þeirra
sem metnir voru í fyrsta sinn til
örorku vegna lífeyristrygginga
hér árið 1992.
Könnunin birtist í nýju

Læknablaði. Hún sýndi að 12
árum eftir að fólkið var metið
höfðu 434 úr hópnum fallið af örorkuskrá: 240 konur og 194 karlar. Langflestir höfðu fallið af
skránni vegna þess að þeir höfðu
sest í helgan stein eða látist.
Aðstandendur könnunarinnar
telja að athuga þurfi hvað hægt
sé að gera til að breyta þróuninni og auðvelda öryrkjum að
komast aftur á vinnumarkað.
Þar komi til greina starfsendurhæfing, aðgerðir til að örva
vinnuveitendur til að ráða fólk
með skerta starfsgetu og endurskoðun tekjutengingar örorku- jss
bóta.

ENDURHÆFING Endurhæfing og iðjuþjálf-

un eru stórir þættir í því að hjálpa öryrkjum aftur út á vinnumarkaðinn. Myndin er
ótengd fréttinni.

ÞRETTÁN FÍKNIEFNAMÁL Í
REYKJAVÍK
Óvenju mörg fíkniefnamál komu
upp hjá lögreglunni í Reykjavík á
aðfaranótt laugardags. Upp komu
þrettán tilvik þar sem lögreglan
lagði hald á fíkniefni. Í flestum
tilvikum var um lítið magn af
amfetamíni eða kannabisefnum
að ræða.

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

Deila á Abbas vegna
frestunar kosninga
Forystumenn Hamas eru rei›ir Mahmoud Abbas fyrir a› hafa einhli›a fresta›
palestínsku ﬂingkosningunum. Óvíst er hvenær ﬂær ver›a haldnar. Abbas segir meiri tíma ﬂurfa til a› undirbúa breytingar á kosningalögum.
Hamasliðar brugðust
ókvæða við ákvörðum Mahmoud
Abbas, forseta palestínsku heimastjórnarinnar, um að fresta þingkosningum sem halda átti 17. júlí
um ótiltekinn tíma. Þeir segja hann
reyna að koma í veg fyrir sigur
Hamas en hann segir nauðsynlegt
að komast að samkomulagi um
nýtt kosningakerfi áður en kosningar fara fram.
Abbas sagði í gær að ekki væri
hægt að halda kosningar á fyrirhuguðum tíma. Hann nefndi máli
sínu til stuðnings að meiri tíma
þyrfti til að ræða nýja kosningalöggjöf. Abbas vill að Palestína verði
öll eitt kjördæmi en sumir félagar í
Fatah-hreyfingunni sem Abbas tilPALESTÍNA, AP

LOKAÐ Ekki kom til mikilla tafa vegna lok-

unar Reykjanesbrautar frameftir degi í gær
enda nóg af hjáleiðum sem ökumenn
nýttu sér.

Reykjanesbraut:

Lokun olli
litlum töfum
SAMGÖNGUR Hluti Reykjanesbrautar var lokaður fram eftir degi í
gær vegna framkvæmda en ekki
urðu alvarlegar tafir hjá vegfarendum af þeim sökum enda margar hjáleiðir í boði.
Sigurður Helgason hjá Umferðarstofu segir að þeir sem önnuðust framkvæmdina hafi haft
hagsmuni vegfarenda að leiðarljósi og því hafi framkvæmdin
hafist strax í fyrrinótt og henni
verið lokið um miðjan dag í stað
þess að hefja störf um morguninn
og loka þessari mikilvægu sam-aöe
gönguæð allan daginn.

heyrir vilja mörg kjördæmi.
„Tíminn er af skornum
skammti. Frestun var nauðsynleg
svo við gætum gengið frá lagabreytingum og samráði allra fylkinga,“ sagði Abbas þegar hann tilkynnti að hann hefði frestað kosningunum.
Sami Abu Zuhri, talsmaður
Hamas á Gaza, var harðorður þegar hann mótmælti ákvörðuninni.
„Þessi ákvörðun var tekin einhliða,“ sagði hann og bætti við að
hún markaðist meira af því að
Fatah væri í slæmum málum, eins
og sveitarstjórnarkosningar hefðu
sýnt fram á, fremur en að tekið
væri tillit til þjóðarhagsmuna.
Hamasliðar ætla þrátt fyrir

þetta að virða vopnahléið við Ísraela sem þeir samþykktu vegna
beiðna Abbas. Abu Zuhri sagði þó
að ákvörðun Abbas græfi undan
samskiptum hans við Hamas.
Hamasliðar hafa styrkt stöðu
sína í palestínskum stjórnmálum
að undanförnu, ekki síst vegna
mikillar óánægju með spillingu
sem lengi hefur viðgengist innan
Fatah, hreyfingarinnar sem
Yasser Arafat og Abbas eftirmaður hans, hafa sótt áhrif sín
til. Hamashreyfingin vann sigur í
sveitarstjórnarkosningum fyrr á
árinu og virðist líkleg til að vinna
þingsæti af Hamas í þingkosningunum, þeim fyrstu sem Hamas tekur þátt í. ■

Gröfum ekki
undan Kína
Kröfur Bandaríkjastjórnar um aukið frelsi í Kína eru
ekki settar fram til að ógna jafnvægi í landinu eða grafa undan því
með nokkrum hætti, sagði Donald
Rumsfeld, varnarmálaráðherra
Bandaríkjanna, í gær.
„Ég tel þá ályktun að frelsi jafngildi óstöðugleika vera ranga,“
sagði Rumsfeld á ráðstefnu um öryggismál í Singapúr. Hann sagðist
einnig telja að Kínverjar myndu
ekki fullnýta tækifæri sín til hagvaxtar og sóknar á alþjóðlegum
mörkuðum ef þeir opnuðu ekki
stjórnmálakerfi sitt. ■

SINGAPÚR, AP

HESTUR SPARKAÐI Í MANN
Karlmaður frá Blönduhlíð meiddist illa á hné á föstudag þegar
hestur sparkaði til hans. Hann
var fluttur til Akureyrar þar sem
gert var að meiðslunum.

LÖGREGLUFRÉTTIR

MÓTMÆLT Í MARDA Um svipað leyti og Abbas og Hamasliðar deildu um frestun þingkosninga safnaðist fjöldi fólks saman nærri Marda á
Vesturbakkanum til að mótmæla byggingu múrsins sem Ísraelar segja vernda landsmenn sína fyrir árásum en Palestínumenn kalla aðskilnaðarmúr.

Þekkir þú fuglinn?

Einn af einkennisfuglum
votlendis á láglendi.
Gefur frá sér hátt kvak
og hvellt nefhljóð á
varptíma, annars
þögull.

Donald Rumsfeld:

SLYS

LÖGREGLUFRÉTTIR
RÉTTINDALAUS OG ÖLVAÐUR
Lögreglan á Ísafirði stöðvaði sextán ára dreng á bíl um þrjúleytið
aðfaranótt laugardags og reyndist
hann jafnframt vera ölvaður. Var
hann sóttur af foreldrum sínum.
Vinur drengsins, fæddur fyrr á
sama ári, sem leyfði honum að
prófa bíl sinn, verður að öllum líkindum sektaður.

Í RÆÐUPÚLTI Rumsfeld kallaði eftir meira

frelsi í Kína.

Svarið fæst í

Fuglavísinum,
frábær handbók,
ómissandi í bílinn.

edda.is

VEÐRIÐ Í DAG

BÍLVELTA VIÐ HOFSÓS
Stúlka á átjánda aldursári slasaðist illa í bílveltu rétt sunnan við
Hofsós á föstudagkvöldið. Hún
var flutt burt í sjúkrabíl en var
ekki talin í lífshættu. Hún var
ekki í bílbelti. Bíllinn er talinn
ónýtur.
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LONDON
GLASGOW
OSLÓ
KAUPMANNAHÖFN
STOKKHÓLMUR
HELSINKI
FRANKFURT
BERLÍN
MÜNCHEN
AMSTERDAM
PARÍS
BARCELONA
MADRÍD
MÍLANÓ

40% AFSLÁTTUR FYRIR BÖRN
AF NETSMELLUM TIL EVRÓPU*

* Gildir fyrir börn 11 ára og yngri í fylgd fullorðinna.
Sölutímabil: Til 15. júlí 2005.
Ferðatímabil: Síðasta brottför 31. ágúst 2005.
Afsláttur reiknast af Netsmelli án flugvallarskatta,
við bætast barnaflugvallarskattar.
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KJÖRKASSINN
Fær RJF-hópurinn Aron
Pálma Ágústsson lausan úr
fangelsi í Texas?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

43,2%

Nei

56,8%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefurðu áhyggjur af stöðu
efnahagsmála?

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun
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Davíð Lúðvíksson, forstöðumaður Samtaka sprotafyrirtækja, um efnahagsástandið:

Breskir þjófar:

Sprotafyrirtækin berjast í bökkum

Vildu selja
Harry Potter

IÐNAÐUR Allt að 70 prósent þeirra
sprotafyrirtækja, sem annars ættu
góða lífsvon, berjast í bökkum við
núverandi efnahagsástand og mörg
þeirra eru við dauðans dyr. Þetta er
mat Davíðs Lúðvíkssonar, forstöðumanns Samtaka sprotafyrirtækja.
„Sprotafyrirtækin eru yfirleitt
að nota meginhlutann af sínu fjármagni í þróunarstarf og eru oft fjárvana þannig að þau hafa varla borð
fyrir báru. Flestir ættu að deyja við
núverandi aðstæður en það ótrúlega
er að einhver þessara fyrirtækja
lifa. Hjá þeim sem lifa af er afleiðingin sú að þróunin verður hægari,“
segir hann.
Mikið innstreymi er af gjaldeyri
sem skipta þarf fyrir íslenskar

krónur og spennir það upp verðið á
íslensku krónunni, að sögn Davíðs.
Þá er íslenska krónan hluti af litlu
hagkerfi og því hefur svo mikið innstreymi af gjaldeyri þeim mun
meiri áhrif en í stærra hagkerfi.
„Ef evran veiktist þá myndi
kostnaðarhliðin lækka en það gerist
ekki við þessar aðstæður þegar
kostnaðurinn er bundinn í íslenskri
krónu en tekjurnar í erlendri
-ghs
mynt,“ segir hann.

BRETLAND, AP Tveir menn voru
handteknir eftir að þeir reyndu að
selja blaðamanni breska dagblaðsins The Sun eintak af nýju bókinni
um Harry Potter sem kemur ekki í
verslanir fyrr en 16. júlí. Annar
maðurinn vann í vörumiðstöð sem
sér um dreifingu bókarinnar.
Að sögn The Sun buðust mennirnir til að selja blaðinu eintak af
bókinni sem þeir höfðu komist yfir.
The Sun sendi blaðamann til að
ræða við mennina en kallaði einnig
á lögreglu. Sömu sögu er að segja
af The Daily Mirror sem fékk sama
tilboð og hafði líka samband við
lögregluna. ■

DAVÍÐ LÚÐVÍKSSON „Sprotafyrirtækin eru
yfirleitt að nota meginhlutann af sínu fjármagni í þróunarstarf og eru oft fjárvana
þannig að þau hafa varla borð fyrir báru.
Flestir ættu að deyja við núverandi aðstæður,“ segir Davíð Lúðvíksson, forstöðumaður hjá Samtökum iðnaðarins.

Sjómannadagsblað:

Li›in tí›
rifju› upp
SJÓMAN NADAGURINN
Sjó-

LIFI TJÁNINGARFRELSIÐ Líbanskir blaðamenn lyftu pennum sínum, tákni frjálsrar
fjölmiðlunar, á minningarsamkomu um
Samir Kassir í Beirút í gær.

Morð á blaðamanni:

Krefjast
afsagnar
Morð líbansks blaðamanns í vikunni er þegar farið
að draga pólitískan dilk á eftir
sér, í miðjum þingkosingum.
Stjórnarandstæðingar
kenna
Sýrlendingum og bandamönnum
þeirra í Líbanon um tilræðið.
Samir Kassir var einkum
þekktur fyrir hatrömm skrif sín
gegn Sýrlendingum og bandamönnum þeirra í Líbanon en var
jafnframt leiðtogi and-sýrlenskra samtaka. Því er víst að
hann átti marga óvini. Nokkrir
þeirra komu fyrir sprengju undir bílstjórasætinu í bifreið hans
í fyrradag og þegar hann ræsti
bílinn í fyrradag sprakk hún.
Sýrlensk stjórnvöld vísa því á
bug að þau beri ábyrgð á tilræðinu. ■

BEIRÚT, AP

mannadagsblað Austurlands er komið
út og eru efnistök blaðsins
fjölbreytt. Þar
er meðal annars að finna
viðamikla umfjöllun
um SJÓMANNADAGSstrand togar- BLAÐ AUSTURLANDS
ans Egils rauða og frækilega björgun 29 manna úr áhöfninni, viðtal við
Önnu á Hesteyri og fjölmörg minningabrot frá liðinni tíð á Austurlandi. Einnig er birt brot úr óútgefnum æviminningum Vilhjálms Árnasonar hæstaréttarlögmanns, fæddum á Seyðisfirði, og fjallað um fiskveiðar Færeyinga við Ísland á 19. og
20 öld og margt fleira.
Ritstjóri
Sjómannadagsblaðs
Austurlands er Kristján J. Kristjánsson frá Norðfirði. ■

FERÐALÖG
ÁTAK Í ÖRYGGISMÁLUM Félag hópferðaleyfishafa ætlar á næstu mánuðum að hrinda af stað átaki í að
efla öryggis-, umhverfis- og gæðamál greinarinnar í heild. Markmiðið er að reyna að fyrirbyggja óhöpp
eins og hægt er samhliða því sem
umhverfis- og gæðamál greinarinnar verða teknar í gegn af festu.

Sumartilboð 9. og 16. júní

Costa del Sol
Glæsilegir gististaðir í boði

Verðdæmi á Flatotel:

Sunset Beach Club

44.900

*
kr.

á mann í íbúð m/1 svefnh. m.v. að 3 ferðist saman.
Enginn barnaafsláttur. Verð á aukaviku skv. verðlista.
Innif.: Flug, gisting í 7 nætur, akstur til og frá flugvelli erlendis, íslensk
fararstjórn og föst aukagjöld. Ef bókað er símleiðis eða á skrifstofu greiðist
bókunar- og þjónustugjald sem er 2.000 kr. á mann.

Fleiri eða færri?
Finndu verð á þinni ferð á www.urvalutsyn.is

Tryggðu þér bestu
kjörin og bókaðu strax.

ganga afar vel og stefnir verktakinn á að klára verkið 10 mánuðum fyrr en áætlað hafði verið.

Hættulegasti kaflinn
bættur og laga›ur
Mei›sli og dau›sföll voru 130 prósent fleiri á vegakaflanum frá Borgarfjar›arbraut a› Laxfossi en annars sta›ar á ﬂjó›veginum. Nú er reynt a› stemma
stigu vi› ﬂessari vá me› ﬂví a› endurgera veginn á versta sta›num.
VEGAGERÐ Einn hættulegasti vegakaflinn á þjóðvegi eitt mun heyra
sögunni til eftir að vegaframkvæmdum lýkur á kaflanum frá
veitingarstofunni Baulu við
Gljúfurá að Litlu Gröf í Norðurárdal í Borgarfirði.
Samkvæmt upplýsingum frá
Umferðarstofu og Vegagerðinni
voru slys með meiðslum og
dauðsföllum frá árinu 2000 til
2003 130% fleiri á vegakaflanum
frá Borgarfjarðarbraut að Laxfossi en meðaltal slíkra slysa á
öllum þjóðveginum utan þéttbýlis. Ef eignatjón er talið með eru
slysin helmingi fleiri, að meðaltali, en á öllum þjóðveginum. Það
er því ljóst að slys á þessum vegarkafla voru bæði tíð og alvarleg
og voru langflest þeirra á þeim
kafla sem nú er unnið að.
Að þessum framkvæmdum
loknum á vegarkaflinn hins vegar
að vera orðinn nokkuð öruggur,
segir Einar Magnús Magnússon,
upplýsingafulltrúi
Umferðarstofu. „Vegurinn var afar mjór,
þar voru miklar beygjur og á

mörgum stöðum hafði hann sigið
þannig að í honum voru dældir og
svo var þarna hættuleg blindbeygja þannig að það var löngu
orðið tímabært að gera endurbætur á þessum vegarkafla,“ segir Einar.
Framkvæmdir hófust í fyrrahaust og voru áætluð verklok í
júli 2006. Að sögn Sigurðar Óskarssonar
framkvæmdastjóra
KNH ehf. gengur verkið svo vel
að nú er stefnt að því að nýi kaflinn verði tilbúinn í september eða
tíu mánuðum fyrr en áætlað var.
Hann segir svæðið nokkuð
erfitt til vegagerðar þar sem
þarna eru miklar mýrar og því
þarf að fergja jarðveginn vel
áður en vegurinn er malbikaður.
„Á svæðum sem þessum er algengt að jarðvegurinn sígi þegar
búið er að fergja og hér hefur
hann sigið um einn og hálfan
metra þar sem verst er. Þess
vegna erum við nú að fergja á
fullu og svo verðum við bara að
bíða,“ segir Sigurður. Hann segir
að sérstaklega sé verið að vanda

VEGARKAFLINN Öryggi eykst þegar

framkvæmdum lýkur.

til þess að dældir myndist ekki í
veginum líkt og gerðist á þeim
gamla.
jse@frettabladid.is

Talsmenn Eldhesta og Íshesta ánægðir með bókunarstöðuna fyrir sumarið
ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS URV 28597 06/2005

• Sunset Beach Club Mjög gott íbúðahótel við ströndina í
Benalmadena Costa.
• Amaragua Eitt vinsælasta íbúðahótelið á staðnum.
• Flatotel Glæsilegur gististaður í Benalmadena.

VEGAGERÐ Í BORGARFIRÐI Heilmikið efni þarf til að undirbúa jarðveginn fyrir nýja veginn á mýrlendinu í Borgarfirði. Framkvæmdirnar

www.urvalutsyn.is

Svipu› ásókn í hestafer›ir og í fyrra
Talsmenn fyrirtækjanna Eldhesta og Íshesta sem skipuleggja
hestaferðir hér á landi segja allt útlit fyrir gott sumar í hestamennskunni.
Hróðmar Bjarnason framkvæmdastjóri Eldhesta segist
ánægður með fjölda bókana í hestaferðir hjá fyrirtækinu fyrir sumarið. Hann telur að ekki sé um aukningu að ræða frá því í fyrra. Fullbókað er í margar ferðir á vegum
fyrirtækisins en þó ekki allar. Hróðmar segir fólk í auknum mæli farið
að sækja í meiri þægindi í hestaferðunum og bjóða Eldhestar við-

FERÐIR

HESTAMENNSKA Hestaferðir virðast njóta
vinsælda bæði meðal Íslendinga og ferðamanna sem hingað koma.

skiptavinum sínum upp á gistingu á
hóteli fyrirtækisins sem staðsett er
á Völlum í Ölfusi.
Gitta Krichbaum hjá Íshestum
segir bókunarstöðuna hjá fyrirtækinu vera góða og að erfitt sé að sjá
einhvern mun á milli sumra. Nokkuð er um að útlendingar sæki í
hestaferðir hér á landi að sögn Gittu
og nefnir hún til sögunnar að fólk
frá Póllandi og Lettlandi hafi bókað
ferðir í sumar og því geti hestaferðirnar verið nokkuð fjölþjóðlegar. Íshestar munu einnig bjóða upp á
tvær hestaferðir sem eingöngu eru
- ifv
ætlaðar Íslendingum.

GSM

Ég hringi heim, ég hringi í Gunna
í London, ég hringi í konuna og
sendi henni SMS.

Allt þetta á 0 kr.
0 kr.

0 kr.

0 kr.

Vinur í útlöndum

GSM vinur

Þegar þú hringir heim

120 mínútur á mánuði úr GSM í
heimasíma í einu af þeim 30 löndum
sem Íslendingar eiga mest samskipti við.

Þú heldur áfram að tala við GSM vin
fyrir 0 kr. á mínútuna í 60 mín. á dag og
senda honum 30 SMS fyrir 0 kr. á dag.

Þú hringir heim úr GSM símanum
þínum án þess að greiða mínútugjöld
í allt að 60 mínútur á dag.

Mánaðargjald GSM er 600 kr.

Og1 lækkar verulega kostnað heimila sem eru með GSM áskrift, Heimasíma og Internet hjá Og Vodafone.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS OGV 28520 06/2005

Kynntu þér einnig ávinninginn fyrir Heimasíma og Internet.

Komdu í verslun Og Vodafone, hringdu í 1414 eða smelltu þér á www.ogvodafone.is
fyrir nánari upplýsingar og skráningu í Og1.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Arfleið Krumma

Útflutningurinn er í erfiðri stöðu vegna þess hversu
sterk krónan er.

Ru›ningur
og gjaldtaka
etur verið að allir aðrir en ráðamenn þjóðarinnar hafi
áhyggjur af stöðu útflutningsgreina? Meðan fjöldauppsagnir dynja yfir er ekki annað að heyra en byggðamálaráðherrann telji ástandið ágætt á landsbyggðinni. Þar er verið að
reisa álver sem eflaust mun hafa jákvæð áhrif á atvinnulífið þar
eystra. Reyndar ekki áfallalaust, því á Reyðarfirði hefur þegar
þurft að loka fiskiðjuveri þar sem hátt gengi krónunnar er að
sliga sjávarútveginn. Verra er áfallið í þeim byggðum þar sem álver gagnast ekki, eins og á Bíldudal.

G

Mjög erfitt er a› yfirgefa ﬂorpi› enda ómögulegt a› taka húsi›
me› sér.
„Þetta er reiðarslag,“ sagði Jón Páll Jakobsson, sjómaður á
Bíldudal í samtali við Fréttablaðið. „Það hefur að sjálfsögðu
slæma þýðingu fyrir byggðarlagið þegar svo margir missa vinnuna.“ Jón Páll sagði fólk almennt hætt að hugsa mikið um hvað
taki við á Bíldudal. „Baráttuandinn er alveg horfinn,“ sagði hann.
„Mjög erfitt er að yfirgefa þorpið enda ómögulegt að taka húsið
með sér.“ Bílddælingar taka ekki undir með ráðherranum um að
fólk á landsbyggðinni hafi það ágætt. Ruðningsáhrifin af álverinu
og virkjuninni fyrir austan hafa aukið áhyggjur Bílddælinga, og
fleiri.
„Fækkun starfa í innlendum samkeppnisiðnaði er af sömu rótum runnin og viðleitni fyrirtækja til þess að flytja störf á erlenda
grund. Það er hins vegar nefnt útrás,“ sagði Sveinn Hannesson
framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins. „Það eru mörg önnur
störf en í fiskiðnaði sem eru að tapast en gætu verið arðbær. Þetta
gerist vegna firnasterkrar krónu. Ég sé eftir arðbærum störfum
eins og til dæmis Marel er að skapa í Slóvakíu. Þetta eru hátæknistörf og Marel fjárfestir þar fremur en í Garðabæ.“
„Allir eru sammála um að orsakir ástandsins séu þrjár: Í fyrsta
lagi stóriðjustefnan, í öðru lagi skattalækkanir stjórnvalda og í
þriðja lagi ástandið á fasteignamarkaðinum. Stjórnvöld hafa
möguleika á beinum aðgerðum varðandi stóriðjustefnuna. Skynsamlegast væri að lýsa því yfir að nú sé nóg komið í bili og hagkerfinu verði gefið svigrúm til kælingar,“ sagði Steingrímur J.
Sigfússon formaður Vinstri grænna.
Sjávarútvegurinn er í vanda vegna þess hversu sterk krónan
er. Friðrik J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri Landssambands
íslenskra útvegsmanna, hefur bent á að það sé ekki bara krónan
sem geri útgerðinni erfitt fyrir. Útvegurinn finnur mikið fyrir
veiðileyfagjaldinu, einkum og sér í lagi rækjuvinnslan og rækjuveiðarnar. Þar mun vera mikið tap fyrir og þess vegna erfitt að
eiga á sama tíma að borga veiðileyfagjald sem leggst ofan á það
tap sem fyrir er. Óskum um að fresta innheimtu gjaldsins hefur
verið synjað. Ástæðan er eflaust sú að fólk hefur það víst svo gott
á landsbyggðinni, en ekki á Bíldudal og ekki á Stöðvarfirði og ef
varnaðarorð margra ganga eftir á vandinn eftir að aukast, en ekki
við byggingu álversins. Svo valdamenn geta áfram bent austur, en
ekki vestur, og ekki suður og ekki norður, bara austur.

Taktu þátt...

BaseCamp Productions

í kjöri um áhorfendaverðlaun ársins á visir.is
og þú gætir farið frítt í leikhús - 20 miðar og 2 árskort í boði!

segja að þessa reglu megi rekja til
þeirra daga þegar Hrafn Gunnlaugsson
var yfir dagskrárdeild Sjónvarpsins. Þá
gustaði mjög um Krumma, eins og
reyndar oft áður og síðar. Eitt sem
hann gerði þá var víst að eyða mun
meira fé til kaupa á dagskrárefni en
sem nam fjárheimildum. Þá var brugðið á það ráð að breyta bókhaldsreglum
þannig að þótt borgað væri fyrir þætti
eitt árið væri það ekki bókfært fyrr en á
næsta ári ef þættirnir væru ekki sýndir
fyrr en þá.

Frægi nafnlausi maðurinn
Vestan hafs hafa menn rætt mikið um
Mark Felt sem viðurkenndi á dögunum
að hann hefði verið frægasti nafnlausi
heimildarmaður blaðamanna í sög-

unni, sjálfur Deep Throat sem hefur
orðið tilefni ófárra bóka, blaðagreina
og sjónvarpsþátta – en heimildarmaðurinn var nefndur svo eftir kunnri klámmynd þess tíma. Sitt sýnist hverjum
um ágæti þeirrar ákvörðunar Felt að
láta blaðamönnunum Carl Bernstein
og Bob Woodward í té upplýsingar
sem áttu mikinn þátt í að Richard
Nixon hrökklaðist af forsetastóli og
nokkrir samstarfsmenn hans enduðu í
fangelsi. Kemur þá í ljós að sumum er
enn heitt í hamsi, þar á meðal stuðningsmönnum forsetans fyrrverandi, og
kann það að staðfesta öðru fremur að
rétt var af Felt að koma upplýsingunum
á framfæri við fjölmiðla frekar en að
hætta á að málið væri þaggað niður
innan stjórnsýslunnar.
gm@frettabladid.is

Vansköpu› borgarmynd
Þegar flogið er yfir Reykjavík á
heiðríkum degi verður ekki hjá
því komist að hugsa um tvennt;
gullfallegar eyjar standa auðar á
sundunum við Kollafjörð og gamall flugvöllur ristir í sundur verðmætasta byggingarland borgarinnar. Reykjavík er að mörgu
leyti vansköpuð borg, illa skipulögð og hefur liðið óskaplega fyrir
það á allra síðustu árum að miðja
borgarinnar hefur færst yfir í
önnur sveitarfélög; miðborgin situr eftir sem alræmt úthverfi,
mannlaus mestallan daginn en
vaknar ófriðlega á kvöldin og
ólmast fram eftir nóttu.
Vandi flestra miðborgarsamfélaga í Evrópu er að
þau vantar bakland. Íbúarnir eru horfnir til pollrólegra
úthverfa og eftir stendur
óleystur
bílastæðavandi
framan við dimmgráar
skrifstofubyggingar.
Og
þegar
bankastofnunum
sleppir, ásamt ráðuneytum
og einstaka sérverslunum ...
er ekkert meira að sækja í
miðborgina annað en stöðumælasektir á daginn, pizzur
og pilsner á kvöldin, lífsháska að nóttu.
Skipulagsmál verða að
öllum líkindum helsta kosningamál
borgarstjórnarkosninganna á næsta ári.
Það er innan við ár til
stefnu, svo sem eins og
fimmtíu vikur í pólitík. Og
þær líða hratt. Útspil sjálfstæðismanna í síðustu viku
þar sem áhersla var lögð á
landfyllingar
á
milli
Örfiriseyjar og Akureyjar,
ásamt íbúðabyggð í Engey,
Viðey og Geldinganesi, hefur almennt hlotið jákvæðar
undirtektir, þar á meðal í
þessum dálki. Hugmyndir
sjálfstæðismanna eru ekki
síst þeirrar náttúru að kveikja í
umræðunni um skipulagsmál í
borginni, sem hefur verið stöðnuð
og leiðinleg um langt árabil – og
yfirmáta
embættismannaleg.
Gallinn við þessa hugmyndavinnu
sjálfstæðismanna er að þeir þorðu
ekki að taka skrefið til fulls og
skófla Reykjavíkurflugvelli burt
úr Vatnsmýrinni og rýma með því
móti fyrir byggð beggja vegna við
miðborgina.
Reykjavíkurflugvöllur hefur
verið helsta tabú umræðunnar um
skipulagsmál í borginni um
tveggja áratuga skeið. Athyglisvert hefur verið að fylgjast með
stjórnmálamönnum allra flokka
hverfa ofan í hálsmálið þegar vikið hefur verið að framtíð vallarins. Í þeim efnum hefur pólitískt
þor verið af svo skornum
skammti að líkja verður við pólitíska fælni. Fyrir vikið hefur verið gripið til skammtímalækninga
á landsvæðinu í kringum völlinn á
síðustu misserum; lækninga sem
líkjast munu alvarlegu meini eftir

,,

TÍÐARANDINN

SIGM U N DU R ERN I R RÚNARSSON

Skipulagsmál ver›a
a› öllum líkindum
helsta kosningamál borgarstjórnarkosninganna á næsta
ári. ﬁa› er innan vi› ár til
stefnu, svo sem eins og fimmtíu
vikur í pólitík. Og ﬂær lí›a
hratt.

nokkra áratugi þegar Reykvíkingar horfa á allar steypuskellurnar
sem slett hefur verið á svæðið
eins skjálfhentur múrari hafi
stjórnað þar verki.
Íslendingar hafa efni á því að
færa Reykjavíkurflugvöll. Og
segja má reyndar með sanni að Íslendingar skuldi höfuðborginni
það að flytja völlinn úr verðmætasta byggingarlandi borgarinnar. Það eitt hefur vantað að
sterkur stjórnmálamaður opnaði
þverrifuna og talaði hreint og
beint út um framtíð þessa svæðis.
Og loks hefur það gerst. Alfreð
Þorsteinsson, oddviti framsóknarmanna í Reykjavík og eitt
sterkasta límið í R-listasamstarfinu, kveður sér hljóðs á forsíðu
Fréttablaðsins á föstudag og tekur af skarið: Alfreð vill flugvöllinn burt. Hann segir að landfylling undir nýjan Reykjavíkurflugvöll á Lönguskerjum í Skerjafirði
geti kostað 10 til 20 milljarða
króna en menn megi ekki láta
þann kostnað vaxa sér í augum;

sala lóða í Vatnsmýrinni geri gott
betur en að hrökkva fyrir þeim
kostnaði.
Alfreð telur ástæðu til að skoða
nánar tillögur Sjálfstæðisflokksins um eyjabyggð á sundunum en
bendir hins vegar á að þau mál
séu „ekki næsta stóra viðfangsefnið á sviði skipulagsmála í
Reykjavík. Þar hlýtur Vatnsmýrin
að koma á undan. Hvorki Sjálfstæðisflokkurinn né R-listinn geta
skotið sér undan því að taka afstöðu um framtíð Reykjavíkurflugvallar.“
Svo mörg voru þau orð.
Og mikið lifandi skelfing er þægilegt að vita til
þess að alvarleg umræða
er farin af stað um þetta
efni. Hér fer saman skynsamlegt og arðsamt verkefni fyrir borgina og ríkið;
sáttalausn sem íbúar
Reykjavíkur og annarra
byggðarlaga á landinu
ættu að geta sætt sig fyllilega við.
Stjórnmál á Íslandi snúast einna mest um þras.
Táknmynd
þeirra
er
tveggja manna tuð í sjónvarpssal; hnútukast á síðum dagblaðanna, fýluköst
í opinskáum tímaritum.
Löngu er orðið tímabært að stjórnmálaöfl sem
vilja láta taka sig alvarlega taki höndum saman
um framtíðarskipulag höfuðborgar Íslands. Miklu
betur fer á því að fulltrúar
Reykjavíkurlistans viðurkenni að hugmyndir sjálfstæðismanna um eyjabyggð eru bráðsnjallar en
að muldra ofan í bringu
sér einhvern ófögnuð um
annarra manna frumkvæði. Og þá fer ekki síður vel á því að fulltrúar
minnihlutans í Reykjavík grípi
hugmynd Alfreðs Þorsteinssonar
á lofti og fylgi henni eftir; þessar
tvær hugmyndir – eyjabyggð og
skerjavöllur – fara einstaklega
vel saman ... og hlúa betur að miðborgarkjarnanum en nokkrar aðrar skipulagshugmyndir sem fram
hafa komið á undanliðnum árum.
Reykjavíkurflugvöllur verður
aldrei starfræktur í Keflavík – og
hvorki í Svínahrauni né Kapelluhrauni. Farþegaflug á milli byggðarlaga úti á landi og Reykjavíkur
verður aldrei arðvænlegt nema
móðurvöllurinn verði sem næst
stjórnsýslunni í höfuðborginni.
Þetta eru einföld sannindi sem
hafa þvælst fyrir stjórnmálamönnum í alltof langan tíma.
Það er tímabært að þétta
byggðina allt í kringum miðborgina. Til þess þarf pólitískt þor og
áræði – og löngu tímabæra samstöðu. Sjálfstæðisflokkurinn og
Alfreð Þorsteinsson hafa boðið
upp í dans. Fleiri þurfa að finna
taktinn. ■

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

SIGU RJÓN M. EGI LSSON

Eins og lesa má annars staðar í blaðinu
hefur Sjónvarpið gripið til þess ráðs að
fresta frumsýningu íslensks sjónvarpsefnis. Þetta mun gert til
að koma kostnaði við
þættina Allir litir hafsins eru kaldir fyrir
innan heimilda. Það
skrýtna við þetta er þó
að þegar er búið að
greiða fyrir þættina en
samkvæmt bókhaldsreglum verður greiðslan
ekki bókfærð fyrr en
þættirnir eru sýndir.
Bókhaldið lítur því
mun betur út en
ella. Kunnugir

Ótrúlegt úrval
af sófasettum á vaxtalausu tilboði

Eingöngu fáanlegt í Hagkaupum Smáralind og á markaði Hagkaupa
Óseyri 1 Akureyri

Sérsmíðum eftir þínum
þörfum.

Allir sérsmíðaðir hornsófar*
á tilboði þessa viku

Þú velur áklæði, stærð og gerð
og við smíðum fyrir þig.

Vaxtalaus
verðsprengja!

aðeins

*

8.325

kr

á mán. í 12 mánuði

Verð nú 99.900,Verð áður 149.900,*Stærð 2 sæti x horn x 2 sæti

Leðursófasett 3+1+1

3167

Hornsófi tau áklæði

Paris

Hornsófi leður áklæði

3130

Leðursófasett 3+1+1

3002

Leðursófasett 3+1+1

3057

Leðursófasett 3+1+1

3171

Leðursófasett 3+1+1

3058

Leðursófasett 3+1+1

3166

Leðursófasett 3+1+1

3004

Roma

Leðursófasett 3+1+1

Nice

Bycast sófasett 3+1+1

Gildir til 13. júní eða á meðan birgðir endast.
*Stimpil- , seðil- og lántökugjald ekki innifalið.

Leðursófasett 3+1+1

Verona
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Eimskip hverfur nú tímabundi› af hlutabréfamarka›i en stefnt er a› skráningu félagsins
fyrir lok janúar á næsta ári. Stefnt er a› ﬂví a› hluthafar Bur›aráss, sem eru tæplega 20
ﬂúsund fái ﬂá bréf í Avion. Tæpir níu milljar›ar af kaupver›inu eru borga›ir me› bréfum í Avion og fer líklega hluti af ﬂeim áfram sem ar›grei›sla til hluthafa Bur›aráss.

Óskabarnið fer á flug
Stórt alhliða flutningafélag varð til með kaupum
Avion Group á Eimskipum og stefnir félagið að
skráningu á markað á
næstunni. Margir hafa
sýnt Eimskipum áhuga en
Burðarás virðist hafa
fengið tilboð sem það gat
ekki hafnað. Burðarás
fékk 21,6 milljarð fyrir
94 prósenta hlut sinn í
Eimskipum, hluti var
greiddur í peningum og
hluti með bréfum í Avion
Group.
Flutningafyrirtækið Eimskip
hefur nú verið sameinað flugfélaginu Avion Group og verður
fyrirtækið eitt af stærstu íslensku fyrirtækjunum. Stjórnendur Avion Group segja að með
kaupum á Eimskipum skapist
mikil tækifæri og hyggjast þeir
nýta þau til frekari sóknar.
Áætluð velta félagsins á þessu
ári verður um 110 milljarðar og
í fyrra var velta þess yfir 90
milljarðar króna. Hagnaður félagins var í kringum 3,5 milljarða.
Stefnt er að því skrá félagið á
markað fyrir lok janúar á næsta
ári og fá þá hluthafar í Burðarási bréf í Avion. Verðið sem
Avion borgaði fyrir Eimskip er
talið sanngjarnt en aðrir fjárfestar höfðu sýnt félaginu áhuga
en verðhugmyndir þeirra voru
nokkru lægri en Burðaráss.
Sterkar stoðir
Kaup Avion á Eimskipum vekja
upp þá spurningu að fyrst eigendur sjá tækifæri í því að reka
saman skipafélag og flugfélag
hvers vegna hafi þá ekki verið
löngu búið að sameina Flugleið-

AVION GROUP VERÐUR EITT AF
STÆRSTU FYRIRTÆKJUM LANDSINS
Magnús Þorsteinsson, Baldur Guðnason, forstjóri skipafélagsins og Hafþór Hafsteinsson, forstjóri
flugfélagsins.

ir og Eimskip. Eitt svarið er
mjög einfalt, tímarnir hafa
breyst og sameining er í tísku
um þessar mundir.
Félögin hafa í gegnum tíðina

tengst sterkum eignatengslum og hefði því lítið staðið í vegi fyrir sameiningu. Fyrir
nokkru höfðu Flugleiðir áhuga á
að kaupa Eimskip fyrir um 20
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VIÐ KJÓSUM
ÞINN FLOKK,
SAMA HVER HANN ER!
Í BLÓÐBANKANN ERU ALLIR BLÓÐFLOKKAR VELKOMNIR. ÞAÐ ER
NÆGILEGT MAGN AF BLÓÐI Í SAMFÉLAGINU, EN ÞVÍ MIÐUR ALLTOF
FÁIR Í FRAMBOÐI. ÞAÐ VERÐUR AÐ BREYTAST.
ERTU MEÐ ÞETTA Í BLÓÐINU?
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milljarða en Burðarás vildi fá
hærra verð. Stjórnendur félagsins hafa því greinilega séð tækifæri í sameiningu flutningafélags og flugfélags.
Kaupin komu dálítið á óvart
vegna þess að í tilkynningu frá
Burðarási frá því í febrúar
sagði að ekki væri áformað að
selja Eimskip að sinni, enda þótt
fjölmargir aðilar hafi látið í ljós
áhuga á að kaupa félagið.
En hvaða tækifæri sjá stjórnendur Avion og hvar liggja þau?
Magnús Þorsteinsson, aðaleigandi og stjórnarformaður Avion
og Eimskipa segir tækifærin
liggja víða og bendir til dæmis á
þrjú atriði sem víkja að kostnaði
félaganna.
Í fyrsta lagi fái fyrirtækið
ódýrari
tryggingar
vegna
stærðar sinnar og betri samningsstöðu gagnvart tryggingafélögum. Kostnaður vegna trygginga er umtalsverður í rekstri
félaganna. Í öðru lagi verði innkaup á olíu hagstæðari fyrir félögin vegna stærðarinnar en olíukostnaður er einnig umtalsverður í rekstri félaganna. Air
Atlanta leigir vélar með olíu og
viðskiptavinir félagins bera
kostnaðinn af olíunni en félagið
ber sjálft kostnaðinn af eldsneyti á vélum Excel Airways.
Excel Airways er leiguflugfélag
og dótturfélag Avion. Í þriðja
lagi verði fjármögnun félagsins
ódýrari.
Magnús bendir einnig á að
hægt verði að samtvinna starfsemi Eimskipa og Avion víða um
heim en starfsstöðvar félagsins
eru 80 um allan heim.
Hafþór Hafsteinsson, forstjóri flugrekstrar Avion segir
sameininguna styrkja starfsemi
eignarhaldsfélagsins. Sterkar
stoði séu innan Eimskips sem
hægt sé að nýta fyrir hin félögin. Hann segir þó ekki stefnt að
sameiningu allra stoðdeilda en
verið sé að skoða hvernig hægt
sé að ná fram sem flestum tækifærum.
Magnús segir félagið geta
boðið heildarlausnir í flutningum. Félögin hafa haft samstarf í
flutningum en Atlanta flýgur
fraktflug frá Íslandi undir eigin
nafni.
Starfsemi félagsins verður
fjölbreyttari en áður og því
verða sveiflur í rekstrinum líklega minni.
Af markaði
Eimskip hverfur nú tímabundið
af hlutabréfamarkaði en stefnt
er að skráningu félagsins fyrir
lok janúar á næsta ári. Stefnt er
að því að hluthafar Burðaráss,
sem eru tæplega 20 þúsund fái
þá bréf í Avion. Tæpir níu milljarðar af kaupverðinu eru borgaðir með bréfum í Avion og segir Magnús líklega hluta af þeim
fara áfram til hluthafa Burðaráss en eitthvað verði eftir í félaginu.
Áður var stefnt að því að skrá
Eimskip á markað og á síðasta
aðalfundi Burðaráss greindi
Björgólfur Thor Björgólfsson
frá því að til greina kæmi að
greiða bréf í Eimskip út til hluthafa Burðaráss í formi nokkurs
konar arðs. Sama virðist því
eiga við nú með bréf í Avion. Ef
ekki verður að skráningu hafa
stærstu hluthafar Avion Group
skuldbundið sig til að kaupa áðurnefnda hluti af Burðarási.
Talið er að það komi sér vel
fyrir félagið að allir hluthafar
Burðaráss fái bréf í félaginu og
að það sé svo stórt því að þá
verða viðskipti með félagið tíðari og verðmyndun á því betri.
Magnús Þorsteinsson er nú
stærsti eigandi Avion Group en
hann keypti hlut Þóru Guðmundsdóttur í félaginu og
einnig keypti hann helming af
hlut Arngríms. Aðrir eigendur
eru Gunnar Björgvinsson, Ómar
Benediktsson og eitthvað af
fyrri eigendum Excel Airways.
Kaupin eru gerð með fyrirvara um að Avion Group fjármagni kaupin innan 14 daga og
Magnús telur að það verði auðvelt. Tilboða verður leitað bæði
hjá erlendum bönkum og innlendum. Hann sagði ekki sjálfgefið að Landsbankinn fjármagni kaupin en hann hefur
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AFKOMA AVION GROUP SÍÐUSTU ÁR Í – MILLJÓNUM KRÓNA
Velta
Félag

Hagnaður

2004

2003

2004

2003

Air Atlanta

21.380

14.495

541

-910

Íslandsflug

8.526

5.510

178

102

38.601

29.906

1.766

1.125

Excel Airways
Samtals Avion Group:

68.507

49.911

2.485

317

Eimskip

24.063

23.284

991

536

Sameinað félag:

92.570

73.195

3.476

853

verið viðskiptabanki Avion,
áður Air Atlanta um tíma.
Áður stefnt á markað
Avion hefur stefnt að skráningu
í nokkurn tíma og var fyrst
greint frá því fyrir rúmu ári síðan. Skráning hefur dregist nokkuð og búist var við skráningu nú
í haust. Kaupin á Eimskip fresta
því skráningunni nokkuð.
Kauphöllin hefur lengi freist-

að Avion, eignarhaldsfélags Air
Atlanta, því árið 1999 var tilkynnt að Atlanta stefndi á markað innan 18 mánaða. Búnaðarbankinn Verðbréf keypti þá rúm
20 prósent í félaginu. Andri
Sveinsson, starfsmaður Samson
vann þá hjá fyrirtækjaráðgjöf
Búnaðarbankans.
Ekkert varð þó af skráningu
en félagið var þá í eigu Arngríms Jóhannssonar og Þóru

Guðmundsdóttur,
stofnenda
þess.
Um þessar mundir eru markaðsaðstæður hagstæðar fyrir
nýskráningar og verða það eitthvað áfram.
Verðmæti félagins gæti verið
í kringum 50 milljarða króna.
Mikil veltuaukning
Velta Avion eykst hratt en hagnaðurinn virðist ekki vaxa jafn
hratt. Hafþór segist vera mjög
sáttur við afkomu ársins í fyrra.
Stjórnendur félagsins hafi ekki
átt von á svo hröðum viðsnúningi í fluggeiranum. Einnig
bendir hann á að hátt eldsneytisverð hafi ekki komið jafn hart
niður á flugfélögum og vænta
mátti vegna þess að aukin eftirspurn hafi komið á móti, það sjáist í afkomutölum þeirra. Tap
ársins 2003 segir Hafþór vera

vegna tiltektar í efnahagsreikningnum áður en félagið verður
skráð. Aðallega var það afskrift
viðskiptakrafna sem félagið
taldi sig ekki fá greiddar sem
skýrir tapið.
Rekstur Eimskips hefur
einnig verið bættur mikið að
undanförnu og hefur félagið
vaxið með kaupum á öðrum félögum. Ágætlega hefur tekist
til þar og hefur afkoma rekstrarins batnað.
Vinna er framundan hjá
stjórnendum félagins við að
koma auga á tækifærin sem felast í kaupum Avion á Eimskip og
í að styrkja rekstur fyrirtækisins. Frekari kaup á félögum eru
ekki útilokuð og fagna íslenskir
fjárfestar komu félagsins á
markað þrátt fyrir að einhverjir
hefðu líklega viljað sjá tvö félög
dogg@frettabladid.is
í stað eins.

Sumartilboð í Sony Center
Alvöru klippihugbúnaður og 3 spólur fylgja!

DSR-HC22

Stafræn myndavél
• 2,5 snertiskjár
• 20x optical Carl Zeiss linsa
• Tengistöð einfaldar allar tengingar

4.995 krónur á
mánuði vaxtalaust*
59.940 krónur staðgreitt.

DSR-PC55

Stafræn myndavél
• 3" snertiskjár
• 12x optical Carl Zeiss linsa
• Tengistöð einfaldar allar tengingar

7.495 krónur á
mánuði vaxtalaust*
89.940 krónur staðgreitt.

*Miðað við 12 vaxtalausar jafnar greiðslur á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST
RONALD REAGAN (1911-2004) LÉST
ÞENNAN DAG.

1885 Bríet Bjarnhéðinsdóttir skrifar grein um menntun og
réttindi kvenna í Fjallkonuna. Þetta er fyrsta grein
sem íslensk kona skrifar í
opinbert blað.

