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SKORTUR Á GISTIRÝMI:

Ekki hægt a› sofa
í náttbuxum

Álver og Kárahnjúkar
smita út frá sér
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Hótel Aldan

Staður ríkur
af steinefnum

Blanda af bæverskum
og dönskum stíl
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tilhöggvið hús
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FIMMTUDAGUR
Orkuveitan á að selja til
stóriðju
Sigrún Elsa Smáradóttir segir að
sala á orku til stóriðju sé einn
af lykilþáttum þess að Orkuveita Reykjavíkur skili hagnaði
og mikilvægur þáttur í því að
fyrirtækið geti vaxið og dafnað.
UMRÆÐAN 24

Svið Group
Hefur innreið sína í íslenskt
menningarlíf. Stúlkurnar eru
einn af þeim hópum sem vinna
að Skapandi sumarstarfi Hins
Hússins.
UNGT FÓLK 44

▲

▲

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Í MIÐJU BLAÐSINS

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Fjárlaganefnd fjallar ekki
frekar um sölu ríkisbankanna
Minnihluti fjárlaganefndar vill kanna hvort Halldór Ásgrímsson forsætisrá›herra hafi veri› vanhæfur til a›
fjalla um bankasöluna vegna hugsanlegra tengsla fjölskyldufyrirtækis hans vi› kaupendur Búna›arbankans.
EINKAVÆÐINGIN Löngum fundi fjárlaganefndar með ríkisendurskoðanda og framkvæmdanefnd um
einkavæðingu lauk í gær með
samþykkt meirihlutans um að
nefndin fjallaði ekki frekar um
málið.
„Við mótmæltum þessu,“ segir
Lúðvík Bergvinsson þingmaður
Samfylkingarinnar og talsmaður
minnihlutans í málinu. „Það kom
margt fram á fundinum sem kallaði á frekari útskýringar. Þess
vegna óskuðum við eftir því að
halda þessari umræðu áfram og
klára hana í næstu viku. Á það var
ekki fallist. Samt eigum við eftir
að fara yfir upplýsingar og vinna

úr þeim. Í rauninni er okkur þingmönnunum bent á að spyrja viðkomandi ráðherra sjálfa, en þingið kemur ekki saman fyrr en
fyrsta október,“ segir Lúðvík.
Magnús Stefánsson þingmaður
Framsóknarflokksins og formaður fjárlaganefndar segir að það
hafi verið mat meirihluta fjárlaganefndar að búið væri að fá
upplýsingar og svör sem varpi
skýru ljósi á málið. „Ég hafði boðið ákveðna leið til þess að ljúka
málinu með sátt í nefndinni í
næstu viku. Því miður náði það
ekki fram að ganga,“ segir Magnús.
Stjórnarandstæðingar í fjár-

laganefnd stöldruðu sérstaklega
við bréf sem framkvæmdanefnd
um einkavæðingu barst 2. september 2002 áður en Búnaðarbankinn
var seldur. Þar er staðhæft að félagið Hesteyri hf. hafi þá verið að
fullu og öllu í eigu Kaupfélags
Skagfirðinga. Hálfum mánuði
fyrr, 16. ágúst 2002, var Hesteyri
að hálfu í eigu Kaupfélags Skagfirðinga og að hálfu í eigu Skinneyjar-Þinganess, fyrirtækis í eigu
fjölskyldu Halldórs Ásgrímssonar
forsætisráðherra.
Á þessum tíma var Halldór Ásgrímsson varaformaður ráðherranefndarinnar um einkavæðinguna. „Það þarf að kanna sérstak-

lega hvort þau tengsl kunni að
gera það að verkum að Halldór
Ásgrímsson hafi verið vanhæfur
til þess að fjalla um málið. Við
vöktum sérstaka athygli á því að
það væri óþægilegt að ljúka málinu með þetta upp í loft og reyndum því að fá frekari fundi,“ sagði
Lúðvík Bergvinsson.
Magnús Stefánsson formaður
fjárlaganefndar segir að þetta
bréf hafi verið rætt við einkavæðingarnefndina. „Um er að ræða
eitt bréf sem nefndinni mun hafa
borist frá einum aðila. Þeir munu
senda okkur gögn í framhaldinu
og það verður upplýst,“ segir
-jh
Magnús.

Kuldakast í Evrópu:

Jafntefli á Akureyri

Snjókoma
í Austurríki

Ísland og Svíþjóð skildu jöfn í
síðari vináttulandsleik
sínum sem
fram fór á
Akureyri í
gærkvöld.

Þótt júní sé genginn í garð
þá er kalt í Evrópu. Þegar íbúar í
austurrísku Ölpunum vöknuðu í
gærmorgun blasti við þeim
fjörutíu sentímetra jafnfallinn
snjór. Í landbúnaðarhéruðum
nærri Verónu í norðaustanverðri
Ítalíu varð skyndilegur uppskerubrestur þegar þriðjungur
ferskja og epla urðu kuldabola að
bráð.
Í Króatíu sem er vinsæl sumarleyfisparadís
skörtuðu
fjallatopparnir hvítum kollum og
hitinn fór niður í þrjár gráður.
Skotar fóru heldur ekki varhluta af kuldanum og fór hiti þar
víða niður fyrir frostmark í gær.
Breski flugherinn mældi lægsta
hita í júní síðan mælingar hófust
í Oxfordskíri en þar mældist hitinn einungis 0,3 gráður. ■

VÍN, AP
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VEÐRIÐ Í DAG

annars yfirleitt þurrt. Skýjað með köflum
syðra en bjart norðan- og austanlands.
VEÐUR 4

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

ÞAÐ VERÐUR RIGNING MEÐ
MORGNINUM suðaustanlands en

LOKSINS, LOKSINS, LOKSINS Íslenska landsliðið tók sig loks saman í andlitinu í gærkvöld og sýndi Maltverjum í tvo heimana á

Laugardalsvelli. Lyktir leiksins urðu 4-1 Íslendingum í vil. Það voru þeir Gunnar Heiðar Þorvaldsson, Eiður Smári Guðjohnsen, Tryggvi
Guðmundsson og Veigar Páll Gunnarsson sem skoruðu mörk Íslands. Tæplega 5.000 manns horfðu á leikinn í blíðskaparveðri og
Sjá síður 30-32
skemmtu allir sér hið besta.

Aðstoðarlandlæknir segir öllum aðferðum beitt:

NÚ Í BÍÓ

Tugir falsa›ra morfínlyfse›la
Algengt er að fíklar útivegi sér morfín og önnur
ávanabindandi efni með því að
falsa lyfseðla, að sögn Matthíasar
Halldórssonar aðstoðarlandlæknis. Hann segir líklegt að fjöldi lyfseðla af því tagi hlaupi á tugum
það sem af er þessu ári, en kveðst
ekki hafa nákvæma tölu yfir þá.
Slíkt athæfi verði lögreglumál.
„Þessi lyf sem um ræðir komast með ýmsu móti á svokallaðan
fíkniefnamarkað,“ sagði Matthías.

HEILBRIGÐISMÁL

„Embættinu hafa til dæmis borist
ábendingar um verkjasjúklinga
og fyrrum krabbameinssjúklinga
sem eru sagðir halda áfram að fá
sterk verkjalyf hjá lækni sínum
eftir að þeim er batnað en selja
þau síðan og þá með góðum hagnaði. Það getur verið óskaplega
erfitt fyrir lækna að neita fólki
sem segist vera með mikla verki.
Þá leita fíklar allra leiða til að ná
sér í efni. Þess eru meira að segja
dæmi að leitað hafi verið til land-

læknisembættisins eftir uppáskrift til að reyna að næla sér í
verkjalyf.“
Matthías sagði að landlæknisembættið hefði svipt einn lækni
leyfi til að skrifa út tiltekin
verkjalyf það sem af væri þessu
ári. Ef embættið hefði sannanir
fyrir því að læknar misnotuðu aðstöðu sína með þeim hætti, þá hikaði það ekki við að beita slíkum
-jss
úrræðum.
Sjá síðu 6
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Hannes, fórst ﬂú á Járnfrúna?
„Nei, ég gaf mér ekki tíma til þess.“
Breska hljómsveitin Iron Maiden hélt tónleika í
Egilshöll í gær. Hannes Hólmsteinn Gissurarson
hefur miklar mætur á Margaret Thatcher sem gárungar uppnefndu stundum járnfrúna.

Breytingar í hluthafahópi Íslandsbanka:

Stórtækur þjófur:

Steinunn seldi Bur›arási

ﬁrjú innbrot
sömu nóttina

VIÐSKIPTI „Okkur buðust þessi bréf
í dag og við ákváðum að kaupa
þau með stuttum fyrirvara,“ sagði
Friðrik Jóhannsson, forstjóri
Burðaráss, í gær eftir að tilkynnt
var að félagið hefði keypt rúm
fjögur prósent í Íslandsbanka.
Seljandi hlutabréfanna var Steinunn Jónsdóttir, stjórnarmaður í
bankanum.
Söluverðmæti hlutanna er um
7,3 milljarðar króna. Steinunn
keypti hlut í Íslandsbanka í júlí á
síðasta ári og bætti við sig hlutum
í október. Erfitt er að fullyrða um
hagnað hennar af sölunni en líklegt er að hann sé á annan milljarð.

Eftir að Jón Helgi Guðmundsson í BYKO, faðir Steinunnar,
seldi nýlega sinn hlut í bankanum
til stjórnenda Íslandsbanka hefur
verið hörð barátta um hennar
hlut. Tengjast þau átök valdabaráttu innan Íslandsbanka. Ekkert
liggur fyrir um hvort knúið verður á um stefnubreytingu í bankanum með boðun hluthafafundar. Ef
til átaka kemur er líklegt að
Burðarás verði samstíga Straumi,
stærsta hluthafa bankans, en
Steinunn hefur stutt núverandi
stjórnendur bankans. Salan í gær
getur því breytt valdahlutföllum í
bankanum þótt ekki sé víst að á
það reyni á næstunni.

Friðrik vildi ekkert segja til
um það hvort Burðarás ætlaði að
bæta við sig í bankanum. Steinunn
vildi ekki tjá sig um þessi við– bg
skipti í gær.

ÁTÖK Í ÍSLANDSBANKA Ófriður í hluthafahópi Íslandsbanka heldur áfram.

Margir um hituna
HÖFUÐSTÖÐVARNAR Kostnaður við lóðina

fór 150 prósent fram úr áætlunum.

Orkuveitan:

Allt of d‡rar
framkvæmdir
Komið hefur í ljós að
kostnaður við frágang lóðar höfuðstöðvar Orkuveitu Reykjavíkur
að Bæjarhálsi nemur 250 milljónum króna og er farið þar duglega
fram úr áætlunum.
„Ég veit ekki hvað á að segja um
framkvæmd sem fer 150 prósent
fram úr áætlun annað en að ég er
ekki mjög hissa,“ segir Vilhjálmur
Þ. Vilhjálmsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn.
Vilhjálmur segir þetta enn eitt
dæmið um það hvernig höndlað
er með peninga borgarbúa af
skeytingarleysi og það ekki í
fyrsta skipti. ■
BORGARMÁL

BANDARÍKIN
LÍKAMSHLUTAR AF HIMNUM
OFAN Íbúa nærri JFK-flugvellinum í New York brá í brún þegar
fótleggur og búkur féllu af himnum ofan á dögunum. Talið er að
laumufarþegi hafi komið sér fyrir í hjólaskáp farþegaþotu á leið
frá Dakar í Senegal en klemmst í
hjólabúnaðinum í aðfluginu með
þessum hörmulegu afleiðingum.

LÖGREGLUFRÉTTIR
ÚTKÖLL HJÁ SLÖKKVILIÐINU
Slökkviliðið í Reykjavík fór í tvö
útköll á svipuðum tíma í gærkvöldi. Í fyrra tilvikinu reyndist
sjónvarpstæki í heimahúsi hafa
brætt úr sér og í hinu kviknaði
eldur í áhalda- og leikjaskúr við
Austurbæjarskólann. Engan sakaði og skemmdir urðu litlar.

DÓMSMÁL Maður á fertugsaldri
hefur verið dæmdur í þrjátíu
daga fangelsi fyrir þrjá þjófnaði
og þrjár tilraunir til innbrots.
Öll brotin voru framin aðfaranótt 27. maí á bifreiðastæði við
Hátún 10 og 12. Innbrotin voru öll
í bíla og tókst manninum að stela
munum að verðmæti yfir fimmtíu
þúsund króna.
Maðurinn var einnig dæmdur
til þess að greiða allan sakakostnað en hann játaði brot sín fúslega.
Þjófurinn sleppur þó við fangelsisvistina haldi hann almennt
skilorð í tvö ár.
- mh
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Margir eru nefndir sem mögulegt lei›togaefni sjálfstæ›ismanna í fyrirhugu›u
prófkjöri flokksins í Reykjavík. Oddviti borgarstjórnarflokksins óskar eftir umbo›i til a› lei›a flokkinn. A›rir bí›a átekta og tilkynna um frambo› sí›ar.
STJÓRNMÁL Svo getur farið að þrír
eða fleiri muni keppa um fyrsta
sætið í prófkjöri sjálfstæðismanna í Reykjavík í haust. Enginn
hefur þó lýst því opinberlega yfir
að hann gefi kost á sér til forystu
fyrir flokkinn í Reykjavík að Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni, oddvita
borgarstjórnarflokksins, undanskildum.
„Ég leiði hópinn í dag og tel
mig hafa ágæta þekkingu, reynslu
og áhuga til að sinna því starfi vel
og gef því kost á mér áfram,“ segir Vilhjálmur.
Júlíus Vífill Ingvarsson, fyrrverandi borgarfulltrúi, er einn
þeirra sem eru að íhuga framboð.
„Ég hef notað undanfarna daga til
að ræða við menn og konur og
þær samræður hafa verið mjög
ánægjulegar. Ég tek á næstunni
endanlega ákvörðun,“ segir hann.
Gísli Marteinn Baldursson
varaborgarfulltrúi ætlar að taka
þátt í prófkjörinu en segir óvíst
hvort hann stefni á efsta sætið.
„Það er ekki kominn sá tímapunktur fyrir mig að tilkynna að
ég stefni á tiltekið sæti en ég
stefni á eitthvert gott sæti og
vona að ég fái stuðning í það,“
segir Gísli Marteinn. Fastlega er
búist við því að Gísli Marteinn
muni gefa kost á sér í efsta sætið
og sama má segja um Júlíus Vífil
ef hann tekur á annað borð þátt.
Nafn Guðlaugs Þórs Þórðarsonar
borgarfulltrúa hefur einnig verið
nefnt í þessu samhengi.
Aðrir borgafulltrúar flokksins
staðfestu í samtali við Fréttablaðið að þeir myndu taka þátt í prófkjörinu að Birni Bjarnasyni frátöldum og Guðrúnu Ebbu Ólafsdóttur en ekki náðist í hana. Eftir
því sem næst verður komist
hyggst enginn þeirra blanda sér í
slaginn um efsta sætið enda eru

RÚSTIR EINAR Að minnsta kosti fjögur

börn létust þegar húsið hrundi.

Fimmtán lík fundin:

Hús hrundi í
Alexandríu

PRÓFKJÖR Í HAUST Búist er við því að margir muni blanda sér í slaginn um efsta sætið í

prófkjöri sjálfstæðismanna í haust.

ÞORBJÖRG HELGA
VIGFÚSDÓTTIR

VILHJÁLMUR Þ.
VILHJÁLMSSON

þar fyrir sterkir frambjóðendur.
Allur undirbúningur er þó á byrjunarstigi enda prófkjörið haldið í
haust.
Nokkur nöfn hafa einnig verið
nefnd meðal nýrra frambjóðenda,
þar á meðal nafn Þorbjargar

JÚLÍUS VÍFILL
INGVARSSON

GÍSLI MARTEINN
BALDURSSON

Helgu Vigfúsdóttur varaborgarfulltrúa sem sagði í samtali við
Fréttablaðið að hún væri að íhuga
alvarlega að gefa kost á sér. „Ég
er að skoða málin þessa dagana,“
sagði Þorbjörg.
hjalmar@frettabladid.is

KAÍRÓ, AP Í það minnsta fimmtán
lík hafa verið grafin úr rústum
húss sem hrundi í fyrradag í borginni Alexandríu í Egyptalandi. Á
meðal hinna látnu eru fjögur
börn.
Húsið féll á vegg skóla sem
stóð uppi við það en þar beið hópur kvenna eftir börnum sínum
sem voru í skólanum. Björgunarsveitir hafa unnið myrkranna á
milli að því að ná konunum á lífi
úr steinsteypu- og járnahrúgunni
og í gær bjargaðist ein þeirra.
Ekki er nákvæmlega vitað hversu
margir voru í sjálfu húsinu.
Talið er að byggingin hafi gefið
sig en ofan á hana hafði verið
staflað þremur aukahæðum í
trássi við byggingarreglugerð.■

INDLAND
RÚTA ÓK Á HÁSPENNULÍNU
Hörmulegt slys varð í Andhra í
Pradesh-ríki á Indlandi þegar
rúta ók á háspennulínu. Ellefu
manns dóu samstundis og fimmtán slösuðust alvarlega. Talið er
að of miklum farangri hafi verið
hlaðið ofan á þak rútunnar og því
rakst hún í vírinn.

Kristinn kveðst ekki á leið úr flokknum:

Dagn‡ ætti a› benda á dæmi
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STJÓRNMÁL Dagný Jónsdóttir, þingmaður Framsóknarflokksins, telur að Kristinn H. Gunnarsson,
flokksbróðir hennar á Alþingi, sé
vandamál í Framsóknarflokknum
og þingmaðurinn tæti niður mál
sem séu flokknum góð og þörf.
Þessu hélt Dagný fram á RÚVAK
í gær í umræðum um fylgi flokksins og skoðanakannanir. Kristinn
H. Gunnarsson segir að orð Dagnýjar þarfnist rökstuðnings.
„Mér finnst að hún ætti að rökstyðja mál sitt og benda á dæmi
því til stuðnings. Afstaða mín til
einstakra mála svo sem fjölmiðlamálsins, synjunar forseta á undirritun laganna og kvótakerfisins
eru kannski ekki að hennar skapi
en ég tel að skoðanakannanir hafi
sýnt að flokksmenn séu frekar á
þeirri línu sem ég hef lagt áherslu
á,“ segir Kristinn.
Hann segir ekki ástæðu til að

KRISTINN H. GUNNARSSON Segist taka afstöðu með vilja flokksmanna.

endurskoða stöðu sína í Framsóknarflokknum. „Nei, ég held nú
ekki en það liggur auðvitað fyrir
hvernig ákveðnir hlutir hafa
gerst. Ég held að það sé rétt að

hafa áhyggjur af stöðu flokksins
og ráðlegg mönnum að taka
stefnu sem þeir verða svo að
framfylgja,“ segir Kristinn.
-hb
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Enn eru til heimar
þarna úti
til að leggja undir sig.
Forstjóri News Corporation.

Sterkar og stæltar
frá
30%
tur!

afslát

30%

Saho ferðatöskur eru einstaklega fallegar
og þægilegar töskur á hjólum með útdregnu
handfangi. Töskurnar eru í 50, 60 og 74 sm
á hæð og fást í þremur litum:
rauðum, svörtum og dökkgráum.

Verð frá: 7.489 kr

afsláttur!
Saho hliðartaska úr er mjög rúmgóð axlataska sem einnig
er hægt að festa á draghandfang á stærri tösku.
Taskan er 42 x 32 x 21 sm að stærð og fæst í þremur litum.
Verð áður: 6.199 kr

Verð nú: 4.339 kr

30%
tur!

afslát

Saho svigskutlan er ein sinnar
tegundar. Taskan er á fjórum hjólum
og er afar ﬁm í frumskógum stórborganna.
Taskan er 54 x 77 x 30 sm að stærð og
fæst í þremur litum:
rauðum, svörtum og dökkgráum.
Verð áður: 18.999 kr

Verð nú: 13.299 kr
Saho snyrtitaska er þægileg snyrtitaska fyrir bæði kynin.
Taskan er 32 x 25 x 13 sm að stærð
og er til í þremur litum.
Verð áður: 2.999 kr

Verð nú: 2.099 kr

30%

afsláttur!

Verslanir Odda
Borgartúni 29 • 105 Reykjavík • Sími 515 5170 • Opið virka daga 8-18 og lau. 10-17
Höfðabakka 3 • 110 Reykjavík • Sími 515 5105 • Opið virka daga 8-18

www.oddi.is
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Norsk-íslenski síldarstofninn kominn inn í lögsöguna:

Ernir sækja í sig veðrið:

Demantssíld á fornum sló›um

Stofninn vex

63,63 63,93

SÍLDVEIÐAR Íslensk og færeysk skip

eru nú að veiðum skammt út af
Austfjörðum en þar hefur norskíslenska síldin veiðst vel frá því
íslensku skipin héldu til veiða eftir sjómannadag.
Í síðustu viku voru síldarmiðin
um 160 sjómílur út af Austfjörðum en í gær voru flest skipanna í
góðri veiði á svæði sem er 47 til 50
sjómílur út af Norðfjarðarhorni.
Sveinn Sveinbjörnsson, fiskifræðingur hjá Hafrannsóknastofnun, segir að norsk-íslenska
síldin hafi ekki gengið svo langt
inn í íslensku lögsöguna síðan
veiðar á henni hófust að nýju fyrir um áratug og því auknar líkur á

Sterlingspund

GBP

116,82 117,38

Evra

EUR

78,39 78,83

Dönsk króna

DKK

10,53 10,59

Norsk króna

NOK

9,91

9,97

Sænsk króna

SEK

8,57

8,62

Japanskt jen

JPY

0,60

0,60

SDR

XDR

94,07 94,63

Gengisvísitala krónunnar
109,97 -0,27%

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

að síldin sé að taka upp sitt gamla
göngumynstur þegar síldarævintýrið stóð sem hæst.
Gunnþór B. Ingvason, aðstoðarmaður forstjóra Síldarvinnslunnar, segir að síldin veiðist bæði
í nót og troll en flest skipin séu
með troll. „Það er ekki nema fjögurra tíma sigling á miðin frá Neskaupstað og síldin er mjög stór og
góð, allt að 400 gramma demantssíld, og fer megnið í flökun og
-kk
frystingu,“ segir Gunnþór.
MEÐ LÍFIÐ Í LÚKUNUM

Jón Gunnar Sigurjónsson, verkstjóri í fiskiðjuveri Síldarvinnslunnar í Neskaupstað,
með stóra síld sem Geysir landaði í gær.