Elvis veldur uppnámi

Ronald Reagan varð Bandaríkjaforseti 1981 og
sat hann í tvö kjörtímabil. Hann var vinsæll kvikmyndaleikari áður en hann fór út í stjórnmál.

„Stjórnvöld eiga það til að leysa ekki
vandamál, heldur hliðra þeim til.“
- Ronald Regan

timamot@frettabladid.is

Þennan dag árið 1956 kynnti
Elvis Presley smáskífu sína
Hound Dog í sjónvarpsþætti
Milton Berle í Bandaríkjunum.
Elvis hneykslaði áhorfendur
þegar hann dansaði með kynþokkafullum mjaðmahnykkjum.
Þessi framkoma olli miklu fjölmiðlafári og aðrir spjallþáttastjórnendur, þar á meðal Ed
Sullivan, formæltu henni. Sullivan sór þess dýran eið að Elvis
kæmi aldrei í þáttinn til sín. Um
haustið fór það þó svo að Elvis
var gestur hans í þrjú skipti.
Elvis hafði þá verið að hljóðrita
lög í tvö ár. Þegar hann vann í

raftækjabúð í Memphis fór hinn
18 ára Elvis í hádegishléi sínu
og tók upp tvö lög í tilefni af afmæli móður sinnar. Afgreiðslumaður í stúdíóinu varð svo
upprifinn að hann fór með upptökurnar til Sam Phillips sem
gerði plötusamning við Elvis
sama ár.
Hinn umdeildi dans Elvisar með
mjaðmahnykkjunum frægu
vakti ugg foreldra en heillaði
ungar stúlkur. Í upptökum á
sjónvarpsþætti Eds Sullivan árið
1956 var ákveðið að mynda
einungis efri hluta líkama Elvisar til að gæta allrar siðsemi.

1967 Sex daga stríðið hefst þegar
Ísrael ræðst gegn Sýrlandi
og Egyptalandi.
1968 Robert Kennedy, yngri
bróðir John F. Kennedy, er
skotinn. Hann lætur lífið
daginn eftir af sárum sínum.
1975 Íslendingar sigra AusturÞjóðverja í landsleik í
knattspyrnu.
5. JÚNÍ 1956

Til að gæta siðsemi var einungis
efri hluti líkama Elvis sýndur í
sjónvarpsþætti Ed Sullivan.

1991 Hæstiréttur kveður upp
dóm í Hafskipsmálinu.
Flestir hinna ákærðu eru
sýknaðir.

AFMÆLI
Vilhjálmur Einarsson frjálsíþróttamaður
á Egilsstöðum er 71 árs.

Kristín Arngrímsdóttir myndlistarkona
er 52 ára.
Guðmundur Oddur Magnússon er 50 ára.
Sigrún Waage leikkona er 44 ára.
Drífa Snædal, fræðslu- og framkvæmdastjóri samtaka um Kvennaathvarf, er 32 ára.

ANDLÁT
Rósa Magnúsdóttir frá Bíldudal, andaðist á Sjúkrahúsi Ísafjarðar mánudaginn
30. maí.
Sigurlín (Eva) Andrésdóttir, Skjóli, áður
Furugerði 1, lést mánudaginn 30. maí.
Helgi Hallgrímsson húsgagna- og innanhússarkitekt, lést á hjúkrunarheimilinu
Eir fimmtudaginn 2. júní.
Jófríður Ólafsdóttir, Staðarhrauni 3,
Grindavík, lést á heimili sínu fimmtudaginn 2. júní.
Björgvin Bjarnason járnsmiður, Hlíðarvegi 57, Kópavogi, andaðist á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð, Kópavogi, fimmtudaginn 2. júní.

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

ÚTSKRIFTARHÓPUR Útskriftarnemar
ásamt skólameistara.

Austur-Skaftafellssýsla:

Hundra›asti
stúdentinn

Hundraðasti stúdent Framhaldsskólans í Austur-Skaftafellssýslu
var meðal þeirra sem voru útskrifaðir við þrettándu útskrift
skólans í lok maí. Fyrstu nýstúdentarnir voru útskrifaðir árið
1992 og hafa alls 102 stúdentar
sett upp hvíta kollinn í skólanum
sem staðsettur er á Höfn í Hornafirði. Að þessu sinni útskrifuðust
8 stúdentar: 5 af skrifstofubraut
og 16 af almennri braut. Dux
Scolae að þessu sinni var Hulda
Rós Sigurðardóttir. ■

Hjólavæn
borg
Alþjóðlegi umhverfisdagurinn er í
dag. Af því tilefni stendur Landvernd fyrir hjólalest í samvinnu
við Landssamtök hjólreiðamanna.
Hjólað er undir yfirskriftinni
„Hjólavæn borg“ en lestin er í
tengslum við afhendingu Bláfánans sem afhentur verður á ylströndinni í Nauthólsvík í lok ferðar. Þá býður Íþrótta- og tómstundaráð upp á hressingu. Lagt er af
stað frá Eimreiðinni á miðbakka
Reykjavíkurhafnar þegar klukkuna vantar tíu mínútur í tvö en formaður Landverndar, Björgólfur
Thorsteinsson,
umhverfisráðherra, Sigríður Anna Þórðardóttir
og forseti borgarstjórnar Reykjavíkur, Stefán Jón Hafstein, verða í
broddi fylkingar. ■

Ástkær maðurinn minn, faðir, tengdafaðir, afi, langafi
og langalangafi,

Kristján Belló Gíslason,
fv. leigubílstjóri, Vogatungu 101, Kópavogi,
er andaðist að hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð að kvöldi þriðjudagsins
31. maí, verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju þriðjudaginn 7. júní kl.
13. Þeim sem vildu minnast hans er vinsamlegast bent á að láta
hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð njóta þess.
Halldóra Stefánsdóttir
Vera Kristjánsdóttir
Gísli Þ. Kristjánsson
Guðleif Kristjánsdóttir
Arnþrúður M. Kristjánsdóttir
Stefán R. Kristjánsson
barnabörn og barnabarnabörn

Oddný S. Gísladóttir
Helgi H. Eiríksson
Hafsteinn M. Guðmundsson
Agla B. Róbertsdóttir

FJÖLMENNI Á KAJANUM Hundruð manna söfnuðust saman á bryggjunni á Patreksfirði í gær og fylgdust með dorgveiði og kraftakeppni.

TIMAMÓT: SJÓMANNADEGI FAGNAÐ UM ALLT LAND

Verðskuldaður virðingarvottur við sjómenn
Sjómannadegi er fagnað víðast
hvar um landið í dag en fyrsti
sunnudagur júnímánaðar hefur
verið helgaður sjómönnum allar götur síðan 1938.
Það er óhætt að segja að
óvíða hefur myndast jafn sterk
hefð fyrir deginum og á Patreksfirði. Þar hefur dagurinn
undið upp á sig í gegnum tíðina
og er í raun og veru orðinn sjómannadagshelgi því dagskráin
er þéttskipuð frá fimmtudegi
fram á sunnudag. Einar Jónsson
og Árni Magnússon fara
fremstir í flokki sjómannadagsráðs á Patreksfirði sem hefur
veg og vanda að því að skipuleggja hátíðarhöldin. Þeir hafa
verið í ráðinu í tæpa tvo áratugi
og eru sammála um að sjómannadagurinn er stéttinni
afar mikilvægur. „Þetta er dagurinn þar sem sjómenn koma
saman og eiga ánægjulega
stund og það skiptir menn
miklu máli að finna fyrir þessari samkennd.“
Aðrir þurfa heldur ekki að
láta sé leiðast enda nóg um að
vera og fólk getur tekið þátt í
knattspyrnuog
golfmóti,
sjóstangaveiði, hlýtt á Álftagerðisbræður syngja, litið á
myndlistarsýningar
og
bryggjuball svo fátt eitt sé
nefnt. Herlegheitunum lýkur
svo með stórum dansleik á
sunnudeginum og ekki er óalgengt að samúðarfullir yfirmenn gefi starfsmönnum frí
fram að hádegi á mánudeginum
þar sem flestir hafa jú verið að
dansa fram á nótt.

MYND/HAFSTEINN ORRI INGASON

Sigurður Rúnar Friðjónsson er 55 ára.

FRÉTTABLAÐIÐ / BERGSTEINN SIGURÐSSON

Hjörtur Pálsson rithöfundur er 64 ára.

EINAR JÓNSSON OG ÁRNI MAGNÚSSON Þeir félagar hafa komið að skipulagningu
hátíðarhaldanna í næstum tvo áratugi.

Árni og Einar segja að það sé
ekki vanþörf á að hafa þétta og
fjölbreytta dagskrá þar sem
fjölmargir gestir leggi leið sína
í bæinn yfir helgina. „Ég geri
ráð fyrir að íbúatalan tvöfaldist,“ segir Einar. „Það er mikið
af brottfluttum Patreksfirðingum sem nota tækifærið og vitja
heimahaganna en það kemur
líka margt fólk hingað sem hefur heyrt af stemningunni og vill
heimsækja okkur. Við tökum
þeim auðvitað fagnandi.“

Einar og Árni eru þó hógværðin uppmáluð og eigna sér
ekki heiðurinn af velgengninni
fyrir vestan. „Það er einvalalið
manna sem stendur í þessu með
okkur og gefur tíma sinn til að
koma þessu í kring. Það fylgir
þessu vissulega mikil vinna en
það væri auðvitað ekki hægt að
koma þessu í kring ef ekki væri
fyrir fólkið sem tekur þátt í
þessu með okkur og vill með því
sýna sjómönnum þann sóma
sem þeir eiga skilið.“ ■
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Haltur lei›ir
blindan
Eftir tvær vikur halda gó›vinirnir Bjarki Birgisson
og Gu›brandur Einarsson í göngutúr. ﬁetta ver›ur
enginn skottúr ﬂví ﬂeir ætla a› ganga 1.200 kílómetra – hringinn í kringum landi› – á 46 dögum.
Bjarki er haltur og Gu›brandur nærri blindur. Björn
ﬁór Sigbjörnsson hitti ﬂá í vikunni.

Þ

jóðvegur eitt er ekki
árennilegasta
gönguleið
landsins enda liggur hann
um heiðar og fjöll. Brekkurnar
bíða Bjarka Birgissonar og Guðbrands Einarssonar. Meðal helstu
fjallvega eru: Hellisheiði, Almannaskarð, Öxi, Möðrudalsöræfi, Mývatnsheiði, Öxnadalsheiði,
Vatnsskarð og Holtavörðuheiði.
Það eru þó ekki brekkurnar sem
Guðbrandur óttast mest. „Ég
kvíði helst fyrir því ef það gerir
storm á Söndunum. Þá getum við
bara pakkað saman á meðan. Svo
held ég að það geti verið erfitt að
ganga í mikilli umferð í grennd
við stóru kaupstaðina.“
Annars telja þeir félagar að
það verði erfiðast að byrja; að
koma sér af stað. Og svo er rétta
hugarfarið vitaskuld mikilvægt.
„Við verðum að passa að verða
ekki leiðir á þessu,“ segja þeir og
bæta við hlæjandi að þeir hafi
reynt að hittast sem minnst síðustu vikur til að verða síður leiðir
hvor á öðrum meðan á göngunni
stendur.
Þeir eru komnir í startholurnar
og vildu helst að mánudagurinn
20. júní væri á morgun en ekki
eftir tvær vikur. „Það væri gott ef
svo væri, þá gætum við byrjað að
ganga.“
Dorrit til verndar
Undirbúningur göngunnar hefur
gengið vel en hann hefur staðið
frá því í janúar. Bjarki og Guðbrandur hafa leitað stuðnings hjá
fólki og fyrirtækjum og alls staðar hefur þeim verið vel tekið þó
að framlögin hafi verið mishá og
stundum engin. „Í upphafi tók
fólk okkur meira í gríni en alvöru,“ segir Bjarki sem hlakkar
til að vera laus við undirbúninginn.
Þeir hafa leitað eftir stuðningi
til að standa straum af kostnaðinum við gönguna, sem helst felst í
fæði og gistingu, en eru ekki í
áheitasöfnun. „Markmið göngunnar er ekki að safna peningum. Við
erum bara að reyna að komast
kostnaðarlausir frá þessu,“ segir
Guðbrandur en bankareikningur
verður opnaður fyrir þá sem vilja
liggja þeim fjárhagslegt lið.
Sjálfir hafa þeir að mestu undirbúið það sem að þeim snýr en
gangan er skipulögð í samstarfi
við Sjónarhól, Íþróttasamband
fatlaðra og Íþrótta- og ólympíusamband Íslands.
Þeir félagar verða ekki einir í
för, með þeim verður Tómas Birgir Magnússon íþróttakennari sem
eltir á bíl og veitir þeim nauðsynlega aðstoð á leiðinni. Og verndari
göngunnar miklu verður Dorrit
Moussaieff forsetafrú.
Gengið gegn fordómum
Tilgangur hringgöngu Bjarka og
Guðbrands er þríþættur en allt
ber þó að sama brunni. Þeir vilja
vekja athygli á málefnum barna
með sérþarfir og sýna að hægt sé
að yfirvinna hindranir með viðeigandi hjálpartækjum, þjálfun
og stuðningi. Þá vilja þeir stuðla
að mannvirðingu og mannlegri
reisn og heimi án aðgreiningar.
„Það verður að minnka fordómana í þjóðfélaginu og skapa
samstöðu meðal fólks,“ segir
Bjarki og spyr: „Hvers vegna getur fólk verið haldið fordómum

HUGMYNDIN
FÆDDIST Á
NUDDBEKK
Það var á nuddbekk á Nuddstofu
Guðbrands Einarssonar í Laugardalnum sem hugmyndin að göngunni kviknaði. Það var líka þar sem
Guðbrandur og Bjarki kynntust fyrir
nokkrum árum. „Ég hef nuddað fyrir
Íþróttasamband fatlaðra og Bjarki
kom fyrst til mín 2002 þegar hann
var að búa sig undir heimsmeistaramótið í sundi ári síðar,“ segir Guðbrandur.
Með þeim tókst ágætur vinskapur
og eins og gengur í samræðum
manna fæddist hugmynd. „Við vorum bara að spjalla og allt í einu
kom upp hugmyndin um að ganga
hringinn,“ segir Bjarki og Guðbrandur bætir við: „Orðatiltækið haltur
leiðir blindan kom þá upp í hugann
og þá varð ekki aftur snúið.“
KLÁRIR Í SLAGINN Félagarnir Guðbrandur og Bjarki hafa búið sig vel undir göngu sína gegn fordómum, hringinn í kringum landið.

gegn einhverju sem það getur
sjálft lent í á lífsleiðinni?“ Honum
er málið hugleikið enda hefur
hann fengið sinn skerf af fordómum í gegnum árin. „Þeir hafa birst
mér þannig að fólk setur samasemmerki milli þess líkamlega og
þess andlega.“
Með öðrum orðum hefur fólk
litið svo á að eitthvað sé að í kollinum á Bjarka þar sem hann getur
ekki gengið beint. Það er dæmi
um hreina og klára fordóma.
Samfélagið gerir fólk fatlað
Bjarki er bjartsýnn og lífsglaður
ungur maður sem strax á æskuárunum einsetti sér að sigrast á fötlun sinni. „Þegar slíkt tekst er
maður sigurvegari og jafningi
allra,“ segir hann og gagnrýnir
hvaða augum almenningur lítur
þá sem á einhvern hátt eru frábrugðnir öðrum. „Það er nú einu
sinni þannig að manneskja í hjólastól er ekki fötluð. Það er samfélagið sem gerir hana fatlaða með
öllum hindrununum. Á þetta viljum við benda og ef þjóðfélagið
kæmi með okkur og lagaði þetta
stæðu allir á jafnréttisgrundvelli.“
Bjarki vill að allir taki öllum
eins og þeir eru og að allir taki
virkan þátt í samfélaginu.
Og í tengslum við fordómana
rifjar hann upp að fyrir fimmtán
árum var mönnum strítt fyrir að
vera með gleraugu. „Nú þykir
flott að vera með gleraugu og þau
eru í tísku. Normið er miðað út
frá tísku og tíðaranda og hver
segir að ég geti ekki komist í
tísku eftir tíu ár,“ spyr hann og
hlær dátt. Hann brosir að lífinu
og hefur einstaklega gaman af að
vera til.

BJARKI

GUÐBRANDUR

„Ég fæddist með spasma í fótum sem
veldur því að ég get ekki gengið
beint,“ segir Bjarki sem hefur ekki látið það aftra sér í lífinu. Hann stóð í
markinu hjá HK, bæði í hand- og fótbolta og vann til verðlauna í báðum
greinum. Þá vann hann fjölmörg afrek
í sundíþróttinni, setti heimsmet,
komst á verðlaunapalla á stórmótum
og keppti á Ólympíumóti. Nú sinnir
hann sundþjálfun hjá Fjölni. „Ég segi
oft að eina hömlunin sé þegar lögreglan stoppar mig á bílnum. Ég bið
þá um að þurfa ekki að ganga eftir
línu því það er öruggt að ég fell á
slíku prófi.“ Bjarki er 23 ára Kópavogsbúi og heldur úti heimasíðunni
bjarki.is.

„Ég fékk sýkingu upp úr mislingum
þegar ég var ellefu ára,“ segir Guðbrandur. „Sjónin var stöðug næstu
fimmtán ár á eftir en hefur svo smá
versnað síðan. Ég áttaði mig á þessu
þegar við vorum að keyra inn að
Hólmavík og ég sá ekki fiskihjallana
sem þar stóðu.“ Guðbrandur er nuddari og kennari við Nuddskóla Íslands
auk þess að vera formaður Nuddarafélagsins. Hann er frá Broddanesi á
Ströndum og sinnir þar búskapnum
með foreldrum sínum um flestar
helgar. Þangað fer hann helgina fyrir
gönguna til að veiða sel. Hann ætlar
að hafa með sér bita og gefa Bjarka
að smakka sem líst heldur illa á.
Guðbrandur er 42 ára, kvæntur og
tveggja barna faðir.

Hlakka til hvers skrefs
Það krefst orku og úthalds að
ganga hringinn í kringum landið
og Bjarki og Guðbrandur hafa
undirbúið sig ágætlega á síðustu
mánuðum. Þeir hafa gengið reglulega, vanalega í tvo til þrjá
klukkutíma á dag en Bjarki hefur
lengst farið í átta tíma göngutúr.
Þeir þurftu ekki að ráðast í sérstakt líkamsræktarátak því báðir
eru í góðu formi og til í glímuna
við þjóðveginn.
Þeir búast við að leggja að
jafnaði 24 kílómetra að baki dag
hvern en það þýðir fimm til sex
tíma daglega göngu. Þeir segja
annars að þeim liggi í raun ekkert
á og ætla því að taka lífinu með ró.
Bjarka og Guðbrandi er kunnugt um tvo Íslendinga sem áður
hafa gengið hringinn í kringum
landið. Tuttugu ár eru síðan Reynir Pétur Ingvarsson vakti þjóðarathygli með göngu sinni en
skemmra er síðan Sverrir Þór
Sverrisson – Sveppi – gekk sömu
leið. Tvímenningarnir hafa ekki
leitað ráða hjá forverum sínum á
hringveginum en vonast til að geta
heilsað upp á Reyni Pétur þegar
þeir ganga í grennd við Sólheima
strax á fyrstu kílómetrunum.
Og þrátt fyrir að einhverjar
hindranir kunni að verða á vegi
Bjarka og Guðbrands eru þeir
hvergi bangnir. „Ég mun hlakka
til að taka hvert skref, þannig
komumst við á leiðarenda,“ segir
Bjarki og Guðbrandur kinkar
kolli til samþykkis. Svo er bara að
vona að það blási ekki mikið á
Söndunum.
Hægt verður að fylgjast með
göngunni á gangan.is og í Fréttablaðinu.
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Sala á húsbílum hér á landi margfaldast milli ára:

Sá d‡rasti á ﬂrettán milljónir
Hætt er við að þorri almennings
þurfi að bæta við sig eins og
tveimur störfum eða selja íbúð
sína standi hugur til að fjárfesta
í dýrustu tegund af húsbílum
sem seldir eru hérlendis. Er þar
um bíl af tegundinni Hymer að
ræða sem Evró ehf. á Grensásvegi selur þessa dagana á tæpar
HELSTU SELJENDUR HÚSBÍLA:
Netsalan Knarrarvogi 4
Húsbílar frá 4,1 – 6,2 milljóna
Evró ehf. Grensásvegi
Húsbílar frá 4,7 – 12,9 milljóna
Seglagerðin Ægir Eyjaslóð 7
Húsbílar frá 3,9 – 7,9 milljóna
Víkurverk Tangarhöfða 1
Húsbílar frá 4,4 – 8,1 milljónar

JACK WHITE hefur getið sér gott orð sem
leikari og kom meðal annars fram í kvikmyndinni Coffee and Cigarettes.

White giftist
Karen Elson
Söngvari hljómsveitarinnar White
Stripes, Jack White, giftist unnustu sinni á kanó í Amazonfljóti í
Brasilíu. Jack giftst bresku fyrirsætunni Karen Elson síðastliðinn
miðvikudag og Meg White, fyrrverandi eiginkona Jacks var brúðarmeyja við athöfnina. Giftingin
var framkvæmd af Shaman-töfrapresti en strax eftir brúðkaupið
fóru þau og fengu blessun kaþólsks prests í kirkju sem kallast
Igreja Matric. Karen hefur
verið kölluð „sú skrítna“
í fyrirsætubransanum
vegna mjög sérstaks
útlits og hin nýbökuðu hjón eiga það
sameiginlegt að vera
mjög föl. Elson
kemur
fram
í
nýjasta myndbandi
hljómsveitarinnar
við
lagið
Blue
Orchid en að öðru
leyti hefur samband þeirra farið
KAREN ELSON
mjög leynt. Þessvar mikið strítt í
ar fréttir koma aðskóla fyrir skrítið
útlit sitt.
eins nokkrum vikum á eftir fregnum af brúðkaupi Renee Zellweger
en hún og Jack voru par og eru tiltölulega nýhætt saman. Annars
eru White Stripes að fara að gefa
út sína fimmtu plötu 6. júní sem
mun heita Get Behind Me Satan. ■

Googlað á netinu

Vinsæl veiki
Hermannaveiki hefur verið mikið í umræðunni undanfarið enda
hafa greinst óvenju mörg tilvik
hennar á þessu ári. Þegar hermannaveiki er slegið inn á
Google þá koma 1.390 færslur.
Hermannaveiki er ein tegund
lungnabólgu og þegar því orði er
googlað fást 562 færslur. Á ensku
heitir hermannaveiki legionary
disease og þá fást mun fleiri síður, eða 17.400. Það er hins vegar
bakterían Legionella sem veldur
hermannaveiki og um hana finnast langflestar færslur, því þær
eru hvorki fleiri né færri en
754.000. ■

þrettán milljónir króna.
Hægt er að fá bílalán til 84 mánaða fyrir gripnum, sem gerir um
155 þúsund krónur á mánuði auk
vaxta, en fyrir vikið þarf um engan að væsa sem ferðast í slíkum
bíl. Sturtur inni og úti, fallegt salerni, sjónvarpsflatskjár, stór kæliskápur, öflugt hitakerfi og allt sem
nokkurn mann getur vanhagað um.
Fer þeim fjölgandi hér á
landi sem selja húsbíla enda
vaxandi eftirspurn ár frá ári.
Verð er æði mismunandi eftir
gæðum og búnaði hvers bíls fyrir sig en almennt má fá góða almenna húsbíla frá fimm milljónum króna og upp úr. Er það ekki

ósvipuð upphæð og greiða þarf
fyrir sæmilegan sumarbústað
en þá á eftir að taka tillit til
eldsneytisnotkunar og þar sem
flestir húsbílar nota dísilolíu er
hætt við að mörgum bregði við í
júlí þegar ný lög um olíugjald
taka gildi. Mun þá lítri af dísilolíu verða á svipuðu verði og lítrinn af bensíni.
Svo virðist sem þetta sé ekki
efst í huga þeirra sem hug hafa á
að kaupa sér einn húsbíl enda er
sömu sögu að segja frá öllum umboðunum; salan milli ára hefur
margfaldast og nokkrar vinsælustu tegundir húsbíla eru þegar
- aöe
uppseldar.

LÆTUR EKKI MIKIÐ YFIR SÉR Dýrasti húsbíll landsins er þessi Hymer sem Evró sleur.
Verðmiðinn hefur ekki komið í veg fyrir að fjölmargir hafa forvitnast og eru fleiri en eitt
umboð að skoða innflutning á enn dýrari tegundum á næsta ári.
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Laugarás

Austurbær

Tjörnin
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Melar
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Borgin vestan Elliðaárósa

Háskóli
Nor›urm‡ri

Vatnsm‡rartjörn

Reykjavík væri allt önnur hefðu öll íbúðasvæði borgarinnar þróast með sama hætti og svæðið innan Hringbrautar og Snorrabrautar sem alla jafna gengur undir
heitinu 101 Reykjavík. Byggðin væri mun þéttari og
kæmist öll fyrir innan Elliðaárósa. Kirkjugarðurinn í
Fossvogi, flugvöllurinn í Vatnsmýri, útivistarsvæði í
Laugardalnum og önnur atvinnu- og útivistarsvæði
væru þó öll eins og þau eru í dag.
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Skerjafjör›ur

Íbúðasvæði Reykjavíkur miðað við sama þéttleika byggðar og er innan
Hringbrautar og Snorrabrautar.
Íbúðasvæði sem byggst hafa utan þess svæðis sem rúmaði borgarbyggðina miðað við sama þéttleika byggðar og er innan Hringbrautar
og Snorrabrautar.
Heimild: Kortið er byggt á gögnum frá skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkurborgar.
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Árbær, Brei›holt, Grafarholt og Grafarvogur væru
líklega ekki til ef Reykjavík hef›i veri› bygg› upp í
sama anda eftir 1940 og fyrir ﬂann tíma ﬂegar fyrirmyndirnar voru ﬂéttbygg›ar evrópskar borgir. Tugﬂúsundir Reykvíkinga sem nú búa austan Elli›aárósa
byggju væntanlega í ﬂéttb‡lum hverfum vestan árósanna ef sú lei› hef›i veri› valin. Brynjólfur ﬁór
Gu›mundsson leit á uppbyggingu Reykjavíkur og
a›ra hugsanlega lei› sem ekki var farin.
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úmlega 50 þúsund Reykvíkingar sem búa í efri
hverfum
borgarinnar
kynnu að eiga heima í þéttbýlum
hverfum vestan Elliðaárósa ef
Reykjavík hefði þróast með öðrum hætti en hún hefur gert síðustu áratugi. Þetta er hátt í

helmingur þeirra einstaklinga
sem byggja Reykjavík í dag.

Fitjar
Flatir

Engar efri byggðir
Þetta kemur í ljós þegar skoðaðir eru útreikningar sem Fréttablaðið lét vinna fyrir sig um
hvernig byggð í Reykjavík

Hraunsholtslækur
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Vífilssta›avatn
Nor›urbær
Molduhraun
Flatahraun

48 prósent undir umferðarmannvirki:

Kaplakriki

Vesturbær
Ví›ista›atún

Bílaborgin Reykjavík

HAFNARFJÖR‹UR

Meira landsvæði fer undir samgöngumannvirki en byggð í
Reykjavík, samkvæmt rannsóknum Níelsar Einars Reynissonar, nema í landafræði við Háskólann í Reykjavík.
Níels komst að því að þriðjungur nýtts borgarlands færi
undir götur og fimmtán prósent
undir bílastæði. Samanlagt er
þetta nær helmingur alls þess
landsvæðis innan borgarinnar
sem hefur verið nýtt með einhverjum skipulegum hætti.
Þetta er meira en þau 42 prósent
sem fara undir íbúðar- og atvinnubyggingar. Tíu prósentin
sem upp á vantar fara undir
opin svæði.
Rannsóknin sýndi jafnframt
fram á að allt að áttfalt meira
landsvæði fer undir samgöngu-

Hellisger›i

Ha

mannvirki á hverja íbúðfnarfjöí útr›u
r
hverfum borgarinnar en miðbænum.

Hraun

Mi›bær
Nor›urbakki

Hvaleyrarbakki

Urri›akotsvatn
Su›urbakki

Su›urbær

BYGGÐ VIÐ GRETTISGÖTU/NJÁLSGÖTU Grettisgata/Njálsgata er meðal þeirra gatna
innan Hringbrautar og Snorrabrautar þar
sem flestir búa, rúmlega 600 manns í þéttri
Setberg
byggð. Hverfið er hið þéttbýlasta í Reykjavík.

Óseyrarbryggja

Su›urhöfn

Flensborgarhöfn

Hvaleyrarlón

Mosahlí›

kynni að hafa þróast hefði hún
alls staðar orðið með sama hætti
og í 101 Reykjavík, svæðinu sem
afmarkast af Hringbraut í suðri
og Snorrabraut í austri. Breiðholt, Árbær, Grafarvogur og
Grafarholt hefðu öll verið óþörf
hverfi þar sem landsvæðið vestan Elliðaárósa hefði annað allri
eftirspurn eftir íbúðasvæði og
reyndar meira til. Samkvæmt
þessu væri enn pláss fyrir sex
þúsund íbúðir vestan ElliðaárGo›atorg

Vör›utorg

Hvaleyrarholt

Ásar

Ástorg

Tjarnartorg
Kirkjutorg

Ástjörn
Vellir

Vallatorg

Krókar

UMFERÐ Í BORGINNI Sífellt meira
landsvæði fer undir götur og bílastæði.
Hrauntorg

Hellnatorg

Hellnahraun

Engjatorg

ósa sem gera má ráð fyrir að
dygði allri eftirspurn næstu átta
árin. Hefði þessi leið verið farin
hefði því ekki þurft að reisa
íbúðabyggð austan Elliðaárósa
fyrr en nokkuð eftir árið 2010.
Reykjavík hefði getað byggst
þetta þétt þrátt fyrir legu
Reykjavíkurflugvallar í Vatnsmýrinni, kirkjugarðinn í Fossvogi, atvinnusvæði með sjónum
og útivistarsvæði hvort sem er í
Laugardal,
Öskjuhlíð
eða

Nokkrar hugmyndir sem
voru ekki framkvæmdar
1884: Luder bakari býðst til að fylla
upp í Tjörnina fyrir sjö þúsund krónur
1951: Tillaga um niðurrif gömlu húsanna við Tjörnina og byggingu háreistra fjölbýlishúsa í staðinn.
1963: Rökréttast talið í vinnu við aðalskipulag að flytja flugvöllinn úr Vatnsmýrinni. Álftanes var talið besti flugvallarkostur á höfuðborgarsvæðinu,
Vatnsmýrin sá versti.
1975: Tillaga á Alþingi um að skoða
flugvallarstæði á Lönguskerjum í
Skerjafirði felld.

Grunn
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haft þau áhrif að stöðugt meiri
þörf verður fyrir umferðarmannvirki og erfiðara verður að
halda úti góðum almenningssamgöngum. Þannig hefur meðal annars verið hart deilt um
hvort þörf sé á mislægum gatnamótum við Kringlumýrarbraut
og Hringbraut og erfiðlega hefur gengið að komast að
niðurstöðu um legu og
fjármögnun Sundabrautar.
Þá hefur þurft að hanna nýtt
leiðarkerfi
strætisvagna
nokkrum sinnum síðustu tvo
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Norðurhluti Tjarnarinnar

●

Örfirisey og Miðbakki í
Reykjavíkurhöfn

●

Geirsnef í Elliðaárvogi

●

Bryggjuhverfi

á

Eins og samansafn lítilla hverfa
Hólmsá

Helluvatn
He

„Það er hægt að hugsa sér ýmsa
mælikvarða á það hversu mikil
borg er borg. Eitt er hversu
dreifbýl hún er, það er að segja
þéttleiki á flatareiningu, og þá
er Reykjavík meðal allra dreifbýlustu borga Evrópu, nánast
eins og samansafn lítilla hverfa
eða bæja sem ekki enn eru fullvaxin saman,“ segir Trausti
Valsson, skipulagsfræðingur,
sem lengi hefur rannsakað og
fjallað um skipulag Reykjavíkur.
„Annar mælikvarði væri
hvort að í viðkomandi borg væru
til virkilega þétt miðborgarsvæði. Þar höfum við allgott
svæði í Kvosinni og að mörgu
leyti mjög skemmtilegt. Aðalgallinn er sá að þessi svokallaði
miðbær er ekki í miðju höfuðborgarsvæðisins heldur í einum
af útjöðrum þess mjög vestarlega á nesinu,“
Þá hefur lega miðbæjarins
neikvæð áhrif vegna þess
hversu takmörkuð íbúðasvæðin í
nágrenni hans eru. Trausti segir
að eftir að ungt fólk og eldra fólk
sem var búið að koma börnunum
upp sýndi því aftur áhuga að búa
í miðbænum hafi verðið rokið
upp úr öllu valdi. „Það má segja
að það séu orðin forréttindi
mjög ríks fólks að búa í góðu
húsnæði einhvers staðar nálægt
gamla miðbænum,“ Hann bendir
hins vegar á tillögur stjórnmálaflokkanna um þéttingu byggðar,
Su›urá

nt

ún

st

Su›urá

jö

rn

Fimm fyrir tvo
Eitt af því sem er í algleymingi í
skipulagsumræðu í dag er þétting byggðar. Þegar litið er til
uppbyggingar borgarinnar fer
ekki á milli mála að mjög misjafnt er hversu þétt borgin hefur byggst upp. Mestur er þéttleikinn á svæðinu innan Hringbrautar og Snorrabrautar, svæðinu sem byggt er upp samkvæmt heildarskipulagi frá
1927. Þar búa í dag 128 einstaklingar á hvern hektara skipulags
íbúðasvæðis. Austan Elliðaárósa
er sama hlutfall aðeins 52,7 einstaklingar á hvern hektara. Með
öðrum orðum búa tveir íbúar á
jafnstóru svæði vestan Elliðaárósa og dugar undir fimm íbúa í
101 Reykjavík. Hér er aðeins
reiknað hlutfallið í skipulögðum
íbúðarsvæðum en ekki tekið tillit til atvinnu- og útivistarsvæða
í útreikningunum, slíkt myndi
lækka talsvert fjölda íbúa á
hvern hektara í hverfunum
austan Elliðaárósa.
Þessi dreifða byggð hefur

●

au

Myllulækjartjörn

Vatnsvík

lms

Landslag Reykjavíkur er allt annað
nú en fyrir tveimur öldum, ekki síst
vegna landfyllinga víða í borgarlandinu. Hér er nokkur dæmi þar um:

Hr

Þétta byggðin lætur undan
Reykjavík byggðist þétt á fyrstu
áratugum síðustu aldar, einkum
eftir að gengið var frá heildarskipulagi Reykjavíkur árið
1927. Þar var gert ráð fyrir að
Reykjavík rammaðist að miklu
leyti inn af Hringbraut í suðri
og Snorrabraut í vestri. Innan
þessara marka átti að byggja
þétta byggð að fyrirmynd evrópskra borga.
Þessi stefna hélt velli fram til
1940. Eftir það fór borgin að
dreifast, hvort tveggja vegna
mikillar
fólksfjölgunar
og
einnig þess að Bretar lögðu
hentugt
byggingarsvæði
í
Vatnsmýrinni undir Reykjavíkurflugvöll sem hefur verið þar
síðan þrátt fyrir að oft hafi komið fram þær hugmyndir að flytja
flugvöllinn, meðal annars í
vinnu við aðalskipulag Reykjavíkur 1962 og 1963.
Á árunum milli 1940 og 1960

byggðist
borgin nokkuð tilviljanakennt út, byggt var á
hentugum svæðum en mörg
svæði, Elli›avatn
sem var dýrara að
byggja á, skilin eftir ónýtt á
milli nýju hverfanna og gamla
bæjarins. Byggðin var þannig
farin að teygja sig upp að Elliðaám um 1960 þegar tekin var
ákvörðun um mikla uppbyggingu austan Elliðaárósa, fyrst
með Árbænum og Breiðholti og
síðar með Grafarvogi og Grafarholti.

Heimildir: Byggingar- og
skipulagssvið Reykjavíkur, Hagstofa Íslands, Borg og náttúra:
Trausti Valsson, Þétting byggðar, landfyllingar og Reykjavíkurflugvöllur – sögulegt yfirlit:
Bjarni Reynarsson.

Breytt landslag

Skipulagsfræðingur veltir fyrir sér hvort Reykjavík sé borg:

ma
Dim

Hljómskálagarðinum. Í þessum útreikningum er aðeins
miðað við að íbúðabyggð
væri þéttari á skilgreindum íbúðarsvæðum en hvorki
gert ráð fyrir henni á útivistarné atvinnusvæðum.
Samkvæmt þessu kynni eina
byggðin austan Elliðaárósa að
vera atvinnustarfsemi líkt og sú
sem er þar nú. Þó kynni að vera
pláss fyrir stóran hluta þeirrar
atvinnustarfsemi vestan Elliðaárósanna, það er að segja ef
flugvöllurinn hefði verið látinn
víkja.

a

áratugi án þess að menn hafi
enn fallið niður á lausn sem hefur sannað sig. Nýtt kerfi tekur
gildi innan skamms sem hannað
er fyrir allt höfuðborgarsvæðið
og á að bæta almenningssamgöngur.

Kirkjuhólmatjörn

Gvendabrunnar

Nátthagavatn

Silungapollur

Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR Við höfum allgott svæði í Kvosinni sem er eins og þétt
miðborgarsvæði en vandinn er að það er í einum útjaðri höfuðborgarsvæðisins segir
Trausti Valsson.

uppfyllingar og eyjabyggð, sem
viðbrögð við vandanum. „Það er
þegar kominn vilji hjá pólitísku
flokkunum til að mæta óskum
unga fólksins sem vonar að þetta
verði ekki bara forréttindasvæði
ríks fólks, eins og Skúlagötureiturinn er,“

Trausti tiltekur líka að vegna
þess hversu dreifð Reykjavík er
sé strætisvagnakerfið mjög
strjált. Almenningssamgöngur
geti gert mikið í að gera borg að
borg og það takist almenningssamgöngukerfinu í Reykjavík
ekki.
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ARON PÁLMI ÁGÚSTSSON „Það hefur
ekkert upp á sig að líta til baka. Í dag veit
ég að það sem ég gerði er rangt.
Ég hugsa og bið til þess einstaklings sem
ég braut gegn.“

ÉG VIL NÝTT LÍF Á ÍSLANDI
Aron Pálmi Ágústsson bí›ur eftir ﬂví a› komast til Íslands. Hann hefur vari› sí›ustu átta árum ævinnar bak vi› lás og slá í fangelsum
Texas-ríkis í Bandaríkjunum. Hann er bjarts‡nn á framtí›ína, ætlar a› sækja sér mennntun og móta sér framtí› í ö›ru umhverfi.
Hjálmar Blöndal átti samtal vi› Aron Pálma sem sag›i frá fangelsum í Texas, daglegu lífi og draumnum um a› komast heim til Íslands.

A

ron Pálmi Ágústsson situr í
stofufangelsi í Beaumont í
Texas í þrjátíu og fimm
stiga hita. Hann var þrettán ára
gamall þegar hann var dæmdur til
tíu ára betrunarvistar af dómstóli
í Texas í Bandaríkjunum. Hann
hefur afplánað tæp átta ár af
dómnum en fékk skilorðsbundna
reynslulausn árið 2002. Hann þarf
þó að lúta ýmsum reglum sem
settar eru af fangelsisyfirvöldum
og hefur takmarkað frelsi.
Þegar Aron Pálmi var þrettán
ára gamall átti sér stað barnsleg
yfirsjón hans í leik við annað
barn. Yfirsjón sem flestir hefðu
litið á sem mistök í leik barna en
það háttaði svo til að líf Arons
Pálma tók stefnu sem engan hefði
órað fyrir. Dómari í Texas leit
málið alvarlegri augum en
tilheyrir þeim viðmiðum og
gildum sem Íslendingar hafa vanist og dæmdi Aron Pálma til
þungrar refsivistar.
„Ég gat ekki ímyndað mér að
ég ætti eftir að verða dæmdur til
tíu ára fangelsisvistar þegar ég

var í dómssalnum. Ég hélt
kannski að ég yrði settur í útgöngubann eða eitthvað álíka. Ég
vissi ekki að það sem ég gerði var
rangt. Ég var bara barn. Þegar
dómurinn var lesinn upp áttaði ég
mig ekki heldur á alvarleika málsins. Það var ekki fyrr en ég sá
fimmtán ára systur mína bresta í
grát í dómssalnum að ég skildi að
það var eitthvað óeðlilegt að gerast,“ segir Aron Pálmi. Hann hóf
afplánun og bjó sig undir líf innan
veggja fangelsa Texas-fylkis án
gruns um hvað koma skyldi.
Niðurlæging og fangelsisgirðingar
Afplánun Arons Pálma hófst og
fyrstu fjörutíu og fimm dagana
var hann vistaður innan um fjörutíu einstaklinga sem svipað var
ástatt um; þeir höfðu framið ýmis
afbrot og hlotið dóm. Sumir höfðu
framið morð en aðrir höfðu stolið
bíl og tóku út sína refsingu.
„Á þessum stað var fólk brotið
niður. Þarna vorum við saman um
fjörutíu manns í einum sal. Þú

Stökktu til

Portúgal
8. eða 22. júní frá kr. 29.990
Síðustu sætin
Verð kr.

29.990

í viku

kr. 39.990 í 2 vikur
Netverð á mann, m.v. hjón með 2 börn,
2-11 ára, í íbúð í 1 eða 2 vikur. Flug,
skattar, gisting og íslensk fararstjórn.
Stökktu tilboð 8. og 22. júní.

Verð kr.

39.990

í viku /

kr. 49.990 í 2 vikur
Netverð á mann, m.v. 2 í stúdíó/íbúð í
1 eða 2 vikur. Flug, skattar, gisting og
íslensk fararstjórn. Stökktu tilboð 8. og
22. júní.

Heimsferðir bjóða ótrúlegt tilboð á
síðustu sætunum til Portúgal 8. og
22. júní. Njóttu lífsins á þessum
vinsæla sumarleyfisstað. Þú bókar
sæti og 4 dögum fyrir brottför færðu
að vita hvar þú gistir.

gerðir þarfir þínar fyrir framan
alla aðra og fékkst úthlutað
fimmtán salernisbréfum. Þú fórst
líka í sturtu fyrir framan aðra
fanga. Það var bannað að tala við
aðra og ef þú gerðir það þá var
þér refsað með því að láta þig
standa úti í horni í klukkutíma.
Þetta var upphafið á dvölinni og
mér leist ekki á það sem koma
skyldi,“ segir Aron.
Hann var svo fluttur í Giddings-fangelsið sem er í um fjörutíu mínútna keyrslu frá Austin í
Texas. Þar eru vistaðir um 430
fangar af yngri kynslóðinni og er
fangelsið
skilgreint
sem
barnafangelsi með hámarks öryggisgæslu. Fangaverðir eru búnir tækjum og tólum til að bregðast
við ástandi sem upp kann að koma
en þar dvaldi Aron Pálmi næstu
sjö árin.
„Þarna eru vistaðir harðsvírustu glæpamennirnir. Þetta er
kallað skóli en svæðið er afmarkað með háum girðingum og er
auðvitað ekkert nema fangelsi. Ég
lauk ýmsum prófum þarna og
lærði eins og aðrir. Ég lauk prófi í
tölvufræði og hafði gaman af
náminu. Ég hef gaman af því að
læra og í framtíðinni langar mig
að ná mér í meistaragráðu í hegðunarsálfræði. Mér hefur alltaf
fundist ég hafa skilning á því
hvernig fólki líður og mig langar
að koma fólki til hjálpar. Áhuginn
er auðvitað líka til kominn út af
minni eigin reynslu en mig hefur
alltaf dreymt um að geta hjálpað
öðrum,“ segir Aron. Hann segir
lífið innan fangelsismúranna hafi
verið blanda af vinnu og námi.
Aron Pálmi hafði tvö störf með
höndum. Annað í eldhúsinu og hitt
í líkamsræktinni. Hann segir að
störfin hafi gert það að verkum að
tíminn leið hraðar en hann hafi þó
oft bundið vonir við frelsi og tíminn liðið hægt á köflum.
Vonaðist eftir lausn
„Ég fékk heimsóknir og foreldrar
mínir komu tvisvar í mánuði. Svo
komu frænkur og frændur og
meðal annars amma mín frá Íslandi sem er dáin í dag. Þegar foreldrar mínir komu máttum við
fara af svæðinu í þrjár klukkustundir í hverri heimsókn en fyrst

eftir að ég hafði verið í fangelsinu
í fimm ár. Það var mjög gaman að
fá þau í heimsókn en þetta var
erfitt fyrir þau eins og fyrir mig.
Þau sáu mig í aðstöðu sem þau
gátu ekkert gert í,“ segir Aron
Pálmi. Foreldrar Arons Pálma eru
íslenskir en stjúpfaðir hans er
bandarískur en Aron flutti til
Bandaríkjanna tveggja ára gamall.
Hann segist oft hafa bundið
vonir við frelsi þegar hann dvaldist í fangelsinu. Slíkt hafi verið

heldur en að fara í þessi fangelsi.
En þau reyndu allt til að koma
mér í fangelsið. Þau breyttu skjölum, lugu og eitt vitni þeirra var
staðið að því að bera ljúgvitni. Það
var sálfræðingur sem átti að vitna
gegn sinni eigin sannfæringu og
sagði lögmanni mínum frá því. En
svo vildi hún ekkert viðurkenna
en hún var eiðsvarin og dómarinn
sá í gegnum hana. Ég skildi reyndar aldrei af hverju þeir voru að
reyna fá mig færðan yfir í annað
fangelsi. Hegðun mín var ekkert

Í BEAUMONT Í TEXAS Aron Pálmi á sér þann draum að flytjast til Íslands og hefja nýtt líf.

gefið í skyn af starfsmönnum
fangelsisins en það hafi verið
fölsk fyrirheit sem olli honum
gremju.
„Þau lugu einfaldlega. Auðvitað trúði maður því sem manni var
sagt. En svo var raunin önnur.
Einn starfsmaður fangelsisins
sagði við mig að hann byggist við
því að mér yrði sleppt fljótlega.
En ekkert gerðist. Ég sá svo
hversu mikið hatur og illska var í
þessu fólki þegar við fórum fyrir
dóm og verið var að reyna fá mig
færðan yfir í fangelsi fyrir fullorðna. Tilhugsunin um það var
hræðileg enda hefur Texas orð á
sér fyrir að hafa einhver hræðilegustu fangelsi í öllum Bandaríkjunum. Ofbeldið er ömurlegt
og nauðganir eru dagleg uppákoma. Ég vildi frekar vera dauður

óeðlileg. Kannski fannst þeim íslensk yfirvöld vera of afskiptasöm af þeirra málum. Kannski
fannst þeim einkennilegt að einhver skyldi dirfast að ráðast gegn
sjálfu Texas,“ segir Aron Pálmi.
Með ökklaband í stofufangelsi
Aron Pálmi hlaut reynslulausn í
september 2002. Þá var hann
færður á áfangaheimili þar sem
heimilislausir einstaklingar á
reynslulausn eru vistaðir þar til
þeir hafa fundið sér heimili eða
finna lausn á húsnæðivanda sínum sem fangelsisyfirvöld fallast
á.
„Við vorum 30 manns í hverju
hjólhýsi og ég var langyngstur af
öllum föngunum þarna. Við fengum sama matinn í hverju hádegi
sem var samloka með kjötafgöng-
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mati skilorðseftirlitismanns. En
ég hef ýmislegt fyrir stafni. Ég
les bækur og var núna að enda við
að lesa ævisögu Bills Clintons. Ég
hlusta líka mikið á tónlist. Tónlist
hjálpar mér að finna hvernig mér
líður, hún hjálpar mér mikið.“

MEÐ TÆKI FAST VIÐ ÖKKLANN Tækið, sem bundið er við ökkla Arons, getur numið
allar hreyfingar og hægt er að fylgjast með öllum ferðum hans.

um, sex kartöfluflögur, tvær
smákökur og vatn. Þarna var ég í
sex eða átta mánuði og þetta var
auðvitað eins og annað ömurlegur
tími,“ segir Aron.
Hann hefur nú komið sér fyrir
í íbúð í bænum Beaumont í Texas.
Faðir hans ber kostnað af íbúðinni
en lætur Aroni Pálma í té verkefni
sem hann vinnur á tölvu og fær af
því tekjur. Endar ná þó vart saman en hann nýtur stuðnings foreldra sinna. Lífið er betra í leigu-

húsnæði en innan veggja fangelsanna. Aron Pálmi nýtur lífsins
með ýmsum hætti en er bundinn
reglum sem settar eru af fangelsisyfirvöldum og hefur hann tæki
fast við ökkla sér svo hægt sé að
fylgjast með ferðum hans.
„Ég má fara einu sinni í viku út
í búð eða í kirkju. En ég þarf að
láta vita með viku fyrirvara ef ég
ætla mér að fara eitthvert annað
svo sem í klippingu og má auðvitað bara fara ef tilefni er til að

Ætla ekki að hata sjálfan mig
Aron Pálmi segist bjartsýnn á
framtíðina. Hann vonast til að
barátta stuðningsmanna hans á Íslandi sem og ytra skili árangri og
hann fái tækifæri til að verða
fluttur til Íslands og ljúka afplánun sinni hér á landi. Hann segist
hafa gengið í gegnum nóg og hann
hugsi um framtíðina. Hann vilji
komast til Íslands enda sé bandarískt samfélag ekki draumasamfélagið en Ísland hafi upp á margt
að bjóða.
„Það hefur ekkert upp á sig að
líta til baka. Í dag veit ég að það
sem ég gerði er rangt. Ég hugsa
og bið til þess einstaklings sem ég
braut gegn. Ég veit ekkert hvernig er komið fyrir þeim einstaklingi í dag enda er mér bannað að
hafa samband við hann. En ég bið
til guðs að honum gangi vel. Ég
ætla ekki að hata sjálfan mig fyrir það sem ég hef gert. Það skilar
engum árangri, ég verð að halda
áfram með mitt líf,“ segir Aron
Pálmi.
Hann er bjartsýnn á lausn.
Kaupsýslumaður í New Jersey
hafði samband við hann á dögunum og ætlaði að beita sér í máli
hans og sama hefur RJF-hópurinn
gert, svo og biskup Íslands og
fleiri. Aron Pálmi segist þakklátur öllum þeim sem gera hvað þeir
geta til að sýna honum stuðning.
Allur stuðningur skipti máli og
hann er þakklátur.
„Eitt lítið bréf frá fólki getur
gert mig glaðan í marga daga. Það
er svo nauðsynlegt fyrir mig að
vita af stuðningi, það er það sem
heldur mér gangandi. Einn góðan
veðurdag vil ég geta þakkað öllum
fyrir stuðninginn með einhverju
móti en í dag geri ég það eitt að
bíða, biðja og vona að ég fái að
fara til Íslands og takast á við nýtt
líf.“

Heimilisfang Arons
Hægt er að senda Aroni Pálma
bréf á eftirfarandi heimilisfang:
893 Alma Street
Beaumont
Texas 77705
USA

Dagskráin í dag
sunnudaginn 5. júní
10:00

Athöfn við Minningaröldur Sjómannadagsins
við Fossvogskapellu í Fossvogskirkjugarði. Sr. Hjálmar Jónsson fer
með ritningarorð og bæn.

11:00

Sjómannaguðsþjónusta í Dómkirkjunni.
Karl Sigurbjörnsson biskup Íslands predikar og minnist drukknaðra
sjómanna. Sr. Hjálmar Jónsson þjónar fyrir altari. Meðan á
guðsþjónustu stendur verður lagður blómsveigur
á leiði óþekkta sjómannsins.

12:00 Hopp og skopp leiktæki: leikir, leiktæki, líf og fjör.
Fitnesskeppni fyrir börn kl. 14:30 - 15:30. Miðbakkinn.
13:00 - 16:00

Tjaldið - komdu og kynnstu hafinu, iðnaði og
íþróttum tengdu því. Háskólinn á Akureyri, Fiskistofa, Hafsúlan,
Faxaflóahafnir, Fjöltækniskóli Íslands, Hampiðjan, Sjómennt,
Kænu- og kappróðradeild Brokeyjar, Elding, Sportkafarafélag
Íslands, Vaktstöð siglinga, Björgunarsveitin Ársæll, nýbakaðar
vöfflur og lifandi harmonikkutónlist.

13:00, 14:00 og 15:00

Skemmtisigling fjölskyldunnar:
Skólaskipið Sæbjörg siglir um sundin blá. Ómetanlegt tækifæri
fyrir Reykvíkinga og gesti höfuðborgarinnar að sjá borgina frá
allt öðru sjónarhorni en venjulega. Aðgangur ókeypis.
Handavinna, basar og kaffisala á Hrafnistuheimilunum í Reykjavík
og Hafnarfirði.

13:00 - 16:00 Varðskipið Týr býður gestum um borð. Faxagarður.
13:30 Lúðrasveit Reykjavíkur leikur á Hafnarbakkanum fyrir
framan sirkustjaldið.
13:50

Í tilefni af Hátíð hafsins og alþjóðlegum umhverfisdegi
verður Bláfáninn afhentur Ylströndinni í Nauthólsvík fyrir gott
umhverfisstarf. Hjólað verður með fánann frá Miðbakka kl. 13:50.
Allir velkomnir.

14:00 - 15:00

Hátíðahöld Sjómannadagsins á Miðbakka
SETNING HÁTÍÐARINNAR:
Guðmundur Hallvarðsson, formaður Sjómannadagsráðs
ÁVÖRP:
Árni Mathiesen, sjávarútvegsráðherra.
Hjörtur Gíslason, formaður Útvegsmannafélags Reykjavíkur
Helgi Hjörvar, stjórnarformaður Faxaflóahafna.
Árni Sverrisson, skipstjóri
Sjómenn heiðraðir.
Kynnir: Guðjón Petersen.
Ath. Hátíðardagskrá Sjómannadagsins fer fram
í sirkustjaldinu á Miðbakkanum.

14:10 Sjósund á vegum Sjósundfélags Íslands. Synt verður frá
Faxagarði yfir á Hafnsöguprammann í Suðurbugt.
15:00

Ráarslagur: Kappar björgunarsveitinni Ársæli takast á og
reyna að fella andstæðing sinn í sjóinn.
Hafnsöguprammi í Suðurbugt.
Þyrla Landhelgisgæslunnar verður með björgunaræfingar yfir
austurhluta Reykjavíkurhafnar.
Hin eina sanna sjómannasveifla. Félagar úr Harmonikkufélagi
Reykjavíkur taka lagið í sirkustjaldinu.
Kappróður í innri höfninni. Frækin lið ræðara takast á.
Vinna Færeyingar bikarinn aftur í ár eða verða reykvískir
lögregluþjónar sigursælir?
Listflug yfir Reykjavíkurhöfn.

15:30 Hinir óviðjafnanlegu Gunni og Felix skemmta börnum
og fullorðnum í sirkustjaldinu á Miðbakkanum. Skyldu þeir nokkurn
tíman hafa farið á sjóinn?
16:00

Verðlaunaafhending úr róðrarkeppni fer fram í sirkustjaldi.

20:00

Sagan um Gústa trúð. Sýnt í sirkustjaldinu á Miðbakkanum.
Sagan um Gústa trúð er samstarfsverkefni Listahátíðar í Reykjavík
og Hátíðar hafsins með stuðningi Símans.
Miðasala síma 552 8588 og í Bankastræti 2.

Næg bílastæði í Faxaporti

Samstarfsaðilar:
Listahátíð í Reykjavík og Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur
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Saga af... heljarmenni
kynnum sínum við konur. Hann
var þreyttur og svefnvana. Vélstjórinn reyndi að fá Tóta til að
fara í koju, en það gekk ekki.
Tóti taldi sig ekkert hafa með
það að gera, sleggjan sagðist
tilbúin að takast á við verkefni
dagsins. Báturinn valt á öldunum og nálgaðist fyrstu netin.
Sögur Tóta sleggju báru þess
merki að sögumaður missti
þróttinn hægt en bítandi. Svo
fór að hann tók að missa höfuð
af og til, sofnaði sekúndu og
sekúndu en rumskaði alltaf aftur og reyndi að halda athyglinni.
Það eyðist sem af er tekið,
sama er með þrótt og úthald.
Svo fór að í einni veltunni
missti Tóti ekki bara höfuðið til
hliðar, hann skall með ennið í
borðið og reisti sig ekki við.
Hann var greinilega fallinn í
ölvunarsvefn. Þá varð vélstjóranum að orði þegar hann horfði
á Tóta:
„Nú hefur sleggjan misst
hausinn og hér eftir verður þú
því kallaður Skapti,“ og svo
varð.

gekk samt alveg sæmilega. Það
var gaman um borð, léttleiki og
mátulega mikil vinna. Tóta
þótti ekki mikið til unglinganna
koma. Sagði þeim margar
hetjusögur af sér, sagðist hafa
rotað mann og annan. Til að
styrkja enn frekar þá mynd
sem hann vildi að nýliðar bæru
af sér, sagðist hann vera kallaður Tóti sleggja. Tóti sleggja,
það var ekkert annað og átti
ekki að verða öðruvísi.
Hver dagur varð öðrum líkur. Þar til allt breyttist. Tóti
kom fullur um borð. Það var
sláttur á sleggjunni. Neitaði að
nota útstímið til að leggja sig.
Settist við borðið í lúkarnum og
sagði ósanna sögu af sér og

Í dag er sjómannadagur og því
ekki úr vegi að segja sögu af
sjómönnum. Sagan gerist um
borð í rúmlega þrjátíu tonna
vertíðarbát. Þeir voru fimm á
honum, skipstjórinn og vélstjórinn áttu bátinn, vélstjórinn sá líka um matseldina. Þeir
voru nokkru eldri en reyndasti
hásetinn, sem var kallaður
Tóti. Tóti átti tvær eða þrjár
vertíðir að baki, var sæmilega
reyndur. Síðan voru tveir unglingspiltar úr Reykjavík. Hvorugur hafði áður verið til sjós og
reyndar ekki unnið mikið fram
til þess að þeir réðu sig um
borð.
Ekki er hægt að segja að
þeir hafi fiskað mikið, en þeim

NÝJAR ÍSLENSKAR
ÞJÓÐSÖGUR

með Sigurjóni
SIGURJÓN M. EGILSSON sigurjon@frettabladid.is

VERÐLAUNAKROSSGÁTAN
NR. 10
1
8
18

21
3

31

2
20

11

10

32

Merktu við rétt svör. Stafirnir fyrir framan hvert rétt
svar mynda lausnarorð sem þú sendir í þjónustunúmerið 1900.
Dæmi: Lausnarorðið er páfinn. Þú sendir skeytið JA
MYND PAFINN í þjónustunúmerið 1900.

Leystu gátuna! Þú gætir unnið nýja geisladiskinn með Á móti sól.

Hvað heitir plata hljómsveitarinnar sem kom út árið 2003?
a) Köngulær

s) Fiðrildi

f) Butterfly

Hvenær varð hljómsveitin fullgerð í þeirri mynd sem hún er
nú?
ó) 1999

e) 2001

k) 2 sinnum

l) 6 sinnum

Hvað er Magni söngvari gamall?
i) 26

ó) 23
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Í sunnudagskrossgátu Fréttablaðsins eru gefnir
4 bókstafir sem á að færa inn í númeraða reiti.
Í dag er A til dæmis í reit merktum 8 og fer þá
A í alla aðra reiti með því númeri. U er í reit
númer 5 og fer í alla aðra reiti gátunnar númer
5 o.s.frv. Til þess að leysa gátuna þarf að finna
út hvaða bókstafir eiga að standa í auðu reitunum (bókstafirnir c, z, q og w eru ekki notaðir). Þegar því verkefni er lokið er hægt að finna
lausnarorð gátunnar, sem er í þetta sinn
karlmannsnafn sett saman úr stöfum reita
númer 1-21-22-14-20 (í þessari röð).*

26

m) 4

25

13

8

21

8

19
17

5

25

2
5

A

5

U

9

12

Ð

21

12

14

19

2

20

8

26

10

21

8

19
2

N

19

25

26

8

Lausnarorð
1

21

22

14

20

Lausnarorðið er hægt að senda inn með SMS-skeyti í númerið 1900. Dæmi um það hvernig SMS gæti litið út ef lausnarorðið væri Jón: þá sendir þú SMS sem segir:
JA LAUSN JON í númerið 1900.
*Ráðning gátunnar birtist í blaðinu eftir tvær vikur.
Dregið verður næstkomandi fimmtudag kl. 12.
SMS-skeytið kostar 99 krónur.

Lausn nr. 8

B
V

Leystu krossgátuna!
Þú gætir unnið frábæru grínmyndina Sideways sem tilnefnd var til
Óskarsverðlauna árið 2005.

r) 6

Börkur Heiðar Sigurðsson, Ragnheiður Sveinþórsdóttir og
Unnur Einarsdóttir
SMS skeytið kostar 99 krónur.

32

2

8

A
D

N

L

U

Hörður Pálmarsson

L

A

R
A

N
R

A
F
D
I

L

R

D
N

I

T

Á

S

L

J

Ó

L

K

O

K

K

A

S

O

Ú

T

N

Á

A

A

N

A

R

T

E

S
N

A

F

Þ
I

R

Í

E
Ð

F

R

S

K

T

U

G
R

S
P

Æ

A

K
I

M

R
É

A
L

T

L

A

T

S
N

Æ
Ý

R

A

N

A

Ð

K
U

R

Ó

N

N

A

T
Ó

T

E
U

U
Ó

N

N

S
T

T

I

U

A

T

S

N
S

Ð

A
G

A

S

Á
K

L
E

A

R
A

U
Á

H

U

E

T

D
E

E

A

Æ
N

G
Æ

I

K

X

Vinningshafi krossgátunnar í síðustu
viku var:

D

T

T

Ö

Y

U
Á

L
Á

E
N

N

A

Vinningshafar í SMS-leik síðustu viku voru:

16

26

9

14

5

8
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Hvað hefur hljómsveitin komið oft fram á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum?
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Breytt atvinnuumhverfi BLS. 2
Sjúkraþjálfaranám BLS. 2

Sólarupprás
REYKJAVÍK
AKUREYRI

Hádegi

Sólarlag

13.26
13.11

23.42
00.08

3.13
2.18

Ertu illa liðinn á vinnustað? BLS. 2
Gaman að vinna við öryggismál BLS. 8

Heimild: Almanak Háskólans

ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?

MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

Aldrei talað um
lélegu túrana

Góðan dag!
Í dag er sunnudagur 5. júní,
156. dagur ársins 2005.

STÖRF Í BOÐI

Finnur Kristinsson er yfirvélstjóri á Arnari HU frá
Skagaströnd. Hann hóf sjómennskuna 13 ára.

Deildarstjóri
Móttaka

Finnur er að landa úthafskarfa úr Arnari í Hafnarfjarðarhöfn.
Mestöll
áhöfnin er farin frá borði
enda eðlilega fegin að komast í land eftir 35 daga túr á
Reykjaneshrygg.
Finnur
stendur vaktina en hlakkar
til að komast heim og halda
þar upp á sjómannadaginn.
Hann hefur verið í róðrarsveit í 35 ár fyrir það skip
sem hann hefur verið á hverju sinni. „Sjómannadagurinn
á Skagaströnd er nokkurs
konar þjóðhátíð,“ segir hann
brosandi. „Ég byrjaði á 20
tonna pung og svo smástækkuðu skipin,“ segir
hann. Aldrei kveðst hann
hafa verið í beinum háska á
sjó en minnist baráttu við ísingu á opnum bátum uppúr
1970. „Menn voru að sperrast
við að fá sem mest og voru
stundum of lengi að toga í
vondum verðum,“ segir hann

Sölumenn
Skólastjóri
Kranamenn
Rekstrarfulltrúi
Afgreiðslufulltrúar
Prentari
Málmiðnaðarmenn
Rennismiðir
Afgreiðslustörf
Sölufulltrúar
Sálfræðingur
Bílstjórar
Vaktstjórar
Aðstoðarmaður
Þjónustufulltrúar
Kórstjórar
Leikskólakennarar

og lýkur lofsorði á Slysavarnaskóla sjómanna sem
hann segir hafa skipt sköpum hvað varðar öryggismálin.
Skagstrendingur
var
stofnaður 1968 og þetta er
fjórði og stærsti Arnarinn
sem Finnur er á, 1.063
brúttótonn. „Ég hef verið á
honum frá 1996 er við náðum
í hann til Kóreu. Þetta hefur
verið gott aflaskip.“ Kaupið
segir hann þó ekki eins gríðarlega gott og margir haldi.
„Tölur eftir einn og einn túr
eru blásnar upp í fjölmiðlum
og svo er aldrei talað um þá
lélegu,“ segir hann.
Á Arnari HU er 27 manna
áhöfn, þar af þrír vélstjórar
og þeir hafa nóg að gera. „Ef
eitthvað bilar, hvort sem það
eru fölsku tennurnar eða aðalvélin þá er kallað í vélstjórana,“ segir Finnur brosandi.
gun@frettabladid.is

Bókarar
Tækjamenn

LIGGUR Í LOFTINU

Öryggisvörður

í atvinnu

Sumarstarf
Flautukennarar

Ljáðu mér eyra Árleg Menningarhátíð BSRB í Munaðarnesi
verður haldin laugardaginn 11.
júní. Á hátíðinni verður opnuð
myndlistarsýning Önnu Hrefnudóttur. Skagfirska söngsveitin
mun syngja og Þorsteinn frá
Hamri lesa upp. Ávarp flytur
Ögmundur Jónasson formaður
BSRB. Menningarhátíðin hefst
kl. 14 og er aðgangur ókeypis.

Kennarar
Félagsráðgjafi

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR
Á visir.is

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Oracle sérfræðingur

Ekki erfiðara fyrir eldra
fólk að fá vinnu Samkvæmt
Finnur segir öryggismálum sjómanna hafa fleygt fram á síðustu árum.

rannsókn dönsku vinnumálastofnunarinnar eru ívið meiri lík-

ur á því að fólk á aldrinum 5059 ára fái vinnu í kjölfar atvinnuviðtals.

Ísland í fremstu röð Í nýjasta hefti Economist er birt yfirlit yfir árangur þjóða á sviði
jafnréttismála og kemur fram að
framlag kvenna til hagkerfa
heimsins er mest á Norðurlöndunum, mest í Svíþjóð, Noregur er í öðru sæti og Ísland er
í því þriðja. Danmörk og
Kanada fylgja síðan í kjölfarið
en alls voru 58 lönd til athugunar.
atvinna@frettabladid.is

[

Ferilskrá
Ferilskráin á að vera einföld og látlaus með vel læsilegu og fallegu letri.
Mikilvægt er að missa sig ekki og ofskreyta því þá fer innihaldið fyrir lítið.

]

Hvernig verður maður

Sjúkraþjálfari?
Sjúkraþjálfarar vinna í nánu samstarfi
við lækna og aðrar heilbrigðisstéttir og
meðhöndla sjúklinga í samráði við
lækna. Þeir sinna ráðgjöf, forvörnum og
heilsueflingu en eru líka í nánum
tengslum við sjúklinga og aðstoða þá
við að ná heilsu á ný. Sjúkraþjálfarar
þjálfa einnig oft þá sem hafa lent í slysum eða eru að jafna sig eftir sjúkdóma
og eins leita margir til sjúkraþjálfara
vegna ýmissa meiðsla eða verkja sem
minnka má með réttri hreyfingu og
þjálfun.

HELSTU NÁMSGREINAR
Nemendur í sjúkraþjálfun þurfa að sitja
fjölbreytta áfanga. Má þar nefna námskeið í eðlisfræði, líffærafræði og lífeðlisfræði auk sérhæfðari áfanga á borð
við sjúkraþjálfunarfræði, hreyfifræði og
íþróttasjúkraþjálfun. Það er líka mikilvægt fyrir sjúkraþjálfara að vera góðir í
mannlegum samskiptum og nemendur
þurfa að taka námskeið í siðfræði og
sálfræði. Hluti námsins er verklegur og
fer fram inni á heilbrigðisstofnunum.

STARF AÐ LOKNU NÁMI
Sjúkraþjálfun er kennd við Háskóla Íslands og komast færri að en vilja.
Námið tekur 4 ár og er metið í heild
til 120 eininga. Að þeim námstíma
loknum er veitt BS gráða í sjúkraþjálfun en hyggi menn á framhaldsnám
verða þeir að sækja út fyrir landsteinana. Þeir sem sækja um nám í sjúkraþjálfun þurfa að hafa lokið stúdentsprófi og verða auk þess að standast
inntökupróf sem haldið er í júní ár
hvert.

Starfsvettvangur sjúkraþjálfara er tvíþættur. Annars vegar starfa þeir inni á
stofnunum eins og sjúkrahúsum eða
heilsugæslustöðvum og hins vegar eru
fjölmargir sjálfstætt starfandi og reka
sínar eigin stofur. Sjúkraþjálfurum hefur
fjölgað mikið undanfarin ár og starfsvettvangur þeirra hefur breikkað.

TIL FRÓÐLEIKS
Námsbraut í sjúkraþjálfun var stofnuð
fyrir 29 árum vegna skorts á sjúkraþjálfurum og fyrstu sjúkraþjálfararnir
menntaðir á Íslandi útskrifuðust 1980.

María Jónasdóttir, eigandi Ráðningarþjónustunnar ,segir að það sé mikilvægt að fá fagfólk til aðstoðar í ráðningarferlinu.

Starfsumhverfi hefur mikið breyst
Ráðningarþjónustan býður
upp á alhliða ráðningarþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Mörg þúsund manns
eru á skrá hjá fyrirtækinu.

Sjúkraþjálfari að störfum í Sjúkraþjálfun Kópavogs.

Tíu ástæður af hverju …

… vinnufélögunum líkar ekki við þig
1. „Himinninn er ekki blár í alvörunni.
Hann er lillablár.“
Af hverju þarftu alltaf að hafa rétt fyrir þér og
pirra fólk með algjörlega óþarfa upplýsingum? Enginn furða að fólk þolir þig ekki.
2. Keðjuást.
Ertu aldrei við því þú ert alltaf að „fá þér frískt
loft“? Fækkaðu pásunum og farðu bara þegar
það er nauðsyn.
3. Ég vil vera vinnualki!
Kemurðu seint inn, tekurðu afskaplega langan hádegismat og byrjarðu ekki að vinna fyrr
en einhvern tímann um klukkan 14.00? Svo
læturðu alla sjá að þú vinnur langt fram eftir klukkan 17.00? Þú ert ekki að ganga
í augun á neinum – þú ert frekar að pirra fólk. Mættu á réttum tíma og reyndu
að vinna eins og almennilegt fólk!

María Jónasdóttir ráðgjafi, framkvæmdastjóri og nýr eigandi
Ráðningarþjónustunnar, segir fyrirtækið hafa vaxið mikið og það
færist í aukana að einstaklingar og
fyrirtæki nýti sér slíka þjónustu.
„Við bjóðum upp á persónulega og
faglega þjónustu og búum yfir
reynslu sem gerir okkur kleyft að
finna rétt störf fyrir einstaklinga
og rétta einstaklinga í ákveðin
störf. Það er tímafrekt fyrir fyrirtæki að leita að hæfi starfsfólki og
það hefur margsýnt sig að atvinnurekendur spara tíma, fyrirhöfn og fjármuni með því að nýta
sér þjónustu af þesu tagi,“ segir
María.
María segir að stjórnendur fyrirtækja séu duglegir að nýta sér
Ráðningarþjónustuna enda átti

6. Jadda, jadda, jadda.
Ryðstu inn í alla bása bara til að samkjafta ekki við annars almennilegt fólk? Ef
einu svörin sem þú færð eru „Aha, aha, aha“ þá hefur þetta fólk engan áhuga á
blaðrinu í þér. Farðu aftur að vinna!
7. Þú verður að sjá barnið mitt.
Það þolir enginn týpuna sem er alltaf blaðrandi um barnið sitt. Aðeins náin fjölskylda og vinir eiga að fá vita hvert einasta smáatriði um barnið þitt eins og fyrsta
skrefið, magnið af kúk í bleiunni og fleira í þessum dúr. Það er frábært að þú
elskar barnið þitt en ekki einskorða þig við það umræðuefni.
8. Herra og Frú Óhrein/n.
Ekki skilja diska eftir í vaskinum, gamlan mat í ísskápnum, matarslettur í örbylgjuofninum eða mylsnu á matarborðinu. Það pirrar samstarfsfélagana aldeilis mikið!
Reyndu að þrífa eftir þig.
9. Hvar er tungan þín?
Eltirðu yfirmanninn þinn út um allt, hlærð að brandaranum hans og nefnir hann í
öllum samræðum við aðra? Hættu að vera svona mikil sleikja! Þú mátt alveg
koma þér vel við yfirmanninn en ekki fara alveg með fólk með sleikjuháttum.
10. Hávaðaseggur.
Eru símtölin þín það hávær að þau gætu verið í hátalara en eru það samt ekki?
Lækkaðu róminn til að halda friðinn.

klára ráðningarferlið með okkur,“
segir María. „Þjónusta við einstaklinga er líka mjög góð. Til dæmis
geta umsækjendur látið setja sig á
póstlista og fá þá tölvupóst frá
Ráðningarþjónustunni um leið og
starf við þeirra hæfi dettur inn.“
Ráðningaþjónustan er í nánum
tengslum við atvinnulífið og
starfsmenn þar hafa glögga mynd
af atvinnuástandinu hverju sinni.
María segir að atvinnuleysi fari
minnkandi og það sé töluvert í boði
af störfum. „Það er eftirspurn eftir starfsfólki í öllum stéttum sem
er gott. Undanfarið hefur helst
verið skortur á verkfræðingum,
lögfræðingum og góðu sölufólki.
Það er líka mikil eftirspurn eftir
vélvirkjum og svo vantar alltaf
lagerstarfsfólk og skrifstofufólk.
Þetta er því ansi breitt og því mikilvægt að hafa fólk úr öllum starfsstéttum í gagnagrunninum.“ segir
María.
Allar upplýsingar um Ráðningarþjónustuna er að finna á heimasíðunni: www.radning.is. ■

Efnahagur í Japan blómstrar
ATVINNULEYSI MINNKAR MEÐ HVERJUM MÁNUÐINUM.
Atvinnuleysi í Japan hefur ekki verið
minna í sex ár og blæs það landsmönnum von í brjóst um betri efnahag
á næstu mánuðum.

4. Gróa á Leiti.
Þú ert voðalega góður/ur í því að tala um alla á skrifstofunni í staðinn fyrir að
geyma leyndarmál vel og lengi – þannig eignastu vini.
5. Þverhaus.
Þarftu alltaf að vera ósammála öllum og öllu bara til að hafa skoðun? Hættu því
núna! Það er ekkert meira þreytandi fyrir samstarfsfélaga þína en að vita að þú
ert alltaf á móti þeim.

þeir sig á mikilvægi þess að finna
hæft starfsfólk. „Starfsumhverfið
hefur breyst undanfarin ár og það
ríkja ekki sömu lögmál og áður
þegar leitað er að fólki til starfa.
Að auki eru sífellt gerðar meiri
kröfur til starfsmanna. Þekking og
menntun einstaklinga er afar fjölbreytt og það er liðinn tími að
hægt sé að setja alla með sama
starfsheiti undir sama hatt. Það er
ekki nóg að auglýsa bara eftir bókara því bókarar geta verið gríðarlega ólíkir og haft ólíka menntun
og reynslu.“
Þeir einstaklingar sem leggja
inn umsókn hjá Ráðningarþjónustunni fara í gagnagrunn. Í þessum
gagnagrunni eru mörg þúsund
manns og í hann er sótt þegar fyrirtæki leita til Ráðningarþjónustunnar. „Við auglýsum laus störf á
heimasíðu okkar og nýtum okkur
líka blöðin, þannig fáum við fjölda
umsækjenda til að velja úr. Þegar
við höfum minnkað hópinn, boðum
við umsækjendur í viðtöl og þá
koma fyrirtækin oft inn í ferlið og

Atvinnuleysi meðal ungs fólks hefur aukist
síðustu mánuði í Japan.

Atvinnuleysi í apríl var 4,4 prósent í
Japan og minnkaði aðeins frá fyrri
mánuði en það var 4,5 prósent í mars.
Þetta eru lægstu tölur síðan í október
árið 1998.
Atvinnuleysi meðal ungs fólks á aldrinum 25 til 34 ára jókst hins vegar og var
5,6 prósent í apríl miðað við 5,2 prósent í apríl á síðasta ári. Ástæða þess er
líklegast vegna þess að á þessum tíma
er margt ungt fólk að hætta í vinnu
sinni til að finna betri stöður vegna
batnandi efnahags í landinu.
Fjöldi fólks sem var sagt upp í apríl var
740 þúsund eða 160 þúsund minna en
í mánuðinum á undan.

Of mikil vinna í Bretlandi
STARFSMENN KENNA AUKNUM HRAÐA Í VIÐSKIPTALÍFINU UM MEÐAL ANNARS.
Meira en helmingur breskra starfsmanna
segist hafa fundið fyrir einkennum af of
mikilli vinnu síðustu sex mánuði samkvæmt nýrri rannsókn sem greint er frá á
fréttasíðu BBC, bbc.co.uk.
Einn þriðji aðspurðra sagðist þjást af örmögnun á meðan 26 prósent sögðust oft
vera svefnvana eða veik vegna áhyggja
sem tengdust vinnu.
92 prósent starfsmanna vissu af starfsmönnum sem höfðu algjörlega farið yfir
um af vinnu en aðeins 35 prósent sögðust hafa séð það á sínum vinnustað.
Í rannsókninni voru 1.006 starfsmenn og
mannauðsstjórnendur spurðir og nánast
helmingur starfsmanna sagði að ástandið
hafði versnað á síðustu fimm árum. Þeir

Margir ná ekki að sofa rótt í Bretlandi
vegna vinnuálags.

kenndu auknum hraða í viðskiptalífinu,
aukinni samkeppni og kröfu um fækkun
starfsfólks. Sex af hverjum tíu yfirmönnum sögðust ekki vera með kerfi til taks
fyrir starfsmenn sem brenna út í vinnu.

MYND GETTY

NÁMIÐ

Í dag vinna um tíu þúsund manns hjá
kjarnorkuverinu í Sellafield.

Uppsagnir
hjá Sellafield
KJARNORKUVERIÐ VERÐUR TEKIÐ
ÚR NOTKUN Á NÆSTU TÍU ÁRUM.
Um það bil fimm hundruð manns
verður sagt upp í Sellafield kjarnorkuverinu í Cumbria í Bretlandi á
næstu tveimur árum. Þetta er liður í
því að Sellafield verið verður tekið
úr notkun á næstu tíu árum en í
dag starfa um tíu þúsund manns
hjá verinu. Fyrr í mánuðinum uppgötvaðist leki í Thorpe endurvinnslubyggingunni í Sellafield en sá leki
hafði staðið yfir í þrjá mánuði. Rúmlega tuttugu tonn af úrani og 160
kíló af plútóni sullaðist á gólf þegar
rör brotnaði í janúar.
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Akureyrarbær
Fjölskyldudeild

Fjölskyldudeild auglýsir eftirfarandi störf laus til umsóknar.

Sálfræðingur
Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða sálfræðing til starfa. Um er að ræða starf á sviði einstaklingsþjónustu við leik- og grunnskóla. Á verksviði sálfræðings við skólaþjónustu á Fjölskyldudeild eru greiningar einstakra nemenda ásamt ráðgjöf/meðferð. Gerð er krafa um að viðkomandi hafi réttindi til að starfa sem
sálfræðingur á Íslandi. Auk þess er gerð krafa um haldgóða þekkingu og reynslu á greiningu, ráðgjöf og meðferð barna. Reynsla af starfi skólasálfræðings er nauðsynleg. Æskilegur ráðningartími er frá 1. ágúst 2005.
Launakjör vegna starfs sálfræðings eru samkvæmt kjarasamningi Sálfræðingafélags Íslands og Launanefndar
sveitarfélaga.

Félagsráðgjafi
Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða félagsráðgjafa til starfa. Um er að ræða starf í barnavernd. Á
verksviði félagsráðgjafa í barnavernd er móttaka og vinnsla barnaverndarmála. Gerð er krafa um að viðkomandi hafi starfsréttindi sem félagsráðgjafi á Íslandi. Reynsla af barnaverndarvinnu er nauðsynleg. Æskilegur
ráðningartími er frá 1. ágúst 2005.
Launakjör vegna starfs félagsráðgjafa eru samkvæmt kjarasamningi Stéttarfélags Íslenskra félagsráðgjafa og
Launanefndar sveitarfélaga.
Akureyrarbær hefur sameinað hefðbundna félagsþjónustu, barnavernd, þjónustu við fatlaða og þjónustu við
leik og grunnskóla í einni deild. Unnið er markvisst þróunarstarf og þátttaka í þverfaglegu starfi er mikilvæg.
Tekið verður tillit til samþykktar bæjarstjórnar Akureyrarbæjar um jafnréttismál við ráðningu í störfin.

Upplýsingar um starfið veitir Guðrún Sigurðardóttir, deildarstjóri í síma 4601420 og
netfang: gudruns@akureyri.is
Umsóknareyðublöð fást í þjónustuanddyri Akureyrarbæjar, Geislagötu 9 og á heimasíðu
Akureyrarbæjar www.akureyri.is, jafnframt er hægt að sækja um á heimasíðu Akureyrarbæjar.
Umsóknarfrestur er til 10. júní 2005.

Teymi er umboðs- og þjónustusaðili
Oracle á Íslandi. Teymi er sjálfstætt félag
innan Kögunar samsteypunnar og leggur
áherslu á gagnagrunnstækni, vöruhús
gagna og samskiptalausnir.
Teymi rekur ﬂjónustu- og kennslumi›stö›

Oracle sérfræ›ingur
Vi› leitum a› tæknifólki sem n‡tur ﬂess a› leysa krefjandi verkefni,
er óhrætt vi› a› s‡na frumkvæ›i og skilur hva› ﬂa› ﬂ‡›ir a› veita
framúrskarandi ﬂjónustu.

fyrir Oracle tækni og veitir rá›gjöf um

Teymi er í fararbroddi á svi›i gagname›höndlunar og veitir vi›skiptavinum
sínum hágæ›a ﬂjónustu.
Vi› erum stolt af árangri okkar á ﬂví svi›i.
Innan Teymis starfar samhentur hópur
sem stefnir a› ﬂví a› gera alltaf betur en
sí›ast.

Starfsvi›: Þjónusta við Oracle hugbúnað. Við gerum kröfu um víðtæka
reynslu og þekkingu á rekstri tölvukerfa. Reynsla í hönnun á vöruhúsum
gagna og hugbúnaðargerð er kostur.
Umsóknarfrestur er til 20. júní.

MÁTTURINN & D†R‹IN 1104

rekstur uppl‡singakerfa.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda inn umsókn sína til
okkar í Ármúla 2 eða í tölvupósti á sisso@teymi.is og láta starfsferilskrá
fylgja með.

Vi› bjó›um markvissa endurmenntun og
hvetjum starfsfólk okkar til a› tileinka sér
n‡jungar á okkar svi›i.

Nánari upplýsingar gefur Sigþór Samúelsson í síma 864 7104
eða sisso@teymi.is.

Allir okkar sérfræ›ingar ganga í gegnum
OCP (Oracle Certified Professional) vottun
sem er alﬂjó›leg ﬂekkingarvi›urkenning.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðið hefur verið í stöðuna.

Teymi ehf // Ármúla 2 // 108 Reykjavík // Sími 550 2500 // www.teymi.is

Meðal öflugustu lausna Oracle er Oracle Warehouse
Builder. Eitt auðveldasta og skemmtilegasta verkfæri
sem völ er á í hönnun vöruhúsalausna á markaðinum.

Eignakaup óskar eftir
sölufulltrúa fasteigna
Reynsla æskilega þó ekki skilyrði.
Góð laun í boði fyrir rétta aðila.
Mjög góð vinnuaðstaða og liflegur markaður.
Allir áhugasamir hafi sendi inn umsókn á
olafur@eignakaup.is

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Vélrás
Bifreiða- og vélaverkstæði
Óskum eftir vönum mönnum til
viðgerða á glussakerfum og
vinnuvélarafmagni.
Vélrás er þjónustuaðili fyrir:
New Holland – OK – HAMM vinnuvélum.
Sími 555-6670
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Leikskólar Ísafjarðarbæjar
auglýsa eftir leikskólakennuru
Leikskólinn Sólborg Ísafirði: auglýsir eftir
sérkennslustjóra í 87,5% stöðu og leikskólakennurum í 50% stöður e.h.. Nánari
upplýsingar gefur leikskólastjóri: Sonja Elín
Thompson, s: 456-3185, netfang:
solborg@isafjordur.is Sólborg er fjögra
deilda leikskóli, með börn á aldrinum 1-6
ára, einkunnarorð skólans eru:
virðing – gleði – sköpun

- við leitum að fagmanni með reynslu
Viðkomandi þarf að geta séð um prentun á offset- og
stafrænum prentvélum, auk lokafrágangs.
Einnig að geta unnið í algengustu forritum, t.d. Illustrator,
Freehand og Photoshop.
Um er að ræða skemmtilegt , fjölbreytt starf hjá litlu og
öflugu fyrirtæki, sem er með nýjan og fullkominn
tækjabúnað.
Góð vinnuaðstaða í boði á skemmtilegum vinnustað.
Umsóknir sendist á netfangið: prent@smidjan.is
eða í pósti á neðangreint heimilisfang fyrir 11. júní 2005.
Öllum umsóknum verður svarað.

kíktu á vefinn

PRENTARI

www.smidjan.is

Leikskólinn Eyrarskjól Ísafirði: auglýsir
stöðu matráðs. Nánari upplýsingar gefur
leikskólastjóri: Jóna Lind Karlsdóttir, s: 4563685, netfang: eyrarskjol@isafjordur.is
Eyrarskjól er þriggja deilda leikskóli með
börn á aldrinum 1-6 ára og vinnur eftir
Hjallastefnunni.

ISF ehf óskar eftir
að ráða starfsfólk
í móttökur og Kroppakot (barnagæslu)
húsanna frá og með ágúst mánuði.
Leitað er eftir jákvæðu og frísklegu fólki sem hefur
áhuga á að starfa hjá kraftmiklu fyrirtæki.
Viðkomandi verður hafa frumkvæði og eiga
auðvelt með mannleg samskipti.

Lágmarksaldur 20 ára.
Umsóknarfrestur er til 13. júní 2005.
Umsóknir skulu berast á anna@isf.is
Baðhúsið – Betrunarhúsið – Sporthúsið – Þrekhúsið.

BÆJARHRAUNI 22 - 220 HAFNARFIRÐI - SÍMI 544 2100 - FAX 544 2102

Leikskólinn Bakkaskjól Hnífsdal: auglýsir
eftir deildarstjóra í 100% stöðu. Nánari
upplýsingar gefur leikskólastjóri: Berglind
Grétarsdóttir, s: 456-3565, netfang: bakkaskjol@isafjordur.is Bakkaskjól er einnar
deildar leikskóli með börn á aldrinum
1-6 ára
Leikskólinn Laufás Þingeyri: auglýsir eftir
deildarstjóra í 100% stöðu og matráð í
65% stöðu. Eldað er fyrir leikskólann og
grunnskólann. Nánari upplýsingar gefur
leikskólastjóri: Elsa María Thompson, s:
456-8318, netfang: laufas@isafjordur.is
Laufás er einnar deildar leikskóli með börn
á aldrinum 1-6 ára
Leikskólinn Grænigarður Flateyri: auglýsir
eftir leikskólakennara í 50% stöðu. Nánari
upplýsingar gefur leikskólastjóri: Barbara
Ferster, s: 456-7775, netfang:
graenigardur1@isafjordur.is Leikskólinn
Grænigarður er einnar deildar leikskóli
með börn á aldrinum 1-6 ára og vinnur
eftir Hjallastefnunni.
Leikskólinn Tjarnarbær Suðureyri: auglýsir eftir leikskólakennurum. Nánari upplýsingar gefur leikskólastjóri: Svava Rán Valgeirsdóttir, s: 456-6128, netfang: tjarnarbaer@isafjordur.is Tjarnarbær er tveggja deilda leikskóli með börn á aldrinum 1-6 ára.
Leikskólinn vinnur eftir kenningum John
Dewey og einkunnarorð skólans eru
virðing – gleði – sköpun.
Umsóknarfrestur er til: 5. júlí 2005

LEIKSKÓLINN
KRAKKABORG
í Þingborg, Hraungerðishreppi auglýsir eftir leikskólakennara til starfa. Um er að ræða afleysingu
í fæðingarorlofi í 80% deildar-stjórastöðu frá og
með ágúst 2005. Leikskólinn er þriggja deilda leikskóli með börnum frá 9 mánaða til 6 ára.
Leikskólinn er í mótun og stefnan er að hafa góðan
náttúruleikskóla þar sem börnin geta verið í góðum
tengslum við náttúruna og dýrin í umhverfinu.
Áhugasamir hafi samband við Þórdísi leikskólastjóra í
símum: 482-3085/661-2923 eða á netfangið:
leikskoli@simnet.is fyrir 25. júlí 2005.
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Frá Grunnskóla
Djúpavogs
Skólastjóri
Við Grunnskóla Djúpavogs vantar skólastjóra fyrir næsta
skólaár.
Hæfniskröfur:
Framhaldsmenntun í stjórnun og/eða reynsla af
stjórnun æskileg.
Færni í mannlegum samskiptum, metnaður,
frumkvæði og skipulagshæfni.
Góð tölvukunnátta.

Kennarar
Smíðakennara og kennara til almennrar bekkjarkennslu
vantar á miðstigi og unglingastigi næsta skólaár.
Við Grunnskóla Djúpavogs starfar metnaðarfullur og samhentur
hópur fólks. Skólinn er einsetinn með rúmlega 50 nemendur.
Mjög gott íþróttahús er á staðnum og ný sundlaug.
Umsóknarfrestur er til 17. júní 2005. Allar nánari upplýsingar
veitir skólastjóri, Gauti Jóhannesson í síma: 478 – 8246 netfang: skolastjori@djupivogur.is. Frekari upplýsingar um skólann
má finna á heimasíðu hans:
http://www.djupivogur.is/grunnskoli.

Holtakaffi Grafarholti
Vantar starfsfólk til afgreiðslustarfa á kaffihús / bakarí.
Vaktarvinna. Æskilegt aldur umsækjenda 25 ára og eldri.

Upplýsingar gefur Brynhildur í síma 660 1789.

VÉLRÁS
Bifreiða- og vélaverkstæði
Óskum eftir vönum mönnum til viðgerða á þungavinnuvélum og vörumbílum. Einnig vantar járnsmiði.

Mikil vinna framundan.
Upplýsingar í síma 555-6670

Afgreiðslustörf
Óskum eftir að ráða starfsfólk til afgreiðslustarfa.
Sumarafleysing. Vinnutími 10-18 alla virka daga.
Ekki yngri en 18 ára
Upplýsingar gefur Unnur í síma 897-2245
Umsóknir sendist á rafvirkjameistarinn@rafvirkjameistarinn.is

Leikskólinn Sjáland
Við leitum að leikskólakennurum til starfa í
nýjum leikskóla, Leikskólanum Sjálandi í Garðabæ.
Frekari upplýsingar veitir Ída Jensdóttir
Leikskólastjóri í síma 690 1237 eða á netfangið
ida@nysir.is. Hægt er að nálgast umsóknareyðublöð
hjá Nýsi hf, Flatathrauni 5a í Hafnarfirði.

Umsóknarfrestur er til 16 júní.

6

ATVINNA

Kennarar
Viltu breyta til?
Hvernig væri að skoða búsetu í Skagafirði?
Við í Árskóla á Sauðárkróki getum bætt við okkur áhugasömum kennurum næsta skólaár sem
eru tilbúnir að taka þátt í því metnaðarfulla
skólastarfi sem fram fer hjá okkur.
Um er að ræða m.a. kennslu í smíðum,
sérkennslu, almennri kennslu á yngsta stigi
og kennslu í skólaseli í Háholti.
Nánari upplýsingar veita skólastjórnendur í
síma: 8221141 / 8221142
Heimasíða skólans: http://www.arskoli.is

Steypustöðin ehf
er framsækið þjónustu og
framleiðslufyrirtæki sem skapar
ásamt viðskiptavinum sínum
verðmætar gæðalausnir.

Sumarstarf
Steypustöðin ehf. óskar eftir að ráða til sín
starfskraft til sumarafleysinga á skrifstofu.
Starfið felst í almennum skrifstofustörfum auk
símvörslu og móttöku viðskiptavina.
Við leitum að: Jákvæðum og duglegum
einstaklingi, sem getur hafið störf 15. júní.
Reynsla ekki skilyrði.