FUGLALÍF Arnarstofninn á Íslandi telur
nú yfir 60 varppör
og telja starfsmenn Náttúrufræðistofnunar
Íslands að stofninn hafi ekki verið stærri í um
hálfa öld eða frá því að farið var að
fylgjast reglulega með arnarstofninum. Nær öll pörin verpa á hefðbundnum arnarsvæðum vestanlands en svo virðist sem varpsvæðið sé að stækka og vitað er um tvö
pör við Húnaflóa og eitt á Suðurlandi. Þá hefur óvenjumikið borið á
ungum örnum fyrir norðan og austan og er það í takt við góða afkomu
undanfarin ár.
- kk

Skerjafjar›arbraut óraunhæf
a› mati samgöngurá›herra
Samgöngurá›herra segir Skerjafjar›arveg vera táls‡n og borgaryfirvöld séu a› afvegalei›a fólk me›
hugmyndinni. Hann var ekki talinn hagkvæmur fyrir ﬂremur árum og óvíst er hvort Álftnesingar kæri
sig um hann. Stefán Jón Hafstein segir margt hafa breyst sí›an sí›asta svæ›isskipulag var samﬂykkt.
LÖGREGLUMENN SKOÐA FLAKIÐ Lögregla
leitar nú þeirra sem kveiktu í bíl danska
innflytjendaráðherrans.

Öfgamenn að verki:

Kveiktu í bíl
rá›herrans
Kveikt var í bíl danska
innflytjendaráðherrans
Rikke
Hvilshøj í Hróarskeldu í fyrrinótt. Bíllinn sjálfur er gjörónýtur
auk þess sem bruninn olli
nokkrum skemmdum á húsi ráðherrans. Ráðherrann og fjölskylda hans slapp þó án þess að
verða fyrir meiðslum.
Tilræðismennirnir sendu strax
um morguninn fréttatilkynningu
á flestar helstu fréttastofur Danmerkur þar sem þeir lýsa því yfir
að nú hafi þeir fengið nóg af friðsamlegum baráttuaðferðum gegn
„rasískri
innflytjendapólitík“
dönsku ríkisstjórnarinnar.
Tölvan sem notuð var til að
senda póstinn var gerð upptæk á
netkaffihúsi í Nørrebro og leitar
lögreglan leiða til að rekja hver
sendi póstinn. ■

DANMÖRK

Samgönguráðherra
líst illa á hugmyndir Reykjavíkurlistans um hraðbraut yfir Skerjafjörðinn. Álftnesingar segja að
borgaryfirvöld hafi ekkert rætt
við þau um málið.
Stefán Jón Hafstein borgarfulltrúi varpaði á borgarstjórnarfundi í fyrradag fram hugmyndum um lagningu vegar frá Vatnsmýri yfir á Álftanes. Hann taldi
að jafnvel mætti gera göng styttri
en Hvalfjarðargöng sem opnuðust
nærri Álverinu í Straumsvík.
„Það á ekki að vera að afvegaleiða fólk með hugmyndum eins
og þessari sem lausn til næstu
ára,“ segir Sturla Böðvarsson um
innlegg Stefáns. „Þetta er framtíðarmúsík sem er ekki við
sjóndeildarhring í dag.“
Sturla segir að megináherslan í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu næstu árin
verði lögð á Sundabrautina, og ennfremur á Hringbraut-Miklubraut,
Reykjanesbraut og
Suðurlandsveg.

SKIPULAGSMÁL

LÖGREGLUFRÉTT
FJÓRIR GISTU Í FANGAGEYMSLU
Fjögur fíkniefnamál komu upp
hjá lögreglunni í Reykjavík í
fyrrinótt og gistu fjórir menn
fangageymslu lögreglunnar
vegna þeirra. Málin komu upp
við hefðbundið eftirlit lögreglu,
en bæði fannst hass og amfetamín í fórum mannanna. Málin
tengjast ekki innbyrðis og teljast
nú upplýst.

STEFÁN JÓN HAFSTEIN

Sturla rifjaði einnig upp að
Reykjavíkurflugvöllur hefði verið
endurbyggður til ársins 2016 með
sérstöku leyfi borgaryfirvalda.
Gunnar Valur Gíslason, bæjarstjóri á Álftanesi, sagði engan frá
Reykjavíkurborg hafa rætt við
sig um þessar hugmyndir. Skerjafjarðarvegur er sextíu ára gömul
hugmynd sem margoft hefur verið rædd. Gunnar Valur segir að
hugmyndin hafi síðast verið skoðuð við gerð svæðisskipulags árið
2002, en þá hafi vegurinn ekki
verið talinn hagkvæmur. Gunnar
Valur bendir líka á að Reykjavík
sé ekki einráð um vegaframkvæmdir yfir Skerjafjörðinn.
„Það er óvíst að Álftnesingar
myndu samþykkja veg þarna
á milli.“
Stefán sagðist í
gærkvöldi ekki hafa
tekið mið af síðasta
svæðisskipulagi þar
sem margt hefði
breyst síðan þá. Bílaeign hefði aukist um
50% á nokkrum árum og
verðmæti lands ykist sífellt. „Það þarf sífellt að
endurmeta hvað er hagkvæmt og hvað ekki,“ segir
Stefán. Hann sagðist einnig
vera sammála því að Sundabraut ætti að hafa forgang. „Ég
tók það skýrt fram í ræðunni,“
segir Stefán. „Það er verið að
horfa tuttugu ár fram í tímann ef flugvöllurinn skyldi
fara. Vatnsmýrin myndi þá
byggjast smám saman og
þetta gæti komið í framhaldi
af því.“
grs@frettabladid.is

VEÐRIÐ Í DAG

STURLA BÖÐVARSSON

VATNSMÝRI, ÁLFTANES OG HAFNARFJARÐARGÖNG Samkvæmt hugmyndum Stefáns á að

GUNNAR VALUR GÍSLASON

gera veg milli Vatnsmýrar og Álftaness. Það
mætti síðan ýmist gera veg yfir í Reykjanesbraut eða jafnvel göng, styttri en Hvalfjarðargöng, sem kæmu upp nærri Álverinu í
Straumsvík. Þetta kallaði hann hraðbraut
milli miðborgarinnar og Keflavíkur.

Verðsprengja
10 stk. stjúpur, hreinir litir

Verð:

399

Stórlækkað verð

á sumarblómum
Margaríta
4 stk.

999
Hengilobelia

399

Nellíka

299

Flauelsblóm

10 stk. 499

Petúnía

3 stk. 299
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Nýr lyfjagagnagrunnur þegar farinn að sanna sig:

Stjórnvöld í Kína:

Læknafélagi› fagnar framtakinu

Ritsko›a
vefsí›ur

Formaður Læknafélags Íslands fagnar því að landlæknir hafi brugðist við vegna
lækna sem ávísað hafa morfínlyfjum óvarlega.
„Þetta sýnir og sannar hversu
lítinn hluta læknastéttarinnar er
þarna um að ræða og það er fagnaðarefni að landlæknir geti tekið á
málum tengdum þeim er ávísa
ávanabindandi efnum í meira
mæli en eðlilegt er,“ segir Sigurbjörn
Sveinsson,
formaður
Læknafélags Íslands.
Hann segir ekkert nýtt að hér á
landi séu einstöku læknar að ávísa
sjúklingum sínum óeðlilegu magni
af morfíni eða öðrum ávanabind-

HEILBRIGÐISMÁL

KJÖRKASSINN
Er rigningin síðustu daga kærkomin?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

86%

Nei

14%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að tengja Vatnsmýri og Álftanes
með brú yfir Skerjafjörð?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

Hermannaveiki í Noregi:

Upptökin
fundin
NOREGUR, AP Upptök hermannaveikifaraldurs í Noregi, sem orðið hefur 10 manns að aldurtila og
valdið veikindum yfir 50, hafa
verið rakin til loftræstikerfis
Borregaard-efnaverksmiðjunnar
í Sarpsborg í suðausturhluta
landsins.
„Við erum nær fullviss um að
hafa þarna fundið upptök veikinnar,“ sagði Svein Roensen
læknir við norska fjölmiðla í gær.
Fyrstu tilfellin greindust 21. maí
í Fredrikstad, nærri Sarpsborg.
Hermannaveiki er sérstaklega
skæð eldra fólki og sjúklingum
og leggst á öndunarfæri fólks.
Bakterían berst gjarnan með
loftræstikerfum og vatnskerfum húsa, en smitast ekki á milli
manna. Sjúkdómurinn er talinn
banvænn í 5 til 30 prósentum
tilfella. ■

SIGURBJÖRN SVEINSSON Segir gagna-

grunninn sem notaður er til að fylgjast
með lyfjaávísunum lækna þegar hafa
sannað sig en Læknafélagið barðist fyrir að
honum yrði komið á fót.

andi efnum en nú sé hægt að finna
viðkomandi aðila strax með hjálp
nýs lyfjagagnagrunns sem land-

læknir hefur aðgang að en Læknafélagið barðist fyrir því að sá
grunnur yrði settur á laggirnar.
Grunnurinn gerir allt eftirlit með
lyfjaávísunum mun einfaldara en
áður var og öll óvenjuleg frávik
eru rannsökuð.
„Hér á landi eru um 800 starfandi læknar og það er alveg við
því að búast að stöku læknar sýni
útbrunaeinkenni eins og gerist í
öllum öðrum starfsstéttum. Einkennin eru fjármálaóreiða og almennt kæruleysi og þessu fólki og
skjólstæðingum þeirra þarf að
koma til hjálpar. Því ber að fagna
að hægt sé að finna viðkomandi
- aöe
fljótt og örugglega.“

Stjórnvöld í Kína hyggjast taka upp sérstakt eftirlit með
bloggsíðum og umræðuvefjum.
Opinberrar skráningar vefsíðna hefur lengi verið krafist í
Kína. Breska ríkisútvarpið greindi
frá því í gær að yfirvöld hefðu nú
ákveðið að bloggsíður skyldu
einnig lúta ríkisvaldi.
Kínverska upplýsingaráðuneytið segir að þjónustur sem halda úti
bloggsíðum verði nú að skrá allar
persónuupplýsingar þeirra sem
rita bloggið. Verði misbrestur á
skráningu liggja við háar sektir.
Allar blogg- og vefsíður þarf að
skrá fyrir lok mánaðarins. ■

VEFURINN

Fjörutíu og sjö n‡ir morfínfíklar komu á Vog í fyrra
Morfínfíklum hefur árlega fjölga› um rúmlega fjörutíu a› me›altali sí›ustu ár. Sí›astli›inn áratug hafa
samtals 272 morfínfíklar sem sprauta sig í æ› komi› til me›fer›ar á Vogi. Af ﬂeim eru fjórtán látnir.
Undanfarin fjögur
ár hafa rúmlega fjörutíu nýir
morfínfíklar bæst árlega í hóp
þeirra sprautufíkla sem koma til
meðferðar á Vogi, að sögn Þórarins Tyrfingssonar yfirlæknis. Á
síðasta ári voru nýgreindir morfínfíklar 47 talsins. Af þeim 272
sjúklingum sem leitað hafa meðferðar á Vogi undanfarin ár
vegna morfínfíknar eru fjórtán
látnir.
Landlæknisembættið hefur
skorið upp herör gegn óhóflegum

HEILBRIGÐISMÁL

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!

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

ávísunum lækna á morfínlyf, eins
og Fréttablaðið greindi frá í gær.
Einkum er um að ræða morfínlyfið contalgin, sem gefið er í forðatöflum við verkjum, í mismunandi styrkleikaflokkum. Að sögn
Þórarins kaupa fíklarnir töfluna á
2.500-3.500 krónur eftir því hve
styrkleikinn er mikill.
„Við vitum að contalgin-töflur
ganga kaupum og sölum,“ sagði
Þórarinn. „Það veldur okkur
áhyggjum að talsvert virðist vera
af contalgini á þessum ólöglega
vímuefnamarkaði og menn geta
náð í það nokkuð auðveldlega ef
þeir eiga peninga. Mikil aukning
hefur orðið á morfínlyfjum á
markaði á síðari árum. Morfínfíklar voru ekki til fyrir 1999.
Þetta eykst frá ári til árs. Við höfum ekki undan, þótt okkur gangi
vel að ná fólki út úr þessu. Þá
virðist fólk eiga greiðan aðgang
að kódeini og verkjalyfjum almennt, sem eykur enn á þennan
vanda.“
Þórarinn sagði ýmsar leiðir til
að contalgin og önnur morfínlyf
kæmust á vímuefnamarkað.
Stundum væri þeim stolið frá
stofnunum sjúklingum eða ávísað
beint af læknum á sjúklinga sem
síðan seldu það. „Þá eru sjálfsagt
dæmi þess að læknar séu að ávísa
á þessi lyf og telji að þeir séu að
gera fíklunum gott,“ sagði hann.
„En ég kann ekki að segja ná-

meðferðarstöðina á Vogi ekki hafa undan
við að aðstoða morfínfíkla og aðra
sprautufíkla.

kvæmlega frá þessu ferli. Það er
landlæknis og lögreglu að gera
það. Við erum á hinum endanum,
að reyna að minnka eftirspurnina.“
Þórarinn sagði vonir standa til
að þessi mál skýrðust þegar lyfjagagnagrunnur
landlæknisembættisins yrði kominn í fulla
jss@frettabladid.is
notkun.

FJÖLDI GREINDRA ÓPÍUMEFNAMISNOTENDA
OG FÍKLA Á ÁRUNUM 1994-2004
Morfín misnokun
Morfín fíkn
Morfíntilfelli alls

Konur
27
44
71

Karlar
89
102
191

Alls
126
146
272

Látnir
4
10
14

Konur
1
4
5

Karlar
3
6
9

Landlæknisembættið hefur skrifað út morfín:

Jóhann Sebastían Bach:

Fíklar eru slyngir a›
villa á sér heimildir

Á›ur óﬂekkt
lag fundi›

legs athæfis hjá læknum. Sumir
Aðstoðarlandlæknir sýnir
fíklar eru snjallir í því að leika á
læknum sem ávísa morfíni
fólk, lækna jafnt sem aðra. Það
óvarlega nokkra samúð því hann
telur fíklana slynga við að leika hefur komið fyrir að þeir hafi
leikið á okkur hjá landlæknisá fólk.
embættinu, sagst ekki ná í
„Starfsmenn Landlæknisemnokkurn lækni, vera
bættisins hafa ávísað
krabbameinssjúklingar
ávanabindandi lyfjog illa haldnir af verkjum þegar fíklar hafa
um. Kannski hefur það
haft samband, borið
einhvern tímann því
sig illa og kvartað
miður leitt til þess að
undan því að ná ekki í
við höfum skrifað út örlækni til að fá lyf til
fáar töflur fyrir þetta
að lina kvalirnar“.
fólk sem á alls ekki að
Þetta sagði Matthías
gera,“ sagði hann.
Halldórsson, aðstoðMatthías
kvaðst
arlandlæknir, í Há- MATTHÍAS HALLDÓRSSON
degisútvarpinu á Tal- AÐSTOÐARLANDLÆKNIR skilja lækna. Þeir lendi
í klemmu þegar mikið
stöðinni í gær.
„Það getur verið að aðgengið sé um frí og fólk beri sig illa.
„Fíklarnir ráðast á garðinn
að morfíni sé orðið of mikið en
það er ekki endilega vegna brots- þar sem hann er lægstur.“
-ghs

MORFÍN

Allra síðasta sýning föstudagskvöld!

YFIRLÆKNIRINN Þórarinn Tyrfingsson segir

ÞÝSKALAND, AP Fundið er í Þýskalandi áður óþekkt aría eftir Jóhann
Sebastían Bach. Sagnfræðingar
fundu nóturnar
innan um bókasafnspappíra í
borginni Weimar í AusturÞýskalandi, að
því er fram kom
í tilkynningu á
vef Bach-safnsSEBASTÍAN
ins í Leipzig í JÓHANN
BACH.
gær.
Sönglagið samdi Bachs fyrir
hertogann af Saxlandi árið 1713, en
Bach starfaði við hirð hans. Ekki er
vitað hvort verkið hefur einhvern
tímann verið flutt. Bach-safnið
segir lagið vel samið, en þó ekki
stórkostlegt. Baerenreiter útgáfan
þýska hyggst gefa verkið út í
haust. ■

Vönduð regnföt
á ótrúlegu verði
Regnsett
sem andar
svart, rautt
st. 130-170

Regnsett
margir litir
st. 120-170

4.999

kr

2.999

kr
Regnsett
bleikt, blátt
st. 80-120

2.999

kr

Regnjakki
blár, bleikur
st. 80-130

2.499

kr

Regnbuxur
m/ smekkk og án
bláar, bleikar
st. 80-130

Regnbuxur

1.999

svartar
st. 120-170

kr

1.499

kr

TILBOÐ

2.499

kr

Verð áður 2.999-

Gúmmístígvél

1.699

kr

Gúmmískór
bleikir, gulir, svartir, st. 21-32

1.499

kr

Stígvél
Mjallhvít, Mikki mús

Stígvél í bakpoka
blá, bleik, st. 22-35

blá, bleik, st. 20-32

Gildir til 12. júní eða á meðan birgðir endast.

2.999

kr

TVERSLU
S
Ó

N

P

bleik, svört, st. 21-32

www.hagkaup.is
grænt númer

800 6680

HA

sími

568 2255

G K A U PA
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Skotárás við leikskóla:

Skólp var leitt í drenlögn

Skotinn úr
bíl á fer›

VEISTU SVARIÐ?

1
2
3

Hvað heitir söngvari hljómsveitarinnar Iron Maiden?
Hvað heitir knattspyrnuliðið sem
Guðjón Þórðarson þjálfar?
Hvar á landinu er Skorradalur?
SVÖRIN ERU Á BLS. 50

iseftirlits í Arnarneslæk í Garðabæ
í maí sýndu saurgerla langt yfir öllum
mörkum.
Fyrir
neðan
Ljósamýri í Garðabæ mældust
17.000 saurkólígerlar í hverjum
100 millilítrum vatns og 73 þúsund
saurkokkar. Til samanburðar má
nefna að í Hraunholtslæk þar sem
ástandið er „verst“ mældust 34
saurkólígerlar og 47 saurkokkar í
hverjum 100 millilítrum vatns.
Guðmundur H. Einarsson,
framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, sagði ekki hafa verið
ástæðu til að girða svæðið af. „Ef

þetta væri hreint skolp þá hlypu
tölurnar á milljónum, en þetta er
ekki til að vaða í og við viljum
meina að þarna hafi eitthvað farið
úrskeiðis.“
Gústaf Jónsson forstöðumaður
þjónustumiðstöðvar Garðabæjar
taldi síðdegis í gær að ástæða
mengunarinnar væri fundin og
rakti hana til mistaka við tengingu skólplagnar frá íbúðarhúsi.
„Svo liggur þetta trúlega líka í því
hversu lítið vatn er í læknum og
þessar tölur því fljótar að fara
upp,“ sagði hann.
„Við gerum við þetta í hvelli.“
-óká

Sprengjuárás á Bandaríkjaher:

Niðurstöður nýrrar breskrar rannsóknar á tvíburum:

Tveir drepnir
í Afganistan

Fullnægingarvandi
bundinn erf›um

AFGANISTAN, AP Tveir bandarískir
hermenn dóu og átta særðust í
sprengjuvörpuárás á herstöð í
austurhluta Afganistans í gær, að
því er fram kom í tilkynningu
Bandaríkjahers. Árásin var gerð í
austurhluta Paktika-héraðs, nærri
landamærum Pakistans.
Í fyrstu sagði herinn að aðeins
einn hefði látist, en talsmaður
hersins leiðrétti þær upplýsingar
síðar. Hermennirnir sem urðu
fyrir árásinni voru að afferma
CH-47 Chinook þyrlu. Leitað var
að árásarmönnunum úr lofti en
þeir fundust ekki. ■

Breskir vísindamenn
telja sig hafa fundið út að fullnægingarvandi kvenna kunni að tengjast erfðum. Breska ríkisútvarpið,
BBC, greinir frá rannsókn tveggja
vísindamanna á 4.000 kvenkyns
tvíburum á aldrinum 19 til 83 ára
sem leiðir í ljós að fullnæging
kvenna er ekki einvörðungu tengd
sálarlífi og félagslegum þáttum
líkt og sumir hafa haldið fram.
Þeir segja
þessa ólíku
eiginleika kvenna hugsanlega hafa
þróast til að gera konum kleift að
finna sem hentugastan maka auka.

BRETLAND

Þá telja þeir að verði greint hvaða
gen ráða þessum þáttum mætti
mögulega nota þá vitneskju til að
þróa lyf sem hjálpuðu konum að fá
fullnægingu.
Niðurstöðurnar
benda einnig til þess að konur sem
auðvelt eiga með að fá fullnægingu
séu líklegri til að sætta sig við síður bólfiman maka.
Helmingur tvíburanna var eineggja og deila því sama erfðaefni,
en hinn helmingurinn ekki. Konurnar voru svo beðnar um að svara
skriflega spurningum um ástarlíf
sitt. ■

ARNARNESLÆKUR NEÐAN LJÓSAMÝRI

SVÍÞJÓÐ 37 ára gamall maður varð
fyrir skotárás fyrir utan við leikskóla í Helsingjaborg í Suður-Svíþjóð um helgina. Komu skotin úr
Audi-bifreið sem ók þar framhjá á
fleygiferð. Vitni tók niður bílnúmerið og leiddi það lögreglu á spor
hins grunaða, sem er góðkunningi
hennar. Það er fórnarlambið
reyndar einnig og því er talið líklegt að árásarmaðurinn hafi átt
einhverjar óuppgerðar sakir við
það.
Maðurinn var lagður inn á spítala og að sögn sænsku lögreglunnar er ástand hans stöðugt. Málið
er í rannsókn. ■

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

HEILBRIGÐISMÁL Mælingar heilbrigð-

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Saurmengun í Arnarneslæk í Garðabæ:

UNDIRBÚA LEIÐTOGAFUND Leiðtogar ESB-ríkjanna tínast þessa dagana hver á eftir öðrum
til formennskuríkisins Lúxemborgar til undirbúnings leiðtogafundarins í næstu viku. Í gær
var danski forsætisráðherrann Anders Fogh Rasmussen (t.h.) hjá hinum lúxemborgska
starfsbróður sínum, Jean Claude Juncker. Blair hittir Juncker síðastur.

Fjárlög ESB:

Blair hótar
neitunarvaldi
BRETLAND, AP Fyrst stjórnarskrársáttmálinn og nú fjárlögin? Breski
forsætisráðherrann Tony Blair
varaði við því í gær að Bretar
myndu beita neitunarvaldi gegn
næsta fjárlagaramma Evrópusambandsins ef hin ESB-ríkin munu
standa fast á þeirri kröfu að Bretar
gefi eftir endurgreiðslu sem þeir
hafa fengið úr sjóðum ESB frá því
að Margaret Thatcher samdi um
hana árið 1984.
Hótun Blairs setur sambandið í
enn meiri vanda eftir að bæði
franskir og hollenskir kjósendur
höfnuðu stjórnarskrársáttmálanum í þjóðaratkvæðagreiðslum í síðustu viku. Til stendur að leggja
endanleg drög að fjárlagaramma
ESB á tímabilinu 2007-2013 á leiðtogafundi í næstu viku,
Milljarða-endurgreiðslurnar

sem Bretar fá með þessum hætti
eru þyrnir í augum ráðamanna í
meginlandsríkjum ESB. Þeir telja
þær vera tímaskekkju og tákn um
að Bretar telji sig ekki eiga fulla
samleið með meginlandinu. Gerhard Schröder Þýskalandskanslari
lýsti vonbrigðum með afstöðu
Bretlandsstjórnar. „Allir verða að
hreyfa sig,“ sagði hann og knúði á
um að samningum um fjárlagarammann 2007-2013 verði lokið án
tafar.
Evrópuþingið ályktaði í gær að
miða skyldi fjárlög ESB á þessu
tímabili við 1,07 prósent af þjóðarframleiðslu aðildarríkjanna. Þessi
tala er mitt á milli þeirra 1,14 prósenta sem framkvæmdastjórn ESB
leggur til og þess 1 prósents sem
þau sex aðildarríki, sem mest
greiða í sjóði ESB, hafa lagt til. - aa

Aldraðir og 75 prósent öryrkjar:

Br‡r og krónur
greiddar ni›ur

mega

HEILBRIGÐISMÁL
Aldraðir
og
öryrkjar
með
75
prósent
örorkumat geta nú fengið
greiddan niður kostnað við föst
tanngervi, það er brýr og krónur,
um 40 – 80 þúsund krónur á
hverju almanaksári.
Jón Kristjánsson, heilbrigðisog tryggingamálaráðherra, hefur
sett reglugerð um þátttöku hins
opinbera
í
kostnaði
við
tannlækningar. Samkvæmt henni
er Tryggingastofnun ríkisins
heimilt að greiða kostnað aldraðra
og öryrkja eins og að ofan greinir
vegna
fastra
tanngerva.
Reglugerðin tekur gildi við
birtingu.
Auk
þessarar
breytingar
verður TR nú heimilt að greiða
niður tannlæknakostnað til að
koma í veg fyrir alvarlegar
afleiðingar sýkinga í tönnum og

NIÐURGREIÐSLA Tryggingastofnun hefur

nú fengið heimild til að greiða niður föst
tanngervi fyrir aldraða og öryrkja.

tannvegi á heilsu ónæmisbældra
sjúklinga. Niðurgreiðslan tekur
einkum
til
sjúklinga
með
hvítblæði eða krabbamein á
höfuðeða
hálssvæði,
væntanlegra
líffæraþega,
sjúklinga sem þurfa mergskipti
og
annarra
sambærilegra
- jss
sjúklinga.
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OPIN BÍLALÁN

%

80

VIÐ LÁNUM
ÞÉR SAMA
HVAR ÞÚ
TRYGGIR!
Hagstæðustu kjörin - engin lántökugjöld til 1. ágúst
TM býður nú fyrst tryggingafélaga bílalán án þess að gera kröfu um
tryggingar hjá félaginu*.
TM veitir nú þegar hagstæðustu kjör á lánamarkaðnum til
ökutækjakaupa. Vextir óverðtryggðra lána eru 9,5%, vextir
verðtryggðra lána 6%, lántökugjöld eru felld niður til 1. ágúst nk.
*Þú velur hvar þú tryggir, en bifreiðin þarf að vera kaskótryggð á lánstímanum.

Kynntu þér OPIN BÍLALÁN TM
– þetta eru skilyrðislaust bestu bílalánin á markaðnum.
TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN – þegar mest á reynir! · SÍMI 515 2000 · tm@tmhf.is · www.tmhf.is
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Skíðasvæði Dalvíkinga verður snævi þakið allan næsta vetur:

Dalvíkingar hefja snjóframlei›slu í haust
Skíðafélag Dalvíkur stefnir
á að hefja snjóframleiðslu í
Böggvisstaðafjalli
í
haust.
Kostnaðurinn er talinn vera um
21 milljón króna og segir Óskar
Óskarsson, formaður félagsins,
að fjármögnun gangi vonum
framar. „Við erum að leita eftir
framlögum frá aðilum innan og
utan bæjarins og höfum nú þegar fengið loforð fyrir meira en
helmingnum af kostnaðinum.
Því verður varla til baka snúið,”
segir Óskar.
Vegna snjóleysis hefur gengið erfiðlega að halda skíðasvæðunum á Norðurlandi opnum undanfarna vetur. Snjóframleiðsla

SKÍÐI

- kk

Orri Gunnarsson verkfræðingur ómyrkur í máli:

í sólina í júní o
sætin
g jú
u
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s
lí.
u
Síð

rlottó
a
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ó
S
• Þú velur áfangastað og ferðadag
og tekur þátt í lottóinu
um hvar þú gistir.
• Viku fyrir brottför
staðfestum
við gististaðinn.

Krít

Costa del Sol

27. júní, 4. 25. júlí
22. og 29. ágúst

16. 23. 30. júní
7. 21. júlí og 18. ágúst

Portúgal

Mallorca

20. 27. júní, 4. 11.18. júlí
15. og 22. ágúst

15. 29. júní, 6. 13. júlí
17. og 24. ágúst

á mann miðað við 2 eða 4
í stúdíói eða íbúð.
Enginn barnaafsláttur.

a
c
r
o
l
l
Ma

Co

l Sol
de
sta

Sama sólin, sama fríið
en á verði fyrir þig.

*Innifalið er flug, gisting
í 7 nætur, flugvallarskattar
og íslensk fararstjórn.

SKÍÐASVÆÐI DALVÍKINGA Formaður Skíðafélags Dalvíkur segir að uppbyggingarstarfið á
skíðasvæðinu síðustu 30 ár verði að engu ef ekki verði brugðist við veðurfarsbreytingum
með framleiðslu á snjó.

ﬁörf á mun meiri
ﬂéttingu bygg›ar
„Með hliðsjón af viðmiðum um þéttbýli og þéttleika
byggðar þá er ég ekki viss um að
Reykjavík félli annars staðar undir þá skilgreiningu að teljast
borg,“ segir Orri Gunnarsson
verkfræðingur. Hann gagnrýnir
hversu mikið landsvæði innan
borgarmarkanna fer undir samgöngumannvirki og telur það
óeðlilega mikið miðað við aðrar
borgir af sömu stærðargráðu.
Bendir Orri á tölur Níels Einars Reynissonar máli sínu til
stuðnings en Níels komst að því að
tæp 50 prósent landflæmis innan
borgarmarkanna fara undir samgöngumannvirki. „Ég nefni sem
dæmi fjölda mislægra gatnamóta
í borginni en hvergi annars staðar

BORGARMÁL

er hægt að finna tólf slík í 150
þúsund manna borg. Það eru til
milljónaborgir sem aldrei hafa
byggt ein slík gatnamót og almennt er staðan sú í dag að lagst
er gegn slíkum mannvirkjum.
Land undir slíkt er bæði stórt og
dýrt, framkvæmdin er dýr, viðhald er dýrt og deila má um hvort
þau leysa einhvern vanda.“
Orri segir að rannsóknir hafi
sýnt að ólíkt því sem áður var
haldið þá dragi þétting byggðar úr
umferð en ekki öfugt. Þá gefst
meira og betra tækifæri til að
nýta almenningssamgöngur og
borgaryfirvöld þurfa að framfylgja stefnu sinni um þéttingu
byggðar mun harðar fram.“
- aöe

Spilaðu með!

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

JACKSON-DÓMS BEÐIÐ Stuðningsmaður
Michaels Jackson heldur á borða með
áprentaðri mynd af poppgoðinu fyrir utan
dómhúsið í Santa Maria í Kaliforníu, þar
sem kviðdómur í máli hans sat í gær á
rökstólum þriðja daginn í röð. Í bakgrunni
sést spjald með boðskap herskárra andstæðinga Jacksons, sem vilja að „kynvilltir
barnaníðingar“ verði tafarlaust teknir af lífi.

hefst í Hlíðarfjalli við Akureyri
í haust og mun Vetraríþróttamiðstöð Íslands fjármagna kaup
á snjóframleiðslukerfi sem
kostar um 80 miljónir króna.
Óskar segir að skíðasvæði Dalvíkinga sé smærra í sniðum og
því sé kostnaðurinn við snjóframleiðslu þar minni en í Hlíðarfjalli. „Ákvörðun um snjóframleiðslu í Hlíðarfjalli ýtti við
okkur og það er ljóst að við höfum ekki hug á að sitja eftir með
sárt ennið: með mannvirki í
fjallinu upp á tugi milljóna
króna en engan snjó,” segir Óskar.

ÞÉTTING BYGGÐAR Borgaryfirvöld hafa um hríð haft þéttingu byggðar í forgangi en Orri
Gunnarsson segir að enn harðara átak þurfi til.

Óeirðir í Eþíópíu vegna kosninga:

Öryggissveitir skutu
á mótmælendur
EÞÍÓPÍA, AP Að minnsta kosti tuttugu og tveir létust í skothríð öryggissveita eþíópísku ríkisstjórnarinnar í höfuðborginni Addis
Ababa í gær.
Öryggissveitirnar hófu skothríðina þegar mótmælendur tóku
að fleygja grjóti í átt að þeim.
Miklar óeirðir hafa nú verið í
höfuðborginni síðustu þrjá daga
en mótmælendur saka ríkisstjórnarflokkinn og forsetann um að
hafa svindlað í kosningum sem
haldnar voru fyrir þremur vikum.
Ríkisstjórnin segir að öryggissveitirnar hafi einungis verið að
reyna að stilla til friðar og staðfestir ekki fregnir um mannfall.
Meles Zenawi, forseti landsins,
bannaði öll mótmæli strax eftir
kosningarnar 15. maí en mótmælendur létu bannið ekki stöðva sig.
Þeir telja að forsetinn hafi brotið
á kosningarétti fjölmargra.
Eftirlitsmenn frá Evrópusambandinu sem fylgdust með kosningunum á sínum tíma sögðu þær

LÍK Á SJÚKRAHÚSI Í ADDIS ABABA Mót-

mælendur vilja meina að ríkisstjórnarflokkurinn hafi svindlað í kosningum. Öryggissveitir skutu tugi til bana eftir að mótmælendur hófu grjótkast.

hafa verið þær lýðræðislegustu
sem landið hefur upplifað. Engu
að síður báru eftirlitsmennirnir
vitni um allmörg brot á mannréttindum kjósenda. ■
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Raufarhafnarbúar eru óhressir með lítinn stuðning ríkisstjórnarinnar:

Undrast a›ger›arleysi stjórnvalda
FLÓÐ Í BÚLGARÍU Kona, sem hefur forðað
sér upp á þak bíls síns, bíður björgunar í
bænum Pernik um 30 km suðvestur af
búlgörsku höfuðborginni Sofíu í gær. Mikil
úrkoma síðustu vikur hefur valdið skaðræðisflóðum víða um landið sem hafa
kostað nokkur mannslíf og valdið tjóni á
mannvirkjum.

Ekki til eftirbreytni:

Níræ› kona
bar›i ﬂjóf
Katherine Woodworth, 91 árs gömul kona, barði
töskuþjóf með innkaupapoka
sínum og hrakti á endanum á
flótta á bílastæði verslunar í
Toledo í Bandaríkjunum um
helgina.
„Ég var ekki með heyrnartækið og vissi í fyrstu ekki hvað
hann sagði,“ sagði hún og kvaðst
í fyrstu hafa misskilið ræningjann. „Svo endurtók hann að
hann vildi töskuna og ég hélt nú
ekki.“
Í kjölfarið handtók lögregla
tvítugan mann og kærði fyrir
þjófnaðartilraun, árás og fyrir
eiturlyfjaneyslu.
Lögregla taldi þó óráðlegt að
konur á þessum aldri tækjust á
við árásarmenn. Konan taldi
aldurinn þó litlu skipta. „Ég
verð 92 í ágúst og er líklegra
kjarkmeiri nú en þegar ég var
yngri,“ sagði hún. ■
BANDARÍKIN, AP

RAUFARHÖFN Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri í Raufarhafnarhreppi, segist hafa orðið fyrir
vonbrigðum með lítinn stuðning
stjórnvalda, en þau hefðu gefið
vilyrði fyrir aðstoð þegar staðurinn gekk í gegnum mikla erfiðleika. „Ég hélt að það væri meira
kjöt á þessum beinum ríkisstjórnarinnar, því það hefur ekki farið
mikið fyrir þeim stuðningi sem
talað var um.“
Staða Raufarhafnar hefur batnað mikið, en að sögn Guðnýjar er
það
aðgerðum
sveitarstjórnarinnar sjálfrar að þakka.
Væntingar sem gerðar hafi

verið til nefndar sem skipuð var af
Valgerði Sverrisdóttir, ráðherra
byggðamála, hafi verið miklar og
því vonbrigði að henni hafi ekki
tekist að standa undir þeim.
Valgerður Sverrisdóttir segir
málið flóknara en svo að nefndastarf komi með endanlegar lausnir á svona málum. „Það er nú ekki
svo að ríkisstjórnin geti dregið
lausnir í svona málum upp úr
hatti. Nefndin sem skipuð var
kom hins vegar ýmsum málum á
hreyfingu, og beitti sér fyrir því
að koma upp meiri atvinnustarfsemi á svæðinu, sem síðar varð
- mh
raunin“.

FRÁ RAUFARHÖFN Sveitarstjórinn í Raufarhafnarhreppi segir stuðning ríkisstjórnarinnar

hafa verið lítinn.

Kennurum settir afarkostir
Skólastjórn Landakotsskóla sendi nokkrum kennurum skólans bréf í gær ﬂar sem sagt er a› skriflegur
stu›ningur vi› stjórnina sé skilyr›i fyrir ﬂví a› ﬂeir haldi starfi sínu vi› skólann. Foreldrar funda me›
stjórninni í kvöld ﬂar sem afsagnar hennar ver›ur krafist lagist sta›an ekki.
SKÓLAMÁL
Nokkrir
kennarar
Landakotsskóla fengu í gær bréf
frá skólastjórn Landakotsskóla. Í
bréfinu kemur fram að þeir sem
hafi hug á því að starfa áfram við
skólann þurfi að skrifa undir
stuðningsyfirlýsingu við stjórn
hans. „Starfið felur að sjálfsögðu í
sér viðurkenningu á nýkjörinni
stjórn Landakotsskóla,“ segir í
bréfinu sem undirritað er af Margréti Halldórsdóttur og Irenu
Kojic sem hefur verið falið að
fara með starfsmannamál skólans
meðan leitað er nýs skólastjóra.
Einn kennaranna sem fékk
slíkt bréf sent kveðst ekki ætla að
skrifa undir yfirlýsinguna. Hann
segist hafa leitað álits lögfræðings sem sagt hafi að ólöglegt sé
að beita slíkum aðferðum. Fleiri
kennarar Landakotsskóla taka í
svipaðan streng samkvæmt heimildum blaðsins.
Irena Kojic formaður kennararáðs segir að flestir kennarar
skólans hafi lýst því yfir að þeir
vilji starfa áfram við skólann.
Deilendur í málinu skiptast í
tvær fylkingar. Annars vegar er
það skólastjórn og kennararáð og
hins vegar hluti kennaraliðsins
sem styður Hjalta Þorkelsson, fráfarandi skólastjóra. Kennararnir

LANDAKOTSSKÓLI Deilurnar í Landakotsskóla halda áfram að magnast. Í dag ætti staða mála að skýrast því foreldrar sem eiga börn í

skólanum halda á fund skólastjórnar í kvöld.

segja að kennararáð starfi ekki í
umboði kennara þar sem vantraustsyfirlýsing á kennararáðið
hafi verið samþykkt einróma þann
1. mars. Ástæðan fyrir því var
meint níð kennararáðs um Hjalta
Þorkelsson, Bessí Jóhannsdóttur,
aðstoðarskólastjóra, og nokkra
nafngreinda kennara við skólann.
Bessí var sagt upp af skólanefnd í

maí og skólastjóri sagði af sér síðastliðinn föstudag því hann taldi
skólastjórn hafa farið inn á valdsvið sitt með uppsögn Bessíar.
Foreldrar barna við skólann
ætla að funda með stjórninni í
kvöld. „Við erum með yfirlýsingu
tilbúna þar sem við förum þess á
leit við stjórnina að hún segi af
sér,“ segir Edda Björgvinsdóttir,

sem á barn í Landakotsskóla.
Giovanni Tonucci, erkibiskup
og sendiherra páfastóls á Norðurlöndum, veit af ástandinu í Landakotsskóla en vildi ekki tjá sig um
málið og vísaði á kaþólska biskupinn yfir Íslandi, Jóhannes Gjisen. Biskup sagðist ekkert hafa
með málið að gera og vísaði á
ingi@frettabladid.is
skólastjórn.

MÁLRÆKT KOSTAR Þótt Málræktarsjóður eigi 116 milljónir og fjárfestingarhagnaður sjóðs-

ins hafi verið 9 milljónir á síðasta ári nægir það sjóðnum ekki til að úthluta styrkjum.

Málræktarsjóður úthlutar engum styrkjum:

Tapa›i fé í áhættufjárfestingum
MÁLRÆKTARSJÓÐUR Málræktarsjóður hefur ekki úthlutað styrkjum
síðustu þrjú ár vegna fjármagns
sem tapaðist í áhættufjárfestingum árið 2000 og sennilega eru tvö
ár í að hann geti úthlutað næst.
Samkvæmt reglum sjóðsins
má hann ekki ganga á eigin höfuðstól og því hefur hann ekki úthlutað styrkjum þrátt fyrir hagnað á
síðustu árum. Sjóðurinn hagnaðist
um níu milljónir á síðasta ári en
samt vantar enn um tíu milljónir
upp á að hann komist aftur upp í
upprunalegan höfuðstól. Uppreiknaður höfuðstóll sjóðsins er
126 milljónir.

Í árskýrslu stjórnar Málræktarsjóðs fyrir síðasta ár
kemur fram að ein helsta
ástæða slakrar stöðu sjóðsins
séu fjárfestingar Kaupþings
fyrir hönd sjóðsins árið 2000 í
sjóðnum Alpha 1 Venture, sem
er áhættufjárfestingarsjóður á
sviði upplýsingartækni.
Málræktarsjóður var stofnsettur árið 1991 af íslenskri málnefnd. Markmið sjóðsins er að
beita sér fyrir og styðja hvers
konar starfsemi til eflingar íslenskri tungu og varðveislu
hennar.
- grs

• • Frelsaðu
félagann!
• • þú og
félagar
þínir fá
fría áskrift!
extra light

V16
kað
• • Ótakmar !
niðurhal

3.890 kr.
á mánuði allt innifalið m.v. 12 mánaða samning!

• • Frelsaðu félagann!
• • Átt þú félaga með allt of lítinn hraða og takmarkað niðurhal?
• • Átt þú félaga sem þráir að hafa óheftann aðgang að netinu?
• • Eða viltu bara fá þér góða ADSL tenginu á frábæru verði?
Ef þú ert með BTnet getur þú bent félaga þínum á BTnet og þú færð
einn mánuð frían í staðinn og félagi þinn líka. Ef þú frelsar ﬂeiri
félaga færðu frían mánuð fyrir hvern þann félaga sem skráir sig á
btnet.is.
Ef þú þekkir ekki neinn sem er með ADSL hjá BTnet þá getur þú
samt skráð þig á netinu og fengið frían mánuð.

Flottustu leikjaþjónar
landsins!
www.btnet.is >>

Kynntu þér málið...
aðeins á
www.btnet.is
www.btnet.is.

Göngutjöld

Vertu
fjallhress
í sumar

Omega Base 2ja og 3ja manna
Þriggja árstíða göngu-braggatjald
frá Salewa með góðu fortjaldi.
Inngangur á hlið. Loftræstitúður.
Verð

19.990/23.990 kr.

Bakpokar

Millet Hiker 38 l

Deuter Futura 32 AC

Frábær dagpoki.
Innbyggð regnvörn.

Futura línan, sú mest selda í Evrópu!
Dagpoki ársins í Outdoor tímaritinu 2004.
Regnvörn, Aircomfort burðarkerfi, 32 lítrar.

Verð

9.990 kr.

Hiker 28 l verð 7.990 kr.
Hiker 48 l verð 10.990 kr.

Verð

9.990 kr.

Futura 22 - 28 - 38:
7.990 kr. - 8.990 kr. - 11.990 kr.

Gönguskór

Meindl Island Pro GTX

SCARPA Hekla

Flokkun BC
Heil tunga og vandaður frágangur
Ótrúlega léttir! Þyngd 830 g (stærð 42)
Gore Tex vatnsvörn
MFS fóður lagar sig að fætinum
MultigriffVibram veltisóli með fjöðrun
Mjög góður stuðningur við ökklann
Einnig fáanlegir í dömustærðum (gráir)

Flokkun BC
Dömuskórnir frábæru frá SCARPA
Heil tunga, Goretex, Vibram veltisóli,
góður stuðningur og þægindi
Einnig til í herraútfærslu, Ladakh

Verð

Verð

24.990 kr.

22.990 kr.

Við skiptum skónum hjá okkur í flokka eftir því í hvaða notkun þeir eru hugsaðir: • A: Fyrir auðvelda g

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS UTI 28658 05/2005

Svefnpokar
Fiberpokar
Nanoq Compact
Nanoq Compact plus
Mountain Equipment Firewalker II

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

Tadpole 2ja manna

Merlin 2ja manna

Létt göngutjald frá The North Face.
Þyngd aðeins 2,2 kg

3ja árstíða göngutjald frá
The North Face. Þyngd 3,2 kg

Verð

25.990 kr.

Verð

Mountain Equipment
Dragonfly 2ja manna

Simex Coho 2ja manna
Einfalt og skemmtilegt göngutjald.
Þyngd 2,6 kg

Mjög létt göngutjald. Þyngd 1,9 kg

34.990 kr.

Verð

34.990 kr.

Verð

12.990 kr.

Aircontact
pokarnir frá Deuter
eru með stillanlegu baki,
óviðjafnanlegu loftflæði,
og innbyggðum regnpoka.
Frábærir í lengri ferðir.

Deuter Aircontact
50+10SL

Dömupoki í Aircontactlínunni frá Deuter..
Sérhannaður fyrir konur.

Sumartilboð

17.990 kr.

Verð áður 19.990 kr.

Deuter Aircontact
65+10 l

Deuter Aircontact
75+10 l

Poki ársins í sínum flokki árið 2004
hjá Outdoor tímaritinu.

Stór poki í Aircontact línunni.
Fyrir þá sem fara lengra!

Sumartilboð

19.990 kr.

Verð

24.990 kr.

Verð áður 23.990 kr.

Meindl Maine Mid GTX

TNF Bruce Mid

Meindl Colorado Lady

Lowa Renegade GTX

Flokkun AB
Mjúkir og léttir
Nubuk leður
Gore Tex vatnsvörn
Þyngd 520 g (stærð 42)
Einnig til í dömuútfærslu

Flokkun A
Ofurstrigaskór!!
Súperléttir gönguskór
í léttari notkun
Nubuk leður og nylon
Til í dömuútfærslu

Flokkun B
Nubuk leður
Gore Tex vatnsvörn
Vibram Multigriff sóli
Þyngd 750 g (stærð 42)
Einnig til í herraútfærslu

Bestu kaupin í útbúnaðarprófun Útiveru 2005
Flokkun AB
Klassískir fjölnota skór
Gore Tex vatnsvörn
Nubuk leður

Verð

15.990 kr.