Söngsveitin Fílharmónía
auglýsir eftir kórstjóra

LAUST STARF
Á UMHVERFIS- OG TÆKNISVIÐI
Umhverfis- og tæknisvið óskar að ráða sérfræðing á
sviði byggingarmála. Um er að ræða fullt starf.
Helstu verkefni eru svör við ýmsum erindum sem
varða byggingarleyfi o.fl., kostnaðareftirlit, innri
áætlanagerð og eftirfylgni með stöðu verkefna á
sviðinu, auk ýmissa samskipta við viðskiptavini og
aðila innan og utan stjórnkerfis Hafnarfjarðarbæjar.
Gerð er krafa um starfsreynslu og menntun á háskólastigi (eða sambærilega menntun) á sviði byggingarmála. Reynsla af stjórnun og lipurð í mannlegum
samskiptum eru æskileg.
Um kaup og kjör fer samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Hafnarfjarðar og Launanefndar sveitarfélaga eða viðkomandi stéttarfélags.
Upplýsingar um starfið veitir Bjarki Jóhannesson,
sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs.

næsta starfsár með möguleika á framlengingu.
Starfsár kórsins er að jafnaði frá september og
fram í maí. Æfingar eru mánudags- og miðvikudagskvöld. Aðrir starfsmenn kórsins eru píanóleikari og raddþjálfari.
Leitað er eftir hæfileikaríkum og metnaðarfullum einstaklingi með góða þekkingu á innlendri
og erlendri kórtónlist. Umsækjandi skal búa yfir
reynslu af kórstjórn og þarf að geta tekist á við
styttri kórverk sem og stærri fyrir kór og hljómsveit.
Söngsveitin Fílharmónía var stofnuð árið 1959 í
því skyni að flytja stór kórverk með sinfóníuhljómsveit. Upplýsingar um kórinn, störf hans og
verk sem hann hefur flutt er að finna á heimasíðu hans www.filharmonia.mi.is. Jafnframt er
hægt að afla upplýsinga í símum 898 5290
(Lilja) og 892 2613 (Einar Karl).
Umsóknir með upplýsingum um menntun,
reynslu og fyrri störf skal senda til:
Söngsveitarinnar Fílharmóníu
Álftamýri 15, 108 Reykjavík
fyrir 20. júní 2005.

Umsóknum skal skila til umhverfis- og tæknisviðs
Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6, eigi síðar en
27. júní n.k.

Holtakaffi Grafarholti
Vantar starfsfólk til afgreiðslustarfa á kaffihús / bakarí.
Vaktarvinna. Æskilegt aldur umsækjenda 25 ára og eldri.

Upplýsingar gefur Brynhildur í síma 660 1789.

Umsóknum skal skila til:
bjorg@steypustodin.is

Kranamenn

Vanir og áhugasamir kranamenn
óskast á Liebherr 15-ECH turnkrana,
góð laun í boði fyrir menn með
reynslu.
ÞG-Verk leggur metnað sinn í fyrsta flokks vinnuaðstæður
og búnað. Hjá fyrirtækinu er öflugt starfsmannafélag og
góður starfsandi ríkir.
Allar umsóknir berist skriflega á
skrifstofu ÞG-Verks, Fossaleyni
16, 112 Rvk, á heimasíðu félagsins www.tgverk.is, eins er hægt
að fá upplýsingar í síma 534
8400 á skrifstofutíma.

www.tgverk.is

Sendiráð Bandaríkjanna
óskar eftir að ráða
aðstoðarmann
viðskiptafulltrúa.
Atvinnuauglýsingu og starfslýsingu er að finna á
heimasíðu sendiráðsins www.usa.is.
Síðasti umsóknardagur er 16. júní 2005.
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Rekstrarfulltrúi
Félagsþjónustan í Hafnarfirði auglýsir
eftir rekstrarfulltrúa í 50% starf.
Rekstrarfulltrúi sér um að taka við umsóknum og reikna út
húsaleigubætur og yfirleitt að annast öll útgjöld og skrá
þau. Tölvukunnátta nauðsynleg, stúdentspróf eða sambærileg menntun æskileg. Laun eru skv. kjarasamningi Hafnarfjarðarbæjar og Starfsmannafélags Hafnarfjarðar.
Umsækjandi þyrfti að geta hafið störf 1. ágúst eða sem
fyrst. Umsóknarfrestur er til 19. júní og má nálgast umsóknareyðublöð á skrifstofu Félagsþjónustunnar Strandgötu 33
eða á heimasíðu bæjarins, hafnarfjordur.is.
Nánari upplýsingar um starfið veita Guðríður Guðmundsdóttir, lögfræðingur, eða Ingibjörg Jónsdóttir,
rekstrarstjóri, í síma 585 5700.

Afgreiðslufulltrúar
Félagsþjónustan í Hafnarfirði auglýsir
eftir þremur starfsmönnum til starfa í
afgreiðslu stofnunarinnar.
Starfið felst aðallega í símsvörun og almennri afgreiðslu,
móttöku umsókna og almennum skrifstofustörfum. Um er
að ræða 50% starfshlutfall. Æskilegt er að umsækjendur geti
hafið störf sem fyrst. Laun eru skv. kjarasamningi Hafnarfjarðarbæjar og Starfsmannafélags Hafnarfjarðar.
Umsóknarfrestur er til 19. júní og má nálgast umsóknareyðublöð á skrifstofu Félagsþjónustunnar Strandgötu 33 eða
á heimasíðu bæjarins, hafnarfjordur.is.
Nánari upplýsingar um starfið veita Guðríður Guðmundsdóttir, lögfræðingur, eða Ingibjörg Jónsdóttir, rekstrarstjóri, í síma 585 5700.
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Störf í grunnskólum
Reykjavíkur frá hausti 2005

Kennarar
Viltu breyta til?
Hvernig væri að skoða búsetu í Skagafirði?

Ártúnsskóli, símar 695 4822 og 691 1990
Almenn kennsla á miðstigi.

Árbæjarskóli, 567 2555

Við í Árskóla á Sauðárkróki getum bætt við okkur áhugasömum kennurum næsta skólaár sem
eru tilbúnir að taka þátt í því metnaðarfulla
skólastarfi sem fram fer hjá okkur.

Sérkennari.
Skrifstofumaður, 80% staða.
Stuðningsfulltrúar, 70%, tvær stöður.
Þroskaþjálfi.

Um er að ræða m.a. kennslu í smíðum,
sérkennslu, almennri kennslu á yngsta stigi
og kennslu í skólaseli í Háholti.

Brúarskóli, símar 520 6000 og 664 8440

Nánari upplýsingar veita skólastjórnendur í
síma: 8221141 / 8221142
Heimasíða skólans: http://www.arskoli.is

Íþróttakennsla pilta.

Engjaskóli, sími 510 1300
Kennsla á unglingastigi, meðal kennslugreina er
tölvukennsla, íslenska, samfélagsfræði og lífsleikni.
Tónmenntakennsla.

Foldaskóli, sími 540 7600

Skólahljómsveit Austurbæjar
Laust er til umsóknar starf flautukennara í
Skólahljómsveit Austurbæjar, til eins árs. Um er að
ræða hlutastarf.

Forföll í ensku á ungingastigi. 15. ágúst til 15. nóvember.
Þroskaþjálfi, m.a. til að vinna með nemanda með downsheilkenni, 80-100%.
Forstöðumaður skólamötuneytis.
Stuðningsfulltrúi, 70% staða.

Skólahljómsveit Austurbæjar er ein af fjórum skólahljómsveitum í Reykjavík. Hún er með aðalaðsetur í
Laugarnesskóla en kennsla fer einnig fram í öðrum
skólum í Austurborginni.

Hamraskóli, sími 567 6300

Nánari upplýsingar um starfið veitir Vilborg Jónsdóttir, stjórnandi skólahljómsveitarinnar í síma 864 6114. Umsóknir sendist til
Laugarnesskóla, Kirkjuteigi 24, 105 Reykjavík. Umsóknarfrestur
er til 16. júní 2005. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga, Félags tónlistarskólakennara og Félags
íslenskra hljómlistarmanna.

Hlíðaskóli, sími 552 5080

Sérkennsla í námsveri.
Smíðakennsla.
Skólaliðar.

Almenn kennsla á yngsta stigi.
Íslenska á unglingastigi.

Hólabrekkuskóli, sími 557 4466
Almenn kennsla á unglingastigi, meðal kennslugreina
danska, enska og samfélagsfræði.

Menntasvið Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík,
sími: 411 7000, menntasvid@reykjavik.is

Upplýsingar veita skólastjórar, aðstoðarskólastjórar eða aðrir
tilgreindir í viðkomandi skólum. Umsóknir ber að senda til
viðeigandi skóla. Laun samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Nánari upplýsingar um
laus störf, umsóknarfrest og grunnskóla Reykjavíkur er að finna
á netinu.

www.grunnskolar.is

Afgreiðslustörf
Óskum eftir að ráða starfsfólk til afgreiðslustarfa.
Sumarafleysing. Vinnutími 10-18 alla virka daga.
Ekki yngri en 18 ára
Upplýsingar gefur Unnur í síma 897-2245
Umsóknir sendist á rafvirkjameistarinn@rafvirkjameistarinn.is

Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík,
sími: 411 7000 menntasvid@reykjavik.is

Sífellt á ferðinni í skemmtilegu starfi
Ómar Örn Jónsson starfar
sem sviðstjóri sölusviðs hjá
Öryggismiðstöð Íslands. Hann
er ánægður í starfinu og segir
Öryggismiðstöðina góðan
vinnustað.
„Það er algjör toppur að vinna hjá
Öryggismiðstöðinni enda er starfsemin öflug og starfið fjölbreytt
og skemmtilegt,“ segir Ómar sem
hefur starfað hjá Öryggismiðstöðinni í eitt og hálft ár. „Ég var
áður í pípulagningabransanum en
ákvað að breyta aðeins til. Þetta
eru ólík störf en hafa bæði sinn
sjarma. Öryggismiðstöðin er frábær vinnustaður og mér líkar
mjög vel í starfinu. Hér er frábær
mannskapur og það gerir
starfsandann góðan,“ segir Ómar.
Ómar segir að starfsemi Öryggismiðstöðvarinnar
snúist
fyrst og fremst um það að reyna
að koma öryggismálum í lag á
sem flestum stöðum. „Við aðstoðum einstaklinga og fyrirtæki við
allt sem snýr að öryggisvörnum
og erum með alla þá þjónustu og
ráðgjöf sem þarf. Við erum með
viðvörunarkerfi,
myndavélar,
slökkvikerfi og þjófavarnarhlið
svo fátt eitt sé nefnt. Verkefnin
eru fjölbreytt, allt frá því að verja
heimili gegn innbrotum og bruna
upp í að aðstoða stærstu fyrirtæki

landsins við að vernda allt sitt:
menn, gögn og húsakynni,“ segir
Ómar.
„Mitt hlutverk felst í því að
samræma sölustarfið og halda
fólki á tánum. Fara yfir hvaða
verkefni eru í gangi og útdeila
verkefnum til starfsmanna. Við
erum í raun með tvö teymi, eitt
sem sér um að sinna einstaklingum og annað sem sér um fyrirtækjamarkaðinn. Starf okkar
felst mikið í því að vera í góðu
sambandi við viðskiptavinina.
Fólk sendir okkur póst eða hringir og óskar eftir hugmyndum og
þá sendum við ráðgjafa á staðinn
sem kemur með tillögur og tilboð.
Heimili eru ólík og þess vegna er
mikilvægt að skoða aðstæður á
hverjum stað fyrir sig. Það sama
er að segja með fyrirtækin sem
geta verið stór og smá. Við erum
því mikið á ferðinni, bæði til að
selja nýjar vörur og eins til að
fylgjast með að útbúnaðurinn sé í
lagi. Þetta er mjög skemmtilegt
starf en auðvitað er alltaf leiðinlegt þegar fólk segir „nei“ og vill
ekki kaupa af manni þjónustu.“
Ómar segir að markaðurinn sé
skemmtilegur og það sé gaman að
sjá að fyrirtæki og einstaklingar
séu að vakna til vitundar um mikilvægi þess að hafa öryggismálin í
lagi. „Það má eiginlega segja að
við séum búin að vera í hálfgerðu

trúboðastarfi undanfarið. Við
reynum að hvetja fólk til að huga
að öryggismálum og það hefur
gengið vel. Það er alltaf eitthvað

að gera og markaðurinn verður
seint mettaður. Oft þarf hins vegar, því miður, innbrot eða bruna til
að koma fólki af stað.“ ■

Ómar Örn segir Öryggismiðstöðina vera
góðan vinnustað og er ánægður með
samstarfsfélagana
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Bílstjórar með meirapróf
Mjólkurbú MS/MBF í Reykjavík óskar eftir
að ráða 2 bílstjóra til söfnunar og flutnings
mjólkur frá framleiðendum til Reykjavíkur.

TILKYNNINGAR

Basar og vöfflusala á Hrafnistu
í Reykjavík og Hafnarfirði

AUGLÝSING

Kaffi og vöfflusala verður á Sjómannadaginn 5. júní frá
kl. 14:00 til 17:00 Handavinnusýning og sala frá kl. 13:00
til 17.00 og mánudaginn 6. júní kl. 9-16.

Um er að ræða framtíðarstörf hjá traustu fyrirtæki.
Viðkomandi þarf að hafa meirapróf og geta byrjað
sem fyrst. Aðsetur bíla er í Borgarnesi.

frá Yfirkjörstjórn
Seltjarnarneskaupstaðar

Allir hjartanlega velkomnir
Heimilisfólk Hrafnistu

Reglur um framkvæmd íbúakosningar um
tillögur H og S vegna deiliskipulags
Hrólfsskálamels og Suðurstrandar

Nánari upplýsingar veitir dreifingarstjóri í síma
569-2200.
Umsóknir skulu berast til Mjólkurbús MS/MBF í
Reykjavík eigi síðar en 8. júní nk. Hægt er að senda
umsóknir á netfangið starfsmannasvid@msmbf.is
eða fá sent sérstakt umsóknareyðublað.

1.

Kjördagur er laugardagurinn 25. júní 2005 skv. ákvörðun
bæjarstjórnar Seltjarnarness.

2.

Niðurstaða kosningar er bindandi fyrir bæjarstjórn Seltjarnarness fyrir gerð formlegs deiliskipulags fyrir umrædd svæði, þ.e.
Hrólfsskálamel og Suðurströnd.

3.

Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum en engin tiltekin
ákvæði um lágmarksþátttöku eru sett.

4.

Rétt til þátttöku hafa allir Seltirningar á kosningaaldri þ.e. 18
ára og eldri á kjördegi, sbr. II. kafli laga nr. 5/1998 um kosningar til sveitarstjórna.

5.

Kosið verður í Valhúsaskóla. Kjörstaður opnar kl. 09.00 á kjördag og lokar kl. 22.00.

6.

Kjörskrá liggur frammi á bæjarskrifstofum Seltjarnarnesbæjar,
Austurströnd 2, frá og með 14 júní 2005.

7.

Unnt verður að greiða atkvæði utan kjörfundar. Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar verður á bæjarskrifstofum Seltjarnarnesbæjar, Austurströnd 2, dagana 6. júní – 24. júní 2005 frá
12:00 til 19:00.

8.

Að öðru leyti, þar sem það á við, verður við framkvæmd
kosningarinnar tekið mið af lögum nr. 6/1998 um kosningar
til sveitarstjórna.

MENNTASKÓLINN VIÐ HAMRAHLÍÐ
INNRITUN nýrra nemenda fyrir haustönn 2005 lýkur
14. júní. Dagana 13. og 14. júní geta umsækjendur
fengið aðstoð við frágang umsókna og frekari upplýsingar um námsval, hraðferðir o.fl. Opið kl. 9- 18.
HLUTVERK MH er að mennta nemendur til stúdentsprófs með áherslu á undirbúning fyrrir nám í háskólum.
MARKMIÐ MH er velgengni brautskráðra nemenda
og að skólinn sé fyrirmynd um framsækna kennslu,
góða stjórnsýslu og rækt við menningu og listir.
LEIÐARLJÓS MH eru að virða ólíkar þarfir einstaklinga og ganga út frá vilja nemenda til að axla ábyrgð.
Áhersla er lögð á fjölbreytni í valhluta námsins og
kappkostað er að kynna nemendum vinnubrögð sem
tíðkast í háskólanámi.
NÁMSKIPULAG er sveigjanlegt og býður m. a. upp á
breidd í menntun, dýpkun á afmörkuðum sviðum og
nám til viðbótar 140 einingum eftir því sem nemandi
kýs. Nemendur sem stunda nám á tónlistar- eða listdansnám eiga möguleika á að fá það metið inn á
kjörsvið.
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Seltjarnarnesi, 30.05.2005.

NÁMSTÍMI er háður vilja og getu nemandans en er
að lágmarki 3 ár að loknu grunnskólaprófi á öllum
brautum.
NÁMSBRAUTIR eru félagsfræðabraut, málabraut,
náttúrufræðibraut og alþjóðleg námsbraut (IB) sem
lýkur með International Baccalaureate Diploma.
IB nám er 3 ára stúdentsprófsnám fyrir dugmikla
nemendur. Að loknu undirbúningsári tekur við tveggja
ára nám sem lýkur með samræmdu alþjóðlegu stúdentsprófi. Kennsla og próf eru á ensku. Námið nýtur
virðingar um heim allan og fullyrða má að góðar IB
Diploma einkunnir opni flestar háskóladyr.
UPPLÝSINGAR fást í síma skólans 595 5200 og á
heimasíðunni: http://www.mh.is
Fyrirspurnir um IB nám má senda á netfangið ibstallari@mh.is
Rektor

Útboð HRY-30
Aðveitustöð Hryggstekkur
Launaflsvirki
Landsnet óskar eftir tilboðum í +/- 30 Mvar
launaflsvirki með tilheyrandi rofabúnaði, aflspennum, stjórn- og varnarbúnaði vegna stækkunar
aðveitustöðvarinnar á Hryggstekk í samræmi við
útboðsgögn HRY-30.
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Landsnets, Krókhólsi 5c, 110 Reykjavík frá og með mánudeginum 6. júní
2005.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Landsnets, Krókhólsi 5c,
110 Reykjavík fyrir kl. 12:00 miðvikudaginn 6. júlí 2005
kl. 15:00 sama dag verða þau opnuð að Krókhálsi 5c, að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Hárgreiðslustofa.
Af sérstökum ástæðum er hárgreiðslustofa til sölu á
svæði 170. Húsnæðið er bjart og rúmgott. Mjög góð
bílastæði. Stofan hefur verið starfrækt í rúm 20 ár
af sama aðila. Hagstætt verð!
Upplýsingar í síma 562 6065 & 897 0365.
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[ opin hús ]
HÚSI VERSUNARINNAR KRINGLUNNI 7, 103 REYKJAVÍK

www.draumahus.is

OPIÐ HÚS Í DAGBAUGANE
(MILLI KL. 15:00 – 16:00)
Tilboð óskast í húsið og eignarlóð í Sker

Reynimelur 88 107 Rvk Opið hús í dag
frá 15- 16

KEILUGRANDI 6 - PENTHOUSE
OPIÐ HÚS KL. 16-17 Í DAG

Lýsing eignar: Glæsileg og björt penthouse íbúð með miklu útsýni í vesturbænum 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 Vesturbænum! 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

<jÂbjcYjgHi#GV\cVghhdc"A\\^aYjg[VhiZ^\cVhVa^
=aÂVhb{g^&*  '%&@eVkd\jg  Hb^/*-*%&%%

Bæjarlind 6 • 201 Kópavogur
Sími: 575 8800 • Fax: 575 880

Þín sala
- þinn
sparnaður

Af sérstökum ástæðum er til sölu tæplega 200 fm hús sem ste
Bauganesi 31, 101 Reykjavík.Húsið sjálft þarfnast töluverða en
utan sem að innan.
Heimild er fyrir því að byggja annað einbýlishús á lóðinni og/eða rífa
og byggja eitt stórt hús á lóðinni eða byggja tvö minni ca 200 fm að
Hér er einstakt tækifæri á að fá góða lóð í Skerjafirðinum. Óskað er eftir
í þessa eign.
Teitur Lárusson sölufulltrúi HB Fasteigna verður á staðnum og tekur á mó
skoða eignina, en einnig er hægt að ná í hann í sími 894-8090 eða á ne
teitur@hbfasteignir.is

Bæjarlind 6 • 201 Kópavogur
Sími: 575 8800 • Fax: 575 880

Þín sala
- þinn
sparnaður

Ragnar Thorarensen og Elín D.W. Guðmundsdóttir, löggildir fasteignasalar

Ragnar Thorarensen og Elín D.W. Guðmundsdóttir, löggildir fasteignasalar

Heilsárshús í Úthlíð í Biskupstungum

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 14 og 15

16.700.000.- NÝTT
Þetta er góð 3ja herbergja 78,3 fm. íbúð á fjórðuhæð þ.a. 4,44. fm. geymsla og fallegt
útsýni af svölum.Sigfús og Hildur taka á móti gestum
Draumahús ehf – Brynjólfur Hjartarson hdl. og Sigurður J. Sigurðsson,
löggiltir fasteignasalar. - Mörkin 4, 108 Reykjavík
Sími 530 1800 - Fax: 530 1801 - draumahus@draumahus.is - www.draumahus.is

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 13 & 14
HÁALEITISBRAUT 46 Verð 15,2 millj.
• Hol parketlagt
• Barnaherbergi m/skápum
• Hjónaherb m/skápum
• Baðh,m/baðkari,eldh m/borðk.
• Þvottah,þurkh,
hjólag.+sérgeymsla.

Golf, sundlaug, veitingahús og verslun á staðnum
Húsið er 64m2 að stærð auk svefnlofts og stendur við Rjúpnabraut 1.
Lóðin er um 1/2 hektari í skjólgóðu kjarrivöxnu umhverfi með trjám á lóðarmörkum. Húsið var byggt árið 1993. Í húsinu eru þrjú svefnherbergi öll
með tvíbreiðum rúmum, vel útbúin stofa, eldhús með fjögurra hellna
eldavél og tvöföldum ísskápi, baðherbergi og stóru svefnlofti. Húsið er
klætt að innan með grenipanel og á gólfum er beikiparket. Hitaveita er í
húsinu og lokað kerfi með forhitara. Stór pallur er við húsið með heitum
potti og útigeymslu. Góð hljóðeinangrun er í loftum og veggjum milli herbergja. Innbú fylgir með húsinu. Draumahús á frábærum stað.
Verð 14,8 millj.kr.
Opið hús í dag frá kl. 14 til kl. 17. Einar (GSM 8978107) tekur á móti ykkur.

Virkilega fallegt velútbúið sumarhús á yndislegum stað í Húsafelli. Birkivaxin skógur allt um kring. Stofa og eldhús liggja saman ásamt borðkrók. 1 herbergi með tvíbreiðu rúmi. Svefnloft, baðherbergi með sturtu. Í
viðbyggingu eru 2 rúm.. Eldhúsáhöld og húsgögn fylgja með ásamt
sjónvarpi, myndbandstæki, útvarpi og geislaspilara. Utan húss: Góður
pallur með skjólvegg ásamt heitum potti.

Halldór tekur á móti gestum í dag milli 14 -15 sími 8402100
VERÐ 6.900.00

Allar nánari upplýsingar gefur
Kári Kort í síma
892-2506.

HB
FASTEIGNIR
HÚS VERSLUNARINNAR • KRINGLAN 7
103 REYKJAVÍK • SÍMI 534-4400
HRAFNHILDUR BRIDDE LÖGG. FASTEIGNASALI.

Enginn viðbjóður
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Sími
530 6500
Opið mán.–fös. frá kl. 9-17
Finnbogi Hilmarsson,
Einar Guðmundsson og
Bogi Pétursson
löggiltir fasteignasalar
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Kringlunni 4 - 6 Norðurturni, 10. hæð • 103 Reykjavík • Sími 530 4600 • Fax 530 4609 • eigna@eigna.is

BOGAHLÍÐ 6 - OPIÐ HÚS Í DAG
Sérlega glæsileg björt og stlíhrein ca
136 fm endaíbúð á 1. hæð auk
stæði í bílageymslu í fjölbýlishúsi
byggðu 1995 á þessum vinsæla
stað í Hlíðunum. Stórar og góðar
stofur með útgengi út á afgirta hellulagða verönd í suðvestur. Íbúðin er
vönduð að allri gerð og húsið er
einstaklega fallega hannað. Íbúðin
er til sýnis í dag milli kl. 16 og 18.
Verið velkomin.

Opið hús í dag

HÚSI VERSUNARINNAR KRINGLUNNI 7, 103 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS Í DAGBAUGANES 31
(MILLI KL. 15:00 – 16:00)

OPIÐ HÚS Í DAG
SUNNUDAG FRÁ
KL 17 - 18 BRÁVALLAGATA 20
MIÐHÆÐ.

OPIÐ HÚS Í DAG
SUNNUDAG frá kl
15:45 - 16:45
HRINGBRAUT 101
3ja HÆÐ

OPIÐ HÚS
SUNNUDAG
MILLI 16-17
ÁLFTAMÝRI 24
4.HÆÐ

Góð 3ja herbergja
miðhæð í velviðhöldnu húsi.
Mikið endurnýað í
íbúðinni t.d rafmagn,
eldhús ofl. Góð herbergi, rúmgóð geymsla í kjallara. Góðar
suð-vestur svalir.

3ja Herbergja íbúð.
Eldhús með nýum
tækjum, rúmgóð
stofa, hjónaherbergi
með góðu skápaplássi
og útgengi á suðvestursvalir, barnaherbergi
með fatskáp, baðherbergi með baðkari
flísalagt í hólf og gólf,
geymsla á hjarðhæð.

Góð íbúð á 4.hæð í
vel viðhöldnu húsi á
þessum eftirsóknarverða stað. Svefniherbergi með fataskápum. Suður- svalir,
þvottahús og geymsla í sameign.

V 15,5 millj.

V: 15,5 millj.

Laus 1. sept.05

Tilboð óskast í húsið og eignarlóð í Skerjafirðinum

V: 18,9 millj.

Af sérstökum ástæðum er til sölu tæplega 200 fm hús sem stendur á 1060 fm eignarlóð að
Bauganesi 31, 101 Reykjavík.Húsið sjálft þarfnast töluverða endurbóta bæði að
utan sem að innan.
Heimild er fyrir því að byggja annað einbýlishús á lóðinni og/eða rífa húsið sem fyrir er
og byggja eitt stórt hús á lóðinni eða byggja tvö minni ca 200 fm að stærð hvert.
Hér er einstakt tækifæri á að fá góða lóð í Skerjafirðinum. Óskað er eftir skriflegum tilboðum
í þessa eign.
Teitur Lárusson sölufulltrúi HB Fasteigna verður á staðnum og tekur á móti þeim sem vilja
skoða eignina, en einnig er hægt að ná í hann í sími 894-8090 eða á netfangið
teitur@hbfasteignir.is

Tákn um traust

Sölumenn Eignalistans taka vel á móti ykkur.
ÖRUGG MIÐLUN FASTEIGNA

Auðbrekka

555 6669
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 5.júní 2005

Björn Daníelsson, hdl. og lögg. fasteignasali

Gvendargeisli 62
Opið hús í dag frá kl. 14-16
Glæsilegt u.þ.b. 190 fm einbýli á einni
hæð með 30 fm innb. bílskúr.
Falleg birkiinnr. Í eldhúsi með stáltækjum.
Stór stofa með mikilli lofthæð, innfelld
halogen lýsing, marmaraflísar á gólfi.
Glæsilegt baðherb. með vönduðum flísum
á gólfi og veggjum.
Hiti í gólfum. K-gler með spegilvörn. 4
svh. 18 fm steypt plata fyrir sólstofu.
Mjög vönduð eign, sjón er sögu ríkari.

Sveinbjörn Freyr
GSM : 895-7888
Beinn sími : 595-9016
sveinbjorn@holl.is

FRAMNESVEGUR – RAÐHÚS

Gott atvinnuhúsnæði. Um er að ræða
1468 fm skrifstofu húsnæði á þremur
hæðum. Verð...160.000 millj.
Ella Lilja Sigursteinsdóttir
lögg. fasteignasali

BORGARTÚN 20 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 590 9500

Fallegt 103 fm raðhús á góðum
stað í vesturbænum. Eignin er á
þremur hæðum. Á miðhæð er
anddyri, stofa og eldhús m/nýrri
innréttingu og tækjum. Í risi eru
2 góð svefnherb. og lítið salerni.
Í kjallara er gott svefnherbergi,
hol, baðherb. m/baðkari og flísalagt í hólf og gólf ásamt þvottahúsi og útgengi í skjólsaman
bakgarð. Búið er að endurnýja alla miðhæðina (glugga, gler, innréttingar og gólfefni), ris er í góðu standi en herbergi í kjallara þarfnast
standsetningar. SÉRBÝLI Á MJÖG GÓÐU VERÐI.
Ólafur Finnbogason sölumaður DP FASTEIGNA
S: 822-2307, tekur á móti gestum ásamt Kára
eiganda á milli 16-18 í dag, sunnudag.

12

FASTEIGNIR

Sími 585 9999

OPIÐ VIRKA DAGA FRÁ KL. 09.00 - 18.00
LAUGARDAGA FRÁ KL. 13.00 - 15.00

ATVINNUHÚSNÆÐI
TIL LEIGU EÐA SÖLU Í
HAFNAFIRÐI

Sílatjörn 3, Selfossi
Opið hús Sunnudag millli 14 - 16. - Rjúpnasalir 14
(Haukur s:822-2829 og Elín s:849-9395 taka á móti þér.)
Vorum að fá í einkasölu glæsilega 130,2 fm 4 herberga útsýnisíbúð í
viðhaldslitlu lyftuhúsi. Lýsing íbúðar: komið inn í flísalagt hol með
marmara korki á gólfi og góðum skápum, þaðan í sjónvarpshol með
parketi, þrjú herbergi með skápum, parketlögð, flísalagt baðherbergi
með nuddbaðkari, stofa með parketi (rauð eik), gengið út á yfirbyggðar
svalir úr stofu, flísalagðar, opið inn í eldhús með borðkrók, mahony
innréttingar, marmarakorkur á gólfi, einnig eru skápar, og hurðir úr
sama við, þvottahús innaf eldhúsi, sér geymsla og hjólageymsla í
kjallara. V. 28,5

Um er að ræða 112,0 m2 einbýlishús úr timbri sem er
byggt árið 1994 ásamt sambyggðum 52,1 m2 bílskúr.
Eignin telur forstofu,hol,stofu,eldhús,baðherb., þrjú svefnherbergi,þvottahús. Innagengt í bílskúr. Stór sólpallur
m/skjólveggjum. Verð 25,9. Allar nánari upplýsingar á
skrifstofu og á lög.is
Fasteignasala Lögmanna Suðurlandi
Austurvegi 3, 800 Selfoss,
s. 480 2900 - log.is
Löggiltir fasteignasalar: Ólafur Björnsson hrl.
& Sigurður Sigurjónsson hrl.

með til leigu eða sölu ca. 460
m≤ atvinnuhúsnæði með allt
að 4,5 metra lofthæð við
Hafnarfjarðarhöfn og nálægt
miðbænum. Húsnæðið er að
mestu einn opin salur með
gluggum á einni hlið, 4 metra
hárri innkeyrsludyr. Góð aðkoma er að húsinu og malbikað plan

ATVINNUHÚSNÆÐI
IðNBÚÐ GB
Til sölu er verslunar- og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð sem er
118.5 fm. á stærð. Linoleumdúkur á gólfum, starfsmannaaðstaða með lítilli innréttingu
og geymslu- og þvottaaðstaða.
Húsnæðið getur verið laust
fljótlega.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 14 - 15.

ATVINNUHÚSNÆÐI
STÓRHÖFÐI - 110 RVK

HJALTABAKKI

Opið hús Sunnudag milli 17 - 19 - Kríuhólar 4
( Elín s:849-9395 tekur á móti þér.)
Eignaval kynnir: Glæsilega 2ja herbergja 67,4m2 útsínisíbúð á 8.hæð
í viðhaldslittlu lyftuhúsi. komið er inn í forstofu/hol með plássgóðum
fataskáp, flísar á gólfi, svefnherbergi með parket á gólfi og baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél, flísar í hólf og gólf, til vinstri
er gangur sem liggur inn í stofu, nýlagt parket á gólfi, útgengt út á
vestur svalir, þar af er eldhús með borðkrók. Í sameign er geymsla,
vaskahús með þvottavél, þurkherbergi og frystihólf, sameign er snyrtileg og í góðu ástandi með nýlegri lyftu, stafrænni læsingu og góðu eftirlitsmyndavélakerfi. Íbúðin er laus strax. V. 13,3

FAGMENN Á SÍNU SVIÐI

Í dag á milli kl. 14-15
verður til sýnis falleg
2ja herb.71 fm. íbúð á
1.h. við Hjaltabakka 6 í
Reykjavík. Íbúðin
skiptist þannig að
gengið er inn í parketlagt hol, Baðherbergi
er allt nýuppgert. Þar
eru fallegar flísar á
gólfi og veggjum, sturtuklefi og tengt fyrir þvottavél.
Svefnherbergið er með parketi á gólfi og skáp, eldhúsið
er með snyrtilegri innréttingu og nÿrri eldavél og stofan
er með parketi á gólfi og útgang út á svalir. Inga og
Heimir taka á móti gestum á ofangreindum tíma. Áhv.
9,0 m. V. 12,5 m.

OPIÐ VIRKA DAGA FRÁ KL. 09.00 - 18.00
LAUGARDAGA FRÁ KL. 13.00 - 15.00

Vorum að fá í sölu eða leigu
gott skrifstofuhúsnæði á 2. og
3. hæð með glæsilegu útsÿni
og góðri lofthæð. Húsnæðið
er með sér inngangi það er
fullinnréttað með ca 24 skrifstofum, móttöku, kaffistofu,
salernum, opnu rÿmi og
geymslu. Næg bílastæði.Húsnæðið getur losnað fljótlega, það er
snyrtilega innréttað og með vönduðum gólfefnum.

ATVINNUHÚSNÆÐI
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL
LEIGU
Vorum að fá til leigu í stærri
eða smærri einingum í glæsilegt fimm hæða 3503,6 m2
skrifstofuhúsnæði á mjög góðum stað við Smáralind í Kópavogi. Húsið er með glæsilegu
útsÿni, nægum bílastæðum,svölum, góðri aðkomu, opnum og björtum stigagangi. Húsið er einangrað að utan og
klætt með stálklæðningu og steinplötum. Teikningar á skrifstofu
og allar nánari uppl. gefur Örn Helgason á skrifstofu Fasteignamiðlunar
eða í sima 575-8509

ATVINNUHÚSNÆÐI
ÁRMÚLI-

STYKKISHÓLMUR
Skólastígur
67,2 fm. forskalað timburhús
byggt árið 1894. Húsið er
hæð og ris. Á neðri hæð er
forstofa og geymsla í viðbyggingu, eldhús, baðherbergi, eitt
svefnherbergi og stofa. Úr eldhúsi er gengið upp brattan
stiga. Ris er allt undir súð og
er manngegnt í miðjunni. Þar
eru tvö herbergi. Ekki eru gólfefni á forstofu, dúkur er í
eldhúsi og baðherbergi og gólfborð í stofu og herbergi. Gólfborð eru á
gólfum í risi. Allar innréttingar í húsinu eru gamlar. Að utan er húsið
forskalað og er nýmálað. Ágætur garður er við húsið og pallur framan við
útidyr. Óskað er eftir tilboðum í húsið.
Sjá má nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir á skrá á heimasíðu
fasteignasölunnar: fasteignsnae.is

Fasteigna- og
skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl.
löggiltur fasteigna- og skipasali
sími: 438-1199 - netfang: pk@simnet.is - heimasíða: fasteignsnae.is

SKRIFSTOUHÚSNÆÐI

FYRIRTÆKI TIL SÖLU
Til sölu er fyrirtækið Snæþvottur ehf. í
Grundarfirði. Um er að ræða þvottahús,
fatahreinsun og umboðsverslun í fullum
rekstri. Þvottahúsið og fatahreinsunin er
vel tækjum búið og er í eigin 300 fm.
húsnæði byggðu árið 2004. Fyrirtækið er
vel staðsett í Grundarfirði sem er miðsvæðis á Snæfellsnesi. Nánari upplýsingar
gefur undirritaður á skrifstofutíma.

Fasteigna- og
skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl.
löggiltur fasteigna- og skipasali
sími: 438-1199 - netfang: pk@simnet.is - heimasíða: fasteignsnae.is

Erum með tvö skrifstofuhúsnæði til sölu í þessu húsi við
Ármúla í Reykjavík. Annarsvegar 233.5 fm skrifstofuhúsnæði
á annarri hæð sem er laust nú
þegar. Hinsvegar 568,1 fm
skrifstofuhúsnæði á 3 hæð
sem er í útleigu og eru leigutekjur um 510.000 krónur á mánuði.
Nánari upplÿsingar um eignirnar gefur Gunnar á Fasteignamiðlun
í sima 575-8508.

ATVINNUHÚSNÆÐI
SKEIFAN-GRENSÁSVEGUR
Til sölu eða leigu. 282 fm
verslunarhúsnæði á áberandi
stað í hverfi 108. Hornhús. Á
húsnæðinu eru miklir og góðir útstillingagluggar á tvær
hliðar hússins. Staðsetning
hússins hefur mikið
auglÿsingargildi. Húsnæðið er
laust strax

ATVINNUHÚSNÆÐI
DUGGUVOGUR - HORNHÚS
Til sölu eða leigu ca. 325 fm.
jarðhæð með stórri innkeyrsluhurð. Góð lofthæð.
Húsið er áberandi og hefur
mikið auglÿsingagildi. Húsnæðið hentar hvort sem er
undir verslun, verkstæði eða
skrifstofur. Húsnæðið er laust
strax.
Erum með traustan kaupanda að:
atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu sem er í útleigu með góðum leigusamningi. Húsið þarf að vera á góðum stað, í góðu standi þ.e.a.s. að ekki
þurfi viðhald næstu árin. Ekkert hámarks verð. Nánari upplÿsingar
veitir Örn Helgason í síma 696-7070.

Gulli Helga
Laugardagsmorgna 9-13

Ertu að leita þér að fyrirtæki ?
Aðstoðum við að selja, kaupa og sameina fyrirtæki. Aðstoðum einnig við
gerð viðskiptaáætlana og fjármögnun.
Pantaðu tíma og við aðstoðum þig hvort sem þú ert að leita þér að fyrirtæki eða vilt selja fyrirtæki.
Er með fjölda fyrirtækja á skrá! Upplÿsingar einungis gefnar á staðnum.
Upplÿsingar gefur Gunnar Már Borg, sölumaður fyrirtækja

Byggðu á
besta stað!
ÍAV óska eftir tilboðum í sextán
einbýlishúsalóðir í einstaklega fallegu og
vel staðsettu hverfi við Þrastarhöfða í Mosfellsbæ
13
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Golfvöllur 9 holur,
stækkar í 18 holur
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Skúlabraut

Álf

1. Grunnskóli
2. Leikskóli
3. Fyrirh. íﬂróttahús
og sundlaug
4. Banki
5. Bensínstö›
6. Krónan
7. Leikhús
8. Bónus
9. Nóatún
10. Snyrti- og nuddstofa
11. Pósthús

ja

ve
gu
r
12. Golfvöllur
13. Hesthúsahverfi
14. Bókasafn
15. Sundlaug
16. Heilsugæsla
17. Bakarí
18. Apótek
19. Kirkja
20. Bensínstö›
21. Efnalaug
22. ÁTVR
23. Hárgrei›slustofa

Stækkað svæði
Höfðahverfi í Mosfellsbæ er fallegt
hverfi á frábærum stað.

Þra

Í Þrastarhöfða nýtur þú friðsældar
sveitarinnar en jafnframt er
stutt þaðan í alla þjónustu,
bæði í miðbæ Mosfellsbæjar
og til Reykjavíkur. Skóli og
leikskóli eru í hverfinu,
rétt við Þrastarhöfðann.
Hverfið býður upp á nánd
við náttúruna og hvers kyns
útivist, hvort sem það er golf,
gönguferðir eða hestamennska
sem heillar.

sta

rhö

fði

Lóðir í boði

Tilboðum skal skila til ÍAV, Höfðabakka 9,
fyrir kl. 12 þann 14. júní nk.
Allar nánari upplýsingar um lóðirnar og skilmála
útboðsins er að finna á www.iav.is/gogn/index.htm.

Fjölbýli, 3 hæðir
Einbýli, 1-2 hæðir
Einbýli, 1 hæð
Fjögurra íbúða hús, 2 hæðir
Rað- og parhús, 2 hæðir

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200, fax 530 4205, www.iav.is

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

550 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER

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

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

Kynnum nýjan ‘06 Subaru jeppa. B9 Tribeca er til 5 og 7 manna. 3,0L 250 hö.
vél. Base verð:4.303 þús. Limited 5
manna Verð: 4.490 þús. Limited 7
manna Verð: 5.121 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Til sölu Subaru Impreza 1997, 2.0 l GL
ekinn 103 þús. Tveir eigendur frá upphafi. Fæst á góðu verði gegn stgr. Uppl.
í síma 695 2423.
Til Sölu Toyota Carina ‘93, 2.0, bsk,
rafm. í rúðum, speglum, dráttark. hiti í
sætum. V: 250.000 S: 8697081

Vw Transporter 1983, ekinn 3500 á vél,
hár toppur, húsbílainnrétting , skoðaður
og í góðu standi. Sími 892 4347

Opel Astra árg. ‘96, ek. 99 þús., gott eintak, álfelgur. Skipti á dýrari eða bein
sala. Uppl. í s. 893 0794
Skoðaður án athugasemda Hyundai
Accent ‘94 ek. 152 þús. Verð 80 þús.
Uppl. í s. 897 1624.
Mitsubishi Lancer ‘91, sjálfskiptur, ekinn
ca 200 þús. Verð 100 þús. Skoðaður
‘06. Vetrardekk fylgja. Uppl. í s. 694
8807.

Til sölu Camaro ‘93, vél 350, með Roller Rocker Arms 1.6, Airfoil, K&N loftsíu
og minnkuðu trissuhjóli á sveifarás. Ný
dekk, Sprautaður á síðasta ári. Verð
900.000. Upplýsingar í síma 893 9006.

Nissan Micra ‘97. Ekinn 142 þús. Skoðaður ‘06. Ssk., verð 310.000. Tilboð
200.000. S. 659 9696.

Bílabúð Benna ehf. Notaðir bílar
Bíldshöfði 10, 110 Rvk.
Sími: 587 1000
www.benni.is

Pajero 3.2 diesel, árg. 08.’00, ek. 113
þús. 7 manna, dráttarkrókur, góður bíll.
Verð 2.780 þús. Uppl. í síma 864 8338.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík
Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Honda Accord ‘96, ek. 127. Sjálfsk., sk.
‘06. Ásett 690 þ. Tilboð 550 þ. Topp bíll.
Uppl. í s. 663 2086.
Peugeot 206, árg. ‘99, ekinn 103 þ.,
1,4L, 3ja dyra, beinsk. Nýskoðaður og í
mjög góðu lagi. Verð 450 þ. Sími 848
9069, Guðmundur.

Til sölu Toyota Yaris, árg. ‘00, ek. 62
þús., 5 d. Nánari uppl. í s. 821 8896 eða
553 0025.

Intruder 1500 árg. ‘00 ekið 17.000 km.
Mikið af aukahlutum, fallegt hjól. Uppl.
í síma 869 5875.

Vörubílar

Honda shadow 750 classic ‘05, glæsilegt hjól, fæst fyrir 999.999. Uppl í síma
822 2448.

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

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 sameinar lúxus og sport bifreið. Ásett 5,4 m.
Tilb. 3,7 m. S. 892 9098.

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

Jaguar JX6 árg ‘94, ekinn 70 þús. mílur.
Smá tjónaður á hlið. Tilboð 350 þús.
Skipti á ýmsu koma til greina. Sími 861
4440.

Til sölu Toyota High ace 9 manna árg.
‘99 ekinn 156 þús. Bensín. Verð 1.100
þús. Uppl. í síma 844 0102.

450 þús.stgr.

HYUNDAI Starex 4x4 turbo disel 2001
ek. 98þ. krókur,vetrardekk á felgum. lán
500þ. verð 2.050þ. Skipti möguleg. s.
8431819 eftir kl. 15

Til sölu Nissan Almera 1600 SLX árg.
‘97, ek. 111 þús., mjög vel með farinn,
álfelgur, CD. Uppl. í s. 696 4348.

VOLVO VOLVO, Til sölu Volvo S70 sedan,gullfallegur bíll í toppstandi,ekinn
113þúsund km,2500 vél 20 ventla,sjáfskiptur,rafmagn í öllu,viðarklæðning,nýjar álfelgur, ný vetrardekk á felgum,nýyfirfarinn
frá
a-ö,ný
tímareim,listaverð 1357þúsund,tilboðsverð 1250 stgr Uppl í síma 5571725
(virka daga)og 8941145

0-250 þús.
Toyota d.c árg. ‘93 ekin 245 þ. Vél tekin
upp í 180. Bíll í góðu standi. V. 500 þ.
stgr. S. 698 3060.
Blár Passat árgerð 1997 til sölu. Skoðaður 2005, þarfnast smáviðgerða annars í góðu standi. Verð 470þ. Upplýsingar í síma 897-1541

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

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

Til sölu, Allur á lofti. Uppl. 451-1111 og
8993500
Til sölu Kawasaki KX 85cc árg. 2005.
Lítið notað. Verð kr. 370 þús. Uppl. í
síma 695 3626.

‘92 Benz 500E 326 hö. GSM 695 4167.
http://blyfotur.is/spjall/ “Bílar til sölu”

500-999 þús.

MAN 27-464 6x6 Árgerð 2000. Ekinn
176.000. Með öllum snjóbúnaði og
undirtönn. Uppl. 451-1111 og 8993500.

Loksins Komin ! 50cc Skellinaðra í ekta
hippa stíl , aðeins 289.000 kr Til sýnis
og sölu hjá Smurning.is Hjallahraun 4
HFN. s565 4440 og 897 1250 Kíkið á
heimasíðuna
“www.choppermoppe.com”
Scania 124 CB 8x4 árg 2000,
150,000km,Carnehl hálfpípupallur.
Getum útvegað þennan bíl ásamt fl bílum vögnum og tækjum erl frá Sími
5343442
Vörubíla og vagnadekk. Ný og sóluð.Hagstætt verð Heiði Vélahlutir S
534-3441

Húsbílar

Peugeot 306 ‘98. Ek. 133 þ. Sk. ‘06. Lítur mjög vel út, ekkert ryð. V.380 þús.
tilb. 250 þús. S. 846 2175.

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

sjálfsk konubíll af minni gerðini óskast
250þ.stgr S.8965120

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

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

Jeppar
Toyota Yaris 1,3 til sölu árg. ‘00, bsk., ek.
100 þús. Í topplagi, CD, álfelgur, nagladekk ofl. Ásett verð 770 þús. Uppl. í
síma 663 0644.

ATK 450MX 2005. Hlaðið aukabúnaði,
með moose í dekkjum og rafstarti,
Öhlins fjöðrun að framan og aftan. Verð
650 þús. stgr. S. 864 5858.

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

Vantar góðan Renault 21 4x4 Nevada,
yngri en ‘90. Uppl. í síma 861 7212.

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

Mótorhjól

Liftubill Mazda 2002 diesel ár 1992
með eurozoom 16m skotbómuliftu ðr
1992
gott
ástand
S:8451044
www.sembygg.com

1-2 milljónir

Automax
Sími: 899 4681
www.automax.is

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Ford Econoline húsbíll, 150 týpan 8 cyl.,
ssk. Gashitari, eldavél og WC, hár toppur og nýsprautaður. Ásett verð 850 þús.
S. 662 1798 & 566 8135.