Verð

11.990 kr.

Tilboðsverð

14.990 kr.

Verð

13.990 kr.

Verð áður 17.990 kr.
ngu og daglega notkun • AB: Fyrir göngu á slóðum og láglendi • B: Fyrir lengri göngur og bakpokaferðalög • BC: Fyrir erfiðari göngur og fjallabrölt • C: Fyrir alpagöngur, kletta, ís og brodda

Mörgum finnst vandasamt að velja sér svefnpoka og undrast að hægt sé að fá poka sem gefnir eru upp fyrir sama hitastig en verðmunurinn er verulegur.
Hér gildir að átta sig á því að hvernig nota á pokann. Athugið að stundum er gefið upp þægindahitastig en hjá öðrum mesti kuldi sem þola má í pokanum.
Eitt er samt víst: Hjá Útilíf færðu örugglega svefnpoka við hæfi!
Dúnpokar

Efni

Kuldaþol Þyngd

Verð

Simex Viper 1000

andadúnn

-1°C þægindamörk

978 g

14.990 kr.

Simex Viper 1400

andadúnn

-6°C þægindamörk 1395 g

16.990 kr.

Mountain Equipment Helium 600

gæsadúnn

-1°C þægimdamörk 1060 g

22.990 kr.

Efni

Kuldaþol

Þyngd

Verð

hollowfiber

-5°C mesta kuldaþol

1500 g

tilboð 4.990 kr.

Marmot Sawtooth

gæsadúnn

-9°C þægindamörk 1304 g

25.990 kr.

hollowfiber

-12°C mesta kuldaþol

1850 g

tilboð 5.990 kr.

Marmot Never Summer

gæsadúnn

-18°C þægindamörk 1704 g

31.990 kr.

polarloft

-12°C mesta kuldaþol

1420 g

10.990 kr.

TNF Blue Kazoo

gæsadúnn

0°C þægindamörk 1355 g

29.990 kr.
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„ OR‹RÉTT “
„ﬁa› getur vel veri› a›
kaﬂólska kirkjan hafi
geta› haga› sér svona
fyrir 600 árum, en ﬂa›
getur hún ekki gert núna
ö›ruvísi en a› fólk rísi
upp og segi eitthva›.“

„Vi› hlustum á og tökum á móti hljó›um af
öllum ger›um. ﬁa› er
margt sérstakt sem berst
til jar›ar en hva› ﬂa› er
veit ég ekki.“

ÁRDÍS ÞÓRÐARDÓTTIR MÓÐIR

INGUR UM HLJÓÐUPPTÖKUR Í GEIMN-

UM ÓLGUNA Í LANDAKOTSSKÓLA Í

UM Í FRÉTTABLAÐINU.

EGGERT GUÐMUNDSSON VERKFRÆÐ-

FRÉTTABLAÐINU.

nær og fjær

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? STEINN ÁRMANN MAGNÚSSON LEIKARI

Undirb‡r víkingahátí›ina í Hafnarfir›i
„Við Helga Braga erum nýbyrjuð að
gera gamanefni fyrir Rás 2 sem heitir Útvarp Bolur. Þetta verður fjölbreytt gamanútvarp sem verður
frumflutt í Dægurmálaútvarpinu
fyrir fimm fréttir á sama stað og
Haukurinn var áður. Svo verður það
endurflutt í helgarútgáfunni og
væntanlega á morgnanna líka,“ segir
Steinn Ármann Magnússon leikari og
skemmtikraftur.
„Síðan er ég að undirbúa víkingahátíð í Hafnarfirðinum sem stendur
núna sextánda til tuttugasta júní, það
er alltaf alveg voðalega gaman að
því,“ segir Steinn. Hann segist nú
ekki vera í því að skylmast og berjast heldur einbeita sér að undirbúningnum, kynningum og öðru slíku.

Hann heldur utan um dagskrána
og sér til þess að alltaf sé eitthvað í gangi á hátíðinni. „Svo
höfum við nú alltaf verið með
ýmiss konar sprell,“ bætir
Steinn við.
Aðspurður að því hvort hann
ætli ekkert að taka sér sumarfrí
segir Steinn: „Nei, sem betur fer.
Það er betra að hafa nóg að gera.
Svo fer ég í húsasmíðar núna
mjög fljótlega. Kannski maður
nái nokkrum dögum í stutta
helgarferð, meira verður það nú
varla,“ segir Steinn Ármann
Magnússon leikari, skemmtikraftur og athafnamaður allsherjar sem ætlar greinilega að
hafa nóg að gera í sumar.

Klókir glæponar í Kambódíu:
ÁSTKÆRA YLHÝRA

A›-letin
ógurlega
Í töluðu máli detta smáorð oft út og
þykir fáum tiltökumál, þótt vissulega
megi telja það til mannkosta að tala
skýrt og greinilega. Í rituðu máli
verður útkoman hins vegar hallærisleg þegar skrifað er beint af augum
og hljóðið látið ráða. Sumir skrifa
um að „fara sofa“, „byrja spila“, „ætla
dansa“ og fleira slíkt, þar sem smáorðinu að er sleppt eins og gjarnan
er gert í töluðu máli. Þessi „að-leti“
er lúmsk og til merkis um að flæði
og hrynjandi talmálsins séu orðin
undirliggjandi rökrænu ritmálsins yfirsterkari. Við skulum endilega fara
AÐ passa okkur á þessu.
magnus@frettabladid.is

Nærbuxnagengi›
„Hann var háll sem
áll.“ Þetta gætu allmörg fórnarlömb
snjallra kambódískra glæpamanna
sagt við lögregluna við skýrslutöku.
Þannig er nefnilega mál með vexti
að „nærbuxnagengið“ svokallaða
fer hamförum við að ræna kambódíska borgara.
Eins og nafnið gefur til kynna
klæðast ræningjarnir nærbuxunum
einum og olíubera líkamann til að
reyna að renna úr greipum þeirra
sem reyna að góma þá.
Íbúar hafa nú komið á eins konar
nágrannavörslu til að reyna að
koma í veg fyrir að nærbuxnabófarnir komist undan. Gengið tók
skurk í Kambódíu í fyrra en lögreglan staðhæfði að henni hefði tekist að uppræta starfsemina. Greinilegt er að löggan hafði rangt fyrir
sér, nema nýtt gengi sé farið að
nota sömu aðferð. ■

KAMBÓDÍA, AP

ANNA GEORGSDÓTTIR OG HELGA KRISTINSDÓTTIR Helga hóf störf hjá félaginu árið 1997 en Anna hefur verið sjálfboðaliði í um
30 ár.

Ullin la›ar alltaf a›
Í Austurstræti er rótgróinn basar Thorvaldsensfélagsins starfræktur,
að mestu leyti í sjálfboðavinnu. Saga félagsins
spannar ein 130 ár og
allur ágóði þess rennur
til góðgerðarmála.
„Það er alltaf þónokkur umferð
hjá okkur, en langmest að gera á
sumrin
þegar
ferðamannastraumurinn er sem mestur,“
segir Helga Kristinsdóttir, verslunarstjóri, í basar Thorvaldsensfélagsins í Austurstræti 4.
Saga félagsins nær aftur til
ársins 1875 þegar nokkrar ungar
konur voru fengnar til að skreyta
Austurvöll í tilefni þess að
afhjúpa átti styttu af Berthel

Thorvaldsen. Þeim líkaði samstarfið svo vel að þær ákváðu að
halda því áfram og kenndu félagið
við Thorvaldsen sjálfan. „Þær
byrjuðu að kenna ungum stúlkum
hannyrðir og árið 1901 stofnuðu
þær basarinn sem enn er rekinn í
dag. Basarnum var ætlað að
hjálpa heimavinnnandi listrænu
fólki að koma hannyrðum sínum á
framfæri og þannig hefur þetta
haldið áfram á sömu nótum og við
ætlum að halda upp á 130 ára
afmæli í nóvember.“
Félagið hefur eitt stöðugildi
verslunarstjóra sem heldur utan
um verslunina en að öðru leyti er
hann rekinn með sjálfboðastarfi
og Helga segir engan hörgul á
sjálfboðaliðum þótt margir séu
komnir á efri ár. „Þær slá ekkert
af þótt þær séu komnar á
níræðisaldur. Margar hverjar
gengu í félagið því amma þeirra

eða móðir var í því, enda fylgir
þessu félagi mikil hefð,“ segir
Helga sem sjálf hóf störf hjá
félaginu árið 1997.
Aðalsöluvara Thorvaldsensbasars er ull og aftur ull og að
sögn Helgu laðar hún ferðamenn
enn að í stórum stíl. „Langflestir
sem koma hingað eru erlendir
ferðamenn. Við erum innan um
útlendinga allan ársins hring.“
Vörurnar
fær
félagið
frá
hannyrðakonum jafnt innan
félagsins sem utan og allur ágóði
af
sölunni
rennur
til
góðgerðarmála.
„Það er stutt síðan við
stofnuðum
sjóð
innan
Barnaspítala Hringsins handa
sykursjúkum börnum, en það leita
ýmsir til okkar eftir aðstoð. Og
við reynum auðvitað að aðstoða
fólk eftir megni.“
bergsteinn@frettabladid.is

Maggi í Mangó stórtækur sem fyrr:

Amerískur árdegisver›ur í bo›i
Það er óhætt að fullyrða að enginn
þurfi að fara svangur frá Magga í
Mangó-grilli á sunnudögum, en þá
er boðið upp á árdegisverð að amerískum hætti. „Þetta eru egg og
beikon, ommelettur, pönnukökur,
steiktar pylsur og sýróp, alveg
ekta bröns. Það er kjörið fyrir
fjölskyldufólk að líta við í sunnudagsbíltúrnum og gæða sér á
svona rétti,“ segir Maggi, sem
hefur mikið dálæti á amerískri
matreiðslu, enda lærði hann
matargerð þar en auk þess hefur
Maggi flutt inn kokk frá
Bandaríkjunum til að hjálpa sér
við matseldina.

Einhver gæti hugsað með sér
að vaxtarlag Bandaríkjamanna
væri líklega ekki til eftirbreytni
og Maggi segir manneldisfræðinga vissulega hugsa sér þegjandi
þörfina. „Ég bauð upp á landsins
stærstu borgara um daginn og það
hringdu nokkrir næringarfræðingar í mig til að skammast. En ég
segi að maður er það sem maður
borðar og komi þeir sem vilja. Það
er ekkert að því að fá sér svona
mat á meðan maður gætir hófs.“
Hægt er að líta við í hjá Magga
í Mangó á sunnudögum milli
klukkan 11 og 15 til að gæða sér á
amerískum árdegisverði.
- bs

MAGGI Í MANGÓ Maggi segir að sumir
næringarfræðingar hugsi honum vissulega
þegjandi þörfina, en það sé ekkert að því
að fá sér staðgóðan miðdegisverð stöku
sinnum.
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Danmörk
Grænland

SVONA ERUM VIÐ

Finnland

Fjöldi
þjóðgarða á
Norðurlöndunum og
samanlögð
stærð þeirra.

Noregur

21 / 6915 km2

21 / 26446 km2

4 / 1937 km2

35 / 8170 km2

1 / 750.000 km2

0/0

Ísland

Svíþjóð

Heimild: Hagstofan

HVAÐ ER? MORFÍN

Afar ávanabindandi lyf
Morfín er verkjadeyfandi lyf og er eitt af hinum svokölluðu ópíumlyfjum. Hér á landi er
morfín fyrst og fremst notað sem verkjadeyfandi lyf fyrir krabbameinssjúklinga og eitt
afbrigði af því sem mikið er notað heitir
contalgin. Contalgin er langvarandi lyf í töfluformi og fæst í mismunandi styrkleika eða allt
frá fimm milligrömmum upp í tvö hundruð
milligrömm. Lyfið hefur sljóvgandi áhrif og er
ávanahætta af notkun þess mikil.

HVERNIG ER LYFIÐ MISNOTAÐ?

fréttir og fró›leikur

Eins og áður segir er lyfið ávanabindandi og
þegar notkun þess er hætt geta komið fram
fráhvarfseinkenni. Þeir, sem ánetjast lyfinu í
öðru formi en við venjulega inntöku eftir
læknisráði, leysa töflurnar upp og sprauta
þeim í líkamann. Þannig myndast víma sem
getur varað í mismikinn tíma allt eftir magni

og styrk þess sem sprautar því í sig. Flestir
þeir sem leita aðstoðar vegna morfínfíknar til
sjúkrahúss SÁÁ hafa ánetjast lyfinu með þessum hætti og fjöldi morfínsjúklinga hefur aukist ár frá ári.

HVERJIR SKRIFA UPP Á LYFIÐ?
Contalgin gengur sölum á svörtum markaði
en sala annarra aðila en lyfsala á því er
óheimil. Læknar eru þeir einu sem hafa
heimild til að skrifa lyfseðla fyrir contalgini.
Ekki hafa þó allir læknar heimild til að ávísa á
lyfið enda er um mikla hættu á misnotkun
þess að ræða og eru leyfin þess vegna bundin við þá sem alla jafna hafa með sjúklinga
að gera sem þurfa á slíkum lyfjum að halda.
Lyfið er einnig eftirritunarskylt en með því er
átt við að skráð er hvaða læknar ávísa lyfið, í
hve miklu magni og til hverra.

NÚPURINN VIÐ BRYGGJU Línubáturinn Núpur BA 69 er 182 lestir og stærsta skipið í eigu Odda.

Útflutningsgreinum
fórna› fyrir stóri›ju
Sta›a krónunnar er a› sligar útflutningsgreinarnar og fjöldauppsagnir a›
undanförnu gætu veri› fyrirbo›i ﬂess sem koma skal. Útflytjendur segja a›
ﬂeir séu látnir bera kostna›inn af ver›bólgu sem fylgir stóri›junni.
FRÉTTAVIÐTAL
GENGIÐ OG SJÁVARÚTVEGURINN

BERGSTEINN SIGURÐSSON

BLAÐAMAÐUR

Helgafellsnauðgarinn Kristinn
Óskarsson farinn úr landi:

Ógeðslegasti
nauðgari
Íslands
laus úr
fangelsi

Hátt gengi, fjöldauppsagnir og
nýjustu tíðindi frá Hafrannsóknarstofnun um stærð þorskstofnsins gefa ekki mikla ástæðu til
bjartsýni fyrir þá sem standa í útflutningi sjávarafurða. Sigurður
Viggósson, framkvæmdastjóri
Odda hf. á Patreksfirði og bæjarfulltrúi í Vesturbyggð tekur undir
að það blæs ekki byrlega fyrir
sjávarútveginn. „Allar okkar tekjur koma frá útflutningi og ráðast
allar af genginu. Það hefur þar af
leiðandi öll áhrif. Fyrirtækin sem
pluma sig í þessu umhverfi og
verða ekki fyrir miklu tapi eru
þau sem eru búin að sérhæfa sig
og tryggja sér góðan aðgang að
hráefnismörkuðum og starfsmönnum. Það verður að segjast
eins og er að það eru ekki mörg
fyrirtæki í þeirri stöðu í dag. Fyrirtæki sem ekki eiga kvóta í dag
eiga litla sem enga möguleika.
Þau eru rekin á dugnaði og bjartsýni frekar en eiginlegri getu.“
Engin nýliðun
Sigurður segir að þótt staðan sé
vissulega erfið hafi Oddi komið ár
sinni þannig fyrir borð að líklega
þurfi ekki að stöðva vinnslu; jafnvel sé útlit fyrir að starfsfólki
verði fjölgað þar sem fyrirtækið
hafi keypt aflaheimildir og aukið
veltuna undanfarið. Það standi
hins vegar ljón í veginum fyrir
hagræðingu. „Við höfum vissulega farið í gegnum öldudali en
reynum að bregðast við aðstæðum sem þessum með því að draga
úr rekstrinum og lækka hráefniskostnað. En því miður býður löggjöfin ekki upp á það og Verðlagsstofa skiptaverðs setur okkur

skorður. Þetta er gamalt kerfi og
úr sér gengið og veldur því að við
getum ekki lækkað hráefnisverðið eins mikið og við þyrftum og
fært það til samræmis við lækkun
afurðaverðs. En með því að lækka
verðið eins og við megum tel ég
að við munum spjara okkur.“
Sigurður dregur þó ekki dul á
að mörg fyrirtæki í landinu eru
illa stödd. Spurður um stöðu Þórsbergs, sem er stærsta fiskvinnslan á Tálknafirði, segir Sigurður

SIGURÐUR VIGGÓSSON Segir erfitt fyrir
stjórnvöld að skella skollaeyrum við kröfum um sértækar aðgerðir fyrst þau fóru á
annað borð í slíkar aðgerðir fyrir austan.

að um síðustu áramót hafi Oddi
gert samning við fyrirtækið um
að stjórnendur Odda komi að
rekstri Þórsbergs. „Þórsberg hefur verið í verri stöðu en við, tapað
fé og þurft að segja upp fólki.
Næstu tveir til þrír mánuðir eiga
eftir að reynast þeim erfiðir en ef
þeir halda rétt á spilunum fram á
haust trúi ég að þeir muni pluma
sig. Þetta verður auðveldara með
nýju kvótaári.“
Sigurður segist vona að eigendur Bílddælings hafi orku til að
koma vinnslu af stað aftur því það
séu litlar líkur að nýir aðilar muni
hefja rekstur miðað við núverandi
aðstæður. „Það er augljós flótti úr
greininni og mikill samdráttur því
miðað við núverandi stöðu á genginu eru tekjurnar alltof litlar til að
það borgi sig að reka útgerð og
fiskvinnslu. Ef þetta ástand verður langvarandi er ég hræddur um

að það gæti endað illa því margar
sjávarbyggðir sem eru veikar fyrir þola ekki slíka tekjuskerðingu.“
Stóriðja er sértæk aðgerð
Á sjómannadaginn flutti Kristinn
H. Gunnarsson hátíðarræðu á Patreksfirði og reifaði sjónarmið sín
um það hvernig mætti koma til
móts við byggðir sem líða fyrir
hátt gengi krónunnar. Lagði hann
til að þau byggðarlög sem ekki
nytu góðs af stóriðju fengju úthlutað til sín viðbótaraflaheimildum.
Sigurður segist skilja viðhorf
Kristins, en er ekki sammála útfærslunni. „Hann nefndi í ræðunni að það þyrfti um tuttugu þúsund tonn af botnsfiskskvóta til að
þetta næði fram að ganga. Það er
vissulega rétt að slík viðbót
myndi snúa möguleikum sjávarbyggðanna við og festa þær í
sessi. Aðalgalli fiskveiðistjórnunarkerfisins er óöryggið sem það
veldur íbúunum og verður til þess
að þeir flytjast á brott. En almennt séð er ég á á því að ríkið
eigi ekki að grípa inn í með sértækum aðgerðum. Það tilheyrir
liðinni tíð að gengið sé fellt og það
ætti að vera eins með kvótann
sem er jú fjármunir.“
Sigurður telur aftur á móti að
ríkið standi þegar fyrir sértækum
aðgerðum, til dæmis með stóriðju
fyrir austan og norðan og geti þar
með ekki hunsað kröfur um að
önnur byggðarlög fái eitthvað fyrir sinn snúð. „Það er til dæmis
stór spurning hversu lengi á að
beita Seðlabankanum til að hækka
stýrivexti og styrkja þar með
krónuna. Það er hrein stjórnvaldsaðgerð. Hér fyrir vestan er hvorki
verðbólga né þensla. Það sem okkur sem erum í útflutningi finnst
sárast er að okkur er fórnað til að
halda niðri verðbólgunni sem er
búin til á höfuðborgarsvæðinu og
fyrir austan. Og ef ég á að segja
þér eins og er kýs ég frekar dálitla verðbólgu en að útflutningsgreinarnar séu sveltar.“ ■

ICY TUBES
GÓÐ VÖRN, FERSK OG SVALANDI...
NÝJUNG
KÆLANDI GEL MEÐ SPF 8 EÐA 15 – VARAGLOSS MEÐ SPF 15
> GIRNILEGT OG FRÍSKANDI GEL SEM SVALAR ÞORSTA HÚÐARINNAR
> SÓLVARNARSÍURNAR MEXORYL® SX OG XL VERJA HÚÐINA GEGN
UV GEISLUM
> DÁSAMLEGUR FERSKLEIKI Í SÓLINNI... OG HÚÐIN VERÐUR BRÚN.

LANCÔME dagar í Hagkaupum Kringlunni 9. - 15. júní.
Girnileg sumartilboð:
Flott taska eða handklæði fylgir þegar keyptar eru vörur fyrir
5.000 kr. eða meira, þar af 2 sólkrem. Sjá mynd.
Fjöldi annarra sumarlegra tilboða í boði.
Gildir til 15. júní eða á meðan
birgðir endast.

Fæst í snyrtivöruverslun
Hagkaupa Kringlunni.

Landkönnu›ir og lífskúnstnerar klippi› hér

FYRIR ﬁÚSUND ÁRUM
UPPGÖTVU‹U ÍSLENDINGAR

AMERÍKU
Vissir ﬂú...

KAUPMANNAHÖFN

Danmörk

Róa›u ﬂig í Köben

Sjávarﬂorp í seilingarfæri

Á bátaleigunni í Kristjánshöfn er hægt a› leigja árabáta og

Dragør er lítill og fallegur sjávarbær í strætófæri vi›

róa um síkin hvort sem ﬂú ert a› leita a› frábærri
fjölskylduskemmtun e›a rómantískri turtildúfufer› sem endar

Kaupmannahöfn. ﬁar eru ómótstæ›ilegir veitingasta›ir ﬂar
sem fiskurinn er borinn fram beint úr sjónum og hellulög›

á kaffihúsi ﬂar sem skilja má bátinn eftir.

mjóstrætin skapa ógleymanlega stemningu.

Sannkalla›ir djassgeggjarar!

Flóamarka›urinn á Frederiksberg

ﬁa› jafnast ekkert á vi› djasshátí›ina í Kaupmannahöfn sem

Frederiksberg Fleemarket er haldinn alla laugardaga frá

haldin er í júlí ár hvert og er stærsta uppákoma borgarinnar.
Fyrstu 10 dagar mána›arins eru hreinlega tro›fullir af tónum

kl. 8–14. ﬁar fást notu› föt, antikmunir, skartgripir og alls

enda yfir 800 tónleikar haldnir í gör›um, kaffihúsum, torgum
og börum borgarinnar.

a› 20% af rafmagni í Danmörku kemur frá vindmyllum, en ﬂa›
er heimsmet í n‡tingu vindorku?

kyns annar varningur sem vert er a› sko›a.

Ekki!!!

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.

»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!

www.aok.dk

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
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
Í júlí er haldin stórhátí›in „Sound of Frankfurt“ ﬂar sem allar
tegundir tónlistar eru hei›ra›ar me› stórkostlegu tónleikahaldi
og fjöri.

A› næturlífi› 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
KÖLN
BONN

BELGÍA

ﬁ†SKALAND
KOBLENZ

Fer›amöguleikarnir eru ótakmarka›ir
Flugvöllurinn Frankfurt Hahn er 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.

WIESBADEN
FRANKFURT
LUXEMBOURG
TRIER
KAISERSLAUTERN
SAARBRÜCKEN

FRAKKLAND

www.flyhahn.com

7.995 kr.*
*
Barnaver› 5.995 kr.
Ver› frá

Fer›aﬂjónusta Iceland Express, Su›urlandsbraut 24, Sími 5 500 600

* Ver› a›ra lei› me›
sköttum. Barnaver› m.v.
12 ára og yngri og í fylgd
me› fullor›num.

STRASBOURG

F í t o n / S Í A

Reykjavík

...NÚ ER KOMINN TÍMI Á

EVRÓPU!
Fljúg›u me› Iceland Express til London, Köben
e›a Frankfurt og taktu ﬂa›an striki› hvert sem
er út í heim. Notfær›u ﬂér til dæmis lággjaldaflugfélagi› Ryanair sem fl‡gur til yfir 70 áfangasta›a frá Stansted flugvellinum í London e›a
Sterling sem fl‡gur um alla Evrópu frá
Kaupmannahöfn. Sko›a›u ver›dæmin hér a›
ne›an og kynntu ﬂér máli› á www.ryanair.com
e›a www.sterling.dk.
Ver›dæmin mi›ast vi› flug a›ra lei› frá London
me› sköttum. Ver›i› var fengi› af vefsí›u
Ryanair ﬂann 3. júní 2005.

Kaupmannahöfn
London-Stansted

Frankfurt-Hahn

»Dublin, Írlandi

Vissir ﬂú a› 1,5 milljón árum fyrir Krist
var Írland fast vi› meginland Evrópu?

frá 1.65
4 kr.

»Feneyjar, Ítalíu
Vissir ﬂú a› Ítalía umlykur algerlega tvö
lönd: Vatikani› og smáríki› San Marínó?

frá 1.77
1 kr.

»Róm, Ítalíu
Vissir ﬂú a› höfu›stö›var Mussolinis voru
á Palazzo Venezia sem er 15. aldar
bygging í mi›borg Rómar?

frá 1.77
1 kr.

»Stokkhólmur, Svíﬂjó›
Vissir ﬂú a› Stokkhólmur er umkringdur
vatni og á hverju ári er haldin ﬂar sérstök
vatnahátí› í ágústmánu›i?

frá 1.94
8 kr.

»Berlín, ﬁ‡skalandi
Vissir ﬂú a› ﬂ‡skur listama›ur hefur sótt
um leyfi til a› opna gle›ihús fyrir
kynsvelta hunda í Berlín, en ﬂa› myndi
ver›a fyrsta sinnar tegundar í heiminum?

»Salzburg, Austurríki
Vissir ﬂú a› gjarnan er tala› um
Salzburg sem hli›i› a› Ölpunum?

frá 1.83
0 kr.

»Mílanó, Ítalíu
Vissir ﬂú a› könnun sem ger› var me›al
ungs fólks á Ítalíu ári› 2003 leiddi í ljós
a› átrúna›argo›in voru ekki poppstjörnur heldur mó›ir Teresa og páfinn.

»Porto, Portúgal
Vissir ﬂú a› í Portúgal er ólöglegt
a› drepa naut í nautaati?

frá 1.65
4 kr.

Vissir ﬂú a› yfir 2,5 milljónir fer›amanna heimsækja Granada árlega?

frá 2.24
4 kr.

»Riga, Lettlandi
Vissir ﬂú a› milli 1282 og 1891 var ﬂ‡ska
opinbera tungumáli› í Riga?

frá 1.65
4 kr.

»Sevilla, Spáni
Vissir ﬂú a› Sevilla er ﬂekkt fyrir heit
sumur og dómkirkju sem er a› miklu
leyti úr gulli?

frá 1.65
4 kr.

»Granada, Spáni

»Verona, Ítalíu
Vissir ﬂú a› á Ítalíu er ólöglegt a›
búa til líkkistur úr ö›ru en tré e›a
hnetuskurn?

frá 1.94
8 kr.

frá 2.24
4 kr.

»Montpellier, Frakklandi
Vissir ﬂú a› elstu grasagar›ar Frakklands
eru í Montpellier, en ﬂá stofna›i Henry
IV ári› 1593.

frá 1.65
4 kr.

Akstursfjarlæg›ir frá Frankfurth Hahn

TILBO‹ Á BÍLALEIGUBÍLUM

» París = 471 km

(4:53 klst)

» Brussel = 290 km

(3:25 klst)

» Trier = 70 km

(0:55 klst)

» München = 460 km

(4:21 klst)

» Luxembourg = 100 km

(1:17 klst)

» Amsterdam = 427 km

(4:18 klst)

» Frankfurt = 108 km

(1:12 klst)

» Hamburg = 574 km

(5:34 klst)

» Kaiserslautern = 125 km

(1:17 klst)

» Prag = 625 km

(6:19 klst)

» Köln = 167 km

(1:43 klst)

» Genf = 631 km

(6:08 klst)

» Stuttgart = 254 km

(2:35 klst)

» Berlin = 660 km

(6:15 klst)

Bú›u ﬂig undir brottför á www.icelandexpress.is

frá 2.24
4 kr.

Frábært ver› á bílaleigubílum ví›svegar um Evrópu. Kynntu ﬂér
máli› á www.icelandexpress.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS

SJÓNARMIÐ

KÁRI JÓNASSON

Landlæknir hefur átalið nokkra lækna vegna
ávísunar á morfín.

Læknadóp
okkrir svartir sauðir í röðum lækna hafa oft á undanförnum árum komið óorði á læknastéttina vegna útgáfu lyfseðla til fíkniefnaneytenda og misindisfólks. Þegar upp
hefur komist tekur umræðan í þjóðfélaginu kipp, rætt er um það
hvernig megi koma í veg fyrir þetta, en sagan endurtekur sig. Oft
hefur það verið svo að mörg nöfn lækna hafa verið nefnd til sögunnar varðandi læknadópið og orðrómurinn hefur dæmt saklausa
lækna hart. Þeir hafa orðið fórnarlömb hinna svörtu sauða í stéttinni.

N

Tala› er um a› nú sé morfínfaraldur hér og a› hann hafi hafist
fyrir um sex árum. Upp undir tíu af hundra›i ﬂeirra sem koma
á Vog eru ofurseldir lyfjum sem læknar vísa á. ﬁar er um a›
ræ›a örvandi og róandi ávanalyf, sterk verkjalyf, ópíumefni e›a
morfínefni.

su Njó
ma tið
rsi
ns

Nú hefur verið settur upp lyfjagagnagrunnur og hefur hann að
hluta verið tekinn í notkun. Með tilkomu hans á að vera hægt að
fylgjast með lyfseðlaútgáfu einstakra lækna og koma í veg fyrir
misferli í þessum efnum.
Í Fréttablaðinu í gær greinir landlæknir frá því að nokkrir
læknar hafi verið átaldir vegna ávísunar á morfín. Það er ótrúlegt
að læknar með langt og mikið nám að baki skuli verða uppvísir að
því að láta undan eiturlyfjasjúklingum og ávísa á stórhættuleg
lyf. Talað er um að nú sé morfínfaraldur hér og að hann hafi hafist fyrir um sex árum. Upp undir tíu af hundraði þeirra sem koma
á Vog eru ofurseldir lyfjum sem læknar vísa á. Þar er um að ræða
örvandi og róandi ávanalyf, sterk verkjalyf, ópíumefni eða morfínefni. Ópíumfíklunum fjölgar því stöðugt og hópur þeirra hefur
aldrei verið stærri. Margt af þessu fólki leitar sér aðstoðar á Vogi
og öðrum sjúkrastofnunum, en það þarf að koma í veg fyrir að
þessi hópur stækki og stækki og lækna þá sem þegar hafa ánetjast þessu eitri.
En hver er skýring landlæknis á því að læknar gefa út lyfseðla
á þessi lyf: „Oft er það þannig að menn gera þetta af einhvers konar miskunnsemi, því þeir vorkenna fíklinum. Í öðru lagi geta fíklarnir talið fólki trú um hluti sem öðrum tekst ekki. Læknar geta
verið móttækilegir fyrir því eins og annað fólk. En það er sem
betur fer mjög lítið um verstu ástæðuna, að læknar séu að gera
þetta til að auka tekjur sínar beinlínis. Ég get ekki sagt hversu
stór sá hópur er, en hann er til. Sá hópur þarf mest á því að halda,
að tekið sé í lurginn á honum,“ sagði landlæknir í viðtali við
Fréttablaðið í gær.
Lyfjagrunnurinn ætti að verða það tæki sem yfirvöld eiga að
geta notað til að koma í veg fyrir að læknar gefi út lyfseðla til
fíkla. Grunnurinn ætti ekki síður að gagnast til að hreinsa saklausa lækna af því að hafa ekki gætt sín sem skyldi við útgáfu lyfseðla. Morfín og önnur slík kvalastillandi lyf eru nauðsynleg
mörgum sem þjást af erfiðum sjúkdómum, ekki síst krabbameini,
og því er af og frá að tala um að taka þessi lyf af markaði og koma
þannig í veg fyrir misnotkun. Það verða líklega alltaf til læknar
sem eiga það til að falla í þá freistingu að gefa út lyfseðla til fíkniefnaneytenda, en með öflugu eftirliti yfirvalda og viðeigandi ráðstöfunum er hægt að koma í veg fyrir eða minnka verulega hættuna á slíkri misnotkun. ■

Frjálslyndir með borgarstjóraefni

R-listi fundar

Orsök og afleiðing

Í allri umræðunni um borgarstjórnarkosningarnar í Reykjavík má ekki
gleyma F-lista Frjálslyndra og óháðra.
Ólafur F. Magnússon gekk í raðir Frjálslynda flokksins í vor og mun því F-listinn að öllum líkindum bjóða fram undir merkjum Frjálslynda flokksins. Margrét Sverrisdóttir skipar að öllu óbreyttu
annað sæti listans
og mun flokkurinn vera sá eini
sem þegar hefur
valið borgarstjóraefni flokksins sem
mun án efa blanda
sér verulega í umræðuna.

Viðræðunefnd R-listaflokkanna fundar
enn í dag. Ekki verður séð að samkomulag milli flokkanna sé í nánd en á
fundum er rætt til skiptis um menn og
málefni. Ekki liggur heldur formlega
fyrir að Vinstri grænir ætli sér
að taka þátt í R-listasamstarfinu. Sjálfstæðismenn í borginni hafa
því tekið nokkra forystu með því að tilkynna um prófkjör og
vera með kynningu á
skipulagsáherslum
flokksins áður en
sumarleyfin hefjast
og fólk fer í frí.

Allir kenna öllum um lítið fylgi Framsóknarflokksins. Flokkurinn mælist nú í
sögulegu lágmarki og er á brattann að
sækja fyrir flokkinn sem leiðir
ríkisstjórnarsamstarfið. Í RÚVAK fann
Dagný Jónsdóttir alþingismaður það út
að einn þingmaður flokksins hafi hagað sér svo furðulega að ekki sé hægt
annað en að kenna honum um fylgishrun flokksins. Enginn innan
hinna flokkanna hefur lýst yfir opinberlega hverjum sé að þakka þeirra
góða gengi en slíkt mun ekki tíðkast
meðal stjórnmálamanna nema í
þrengri hópum og almennt er farið
mjög varlega með slíkar
yfirlýsingar nema í
aðdraganda kosninga.
hjalmar@frettabladid.is

Og ﬂjó›in svaf
Vinur minn einn bjó á Filippseyjum um hríð og hafði þjóna á
hverjum fingri eins og tíðkast
enn þar austur frá: bílstjóra,
garðyrkjumann, húsvörð, kokk
o.s.frv. Þau sátu þá að völdum í
landinu Ferdinand Marcos og
eiginkona hans, Ímelda. Hann
var forseti landsins og hafði öll
ráð í hendi sér, og hún var fyrrverandi fegurðardís, hafði verið
kjörin Ungfrú Maníla (með
svindli). Spillingin var æðisgengin: allir vissu það. Ekki þar fyrir
að þau hjónin gengju endilega
beint í ríkiskassann eins og hann
væri þeirra einkaeign, þau notuðu aðrar aðferðir. Þau tóku toll
af erlendu hjálparfé, þágu mútur
úr ýmsum áttum og sölsuðu undir sig eigur almennings, þar á
meðal ríkisfyrirtæki. Þau lifðu
hátt, mjög hátt, og þjóðin svaf.
Ferdinand Marcos og frú stálu 510 milljörðum Bandaríkjadollara
af Filippseyingum, eftir því sem
næst verður komizt. Til viðmiðunar er Móbútú forseti Saír, nú
Kongó, talinn hafa stolið 5 milljörðum dollara og Súhartó
Indónesíuforseti 15-35 milljörðum dollara: hann á heimsmetið.
Heimildin er Transparency
International í Berlín, en sú
stofnun fylgist með spillingu víðs
vegar um heiminn og birtir tölur
um hana. Landsframleiðslan í ár
hér heima nemur tæpum 15
milljörðum dollara til samanburðar.
Tilraunir vinar míns til að
vekja andúð þjónustufólksins á
heimilinu á auðgun forsetahjónanna á Filippseyjum báru ekki
árangur. Skömmu eftir að
Marcos hrökklaðist frá völdum í
kjölfar kosningasvika 1986 eftir
rösklega 20 ára valdasetu og þau
hjónin bæði, var forsetahöllin
eins og þau skildu við hana opnuð
almenningi. Þar gat m.a. að líta
skóskápa frúarinnar: þar voru
3000 pör af skóm. Vini mínum
fannst, að þetta þyrfti þjónustu-
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ﬁá rí›ur á ﬂví, a› lög um t.d.
einkavæ›ingu séu vandlega
smí›u› me› ney›arútgangi og
öryggisventlum – og ﬂjó›in
vaki. Alﬂingi hef›i ﬂurft a›
byrgja brunninn, á›ur en
bankarnir voru seldir
fólkið á heimili hans að fá að sjá,
ef það mætti verða til þess að
opna augu þeirra. Hann bauð
þeim öllum í höllina og leiddi þau
sal úr sal. Það er skemmst frá því
að segja, að tilraunin fór út um
þúfur: þjónustufólkinu fannst
það ekki gott, að svo útsjónarsöm
hjón hefðu verið flæmd frá völdum. Það getur ekki hver sem er
eignazt 3000 pör af skóm, sagði
þvottakonan. Var réttlætiskennd
þvottakonunnar ábótavant? Ekki
endilega. Hún hafði um ýmislegt
annað að hugsa á eigin vettvangi
og hafði því e.t.v. ekki mikinn
tíma til að gaumgæfa fjármál
forsetans. Ekki er heldur hægt að
skella skuldinni á veika stjórnarandstöðu, þar eð Marcos hafði
tekið sér einræðisvald og fangelsað ýmsa andstæðinga sína og
trúlega látið myrða helzta leiðtoga stjórnarandstöðunnar, þegar
hann steig á land 1983 eftir langa
útlegð. Við rannsókn morðmálsins bárust böndin að mönnum
forsetans, en vasadómarar hans
sýknuðu handbendin. Og ekki var
mikið hald í fjölmiðlunum, því að
þeir þögðu um fjármál forseta-

hjónanna og margt fleira.
Af þessu öllu leiddi, að þvottakona vinar míns og þjóðin öll
höfðu ekki fengið nógu góð skilyrði til að velta auðgun forsetahjónanna fyrir sér og mynda sér
skýra skoðun á málinu. Samt svaf
þjóðin ekki fastar en svo, að hún
hrakti Ferdinand og Ímeldu í útlegð, þegar forsetinn þóttist hafa
borið sigurorð af ekkju hins
myrta stjórnarandstöðuleiðtoga í
forsetakosningunum 1986. Þá
reis fólkið upp, nú var komið nóg,
ekkjan varð forseti, og Ferdinand og Ímelda flúðu til Havaíeyja
og settust að þar. Ferdinand
þurfti að eyða þeim árum, sem
hann átti ólifuð (hann dó 1989), í
að verjast tilraunum nýrrar ríkisstjórnar Filippseyja til að ná
aftur að lögum þeim auði, sem
þau hjónin höfðu safnað í stjórnartíð hans. Bandaríkjastjórn
kærði þau fyrir fjárdrátt, og þau
fengu dóm bæði tvö. Ímelda var
þó sýknuð í Bandaríkjunum eftir
hans dag, en hún var síðan dæmd
fyrir spillingu í heimalandi sínu.
Hún er enn á lífi og stendur í
ströngu.
Réttarvandinn er oft mikill í
málum sem þessum. Þegar einræðisstjórnir verða uppvísar að
gripdeildum, geta þær borið fyrir sig friðhelgi eignarréttarins,
þegar þýfið er komið í höfn.
Vandinn getur þá snúizt upp í að
sýna fram á ólögmæti stjórnarinnar, sem setti lögin, sem leyfðu
gripdeildirnar, eins og reynt var í
Sovétríkjunum sálugu. Í Rússlandi og öðrum lýðræðisríkjum
nú er málið enn snúnara, því að
þar verður lögmæti stjórnarinnar, sem hlóð undir einkavini sína
án þess að brjóta lög, ekki dregið
í efa. Þá ríður á því, að lög um t.d.
einkavæðingu séu vandlega
smíðuð með neyðarútgangi og öryggisventlum – og þjóðin vaki.
Alþingi hefði þurft að byrgja
brunninn, áður en bankarnir voru
seldir. ■

Sumarsæla

á Hótel Örk

7.450,- krónur*
- Þriggja rétta kvöldverður hússins
- Gisting í tvíbýli
- Morgunverður af hlaðborði
- Frítt golf á tveimur völlum
- Sundlaug, jarðgufubað, heitir pottar
*Sælulykill 14.900,- krónur. Gildir fyrir 2.

Paradís rétt handan hæðar!
Komdu maka þínum á óvart í sumar og
bjóddu honum í sumarsælu á Hótel Örk.
Hveragerði
Sími 483 4700, fax 483 4775
info@hotel-ork.is, www.hotel-ork.is
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Orkuveita Reykjavíkur
eflist í almannaﬂágu
UMRÆÐAN
ORKUVEITA
REYKJAVÍKUR

SIGRÚN ELSA SMÁRADÓTTIR

Stjórnendur OR hafa fengi›
frelsi til a› reka OR eins og
fyrirtæki frekar en steinrunna
stofnun eins og ﬂví mi›ur er of
algengt me› fyrirtæki í opinberri eigu.

Fyrir skemmstu spratt upp mikil
og heit umræða um mögulega raforkusölu Orkuveitu Reykjavíkur
til hugsanlegs álvers Í Helguvík.
Umræðan fór af stað í kjölfar
þess að skrifað var undir viljayfirlýsingu að hálfu Hitaveitu Suðurnesja, Reykjanesbæjar og
Norðuráls. Þá þegar hafði OR
hafnað því að taka þátt í viljayfirlýsingunni. Ástæða þess að OR
hafnaði þátttöku á þessu stigi
málsins var ekki sú að Orkuveitan
vilji ekki þessi viðskipti, heldur
vill fyrirtækið ekki blanda sér í
karp um staðarval á nýju álveri.
Ég tel að þetta hafi verið skynsamlegt enda ekkert í hendi um
að álver rísi í Helguvík, annað en
vilji bæjaryfirvalda, Hitaveitu
Suðurnesja og Norðuráls. Ekkert
umhverfismat liggur fyrir og
málið er komið skammt á veg
bæði í umræðu og skipulagningu.
Þátttaka í viljayfirlýsingu hefði
ekki gert annað en skuldbinda OR
á þessu svæði, meðan margir aðrir kostir koma til greina, þegar
kemur að orkusölu til stóriðju.
Á Orkuveitan að selja
til stóriðju?
Við þetta vöknuðu spurningar
um það hvort OR eigi yfirhöfuð að
selja orku til stóriðju. Eins og
staðan er núna eru um 50% af raforkusölu OR til stóriðju. Stefna
OR er að selja vatn og rafmagn á
sem hagstæðustu verði til almennings enda er arðsemi af
þeirri starfsemi haldið í lágmarki
og er hún í kringum 3-4%.
OR er 94,4% í eigu Reykjavíkurborgar. Mikið af fjármagni
borgarinnar er því bundið í Orkuveitunni eða um 46% af heildar
eigin fé borgarinnar, 42 milljarðar af 90 milljarða eigin fé borgarinnar. Ef bæði skuldir og eigið fé
eru tekin saman er þetta hlutfall
38%, um 74 milljarðar af 192
milljörðum. Það hlýtur því að
vera skylda borgaryfirvalda að
reyna að fá arð af þessum fjármunum á sama tíma og þeirri
stefnu að selja vatn og rafmagn
til almennings á sem hagstæðustu
verði er haldið óbreyttri. Til þess
að eigendur geti tekið arð út úr
fyrirtækinu þarf það að skila
hagnaði ef eignir þess eiga ekki
að rýrna.
Staðreynd málsins er sú að
sala á orku til stóriðju er einn af

lykilþáttum þess að fyrirtækið
skili hagnaði, enda er arðsemi af
orkusölu til stóriðju margföld á
við arðsemi á orkusölu til einstaklinga. Sala til stóriðju er því mikilvægur þáttur í því að fyrirtækið
geti vaxið og dafnað, virkjað og
nýtt þau réttindi til orkuöflunar
sem fyrirtækið hefur aflað sér og
tryggt með því bæði endurnýjun
virkjana og áhættudreifingu í
fjárfestingu.
Arðsemi hlýtur að vera það
meginleiðarljós sem OR setur sér
í ákvarðanatöku um hvar og
hvernig hún færir út kvíarnar,
þegar kemur að öðru en þjónustu
og sölu til eigenda sinna, almennings í borginni. Það er með þeim
gleraugum sem við verðum að líta
á orkusölu til stóriðju. Það er ekki
borgarstjórnar Reykjavíkur eða
stjórnar Orkuveitunnar að sporna
gegn uppbyggingu orkufreks iðnaðar í landinu. Það er hins vegar
okkar að tryggja að orkuöflun OR
sé eins umhverfisvæn og unnt er
og að arðsemi fyrirtækisins af
fjárfestingu tengdri stóriðju sé
góð.
Arðgreiðslur til eigenda
Á undanförnum árum hefur
OR verið að skila 1,3–1,4 milljörðum í arðgreiðslur til borgarsjóðs
sem þar nýtast til uppbyggingar
og reksturs í borginni okkar. Ef
enginn arður væri af OR þyrftu
þessir peningar að koma annars
staðar frá, t.d. með auknum þjónustugjöldum eða lækkuðu þjónustustigi.
Annað sem hugsanlegt er að
skoða væri að selja OR og hafa
rentur af eigninni í bankakerfinu.
Ég og sjálfsagt flestir Reykvíkingar myndu harma það að sjá OR
í einkaeigu þar sem ekki væri
lengur hægt að viðhalda markmiðum um sem lægst orkuverð til
almennings.
Stjórnendur OR hafa fengið
frelsi til að reka OR eins og fyrirtæki frekar en steinrunna stofnun
eins og því miður er of algengt
með fyrirtæki í opinberri eigu.
Vissulega leggja eigendur línur
hvað varðar lágt verð til almennings, gera kröfu um arðsemi og
marka OR meginstarfsvettvang.
En vöxt og uppbyggingu OR er
ekki síst hægt að þakka stjórnendum og starfsmönnum fyrirtækisins, sem af metnaði leita
nýrra leiða til að hámarka arðsemi af fjárfestingum og þekkingu á sama tíma og þjónusta er
aukin og athafnasvæði útvíkkað.
OR verður að fá að viðhalda
því frelsi sem hún hefur haft til
að vaxa og vera stolt okkar Reykvíkinga. Mala fyrir okkur gull og
tryggja okkur hagstætt orku- og
fjarskiptaverð, skila okkur arði
og ryðja leiðina að auknum lífsgæðum og aukinni hagsæld.
Höfundur er varaformaður
stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur.