Til sölu Toyota Dcab árg.’93. Ekinn aðeins 166 þús km. Tveir eig. Vel með farinn og regl. viðhald. Uppl. 822 4200

250-499 þús.
Suzuki Grand Vitara 2.0 Ssk., nýskr.
06/’02, ek. 24 þ. km, blár og grár,
álfelgur, sumar og vetrardekk o.fl. Verð
1.890.000. Kíktu á nýja stóra bílsölusvæðið við Klettháls. Þar eru margar
bílasölur, mörg hundruð bílar, þar erum
við... sjáumst!

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

Tilboð 2.490 þús.

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

Til sölu Pajero ‘92, tjónaður á hlið,
þarfnast lagfæringar. Verð 250 þús.
Upplýsingar í síma 663 8662.

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.

Ford F-350 King Rangh 2005 nýr bíll,
vel útbúinn. Uppl. www.automax.is s.
899 4681. 2ja ára verksmiðjuábyrgð.

Pajero’98 2500TDI, 7 manna, 32”,
geislasp, sk.’06, 126 þús, vel með farinn, gott verð. S:864-5083

Willis til sölu. Boddý og grind óryðgað.
Vél 305 GM með flækjum. Verðtilboð
(ýmis skipti). S. 849 3422.

Húsbíll M. Benz 307D. Árg. 1982. Ekinn
221 þ. km. Verð 990.000. Höldur bílasala s. 461 6020.
Bens 409D 1985,ekinn 290þ.Vel m farinn bíll Verð 1,650,000.Upplýs í
5550952-8689882 RÓBERT

Yamaha WR 426F 01 stýrisdempari,
13L, naglad, ástand gott Verð 490/420
stg 8402713

Gamlir hippar

Til sölu Honda Magna 700 árg. ‘84.
Verð 240 þús. Yamaha Maxim X700 árg.
‘85. Verð 430 þús. Uppl. í s. 564 4126 &
892 5223.
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Fjórhjól

Til bygginga

Garðyrkja

Ráðgjöf

Pallaefni
Utanhússklæðning
Massaranduba, Brasilískur harðviður
Rifflaður báðum megin,
ýmsar lengdir.
Innviðir-Valdberg ehf.
Smiðjuvegi 36 ( rauð gata)
Sími 564-3636

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

Í fjármálum, alhliða
fjármála- og rekstrarráðgjöf Skattskil og
bókhaldsþjónusta
Endurskipulagning fjármála, samningar við lögmenn, lánadrottna og
innheimtumenn, aðstoð v/nauðungaruppboða ofl. Stofnun einkahlutafélaga, bókhaldsþjónusta og
skattskil. Geymið auglýsinguna.
SÍMI 517 1030 OG 822 9670
Kaflaskipti ehf. - Skipholti 5 Sími 517 1030 og 822 9670
kaflaskipti@rsg.is

Gröfur/Vörubílar.
Gröfum grunna, útvegum efni.
Gröfum fyrir skolp- og
frárennslislögnum.
Upplýsingar í síma 822 2660.

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

Girðing til sölu: Girðingin er 150 m.,
hæð 2,1 m. Hænsnanet uþb. helmingur nothæfur. Galvaniseruð stálrör
60mm, steypt niður : 52 stk. Skástífur á
4 hornum : 8 stk. Hlið 7 m. breitt. Girðingin er staðsett að Suðurhrauni 1 í
Garðabæ. Kaupandi skal sjá um að fjarlægja alla girðinguna. Allar nánari upplýsingar veitir Kristþór í síma 8941399
Tilboð sendins á kristthor@isafold.is

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

Bátar
Fellihýsi

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

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

Eigum tilbúna stiga, hringstiga og handriðaefni á lager. Fura, Beyki og Eik.
Handlistar,plast, fríttt, festingar og
margt fleira. Stigalagerinn, Dalbrekku
26 Kópavogi.

Starcraft Roadstar Camper. Árg. ‘00 til
sölu. Mjög gott hús. Uppl. í s. 892 3855.

Fellihýsaleiga.

Til leigu fellhýsi og tjaldvagnar. Sími
899 6277 & 461 5077, Óseyri 6c, Akureyri.

Hljóðfæri

Til sölu Coleman Yuma fellihýsi ‘02. Lítið notað. Uppl. í s. 898 7533.
Fleetwood 14 ft fellihýsi árg. 2004 til
sýnis og sölu að Lækjarseli 10, 109 Rvk.
Glæsilegt hýsi m/öllu! Uppl. í síma 896
4181.
Til sölu Coleman Taos fellihýsi árg. ‘99,
mjög vel með farið. Uppl. í síma 691
6539.
Til sölu Starcraft með miklum aukabúnaði upplýsingar,S 5542290,6934321
Paradiso Gran árg.’99 til sölu. Mjög vel
með farið. Verð kr. 480.000. Uppl. í
síma 8918973.
Til sölu vel með farið Coleman Taos
fellihýsi árg. ‘97. Uppl. í s. 693 7808.

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

Vinnuvélar

Zodiak 10 manna, 470cm langur, yfirfarinn fyrir tveimur árum. Upplýsingar í
síma 892 4273.

Gerðu samanburð gæðana og öryggisins vegna. S. 565 0313 & 848 7632.
Trampolinsalan.
Bílskúrshurðaþjónustan. Bílskúrshurðir
og mótorar, varahlutir - viðgerðir. Halldór S. 892 7285.

Flug

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla viðhaldsþjónustu á einum stað fyrir garðinn. Garðlist 554 1989 www.gardlist.is .

Vinsælasta leiktækið í dag
Trampolin

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

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

bilapartar.is

Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum eingöngu með Toyota. Kaupum Toyotabíla. Opið virka daga frá 10-18.

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

Kia Rio, Kia Sephia, Kia Shuma. Varahlutir í miklu úrvali. Uppl. í s. 895 0530.

Garðsláttur, klippingar og önnur garðvinna. Sumarkveðja! Draumagarðar
draumagardar@vortex.is

5 sætir, yndislegir oriental blandaðir
kettlingar fást gefins. Uppl. í síma 895
9553.

Tökum garðinn í gegn!

Falleg 2 mán. læða fæst gefins á gott
heimili. Uppl. í s. 694 3033.

Nánast ónotað byrjenda trommusett til
sölu. Áhugasamir hafi samband í síma
551 5640.
Bassi og magnari með effektum til sölu.
Selst á 30 þúsund saman. Sími 899
8776.

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

Ýmislegt
Eigum á lager Ammann Yanmar B37V,
3,3 tonn. Ný óntuð frá 2004. Frábært
verð. Uppl. hjá sölumönnum Merkúr hf.
824-6061, 824-6071

Þvottavélar

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Veisluþjónusta
Veitingaþjónustan
alheimseldhus.is
Framandi og skemmtileg
matreiðsla af miklum fagmönnum.
Pantanir og upplýsingar í síma
616 6449 Ögmundur.

Túnþökur.
Túnþökurúllur, holtagróður ávallt
fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 892 2366
Gylfi Jónsson

Trésmíði
Smiðir

Úði - Garaúðun

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Örugg þjónusta í 30 ár..
ÚÐI, Brandur Gíslason, skrúðgarðameistari. Sími 553 2999.

Tölvur

Getum bætt við okkur verkefnum, tökum að okkur uppsteypu og alla almenna smíðavinnu. Uppl. í s. 847 3330.

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@simnet.is

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

Lyftarar

Sláum gras, klippum/fellum tré,
hreinsum beð, þökuleggjum, eitrum túnfífla og margt margt fleira.
Gerum góð tilboð.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.
Þórhallur s. 846 0864
Hjörleifur s. 868 2667

Sjónvarp

Til sölu

Borvagn Geotech ár 1992 4000kls borar allt að 100m lipur i notkun
S:8451044 www.sembygg.com

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáindraumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Krúttkettlingar!

Hljóðfæri

Meðspilarar óskast. Vanur söngvari um
þrítugt og sæmilegur gítarleikari óskar
eftir meðspilurum í acoustiska sveit til
að spila opinberlega einstaka sinnum.
Æft verður 1-4 sinnum í mánuði. Tónlist
eftir Eagles, Clapton, Marley og fleiri í
þeim dúr. Líka frumsamið. Áhugasamir
hafi samband við Guðjón gudjon@gbergmann.is.

Spádómar

Kr.5.490

Gefins
Varahlutir

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616 9153 (
Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga.
Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skriftstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is

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

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

Tölvur

Túnþökusala

Fiskabúr til sölu

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

200 lítra á álborði með loki, ljósi, dælu
og gróðri. Verð 15 þús. Uppl. í s. 892
0266.

Bílskúrssala

Útskriftir - Sveinspróf - Meistarapróf.
Fallegir og eigulegir gripir. Kristín s. 6618430

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

Túnþökur

Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tökum einnig að okkur þökulaganir. Túnþökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000
& Sævar s. 894 3005.

Húsgögn

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

Grill með kút 11 þús. Borðsög, hús og
kirkja í garð, ferðagasvél og strauvél.
Sími 555 1686.

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

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

Til sölu borðstofuhúsgögn úr bæsaðri
eik, borðstofuborð + 6 stólar, skápur
með glerhurð og skenkur. Allt mjög vel
með farið. Uppl. í síma 844 6931.

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

Vélar og verkfæri
Til sölu 850 BARa Hammelman háþrýstidæla, díseldrifin, á vagni. Upplýsingar í síma 824 0676.

Málarar
Útskriftir - Sveinspróf - Meistarapróf.
Sjáið fallega gripi. Kristín s. 661-8430.

Vantar menn vana málningarvinnu.
Sími 896 1575 eða malari@malari.is

Til sölu 2 vel með farnir sófar . Kr. 20
þús. stk. Uppl. gefur Sigrún í s. 867
6117.
8 borðstofustólar úr leðri til sölu. Kr. 4
þ. stk. Uppl. í síma 561 8306 & 860
6855.
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SMÁAUGLÝSINGAR
Til sölu borðstofuhúsgögn frá Öndvegi.
Stækkanlegt borð með 10 stólum,
skenkur, glerskápur, símaborð og gangaborð á 170 þús. Grár tungusófi frá Exó
með tveimur borðum á 90 Þús. Barnarúm með geymsluplássi undir á 30 þús
(hilla fylgir) Upplýs. í síma 5546959

Atvinnuhúsnæði
Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlanum. Góð aðstaða, hagstæð kjör. S. 899
3760.
Daniel Pálsson fékk stærsta urriðan á
þessa í fyrra Til sölu á www.frances.is

2 sófasett til sölu.

Til sölu vel með farið “alcantara” sófasett(kanillitt)sófi og tveir stólar. Verð 50
þús. Einnig hvítur tveggja sæta sófi og
einn stóll. Uppl. í s. 587 2291.

Gisting
Ódýr svefnpokagisting í Reykjavík. Mjög
góð 40 fm séraðstaða með sjónvarpi,
eldunaraðstöðu, aðgang að þvottavél og
baði. Uppl. í s. 557 9548 & 692 9308.

Ljóst sófasett 3+2 frá Öndvegi til sölu
vegna flutninga. Keypt í september ‘04.
Kostar nýtt um 120 þúsund. Selst á 50
þúsund krónur. Uppl. í s. 699 1277.

Málarar

Málarar geta tekið að sér verkefni, fagmenn. Uppl. í síma 897 4814.

Viðskiptatækifæri
Hefurðu hugleitt að stunda eigin viðskipti? Skoðaðu www.orvandi.is/upplysingar.htm

Einkamál
Langar að kynnast manni hér á höfuðborgarsvæðinu sem vin eða félaga á
aldrinum 46-50. Umsókn berist fbl
merkt “sumar”.

Atvinna í boði
Select - Suðurfelli.

Dýrahald

Óskum eftir áræðanlegum og duglegum starfsmanni í verslun okkar í
Suðurfelli. Um er að ræða hlutastarf til framtíðar. Getur hentað vel
með skóla. Lágmarksaldur 18 ár.
Umsóknum skal skilað á vefnum
www.10-11.is eða hjá verslunarstjóra á staðnum.

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

Rafvirkjar

4ra ára Írskur Setter þarf nýtt heimili
vegna óviðráðanlegra aðstæðna. Uppl. í
síma 659 1945.
9 vikna högni fæst gefins, kassavanur
og
fjörugur.
Uppl
www.simnet.is/keeper, 8670711 e kl 16.

Ljósmyndun
Nikon F56, 2 linsur, lítil taska og stór
ásamt fleiri fylgihlutum til sölu. S. 659
6091.

9 mánaða íslensk ættaða tík vantar
heimili sem fyrst. Uppl. í s. 869 6863 &
434 1322.

Ýmislegt
Ýmislegt

Námskeið

Vantar vana rafvirkja.
Mikil vinna framundan.
Upplýsingar í síma 660 1655.
Raf og tölvulagnir ehf.

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.

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

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.
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 nánari uppl. í 897 2902 mvehf@hive.is

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

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.handidir.is Upplýsingar og skráning í
síma 616 6973 hs@heimsnet.is

Snyrting

Gróðurátak í Blómavali.
Frábær tilboð.
Blómaval.
Starfsmaður óskast til sumarafleysinga
til að sjá um matseld og þrif í mötuneytinu okkar. Uppl. í s. 555 4711.

Húsnæði í boði
Til leigu 90 fm jarðhæð á sv. 105. Sérinng. og góð sameign. Langtímal. 90
þús. án hita og rafm. Leigist aðeins
reyklausum og reglusömum. Tryggingarvíxill. Laus 1. ágúst. S. 896 7830, Þórir.

4ra herbergja íbúð í miðbæ Reykjavíkur
til leigu. Húsgögn fylgja. Laus 01. ágúst.
Verð 100 þús. Sími 690 3429.

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

40% afsláttur fyrir börn af
netsmellum til Evrópu.
Icelandair.

Nýjar stórglæsilegar leiguíbúðir með
öllum tækjum. Langtímaleiga. 2ja og
3ja herbergja í Hafnarfirði. Sjá heimasíðu Átthaga ehf. www.atthagar.is

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

Gisting
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.: 5885588 / www.hotelvik.is

Fyrir veiðimenn
www.sportvorugerdin.is

Símaskráin 2005 -gjörðu
svo vel. Þitt eintak bíður
þín á sölustöðum Olís,
Esso, Shell, hjá Flytjanda
eða í verslunum Símans.
Tekið er við gömlu
símaskránni þinni á sömu
stöðum.
Síminn.

Spánn-leiga

Fallegt raðhús fyrir sunnan Alicante til
leigu. Uppl. í síma 822 3860.
130 fm einbýlishús til leigu í næsta nágrenni Akraness (Melahverfi). Laust
strax. S. 849 3136.
3ja herbergja íbúð til leigu á besta stað
í 101 frá og með 1. júlí. Uppl. í síma 663
7160.
Herb. á sv. 105, búið húsgögnum. Allt í
eldhúsi, þvottavél, Stöð2, Sýn. S. 895
2138.

Selfoss

Einbýlishús með bílskúr til leigu. Laust
strax. Uppl. í s. 483 1659 eftir kl. 17.
Til leigu stúdíóíbúð í 101 í júní og júlí.
Reglusemi og reykleysi skilyrði. Húsg.
fylgja. Nýmáluð og í toppstandi. Leiga
um. 70 þús á mán. Fyrirframgr. og
trygging. Uppl. í s. 822 4518.

Húsnæði óskast
Ung kona með kött óskar eftir stúdíóíbúð á svæði 101/105 á sanngjörnu
verði í byrjun júlí til langtíma. Reyklaus
og í fastri vinnu. S. 662 3202.
Óska eftir einstaklings eða 2ja herb.
íbúð frá 1. júlí í langtímaleigu. Uppl. í s.
847 9389.
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.
Kennari óskar eftir 2ja herb. íbúð á höfuðborgarsvæðinu frá 1. ágúst. S. 587
1035 frá 17-19.

Rafsuðumenn.

Óskum eftir að ráða vana rafsuðumenn
og aðstoðamenn. Uppl. í s. 577 7090.

Fjölbreytt verslunarstarf

Áreiðanlegur og duglegur starfskraftur
óskast í fjölbreytt starf í fataverslun í
Rvk. Um er að ræða 100% starf. Svör
berist Fréttabl. merkt “verslunarstarf”. f.
10.06. eða á smaar@frettabladid.is.

Framtíðarstarf.

Óskum eftir laghentum manni, til að aðstoða á trésmíðaverkstæði og fleiru. Ekki
yngri enn 18 ára. Uppl. í s. 661 2669.
Óskum eftir að ráða duglegan og samviskusaman bílstjóra með meirapróf.
Um er að ræða fjölbreytt og lifandi starf
á Reykjavíkursvæðinu. Umsóknir sendist á hebra@islandia.is
Vantar vanan mann í trjáklippingar.
Hæfniskröfur, reynsla eða kunnátta af
trjáklippingum.
Umsóknir
á
www.gardlist.is.
Óska eftir blikksmið eða vönum aðstoðarmanni í blikksmiðju. Uppl. í s.
898 4745.
Byrjunarlaun 180 þúsund. Leitum að
duglegum starfsmönnum á aldrinum
20-35 ára, helst með meirapróf, til
þrifalegra verkstarfa hjá þjónustufyrirtæki. Umsóknir er greini aldur og fyrri
störf sendist til afgreiðslu fréttablaðsins
mertk: Verk-2005.
Hellusteypa JVJ óskar eftir starfsmönnum: Meiraprófsbílstjóra til útkeyrslustarfa á kranabíl Manni eða konu í
hellulagnir. Þarf að vera vanur/vön.
Uppl. í s. 692 2697.
Óska eftir bílstjóra og vélamanni. Upplýsingar í símum 587 1626 & 861 3051
& 866 9139.
Vantar menn vana málningarvinnu.
Sími 896 1575 eða malari@malari.is
GG lagnir pípulagningaþjónusta óskum
eftir verkamönnum. Einnig gröfumanni
til starfa næg vinna framundan. Uppl. í
síma 660 8870.

Atvinna óskast
Lærður Málari, get bætt við verkum.
Flest kemur til greina. S. 897 2945,
Kristmundur.

Hamborgaratilboð.
Vitaborgarinn Ármúla,
Vitabar.
Mundu happdrættisgóróseðilinn.
Happdrætti
krabbameinsfélagsins.
Nú færðu heimilisost í
kílóastykkjum með 20%
afslætti í næstu verslun!
Osta-og-smjörsalan
Sumarblóm í úrvali.
Gróðrarstöðin Mörk.
40% afsláttur fyrir börn af
netsmellum til allra
áfangastaða í Evrópu.
Icelandair.
Fékkst þú ekki fréttablaðið
í morgun? Hringdu í síma
550-5000 til að tryggja að
blaðið berist til þín á
hverjum morgni.
Fréttablaðið.
Skapaðu þitt eigið
draumasumar.
IKEA.
Lokum hringnum-björgum
öllum.
Slysavarnafélagið
Landsbjörg.
Gróðurátak í Blómavali.
Frábær tilboð á
sumarblómum,
trjáplöntum, pottum og
fleiru.
Blómaval.
Hægt er að greiða
heimsenda happdrættismiða á netinu.
Krabbameinsfélagið.

Eina dagblaðaumfjöllunin
um landsleik Íslands og
Ungverjalands.
Fréttablaðið í dag.
Opið til sex í dag..
IKEA.
Tilboð á heimilisosti í
kílóastykkjum í næstu
verslun, 20% afsláttur.
Osta-og-smjörsalan
Símaskráin 2005 er komin
út. Gjörðu svo vel að ná
þér í eintak á sölustöðum
Olís,
Essó, Shell, hjá Flytjanda
eða í verslunum Símans.
Tekið er við gömlu
símaskránni þinni á sömu
stöðum.
Síminn.
Cirkus Cirkör í júní.
Borgarleikhúsið.
Tryggið ykkur miða á
Cirkus Cirkör. Aðeins fjórar
sýningar í júní.
Borgarleikhúsið.
Gestaleiksýning Cirkus
Cirkör frá fjórtánda til
sautjánda júní.
Borgarleikhúsið.
Cirkus Cirkör einn fremsti
nýsirkus Evrópu. Aðeins
fjórar sýningar.
Borgarleikhúsið.
Sækið sumarið til okkar.
Gróðrastöðin Mörk
Tuttugu-og-fimm tímar.
Dansleikhússamkeppni í
Borgarleikhúsinu níunda
júní. Einstakur viðburður.
Borgarleikhúsið.
Lokum Hringnum.
Slysavarnarfélagið
Landsbjörg.
Aukum öryggið við
strendur landsins-lokum
hringnum .
Slysavarnafélagið
Landsbjörg.
Aukum öryggið við
strendur landsins-greiðum
heimsenda gíróseðla.
Slysavarnafélagið
Landsbjörg.
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Popparar bjarga heiminum
Hin gamla glysímynd rokkara og poppara, þar sem
þeim virtist standa á sama um allt nema dóp og
konur, er fallin. Nú eru rokkarar pólitískir, vilja
heimsfrið, mat handa öllum og gagnrýna stjórnmálamenn við hvert tækifæri. Spurningin er bara:
Hlustar einhver á þá?
„Það skiptir engu máli hvað gerist. Þegar allt kemur til alls er það
rokkið sem bjargar heiminum,“
Þetta lét Pete Townsend, gítarleikari Who, hafa eftir sér. Popparar og rokkarar hafa orðið æ
meira áberandi í stjórnmálalífinu
og liggja ekki á skoðunum sínum.
Þeir eru hávær hópur sem nota
listina til að koma sjónarmiðum
sínum á framfæri. Sitt sýnist þó
hverjum um áhrifamátt þeirra og
telja margir að þótt aðdáendur
þeirra flykkist á tónleika með
þeim sé ekki víst að þeir fylgi
þeim að skoðunum.
Hungurpopparinn Bob Geldof
tilkynnti á dögunum að hann
hugðist endurtaka ævintýrið frá
1985 þegar tónlistarmenn komu
saman undir nafninu „Haldið þið
kjafti og komið með peningana“.
Vakin var athygli á hungursneyðinni í Afríku og milljónir söfnuðust í átakinu. Engum dylst hvílíkt
átak þetta var en þetta voru þó
bara styrktartónleikar. Diana
prinsessa var meira að segja á
tónleikunum. Geldof sagði sjálfur
þá sögu að leikstjórinn Richard
Curtis hefði fengið meiri pening
fyrir Afríku úr teboði hjá Mitterand en söfnuðust á LiveAid.
Popparar mótmæla
Live 8 tónleikarnir sem haldnir
verða 2. júli eru af allt öðru meiði

en LiveAid. Á tónleikunum safnast saman fólk með sömu stjórnmálaskoðun: Að átta ríkustu lönd
heims eigi að frysta skuldir þróunarríkjanna. Þetta verður engin
fjársöfnun heldur mótmæli gagnvart stefnu G8.
Þrátt fyrir að framtak Bob
Geldof sé hvað þekktast er hann
síður en svo eini tónlistarmaðurinn sem hefur notað tónlistina til
þess að koma sjónarmiðum sínum
á framfæri. Tónlistarmaðurinn
Sting berst gegn eyðingu regnskóganna og hefur bjargað svæðum sem eru stærri en Belgía.
Engu að síður hefur hann verið
gagnrýndur fyrir að vera full einstrengislegur.
Þegar Íraksstríðið braust út
voru tónlistarmenn ekki á eitt
sáttir við stefnu Bandaríkjanna
og Breta. George Micheal samdi
lagið Shoot the Dog til að mótmæla afstöðu Breta í Íraksstríðinu. Myndbandið við það sýndi
Tony Blair sem litla hundinn hans
Bush en Michael varð fyrir svo
miklu aðkasti í Bandaríkjunum að
hann neyddist til að flýja land.
Bandaríkjamenn og Bretar eiga
enn í stríði í Írak.
Andstaðan gegn Bush
Þegar George W. Bush sóttist eftir endurkjöri reyndu fjölmargir
tónlistarmenn að fá óákveðna

STIPE OG SPRINGSTEEN Snéru bökum saman og reyndu að koma í veg fyrir að Bush
yrði endurkjörinn. Þeim varð ekki að ósk sinni.

kjósendur til að kjósa Kerry.
Bruce Springsteen sameinaðist
Dixie Chick í andstöðu sinni við
George Bush. Repúblikanar svöruðu því með að kalla „Þegiði og
syngið“. REM tók þátt í þessari
baráttu en Micheal Stipe viðurkenndi síðar meir, að það væri
ómöglegt fyrir poppara að fá óákveðna kjósendur í jafn stóru ríki
og Bandaríkjunum til þess að snúast á sveif með þeim. Eminem
gekk þó skrefinu lengra og taldi
sigur Bush vera sér að kenna.

Hann hefði með lagi sínu frekar
styrkt stöðu forsetans en hitt.
Söngvari U2, Bono, orðaði aðstöðu poppara ef til hvað best þegar hann ávarpaði Verkamannaflokkinn. „Ykkur finnst kannski
fáranlegt að rokkstjarna standi
hér og vilji að ákveðnir hlutir séu
gerðir. Ég er hins vegar í þeirri
aðstöðu að ég get sagt hvað sem
er og ef einhverjum líkar það ekki
flýg ég bara til Suður Frakklands.
Við eigum að geta treyst ykkur
því hver treystir rokkstjörnu?“ ■

BONO OG BUSH Bono hefur verið ötull í margvíslegum baráttumálum og
meðal annars hefur hann þrýst á
kaþólsku kirkjuna að leyfa smokka.

Ljósafossstöð opnar sunnudaginn 5. júní kl. 13.00

Ár og kýr!
365 kúamyndir eftir Jón Eiríksson, bónda og listamann á Búrfelli í Húnaþingi vestra

Karl Bretaprins og eiginkona
hans, Camilla, héldu veislu til
heiðurs ólíklegustu kynbombum
Bretlands, Dagatalsstúlkunum.
Dagatalsstúlkurnar eða The
Calendar Girls eru allt konur,
komnar af léttasta skeiði, sem
gerðu garðinn frægan þegar þær
ákváðu að sitja fyrir naktar á
dagatali til styrktar krabbameinssjúkum. Um þetta uppátæki
þeirra var gerð mynd sem leikkonan Helen Mirren lék aðalhlutverið í en dagatalið vakti heimsat-

hygli og hefur selst í yfir 320 þúsund eintökum. Karl og Camilla
heiðruðu þær fyrir vel unnin störf
enda hafa fyrirsæturnar síungu
nú safnað yfir einni milljón
punda. „Þetta er alveg dásamlegur dagur. Hver myndi ekki vilja
hitta prinsinn og hertogaynjuna?,“ sagði Angela Baker, en
dauði eiginmanns hennar úr
krabbameini var innblásturinn að
dagatalinu. Prinsinn hló og gantaðist með kjarnakonunum enda
vert tilefni til þess að gleðjast. ■

50722
•

fít

Heitt á könnunni.
Tilvalinn sunnudagsbíltúr.

•

Karl Bretaprins
heiðrar fyrirsætur

MIXA

KARL OG CAMILLA Stolt af hugmyndaauðgi breskra kvenna.

Samkór Selfoss syngur í Ljósafossstöð
kl. 15.00 á opnunardaginn.
Stjórnandi kórsins er Keith Reed.

Verið velkomin.

Opið alla virka daga í sumar frá kl. 13-17 og um helgar frá kl. 13-18.
Nánari upplýsingar á www.landsvirkjun.is
og í síma 515 9000.
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Kolbrún Bergþórsson, blaðamaður og fyrrum messi á Bjarna Benediktssyni:

Fékk tvö bónor› um bor›
„Þeir sögðu stundum sjómennirnir að það boðaði ógæfu að hafa
konu til sjós, en um leið dekruðu
þeir mig eins og prinsessu, og
voru sannir séntilmenn,“ segir
blaðamaðurinn Kolbrún Bergþórsdóttir, sem rúmlega tvítug
réði sig sem aðstoðarkokk á togarann Bjarna Benediktsson.
„Ég vissi ekkert hvað ég var að
fara út í og stóð mig hörmulega,
en þetta var á þeim aldri þegar
maður vill prófa allt og heldur að
maður geti allt, en kemst að raun
um að svo er ekki. Reyndar lá ég
sjóveik fyrstu þrjá sólarhringana
og vildi helst kasta mér fyrir
borð, því sjóveiki er ólýsanleg. En
þegar ég hafði læknast af sjóveikinni heillaðist ég algjörlega af
sjónum,“ segir Kolbrún, sem
lengst af var eina konan um borð.
„Í upphafi ætlaði ég að vera
eitt sumar, en af því ég hafði svo
gott upp úr þessu var ég lengur
fram á haustið. Ég kunni ekkert
að elda, varla að sjóða vatn. Því
vöknuðu sjómennirnir klukkan
fimm á morgnana til að sjá sjálfir
um matinn sem ég átti að elda. Ég
var vonlaus aðstoðarkokkur og
leit svo á að ég væri ekki til neins
gagns. Gekk meira að segja um og
sagði: „Ó, ó!“ þegar verið var að
verka fiskinn sem stundum kipptist við, og trúði aldrei að hann
væri dauður,“ segir Kolbrún hlæjandi að minningunni.
„Þetta var svakalega skemmtileg lífsreynsla og ofboðslega sérstakur heimur. Maður var auðvit-

að einangraður úti á sjó, en ég
hafði meðferðis fullt af bókum og
leið best á kvöldin þegar ég gekk
um þilfarið og horfði út á sjóinn.
Það var yndislegt og þá elskaði
maður hafið. Allar götur síðan
hefur
mig
langað
í
skemmtisiglingu
þar
sem ég get legið með
bók og haft það
notalegt. Margir
skilja það ekki, en
þetta
er
mín
draumaferð. Ég
hef alltaf hugsað
sterkt til hafsins
eftir
þessa
reynslu. Ég lifði
eins og blómi í
eggi um borð, og
fór mikið fram í
eldhúsverkum, er
meira að segja orðin ansi góður kokkur í dag. Þá hef ég
aldrei þénað jafn
vel og þarna, enda
kaupið gott.“
Ljúfasta minning Kolbrúnar af Bjarna Benediktssyni tengist rómantík.
„Ég hafði rosalega gott af
þessu því þetta var nýr
heimur sem fæstar konur
kynnast. Ég fékk tvö
bónorð um borð og
vegna mín lentu
menn í handalögmálum.
Mér
þótti það rosalega sætt og

var upp með mér yfir því að menn
legðu á sig slagsmál mín vegna,
þótt hvorugur þeirra hafi heillað
mig nóg,“ segir Kolbrún blíðri
röddu, meira en sátt við
þessa
dýrmætu
reynslu.

KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR BLAÐAMAÐUR Réði sig sem aðstoðarkokk á togarann Bjarna Benediktsson, þótt hún kynni lítið sem
ekkert til eldhúsverka. Sjómennirnir dekruðu við Kolbrúnu og tveir þeirra urðu ástfangnir.

Ellert B. Schram, forseti ÍSÍ og fyrrum háseti á Bjarna Benediktssyni:

„Ég hafði nú aldrei migið í saltan
sjó, en fengið að róa út með grásleppukörlunum í Skerjafirði,
sem ekki þykir mikil sjómennska,“ segir Ellert B. Schram,
forseti ÍSÍ, sem nýtti sumarfrí sitt
sem þingmaður til að sækja sjóinn.
„Þegar ég var hættur í fótboltanum og kominn í svo langt frí,
eins og enn tíðkast, fannst mér
ekki hægt að hanga iðjulaus í
rúma þrjá mánuði. Mig langaði að
kynnast sjómennsku og lífinu um
borð, og ekki var verra að maður
gat drýgt tekjur sínar því þingfararkaup var ekki hátt á þeim
árum,“ segir Ellert. Hann hafði
samband við Bæjarútgerðina,
sem kippti þingmanninum strax
um borð í togarann Bjarna Benediktsson.
„Þetta var 1978 og næstu þrjú
sumur var ég háseti um borð, fór
fjóra túra á hverju sumri. Sjóveiki hrjáði mig fyrstu dagana en
mér var ekkert hlíft og bað ekki
um það. Ekki bætti úr skák að kojan var beint undir vélarúminu þar
sem gnýrinn er verstur, en ég
vandist því fljótt. Eftir þrjá daga
fann ég ekki fyrir sjóveiki og
fannst yndislegt að finna ölduna,“
segir Ellert, sem aðallega veiddi
úti á Halamiðum og Reykjanesgrunni með Bjarna Benediktssyni.
„Við veiddum ágætlega alla
túrana og ég fékk jafn mikið fyrir
hálfsmánaðar túr og heilan mánuð
á þinginu. Eitt sinn vorum við á
karfa og vorum búnir að fylla, en
köstuðum einu sinni enn. Þá lágu
fimmtán tonn í halinu svo skipstjórinn hringdi í land og spurði
hvað hann ætti að gera, því kvótareglur takmörkuðu afla. Þegar við
sigldum inn Faxaflóann með nótina úti þurftum við að skera á, en
þá var karfinn eins og rauður
dregill aftan úr skipinu og mikið
fannst mér sorglegt að sjá hvernig farið var með aflann.“
Ellert segir sjóferðir sínar
hafa mælst vel fyrir hjá þjóðinni.
„Fólki fannst þetta sérstakt

FRÉTTABLAÐIÐ/TÓBÍAS SVEINBJÖRNSSON

Rómantískur ﬂrældómur

ELLERT B. SCHRAM, FORSETI ÍSÍ Þótti sumarfrí þingmanna heldur langt og ákvað að
sækja um á togara til að drýja þingfararkaupið og svala ævintýraþránni í kringum 1980.

þótt sjálfsagt hafi einhverjir talið
mig snobba niður á við. Mest fann
ég fyrir að fólk kunni að meta að
þingmaður vildi kynna sér aðalatvinnuveg þjóðarinnar og reyna
sjálfur. Þetta var lengst af mikill
þrældómur, sex tíma vaktir allan
sólarhringinn og þótt ég væri ungur var ég dauðþreyttur og sofnaði
á augabragði eftir matinn, eða þar
til kallið kom aftur. Um borð var
skemmtilegur félagsskapur, bæði
ungir menn og galvaskir, sem og
eldri og reyndari sjómenn sem
höfðu marga fjöruna sopið. Þetta
var góður þverskurður og ég eignaðist marga góða vini þeirra á
meðal,“ segir Ellert, sem sér sjómennskuna í fögrum ljóma.

„Þetta er rómantískur þrældómur. Sjórinn togaði lengi í mig,
en ég var á þingi og menntaður
lögfræðingur, og ætlaði mér
aldrei að vera lengi. Því er þó
ekki að neita að þegar ég gaf eftir sæti á þingi 1979, datt út af
þingi og stóð í þeirri krísu að
vera atvinnulaus var ég kominn
langleiðina með að fara aftur til
sjós. Töfrarnir eru miklir og
ljúfasta minningin að koma aftur
til baka. Sigla inn stilltan Faxaflóann og leggja að eldsnemma
morguns, eftir að hafa þrifið klósettin og káeturnar. Þá var notalegt að sigla inn og koma heim.
Mér fannst það sjómannalífið í
hnotskurn.“
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Draumur hins djarfa manns
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Sjómannslíf! Sjómannslíf! Ástir og ævint‡r! segir í rómantísku sjómannalagi sem í senn er lífseig og kitlandi hvatning til íslensku ﬂjó›arsálinnar sem átt hefur allt sitt undir silfri hafsins og ﬂeim gula. ﬁórdís Lilja Gunnarsdóttir reri á sló›ir fyrrverandi sjómanna sem ﬂekktir eru
fyrir allt anna› en fiskerí og sjómennsku en hafa enn blik sjávar í augunum og ævint‡raﬂrá í brjóstunum.

Þröstur Leó Gunnarsson, leikari og fyrrum
kokkur á Höfrungi:

Fiskur illa sé›ur
í matinn
ið á bátum frá Bíldudal, enda uppalinn í því fagra sjávarþorpi.
„Sjómennska er hörkupúl og
miklar vökur á dragnótabátunum
þar sem oft er vakað samfleytt í
tvo og þrjá sólarhringa. Þá er
maður orðinn ansi ruglaður og
ætlar aldrei að sofna þegar í land
er komið. Ég hef lengst af verið á
dragnótabátnum Höfrungi, en
stundum hoppað á milli báta í afleysingum. Fór einu sinni á togara
og líkaði illa. Fannst það einhæf
færibandavinna, en á línu og
dragnót gerir maður allt,“ segir
Þröstur Leó, sem oftast hefur verið kokkurinn um borð.
„Þá stekkur maður niður og
hendir einhverju í pottana, fer
aftur upp á dekk til að beita eða
ísa niðri í lest. Skýst svo niður til
að taka upp úr pottunum og gefa
mannskapnum að éta, og fær fyrir einn og kvart-hlut, örlítið meira
en hásetinn. Eitt sinn vorum við á
hörpuskel í heilan mánuð og ég
ákvað að hafa aldrei sama réttinn
á boðstólum. Það kostaði miklar
pælingar og útsjónarsemi, en
heppnaðist vel og sennilega þyki
ég þokkalegasti kokkur, sem veit
að fiskur í matinn er illa séður til
sjós.“
Þröstur Leó segir ákaflega sérstakt að vera einn með náttúrunni,
lengst úti á hafi, en það sé heillandi lífsreynsla.
„Þó fer það alveg eftir móraln-

ÞRÖSTUR LEÓ GUNNARSSON, LEIKARI Alinn upp við sjóinn á Bíldudal og fór sextán ára til sjós og í siglingu til Hull, þar sem sjóveikin var að gera út af við hann yfir beitingunni.

um um borð. Ég hef verið á bátum
með lélegum móral og þá bíður
maður þess að komast í land, en

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

„Ég man hvað ég var ógeðslega
sjóveikur í fyrstu sjóferðinni
minni til Hull. Við vorum þrír á
svipuðu reki í okkar fyrstu ferð
og strákarnir um borð mikið að
stríða okkur þar sem við stóðum
veikir að beita. Einn sem var
stundum sjóveikur en búinn að
vera lengur en við um borð, gerði
að gamni sínu með því að æla ofan
í bala eins okkar þremenninganna. Í sama mund stóð gusan út
úr okkur öllum,“ minnist hláturmildur leikarinn Þröstur Leó
Gunnarsson, sem frá sextán ára
aldri hefur eytt öllum sumrum á
sjó; allt þar til fyrir þremur árum.
„Fyrsta skiptið var fiskerí og
sigling á línubátnum Frigg frá
Tálknafirði og auðvitað þvílíkt
ævintýri að komast í. Þá hljómuðu
auglýsingarnar svona: „Háseta
vantar á bát sem siglir með aflann.“ Og þannig var reynt að fá
menn um borð með gulrót um siglingu sem sjaldnast var farin. Ég
fór þó tvisvar, í seinna skiptið
með Birgi frá Patreksfirði. Þá bilaði vélin þar sem við vorum að
fiska, en gert var við hana til
bráðabirgða og gekk hún svo
hægt að við vorum fimm daga til
Hull. Þar urðum við svo strandaglópar í þrjár vikur því útgerðin
var farin á hausinn, eða þar til ég
húkkaði far með togara frá Raufarhöfn heim til Íslands,“ segir
Þröstur Leó, sem oftast hefur ver-

oftast er mikið um að vera og
gaman. Sjómennskan gaf auk þess
ágætlega af sér, en undir það síð-

asta þurftum við að sætta okkur
við að kaupa kvóta til að hafa einhverja vinnu.“

Bessi Bjarnason, leikari og fyrrum háseti á síldarbáti:

Sjómenn betur
innrétta› fólk

BESSI BJARNASON LEIKARI Böllin á síldarplaninu á Siglufirði og sund í sjónum úti fyrir Grímsey standa upp úr minningunni um sjómennsku unglingsáranna.

„Ég fór til sjós þegar ég var á
sextánda árinu, fyrst með Hafnfirðingnum og síðar Guðmundi
Þorláki frá Reykjavík,“ segir stórleikarinn Bessi Bjarnason, sem
vildi kynnast síldarævintýrinu af
eigin raun eftir barnaskólann,
sumarið áður en hann hóf nám í
Verzlunarskóla Íslands.
„Sennilega hef ég nú verið undir lögaldri og ekki litið vel út hefði
eitthvað komið upp á, en þetta var
spennandi og atvinnuástand erfitt
á þessum árum. Þetta var tveggja
mánaða úthald og við sigldum
beinustu leið norður því síldinni
var landað á Siglufirði og Raufarhöfn. Mér þótti ógurlega gaman á
sjónum en þetta var á köflum
hörkuþrældómur og ég orðinn vel
hraustur eftir sjómennskuna um
haustið,“ segir Bessi, sem oftar en
ekki fannst fullrólegt yfir veiðinni.
„Við biðum langtímum saman
eftir útkalli þegar einhver varð
var við síldartorfu og einn blíðviðrisdag, þegar við vorum kyrrir
á sundinu milli Grímseyjar og
lands, stungum við okkur í sjóinn
og syntum í kringum bátinn til að
drepa tímann. Ég fann aldrei fyrir sjóveiki, en kitlaði stundum
hressilega í magann þegar veðrið
versnaði.“

Bessi landaði alls fimm sinnum
silfraðri síld úr Guðmundi Þorláki
á Sigló.
„Og einu sinni fylltum við bátinn og var hörkupúl að tæma
hann. Hásetahluturinn var rýr,
því þótt við fylltum skipið einu
sinni fór svo mikill tími í ekki
neitt að aurinn dugði skammt.
Síldin snerist um að detta í lukkupottinn og sumum tókst það oftar
en öðrum,“ segir Bessi og minnist
ekki síður skemmtilegra kvöldstunda í landi.
„Þegar var bræla fóru menn í
land og beint á ball. Eflaust var ég
undir lögaldri þar líka en maður
varð að kynnast lífinu. Mikil rómantík lá í loftinu en svo þurfti líka
snör handtök ef kallað var í bátana, og skipti þá engu hvað klukkan var eða hvort maður var í miðjum dansi.“
Bessi segir sjómennskuna
vafalaust hafa átt vel við sig sem
ævistarf, en hann hafi ekki beinlínis langað aftur á fiskiskip.
„En ég kann vel við mig á sjó
og þykir alltaf jafn gaman að
fylgjast með aflabrögðum og
mannlífinu um borð. Sjómenn eru
einfaldlega miklu betur innréttaðir en fólkið í landi.“
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COLDPLAY Hljómsveitin var stofnuð fyrir sjö árum og er um þessar mundir að gefa út sína þriðju plötu.

Hljómurinn ﬂróa›ur áfram
ﬁri›ja plata bresku hljómsveitarinnar Coldplay, X&Y, kemur í bú›ir á mánudag.
Tónlistarunnendur hafa be›i› spenntir eftir plötunni og ﬂá ﬂyrstir í einn eitt
stórvirki› frá sveitinni. Freyr Bjarnason hita›i upp fyrir plötuna.

Þ

riðja plata bresku hljómsveitarinnar Coldplay, X&Y,
kemur út á mánudag. Plötunnar hefur verið beðið með
mikilli eftirvæntingu, enda hafa
þær tvær síðustu, Parachutes og
A Rush of Blood Through the
Head, notið gríðarlegar hylli bæði
á meðal gagnrýnenda og almennings.
Tilfinningaþrungnir og grípandi
Coldplay var stofnuð árið 1998 í
London og strax ári eftir gerði
sveitin útgáfusamning við Parlophone. Frumburðurinn Parachutes kom út 2000 og með tilfinningaþrungnum lögum á borð við
Yellow og Trouble sló Coldplay
umsvifalaust í gegn. Tveimur
árum síðar kom A Rush of Blood
Through the Head út og vakti ekki
síður athygli fyrir innihaldsríkar
og grípandi lagasmíðar. Þessar
tvær plötur hafa selst í yfir 16
milljónum eintaka og gert Coldplay að einni af allra stærstu
hljómsveitum heimsins. Hér á
landi hafa báðar plöturnar náð
gullsölu; Parachutes hefur selst í
8.500 eintökum og A Rush of
Blood to the Head í 6.000 eintökum. Liðsmenn Coldplay eru líka
vel kunnugir landi og þjóð því
þeir hafa þegar haldið tvenna tónleika fyrir fullu húsi í Laugardalshöll.
Útgáfudeginum frestað
Þeir félagar, Chris Martin, Jonny
Buckland, Guy Berryman og Will
Champion, tóku sér langan tíma í
gerð nýju plötunnar og frestuðu
útgáfudegi nokkrum sinnum
vegna þess að þeir voru ekki fullkomlega ánægðir með útkomuna.
„Það sem við vorum að gera var
bara ekki nógu gott,“ segir gítarleikarinn Buckland. „Lögin hljómuðu eins og við hefðum ekkert
unnið að þeim saman. Það er alltaf
hætta á að leiðast út í fullkomnunaráráttu og gleyma hvað það er
sem skiptir mestu máli.“ Söngvarinn Martin er sammála Buckland.
„Það vantaði alla sál í þetta hjá
okkur,“ segir hann. „Þannig að við
ákváðum að hlaða batteríin á nýjan leik, fara í gamla æfingarherbergið okkar með bjórslettum á
gólfinu og hljómsveitarnöfn krotuð á veggina og bara spila saman.“

CHRIS MARTIN Söngvarinn Chris Martin hefur tvisvar sinnum haldið tónleika hér á landi.

Átján mánaða upptökum lýkur
Eftir þetta fóru hlutirnir að
smella saman. Þeir sögðu skilið
við upptökustjóra sinn til langs
tíma, Ken Nelson, og tóku upp
nokkur lög með Danton Supple
sem hljóðblandaði síðustu plötu
þeirra. Hljómurinn var hrár og
orkuríkur og svo virtist sem
hjartað og sálin væru komin aftur
í sveitina. Eftir átján mánaða upptökumaraþon í átta hljóðverum í
Chicago, New York, Los Angeles,
Liverpool og London er gripurinn
loksins á leiðinni í búðir og virðast
þeir félagar vera yfir sig hrifnir.
Martin hefur þegar lýst því yfir
að það verði erfitt að toppa þessa
plötu og Buckland virðist vera á
svipuðu máli. „Við vildum prófa

nýja hluti og þróa hljóminn okkar
áfram en við einbeitum okkur
ennþá að lögunum sjálfum og svo
hljómar röddin í Chris frábærlega,“ segir Buckland. „Allir eru
að standa sig betur en nokkru
sinni fyrr.“
Stærsta tónleikaferðin til þessa
Til að fylgja eftir nýju plötunni,
sem fékk nýverið fullt hús stiga í
tímaritinu Q, ætlar Coldplay í
stærstu tónleikaferð sína um
heiminn til þessa. Hún byrjar í
Hamborg í Þýskalandi 15. júní og
heldur síðan áfram fram eftir ári.
Á meðal þeirra sem munu hita
upp fyrir sveitina í Evrópu eru
Interpol, Supergrass, Doves, Elbow og Morning Runner.
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LUKE SKYWALKER MÆTIR ARAGORN
Kvikmyndanir›ir úti um allan heim metast nú um hvorum hafi tekist betur upp,
Peter Jackson e›a George Lucas. ﬁessi metingur fer vítt og breitt, nær frá tæknibrellum
ni›ur í mistök. Fréttabla›i› hefur ákve›i› a› taka virkan ﬂátt í ﬂessu og Freyr Gígja
Gunnarsson ger›i hlutlausa úttekt á ﬂví hvor bálkurinn hef›i „svalari“ persónur.