LEIÐRÉTTING
Vegna mistaka við vinnslu blaðsins birtist á þriðjudag gamall
bakþankapistill Kristínar Helgu
Gunnarsdóttur. Höfundur og lesendur eru beðnir velvirðingar á
mistökunum.
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Hátí› í Seltjarnarnesbæ
UMRÆÐAN

MENNINGARHÁTÍÐ
Á SELTJARNARNESI

SÓLVEIG PÁLSDÓTTIR

Nú um helgina, dagana 10.-12.
júní verður í annað sinn haldin
menningarhátíð á Seltjarnarnesi.
Dagskrá hátíðarinnar er að finna
á heimasíðu bæjarins, www.seltjarnarnes.is, en auk þess hefur
dagskráin verið víða auglýst og
bæklingum dreift.
Hátíðin í ár er að mestu

Kárahnjúkavandinn vex
Andri
Snær
Magnason
rithöfundur kynnir til sögunnar
gagnlegt hugtak í grein í Fréttablaðinu 27. apríl sl., nefnilega
Kárahnjúkavandann.
Vandi
þessi magnast nú eins og eldur í
sinu. Það er ekki bara fórn
náttúruperla á altari mengandi
stóriðju, heldur ekki síður
efnahagsvandi.
Gríðarlegar
erlendar fjárfestingar og lántökur setja hagkerfið úr skorðum. Gengið er allt of hátt,
erlendar skuldir hrannast upp
og flest útflutnings- og ferðaþjónustufyrirtæki að draga
saman, flytja starfsemina úr
landi eða hreinlega að fara á
hausinn.

UMRÆÐAN
NEIKVÆÐIR
FYLGIFISKAR
KÁRAHNJÚKA

ÞORVALDUR ÖRN ÁRNASON

Kárahnjúkavandinn er ﬂungt
strandhögg í íslenska náttúru
og íslenskt ﬂjó›líf. ﬁa› tapast
fleiri störf fyrir Íslendinga en
myndast.
Vinstri grænir og ýmsir
hagfræðingar vöruðu við þessu
fyrir síðustu kosningar en
ríkisstjórnin lifði kosningarnar
af og hingað erum við komin.
Hin handaflsstýrða stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar er
kjarni vandans og vega Kárahnjúkavirkjun og Fjarðarál þar
þyngst með tilheyrandi innstreymi erlends fjármagns.
Einkavinavæddu bankarnir ausa
svo olíu á eldinn með útlánastefnu sinni. Vegna Kárahnjúkavandans tapast fleiri störf fyrir
Íslendinga en skapast á MiðAusturlandi. Hágengi krónunnar bitnar meðal annars á fiskvinnsu og hátæknigreinum sem
selja afurðir sínar til útlanda.
Varnarviðbrögin eru að flytja
starfsemi úr landi, hætta við að
fjölga störfum hér heima og
hreinlega segja upp fólki. Það er
uggur í ferðaþjónustufólki enda
samdráttur í bókunum. Kannski
ekki skrítið því verðið sem
erlendir ferðamenn þurfa að
greiða fyrir Íslandsferð hækkar
umtalsvert.
Kárahnjúkavandinn er þungt
strandhögg í íslenska náttúru og
íslenskt þjóðlíf. Það tapast fleiri
störf fyrir Íslendinga en myndast. Það verða til tímabundin og
einhæf störf fjarri heimilum
fólks. Störfin sem tapast eru
nær heimilum okkar, fjölbreyttari og hefðu varað lengur
og skilað almenningi meiri
hagnaði og hamingju. Ríkisstjórnin stefnir í ranga átt. Það
er vandinn – Kárahnjúkavandinn.
Höfundur er líffræðingur,
kennari og félagi í Vinstri
grænum.

heimatilbúin því að henni koma
nær eingöngu Seltirningar og er
það umtalsverður fjöldi. Listamenn, félög, stofnanir og almennir íbúar bæjarins allt frá
leikskólaaldri upp í eldri borgara
leggja sitt af mörkum svo úr
verður fjölbreytt og lífleg dagskrá. Menningarnefnd Seltjarnarness kann öllu þessu fólki
bestu þakkir fyrir samstarfið
sem hefur frá fyrstu stundu einkennst af jákvæðni, hugmyndaflugi og vilja til að gera menningarhátíðina sem glæsilegasta.
Þessi vinna hefur sannfært
mig enn frekar um það, sem ég
vissi reyndar áður, að á Seltjarnarnesi býr kröftugt og frjótt fólk

sem er virkilega annt um bæinn
sinn. Enn og aftur sýnir það sig
að íbúar hér á Nesinu vilja viðhalda sérstöðu bæjarfélagsins og
styrkja bæjarbraginn.
Af dagskráratriðum má nefna
alls kyns tónlist; kórsöng, tónlistarmaraþon Auðar Hafsteinsdóttur fiðluleikara og bæjarlistamanns 2005, útitónleika unglingahljómsveita,
jazztríós
Sunnu Gunnlaugs og sálartónlistar Ingva Þórs Kormákssonar og
JJ soul band. Þá verður leiklistinni gert hátt undir höfði með
sýningu Leiklistarfélagsins, upplestri Margrétar Helgu Jóhannsdóttur leikkonu og götuleikhúsi.
Myndlistin skipar stóran sess í

dagskrá hátíðarinnar en 13
myndlistarmenn ætla að opna
vinnustofur sínar fyrir gestum
hátíðarinnar, opnuð verður sýning á myndlist leikskólabarna og
handgerðum
brúðum
Rúnu
Gísladóttur. Eldri borgurum
stendur til boða námskeið í
vatnslitamálun og einnig kemur
út listaverkabókin Myndlykill
sem hefur að geyma umfjöllun
og myndir af völdum listaverkum í eigu bæjarins. Ritstjóri er
Ásdís Ólafsdóttir listfræðingur.
Síðast en ekki síst verður á hátíðinni vígt nýtt útilistaverk eftir
Ólöfu Nordal sem hlotið hefur
nafnið Kvika. Verkið sem er á
mörkum sjávar og lands við

Kisuklappir á Norðurströnd er
um margt óvenjulegt en það vísar m.a. til laugarhefðar okkar Íslendinga að fornu og nýju. Á
menningarhátíðinni verður líka
boðið upp á ballett, samkvæmisdans og eldri borgarar munu
sýna danslistir.
Um leið og ég óska Seltirningum gleðilegrar menningarhátíðar vil ég bjóða þig, lesandi góður
innilega velkominn í menningarheimsókn á Seltjarnarnesið og
minni um leið aftur á heimasíðuna www.seltjarnarnes.is þar
sem finna má nákvæma tíma- og
staðsetningu allra viðburða.
Höfundur er formaður menningarnefndar Seltjarnarness.
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KAUPHÖLL ÍSLANDS
ICEX-15

4.088*

+ 0,61%

MESTA HÆKKUN
Síminn
Straumur
FL Group

[ HLUTABRÉF ]
Fjöldi viðskipta: 235
Velta: 2.310 milljónir

MESTA LÆKKUN

8,89%
1,65%
1,39%

Jarðboranir
Atorka
Falga

-1,83%
-0,83%
-0,41%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 40,30 +0,25% ... Atorka 6,00 0,83% ... Bakkavör 35,40 +1,14% ... Burðarás 14,70 -0,34%... FL Group
14,60 +1,39% ... Flaga 4,90 -0,41% ... Íslandsbanki 13,60 +0,37% ... KB
banki 532,00 +0,95% ... Kögun 60,20 -0,17% ... Landsbankinn 16,80 –
... Marel 56,30 – ... Og fjarskipti 4,00 – ... Samherji 12,10 – ... Straumur
12,35 +1,65% ... Össur 78,00 +0,65%
Tölur frá kl. 15.20 í gær.
Nýjustu tölur á Vísi.

Peningaskápurinn…
Alltaf undir grun
Enn einu sinni eru íslenskir bankar grunaðir um
yfirtökutilraunir á erlendum fjármálafyrirtækjum.
Töluverð viðskipti hafa verið með bréf í norska
fyrirtækinu Storebrand, sem er fyrst og fremst
tryggingafélag, á síðustu vikum og hefur
Lundúnaútibú UBS-bankans keypt tæplega sex
prósent hlutafjár upp á síðkastið. Talið er líklegt að
UBS sé að safna bréfum fyrir einhvern annan
og grunsemdirnar falla vitaskuld á íslensku
bankana, einkum KB banka og
Íslandsbanka. Vitað er að báðir bankarnir
hafa vilja og getu til að fjárfesta meira
erlendis og Storebrand yrði tæpast of stór biti, í
það minnsta ekki í tilviki KB banka. Markaðsvirði
Storebrand er um 150 milljarðar íslenskra króna.

Halli í enska boltanum
Umsjón:

nánar á visir.is

Endurskoðunarfyrirtækið Deloitte et Touche segir í
árlegri skýrslu sinni um ensku úrvalsdeildina í
knattspyrnu að viðskiptahalli deildarinnar hafi

Hættir í Samherja
Eiríkur S. Jóhannsson, sem
son kosnir í stjórn félagsins
nú er forstjóri Og Vodafone,
auk Eiríks. Óskar sinnir
tekur við stjórnarforstörfum
varaformanns
mennsku í Samherja á
stjórnar.
Akureyri af Finnboga
Samþykkt
var
að
Jónssyni. Finnbogi lætur af
heimila stjórninni að kaupa
störfum í stjórninni eftir
bréf í Samherja fyrir allt að
fimm ára setu, en hann er
1,7 milljarða króna á næstu
framkvæmdastjóri
SRátján mánuðum. KaupFINNBOGI
Mjöls.
verðið má vera allt að tíu
Á
framhaldsaðalfundi JÓNSSON
prósentum yfir meðalgengi
Hættur í stjórn
Samherja á þriðjudaginn Samherja.
bréfanna síðustu tvær
voru þeir Óskar Magnússon,
vikurnar á undan. Stefnt er
Jón Sigurðsson, Jóhannes Geir
að afskráningu félagsins úr
- bg
Sigurgeirsson og Kristján Vilhelms- Kauphöll Íslands.

Selja hlut í
France Telecom
Nýskipuð ríkisstjórn Frakklands
hyggst selja allt að átta prósenta
hlut í símafyrirtækinu France Telecom. Ágóðann hyggst stjórnin nota
til að takast á við fjárlagahalla og
atvinnuleysi í landinu. Rúmlega tíu
prósent Frakka eru án atvinnu og
horfur í efnahagsmálum almennt
slæmar. Gangi salan eftir mun ríkið
eiga tæplega þriðjungshlut í France
Telecom. Í september seldi ríkið tíu
prósenta hlut í fyrirtækinu fyrir
420 milljarða króna.
„Tímasetning sölunnar er pólitísk. Menn eru að bregðast við því að
stjórnarskrá ESB hafi verið hafnað,“ sagði Matthieu Cordier, sérfræðingur ABN Amro bankans. - jsk

FRAKKLAND Franska ríkið hyggst selja
allt að átta prósenta hlut í símafyrirtækinu
France Telecom. Sérfræðingar segja tímasetningu sölunnar pólitíska.

General Motors, stærsti bílaframleiðandi heims, hefur tilkynnt að
25 þúsund starfsmönnum fyrirtækisins verði sagt upp fyrir árið
2008 og að fjölmörgum verksmiðjum verði lokað. Hlutabréf í
fyrirtækinu hækkuðu lítillega við
tilkynninguna.
General Motors tapaði á fyrsta
ársfjórðungi 70 milljörðum króna
og var það mesta tap fyrirtækisins á einum fjórðungi í þrettán ár.
Talið er að aðgerðirnar muni
spara General Motors 190 milljarða króna á ári og komast langt
með að að loka fyrir þann halla
sem er á rekstrinum í Bandaríkjunum.
Raunar er það svo að góður árangur í fjárfestingarstarfsemi
heldur þessum stærsta bílaframleiðanda heims á floti en bílaframleiðslan skilar hins vegar minna
en engu. General Motors hefur

Imerial 31 cl rauðvínglös , 12 stk.

742.6 stk.
Maldive 36 cl bjórglös, 6 stk.

ími
nart RV:
u
n
Op rslun tudaga
í ve a til fös 8:00

324,3 stk.
Pils 36 cl bjórglös, 3 stk.

Glös fyrir góðar stundir
– einstök ending og frábært verð

Actavis hefur gert samning við
Landsbankann um viðskiptavakt
með bréf félagsins. Hámarksfjárhæð sem Landsbanki Íslands er
tilbúinn að kaupa eða selja á
hverjum degi er 200 milljónir
króna að markaðsvirði.
Tryggingamiðstöðin hefur
ákveðið að lána fólki fyrir bílakaupum án skilyrða um að tryggt
sé hjá þeim. TM segist vera fyrst
tryggingafélaga til að veita viðskiptavinum slíkt val.

Stjórnendur stærsta bílafyrirtækis heims ætla að
segja upp 25 þúsund
manns á næstu árum.
Þeir ætla einnig að reyna
að draga úr kostnaði
vegna heilbrigðistrygginga og eftirlauna.

1.528,12 stk.
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aldrei verið meiri. Fjallar skýrslan um tímabilið 2003 til
2004. Segir í skýrslunni að félögin hafi á tímabilinu
keypt leikmenn fyrir 30 milljörðum króna meira en
þau seldu leikmenn á. Er það 225 prósenta aukning
milli ára. Stóran hluta hallans má rekja til eyðsluorgíu
Romans Abramovitsj, eiganda Chelsea.
Launareikningur Chelsea var líka langhæstur allra
félaga, alls um fjórtán milljarðar króna. Manchester
United varð í öðru sæti, borgaði leikmönnum
sínum rúmum fjórum milljörðum minna. Inni í
þessum tölum eru ekki þær fjárhæðir sem „hinn
útvaldi“ Jose Mourinho hefur eytt síðan hann
tók við liðinu. „Launareikningur Chelsea hlýtur
að vera sá langhæsti í veröldinni,“ sagði Paul
Rawnsley, starfsmaður Deloitte. Ef ekki væri
fyrir eyðslusemina hjá Chelsea hefðu laun í
enska boltanum hins vegar lækkað milli ára
enda reyna knattspyrnufélögin að halda
aftur af sér um þessar mundir eftir að
laun hækkuðu stjarnfræðilega nokkur
ár á undan.

Stjórn Actavis ákvað að gefa út
kauprétt að hlutafé í félaginu til
níu framkvæmdastjóra og 21 lykilstjórnanda. Fá þeir að kaupa
bréf í félaginu á genginu 38,5
næstu þrjú árin fyrir samtals 44
milljónir að nafnvirði.

Gríðarlegur samdráttur
hjá General Motors

Á tilboðsverði í júní 2005

RV2042B

MARKAÐSFRÉTTIR...

HUMMER-JEPPAR FRAMLEIDDIR AF GENERAL MOTORS Fyrirtækið hefur tilkynnt
um gríðarlegar sparnaðaraðgerðir. 25 þúsund starfsmönnum verður sagt upp.

lagt áherslu á að framleiða smájeppa á undanförnum árum en
margt bendir til þess að neytendur í Bandaríkjunum séu farnir að
huga meira að sparneytni og því
hefur markaðshlutdeild japanskra og kóreskra smábíla vaxið
á kostnað bandarískra bensínháka.
Þá er líklegt að General Motors
þurfi að endurskoða kjarasamninga, því útgjöld vegna eftirlauna
og heilsutryggingar á þessu ári
verða nálægt sex milljörðum dala
– um 380 milljarðar íslenskra
króna. Í ræðu á aðalfundi félagsins á þriðjudag lýsti Rick Wagoner, forstjóri fyrirtækisins, því

yfir að lífsnauðsynlegt væri fyrir
fyrirtækið að draga verulega og
snögglega úr útgjöldum vegna
heilbrigðismála. Þessi ummæli
féllu í grýttan jarðveg hjá forsvarsmönnum verkalýðsfélaga í
Bandaríkjunum. Þeir halda því
fram að léleg framleiðsla sé
ástæða vandræðanna hjá General
Motors en að forsvarsmenn fyrirtækisins neiti að horfast í augu
við það.
Wagoner sagði í ræðu sinni að
General Motors myndi breyta
áherslum sínum í framleiðslu á
næstunni og leggja meira í framleiðslu smærri og sparneytnari
-jsk/ -þk
bíla.

Laugaból selur
í Jar›borunum
Laugaból seldi 1,25 prósenta hlut sinn í Jarðborunum. Atorka keypti ekki.
Fjárfestingarfélagið Laugaból
hefur selt 1,25 prósenta hlut sinn í
Jarðborunum fyrir 107,5 milljónir
króna. Félagið var níundi stærsti
hluthafinn í Jarðborunum.
Laugaból er í eigu Aðalsteins
Karlssonar, Lárusar Blöndal og
Guðmundar Birgissonar. Aðalsteinn Karlsson segist persónulega hafa viljað halda hlut sínum í
Jarðborunum lengur: „Þeir tóku
ákvörðun um þetta, félagar mínir,
í gær. Ég var þó ekki ósáttur lengi
því peningarnir fara til kaupa á
bréfum í Atorku“.
Guðmundur Birgisson sagði að
einungis hefði verið um venjulegar hreyfingar að ræða og að ekki
hefði þurft stjórnarákvörðun til
að ákvarða um söluna: „Laugaból
er fjárfestingafélag og þetta er
bara eins og gerist og gengur.
Menn kaupa og selja.“
Ekki er vitað hver keypti bréfin en ljóst er að það var ekki Atorka, sem á 43,85 prósenta hlut í

JARÐBORANIR Laugaból hefur selt hlut
sinn í Jarðborunum. Atorka, sem er stærsti
hluthafi í Jarðborunum, keypti ekki.

Jarðborunum og er stærsti hluthafinn, enda hefði verið skylt að
tilkynna um kaup svo stórs hlut- jsk
hafa til Kauphallarinnar.

FASTEIGNIR H EI M I LI HEILSA HÚS NÁM FERÐIR MATUR BÍLAR ATVINNA TÍSKA FJÁRMÁL TILBOÐ o.fl.

Sólarupprás

Hádegi

Sólarlag

REYKJAVÍK 3.05
AKUREYRI 2.03

13.27
13.12

23.51
00.24

[

Heimild: Almanak Háskólans

]

Listakona skreytir silki og skó
bls. 6
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Góðan dag!
Í dag er fimmtudagur 9. júní,
160. dagur ársins 2005.

KRÍLIN
Börn hlæja oftar en
fullorðnir því þau
eiga engin börn til
að hafa áhyggjur af!

Saddam í tísku
FYRRVERANDI EINRÆÐISHERRA HRINDIR TÍSKUBYLGJU AF STAÐ.
Aðaltískan í Bagdad í Írak þessa dagana er ekki skærlitaðar mussur
eða perlufestar heldur lyklakippur. Og engar venjulegar lyklakippur
heldur kippur með myndum af sjálfum Saddam Hussein. Nú er bara
spurning hvort eigi ekki að framleiða fleiri tískuhluti eða -fatnað
með Saddam í aðalhlutverki sem yrðu seldir á meðan réttarhöldin
standa yfir – rétt eins og er gert á fótboltaleikjum. Ríkisstjórnin í Írak
tilkynnti í síðustu viku að hún ætlaði aðeins að setja fram tólf ákærur á hendur þessa fyrrum einræðisherra þó rúmlega fimm hundruð
ákæruliðir hafi verið í frumgögnum málsins.

Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 9

LIGGUR Í LOFTINU

Flokkar

í tísku

Bílar & farartæki
Keypt & selt
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR
Á visir.is

Matta var illa við að láta mynda sig í náttbuxunum en lét undan að lokum enda náttbuxurnar ekkert til að
skammast sín fyrir.

Náttbuxur sem ekki
er hægt að sofa í
Matthías Már Magnússon, eða Matti
eins og flestir þekkja hann, dagskrárstjóri útvarpsstöðvarinnar XFM, er
ekki í vafa um hvað er ómissandi í
fataskápnum.
„Það sem er mér algjörlega lífsnauðsynlegt
í fataskápnum mínum eru Joe Boxer náttbuxurnar mínar. Ég skelli mér alltaf í þær
þegar ég kem heim úr vinnunni,“ segir
Matti en viðurkennir að hann sofi þó aldrei
í náttbuxunum. „Ég sef aldrei í þeim því
það er svo óþægilegt. Maður á ekki að sofa
í buxum. Þetta eru heimabuxurnar mínar.“
„Konan gaf mér buxurnar fyrir um

tveimur árum og þær eru bara voðalega
venjulegar með ljótu mynstri. Ekkert sem
ég geng í annars staðar heldur eingöngu
heima þegar ég er að slappa af,“ segir
Matti.
Matti segist alls ekki pæla of mikið í
tískunni en þó kaupi hann sér reglulega
nokkuð af fötum. Smekkurinn sé einfaldur.
„Ég er reyndar með mjög auðveldan
fatasmekk – bara Levi’s-gallabuxur og bolur þannig að ég er ekki í neinum vandræðum að finna mér föt. Það tekur mig heldur
aldrei mjög langan tíma að kaupa mér föt.
Það þykir mér mikill kostur,“ segir Matti,
sem veit augljóslega hvernig er best að
lilja@frettabladid.is
snúa sér í fatamálum.

Fatahönnuðurinn Karl Lagerfeld ætlar að setja nýja fatalínu
á markað sem er mun ódýrari
en það sem hann er með
til sölu fyrir. Línan mun
bera nafn hönnuðarins
og verður eingöngu seld
í Bandaríkjunum en
sagan segir að línan
verði fimmtíu prósent
ódýrari en önnur föt Lagerfeld. Karl Lagerfeld lætur
þetta ekki duga og hannar
líka fatalínur fyrir Chanel og
Fendi. Eins og margir muna
hannaði Lagerfeld ódýra
línu fyrir H&M þannig að
hann hefur
reynsluna af
ódýrri framleiðslu.
Söngkonan
Victoria Beckham
hefur gert það
gott hjá tískumerkinu Rock
and Republic en
hún hannar VB
gallabuxur fyrir fyrirtækið. Gallabuxurnar
hafa slegið í gegn
beggja vegna Atl-

antshafsins en nú ætlar
Victoria að færa út kvíarnar. Hana langar að hanna
barnafatalínu og gallabuxnalínu fyrir karlmenn. Líkur eru á að
Victoria fái ósk sína
uppfyllta hjá Rock
and Republic þar sem
VB gallabuxurnar eru
vinsælasta varan hjá
merkinu.
Kínverjar virðast verða æ
æstari í að fylgja nýjustu
tískunni í heiminum. Fyrir
fjörutíu árum þóttu snyrtivörur ekki sæmandi í Kína
en nú er landið áttundi
stærsti snyrtivöruneytandi í
heiminum. Heildarvirði fegurðar- og snyrtivörumarkaðsins
í Kína er um það bil 5,5 milljarðar dollara og sækja snyrtivörurisarnir í heiminum meira
og meira til landsins til að fjárfesta. Síðustu fimm ár hefur
neysla á snyrtivörum aukist um
tuttugu til 25 prósent á hverju
ári, sem má rekja til fleira ungs
fólks sem eyðir bróðurparti
launa sinna í snyrtivörur.
tiska@frettabladid.is
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Þægindin eru í fyrirrúmi í gallabuxnatískunni núna þar sem þær eiga að
vera víðar og strákalegar, og notist við mjúka og skrautlega flatbotna skó.
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Gallabuxur

Bikini
sundbolir strandtöskur
strandpils og sandalar
Sjáumst!
Hálsmen 1.499 kr.
í Accessorize

s. 588-5575, Glæsibær

Cintamani útivistarpeysa
8.990 kr. í Islandia

Íslensk hönnun

Mikið úrval
af barnahúfum

Toppur með nælu 3.900 kr. í Share

Armband 650 kr.
í Accessorize

Laugavegi 70
www.hsh.efh.is

Armband 1.490 kr.
í Share

Toppur með blúndu
3.900 kr., pils 4.990 kr.
í Share

Taska 2.250 kr.
í Accessorize

Appelsínugulur er
litur gleðinnar

Brautarholti 4

Opið mán-fös 10-18
www.atson.is

Þessi skæri og flotti litur hefur fengið uppreisn æru og slær í gegn í
tískuverslunum landsins.
Flottir og fríkaðir litir eru
og skærbleikur eru aðalmálið í
aðalmálið í sumar og
dag en appelsínugulur slær
ekkert nema gott um
þeim öllum út í vinsældum.
það að segja. Litrík föt
Það er frábært að appelsínulífga upp á umhverfið
gulur hafi fengið uppreisn
og koma öllum í gott
æru því appelsínugulur er
skap. Appelsínugulur
litur
gleði,
er litur sem klæðir ekki
áhuga og sköpalla og er yfirleitt ekki í
unargleðinnar
Armband 750 kr.
aðalhlutverki
þegar
og
eykur
í Accessorize
kemur að tískustefnum
vellíðan. Appog straumum. Núna er hins veg- elsínugulur hefur rosaar breyting á og varla er hægt lega góð áhrif á skapað ganga inn í tískuvöruverslun ið svo ekki sé
án þess að rekast á appel- minnst á hve mikið
sínugular flíkur. Litir fortíðar, hann gleður augað.
eins og skærgrænn, blágrænn
lilja@frettabladid.is

Full búð af nýjum vörum.
Sumarfrakkar og sumarúlpur
í 3 litum. Verð 5.900,Tískuvöruverslun
Glæsibæ
Sími 588 4848

Sólkrem
og eftir sólar krem
í þessum frábæru
snyrtivörumerkjum.
Sumartilboð, nýjungar
og prufur.
GULLBRÁ, Nóatún 17 s. 562-4217

Kjóll 16.900 kr. í Monsoon

Toppur 9.399 kr. í Monsoon

Pils 5.990 kr. í Centrum

Ný sending
Flottar og vandaðar
gallabuxur á dömur og herra.
VonDutch strigaskór á 6.900
Valdar vörur á 500 eða 1.990

LAUGAVEGI 72 • S: 551 1100

Kjóll 6.990 kr. í Centrum

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Glæsilegt úrval
af sund- og undirfatnaði
fyrir konur á öllum aldri

Úr háborg tískunnar
BERGÞÓR BJARNASON SKRIFAR FRÁ PARÍS

SMÁRALIND
Sími 517 7007

Hundrað ára afmæli
skapara „New Look“
Mildur og
góður ilmur
NAOMI CAMPBELL HEFUR SETT SITT
SJÖTTA ILMVATN Á MARKAÐ.
Ofurfyrirsætan Naomi Campbell hefur
unnið að þróun sinnar eigin ilm- og líkamsvörulínu síðan árið 1999 og er nú
sjötta ilmvatnið hennar, Paradise
Passion, komið á markað. Paradise
Passion er blanda blóma með ávaxtaog moskustónum. Í innsta kjarna ilmsins er eitt blóm sérlega áberandi en
það er hið suðræna Papaja-blóm. Glasið er glæsilegt og ilmurinn afskaplega
mildur og góður. Ilmvatninu fylgir líkamslína; sturtugel, mýkjandi húðkrem
og lyktareyðir.

Suðrænt og seiðandi
NÝI SUMARILMURINN FRÁ ESCADA ER
ANSI HRESSANDI.
Suðræni og seiðandi ilmurinn Rockin’
Rio er nýi sumarilmurinn frá Escada.
Ilmurinn er blanda af ávöxtum, blóm
og sítrus og er
hann afar ferskur,
sterkur en ekki of
yfirþyrmandi.
Umbúðirnar eru
jafn frískandi og
ilmurinn, ung
stúlka að dansa
með blóm í
kringum sig og
flaskan er afar litrík í gulum og
bleikum tónum.
Ilmurinn er bæði
til í þrjátíu og
fimmtíu millilítra glasi, rakagefandi
húðmjólk í 150 millilítra umbúðum og
bað- og sturtugel í 150 millilítra umbúðum.

Hvað eiga John Galliano og Yves Saint Laurent sameinginlegt?
Jú, þeir hafa báðir verið hönnuðir hjá Dior-tískuhúsinu. Í ár eru
liðin hundrað ár frá fæðingu meistara Dior. Hann fæddist 21.
janúar 1905 í smábæ í Normandíhéraði en lést aðeins 52 ára.
Fyrsta tískuhúsið sem hann starfaði fyrir var Robert Piguet, síðan var hann hjá Lucien Lelong áður en hann opnaði Dior-tískuhús 1947 í húsi númer 30 á aðallúxusgötu Parísar, Avenue
Montaigne. Þar eru höfuðstöðvar Dior enn í dag.
Dior hlaut samstundis góðar viðtökur á eftirstríðsárunum
þegar fólk þyrsti í lúxus og glæsileika. Bandaríska „Vogue“ kallar stílinn „New Look“. Dior fékk feikigóðar móttökur fyrir vestan og kvikmyndastjörnur vildu allar klæðast fatnaði frá honum.
Kvenföt voru ekki lengur einungis hugsuð til að hylja nektina
þegar hlaupið var niður í kjallara í loftárásum, heldur áttu þau
að vera glæsileg og 1947 kom fyrst fram „bar-dragtin“ sem enn
lifir í hönnun John Galliano. Dragtin tekur mið af því að eftir
stríðið var ekki lengur þörf á konum á vinnumarkaðnum, því
varð tískan glæsileg en um leið óþægileg með mjóu mitti. Konan var aftur reyrð á sinn stað, pilsin síkkuðu en höfðu á stríðsárunum verið með klaufum svo konur gætu hjólað í þeim í bensínskorti og samgönguleysi. Yves Saint Laurent var aðstoðarmaður Dior og eftir sviplegt fráfall Dior 1957 sýndi Saint Laurent
fyrstu línu sína fyrir Dior 1958, aðeins 21 árs, fjórum árum áður
en hann opnaði sitt eigið tískuhús.
John Galliano, núverandi hönnuður Dior, tók við 1999 og hefur gert Dior að nýju að stórveldi í tískunni. Ekki hefur velgengni
Hedi Slimane, sem hefur hannað herratískuna frá 2001, spillt
fyrir en hann skapaði ímynd hins unga granna karlmanns í
þröngum buxum, hvítri skyrtu með örmjótt bindi, sem minnir á
anorexíusjúkling. Dior er í dag aðalmjólkurkýr LVMH (Luis
Vuitton Moet Hennessy), stærstu lúxussamsteypu heims.
Sagt hefur verið um Coco Chanel að hún hafi frelsað konuna,
(fleygði lífstykkinu, stytti pilsin og tók upp herrasnið í jökkum).
Yves Saint Laurent er sagður hafa gefið konum vald, (buxnadragtin, dragtir fyrir ráðherra og ritara). Engin slík setning er
til um Dior. Hjá honum var fegurð og kvenleiki aðalatriðið, tíska
fyrir tískuna. Þeim sem eru á ferð um Frakkland má benda á
safnið á æskuheimili Christian Dior þar sem stendur yfir sýning
á starfi hans: Musee et Jardin Christian Dior, Villa Les Rhumbs,
50400 Granville.

Vorum að taka upp helling
af nýjum vörum

Sandala
mokkasínur
Litir gull, silfur,
svart og hvítt
Verð 2.989.-

Laugavegi 100, S. 561 9444

Ekki láta appelsínuhúðina í friði:
raunhæfur árangur hjá 85%*

PERFECTSLIM

Nærðu hárið
um leið og
þú litar það!

EFTIR 24 TÍMA
MINNI APPELSÍNUHÚÐ + STINNANDI ÁHRIF
 PerfectSlim inniheldur niðurbrjótandi efni
gegn fitu, vinnur gegn appelsínuhúð sem safnast

hefur fyrir á lærum og rassi.


Fitubrennsla

Lyfjaval,
Móðurást,
Lyfja Borgarnesi,
lyfsalan Hólmavík.

Árangur:
Eftir 8 daga: +41% þéttari, +89% stinnari**
Eftir 15 daga: -1 cm minna ummál á lærum***
Viltu vita meira: www.lorealparis.com

Fallegt og glansandi hár
inniheldur Aloe Vera
• Þekur gráu hárin 100%
við fyrstu litun
• 1-2 litanir í pakkanum
• Inniheldur ekki ammoniak
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BODY-EXPERTISE. ÞÍN EIGIN FEGRUNARAÐGERÐ.
ÞVÍ ÞÚ ÁTT ÞAÐ SKILIÐ.
* Prófað á 50 konum í 2 vikur
** Mælt með þ.t.g. tækjum á 24 konum
*** Prófað á 50 konum

Aloe Vera
• Fyrsti fasti hárliturinn sem

Fitubrennsla

Bætt með Par-Elastyl™, sem sléttir og stinnir

húðina stig af stigi.
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Sumarbolir og
sundfatnaður
15% afsláttur
9.-16. júní

Ásnum - Hraunbæ 119 - Sími 567 7776
Opið virka daga kl. 11:00-18:00

Ný tæki - Betra verð!
kr.

12.900.17.900.kr.

Bergdís Guðnadóttir áður en hún var förðuð...

...og eftir að Helga hafði farðað hana.

Minna alltaf betra en meira

• Rúskinsjakkar stærðir 40-54
• Silkisjöl og skart í úrvali

Konum sem komnar eru af
allra léttasta skeiði er ekkert
sérstaklega vel við sólina þar
sem hún afhjúpar hrukkur og
misfellur sem auðveldara er
að dylja í skammdeginu. Það
er að sjálfsögðu ekki sama
hvernig konur mála sig og
leiðinlegt ef farðinn undirstrikar aldurinnn frekar en að
draga aðeins frá. Helga Sigurðardóttir, snyrtifræðingur á
Salon Ritz, gefur nokkur ráð
um fallegan farða í sólskininu.

ekki að setja mikinn augnskugga
og alls ekki að setja neitt sanserað í andlitið þar sem það getur
sest í hrukkurnar. Það er fallegast að nota bjarta liti á augun til
að lífga upp á, en þumalputtareglan er að ef kona er dökkhærð notar hún ljósari liti, en dekkri ef
hún er ljós yfirlitum. Skygging á
augnlok á að deyja út uppi við
augabrún og svo er ljósari litur
settur yfir.“
Helga segir að konur á besta
aldri eigi aldrei að nota svarta
augnblýanta. „Dökkfjólublár er
fallegur með köldum litum en
brúnn með heitum. Augabrúnir

er svo hægt að dekkja með
augnskugga.“
Helga bendir á konur eigi það
til að festast í sömu litatónum og
nota þá jafnt sumar og vetur.
Sumarið er einmitt tilvalinn tími
til að breyta til og fara út í bjartari og ljósari liti. Svo má alls ekki
gleyma varalitablýantinum, þar
sem fínar línur myndast oft við
munninn og ef blýantur er ekki
notaður lekur varaliturinn út í
línurnar. Það er líka nauðsynlegt
að vera duglegur að spyrja og fá
ráðleggingar þegar snyrtivörur
eru keyptar og vera óhræddur að
prófa eitthvað nýtt.“

„Minna er alltaf betra en meira,“
segir Helga. „Konur sem eru
komnar á fimmtugsaldur og þar
yfir ættu að nota lítinn farða og ef
húðin er þurr er miklu fallegra að
nota fljótandi meik. Þær ættu líka
að nota sem minnst af púðri því
það getur undirstrikað fínar línur.“
Helga segir að hyljari sé nauðsynlegur ef nefið hefur tilhneigningu til að verða rautt eða ef farið er að bera á háræðasliti og litamismun í andlitinu. „Þær eiga

Helga Sigurðardóttir, snyrtifræðingur á
Salon Ritz, farðaði Bergdísi með snyrtivörum frá No name.

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!

Útskriftargjafir.
Glæsilegt úrval
skartgripa.
Verðlaunin verða afhent í Þjóðleikhúsinu 16. júní

Í samvinnu við:

SKÓLAVÖRÐUSTÍG 10
sími 561 1300
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Vinir vors
og blóma
Stjörnurnar í Hollywood láta ekki
hippatískuna framhjá sér fara.
MTV-kvikmyndaverðlaunin voru afhent
um síðustu helgi og var þar margt um
stjörnur. MTV-verðlaunin eru vafalaust
mun afslappaðri en önnur kvikmyndaverðlaun, eins og Óskarinn og Golden Globe,
því þar er slegið á létta strengi og stjörnurnar mæta oft í frjálslegri klæðnaði en
tíðkast á öðrum hátíðum. Hippatískan
hefur greinilega tröllriðið
Hollywood og
stjörnurnar
skörtuðu sínu
fínasta pússi í
anda forvera
þeirra frá sjöunda og áttunda áratugnum. Litirnir
voru í aðalhlutverki og
stjörnurnar
sem voru ekki
litríkar
né
hippalegar
litu eiginlega
hálf asnalega
út í hefðb u n d n u
svörtu fötunum sínum.

Kate Moss leit glæsilega út í kjólnum sínum frá Christian Dior.

Kate hefur
mestu áhrifin

MYND/GETTY

CFDA-verðlaunin voru veitt á
dögunum og þar var Vera
Wang kosin kvenhönnuður
ársins.
Hin virtu CFDA-verðlaun voru
veitt fyrr í þessari viku en það er
ráð fatahönnuða í Bandaríkjunum sem veitir þau þeim sem hafa
skarað fram úr í tískuheiminum.
Vera Wang vann aðalverðlaunin,
kvenhönnuður
ársins, en hún
hefur
aldrei
unnið
þau
verðlaun áður.
Ve r ð l a u n i n
voru afhent í
bókasafninu í
New York og
er athöfninni
yfirleitt
líkt
við
Óskarsverðlaunin – Vera Wang ánægð
með verðlaunin eftirbara í tísku- sóttu.
heiminum.
Marc Jacobs vann verðlaunin
fyrir fylgihluti ársins í þriðja
skiptið og John Varatos var karlhönnuður ársins. Diane Von
Furstenberg, drottning vafningskjólsins, var heiðruð fyrir þrjátíu
ár sín í tískubransanum. Fyrirsætan Kate Moss vann verðlaun
fyrir að hafa mestu áhrifin á tískuna í heiminum. Kate tók við
verðlaununum með stæl í hlýralausum húðlituðum kjól eftir Christian
Dior.
Aðrir
sem hafa unnið sömu verðlaun eru Sarah
Jessica Parker og Nicole
Kidman.

Diane Von Furstenberg fékk heiðursverðlaun og var aldeilis ekki ósátt við það eins
og sést.

LINDSAY LOHAN valdi ljósan kjól í stíl við hárið.

HILARY SWANK
er sko alvöru
hippi! Og hún er í
appelsínugulu –
frábær blanda.

MOLLY RINGWALD keypti sér
fallega bleika mussu sem fer
vel við ljóst hörundið.

NICOLE RICHIE var stórglæsileg í þessum kjól.

SANDRA BULLOCK lét ekki
mikið fyrir sér fara í þessari
vínrauðu mussu.

JESSICA ALBA er gullfalleg
stúlka og skartaði sínu fínasta í
grænum kjól.

[
Vandaðar heimilisog gjafavörur

Kringlunni - sími : 533 1322

Hægt er að raða saman nokkrum gerðum af lituðum glervösum í
gluggakistu og láta sólina skína í gegnum þá og skapa litríkt listaverk.

Málar menningararfinn á silki
Sigrún Lára Shanko rekur vinnustofu og verslun á Skólavörðustíg.
Þar vinnur hún fallega silkimuni
sem flestir eiga það sameiginlegt
að vera hin mesta heimilisprýði.
„Ég er eiginlega sjálfmenntuð í silkimálun. Þetta fag er nánast hvergi
kennt en það má segja að mér hafi tekist að læra þetta með eindregnum
ásetningi,“ segir Sigrún, sem situr og
málar á silki þegar blaðamann ber að
garði.
Sigrún vinnur aðallega púða og
veggteppi og á vinnustofunni má sjá
púða í öllum regnbogans litum. Þótt
silkistrangarnir minni einna helst á
austrænar slóðir er greinilegt að norrænn menningararfur er Sigrúnu hugleikinn. Í verkum hennar má sjá
munstur og myndir sem minna á gamla
tíma því rúnaristur, víkingaskip og
goðsögulegar verur vakna til lífsins á
silkinu.
Sigrún segist vera hrifin af gömlu
norrænu munstri en leitar líka í fornan
kveðskap og sagnagerð til að fá hugmyndir. „Ég hef lesið Íslendingasögurnar, Eddukvæðin og Heimskringlu
til að fá innblástur og þykir það ákaflega gaman. Ég hef til að mynda gert
veggteppi sem byggir á einu erindi
Hávamála og gæti auðveldlega gert
fleiri slík.“
Sigún hefur hlotið töluverða athygli
fyrir verk sín og átti meðal annars
verk á stórri sýningu í Santa Fe í
Mexíkó í fyrra. Hún hefur nóg að gera
því auk þess að vinna púða og teppi til
að selja í versluninni tekur hún að sér
verkefni og vinnur eftir pöntunum. ■

Sigrún notar hreint silki til að mála á og þarf að flytja það inn sjálf.

Mikið úrval
af viðarörnum og
eldstæðum
Maricel
181.000 kr.

Barbara 90
294.900 kr.

Silkipúðar með norrænu munstri sóma sér vel í
hvaða sófa sem er.

Arinbúðin
Stórhöfða 17 v/Gullinbrú (fyrir neðan húsið)
Sími 567 2133 · www.arinn.is

S J Ó N VA R P S DA G S K R Á
VI KU N NAR »
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Nú fást TIVOLI útvörpin og
hljómflutningstækin í DUKA

Blómavasar

Fagurlega skreyttir strigaskór.

Mynstrið er margvíslegt á púðunum hennar Sigrúnar.
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Krúttleg sumarkerti
með kertadisk

Tilboðsverð

990.-

Blómaval
– Sigtúni

Helgi Þór segist vera IKEA-maður, enda vilji hann flotta hluti sem virka vel.

Spilar tölvuleiki í stofunni
Helgi Þór vill hafa heimili sitt
nútímalegt og smart og kveðst
ekki vera mikið fyrir gamla
hluti.
„Mér líður tvímælalaust best í
stofunni,“ segir Helgi Þór Arnarson, annar umsjónarmanna
Djúpu laugarinnar 2 á Skjá einum. „Þar get ég slappað af og
sest fyrir framan sjónvarpið eða
tölvuna, og þar er ég með allt,
enda minn griðastaður,“ segir
Helgi Þór. Hann segist sérstaklega vera ánægður með hægindastólinn sinn, sem hann hefur
eytt löngum stundum sofandi í
fyrir framan sjónvarpið. „Það er
verst að ég hef svo mikið að gera
núna að ég hef nánast aldrei
tíma til að vera í stofunni að

slappa af,“ segir Helgi Þór. Hann
segist vera dæmigerður strákur
og spila mikið Playstation í stofunni, og fá félagana til sín í leik.
„Félagarnir kíkja til mín annað
slagið og við tökum FIFA 2005,“
segir Helgi Þór.
Hann segist vilja hafa heimilið nútímalegt og smart en ekki
vera fyrir gamla hluti. „Ég er
mikið fyrir nútímalega og smart
hluti sem virka vel, má segja að
ég sé svona IKEA-maður. Ég er
ekki mikið fyrir hluti í þeim tilgangi að gera umhverfið heimilislegra, þeir verða það bara með
tímanum,“ segir Helgi Þór og
bætir við að honum þyki sandblásið gler sérstaklega flott. „Ég
þoli ekki svona uppgerð eldgömul húsgögn, ekki minn stíll.“
kristineva@frettabladid.is

Sæng ofin með Aloe Vera
HVER BÓMULLARÞRÁÐUR ER VÆTTUR MEÐ SAFA PLÖNTUNNAR.
Aloe Vera-plantan hefur notið fádæma vinsælda sem græðandi lækningajurt og hefur verið notuð í krem
og drykki en blað plöntunnar inniheldur yfir 75 næringarefni og yfir
200 virk efni, þar á meðal 20 steinefni, 18 amínósýrur og 12 vítamín.
Fyrirtækið Quilts of Denmark nýtir
þessa eiginleika Aloe Vera-plöntunnar á nýstárlegan hátt í meðhöndlun á
áklæðum utan um hágæða gæsadúnsængur og kodda. Hver bómullarþráður áklæðisins er vættur með
safa plöntunnar, sem gefur honum
aukna mýkt. Sængur og koddar með

ÓDÝRAR
GÆÐA
ÞAKSKRÚFUR

Ál
Ryðfríar
Galvaniseraðar
Heitgalvaniseraðar

Söðulskinnur
í úrvali

Sængin inniheldur yfir 75 næringarefni.

efni meðhöndluðu með Aloe Vera
gera hana því að sannri lúxusvöru
þar sem mýktin og notalegheitin fara
saman. Sængurnar og koddarnir fást
hjá InnMark.is í Kópavoginum.