Keisarinn er vissulega illmenni en engu að síður hálfgamall og krumpaður. Hann er veiklulegur að sjá enda
þurfti Svarthöfði ekki að hafa meira fyrir því að drepa
hann en svo að hann hrinti honum fram af bjargi.

Keisarinn
GEGN

Sauron

Sauron er hins vegar illskan holdi klædd. Ekki eingöngu tókst honum að plata álfana til þess að búa til
hring sem innihélt illskuna heldur þurfti hann enga
klóna né Dauðastjörnur til þess að hrista aðeins upp í
Miðgarði.

Niðurstaða: Þeir eru ekki svo ólíkir, Keisarinn og Sauron. Þeir tældu menn til þess að tala sínu máli og reyndu eftir fremsta
megni að útrýma öllu góðu. Engu að síður fær Sauron stigið fyrir að vera mun sterkari og flottari karakter.

Svarthöfði er eitt af bestu illmennum sögunnar. Hann er
gjörsamlega miskunnarlaus en sýnir þó á sér mannlegar
hliðar í lok síðustu myndarinnar (nr. 6) og viðurkennir að
hann sé faðir Luke Skywalker. Þegar allt kemur til alls eru
fáir sem ná honum að illsku.

Svarthöfði
GEGN

Saruman

Saruman var vissulega góður talsmaður fyrir Sauron en
kemst ekki í hálfkvisti við Svarthöfða. Þá ber einnig að
hafa það í huga að Saruman tapaði fyrir gangandi
trjám.

Niðurstaða: Þrátt fyrir að vera handbendi illskunnar eru Svarthöfði og Saruman nánast ekki
sambærilegir hvað varðar illsku. Svarthöfði vinnur yfirburðasigur.

Obi-Wan lét sig hverfa þegar síst skyldi. Þar að auki
kemur hann bara fram sem andi og rödd í höfði Luke.
Engu að síður skiluðu Alec Guinness og Ewan McGregor
hlutverkinu svo snilldarlega að Obi-Wan er sennilega einhver besti lærimeistarinn.

Obi-Wan
GEGN

Gandálfi

Gandálfur hefur allt sem góða gamla manninn þarf að
prýða. Hann er ótrúlega klár, pínulítið stríðinn en umfram allt ráðagóður. Hann fórnaði sér fyrir málstaðinn
þegar hann elti Balrog niður í dýpsta svartholið.

Niðurstaða: Gandálfur hefur sigur vegna þess að hann snýr aftur,
öflugur sem aldrei fyrr, til þess að ljúka við verkefnið sitt.

Leia prinsessa var vissulega hörkutól sem stóð uppi í
hárinu á karlrembunni Han Solo. Þar að auki var Carrie
Fisher með eindæmum falleg á þessum tíma og heillaði
karlkynið upp úr skónum með töffarastælum sínum.

Leia
GEGN

Arwen

Arwen var ódauðleg en fórnaði því fyrir ástina, voða
rómantískt. Engu að síður stóð hún sig eins og hetja í
bardögum og hver man ekki eftir því þegar hún drekkti
riddurunum sem voru að elta Fróða?

Niðurstaða: Það er mjótt á mununum hér, en Arwen hefur sigur vegna fórnarinnar.
Þar að auki giftist Leia smyglara en Arwen kóngi.

Lando var mikill kvennamaður og skaust „óvænt“ upp á
stjörnuhimininn meðal uppreisnarmanna. Hann líður
engu að síður fyrir að hafa svikið besta vin sinn.

Lando
GEGN

Legolas

Legolas fékk marga til þess að stökkva fram af sætinu
og hvetja hann áfram. Hver skýtur eiginlega þremur
örvum úr einum boga. Hann er maðurinn sem væri
gott að hafa við hlið sér í bardaga.

Niðurstaða: Lando líður fyrir svik sín þrátt fyrir að það hafi verið Svarthöfði sem ógnaði honum.
Legolas hefur sigur með nokkrum yfirburðum.

Han Solo fékk alla stráka til þess að vilja fljúga. Hann var
hnyttinn en lenti oft í pínulitlu veseni vegna þrjósku sinnar og spilafíknar. Engu að síður bjargar hann deginum og
fær fallegu prinsessuna.

Han Solo
GEGN

Aragorn

Aragorn á erfitt með að sætta sig við hlutskipti sitt.
Þegar hann loks horfist í augu við það verður hann
ósigrandi. Hann er kannski ekki eins svalur og Han
Solo en vinnur það upp með því að vera leiðtoginn í
Föruneytinu. Hann fær líka fallegu prinsessuna

Niðurstaða: Það er ekki hægt að gera upp á milli þeirra.
Niðurstaðan er jafntefli.

Luke Skywalker var í fyrstu armur vélvirki sem dreymdi
um að verða Jedi-riddari. Sá draumur rættist heldur betur
og var Luke enginn eftirbátur föður síns, Anakin, þegar
hann var í liði með þeim góðu. Hann gafst aldrei upp í
baráttunni og forðaðist allt hið illa.

Luke
GEGN

Fróða

Fróði Baggins fékk erfiðasta hlutskipti kvikmyndanna,
að eyða hinu illa. Hann var þó oft á tíðum veikur fyrir
mætti hringsins og oft mátti ekki tæpara standa. Honum tókst þó að leysa verkefnið en „dó“ við skyldustörf.

Niðurstaða: Luke hefur sigur í þessum samanburði. Hann fékk geislasverð og missti höndina.
Þar að auki gafst hann aldrei upp heldur bætti í ef eitthvað var.

R2-D2 og C-3PO eru tvímælalaust eitt skemmtilegasta tvíeyki síðan Steini og Olli voru og hétu. R2-D2
var alltaf tilbúinn til þess að aðstoða Luke Skywalker
og var með eindæmum húsbóndahollur.

R2 D2/C3Po
GEGN

Káti, Pippin og Sámi

Hobbitarnir Kátur, Pippin og Sámur voru allir
mjög skemmtilegir, fyndnir og alltaf í stuði. Þeir
eru nautnaseggir sem elska konur, vín og góðan mat í bland við prakkarastrik.

Niðurstaða: Þessar persónur settu skemmtilegan svip á myndirnar og það væri hálfgerð synd
að taka eina fram yfir aðra. Úrskurðurinn er engu að síður vélmennunum í hag.
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SJÓNVARPIÐ KEMUR Göngumenn virtust í engum vafa um hvað væri hápunktur sjöunda áratugar síðustu aldar. Sjónvarpið var þar fremst í flokki en þar á eftir fólk í fötum
sem einkenndu klæðaburð landsmanna milli 1960 og 1970.

Hann á afmæli...
Núverandi og fyrrverandi nemendur auk starfsmanna Austurbæjarskóla fögnu›u
í gær 75 ára afmæli skólans. Nemendur túlku›u tískusveiflur og tí›aranda me›
ﬂví a› klæ›ast gömlum klæ›na›i í skrú›göngu um mi›bæ Reykjavíkur.

Á ÖRUGGUM STAÐ Stundum er affarasælast að koma sér fyrir á háum stöðum og láta
aðra um að þramma áfram.

Mikið var um dýrðir þegar haldið var upp á 75 ára afmæli Austurbæjarskóla í gær.
Hátíðahöldin hófust þegar farin var skrúðganga
frá skólanum niður á Laugaveg, þaðan upp Klapparstíg og Skólavörðustíg og framhjá Hallgrímskirkju
að skólanum aftur. Göngumenn rifjuðu upp tíðarandann í kringum skólann á hinum ýmsu tímum í sögu
hans. Þannig klæddust nemendur fötum sem lýstu
tískusveiflum hvers áratugar frá því skólinn tók til
starfa til dagsins í dag. Í fararbroddi var þó slag-

verkssveit, fánaberar og fólk í þjóðbúningum.
Þegar skrúðgöngunni lauk hófst skemmtidagskrá
í skólaportinu. Þar var þess meðal annars minnst að
hundrað ár eru liðin frá fæðingu Stefáns Jónssonar
rithöfundar sem lengi kenndi við skólann við góðan
orðstír. Var gamla kennslustofan hans opin af því tilefni fyrir gesti og gangandi. Þá sagði Vilborg Dagbjartsdóttir skáld frá kynnum sínum af Stefáni.
Hátíðardagskránni lauk með rokktónleikum í
skólaportinu. ■

GÓÐ STEMNING Stúlkurnar virtust skemmta sér hið besta á afmælishátíð Austurbæjarskóla.
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TIL Í ROKKIÐ Þessi virtist með fyrirmyndina á hreinu, Gene Simmons bassaleikara þungarokkssveitarinnar Kiss sem einhverjir nemendur skólans hafa væntanlega farið að hlusta á
upp úr 1970. Enn ku mega heyra tóna hljómsveitarinnar í og við skólann.

LOFTIÐ FYLLIST SÁPUKÚLUM Þessir
ungu nemar flögguðu íslenska fánanum
og blésu sápukúlum fyrir framan Austurbæjarskóla.

Maraþon á
Kínamúrnum
Kynningarfundur fyrir ferðina Maraþon á
Kínamúrnum 2006 verður haldinn í
húsnæði Ferðafélag Íslands í Mörkinni 6,
5. júní kl. 20.00.

Allir velkomnir!

www.baendaferdir.is
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60

SEKÚNDUR

Forföll gegn Möltu
... Íslenska landsliðið missir hugsanlega
fjóra byrjunarliðsmenn út úr leiknum
gegn Möltu á miðvikudaginn. Ólafur
Örn Bjarnason og Indriði Sigurðsson
verða í banni og Pétur Marteinsson og
Gylfi Einarsson eru meiddir.

MEÐ HERMANNI
HREIÐARSSYNI

Hvernig tilfinning er að vera kallaður The Herminator? Mér finnst það
frekar fyndið. Það er meira jákvætt en
neikvætt.

Stórmót með landsliði eða bikar
með Charlton? Stórmót með landsliði.

Hvernig er að falla? Ég man það
ekki. Það er svo langt síðan.

Fyrirmynd? Það var alltaf Bryan
Robson en hélt síðar upp á Cantona.

Tryggvi Guðmunds er... ... Kojak.

Erfiðasti andstæðingur?
Tryggvi Guðmundsson í handbolta.

Eyjar eða London? Eyjar.
Eiður Smári er...
... næstbestur í backgammon.
Bakvörður eða miðvörður?
Alveg sama.

sport@frettabladid.is

Hvort er Henry eða Nistelrooy
auðveldari? Eigum við ekki að segja að
Nistelrooy sé auðveldari.
Besti samherjinn?
Davíð Pálsson í körfubolta.

Hermann Hreiðarsson er?

FRAMMISTAÐAN
MARKIÐ:
ÁRNI GAUTUR ARASON
Reyndi ekkert á hann í leiknum. Einu
skotin sem komu á markið fóru inn.

Hinn hvíti Michael Jordan.

4

VÖRNIN:
KRISTJÁN ÖRN SIGURÐSSON
7
Skoraði fallegt mark og var skynsamur.
Vel meðvitaður um sín takmörk.
PÉTUR MARTEINSSON
5
Gerðist lítið þær mínútur sem hann lék.
(25., Haraldur Freyr Guðmundsson, 6):
Skilaði ágætu starfi í sínum fyrsta leik.
ÓLAFUR ÖRN BJARNASON
7
Spilaði eins og hann gerir best – skynsamlega og án allrar áhættu. Steig vart
feilspor og var óheppinn að fá rautt
spjald.
INDRIÐI SIGURÐSSON
6
Átti mjög góðan fyrri hálfleik. Kom með
mikinn kraft, sjálfstraust og fínar sendingar. Hvarf sjónum í síðari hálfleik.

MIÐJAN:
BRYNJAR BJÖRN GUNNARSSON
5
Barðist vel og skilaði sínu varnarlega.
Skilaði boltanum illa frá sér og tapaði
boltanum á slæmum stað í sigurmarkinu.
STEFÁN GÍSLASON
6
Lítill nýliðabragur á Stefáni sem virkaði
rólegur og yfirvegaður. Skilaði bolta ágætlega en skilaði varnarskyldunum ekki vel.
GRÉTAR RAFN STEINSSON
7
Kom með fítonskraft í liðið og fór með
góðu fordæmi sem smitaði aðra. Skilaði
bolta vel og var verulegur missir af honum í seinni hálfleik. (46., Kári Árnason,
6): Var alls óhræddur og gaf allt sem
hann átti. Var nálægt því að skora. Yfir
litlu að kvarta hjá honum.
GYLFI EINARSSON
3
Komst aldrei í neinn takt við leikinn og
var slakur. (50., Gunnar Heiðar Þorvaldsson, 6): Kom með kraft í framlínu
Íslands. Var óþreytandi og lagði upp færi
fyrir Eið sem hann átti að nýta.
ARNAR ÞÓR VIÐARSSON
3
Mjög dapur. Var spyrnumaður liðsins í
leiknum en sást annars ekkert. Ógnaði
aldrei og var farþegi í 90 mínútur.

SÓKNIN:
EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN
9
Mörgum klössum fyrir ofan aðra leikmenn
á vellinum. Það sást best þegar hann kom
á miðjuna og Ísland var manni færri. Þá
tók hann leikinn í sínar hendur og mataði
félaga sína trekk í trekk. Hélt bolta vel og
fiskaði aukaspyrnur sem leyfðu Íslendingum að komast upp völlinn.

> Við finnum til með ...
Pétri Marteinssyni sem er
væntanlega ökklabrotinn eftir
slæma byltu í landsleiknum
gegn Ungverjum. Pétur
hefur verið að spila lykilhlutverk með Hammarby í
sænsku úrvalsdeildinni en
missir nú líklega af tímabilinu.

> Við dáumst af ...
.... Eið Smára Guðjohnsen, sem
átti frábæran leik gegn
Ungverjum og sýndi af
hverju hann er að spila
stórt hlutverk í einu
besta liði heims. Eiður
Smári jafnaði föður sinn
í öðru sæti yfir
markahæstu
landsliðsmenn Íslands frá
upphafi. Aðeins óheppni
kom í veg fyrir að við
bættum fleiri mörkum
við.

Sorglegt tap gegn slökum Ungverjum
Íslenska landsli›i› í knattspyrnu er enn án sigurs í undakeppni HM eftir grátlegt tap gegn Ungverjum á
Laugardalsvelli, 2-3. Ungverjar fengu tvö víti og Ísland missti ﬂrjá menn meidda af velli.

Ísland
Laugardalsvöllur

2-3
Ungverjaland
Batista, Portúgal (4)

1–0 Eiður Smári Guðjohnsen (18.)
1–1 Zoltan Gera, víti (45.)
1–2 Zoltan Gera, víti (56.)
2–2 Kristján Örn Sigurðsson (68.)
2–3 Huzsti Szaboics (73.)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
10–6 (6–3)
Varin skot
Árni Gautur 0 – Kiraly 3
Horn
3–5
Aukaspyrnur fengnar
24–24
Rangstöður
1–2

Leikurinn fór mjög rólega
af stað og bæði lið fórnuðu fáum
mönnum í sóknina. Það var í raun
lítið sem ekkert að gerast þegar
Eiður Smári kom Íslandi yfir. Örlítill heppnisstimpill var á markinu
en boltinn féll óvænt fyrir fætur
Eiðs í teignum sem gat vart annað
en skorað.
Markið
virkaði
eins
og
vítamínssprauta á íslenska liðið
sem óx verulega ásmegin í kjölfarið. Næstu 15 mínútur voru þær
bestu hjá íslenska liðinu í undankeppninni. Þær spilaði liðið af
áður óséðu sjálfstrausti. Leikmenn
voru óragir við að taka andstæðinginn á og pressan að marki Ungverja þyngdist með hverri mínútu.
Þrátt fyrir það sáust engin færi.
Það var síðan eins og vænt
kjaftshögg þegar Ungverjar jöfnuðu rétt fyrir hlé og íslenska liðið
varð að sætta sig við jafna stöðu í
leikhléi þrátt fyrir að hafa verið
mun betri aðilinn í leiknum. Vendi-

FÓTBOLTI

punktur leiksins kom á 56. mínútu
þegar Ungverjar fengu aðra vítaspyrnu. Haraldur Freyr virtist
brjóta á einum Ungverjanum en
portúgalski dómarinn skráði brotið á Ólaf Örn sem fékk fyrir vikið
sitt annað gula spjald í leiknum og
þar með það rauða. Gera skoraði
úr vítinu og Ungverjar mjög
óverðskuldað komnir með öll tök á
leiknum.
Íslenska liðið neyddist til að
gera taktískar breytingar á leik
sínum. Stefán fór í stöðu Ólafs og
Eiður bakkaði inn á miðjuna til
Brynjars. Ísland hefði átt að fá víti
á 65. mínútu en dómarinn lét sér
nægja að dæma aukaspyrnu rétt
fyrir utan teig. Hana tók Eiður
Smári og skot hans endaði í stönginni. Betur gekk fjórum mínútum
síðar þegar Kristján Örn Sigurðsson afgreiddi sendingu Eiðs Smára
á snilldarlegan hátt í netið. Ísland
búið að jafna manni færri og þar
að auki miklu betri aðilinn í leiknum.
Ungverjar skoruðu síðan enn
eina ferðina gegn gangi leiksins á
73. mínútu. Brynjar Björn tapaði
boltanum á slæmum stað, Ungverjar keyrðu hratt upp og Huszti
renndi boltanum í netið. Þetta var
þriðja skot Ungverja sem fór á
markið og það fyrsta í venjulegum
leik. Öll þessi skot enduðu því miður í íslenska markinu. Grátleg niðurstaða.
Það var algjör óþarfi að tapa
þessum leik enda eru Ungverjar
ekki með sérstakt lið og það bauð
upp á lítið sem ekkert í Dalnum í
gær. Samt gekk það af velli með öll
stigin. Það segir meira en mörg

EIÐUR SMÁRI Á FULLRI FERÐ Eiður Smári Guðjohnsen var mörgum klössum fyrir ofan

aðra leikmenn á Laugardalsvellinum. Hér fer hann illa með Ungverja en Eiður Smári
skoraði í gær í fjórða leiknum í röð í Laugardalnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

orð um íslenska liðið sem var á
köflum klaufalegt í vörninni og
það vantaði oftar en ekki
herslumuninn og vel það í sóknarleiknum.
Það var frábært að sjá til íslenska liðsins eftir að Eiður Smári
fór á miðjuna og það er með ólíkindum að landsliðsþjálfararnir
hafi ekki látið hann byrja leikinn á
miðjunni. Þar hefur hann farið á
kostum með Chelsea og leikur ís-

lenska liðsins var bestur eftir að
hann kom á miðjuna, og það þrátt
fyrir að Ísland væri manni færri.
Það segir líka meira en mörg orð
um stöðu, og spilmennsku, íslenska landsliðsins í dag að þrátt
fyrir tapið var þetta besti leikur
liðsins í háa herrans tíð. Það verður fróðlegt að sjá hvernig leikmenn bregðast við þessu tapi gegn
Möltu á miðvikudag.
henry@frettabladid.is

Eiður Smári Guðjohnsen, fyrirliði íslenska landsliðsins, átti stórleik í gær:

ﬁa› var miki› mótlæti í ﬂessum leik
„Það er alltaf sárt að
tapa, sérstaklega þegar maður
hefur vanist því að vinna. Spilamennska okkar var engu að síður
mjög góð og mun betri en í síðustu leikjum.
Andinn í liðinu var mjög góður og oft var mjög góður fótbolti
á köflum. Mótlætið var þó mikið,
til dæmis hvað varðar dómarana.
Við misstum mann útaf en létum
ekki deigan síga og náðum að
jafna, svo kom smá einbeitingarleysi undir lokin þegar við fengum á okkur þriðja markið. Ég var
alls ekki sáttur við dómarann í
þessum leik og hef ekki meira um
það að segja.“ sagði Eiður Smári
fljótlega eftir leikinn en hann
fékk að líta gult spjald í síðari
hálfleik fyrir mótmæli.
Þrátt fyrir langt og strangt
tímabil með Chelsea var Eiður
mjög frískur í leiknum, skoraði
gott mark og hefði getað sett
fleiri með smá heppni. „Ég var
óheppinn að ná ekki að setja fleiri
mörk, átti þarna aukaspyrnu sem
hafnaði í samskeytunum og svo
fékk ég færi sem ég hefði kannski

FÓTBOLTI

DEILT VIÐ DÓMARANN Eiður Smári

Guðjohnsen fékk gult spjald fyrir að deila
við dómarann í gær. Ein af mörgum
furðulegum ákvörðum dómarans.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

átt að klára betur en boltinn
skoppaði
svolítið
asnalega
akkúrat í skrefinu hjá mér.“ sagði
Eiður og var skiljanlega fúll á
svip yfir því að ekkert stig hafi
skilað sér í hús í þessum leik.
„Nú þurfum við bara að ná

okkur strax eftir þetta svekkelsi
og koma vel stemmdir í næsta
leik, með þessari spilamennsku
ættum við ekki að verða í teljandi
erfiðleikum gegn Möltu en hugarfarið þarf að vera rétt.“ sagði Eið-egm
ur Smári Guðjohnsen.

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!
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Mikið varið í ungu strákana
Ásgeir Sigurvinsson landsli›sﬂjálfari var mjög ánæg›ur me› spilamennsku íslenska li›sins í gær ﬂrátt fyrir tap. Hann hrósar ungu leikmönnunum sérstaklega.
ÓRÉTTLÆTI Indriði Sigurðsson var ekki

ánægður með dómaratríóið í gær.

Indriði Sigurðsson eftir leik:

Miki› óréttlæti í ﬂessu
„Eftir þennan leik er orðið óréttlæti það sem fyrst kemur
upp í hugann. Við vorum að spila
þetta vel og börðumst allan tímann, vorum miklu betri. Svo má
setja stórt spurningamerki við
það að gefa gul spjöld í báðum
vítaspyrnudómunum.“ sagði Indriði Sigurðsson að leik loknum.
„Ég er langt í frá ánægður með
þetta dómaratríó á þessum leik.
Strax í byrjun er annar línuvörðurinn búinn að hóta mér gulu
spjaldi fyrir eitthvað sem ég veit
ekki hvað var. Svo nær hann að
gefa mér það, ég fékk þarna gult
spjald fyrir ekki neitt. Ég sagði
kannski eitthvað upphátt með mér
en ekkert sem beint var til hans,
hann hefur bara tekið það til sín.
Þetta var samt ekkert sem verðskuldaði gult spjald.“ sagði Indriði. „Völlurinn var nokkuð erfiður en þrátt fyrir það náðum við
góðu samspili, þetta var besti leikur okkar í langan tíma. Við náðum
að jafna og það var ansi súrt að
missa það síðan niður, það var
ennþá mikill sigurvilji í okkur og
við vorum líklegri til að skora ef
-egm
eitthvað var.“

FÓTBOLTI

Vináttulandsleikur í gær:

Fjögur ﬂ‡sk
Þjóðverjar skoruðu fjögur
mörk í sigri á Norður Írum í
vináttulandsleik í Belfast í gær.
Michael Ballack skoraði tvö
markanna, annað þeirra úr víti, en
mörkin skoruðu þeir Gerald
Asamoah og Lukas Podolski.
Þjóðverjar léku manni færri frá
15. mínútu þegar Robert Huth,
leikmanni Chelsea, var vikið af
velli fyrir að verja með hendi á
-óój
marklínu.

FÓTBOLTI

FÓTBOLTI „Við spiluðum glimrandi
leik og meira get ég ekki krafist,
ég hef ekkert yfir leikmönnum að
kvarta. Grétar Rafn, Gunnar Heiðar, Halli og Kári eru allt drengir
sem gefa sig alveg hundrað prósent í þetta og stimpluðu sig vel
inn. Svo áttum við langbesta manninn á vellinum, Eið Smára, sem
sýndi hvað eftir annað frábær tilþrif.“ sagði Ásgeir Sigurvinsson,
annar
þjálfara
íslenska
landsliðsins að leik loknum.

Mjög sáttur við leik liðsins
„Ég er mjög sáttur við leik okkar manna en því miður voru engin
stig skilin eftir handa okkur. Við
áttum svo sannarlega skilið að fá
allavega eitt ef ekki fleiri stig úr
þessum leik. Við komumst yfir en
fengum síðan á okkur vafasamt
víti, þetta var erfitt þar sem við
misstum nánast þrjá af velli í fyrri
hálfleik vegna meiðsla.
Eiður fékk dauðafæri til að
koma okkur yfir en við vorum
óheppnir þar. Svo missum við Ólaf
Örn af velli þegar hann fær sitt
annað gula spjald í ódýrari kantinum og aftur fengum við á okkur
víti en ég sá það ekki nægilega vel
af bekknum. Það var samt gaman
að sjá okkur komast inn í leikinn
einum manni færri og jafna, það

var mjög ánægjulegt hvað þessir
drengir sýndu í dag og ég sé enga
ástæðu til að vera eitthvað að örvænta með það. Það var virkilega
súrt að fá þetta mark síðan á okkur
sem tryggði þeim sigurinn, það
var af ódýrari gerðinni.“ sagði Ásgeir.
Ásgeir vildi lítið setja út á dómarana. „Það vill oft vera svona með
þessa dómara að sunnan, súrt að fá
spjöld fyrir mótmæli, ég spurði til
dæmis Indriða hvað hann hefði
sagt en hann sjálfur sagðist bara
ekki vita það. Svo fær Ólafur gult
spjalt þegar það er skotið í hann og
svo kemur annað gult í seinna vítinu, er það ekki nógu mikil refsing
að fá á sig vítaspyrnu?“
Mikið um forföll
Það verður mikið um forföll í
leiknum á miðvikudaginn og sagði
Ásgeir að það þyrfti eflaust að
bæta eitthvað í hópinn fyrir þann
leik. „Við höfum unga og efnilega
leikmenn sem sýndu að mikið er
varið í þá. Ég hef ekki trú á að Pétur Marteinsson og Gylfi Einarsson
geti leikið á miðvikudag. Svo er
spurning hvort Grétar Rafn
Steinsson verði leikhæfur en hann
stimplaði sig vel inn í leikinn.“
elvar @frettabldid.is

SÁRT AÐ FÁ EKKERT STIG Landsliðsþjálfarinn Ásgeir Sigurvinsson var ánægður með
spilamennsku íslenska liðsins en liðið átti skilið að fá öll þrjú stigin í gær. Ísland hefur því
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
ekki náð að vinna enn þrátt fyrir að sex leikjum sé lokið.

Lothar Matthaus, þjálfari ungverska landsliðsins:

Ba› Íslendinga afsökunar
FÓTBOLTI „Ég er afar ósáttur við
leik minna manna í dag og þó við
höfum fengið þrjú stig, var þetta
ekki knattspyrna sem við vorum
að spila þarna úti. Ég er afar vonsvikinn og ég verð eiginlega að
biðja Íslendinga afsökunar, því
þið voruð með stærra hjarta en
við, betra hugarfar og betri
knattspyrnu. Ég er því afar hissa
á því að við skulum hafa unnið
þennan leik,“ sagði Lothar Matthaus, þjálfari Ungverja eftir
leikinn í gær. Við spurðum hann
hvað honum hefði fundist við um
vítaspyrnudómana tvo.
„Því miður var ég staðsettur

VILTU SKJÓL Á
VERÖNDINA?

MARKISUR

svo langt frá atvikunum að ég er
ekki dómbær á það. Mér skilst að
um hendi og brot hafi verið að
ræða, en ég verð að sjá það í sjónvarpinu áður en ég get dæmt um
það að fullu. Það var heppni að
við skyldum fá þessi víti og ná að
stela sigrinum hérna, því við vorum að leika skelfilega og ég þarf
greinilega að lesa hraustlega yfir
hausamótunum á mínum mönnum. Við þurfum að fara yfir af
hverju menn virkuðu svona latir,
þreyttir og áhugalausir inni á
vellinum. Ég hef skamman tíma
til að vinna með liðið í þessum
landsleikjum og því verðum við

MARK Í UPPSIGLINGU Eiður Smári er hér um það bil að skora fyrsta mark íslenska liðsins
FRÉTTABLAÐIÐ/PALLI
í gær eftir að Gylfi Einarsson vann tæklingu í teignum.

að bregðast skjótt við og laga
þessa hluti. Ungverjar hafa stóra
drauma og miklar væntingar til
liðs síns og við verðum svo sann-

Eggert Magnússon, formaður KSÍ, var svekktur:

Samt stoltur af strákunum
Eggert Magnússon var
ekki síður svekktur en aðrir með
tapið gegn Ungverjum í gær.
„Þetta var mjög óverðskuldað
tap í dag, liðið var að spila vel og
því var mjög svekkjandi að tapa
þessu. Eins og strákarnir lýsa
þessu atviki þegar fyrra vítið er
dæmt, er mér sagt að það hafi
verið metri í höndina á honum og
hann hefði því líklega þurft að
saga hana af sér til að forðast
spjaldið. Svo fer auðvitað jafnvægið dálítið úr liðinu þegar við
missum mann út af, eftir að hafa
verið miklu betri aðilinn á vellinum. Ég var að tala við Matthaus

FÓTBOLTI

áðan og hann sagðist aldrei hafa
verið eins heppinn í knattspyrnuleik eins og hér í dag og sagði sína
menn hafa verið að leika skelfilega.
Ég er engu að síður mjög stoltur af strákunum og fannst þeir
spila mjög vel. Ég get ekki ætlast
til meira af þeim, en auðvitað
verður að vera einhver smá
heppni með okkur í þessu líka, en
í dag var það bara óheppnin sem
elti okkur og ef ég á að vera alveg
heiðarlegur man ég nú ekki eftir
annarri eins óheppni í landsleik
og hér í dag,“ sagði Eggert Magn-bb
ússon, formaður KSÍ

www.markisur.com
Dalbraut 3, 105 Reykjavík • Nánari upplýsingar í síma
567-7773 og 893-6337 um kvöld og helgar

arlega að bregðast skjótt við ef
við eigum að standa undir þessum væntingum,“ sagði þjálfarbaldur@frettabladid.is
inn.

ÞAKKAÐ FYRIR LEIKINN Kollegi Eggerts hjá ungverska knattspyrnusambandinu gat ekki

annað en huggað Eggert eftir þennan ósanngjarna sigur sinna manna.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VEL VAFINN Grétar Rafn Steinsson sést hér

með óvenjulegt höfuðfat.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Grétar Rafn Steinsson:

Svekkjandi
FÓTBOLTI Við spurðum Grétar Rafn
Steinsson fyrst hvernig hann væri
í höfðinu eftir höggið þunga sem
hann fékk í leiknum. „Ætli það
hafi ekki bara gert mér gott, þá
lagast maður kannski eitthvað
þarna uppi,“ sagði Grétar í kaldhæðnum
tón,
greinilega
hundsvekktur yfir tapinu.
„Þetta eru einhver fjögur til sex
spor sem þarf að sauma í þetta á
eftir. Það er ömurlega svekkjandi
að þurfa að vera út af meira og
minna allann fyrri hálfleikinn út
af einhverju rugli, þegar er verið
að gera að sárum manns og þurfa
svo að vera inni í klefa í síðari
hálfleiknum. Ég er búinn að vera
lengi að bíða eftir tækifærinu
mínu og það er leiðinlegt að það
skuli fara svona, “ sagði Grétar,
sem var með höfuðið vel vafið inn
í sárabindi eftir leikinn eftir sam-bb
stuðið á vellinum.
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LEIKIR GÆRDAGSINS

Undankeppni HM í
knattspyrnu:
1. RIÐILL
ARMENÍA–MAKEDÓNÍA

1–2

0–1 Goran Pandev, víti (29.), 0–2 Goran Pandev
(46.), 1–2 Edgar Manucharian (54.).

TÉKKLAND–ANDORRA

8–1

1–0 Vratislav Lokvenc (13.), 2–0 Jan Koller (29.),
2–1 Gabi Riera (35.), 3–1 Vladimir Smicer (38.),
4–1 Tomas Galasek, víti (52.), 5–1 Milan Baros
(80.), 6–1 Tomas Rosicky, víti (86.), 7-1 Jan Polak
(87.), 8–1 Vratislav Lokvenc (90.).

HOLLAND–RÚMENÍA

2–0

1–0 Arjen Robben (26.), 2–0 Dirk Kuyt (46.)
Staðan: Holland 19 stig (7 leikir), Tékkland 18
(7), Rúmenía 13 (8), Finnland 9 (6), Makedónía
8 (8), Armenía 4 (8), Andorra 4 (8).

2. RIÐILL
ALBANÍA–GEORGÍA

3–2

1–0 Igle Tare (6.), 2–0 Ervin Skela (33.), 3–0 Igle
Tare (55.), 3–1 Vladimir Burduli (85.), 3–2 Levan
Kobiashvili (90.).

TYRKLAND–GRIKKLAND

0–0

ÚKRAÍNA–KAZAKSTAN

2–0

1–0 Andrei Shevchenko (18.), 2–0 sjálfsm. (83.).
Staðan: Úkraína 20 stig (8 leikir), Grikkland 15
(8), Tyrkland 13 (8), Danmörk 9 (7), Albanía 9
(8), Georgía 5 (7), Kazakhstan 0 (6).

3. RIÐILL
EISTLAND–LIECHTENSTEIN

2–0

1–0 Andrei Stepanov (27.), 2–0 Andres Oper
(57.).

PORTÚGAL–SLÓVAKÍA

2–0

1–0 Fernando Meira (21.), 2–0 Cristiano Ronaldo
(42.).

RÚSSLAND–LETTLAND

2–0

1–0 Andrei Arshavin (56.), 2–0 Dmitri Loskov, víti
(78.).
Staðan: Portúgal 17 stig (7 leikir), Slóvakía 14
(7), Rússland 14 (7), Eistland 11 (8), Lettland 10
(7), Liechtenstein 4 (7), Lúxemburg 0 (7).

4. RIÐILL
FÆREYJAR–SVISS

1–3

0–1 Raphael Wicky (25.), 1–1 Rógvi Jacobsen
(70.), 1–2 Alexander Frei (73.), 1–2 Frei (86.).

ÍRLAND–ÍSRAEL

2–2

1–0 Ian Harte (6.), 2–0 Robbie Keane (11.), 2–1
Avi Yehiel (39.), 2–2 Avi Nimni, víti (45.)
Staðan: Sviss 12 stig (6 leikir), Ísrael 12 (8),
Írland 11 (7), Frakkland 10 (6), Kýpur 1 (6),
Færeyjar 1 (5).

Króatar og Svíar stungnir
af í ri›li okkar Íslendinga
Svíar hafa unni› fjóra sí›ustu leiki me› markatölunniu 16–1. Krótatar hafa
unni› x leiki í rö›. Tékkar skoru›u 8 mörk gegn Andorra
Svíþjóð og Króatía unnu
bæði góða sigra og eru að stinga
af í okkar riðli. Króatar eru á
toppnum með 16 stig eftir 1-3 útisigur á Búlgörum en Svíar unnu
sinn fjórða sigur í röð þegar þeir
fóru illa með Möltubúa og unnu þá
6-0 á heimavelli. Svíar hafa unnið
fjóra síðustu leiki sína í riðlinum
með markatölunni 16-1 en eru
samt einu stigi á eftir Króötum.
Það er langt í næstu lið, Ungverjar koma næstir með 10 stig eftir
sigurinn á Íslandi.
Anders Svensson átti frábæran
leik með Svíum, skoraði eitt mark
og lagði upp önnur fjögur. Svíar
skoruðu því 13 mörk í leikjunum
tveimur gegn Möltu í undankeppninni en Möltubúar eru
einmitt á leiðinni til Íslands þar
sem þeir mæta okkur á Laugardalsvellinum á miðvikudaginn.
Arjen Robben skoraði fyrra
mark Hollendinga sem unnu 2-0
sigur á Rúmeníu og eru á toppnum með 19 stig einu meira en
Tékkar sem unnu Andorra 8-1.
Andriy Shevchenko gat tekið
gleði sína að nýju eftir að hann
skoraði fyrra mark Úkraínu í 2-0
sigri á Kazakhstan. Úkraína er
komið með 20 stig og ef liðið vinnur Grikki á miðvikudaginn þá
vantar liðið bara einn sigur til
þess að tryggja sig inn á HM í
fyrsta sinn.
Ítalir halda áfram fjögurra
stiga forustu á toppi síns riðils
eftir markalaust jafntefli gegn
Norðmönnum í Osló. „Við erum
ekki ánægðir með 0-0 jafntefli.

FÓTBOLTI

SKORUÐU SEX Á MÓTI MÖLTU Svíar unnu 6-0 sigur á Möltu í undankeppni HM og hér
fagnar Zlatan Ibrahimovich marki sínu í leiknum. Möltubúar fengu því á sig 13 mörk í
GETTYIMAGES
leikjum tveimur og Zlatan skoraði fimm þeirra.

Við spiluðum vel í dag og áttum
skillið að fá öll þrjú stigin, „ sagði
Norðmaðurinn John Carew sem
átti besta færi Norðmanna í leiknum.
Portúgalir eru líka í góðum
málum eftir 2-0 sigur á Slóvökum
í fyrsta landsleik Luis Figo eftir
að hann gaf aftur kost á sér eftir
11 mánaða fjarveru. Cristiano
Ronaldo skoraði seinna markið
beint úr aukaspyrnu og Portúgal
er með 3 stiga forskot á toppnum.
Svisslendingar unnu mikilvægan 3-1 sigur á Færeyjum þar sem
Alexander Frei skoraði tvö mörk.

Rógvi Jacobsen, leikmaður KR,
skoraði fyrir Færeyjar. Ísrael
náði jafntefli gegn Írlandi á sama
tíma og staðan í riðlinum er
þannig að Sviss hefur 12 stig á
toppnum, Ísrael er stigi á eftir og
svo koma Írland og Frakkland
með 10 stig.
Serbía og Svartfjallaland gerði
markalaust jafntefli við Belgíu og
Spánverjar náðu þeim að stigum
með því að leggja Litháen 1-0. Alberto Luque skoraði eina mark
leiksins, Serbar og Spánverjar
hafa 12 stig á toppnum í sjöunda
riðli.
-ooj, -egm

Lokadagur keppni elleftu Smáþjóðaleikanna fór fram í Andorra í gær:

Ásdís fullkomna›i frábæra viku hjá sér

5. RIÐILL
HVÍTA RÚSSLAND–SLÓVENÍA

1–1

0–1 Nastja Ceh (16.), 1–1 Valentin Belkevich
(19.).

NOREGUR–ÍTALÍA

0–0

18.30

SKOTLAND–MOLDAVÍA

2–0

1–0 Christian Dailly (53.), 2–0 James McFadden
(89.).
Staðan: Ítalía 13 stig (6 leikir), Noregur 9 (6),
Slóvenía 9 (6), Hvíta Rússland 6 (5), Skotland 5
(5), Moldóvía 2 (6).

6. RIÐILL
AZERBADJAN–PÓLLAND

0–3

0–1 Tomasz Frankowski (28.), 0–2 Tomasz Klos
(57.), 0–3 Maciej Zurawski (79.).

STAÐAN:
PÓLLAND
7
ENGLAND 6
AUSTURRÍKI 6
N-ÍRLAND 6
WALES
6
ASERBADJAN 7

6
5
3
0
0
0

0
1
2
3
2
2

1
0
1
3
4
5

22–5
13–3
11–8
5–13
5–11
1–17

18
16
11
3
2
2

7. RIÐILL
SAN MARÍNÓ–BOSNÍA

1–3

0–1 Hasan Salihamdzic (17.), 0–2 Hasan
Salihamdzic (39.), 1–2 Andy Selva (40.), 1–3
Sergei Barbarez (75.).

SERBÍA–BELGÍA

0–0

SPÁNN–LITHÁEN

1–0

1–0 Albert Luque (68.)
Staðan: Serbía 12 stig (6 leikir), Spánn 12 (6),
Litháen 9 (6), Belgía 9 (6), Bosnía 6 (5), San
Marínó 0 (7).

SMÁÞJÓÐALEIKAR Ásdís Hjálmsdóttir, tvítug frjálsíþróttakona úr Ármanni, fullkomnaði frábæra viku
hjá sér á Smáþjóðaleikunum í
Andorra í gær þegar hún tryggði
sér gullverðlaun í kringlukasti.
Þetta voru þriðju verðlaun Ásdísar á leikunum.
Vikan hófst á því að Ásdís tvíbætti Íslandsmetið í spjótkasti á
sjöunda Vormóti FÍRR (Frjálsíþróttaráðs Reykjavíkur) á Laugardalsvelli á laugardalsmorgninum, útskrifaðist sem stúdent og
dúx frá Menntaskólanum við
Hamrahlíð seinna um daginn,
flaug síðan til Andorra á sunnudagsmorgunin þar sem hún vann
þrjú verðlaun í þeim þremur
greinum sem hún tók þátt í. Ásdís
vann brons í kúluvarpi á þriðjudeginu, gull í spjótkasti á fimmtudeginum þar sem hún var aðeins
fimm sentimetrum frá nýsettu Íslandsmeti sínu og setti auk þess
Smáþjóðaleikamet og vann loks
gull í kringlukastinu í gær.
Það komu alls sex verðlaun á
síðasta degi frjálsra íþrótta, fyrir
utan fyrrnefnt gull Ásdísar þá
unnu þeir Jón Arnar Magnússon
(silfur) og Ólafur Guðmundsson
(brons) báðir verðlaun í 110 metra
grindarhlaupi, Þorsteinn Ingvarsson vann brons í þrístökki og loks

vann Fríða Rún Þórðadóttir sín
önnur bronsverðlaun á leikunum
þegar hún kom þriðja í mark í
10000 metra hlaup en hún var
einnig þriðja í 5000 metra hlaupi.
Að lokum vann boðhlaupsveit
karla brons í 4 x 100 metra hlaupi.
Sveitina skipuðu þeir Þorsteinn
Ingvarsson, Ólafur Guðmundsson,
Halldór Lárusson og Jónas Hlynur Hallgrímsson. Stelpurnar enduðu í öðru sæti í heildarkeppninni
en strákarnir þruftu að sætta sig
við 3. sætið.
Ísland fékk einnig verðlaun.
Sigrún Nanna Karlsdóttir vann
þriðju gullverðlaun tækvondófólk
í gær þegar hún bar sigur úr býtum í -57 kg flokki en Ísland vann
tvö gull á fyrri keppnisdeginum.
Þórir Birgir Þorsteinsson komst i
úrslitaleikinn í sama flokki hjá
strákunum en varð að sætta sig
við silfur. Guðmundur Stephensen
varð síðan í þriðja sæti í einliðaleik karla í borðtennis en þetta
voru þriðju verðlaun Guðmundar
á leikunum, hann vann brons í
liðakeppni og gull í tvíliðaleik.
Ísland vann alls 73 verðlaun í
Andorra og endaði í öðru sæti á
eftir Kýpur sem vann 88 verðlaun
og þar af 37 gull. Ísland vann 25
gull, 21 silfur og 27 bronsverðlaun
ooj@frettabladid.is
á leikunum.

FRÁBÆR VIKA HJÁ ÁSDÍSI Ásdís Hjálmsdóttir, tvítugur kastari úr Ármanni vann
sín þriðju verðlaun á Smáþjóðaleikunum í Andorra í gær þegar hún vann
kringlukast.
MYNDIR TEKNAR AF HEIMASÍÐU ÁSDÍSAR.

8. RIÐILL
BÚLGARÍA–KRÓATÍA

1–3

Einstakur árangur á Smáþjóðaleikunum í Andorra:

0–1 Babic (18.), 0–2 Tudor (58.), 1–2 Petrov
(72.), 1–3 Kranjcar (80.).

ÍSLAND–UNGVERJALAND

Fyrstu ver›launin í tennis

2–3

1–0 Eiður Smári GUðjohnsen (18.), 1–1 Zoltan
Gera, víti (45.), 1–2 Zoltan Gera, víti (56.), 2–2
Kristján Örn Sigurðsson (69.), 2–3 Szabolcs
Huszti (73.)

SVÍÞJÓÐ–MALTA

6–0

1–0 Jonson (6.), 2–0 Svensson (18.), 3–0
Wilhelmsson (30.), 4–0 Ibrahimovic (40.), 5–0
Ljungberg (57.), 6–0 Elmander (81.).

STAÐAN:
KRÓATÍA
SVÍÞJÓÐ
UNGVERJAL.
BÚLGARÍA
ÍSLAND
MALTA

6
6
6
6
6
6

5
5
3
2
0
0

1
0
1
2
1
1

0 16–3
1 23–2
2 9–11
2 11–11
5 6–17
5 1–22

16
15
10
8
1
1

TVÖ BRONS Arnar Sigurðsson vann tvö

brons í Andorra en Ísland hafði aldrei unnið verðlaun áður á Smáþjóðaleikunum.

SMÁÞJÓÐALEIKAR Íslenska tennisfólkið náði sögulegum árangri á
Smáþjóðaleikunum í Andorra þegar tvö bronsverðlaun komu í hús á
síðasta degi leikanna í gær.
Þetta eru fyrstu verðlaun Íslendinga
frá
upphafi
í
tenniskeppninni leikanna en auk
þess náðu konurnar líka í 4. sæti í
tvíliðaleiknum. Arnar Sigurðsson
komst í undanúrslit í einliðaleik
karla þar sem að hann tapaði
naumlega fyrir Mónakómanni eft-

ir að hafa unnið fyrstu lotuna. Arnar hefur verið við æfingar í Bandaríkjunum og náði glæsilegum árangri í Andorra. Mónakómaðurinn
BenjaminBalleret fór síðan alla
leið og vann gullið.
Arnar vann einnig brons með
Raj Bonifcius í tvíliðaleik karla.
Þær Sigurlaug Sigurðardóttir og
Rebekka Pétursdóttir urðu þar í
fjórða sæti í tvíliðaleik kvenna.
Þetta er einstakur árangur hjá ís-óój
lenska tennisfólkinu.
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> GRÉTAR RAFN STEINSSON

HEFUR BEÐIÐ
LENGI EFTIR
TÆKIFÆRINU
ﬁegar Skagama›urinn Grétar Rafn Steinsson sleit
krossbönd fyrir nærri tveimur árum ákva› hann a›
taka málin í eigin hendur. Hann vildi bestu mögulegu læknisme›fer›ina og stó› ﬂví sjálfur straum af
kostna›i vi› tveggja mána›a endurhæfingarfer› til
Hollands. Hann haf›i löngu ætla› sér a› komast út í
atvinnumennskuna og vinna sér sæti í íslenska landsli›inu sem nú hefur tekist. „Ég grét fyrst í koddann
en ákva› svo a› leggja allt undir,“ sag›i hann í vi›tali vi› Eirík Stefán Ásgeirsson.
FÓTBOLTI „Ég er búinn að bíða lengi
og ég er feginn því að hafa fengið
mitt tækifæri,“ segir Grétar Rafn
Steinsson landsliðsmaður í knattspyrnu. Það er engum ofsögum
sagt að þessi 23 ára Skagamaður
sé með mikinn metnað og skýr
markmið. Það er langt síðan að
hann ákvað að hann myni gerast
atvinnumaður í knattspyrnu og
landsliðsmaður.
Það leit ágætlega út með það fyrir
fáeinum árum þegar hann var búinn að vinna sér fast sæti í byrjunarliði ÍA, þrátt fyrir ungan aldur,
og farinn að vekja athygli á sér.
Þá var hann valinn í hálfgert Blandslið Íslands sem árið 2001 hélt
utan til Brasilíu til að leika við
heimamenn. Þar skoraði hann
eina mark Íslands í 6-1 tapi. Ekki
slæmt að skora mark í sínum
fyrsta landsleik, hvað þá gegn
bestu knattspyrnuþjóð í heimi.
„Það var mjög skemmtilegt en
það er langt síðan og maður lifir
ekki endalaust á því,“ segir Grétar.
En þá kom áfallið. Í leik gegn
Þrótti á Laugardalsvelli þann 24.
júlí 2003 sleit Grétar Rafn krossbönd í hné. „Það voru teknar
nokkrar kvöldstundir í að gráta í
koddann. En ég ákvað að leggja
allt undir, ég ætlaði að ná mér
fljótt og verða betri en ég var fyrir. Það tókst.“

Þegar þetta átti sér stað hafði
Grétar þegar vakið athygli erlendra liða, þeirra á meðal Young
Boys í Sviss.
„Það átti eftir að stíga skrefið
til fulls en þá gerist þetta, því
miður. Ég ákveð því að taka málin
í mínar hendur og gera þetta eins
vel og mögulegt er. Ég dvel í
Hollandi í tvo mánuði hjá mjög
færum læknum og sjúkraþjálfurum til að allt sé fagmannlegt og
gert almennilega. Þá er ég einnig
hjá þeim sjúkraþjálfurum sem
eru í landsliðinu og hjá ÍA. Maður
þarf að vera nett geggjaður til að
gera þetta almennilega og sem
betur fer er nóg af því til staðar
hjá mér.“
Grétar bjó á hóteli í Hollandi
og naut að eigin sögn aðgangs að
bestu æfingaaðstöðunni og læknunum sem völ er á.
„Ég vildi bara það besta og það
gekk eftir. Þetta var dýrt en ég
fékk góðan stuðning. Ég gerði
mér grein fyrir því að ef ég hefði
ekki gert þetta myndi ég alltaf sjá
eftir því,“ segir Grétar. Aðgerðin
sjálf fór fram hér heima hjá íslenskum lækni. „Það var einróma
álit úti að aðgerðin hafi verið
mjög vel heppnuð og allt gengið
að óskum.“
Hann kom sér síðan aftur af
stað í boltanum síðastliðið vor
og var í raun kominn aftur á

FJÖLHÆFUR LEIKMAÐUR Grétar Rafn Steinsson hefur byrjað atvinnumannaferilinn vel í Sviss og hefur leikið allar stöður í liði Young Boys
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.
nema í sókn og í marki. Grétar Rafn hefur þó mest spilað í stöðu hægri bakvarðar.

byrjunarreit.
„Ég þurfti að sanna mig upp á
nýtt og vekja áhuga erlendra liða
aftur. En þetta gekk ágætlega þó
svo að ég hafi verið með verki í
hnénu þegar mótið byrjaði. En líðanin er líka að miklum hluta til í
kollinum, hvernig þú ákveður að
lifa með þessu. Ég leit á það
þannig að ég hafði ekki margra
annarra kosta völ.“
Um haustið fór Grétar aftur út
til Sviss til reynslu hjá Young
Boys.
„Það var í raun ótrúlegt hvað
þeir voru í raun þolinmóðir. Á sínum tíma datt þetta alveg út af
borðinu hjá þeim og höfðu þeir
ekki samband fyrr en allt hafði
gengið yfir. Þetta í raun reddaðist

fyrir horn, þjálfarinn vildi fá mig
og það gerði útslagið.“
Honum líkar vel vistin í Sviss
þó svo að það hafi tekið sinn tíma
að aðlagast nýjum aðstæðum, eins
og hjá öllum.
„Ég bý í Bern sem er í raun
eins og alþjóðlegur flugvöllur, þar
eru allra þjóða kvikindi. En ég hef
stimplað mig vel inn í liðið, ég er
talsvert öðruvísi leikmaður en
flestir eru þarna og hef öðlast
mikið sjálfstraust.“
Grétar hefur spilað allar stöður á vellinum nema í sókn og
marki en þó mest sem hægri bakvörður. „Það fylgir því oft bölvun
að geta spilað allar söður en svo
lengi sem maður fær að spila er
ég sáttur. Og þó svo að ég sé mik-

ið í vörninni hef ég þó náð að
skora fleiri mörk en á síðustu
tímabilum mínum með ÍA.“
Young Boys varð í fjórða sæti í
svissnesku deildinni sem lauk um
síðustu helgi.
„Það var ekki nógu góður árangur. Við eigum að vera að berjast um eitt af efstu tveimur sætunum en þau veita þátttökurétt í
forkeppni Meistaradeildarinnar.
En mér líkar vistin vel í Sviss,
þetta er fínn fótbolti enda hefur
það sýnt sig að svissneska landsliðið hefur verið að gera góða
hluti og leika flestir landsliðsmannanna í sínu heimalandi. Það
segir sitt um styrkleika deildareiríkurst@frettabladid.is
innar.“

EINAR LOGI VIGNISSON SKRIFAR UM BOLTANN Í SUÐUR-EVRÓPU: RENNT YFIR SPÆNSKU DEILDINA Í VETIUR

Ofurkæti Börsunga br‡st út og á sér lítil takmörk
Kæti Katalóníumanna yfir sigri Börsunga í hinni spænsku Primera Liga á
sér lítil takmörk. Þorsteinn vinur minn
Stephensen athafnamaður í Madrid og
áhugamaður um spænska boltann segist aldrei nokkurn tímann hafa vitað
önnur eins fagnaðarlæti og í Barcelona
er liðið tók á móti titlinum. Ekki einu
sinni Evrópumeistaratitlinum 1992 né
neinum af ofursigrum Draumaliðs Cruyff hafi verið mætt með viðlíka hætti.
Þetta staðfesti elstu menn í Madrid
með viðeigandi vandlætingu, þyki oflátungsbragur á hátíðarhöldunum yfir
einni dollu, enda Börsungar vart hálfdrættingar á við Madrídinga í titlum
talið. En kannski á fýlan í „Madrilenos”
stuðningsmönnum Real, sér dýpri
skýringar. Máski gera þeir sér grein fyrir
því að á tveimur árum hafa orðið pólskipti í spænska boltanum og Barca er
nú flaggskipið sem Real Madrid, með
sína öldnu ofurbolta eða „galacticos”, á
töluvert í land með að ná.

Katalónska hjartað
Á síðasta áratug náði Barcelona undir
stjórn Johans Cruyff lengsta yfirburðatímabili sínum í spænska boltanum. Og
þótt á Hollendingatímabilinu síðara
undir stjórn Van Gaal hafi ýmislegt
áunnist var sjaldnast glæsibragur á og
endaði valdatími Van Gaals í upplausn.
Fyrir tveimur árum var svo Juan Laporta
kosinn forseti og töldu fæstir að hann

væri neitt nema loftið enda mikill populista-bragur á kosningu hans sem var
aðallega knúin áfram af því loforði
Laporta að hann myndi semja við David
Beckham um að ganga til liðs við félagið. Laporta náði samningum við
Manchester United en ekki leikmanninn
sjálfan, enda taldi Beckham Börsunga
standa Madrídingum langt að baki í
getu og framtíðarmöguleikum. Víst er
að Barca stóð ekki vel, síðustu sex ár
hafa verið félaginu erfið og
mátti það
sætta sig
við að

auk
fornu fjendanna í
Madrid skutust bæði
Valencia og Deportivo
langt fram úr þeim. En
undir stjórn Frank Rikjaard hafa orðið stöðugar
framfarir, liðið lék gríðarlega vel síðari hluta
tímabilsins í fyrra og
leiddi deildina örugglega frá upphafi í allan
vetur. Fótboltinn sem liðið lék var á köflum sérlega glæsilegur en brot-

hættur að sama skapi og víst er að félagið þarf að bæta við sig leikmönnum,
sérstaklega varnarmönnum, eigi það að
eiga möguleika á að verja titilinn og
gera atlögu að Evrópumeistaratitlinum
á næsta ári. Rikjaard virðist hafa tekist
sérlega vel upp með að byggja upp
góðan anda hjá félaginu og erlendu
stórstjörnurnar sýna félaginu mikla hollustu sem er mikilvægt á tímum þar
sem samningar telja oft lítið. Þetta sást
vel er Samuel Etoío var sektaður á dögunum fyrir að hafa sýnt Real Madrid
vanvirðingu með látbragði
og ummmælum ófögrum en Etoío telur sig
hafa sannað ýmislegt í
vetur fyrir Madrídingum sem
hann var keyptur til á unga aldri
en ævinlega lánaður til annarra
liða. Etoío kyssti katalónska
hjartað í skildi Barcelona jafnan eftir að hann hafði skorað
mark en það hefur löngum
verið háttur katalónskra leikmanna Barca og vakti þetta
mikla athygli.

Villarreal undrið
Etoío lék manna best hjá
Börsungum ásamt Ronaldinho og Deco en
mörkin hans 24 dugðu
ekki til markakóngstitils
því hann hrifsaði

óvæntasta stjarna deildarinnar þetta
árið, Úrugvæmaðurinn Diego Forlan
sem skoraði tvennu í síðasta leiknum
og varð markakóngur Spánar auk þess
að hreppa gullskó Evrópu ásamt Thierry
Henry. Forlan small eins og flís við rass
þess frjálsa bolta sem Juan Riquelme
stýrði á miðjunni hjá smáklúbbnum Villarreal sem endaði í þriðja sæti deildarinnar og gaf dýrmætt
Meistaradeildarsæti. Villarreal hefur unnið hug
og hjörtu knattspyrnuáhugamanna,
enda
ótrúlegt
að lið frá
þorpi minna
en Reykjavík
nái svo langt og
ekki verra að liðið
lék hreint út sagt glimrandi
knattspyrnu. Vonandi er að Villarreal haldist á bestu mönnum
sínum þótt líklegt sé að
Barcelona heimti Riquelme
heim á ný eða selji hann
áfram. Hann var nánast undantekingalaust í hópi efstu
manna hjá spænsku
blöðunum í einkunnagjöf
tímabilsins og náði loks
að fullnýta ótvíræða hæfileika sína sem aldrei fengu
að skína þegar hann dvaldi

hjá Barca.
Sevilla liðin tvö börðust um Meistaradeildarsæti við Villarreal og fór svo að
Real Betis náði fjórða sætinu. Bæði liðin búa yfir miklum framtíðarmöguleikum, vel studdir klúbbar með góðan
mannskap og verða bæði í toppbaráttunni áfram ef vel er á málum haldið. Er
það gleðilegt því alltaf er gríðarleg
stemming í kringum liðin og óvíða
meiri rígur milli félaga en í höfuðborg
hinnar blóðheitu Andalúsíu.
Valencia var vonbrigði ársins, eins og
margir voru reyndar búnir að spá fyrir
um, t.d. við hér á Fréttablaðinu í spá
okkar fyrir tímabilið. Claudio Ranieri
eyðilagði nánast liðið og ljóst er að
breyta þarf miklu á þeim bænum. Rauðhvítu frændurnir Atletico Madrid og Athletic
Bilbao gerðu líka mun
minna en efni stóðu til,
sérstaklega Bilbæingar sem
skarta tveimur af bestu
mönnum deildarinnar, miðvallarleikmanninum Yesti og
bakverðinum Asiar del
Horno. Smáliðið Getafe
gladdi marga og
sömuleiðis Levante í
byrjun leiktíðar þótt
þar skorti dampinn
á, Bernd Schuster
látinn taka pokann
sinn og fall varð örlögin á
vordögum.
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> NJÁLL EIÐSSON BÝR TIL ÚRVALSLIÐ 1. TIL 4. UMFERÐAR LANDSBANKADEILDARINNAR

Sex leikmenn frá FH í liðinu

4-3-3

Daði Lárusson, FH: Hefur fengið fæst mörk á
sig. Traustur og reyndur markvörður.

Guðmundur

Guðmundur Sævarsson, FH: Skemmtilegasti
bakvörðurinn í deildinni. Fljótur og góður
sóknarlega.
Auðun Helgason, FH: Mjörg sterkur í návígjum og mikill keppnismaður.
Tommy Nielsen, FH: Les leikinn vel og gefur
góðar sendingar. Góður stjórnandi.
Bjarni Ólafur Eiríksson, Val: Líkamlega sterkur leikmaður. Er með góðar sendingar og getur
auðveldlega skorað mörk.
Helgi Valur Daníelsson, Fylki: Duglegur og

ÚR SPORTINU
nska úrvalsdeildarliðið Tottenham
hefur rekið Danann
Frank Arnesen frá
störfum en hann
hefur haft yfirumsjón
með knattspyrnumálum Tottenham
síðasta árið. Arnesen
er sakaður um að hafa á laun átt
viðræður við Chelsea og með því
brotið reglur enska knattspyrnusambandsins. Þetta er í annað
skiptið á skömmum tíma sem
Chelsea er uppvíst að því að falast
ólöglega eftir leikmönnum sem
samningsbundnir eru öðrum
félögum.

E

órey Edda Elísdóttir stangarstökkvari stökk 4.18 metra og
Þ
varð í 5. til 6. sæti á alþjóðlegu
stigamóti í frjálsum íþróttum í Sevilla
í gær en hún sigraði
Smáþjóðaleikanna á fimmtudaginn
með stökki upp á 4,40 metra sem
var Smáþjóðaleikamet.
elgíska tennsidrottningin Justine
Henin-Hardenne vann opna
B
franska meiataramótið í tennis í
annað sinn í gær en hún var
úrslitaleikinn gegn frönsku konunnni
Mary Pierce af miklu öryggi í tveimur
settum, 6-1 og 6-1.
afsteinn Ægir
Geirsson slasaði í
H
götuhjólreiðum á
Smáþjóðaleikunum
en í upphafi annars
dags datt einn
keppandi fyrir framan
hann með þeim
afleiðingum að
Hafsteinn þurfti að snarbremsa og
datt. Hann var fluttur á spítala með
sjúkrabíl og eftir ítarlega skoðun og
myndatöku var hann settur í gifs frá
ökkla og upp að læri. Læknir
hópsins, Ágúst Kárason, skoðaði
myndirnar og mat stöðu Hafsteins
þannig að hann væri ekki brotinn
eða alvarlega slasaður.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
JÚNÍ

2 3

4

5 6

7 8

Sunnudagur
■ ■ LEIKIR
 16.00 KS og Víkingur R. mætast á
Siglufirði í 1. deild karla.

 16.00 Stjarnan og Tindastóll
mætast í Garðabænum í 2. deild
karla.

■ ■ SJÓNVARP
 10.50 Handbolti gegn
hörmungum á RÚV.

 11.35 Hnefaleikar á Sýn. Kostya
Tszyu – Ricky Hatton. (e)

 15.30 Golf á Sýn. Memorial
Tournament (e)

 19.00 Golf á Sýn. Bein útsending
frá Memorial Tournament.

 22:00 Helgarsportið á RÚV.
 22.00 Hnefaleikar á Sýn. Kostya
Tszyu – Ricky Hatton. (e)

 22:15 Smáþjóðaleikarnir á RÚV.
(1:5)

 00.30 NBA körfuboltinn á Sýn.
Detroit – Miami. (e)

skynsamur leikmaður. Heldur bolta vel.
Dennis Siim, FH: Mjög sterkur í loftinu, góðar
sendingar og hefur batnað með hverjum leik.
Guðmundur Benediktsson, Val: Hugmyndaríkur og óútreiknanlegur. Skorari og leggur auk
þess upp mörkin.

Matthías Guðmundsson, Val: Fljótur, vinnusamur og hefur bætt sig í markaskorun.

Auðun

Siim

Tommy

Bjarni

Helgi Valur

Guðmundur B.
Tryggvi

Matthías

Tryggvi Guðmundsson, FH: Fæddur markaskorari. Klókur og keppnismaður mikill.
Guðmundur Steinarsson, Keflavík: Frábær skotmaður, grimmur og fljótur að framkvæma hlutina.

Daði

Guðmundur S.

„Þjálfari þessa liðs gæti verið í kaffi allan
leikinn og það kæmu margir að horfa á
það því það væri stórskemmtilegt.“

Enn ekkert gull í körfuboltanum
Íslenska karlalandsli›i› enda›i í ö›ru sæti ﬂri›ju Smáﬂjó›aleikana í rö›. K‡pur trygg›i sér fimmta gulli›
í rö› me› ﬂví a› vinna stærsta sigurinn á Íslandi í sögu leikanna.
Körfuboltalandsliðin
þurftu bæði að sætta sig við silfur
á Smáþjóðaleikunum í Andorra og
lengist því biðin eftir gullinu um
að minnsta kosti tvö ár í viðbót.
Silfrið kom í hús hjá körlunum í
gær þegar íslenska liðið vann 12
stiga sigur á San Marínó, 94-82, í
fjórða og síðasta leik sínum.
Magnús Þór Gunnarsson skoraði 27 stig í leiknum og Hlynur
Bæringsson bætti við 17 stigum.
Þeir Magnús og Hlynur voru tveir
stigahæstu menn íslenska liðsins á
Smáþjóðaleikunum, Magnús Þór
var með 17,5 stig að meðaltali í leik
og Hlynur skoraði 16 stig og tók 10
fráköst í leik. Nýi Íslendingurinn
Darrel Lewis skoraði hinsvegar
bara 9,3 stig að meðaltali og varð
fjórði stigahæstur á eftir Sigurði
Þorvaldssyni sem skoraði 10,8 stig
í leik.
Ísland hefur bara unnið eitt gull
á síðustu sex leikum og það unnu
stelpurnar á heimavelli 1997.
Karlalandsliðið hefur ekki unnið
Smáþjóðaleikanna síðan á Möltu

KÖRFUBOLTI

BIÐ KARLALANDSLIÐSINS
EFTIR GULLI Á LEIKUNUM:
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991

2. sæti
2. sæti
2. sæti
Ekki keppt
3. sæti
3. sæti
1. sæti
1. sæti

fyrir tólf árum en þeir voru þó
mun nærri gullinu á síðustu tveimur leikum en í Andorra þar sem Ísland tapaði með 24 stigum gegn
Kýpur í óopinberum úrslitaleik.
Frá því að karlaliðið vann gull
tvö ár í röð í Andorra 1991 og á
Möltu 1993 hefur uppskera liðsins
verið þrjú silfur og tvö brons. Biðin eftir gullinu er því orðin löng,
alltof löng af mati flestra sem hafa
á sama tíma séð íslenska liðið
vinna sig upp metorðalistann í
Evrópukeppninni.
1995 tapaði íslenska landliðið
fyrir heimamönnum í Lúxemburg,
86-95, í undanúrslitunum en vann
síðan San Marínó í leik um þriðja
sætið. Tveimur árum síðar hófst
Kýpurmartröð íslenska liðsins
sem tapaði undanúrslitaleiknum
fyrir Kýpur í Smárunum með 15
stigum, 64-79.
Ísland vann síðan Lúxemburg
örugglega í leiknum um þriðja
sætið. 1999 var ekki keppt í körfubolta en tveimur árum síðar tapaði
íslenska liðið með 14 stigum fyrir
Kýpur í úrslitaleik. Vonbrigðin
voru örugglega mest á Möltu fyrir
tveimur árum þegar íslensku
strákarnir misstu niður unnan úrslitaleik gegn Kýpur. Ísland náði
mest 16 stiga forskoti um miðja
þriðja leikhluta, 58-42, en varð á
endanum að sætta sig við tveggja
stiga tap, 77-79. Í ár átti íslenska
liðið aldrei möguleika í lið Kýpur
sem komst í 21-7, leiddi með 21

MAGNÚS MEÐ 70
STIG OG 18
ÞRIGGJA STIGA
KÖRFUR Keflvík-

ingurinn Magnús
Þór Gunnarsson
var stigahæstur
hjá íslenska landsliðinu á Smáþjóðaleikunum,
skoraði 17,5 stig
úr leik og hitti úr
18 af 42 þriggja
stiga skotum sínum (43%).
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

stigi í hálfleik, 21-46, og vann leikinn að lokum með 24 stigum, 66-80.
Þetta er stærsta tap Íslands á Smáþjóðaleikunum frá upphafi og
bætti reyndar gamla metið um heil
9 stig. Íslenska liðið hefur aðeins
tapað fjórum leikjum á leikunum
frá 1997, öllum fyrir Kýpur og allir hafa þeir kostað íslenska liðið
gullið.
Það vantaði vissulega í íslenska
liðið, þjálfarinn Sigurður Ingi-

mundarson og fyrirliðinn Friðrik
Stefánsson sátu báðir heima, þá
var Jón Arnór Stefánsson meiddur
og þeir Jakob Sigurðarson og Logi
Gunnarsson komust ekki til Andorra.
Engu að síður mættum við með
mjög frambærilegt sem ætti að
gera betur en að steinliggja fyrir
Kýpurbúum sem hafa unnið gullverðlaunin á fimm Smáþjóðaleikooj@frettabladid.is
um í röð.
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Líkamlegt ástand

MYND: HELGI SIGURÐSSON

KRISTJÁN HJÁLMARSSON HEFUR ÁHYGGUR AF STJÓRNMÁLAMÖNNUM

Stjórnmálamenn hafa
tekið upp á því síðustu
ár að velja sér þá fjölmiðla eða fjölmiðlamenn sem þeir ræða
við. Valið fer oft eftir því
hvort og þá hvernig
fjölmiðlarnir eða viðkomandi
fjölmiðlamenn hafa fjallað um mál sem snúa
að stjórnmálamönnunum.
Margir hafa gagnrýnt þessa aðferð stjórnmálamannanna enda tilheyra þeir þeirri stétt sem veita
þarf hvað mest aðhald.
Nú hefur komið í ljós að stjórnmálamenn hafa beitt álíka aðferðum
um langt skeið og á jafnvel enn undarlegri máta en áður er greint frá.
Finnur Ingólfsson, fyrrum við-

skiptaráðherra, lýsti því yfir í vikunni að hann hefði neitað fjölmiðlamanni um viðtal vegna andlegs
ástands mannsins og neitaði að útskýra nánar hvað hann átti við þegar falast var eftir því.
Nú ætla ég ekki að fullyrða um
andlegt ástand fjölmiðlamannsins á
þeim tíma þegar Finnur neitaði honum um viðtal. Hitt veit ég þó að
stjórnmálamenn, eins og aðrir
menn, hafa oft á tíðum verið í annarlegu ástandi andlega þegar þeir hafa
stigið í ræðustól eða veitt viðtöl.
Stundum má fólk anda djúpt áður en
það talar.
Það sem hræðir mig samt
kannski meira við orð Finns er það
að stjórnmálamenn virðast vera
farnir að láta undan asnalegum kröf-

um samtímans um útlit og vaxtarlag
fólks. Finnur neitaði nefnilega líka
að tala við fjölmiðlamanninn þar
sem hann var líka í annarlegu líkamlegu ástandi. Ef marka má orð Finns
myndi hann varla tala við mig því
sjálfur hef ég alltaf verið langt undir kjörþyngd og þyki frekar ljótur.
Nú en ef stjórnmálamenn ætla að
velja fjölmiðlamenn eftir útliti gætu
þeir kannski auglýst eftir þeim í þar
til gerðum dálkum smáauglýsinga.
Þá gæti auglýsingin hljómað svona:
„Alþingismaður óskar eftir því að
tala við ljóshærðan, fallegan, vel
byggðan og brjóstastóran blaðamann í kjörþyngd sem spyr þægilegra spurninga. Mynd og upplýsingar sendist í Alþingishúsið við
Austurvöll.“ ■

■ PONDUS

Eftir Frode Överli

Jæja sitjið þið bara
hérna tvær og hafið
það notalegt?

Alveg karlmannlausar,

Æjæ, fyrirgefðu
elskan

Úpps

Þú hreinsar bara
borðin eins og
venjulega?

Ég vill fara
heim!

★
★★★ta★mynd

„Svalas “ ÞÞ FBL
ársins

■ PÚ OG PA

FORSÝND Í KVÖLD KL. 20.00
Bönnuð innan 16 ára

Eftir SÖB
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Hvernig get ég treyst ﬂér aftur?
LEIKLIST
VALGEIR SKAGFJÖRÐ

Móðir mín, dóttir mín eftir Ingibjörgu Reynisdóttur
Senukúnstnerinn í samvinnu við Hafnarfjarðarleikhúsið
Tónlist: Ragnheiður Gröndal / Leikstjóri:
Eline Mckey / Leikarar: Ingibjörg Reynisdóttir og Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir / Lýsing: Garðar Borgþórsson.

NIÐURSTAÐA: Niðurstaða: Sagan hefur sterk
áhrif og víða tekst höfundi að lýsa ágætlega
þeim kvíða og þeirri angist sem fylgir því barni
sem býr við alkóhólisma móður sinnar.

SÍÐUSTU

texta. Annars sýndi Ingibjörg
geðbrigði hinnar drykkjusjúku
móður nokkuð vel. Hún virkaði
taugaóstyrk framan af en í seinni
hlutanum þegar örvæntingin tekur völdin náði Ingibjörg fallegri
blæbrigðum og dýpt í sínum leik.
Ísgerður Elfa virkaði ótrúlega
sannfærandi sem gelgjuskeiðsunglingur og tókst áreynslulítið
að miðla undirliggjandi tilfinningum með nærveru sinni og
næmri hlustun.
Ragnheiður Gröndal gerir tónlist við verkið og flytur hana á
sviðinu. Hún er afbragðs píanóleikari og hefur auk þess undurblíða söngrödd. Hennar þáttur
fannst mér binda saman söguna
og bæta nokkru við verkið fremur en slíta í sundur eins og stundum vill gerast. Textarnir og laglínurnar ríma ljóðrænt og næstum angurvært við þær tilfinningar og hugsanir sem bærast innra
með persónum leiksins.
Reynslumeiri leikstjóri hefði
ef til vill getað náð meiru út úr
verkinu en reynslan kemur með
tímanum. Frábært framtak hjá
þessum ungu konum og vonandi
að þær vaxi með hverju verkefni. Sýningin er án hlés og ég
kann vel við svona stuttar
knappar sýningar. Maður velti
því fyrir sér hvort ekki mætti
einhvern tíma sýna tvær til
þrjár svona stuttar leiksýningar
á sama kvöldinu. Einþáttungurinn er mjög skemmtilegt en um
leið vanmetið leikhúsform og
gaman væri að fá að sjá meira
af slíkum verkum.

SÝNINGAR!!!
Aðeins 2 sýningarhelgar eftir
Missið ekki af einleik Eddu Björgvins
í Borgarleikhúsinu • Sími 588 8000

Valgeir Skagfjörð

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Hið nýja Hafnarfjarðarleikhús
hefur í vetur verið vettvangur
frjálsra leikhópa sem sýnt hafa
þar verk sín í einhvers konar
samstarfi. Þau hafa verið af ýmsum toga en þetta leikverk markar
upphaf „Bjartra daga“ í Hafnarfirði sem er eins konar lista- og
menningarhátíð sem bærinn
stendur fyrir um þessar mundir.
Hafnarfjarðarbær hefur stutt
menningarstarfsemi á undanförnum árum svo að til eftirbreytni hlýtur að teljast.
Sýningin sem boðið er upp á í
Hafnarfjarðarleikhúsinu lýsir
kjarki og dug þriggja ungra listakvenna sem vilja láta raddir sína
heyrast. Þær leggja upp með leikhús í sínu einfaldasta formi og
höfundinum liggur ýmislegt á
hjarta. Textinn er knappur en
segir það sem segja þarf. Þeim
tekst ætlunarverk sitt, að segja
sögu á sviðinu.
Það er ekki vandalaust að vera

höfundur leikverks og leika jafnframt annað aðalhlutverkið í því.
Þess vegna reynir á leikstjórann
að leiða saman höfundinn og leikarann. Eðli málsins samkvæmt
hlýtur leikstjóranum að vera
vandi á höndum þegar verkið er
hugarsmíð annars leikendanna og
þá togast á hið leiðandi hugmyndastarf leikstjórans og það
að vera trúr höfundinum og verkinu.
Í sem stystu máli þá hefur sagan sterk áhrif og víða tekst höfundi að lýsa ágætlega þeim kvíða
og þeirri angist sem fylgir því
barni sem býr við alkóhólisma
móður sinnar. „Hvernig get ég
treyst þér aftur?“ spyr barnið um
leið og það veit innst inni að það
getur ekki treyst orðum alkóhólistans. En þrátt fyrir þá skelfilegu fullvissu verður barnið ekki
svipt voninni. Það er alltaf von.
Sama hve vanhæf móðirin er þá
trúir barnið því alltaf að ástandið
muni lagast.
Leikritið svarar svo sem engum spurningum og nútímasamfélag er orðið mun upplýstara um
eðli alkóhólisma sem er stigvaxandi vandamál alls staðar í kringum okkur. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur lýst því yfir
að ofneysla áfengis verði mesti
heilbrigðisvandi heimsins í framtíðinni.
Leikkonurnar áttu góða spretti
en sums staðar hefði leikstjórinn
mátt gera meiri kröfur um leik
þegar átökin stóðu sem hæst. Þar
fannst mér Ingibjörg á stundum
ekki alveg hafa vald á raddbeitingu sem bitnaði á skýrleika í

MÓÐIR MÍN, DÓTTIR MÍN Leikrit Ingibjargar Reynisdóttur er sýnt í Hafnarfjarðarleikhúsinu á Björtum dögum.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
JÚNÍ

2 3

4

5 6

7 8

Sunnudagur
■ ■ TÓNLEIKAR
 16.00 Fyrri útgáfutónleikar Hildar

 16.00 Listaverkauppboð verður
haldið á menningarhátíð Grand
Rokk.

■ ■ HÁTÍÐ HAFSINS
 13.00 Skólaskipið Sæbjörg siglir
um sundin blá með alla fjölskylduna.
Aðgangur ókeypis. Einnig verður siglt
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af stað klukkan 14 og 15.

 14.00 Hátíðarhöld sjómannadagsins á Miðbakka Reykjavíkurhafnar
með ávörpum.
Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

Völu verða í Salnum í Kópavogi.

 17.00 Kvennakór Garðabæjar verður
með tvenna vortónleika í júní. Þeir fyrri
verða í Seltjarnarneskirkju í dag. Meðleikarar kórsins eru þær Helga Laufey
Finnbogadóttir píanóleikari og Marion
Herrera hörpuleikari. Kórstjóri er Ingibjörg Guðjónsdóttir.

 20.00 Söngkvartettinn OPUS og
Samkór Grindavíkur halda sameiginlega tónleika í Grindavíkurkirkju.
Vignir Þór Stefánsson leikur með á
píanó.

 20.00 Seinni útgáfutónleikar Hildar
Völu verða í Salnum í Kópavogi.

 22.00 Stórhljómsveit Megasukks
verður með tónleika á Grand Rokk.
Megas, Súkkat og gestir.

■ ■ FUNDIR
 12.30 Málþing verður haldið á
menningarhátíð Grand Rokk.

■ ■ SAMKOMUR
 13.00 Menningarsamtök Norðlendinga efna til Matthíasarvöku, hátíðardagskrár í Sigurhæðum, húsi
Matthíasar Jochumssonar, í tilefni af
170 ára afmæli skáldsins.

=[jcYVg/

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

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

Ìa[gcygca[hYii^g
d\;g^g^`;g^g^`hhdc

KALLI Á ÞAKINU
e. Astrid Lindgren
Í samstarfi við Á þakinu
Í dag 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,

7gncYh:^cVghYii^g
:kVGcÃdg\Z^ghYii^g
d\=VaaVÓaV[hYii^g
=VaaYgV<Z^g]VghYii^g!
ÓaV[V=gcc?chYii^g
d\:abVAhV<jccVghYii^g

Lau 9/7 kl 14, Su 10/7 kl 14, Su 17/7 kl 14,

>c\kVg:#H^\jghhdc

Su 24/7 kl 14

EZiZg6cYZghdc
I^ccVA^cY<jccVghYii^g

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Einleikur Eddu Björgvinsdóttur.
Í kvöld kl 20, Fi 9/6 kl 20,
Fö 10/6 kl 20 - UPPS., 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

KVa\ZgjgGcVghYii^g
d\K^\c^gGV[cKVaÄghhdc
KVicVYVchbZn_V[aV\^/
<jaVj\:ahVWZiÓaV[hYii^g!
=VaaVBVg\gi?]VccZhYii^g!
@VigcÃdg`ZahYii^g!
BVg\giK^a]_{abhYii^g
d\H^\gcHaÓaV[hYii^g

:^chiV`jgk^ÂWjgÂjg
9bcZ[cYkZ^i^gÄgZcckZgaVjc
Ì]dg[ZcYjgkZ^iVZ^ckZgaVjc
9VchV[dghVa{Z[i^g

;^bbijYV\h`kaY^Â.#_c¶`aj``Vc'%/%%
ÏhVbhiVg[^k^/

5. júní 2005 SU N N U DAGU R

40

„Hann spurði sig að því hvort það
hefði verið réttlætanlegt að ljúga,
blekkja og kveikja í fallegu húsi aðeins til að bjarga ungum manni.“
Úr bókinni „Leyfðu mér að segja þér
sögu“ eftir metsöluhöfundinn Jorge Bucay.

baekur@frettabladid.is

Fegur›in gerir hryllinginn verri
Ungverski rithöfundurinn og Nóbelsverðlaunahafinn
Imre Kertész sá ekki önnur ráð en að skrifa sjálfur
kvikmyndahandrit eftir bók sinni Örlögleysi, sem kom
út hér á landi á síðasta ári í þýðingu Hjalta Kristgeirssonar. Ungverski kvikmyndatökumaðurinn Lajos
Koltai leikstýrði myndinni, sem á frummálinu heitir
Sorstalanság.
„Ég veit vel að margir rithöfundar gefa ekki leyfi til
þess að láta kvikmynda bækur sínar. En þær verða þá
bara kvikmyndaðar eftir dauða þeirra. Þá fannst mér
betra að halda sjálfur um taumana,“ sagði Kertész í
nýlegu viðtali við þýska dagblaðið Tagesspiegel.
Bókin fjallar um fjórtán ára Gyðing í Búdapest árið
1944, sem er rekinn um borð í lest á leið til dauðabúða nasista. Kertész hlaut Nóbelsverðlaunin árið
2002, ekki síst fyrir þessa bók sem kom út árið 1975
og er sterklega mótuð af reynslu hans sjálfs frá
Auschwitz árin 1944-45.
Myndin hefur verið gagnrýnd í Þýskalandi fyrir það
hve fegurðin sé áberandi innan um hryllinginn í útrýmingarbúðunum, sólin skíni og fjöldasenur virki

gjarnan eins og áhrifamikil dansatriði.
„Fyrir mig er þessi fegurð mikilvægust,“ svarar Kertész
og segir lífið í útrýmingarbúðunum enn hryllilegra
vegna þess hve fagurt sé um að litast í kring.
Hann segist líka meta mikils mynd ítalska spéfuglsins
Robertos Benignis La vita é bella, hins vegar sé mynd
hans gjörólík sinni því mynd Benignis sé hreint ævintýri.
„Það er dæmigert fyrir aðra kynslóðina, sem hefur
enga persónulega reynslu af helförinni heldur þekkir
hana aðeins af frásögn foreldra sinna.“

> Bók vikunnar ...
STEINSTEYPA
eftir Thomas Bernhard
Meðal evrópskra bókmenntaunnenda
hefur sannkallað Thomas Bernhardæði gripið um sig síðustu tvo áratugi.
Nú gæti verið komið að Íslandi, því
Bjartur hefur sent frá sér bókina Steinsteypu í þýðingu Hjálmars Sveinssonar.
Bókin þykir mjög aðgengileg aflestrar þrátt fyrir óhemju langar setningar
og algeran skort á greinaskilum. Hún
fjallar um Rúdolf, sem hefur í tíu ár
búið sig undir að skrifa umfangsmikið
fræðirit um uppáhaldstónskáldið sitt,
Felix Mendelssohn-Bartholdy. Þegar
hann er loks reiðubúinn að skrifa
fyrstu setninguna verður hann fyrir
óvæntum truflunum, hverri á fætur
annarri, og lætur síðan móðan mása á
blaðsíðum bókarinnar um allt sem
hann hefur á hornum sér.

HÖFUNDUR ÍSLANDS: SÖGÐ „EIN AF BESTU BÓKUM VORSINS“ Í ÞÝSKALANDI.

Tvær nýjustu
skáldsögur Braga
Ólafssonar,
Gæludýrin og
Samkvæmisleikir,
eru komnar út í
kilju hjá bókaforlaginu Bjarti.
Báðar sögurnar
hafa fengið einróma lof gagnrýnenda, sú fyrri
var tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna og
Menningarverðlauna DV og sú síðari
fékk Menningarverðlaun DV fyrr á þessu
ári.

Þjóðverjar hrifnir af Hallgrími

Þjóðminjasafnið og
JPV útgáfan hafa
sent frá sér bókina
Myndir á þili – Íslenskir myndlistarmenn á 16., 17. og
18. öld. Myndin er
gefin út í tengslum
við samnefnda
sýningu sem nú
stendur yfir í Þjóðmenningarhúsinu við
Hverfisgötu. Í bókinni er fjallað um
nafngreinda myndlistarmenn sem störfuðu hér á landi á 16.-18. öld. Bæði
bókin og sýningin eru afrakstur rannsókna Þóru Kristjánsdóttur á listgripum
í Þjóðminjasafninu.
Félag um menntarannsóknir var
stofnað árið 2002
og eru félagsmenn fræðimenn
og fagfólk á sviði
skóla- uppeldisog menntamála. Í
lok síðasta árs
kom út fyrsta tölublað tímaritsins
Tímarit um menntarannsóknir, stórt og
glæsilegt hefti með 19 greinum sem
allar eru byggðar á erindum frá fyrstu
ráðstefnu félagsins, sem haldin var í
nóvember 2003.. Ritstjóri var Júlíus K.
Björnsson.

Lofsamlegir ritdómar hafa haldið áfram að birtast í þýskum fjölmiðlum um skáldsögu Hallgríms
Helgasonar, Höfundur Íslands,
sem kom út í vetur þar í landi hjá
forlaginu Clett-Kotta.
Bókasíðan perlentaucher.de
kallar bókina „eina af bestu bókum vorsins“ og segir Hallgrím
vera nýju stjörnuna „á höfundahimni Íslands sem, eins og gefur
að skilja, er ekki mjög þéttstirndur.“
Um bókina hefur verið fjallað
bæði í sjónvarpi og útvarpi og
dagblöðin eru öll á einu máli um
að gæði þýðingarinnar hafi átt
stóran þátt í velgengni bókarinnar meðal þýskumælandi lesenda.
Gagnrýnandi
dagblaðsins
Süddeutsche Zeitug, Silja Ukena,
setur Hallgrím í samhengi umræðunnar um póstmódernisma.
Hún segir að Hallgrimur hafi
með bók sinni endurlífgað kenningu Roland Barthes um dauða
höfundarins, en Hallgrímur geri
það „að sjálfsögðu með fáránlegum snúningi, sem gefur að skilja,
því Hallgrímur Helgason er nú
einu sinni póstmódernisti“.
Samt finnst henni Hallgrími
takast best upp þar sem póstmódernismanum
sleppi:
„Sterkasti hluti bókarinnar er
„skáldsagan“ í skáldsögunni, sagan af bóndanum Hrólfi. Hallgrími tekst þar, hvað sem allri
íróníu og sjálfssviðssetningu líður, að skapa manneskjur af holdi
og blóði. Þetta eru dauðlegar sálir sem elska, gráta og hata, utan
allra gæsalappa. Algerlega að
óvörum birtir hann þarna rómantíska hlið á sér, nokkuð sem maður hefði seint búist við af hinum

FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

■ NÝJAR BÆKUR

HALLGRÍMUR HELGASON Gagnrýnandi Süddeutsche Zeitung segir Hallgrími takast
„með fáránlegum snúningi“ að lífga við gamla kenningu Barthes um „dauða höfundarins“.

svala höfundi „101 Reykjavík“.“
Sjálfur hefur Hallgrímur
haldið tvisvar til Þýskalands í
vetur til að lesa upp úr bók sinni
og segist hafa fengið afar góðar
viðtökur.
„Þjóðverjar
hafa
reyndar skipst svolítið í tvo hópa,
því bókin er lykilróman um Halldór Laxness og það eru ekki allir
þýskir lesendur að skilja það. En
svo eru aðrir sem segja að það
skipti engu máli, maður geti alveg notið bókarinnar án þess að
þekkja nokkuð til hans.“
Hallgrímur hefur á hverjum
stað fengið einhvern heimamann
til þess að lesa upp úr bókinni á
þýsku. Í Zürich í Sviss vildi svo
vel til að leikarinn Jón Laxdal tók
að sér lesturinn.
„Það var gaman að fá að hitta
Jón, sem lést skömmu síðar.
Hann var mjög lifandi og
skemmtilegur
persónuleiki.
Þetta var líka skemmtileg tenging við Laxness.“
Jón lék á sínum tíma stór
hlutverk í þýsk-íslenskum sjónvarpsþáttum sem gerðir voru
eftir tveimur sögum Halldórs
Laxness, Brekkukotsannál og
Paradísarheimt.
„Mér fannst líka forvitnilegt
að fá að fylgjast með því að engin læti hafa orðið út af kaflanum
sem fjallaði um kommúnisma,“
bætir Hallgrímur við. „Í Þýskalandi virðast menn hafa lokið
uppgjörinu við kommúnismann,
þótt hér á landi séu greinilega
ekki allir búnir að kyngja því
hvers konar böl kommúnisminn
var, sem sannast á því að hérna
voru menn enn að æsa sig út af
Stalín og kommúnismanum núna
á dögunum.“ ■

Bókabú›in sem fer›ast
„Við seljum fyrst og fremst bækur sem sjálfar eru myndlistarverk, en ekki bækur um myndlist
eða myndlistarmenn. Við erum
ekki með mikið af katalógum,“
segir Rúna Þorkelsdóttir, sem
rekur nokkuð sérstæða bókabúð
úti í Amsterdam ásamt tveimur
öðrum myndlistarmönnum, þeim
Jan Voss og Henriëtte van Egten.
Bókabúðina opnuðu þau fyrst
í afar litlu húsnæði úti í Amsterdam árið 1986 og gáfu henni
nafnið Boekie Woekie.
„Hún var þrír sinnum þrír
metrar að stærð og ein af minnstu
búðunum í Amsterdam. Síðan
opnuðum við nýja búð árið 1993
og erum enn að.“
Upphaflega voru þau sex saman, allt myndlistarmenn sem sjálf
höfðu búið til bókverk.
„Einn okkar, Jan Voss, er gamall nemandi Dieters og árið 1993
kemur Dieter til okkar og þá förum við að vinna fyrir hann. Við
keyptum okkur ljósritunarvél og
fórum að vinna bækur fyrir hann
og binda inn.“
Árið 1995 tók Dieter þau með sér
á stóra sýningu sem hann hélt í
Austurríki og þar var opnað útibú

frá bókabúðinni á meðan sýningin
Núna er útibú frá bókabúðinni
stóð yfir.
Boekie Woeki í anddyri Listasafns
„Við fórum til Marseille með
Reykjavíkur í Hafnarhúsinu, þar
honum 1997 og á síðustu sýningsem sýning á verkum Dieters
Roth stendur yfir.
una sem hann hélt 1998 í Zürich.
„Dieter var alltaf með smiði og
Eftir það höfum við farið um með
uppsetningafólk með sér og þeir
Dieter Roth akademíunni, við vorhafa byggt búðirnar okkar. Í Evrum bæði í Basel árið 2000 og í
ópu notuðu þeir alltaf sama efnið,
Lübeck síðasta sumar. Við förum
en hingað kom ekkert nema afþá með bókabúðina sem sýningargreiðsluborðið. Það hefði verið of
grip og tökum alltaf með okkur
mikið að flytja allt hitt.“ ■
eitt eða tvö eintök af hverjum titli
sem við eigum
meira en eitt af.“
Rúna
segir
þessi
ferðalög
með búðina vera
stóran part af list
þeirra þriggja nú
orðið.
„Búðin er eins
og skúlptúr sem
tekur
stöðugt
breytingum í hvert
skipti sem við setjum hana upp á nýjum stað. Við flytjum alls konar dót
með okkur, bæði
grafík frá Dieter
og verk frá okkur RÚNA Í BÓKABÚÐINNI Hollenska bókabúðin Boekie
sjálfum.“
Woekie hefur verið flutt til landsins og sett upp í Hafnarhúsinu.
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Grilltíminn er hafinn!
[ METSÖLULISTI ]

Í bókinni Gott af grillinu er að finna úrval af
nýjum og freistandi uppskriftum fyrir sælkera
sem vilja prófa eitthvað nýtt og spennandi á
grillið.
Hér finnur þú yfir 40 uppskriftir að girnilegum
fisk-, kjöt- og grænmetisréttum á grillið.
Lesandinn fær góð ráð til að fullkomna
matseldina og bókin geymir jafnframt afar
hagnýta töflu yfir hæfilegan grilltíma á helstu
hráefnum.

EYMUNDSSON
MÁL OG MENNING
PENNINN
AÐALLISTINN – ALLAR BÆKUR
KLEIFARVATN (KILJA)

1 Arnaldur Indriðason

HUGMYNDIR SEM BREYTTU...

2 Felipe Fernández-Armesto

Allt verður gott sem af grillinu kemur, með
hjálp þessarar bókar.

ÍSLANDSSAGA A-Ö

3 Einar Laxness

FYRIR
SÆLKERA

ÚTIVISTARBÓKIN

4 Páll Ásgeir Ásgeirsson
VÍSINDABÓKIN

5 Ari Trausti Guðmundsson þýddi
ALKEMISTINN (KILJA)

6 Paul Coelho
ÍSLENDINGAR

7 Sigurgeir Sigurgeirsson og Unnur
Jökulsdóttir

8 VISKA FYRIR OKKAR ÖLD
Helen Exley tók saman

9 VERK AÐ VINNA

Geir Svansson þýddi

10 HVEITIBRAUÐSDAGAR (KILJA)
James Patterson

SKÁLDVERK - KILJUR

1 KLEIFARVATN

Arnaldur Indriðason

2 ALKEMISTINN

Meðal uppskrifta í bókinni:

3 HVEITIBRAUÐSDAGAR

Eggaldinrúllur fylltar með geitaosti • Laxaspjót með kúrbít og
perlulauk • Grillaðar lúðusteikur með caperssósu • Risarækjur í
salthjúp • Barbecue kjúklingur með sætum og nýjum kartöflum •
Steikarsamloka með sætu laukmauki • Fyllt lambalæri með steinselju og hvítlauk • Grilluð saltfisksteik á spínat- og sveppamauki

Paulo Coelho

James Patterson

4 ENGLAR OG DJÖFLAR
Dan Brown

5 ELLEFU MÍNÚTUR
Paulo Coelho

6 SKUGGA-BALDUR
Sjón

7 BELLADONNASKJALIÐ
Ian Caldwell

8 DA VINCI LYKILLINN
Dan Brown

9 KALAHARI VÉLRITUNARSK...

Stórar og glæsilegar
myndir af öllum réttum

Alexander McCall Smith

10 FURÐULEGT HÁTTALAG HUN...
Mark Haddon

Listarnir eru gerðir út frá sölu dagana
25.05.05 – 31.05.05 í Bókabúðum Máls og
menningar, Eymundsson og Pennanum

edda.is

Allir sem kaupa bókina
geta unnið glæsilegt
Weber gasgrill og fleiri
vandaðar grillvörur!

SÍMI 564 0000

HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 551 9000

Yfir
25.000 gesti
r
á aðeins 10
dögum!

Yfir
25.000 gesti
r
á aðeins 10
dögum!

★★★★★ Fréttablaðið
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★★ X-FM
★★★1/2 SJ Blaðið 1/2
★★★1/2 Kvikmyndir.com

Sýnd kl. 1, 2, 4, 5, 7, 8 og 10
Sýnd í Lúxus kl. 1, 4, 7 og 10
B.i. 10 ára

★★★★★ Fréttablaðið
★★★★1/2 kvikmyndir.is
★★★★ MBL
★★★★ X-FM
★★★1/2 SJ Blaðið 1/2
★★★1/2 Kvikmyndir.com

SK DV

Sýnd kl. 1, 3.30, 5.45, 8 og 10.15

Sýnd kl. 3, 6 og 9 B.i. 10 ára

Blóðug, brutal og brilliant!

★★★

ÓÖH DV
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

Sýnd kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.30
B.i. 16 ára

(+%'( %((&

★★

★★★
nd
sta my
„Svala “ ÞÞ FBL
ársins
★★★ HL MBL
★★★★

TV kvikmyndir.is
+ %"$,-#+

Forsýnd kl. 8 B.i. 16 ára

★★★ HL MBL

+ %"$,-#+

Sýnd kl. 8 B.i. 16 ára.

Downfall

%"-(+

Sýnd kl. 2 og 4 m/ísl. tali

Sýnd kl. 4 og 6

- allt á einum stað

Klámi› burt
frá .com
ICANN, samtök þeirra sem sjá
um lén á netinu, hafa ákveðið að í
framtíðinni skuli klámsíður vera
með endinguna .xxx. Er þetta gert
til þess að auðvelda foreldrum að
koma í veg fyrir að börn fari inn á
klámsíður en þær hafa oft borið
„vafasöm“ heiti sem á engan hátt
benda til þess að þar sé að finna
klám eða erótík. ■
JENNA JAMESON Ef einhverjir finna sig
knúna til þess að leita uppi þessa dömu
fær hún ekki lengur að vera með .com
endingu heldur .xxx

%"-(+

Sýnd kl. 10.20 Bi. 16 ára

★★★★
O.H.T. Rás 2

Sýnd kl. 3, 6 og 9
- allt á einum stað

Scarlett fer ekki í
brjóstahaldara í bóli›
Scarlett Johansson er ekki mjög
spéhrædd. Leikonan sem var að
klára að leika í mynd Michaels
Bay, The Island, kom leikstjóranum og öðru starfsmönnum
mjög á óvart þegar átti að taka
upp ástaratriði hennar og Ewans
McGregor. Þegar kemur að því

að fækka fötum eru flestar
leikkonur mjög óöruggar með
sig. „Scarlett var mjög ólík öðrum leikkonum sem ég hef unnið
með,“ sagði leikstjórinn. „Ég
veit ekki hversu oft ég hef þurft
að róa leikkonur niður og segja
þeim að þær séu fallegar. Það er
alltaf óskaplegt basl að koma
þeim út úr búningsherberginu.“
Þegar Michael fékk hringingu
frá aðstoðarmanni sínum um að
hann yrði að fara að hitta Scarlett fyrir ástaratriðið sagðist
hann hafa hugsað: „Jæja, byrjar
ballið“. En þegar hann kom í
búningsklefa Scarlettar stóð hún
þar ber að ofan og hélt á brjóstahaldara og sagði: „Ég verð ekki í
þessum brjóstahaldara því hann
er ljótur og það er ansalegt að
vera í brjóstahaldara í bólinu“.
Leikstjórinn sagði henni að hún
yrði að vera í brjóstahaldaranum því myndin ætti aðeins að
vera bönnuð yngri en tólf ára.
Scarlett sagði að hann yrði að
finna aðra leið til að hylja brjóstin og spurði: „Hver vaknar í
brjóstahaldara?“ ■

FRÉTTIR AF FÓLKI
að á
ekki af
Þ
Michael
Jackson
að ganga.
Þegar
saksóknarinn í
máli
hans, Ron
Zonen,
réðst
harkalega
að poppkónginum
í lokaorðum sínum féll
Jackson
saman og
var fluttur í skyndingu á sjúkrahús
með ofþornun. Zonen þótti víst
mjög vægðarlaus og sakaði
Jackson um að vera rándýr sem
lokkaði bráðir sínar með gulli. Lögfræðingur Jacksons kallaði hins
vegar „fórnarlambið“, Gavin Arvizo,
svikahrapp. Gert var ráð fyrir að
kviðdómurinn í málinu drægi sig
afsíðis á föstudeginum og því er
ljóst að nú fer loksins að sjá fyrir
endann á málinu öllu.

SCARLETT JOHANSSON Leikonan segist
alls ekki vera með fullkominn líkama en
hún sé samt ánægð með hann.

esperate Houswifes-pían Eva
Longoria er öflug í daðrinu. ÖrD
fáum dögum eftir að hún hætti

Enginn viðbjóður

með söngvaranum JC Chasez sást
Eva úti á lífinu með Wilmer Valderrama, úr That 70’ Show en hann
fékk ekki að staldra lengi við því
körfuboltamaðurinn Tony Parker
tók við af Wilmer og sást nokkrum
sinnum á stefnumóti við Evu. Kiefer
Sutherland var næstur á listanum
og sáust þau láta vel hvort að öðru.
En þar með er ekki allt upp talið því
Eva hefur einnig eytt tíma með
sjónvarpsstjörnunni Sean Faris og
Íslandsvininum Gerard Butler. Nú
síðast sást hún með hinum unga
Hayden Christensen en Eva er 6
árum eldri en hann.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Í TÆKINU

AKSJÓN

Þjáðist af hryggskekkju í æsku

7.15 Korter 14.00 Samkoma í Fíladelfíu
18.15 Korter 20.30 Vatnaskil – Filadelfia
21.00 Níubíó 22.15 Korter

17.00 Game TV (e) 21.00 Íslenski popp
listinn (e)

Þrjár bestu myndir

Isabellu:

Sendu SMS skeytið JA MMF á
númerið 1900 og þú gætir unnið.
12. hver vinnur.

▼

SMS leikur

Il Pap’occhio – 1981 Blue Velvet – 1986 Immortal Beloved – 1994

20.25

gegn hörmungum. Bein útsending frá góðgerðaleik í handknattleik í Madríd þar sem
margir bestu handboltamenn heims mætast.
Ágóði rennur til fórnarlamba flóðanna í Asíu.
12.40 Hlé

The Reykjavik International
School is accepting applications for the 2005-06
school year. Housed within
an Icelandic public school,
the school offers an educational program in English
to children in grades K – 6.
Children interact and learn
with Víkurskóli students regularly, bringing a true
international and cross-cultural spirit to the program.
Ideal for expatriates and Icelanders on the move, the
school is a new and exciting development for
Reykjavik’s business, diplomatic and international
community.

Accepting applications for the
2005-06 school year.
www.vikurskoli.is/RIS/ • Tel. 694-3341 • ris@vikurskoli.is

SKJÁREINN
7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Pingu, Vaskir Vagnar, Litlu vélmennin, Leirkarlarnir, Litlir hnettir,
Véla Villi, Svampur, Smá skrítnir foreldrar,
Könnuðurinn Dóra, WinxClub, As told by Ginger 1, Shin Chan, Scooby Doo, Lizzie McGuire,
Batman, Yu Gi Oh, Froskafjör, Shoebox Zoo)
14.30 Mad About Alice – NÝTT! (e) 15.00
Burn it! – NÝTT! (e) 15.30 Brúðkaupsþátturinn Já – Ný þáttaröð! (e) 16.15 Jack & Bobby
(e) 17.00 Innlit/útlit – lokaþáttur (e) 18.00

18.50
19.00
19.35
20.00

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Home Improvement (19:22) (Handlag-

18.45 Ripley's Believe it or not! – NÝTT (e)
19.30 The Awful Truth Þættirnir eru gagnrýn-

Elli eldfluga (3:7)
Fréttir, íþróttir og veður
Kastljósið
Út og suður (6:12) Gísli Einarsson flakkar vítt og breitt um landið og bregður
upp svipmyndum af áhugaverðu fólki.
Textað á síðu 888 í Textavarpi.
20.25 Napóleon (1:4) (Napoléon) Myndaflokkur í fjórum þáttum. Napóleón er
fangi Englendinga á eyjunni St Helenu
og rekur viðburðaríka sögu sína fyrir
breskri stúlku sem hann kynnist þar.
Leikstjóri er Yves Simoneau og meðal
leikenda eru Christian Clavier, Isabella
Rossellini, Gérard Depardieu, John
Malkovich og Anouk Aimée.
22.00 Helgarsportið
22.15 Smáþjóðaleikarnir 2005 (5:5) Samantekt frá keppni á Smáþjóðaleikunum í
Andorra.
22.30 Ringulreið (Chaos)Frönsk bíómynd frá
2001 um konu sem einsetur sér að
bjarga ungri vændiskonu úr þeirri
eymd sem hún býr við. Leikstjóri er
Coline Serreau og meðal leikenda eru
Vincent Lindon, Catherine Frot,
Rachida Brakni og Line Renaud.

0.20 Kastljósið 0.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

inn heimilisfaðir 1)

19.40 Whose Line Is it Anyway? (Hver á
þessa línu?)

20.05 Kóngur um stund (3:18) Umsjónar-

maður er Brynja Þorgeirsdóttir og hún
fjallar um allar hliðar hestamennskunnar í þætti sínum. Það verða því
óvæntar uppákomur og sumarstemning á Stöð 2 í allt sumar.
20.35 Johnson County War (Kúrekaerjur)Sögusviðið er villta vestrið þar sem
virðing fyrir lögum og reglum er takmörkuð. Bræðurnir Cain, Harry og
Dale hafa lifibrauð af nautgripum en
eru smáir í sniðum. Samt er reynt að
bola þeim í burtu en bræðurnir
ákveða að berjast fyrir tilverurétti sínum. Þeir eiga við ramman reip að
draga því andstæðingarnir eru stórtækir í nautgriparekstri og búa yfir öflugum liðsafla. Aðalhlutverk: Tom Berenger, Luke Perry, Adam Storke, Burt
Reynolds, Rachel Ward.
22.00 Twenty Four 4 (20:24) (24)Stranglega
bönnuð börnum.
22.45 Medical Investigations (8:20) (Læknagengið)Doktor Stephen Connor fer
fyrir sérfræðingasveit sem er kölluð til
þegar hætta er á ferðum og stöðva
þarf plágur og smitsjúkdóma.

23.25 15 Minutes (Stranglega bönnuð börnum) 1.25 The Skulls II (Bönnuð börnum)
3.05 Fréttir Stöðvar 2 3.50 Tónlistarmynd-

Providence (e)

ar en háðskar heimildamyndir um atburði líðandi stundar.
20.00 Dateline – NÝTT! Dateline er fréttaskýringaþáttur frá NBC sjónvarpsstöðinni í
Bandaríkjunum.
21.00 Worst Case Scenario – NÝTT! Þættir um
hvernig ósköp venjulegt fólk bregst
við óvenjulegum aðstæðum!
21.50 Da Vinci's Inquest – NÝTT! Sakamálaþættir um réttarannsóknardeild í
Vancouver, Kanada. Þættirnir byggja á
lífi Larry Campell, metnaðarfulls og
vandvirks dánardómstjóra í Vancouver
sem í starfi sínu lagði einlæga áherslu
á að gera borgina sína að betri stað til
að búa á.
22.40 Jenifer Sannsöguleg mynd um Jenifer
Estress, sem greind er 35 ára gömul
með Lou Gehrig sjúkdóminn. Samkvæmt læknum eru batahorfur ekki
góðar og er hún kemst að því hve litlu
fé er eytt í rannsóknir á sjúkdómumnum hefur hún og systur hennar ötula
baráttu í leit að lækningu. Aðalhlutverk: Laura San Giacomo, Jane
Kaczmarek, Annabella Sciorra, Edie
Falco, Julianne Margulies, Fisher
Stevens ofl.

0.25 Cheers – 3. þáttaröð (e) 0.55 Boston
Public 1.35 John Doe 2.20 Óstöðvandi tónlist

bönd frá Popp TíVí

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS

ANIMAL PLANET

Fréttir allan sólarhringinn.

Fréttir allan sólarhringinn.

12.00 Big Cat Diary 13.00 Wild India 14.00 Ultimate Killers 14.30 Predators 15.00 Crocodile Hunter 16.00 Horsetails 16.30 Zoo Story 17.00 Lyndal's Lifeline 18.00 Big
Cat Diary 19.00 Wild India 20.00 Growing Up... 21.00
Gorilla Encounters 22.00 Pet Rescue 22.30 Breed All
About It 23.00 Wildlife SOS 23.30 Aussie Animal Rescue
0.00 Ultimate Killers 0.30 Predators

EUROSPORT

DISCOVERY

13.00 Tennis: Grand Slam Tournament French Open
16.00 Football: UEFA European Women's Championship
England 20.00 Motorsports: Motorsports Weekend 20.30
Rally: World Championship Turkey 21.00 Car Racing:
World Series by Renault Valencia 21.15 Champ Car:
World Series Milwaukee United States 22.15 News:
Eurosportnews Report 22.30 Football: U-21 Festival Toulon France

12.00 Harley 13.00 Mummy Autopsy 14.00 Tsunami: Survival Stories 15.00 Why Intelligence Fails 16.00 Building
the Ultimate 16.30 Massive Engines 17.00 Battle of the
Beasts 18.00 American Chopper 19.00 Superweapons of
the Ancient World 22.00 American Casino 23.00 War Surgeons 0.00 Scene of the Crime

CNN INTERNATIONAL

Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS

BBC PRIME

Skólinn er einkarekinn grunnskóli innan Víkurskóla,
sem býður upp á alþjóðlega menntun fyrir börn á
aldrinum 5-12 ára.

DA VINCI'S INQUEST. Nýir sakamálaþættir um
réttarrannsóknardeild í Vancouver í Kanada.

12.00 Neighbours 12.20 Neighbours 12.40
Neighbours 13.00 Neighbours 13.20 Neighbours 13.45 Idol – Stjörnuleit (e) 14.40 You
Are What You Eat 15.05 Ég lifi... 15.50 William and Mary 16.35 Apprentice 3, The (1:16)
17.20 Einu sinni var 17.45 Oprah Winfrey

Reykjavik

International School

KÓNGUR UM STUND. Umsjónarmaður er Brynja
Þorgeirsdóttir og hún fjallar um allar hliðar
hestamennskunnar.

Drama

15.35 Hafið gaf og hafið tók 16.10 Á ferð
með golfstraumnum (2:2) 16.55 Í einum
grænum (5:8) 17.25 Út og suður (5:12)
17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Stundin okkar
18.25 Krakkar á ferð og flugi (5:10)

▼
99 kr/skeytið.
Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb.

21:50

SJÓNVARPIÐ
8.00 Morgunstundin okkar 10.50 Handbolti

Vinningar eru:
Miðar f. 2 Mr & Mrs Smith
Glæsilegur varningur tengdur
myndinni t.d. úr og bolir
DVD myndir
Margt fleira.

20.05

Lífsstíll

Fræðsla
NAPÓLEON. Fyrsti þátturinn af fjórum um líf
Napóleóns Bonaparte.

▼

POPP TÍVÍ

hjónabandinu lauk árið 1983. Leiklistarframi Isabellu fór vel af
stað um miðjan níunda áratuginn þegar hún
lék í myndinni Blue Velvet. Isabella sló
í gegn og vann Independent Spiritverðlaunin.
Síðan þá hefur hún leikið í fjölda
kvikmynda og gert það gott sem
fyrirsæta enda afar glæsileg kona.
Elskhugalisti hennar er líka langur en þar á blaði eru menn eins
og fyrirsætan Jonathan Wiedemann, David Lynch og Gary Oldman. Isabella er laus og liðug í
dag með tveimur börnum sínum, Elettra-Ingrid sem hún
eignaðist með Jonathan, og Roberto sem hún ættleiddi.

▼

6.00 Kate og Leopold 8.00 The Wedding
Planner 10.00 Muppet Treasure Island
12.00 The Paper 14.00 Kate og Leopold
16.00 The Wedding Planner 18.00 Muppet
Treasure Island 20.00 The Paper 22.00 Stardom (Strangl. b. börnum) 0.00 Lucky Numbers (B. börnum) 2.00 Bad Boys (Strangl. b.
börnum) 4.00 Stardom (Strangl. b. börnum)

7.00 Joyce Meyer 7.30 Benny Hinn 8.00 Ron
Phillips 8.30 Ísrael í dag 9.30 Blandað efni 10.00
Joyce Meyer 10.30 Miðnæturhróp 11.00 Blandað
efni 11.30 Um trúna og tilveruna 12.00 Freddie
Filmore 12.30 Dr. David Cho 13.00 Joyce Meyer
13.30 Robert Schuller 14.30 Mack Lyon 15.00
Vatnaskil 16.00 Joyce Meyer 16.30 Blandað efni
17.00 Sherwood Craig 17.30 Maríusystur 18.00
Um trúna og tilveruna 18.30 Joyce Meyer 19.00
CBN fréttastofan – fréttir á ensku 20.00 Ísrael í
dag 21.00 Gunnar Þorsteinsson 21.30 Ron
Phillips 22.00 Joyce Meyer 22.30 Blandað efni
23.00 CBN fréttastofan – fréttir á ensku

Isabella Fiorella Elettra Giovanna Rossellini fæddist 18. júní
árið 1952 í Róm á Ítalíu. Isabella á ekki langt að sækja leiklistargenið enda dóttir goðsagnarinnar Ingrid Bergman og leikstjórans Roberto Rossellini.
Í uppvexti átti Isabella við alvarlegt heilsuvandamál að stríða.
Hún þjáðist af hryggskekkju og þurfti hún að fara í aðgerð til
að rétta hana þegar hún var þrettán ára. Hún var rúmliggjandi
í rúmlega ár í gifsi frá toppi til táar.
Fegurð Isabellu vakti fljótlega athygli en hún vildi ekki feta í
fótspor foreldra sinna. Hún sneri sér að blaðamennsku og síðar vann hún við fyrirsætustörf og var meðal annars talsmaður
og aðalfyrirsæta Lancome-snyrtivara.
Í kjölfar fyrirsætustarfanna fékk Isabella hlutverk í kvikmyndum. Hún lék á móti móður sinni í A Matter of Time árið 1976
og ítölskum myndum eins og Il Prato árið 1979 og Ill
Pap’occhio árið 1981.
Isabella giftist leikstjóranum Martin Scorsese árið 1979 en

▼

OMEGA

ISABELLA LEIKUR Í NAPÓLEON KL. 20.25 Í SJÓNVARPINU Í KVÖLD.

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

12.00 Classic EastEnders 13.00 EastEnders Omnibus
15.00 Steve Leonard's Search for the Loch Ness Monster 16.00 The Chelsea Flower Show 17.00 A Place in
France 17.30 Location, Location, Location 18.00 Monarch of the Glen 19.00 Living the Dream 20.00 Diarmuid's
Big Adventure 21.00 Top Gear Xtra 22.00 Medical Mysteries 23.00 Battlefield Britain 0.00 The Promised Land
1.00 Spain Means Business 1.30 Japanese Language
and People
NATIONAL GEOGRAPHIC

12.00 Built for the Kill 13.00 Secrets of Samurai 14.00
The Barbarian and the Geisha 16.00 Nazi Expedition
17.00 Capturing the Killer Croc 18.00 Harem Conspiracy
19.00 Paranormal?

MTV

12.00 Filthy Rich Weekend Music Mix 12.30 The Fabulous Life of 13.00 Cribs 13.30 The Fabulous Life of 14.00
TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 Punk'd
17.00 World Chart Express 18.00 Dance Floor Chart
19.00 Switched On 19.30 Wild Boyz 20.00 Top 10 at Ten
21.00 Pimp My Ride 21.30 MTV Mash 22.00 MTV Live
23.00 Just See MTV
VH1

12.00 Cribs 12.30 Fabulous Life Of... 14.00 Fabulous Life
Hip Hop Superspenders 16.00 The Fabulous Life Presents The Fabulous Top 40 18.00 Fabulous Life Of... 20.00
The World's Most Fantabulous Homes 21.00 VH1 Rocks
21.30 MTV at the Movies 22.00 VH1 Hits
CLUB

12.10 Awesome Interiors 12.40 City Hospital 13.35
Famous Homes & Hideaways 14.00 Weddings 14.25
Paradise Seekers 14.50 It's a Girl Thing 15.15 Cheaters

16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 Crime Stories
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 A Taste of Barbados 0.30 Vegging Out
E! ENTERTAINMENT

13.00 The E! True Hollywood Story 20.00 The Entertainer
21.00 The E! True Hollywood Story 0.00 The Entertainer
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 Cowardly 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

12.05 The Boss 13.35 Brannigan 15.25 Rebecca's
Daughter 17.00 The Burning Bed 18.35 Juice 20.10
Rebel in Town 21.30 Romantic Comedy 23.10 Some Girls
0.45 Heat
TCM

19.00

Blow-Up

20.50

Zabriskie

Point

22.45
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VIÐ MÆLUM MEÐ...

TALSTÖÐIN

WORST CASE SCENARIO

9.00 Er það svo – Umsjón: Ólafur B. Guðnason
e. 10.03 Gullströndin – Skemmtiþáttur Reykjavíkurakademíunnar 11.00 Messufall – Umsjón:

8.05 Morgunandakt 8.15 Tónlist á sunnudagsmorgni 9.03 List fyrir alla: Arfur Dieters
Roth 10.15 Myndin af manninum 11.00

Anna Kristine Magnúsdóttir
12.10 Forsetinn í Kína – Umsjón: Hallgrímur
Thorsteinsson 13.00 Menningarþáttur – Umsjón: Þórhildur Ólafsd. 15.03 Bíóþ. – Umsjón
Oddur Ástráðsson. 16.00 Tónlistarþáttur Dr.
Gunna. 18.00 Sannar kynjasögur eftir Cheiro.
Kristmundur Þorleifss. þýddi. 19.00 Forsetinn
í Kína e. 21.00 Gullströndin – Skemmtiþ.
Reykjavíkurakadem. e. 22.00 Margrætt með
Ragnheiði Gyðu. 23.00 Frjálsar hendur

Guðsþjónusta í Dómkirkjunni í Reykjavík
12.20 Hádegisfréttir 13.00 Lögin úr leikhúsinu: Leikhústónlist Atla Heimis Sveinssonar
14.00 Frá útihátíðarhöldum sjómannadagsins 15.00 Spegill tímans 16.10 Listahátíð í
Reykjavík 18.00 Kvöldfréttir 18.28 Illgresi og
ilmandi gróður 19.00 Íslensk tónskáld: Haukur Tómasson 19.50 Óskastundin 20.35
Sagnaslóð 21.15 Laufskálinn 21.55 Orð
kvöldsins 22.15 Af minnisstæðu fólki

SKJÁREINN kl. 21.00

Venjulegt fólk við óvenjulegar aðstæður

BYLGJAN

9.00 Gæðatónlist á sunnudagsmorgni

ÚTVARP SAGA

FM 99,4

12.40 MEINHORNIÐ

FM 90,1/99,9

7.05 Morguntónar 9.03 Helgarútgáfan

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Helgarútgáfan
16.08 Rokkland 18.00 Kvöldfréttir 18.28
Tónlist að hætti hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið 20.00 Popp og ról
22.10 Hljómalind

0.10 Ljúfir næturtónar 2.03 Næsturtónar

AÐRAR STÖÐVAR

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Rúnar Róberts
16.00 Á tali hjá Hemma Gunn.

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:
Svar: Mobley úr kvikmyndinni Thieves Like Us árið 1974.

„No sir! It’s a squashed dog in the road!“

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

ÚR BÍÓHEIMUM

▼

FM 98,9

RÁS 1

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag.
19.30 Bragi Guðmundsson - Með
ástarkveðju

13.00 FRELSIÐ 14.00 Torfi Geirmundsson hársnyrtir – þáttur um hár og hárhirðu 15.00
Áfengisforvarnarþáttur
16.00 Endurflutningur frá liðinni viku.

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

19.00

Íþróttir
BANDARÍSKA MÓTARÖÐIN Í GOLFI. Bein útsending frá síðasta keppnisdegi á Memorial Tournament.

11.35 Hnefaleikar (Kostya Tszyu – Ricky
Hatton)

14.05 Gillette-sportpakkinn 14.35 Bandaríska mótaröðin í golfi 15.30 US PGA
Memorial Tournament

18.30 Aflraunir Arnolds (Arnold

Valdís Gunnarsdóttir
Sunnudagsmorgna 9-12

▼

Schwarzenegger Classic) Árlega flykkjast bestu keppnismennirnir til Ohio í
Bandaríkjunum og taka þátt í móti
sem kennt er við Arnold
Schwarzenegger, ríkisstjóra í Kaliforníu, sem var mikill íþróttagarpur á
árum áður. Keppt er í nær öllum
greinum bardagaíþrótta auk fitness,
fimleika, lyftinga og vaxtarræktar svo
fátt eitt sé nefnt. Þetta er sannkölluð
íþróttaveisla sem óhætt er að mæla
með.
19.00 US PGA Memorial Tournament Bein
útsending frá Memorial Tournament
sem er liður í bandarísku mótaröðinni. Ernie Els sigraði á mótinu í fyrra
og á því titil að verja. Leikið er í
Dublin í Ohio.
22.00 Hnefaleikar (Kostya Tszyu – Ricky
Hatton)Útsending frá hnefaleikakeppni í Manchester á Englandi sl.
nótt. Á meðal þeirra sem mætast eru
Kostya Tszyu og Ricky Hatton en í húfi
er heimsmeistaratitill IBF-sambandsins í veltivigt (junior).

0.30 NBA (Úrslitakeppni)

...tick...tick...tick... 0.20 Ada 2.05 The Charge of the Light
BrigadeHALLMARK
12.45 Dinotopia 14.15 Norman Rockwell's Breaking
Home Ties 16.00 Run the Wild Fields 17.45 Love Songs
19.30 Lives of the Saints 21.00 Lonesome Dove: The
Series 21.45 The Inspectors 2: A Shred of Evidence 23.30
Lonesome Dove: The Series 0.30 Lives of the Saints 2.15
The Inspectors 2: A Shred of Evidence
BBC FOOD

12.00 Delia's How to Cook 12.30 A Cook's Tour 13.00 A
Cook On the Wild Side 13.30 The Best 14.00 The Rankin
Challenge 14.30 Wild Harvest 15.00 Who'll Do the Pudding? 15.30 Ready Steady Cook 16.00 Secret Recipes
17.00 Ainsley's Meals in Minutes 17.30 Floyd's India
18.30 Ready Steady Cook 19.00 The Naked Chef 19.30
Safari Chef 20.00 Can't Cook Won't Cook 20.30 A Cook's
Tour 21.30 Ready Steady Cook
DR1

13.25 Tandlægen 13.45 Vild med Alice 14.15 Far laver
sovsen 16.00 Bamses Billedbog 16.30 TV Avisen med
Sport og Vejret 17.00 Flammen 17.30 Vagn i Japan 18.00
Prins Williams vej til tronen 19.00 TV Avisen 19.15
S¢ndag 19.45 S¢ndagsSporten 20.00 Boom Boom 21.00
Magtens billeder: Magten over kærligheden 22.00 Made
in Denmark: Bombeskjold i Bagdad
SV1

12.15 Drömmarnas tid 13.00 Gymnastik: EM 15.00
Välfärdsstaten 15.30 Tala om sex 16.00 På fisketur med
Lars & Bård 16.30 Sju små möss 16.55 Dagens visa 17.00
Så här går det till på Saltkråkan 17.30 Rapport 18.00 Little
Britain 18.30 Sportspegeln 19.00 Drängalyftet 19.20
Agenda 20.15 Orden med Anna Charlotta 20.45 Vetenskap – Barndomens mysterier 21.15 Rapport 21.20
Design 365 21.25 The Shining 22.55 Sändning från
SVT24

»

Hér er á ferð splunkuný þáttaröð á
SKJÁEINUM um það hvernig venjulegt
fólk bregst við þegar það er allt í einu
sett í afskaplega óvenjulegar kringumstæður.
Atriðin í þættinum eru bæði leikin og
raunveruleg en í þáttunum eru sjálfboðaliðar fengnir til að skora sjálfa sig á
hólm og gera það sem þeir óttast mest.
Heimspekilegar vangaveltur og sviðsetningar á aðstæðum sem flest venjulegt fólk forðast sem heitan eldinn en hefur
lúmskt gaman af að fylgjast með öðrum takast á við.

FM 90,9

Valdís snýr aftur
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HIN HLIÐIN
H IN H LIÐI N Á RÖGN U BJÖRGU I NGÓLFSDÓTTU R, HÁSKÓLAN EMA OG ÍSLAN DSM EISTARA Í BADM I NTON

Stefnir ótrau› á Ólympíuleikana 2008

HRÓSIÐ
... fær Stefán Einar Stefánsson
fyrir að sýna eldri borgurum þá
virðingu sem þeir eiga skilið.

FRÉTTIR AF FÓLKI
ngir sjálfstæðismenn færðu Alfreð Þorsteinssyni, stjórnarformanni Orkuveitu Reykjavíkur,
spilið Monopoly
að gjöf á föstudaginn var. Var
það gert til að
mótmæla taumlausri eyðslu Alfreðs úr sjóðum
Orkuveitunnar en
eins og Fréttablaðið greindi frá
í vikunni samþykkti stjórn
veitunnar að
reisa 600 sumarhús við Úlfljótsvatn. Með
spilinu vonuðust
ungliðarnir til að Alfreð léti sér
nægja að kaupa eignir með spilapeningum í stað þess að leika sér
með fjármuni borgarbúa en spilið
gengur út á að kaupa götur, hús og
hótel með þar til gerðum spilapeningum. Það var Jón Hákon
Halldórsson, framkvæmdastjóri SUS, sem
færði Alfreð spilið að
gjöf en þar sem hann
var ekki við veitti ritari
hans því viðtöku. Alfreð
var hins vegar fljótur að
svara fyrir sig. Hann
endursendi spilið og
hvatti SUS-ara til að
bjóða Davíð
Oddsyni formanni
Sjálfstæðisflokksins í
Monopoly í Perlunni sem hann
hefði látið byggja
og borgarsjóður þyrfti
enn að borga fyrir. ■

U

Hvernig ertu núna? Mér líður bara ágætlega.
Augnlitur: Grængrár.
Starf: Nemi í heimspeki og sálfræði.
Stjörnumerki: Fiskur.
Hjúskaparstaða: Í sambúð.
Hvaðan ertu? Úr Laugardalnum í Reykjavík.
Helsta afrek: Að fá ólympíustyrk og badmintonið bara almennt.
Helstu veikleikar: Ég er svolítið óþolinmóð.
Helstu kostir: Ég er mikil keppnismanneskja, ákveðin og góður vinur.
Uppáhaldssjónvarpsþáttur: Sex and the City.
Uppáhaldsútvarpsþáttur: Það var Tvíhöfði á sínum tíma.
Uppáhaldsmatur: Grillað kjöt.
Uppáhaldsveitingastaður: Mekong og Tapas-barinn.
Uppáhaldsborg: París.
Mestu vonbrigði lífsins: Að komast ekki á Ólympíuleikana 2004.

Áhugamál: Badminton, golf og afslöppun.
Viltu vinna milljón? Já.
Jeppi eða sportbíll: Jeppi.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? Kennari.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Jón Gnarr.
Hver er kynþokkafyllst(ur)? Viðar Guðjónsson.
Trúir þú á drauga? Nei, ég trúi ekki á drauga.
Hvaða dýr vildirðu helst vera? Kisa.
Hvaða dýr vildirðu ekki vera? Hestur.
Áttu gæludýr? Þrjá hunda og eina kisu sem eru heima hjá
mömmu og pabba.
Besta kvikmynd í heimi? Zoolander.
Besta bók í heimi? Mér finnst margar heimspekibækur
mjög skemmtilegar.
Næst á dagskrá? Að æfa fyrir HM sem verður í Los Angeles
í ágúst og svo næstu Ólympíuleika sem verða í Peking 2008.

22.02.1983

VILHELM ANTON: HEFUR PENSILINN AÐ VOPNI

Rokkari verður
málari
Vilhelm Anton Jónsson hefur
mörg andlit. Hann er kannski betur þekktur sem Villi naglbítur,
Villi grillari nú eða bingóstjórinn
Villi. Í augnablikinu er þó gítarinn
geymdur ofan í tösku, grilltangirnar fá að hvíla sig og bingótölurnar liggja hreyfingarlausar.
Þess í stað hefur hann pensilinn
að vopni og á laugardaginn opnaði
hann sína fyrstu opinberu málverkasýningu á Sólon í Bankastrætinu. „Ég var einu sinni með
sýningu í Gallerý Gangi uppi í
Sjónvarpshúsi en hún var frekar
lokuð. Aðeins þeir sem áttu erindi
þangað upp eftir gátu séð hana,“
segir hann.
Vilhelm hefur verið að dunda
við að mála í mörg ár. Það var þó
ekki fyrr en sýningarstjóri Sólon
kom upp í vinnustofuna hans á
Laugaveginum að hann ákvað að
leyfa almenningi að sjá verkin
sín. „Ég hef verið að mála síðan í
febrúar þegar ég hætti í sjónvarpinu og eiginlega ekki gert neitt
annað,“ segir hann og bætir við að
honum finnist frábært að fá tækifæri til að skapa eitthvað.
Verkin sem verða til sýnis á
Sólon eru öll frekar stór, 1:2.

„Þetta eru verk úr meðal annars
olíu og akríl, olíu, túss og kolum.
Myndirnar eru frekar hráar og
stundum er texti skrifaður yfir
þær,“ segir hann. „Þær eru allar í
svipuðum dúr og lýsa samskiptum
fólks, svona lifandi myndir,“ segir
hann en vill þó ekki meina að hann
hafi einhverja eina fyrirmynd.
„Það eru svo margir góðir málarar.“
Reykvíkingar og nærsveitarmenn verða þó ekki þeir einu sem
fá að njóta verka Villa því seinna í
sumar mun hann leggja land undir fót og heimsækja sveitunga
sína á Akureyri. „Ég verð með
sýningu á Kaffi Karólínu og vona
bara að þeir taki mér vel.“
freyrgigja@frettabladid.is

VILHELM ANTON Hefur málað
síðastliðna þrjá mánuði í litlu
vinnustofunni sinni á Laugaveginum. Afraksturinn verður til sýnis á
Sólon næstu daga.

Kolbrún í bíti›
Nýtt andlit hefur sést í Íslandi í
bítið nú í vikunni en það er engin
önnur en Kolbrún Björnsdóttir
sem áður var með Djúpu laugina á
Skjá einum. „Ég hóf störf við þáttinn 20. maí en fór fyrst í útsendingu þriðjudaginn 31. maí,“ segir
Kolbrún sem kann rosalega vel við
sig á Stöð 2. Hún segir að samstarfsmenn hennar séu alveg yndislegir og starfið við Ísland í bítið
vera gjörólíkt því sem hún kynntist í Djúpu lauginni enda sé um allt
öðruvísi þátt að ræða. „Þessi þáttur er á hverjum degi og hann er
tveggja tíma langur, við höfum
svo marga viðmælendur og ólík
viðfangsefni að það er alltaf eitt-
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hvað nýtt að gerast.“ Umsjónarmenn bítisins þurfa að vakna fyrir
allar aldir og segist Kolbrún enn
vera að reyna að koma því upp í
venju. „Ég þarf að hafa vekjaraklukkuna langt frá rúminu og er
ennþá að stelast til að leggja mig
aðeins á daginn.“ Aðspurð hvort
hún haldi að amorstöfrarnir séu
enn á sveimi í kringum hana þá
segist hún ekki vita hvort hún eigi
eftir að koma einhverjum viðmælendum sumarsins saman. „Ég
sendi samt mág minn á stefnumót
um daginn og ég held að hann sé
bara ástfanginn upp fyrir haus –
svo ég hef hæfileikann enn,“ segir
Kolbrún og hlær. ■

HA HA H
A
HA HA!
Taktu þátt þú gætir unnið: Meet the fockers
Lemony Snicket´s A Series Of Unfortunate Events
D3
• Meet the parents SE • Aðrar DVD myndir
Kippur af Coke og margt fleira!
Vinningar verða afhentir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið

Gulli Helga
Laugardagsmorgna 9-13

KOLBRÚN BJÖRNSDÓTTIR hefur bæst í
fríðan flokk umsjónarmanna Íslands í bítið

MIÐNÆTUROPNUN
Í SKÍFUNNI LAUGAVEGI Í KVÖLD!

COLDPLAY
X&Y
Nýja platan
með Coldpla
y
kemur út á
morgun.
Skífan Laug
avegi 26
opnar á mið
nætti í kvöld
og er opin ti
l 01:00!

...skemmtir þér ; )

Skífan Laugavegi 26 opið alla daga til 22 • Skífan Smáralind • Skifan Kringlunni • www.skifan.is

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
Landkönnu›ir og lífskúnstnerar klippi› hér

Reykjavík

AMERÍKU
EVRÓPU!

BAKÞANKAR
ÞORBJARGAR S.
GU N N LAUGSDÓTTU R

...NÚ ER KOMINN TÍMI Á

A›ﬂrengdar
eiginkonur

HUGSANLEGA eru konur svo uppteknar af því að berjast fyrir launajafnrétti og jafnrétti við stöðuveitingar að þær gleyma slagnum um
verkefnin heima. Sú barátta fer fram
með öfugum formerkjum. Í stað þess
að verða fjúkandi vondar þegar karl
fær starf vegna þess að hann er með
utanáliggjandi þvagrás, munu konur
berjast fyrir því að missa störf sem
þær fá vegna kynferðis á heimilunum.
EIGINKONUR og eiginmenn vinna
yfirleitt bæði fullan vinnudag – og
þegar heim er komið bíður þriðja
starfið óunnið. Starfið sem eiginkonurnar sinntu áður heima fyrir. Getur
verið að ólík staða kynjanna á atvinnumarkaði markist af því að staða
og ábyrgð þeirra á heimilunum sé í
sumum tilvikum ójöfn? Reyndar er
álagið á vinnandi eigimenn mikið,
enda tala þeir nú bugaðir saman í
karlaklúbbum um Atlasheilkennið.
Tala örþreyttir og aðþrengdir um
manninn sem allt á að geta. Og ræða
sín á milli að þeir séu orðnir eins og
eiginkonurnar – beri við höfuðverk á
kvöldin, úrvinda af þreytu.

Frankfurt-Hahn

Vissir ﬂú...

KAUPMANNAHÖFN

Danmörk

Róa›u ﬂig í Köben

Sjávarﬂorp í seilingarfæri

Á bátaleigunni í Kristjánshöfn er hægt a› leigja
árabáta og róa um síkin hvort sem ﬂú ert a› leita
a› frábærri fjölskylduskemmtun e›a rómantískri
turtildúfufer› sem endar á kaffihúsi ﬂar sem skilja
má bátinn eftir.

Dragør er lítill og fallegur sjávarbær í strætófæri
vi› Kaupmannahöfn. ﬁar eru ómótstæ›ilegir
veitingasta›ir ﬂar sem fiskurinn er borinn fram
beint úr sjónum og hellulög› mjóstrætin skapa
ógleymanlega stemningu.

Sannkalla›ir djassgeggjarar!

Flóamarka›urinn á Frederiksberg

ﬁa› jafnast ekkert á vi› djasshátí›ina í
Kaupmannahöfn sem haldin er í júlí ár hvert og er
stærsta uppákoma borgarinnar. Fyrstu 10 dagar
mána›arins eru hreinlega tro›fullir af tónum enda
yfir 800 tónleikar haldnir í gör›um, kaffihúsum,
torgum og börum borgarinnar.

Frederiksberg Fleemarket er haldinn alla
laugardaga frá kl. 8–14. ﬁar fást notu› föt, antikmunir, skartgripir og alls kyns annar varningur
sem vert er a› sko›a.

Sólarlandi› Danmörk
Á sumrin ver›ur gjarnan mjög heitt í
Kaupmannahöfn og ﬂá er tilvali› a› skella sér
me› lestinni ni›ur á strönd á Amager e›a
Íslandsbryggju og skora á innfædda í strandblak.

www.aok.dk

a› 20% af rafmagni í Danmörku kemur frá vindmyllum,
en ﬂa› er heimsmet í n‡tingu vindorku?

Ekki!!!
»Ef ﬂú vilt for›ast ﬂa› a› reita frændur okkar Dani til
rei›i skaltu hafa eftirfarandi atri›i bak vi› eyra›:
»Ekki kvarta yfir óbeinum reykingum
»Ekki sleppa ﬂví a› ná augnsambandi vi› ﬂa› fólk sem
ﬂú skálar vi› ﬂví ef ﬂú gerir ﬂa› bo›ar ﬂa› 7 ára depur›
í kynlífi ﬂínu!
»Aldrei fara yfir á rau›u gönguljósi!

Mundu!

LONDON

England

Horfa „í öfuga átt“ á›ur en ﬂú fer› út á götu! Besta lei›in
til a› pirra Lundúnabúa er a› standa vinstra megin í
tvíbrei›um rúllustiga.

Vertu bræt og far›u til Brighton!

Ég kemst í hátí›arskap...
City of London Festival er árleg menningarhátí›
sem haldin er 27. júní til 13. júlí. Mjög miki› er um
a› vera á me›an á hátí›inni stendur enda nær
hún til flestra listageira og höf›ar jafnt til ungra
sem aldinna. Lestu ﬂér til um hátí›ina á
www.colf.org.

ﬁegar ríkar poppstjörnur fá nóg af ysnum í London
flytja ﬂær til fallega sjávarbæjarins Brighton sem
er í um klukkustundar fjarlæg› frá höfu›sta›num.
Nota›u tækifæri› og heimsæktu ﬂessa
háskólaborg sem er talin sú fjölskrú›ugasta í
Englandi. Röltu me› fjölskyldunni eftir glæsilegri
strandlengjunni ﬂar sem ﬂú finnur heilu torfurnar
af frábærum veitingastö›um. Glæsilegt tívolí er
vi› endann á ströndinni og ﬂar finnst me›al annars
karókíbar sem opinn er allan sólarhringinn... er
hægt a› bi›ja um meira?
www.londontown.com

Sigldu frá Camden Town til Notting Hill
Á Camden útimarka›num er margbroti› úrval af alls kyns
fatna›i og varningi. Vi› bendum fólki sérstaklega á
fur›ulegu pönkaratískubú›ina Cyberdog sem er vel ﬂess
vir›i a› sko›a. Fáir vita a› hægt er a› sigla frá Camden
fyrir lítinn pening alla lei› til Notting Hill. Stórskemmtilegur
möguleiki fyrir Lundúnafara.

Vissir ﬂú...

FRANKFURT HAHN

ﬁ‡skaland
Frankfurtarhljó›i› mikla

A› næsturlífi› er frábært í Frankfurt og gamli mi›bærinn
heillandi en borgin er ﬂó a›allega ﬂekkt fyrir fjármála- og
i›na›aráherslur (stundum köllu› Bankfurt).
HOLLAND

Í júlí er haldin stórhátí›in „Sound of Frankfurt“
ﬂar sem allar tegundir tónlistar eru hei›ra›ar me›
stórkostlegu tónleikahaldi og fjöri.

Fer›amöguleikarnir eru ótakmarka›ir

ÞAÐ er spurning hvort það eigi ekki
að fókusera á það hver á að sinna
þriðja starfinu og af hverju það er
ekki lengur viðurkennt sem fullt
starf. Inntak starfsins hefur ekki
breyst að ráði frá þeim tíma þegar
viðurkennt var að eiginmaðurinn gat
unnið úti, af því að eiginkonan vann
heima og öfugt. Bæði störfin byggðu
á tilvist hins. Þriðja starfið er nú orðið ósýnilegt, en það þýðir ekki að það
sé ekki unnið. Samræming fjölskyldu
– og atvinnulífs er tálsýn þegar við
tökum aðeins með í reikninginn hluta
þeirra verkefna sem aðþrengdar konur og karlar takast á við.

Kaupmannahöfn

London-Stansted

L

aunamunur karla og kvenna er
50% samkvæmt könnun um fólk
sem útskrifast frá Viðskiptaháskólanum á Bifröst. Könnunin er ekki staðfesting á kynbundnum launamun en
gefur vísbendingar um ólíka stöðu
kynjanna að loknu námi. Íslenskar
konur eru blessunarlega lausar við
hlutskipti aðþrengdra eiginkvenna í
Bandaríkjunum sem virðast þurfa að
velja á milli frama og fjölskyldu. En
eru íslenskar konur kannski líka aðþrengdar, bara á annan hátt? Er eitthvað til í því að það sem vinnandi
konur vantar sé eiginkona?

F í t o n / S Í A

FYRIR ﬁÚSUND ÁRUM
UPPGÖTVU‹U ÍSLENDINGAR

Flugvöllurinn Frankfurt Hahn er sta›settur í mi›ju
eins fallegasta héra›s ﬁ‡skalands, Hunsrück héra›i,
milli fljótanna Mósel, Rínar, Nahe og Saar. Á ﬂessu
svæ›i er fjöldi lítilla bæja, gamalla kastala, mylla
og rómantískra dala sem tilvaldir eru til gönguog hjólafer›a og siglinga.
www.flyhahn.com

Bú›u ﬂig undir brottför á www.icelandexpress.is

7.995 kr.*
*
Barnaver› 5.995 kr.
Ver› frá

KÖLN
BONN

BELGÍA

ﬁ†SKALAND
KOBLENZ
WIESBADEN
FRANKFURT

LUXEMBOURG
TRIER
KAISERSLAUTERN
SAARBRÜCKEN

Stutt til allra átta
Frankfurt Hahn er frábærlega sta›settur og vegir ﬂa›an liggja til
FRAKKLAND
margra áhugaver›ustu
sta›a Evrópu. Flug og bíll til Frankfurt
Hahn klikkar ekki. ﬁú finnur aksturslei›beiningar
og uppl‡singar
STRASBOURG
á icelandexpress.is.

* Ver› a›ra lei› me›
sköttum. Barnaver› m.v.
12 ára og yngri og í fylgd
me› fullor›num.

Fer›aﬂjónusta Iceland Express, Su›urlandsbraut 24, Sími 5 500 600
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