Stórhöfða 33
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Norsk framúrstefnuleg hönnun
Sýning frá Sirkús í Hönnunarsafni Íslands þar sem sýnd er ný hönnun frá Bergen í Noregi.
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Sýning á húsgögnum eftir norska
tvíeykið Steinar Hindenes og Dave
Vikören opnar laugardaginn 11.
júní í Hönnunarsafni Íslands við
Garðatorg. Síðastliðin 11 ár hafa
þeir verið í framvarðarsveit
norskra húsgagnaarkitekta og selt
húsgögn sín vítt og breitt um heiminn, og hefur hönnun þeirra m.a.
verið seld hjá Epal hérna á Íslandi.
Sendiherra Norðmanna á Íslandi,
Guttorm Vik, mun opna sýninguna
á laugardaginn kl. 13, en þar mun
söngkona frá Bergen, Heidi Marie
Vestheim, einnig syngja. Hindenes
og Vikören eru staddir á landinu í
tilefni af sýningunni.
Sýningin ,,Sirkús – Ný hönnun
frá Bergenî verður opin til 4. september.
Sýningarsalurinn
við
Garðatorg er opinn alla daga nema
mánudaga kl. 14-18. Aðgangur er
ókeypis.

Stóllinn Chico frá fyrirtækinu Sirkús.

Monk er stóll sem hægt er að stafla upp.

Trjáplöntusalan

Mosskógur Mosfellsdal

Opið 9 – 19 alla daga • símar: 5668121 og 6636173

Mikið úrval af víðiplöntum
og öðrum trjám
Grænmetismarkaðurinn opnar um miðjan júlí

Tívolístóllinn er töff hönnun
Bo Bedre hefur valið Panton-stólinn hönnun mánaðarins.
Stóllinn varð fyrst frægur og
feikivinsæll fyrir sléttri hálfri öld
er Verner Panton hannaði hann
sérstaklega fyrir eitt af veitingahúsunum í Tívolí. Verner Panton
(1926-1998) var ótrúlega framsýnn og
frumlegur í hönnun sinni, enda
teiknaði hann húsgögn
úr
plasti,
trefjaplasti, svampi
og ýmsum gerviefnum
á meðan aðrir notuðust
enn eingöngu við tré.
Panton notaði ekki aðeins óvenjulegan efnivið, heldur fór hann
óhefðbundnar leiðir í
litavali.
Stóllinn sá arna heitir
tveimur nöfnum: Panton-stóllinn og Tívolístóllinn. Bo Bedre valdi
hann stól júnímánaðar.

Tívolístóllinn var tekinn úr
framleiðslu um tíma en gekk í
endurnýjun lífdaga þegar fyrirtækið DJOB kom með ögn endurbætta útgáfu, sem meðal annars
var sýnd á skandinavísku húsgagnasýningunni í Bella Center í
Kaupmannahöfn seinnihluta maímánaðar. Grindin er úr stáli og
setan og bakið fléttað úr polyethylen eða næloni, sem gerir það að
verkum að stóllinn getur staðið
utan dyra jafnt sem innan, meira
að segja í íslenskri veðráttu.
Tívolístóllinn fæst í
svörtum, hvítum og rauðum
lit og þeir sem
hafa áhuga á
að
skoða
þessa
sígildu hönnun geta litið við í
Epal í Skeifunni 6.

Ávextir fallegir til skrauts
ÞAÐ ER ÓDÝRT OG EINFALT MÁL AÐ FRÍSKA UPP Á HEIMILIÐ MEÐ ÞVÍ AÐ
NOTA ÁVEXTI TIL SKRAUTS.
Ef blásið er til veislu þá þarf að sjálfsögðu að klæða heimilið í veislubúning.
Blóm eru alltaf falleg sem skreyting á borð eða í glugga en það er einnig
tilvalið að notast við ávexti. Hægt er að velja ávexti eftir litum og lögun og
setja í skálar um allt hús eða láta þá liggja á borðum og í hillum. Utanhúss
er flott að láta epli fljóta í skál með flotkertum og
grænar límónur sóma sér vel neðst í
blómavasa þar sem trjágreinum er stungið
inn á milli þeirra.
Eftir veisluna er hægt að
borða ávextina, búa
til ávaxtasafa eða
nota þá í
bakstur.

Gott andrúmsloft
á baðherberginu
Einfalt er að halda baðherberginu
smekklegu með nokkrum fallegum
vel völdum hlutum. Eftirfarandi atriði
ber að hafa í huga þegar keyptir eru
munir inn á baðherbergið sem bæði
skreyta og gera gagn.

1. Hafðu handklæðin bara í einum
eða tveimur litum, og haltu þig
við sama mynstrið. Annars lítur
baðherbergið út eins og þvottaherbergi. Baðmottan ætti að vera
í stíl við handklæðin.

2. Vandaðu

valið á sturtuhenginu.
Gegnsætt sturtuhengi opnar og
stækkar lítið baðherbergi, á meðan litað þarf að samræmast litasamsetningunni.

3. Hengdu

upp hillu fyrir ofan klósettið fyrir hluti eins og samanbrotna þvottapoka. Notaðu litlar
körfur fyrir hluti eins og sápur eða
auka rakblöð.

4. Settu pappírsþurrkur í körfu sem
er í stíl við tannburstaglasið og
sápudiskinn.

5. Gerðu

baðherbergið persónulegt
með því að hengja upp fallega
innrammaða mynd eða koma
pottaplöntu fyrir á góðum stað.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÍSAK

AUSTURLAND

[ ÁLVER OG KÁRAHNJÚKAR SMITA ÚT FRÁ SÉR ]

Hótel Aldan

Staður ríkur
af steinefnum

Blanda af bæverskum
og dönskum stíl

Aldargamalt
tilhöggvið hús

Bls. 2

Álfasteinn

Skriðuklaustur

Hótel Framtíð

Bls. 4

Bls. 9

Bls. 10

Skortur á gistirými
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Skortur á gistirými farinn að há veitingastaðnum
Hugmyndin að húsahóteli á Seyðisfirði hefur verið lengi að gerjast. Fyrir um fimm árum var ákveðið að byggja nýtt hótel á Seyðisfirði en nokkrar
konur, í samráði við Sigurjón Sighvatsson, öfluðu þeirri hugmynd brautargengis að koma hótelinu fyrir í gömlum glæsibyggingum. Með tilkomu Sigurjóns að verkinu varð langþráð hugmynd að veruleika. Þau kölluðu hugmyndina „húsahótel“.
„Konurnar sem ýttu húsahótelshugmyndinni á flot á Seyðisfirði
eru þær Aðalheiður Borgþórsdóttir
upplýsingafulltrúi ferða- og menningarmála á staðnum, Jóhanna
Gísladóttir aðstoðarskólastýra og
Þóra Bergný Guðmundsdóttir
móðir mín og arkitekt sem hefur
rekið hér farfuglaheimili í tæpa
þrjá áratugi. Verkefnið hefði
sennilega ekki komist langt án
stuðnings Sigurjóns Sighvatssonar
en auk hans komu að málum

Gistirými fyrir gesti á Hótel Öldunni á
Seyðisfirði er í gamla Landsbankahúsinu
sem upphaflega var byggt sem hótel.

Seyðisfjarðarkaupstaður
og
Byggðastofnun,“ segir Dýri Jónsson, hótelstjóri Öldunnar, á Seyðisfirði.
„Meginhugmynd húsahótelsins er
sú að móttökuhúsið og gistihúsið
eru aðskilin. Hjarta starfseminnar,
móttökuhúsið, er að Norðurgötu 2
í gömlu verslunarhúsnæði sem
byggt var árið 1920 en gistihúsið
með níu herbergjum er í gamla
Landsbankahúsinu sem var byggt
árið1898 og þá sem hótel. Alltaf
hefur staðið til að bæta fleiri húsum inn í hugmyndina og auka þar
með gistirýmið.
Við lok 19. aldar stóð Seyðisfjörður í blóma vegna umsvifa norskra
síldveiðimanna. Mörg ríkmannleg
norsk timburhús höfðu verið flutt
inn og reist í kaupstaðnum.
Eitt þeirra var Hótel Seydisfjord,
sem var byggt sem hótel og talið
eitt hið besta á öllu landinu. Þar er
nú aftur hægt að búa um sig í góðum og fallegum herbergjum. Móttaka gesta, veitingastaður, bar og
minjagripaverslun er aftur á móti
til húsa í glæsilegu gömlu verslunarhúsi sem stendur örskammt frá í
miðbæ kaupstaðarins. Húsnæðið
hefur enn að geyma upprunalegar
innréttingar frá 1920 og við
reyndum að halda í þær við endurgerð hússins.“
„Auglýst var eftir rekstrarstjóra
þegar uppbyggingin fór af stað og

Dýri Jónsson, hótelstjóri á Hótel Öldunni á Seyðisfirði blandar kaffi í forláta kaffivél í móttökuhúsi hótelsins.

ég sótti um starfið eftir að hafa
stundað nám í Danmörku í viðskiptafræði og nýsköpun. Sigurjón
Sighvatsson var einn þeirra sem
stóð að þessari hugmynd og hrinti
henni í framkvæmd, enda óhemju
áhugasamur um þessi mál. Þess
má geta að Sigurjón fjárfesti fyrir

nokkrum dögum í öðru húsi,
gamla hótel Snæfelli, þar verða
níu herbergi til viðbótar. Það má
því segja að hlutirnir gangi hratt
fyrir sig hérna á Seyðisfirði. Veitingastaður hótel Öldunnar var orðinn svo þekktur að skortur á gistirými var farinn að há okkur.“

Dýri Jónsson vill hvergi annars
staðar búa en á Seyðisfirði. „Hér er
yndislegt að vera, ég á tvo stráka
og hvergi betra að ala þá upp en
hér. Ég bjó áður í Reykjavík og
seinna í Kaupmannahöfn og leið
vel á báðum stöðum, en hér er best
að vera.“

Ferðir út í Skálanes njóta vinsælda
Hlynur Oddsson, heimamaður á Seyðisfirði, hóf kajakaleigu fyrir þremur árum sem nýtur töluverðra vinsælda. Stystu ferðir taka aðeins nokkra klukkutíma en þær lengri allt
að því tvo daga.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÍSAK

„Hingað kemur mikið af ferðafólki,
bæði með Norrönu og með bílum
og ég, sem mikill kajakáhugamaður, taldi forsendur fyrir kajakleigu
hérna. Ég byrjaði með þrjá báta
fyrir fimm árum en nú eru þeir
orðnir átta talsins,“ segir Hlynur
Oddsson,
framkvæmdastjóri
Kajakleigunnar á Seyðisfirði.
„Menn þurfa ekki að hafa neina
reynslu þegar þeir prófa kajakana
hjá mér, þeir geta fengið kennslu í
grunnatriðunum hérna. Ég útvega
allt sem til þarf, björgunarvesti,
blautbuxur, tjöld og hvaðeina sem
þarf í siglinguna. Þeir sem eru
vanari taka oft tveggja daga ferðir
út í næstu firði þar sem fylgir með
gisting í tjaldi. Það finnst mörgum
gaman að skreppa út í Skálanes,
en það er ysta bújörðin í Seyðisfirði. Skálanes er nú eingöngu rekið sem sumarstaður, frá maí og
fram í september, um sautján kílómetra utan við Seyðisfjarðarkaupstað. Þar er mikið fuglalíf sem
gaman er að skoða.“
Hlynur Oddsson rekur kajakaleigu á Seyðisfirði.

Ein af perlum HORNAFJARÐAR
Víkurnar sem ganga inn í golfvöllinn á Höfn í
Hornafirði gera hann einstakan í sinni röð. Útsýnið
þaðan er líka óviðjafnanlegt yfir fjörðinn, fjöllin og
jöklana.
Silfurnesvöllur á Höfn er níu holu golfvöllur. Nú er
unnið að stækkun hans og áformað er að taka viðbótina í notkun næsta vor en í sumar verður hann með
óbreyttu sniði. Kylfingar sem taka hring þar kynnast
áhugaverðum brautum þar sem meðal annars þarf að
slá kúlurnar yfir víkur og voga enda er völlurinn eitt
af því sem ferðamenn heillast af á Höfn, að sögn formanns golfklúbbsins á staðnum, Guðnýjar Helgadóttur. „Völlurinn er ein af perlunum okkar og enn betri
verður hann í framtíðinni,“ segir hún stolt.
Silfurnesvöllur er vel staðsettur.
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Mikil fjallafegurð og fuglalíf
Jóhanna Borgfjörð hefur
um áratugaskeið rekið veitingasölu og farfuglaheimili
við Borgarfjörð eystri.
„Ég hef rekið veitingasölu í Fjarðarborg sem er opin júní, júlí og ágúst
á ári hverju. Veitingasalan er ekki
eingöngu bundin við Fjarðarborg
því algengt er að við færum gönguhópum mat í skálana í Breiðuvík og
Húsavík. Gönguhóparnir eru yfirleitt hér á vegum Ferðafélags Íslands eða Ferðafélags Fljótsdalshér-

aðs. Það er einnig nokkuð um að
einstaklingar skipuleggi gönguhópa
sem fá matarþjónustu hjá okkur.
Hér í Bakkagerði er einnig farfuglaheimilið Ásbyrgi, sem er opið allt
árið þó að traffíkin sé mest á sumrin. Hingað sækir fjöldi útlendinga í
fugla- eða náttúruskoðun. Þeir
sækja mikið í Hafnarhólmann, þar
sem er friðuð fuglabyggð. En þeir
hafa ekki uppgötvað gönguleiðirnar
hérna ennþá,“ segir Jóhanna Borgfjörð, ábúandi að bænum Brekkubæ
í Borgarfirði eystri og eigandi Veitingasölunnar Fjarðarborgar og farfuglaheimilisins Ásbyrgis.

„Hér á Borgarfirði eystri er mikil
fjallafegurð og töluvert af láglendi.
Á sumrin er hér mikil veðursæld
þegar sunnanáttin er komin. Norðanáttin er hins vegar köld og hér
geta verið kaldir vetur þó að
stundum komi hér hlýir veðurkaflar. Við gætum því tekið á móti
miklu fleira fólki þó að leiðin
hingað um Njarðvíkurskriður sé
nokkuð hrikaleg ásýndar. Ég hef
þó aldrei fundið til hræðslu við að
keyra hingað um Njarðvíkurskriður og er sennilega öruggari þar en
á labbi á Laugaveginum í Reykjavík,“ segir Jóhanna.

Jóhanna Borgfjörð er ábúandi að Brekkubæ í Borgarfirði eystri.

Fáir staðir jafn ríkir
af steinefnum
Steinn Eiríksson festi kaup á Álfasteini fyrir rúmu ári og hefur mikla trú á
framtíð fyrirtækisins.

Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilsugæslustöðin á Reyðarfirði: Heilsugæslulæknir
Staða yfirlæknis við heilsugæslustöðina á Reyðarfirði er laus til umsóknar. Staðan veitist frá
1. febrúar 2005 eða eftir nánari samkomulagi. Umsóknarfrestur er til 10. janúar 2005. Miðað
er við að umsækjendur séu sérfræðingar í heimilislækningum en einnig kæmu til greina sérfræðingar í öðrum greinum svo og læknar með lækningaleyfi. Heilsugæslustöðin er í nýju og
góðu húsnæði sem tekið var í notkun í ársbyrjun 2004.
Á Reyðarfirði búa nú um 700 manns. Vegna byggingar álvers verður þar tímabundin fjölgun
næstu 3-4 ár um allt að 1.800 manns og síðan varanleg fjölgun í byggðarlaginu. Fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupsstað er í um það bil 35 km. fjarlægð og þar eru skurðlæknir, lyflæknir
og svæfingalæknir. Heilsugæslustöð á Eskifirði er í 15 km. fjarlægð með sérfræðing í heimilislækningum.
Nánari upplýsingar um starfið veita Stefán Þórarinsson lækningaforstjóri í síma 471-1400,
892-3095 (netf: stefanth@hsa.is) og Þórir Aðalsteinsson, rekstrarstjóri, sími 476-1432,
860-6848 (netf: thorir@hsa.is).

Opið alla daga kl. 11-17. Þjóðháttadagar og lifandi dagskrá fyrir alla
fjölskylduna annan hvern laugardag í sumar.
11. júní – jurtalitun
25. júní –útsaumur
9. júlí – þjóðdansar

23. júlí – fjallagrasaferð
6. ágúst – útsaumur
20. ágúst – Safnanótt

„Áður en ég keypti Álfastein var reksturinn
stopp í nokkra mánuði. Álfasteinn rekur sögu
sína allt aftur til ársins 1981. Sú hefð sem hefur
skapast í að gera listmuni og viðurkenningar
tryggir mér marga fasta viðskiptavini. Stefnt er
að því að bæta við rekstur Álfasteins og við
erum að sérhæfa okkur í íslenska leirsteininum,“ segir Steinn Eiríksson, framkvæmdastjóri Álfasteins í Borgarfirði eystri.
„Hliðargrein Álfasteins er skiltagerð og höfum við í þeirri framleiðslu þjónustað Austurlandið. Áformað er að hinn 17.
júní verði opnað kaffihús í Álfasteini og verður þá mikið um
dýrðir. Borgarfjörður eystri er
hálfgerður endapunktur ferðalanga og upplagt fyrir þá að
setjast hér niður og fá sér
kaffi. Þó að hér sé aðeins
hægt að komast eina leið á
landi er umferðin hingað tölu-

vert mikil, sem hefur komið mér á óvart. Hér er
mikil náttúruparadís og ég horfi því björtum
augum til framtíðarinnar með rekstur Álfasteins.
Þegar Álfasteinn byrjaði var hér mikið unnið úr
hörðum gljáandi steintegundum svo sem jaspis, sem
mikið er af á þessu svæði. Líparítið er einnig algengt hérna og er gríðarlega gott úrvinnsluefni
fyrir okkur. Líparítið hefur mikinn fjölbreytileika
í útliti og áferð og er orðið grunnurinn að framleiðslunni hjá Álfasteini.“

Guðrún Sævarsdóttir, afgreiðslumaður hjá
Álfasteini í Borgarfirði eystri, er hér með
nokkra gripi úr framleiðslunni.

Sjá frekari upplýsingar á heimasíðu safnsins; www.minjasafn.is
Minjasafn Austurlands, Laufskógum 1, Egilsstaðir. Sími 471-1412.

KÁ
FÓL

FERÐ OG FLUGI

Bjóðum kaffi og kökur, öl og smurt brauð
alla daga ásamt fersku og góðu meðlæti.

Verið ávallt velkomin

Gisting við höfnina á Höfn
Alla daga
nýtt brauð frá bakaríi …strax í bítið!

Líttu við, þú sérð ekki eftir því!

Súpa & brauð í hádeginu virka daga

Héraðsprent

Er með heit brauð m/fyllingu
Tertur og nóg að borða
Listamenn allt árið um kring
Er með sæti fyrir allt að 39 manns!

Opið frá kl. 8- 18 virka daga
10 - 18 um helgar

Kaffihús í hjarta bæjarins

Tískuvör uverslunin Sentr um ehf í hjar ta bæjar ins ,
gott verð og gott úr val. Föt á alla fjölskylduna.

Hvammurinn er eitt af eldri og
virðulegri húsum á Höfn. Hann
stendur niðri við höfn þar sem hjarta bæjarins slær. Halldór Sævar
Birgisson er eigandi Hvammsins.
Þar rekur hann gistiheimili og reiðir fram morgunverð. Kveðst geta
tekið um 40 manns í gistingu enda
sé hann líka með annað hús í nokkurra metra fjarlægð. Það heitir Sólhóll og stendur uppi á hólnum sem
Hvammurinn stendur undir.
Hvammurinn hefur átt sín blóma- og
hnignunarskeið. Fyrst var það íbúðarhús
útgerðarmanna, síðan hótel sem nefnt var
Skálholt og á tímabili verbúð sem gekk
undir nafninu Skakkinn. Nú er þar glæsilegt
gistiheimili. Sólhóll er með rauða þakinu.

Komið við og verið flott í sumar.

AUGLÝSINGASÍMI

S ENTRUM

sími 471 2412

550 5000
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BJARGAÐ frá eyðileggingu
„Til allrar hamingju risu þá upp einstaklingar sem skildu mikilvægi þess að Langabúð
yrði varðveitt og húsið, sem var í mikilli niðurníðslu, hefur verið endurbætt og fengið
nýtt hlutverk. Langabúð var opnuð hér aftur 1997 eftir gagngera endurbyggingu,“ segir Guðrún Sigríður Björnsdóttir, safnstjóri í Löngubúð á Djúpavogi.
„Húsafriðunarnefnd ríkisins veitti fjárstyrki til endurbótanna og Þjóðminjasafn Íslands
kostaði einnig vinnu við viðgerð hússins. Að auki veitti Þjóðhátíðarsjóður fjárstyrk til
endurbótanna. Langabúð er eign Djúpavogshrepps, sem kostað hefur endurbygginguna
og gerð sýninganna að öðru leyti. Húsið er nú menningarmiðstöð
Djúpavogs. Í norðurenda Löngubúðar er sýning um líf og starf Ríkarðs Jónssonar, myndhöggvara og myndskera. Um miðbik hússins er
minningarstofa um Eystein Jónsson, stjórnmálamann frá Djúpavogi,
og byggðasafn. Hér í syðri enda hússins er síðan rekin kaffistofa.
Langabúð var upphaflega verslunarhús og gegndi því hlutverki lengi
vel. Langabúð er opin þrjá mánuði á ári alla daga vikunnar, frá júní
til loka ágústs. Yfir vetrartímann er aðeins opið hér um helgar.“
Guðrún Sigríður Björnsdóttir, safnstjóri, fyrir framan Löngubúð á Djúpavogi.

…alltaf á ferðinni!

UMHVERFISVITUND
TRAUST & ÖRYGGI
MENGUNARMINNSTIR
ÞJÓNUSTA
LIPURÐ

Gilsbakka 10 / 740 Fjarðabyggð
tel +354 477 1713 / fax +354 477 1710
austfjardaleid@austfjardaleid.is
www.austfjardaleid.is

Almenn Verktakastarfsemi
Fagmennska í fyrirrúmi
Gröfur, lyftur, vörubiðfreið
með krana ofl

G.Ó Verktaki
Skammidalur 5
730 Eskifjörður
S: 861-2810

Krossverk ehf
Lambeyrarbraut 12
730 Eskifjörður
S: 865-9212

Í Fjarðabyggð eru fjölmörg
söfn og má þar telja Stríðsárasafnið á Reyðarfirði,
Sjóminjasafnið á Eskifirði
og Náttúrugripasafnið í
Neskaupstað.
„Í Fjarðabyggð eru fjölmörg áhugaverð söfn sem gaman er að skoða.
Stríðsárasafnið á Reyðarfirði er mjög
forvitnilegt og hefur verið starfrækt
frá árinu 1995. Það er eina safnið
sinnar tegundar, fjallar um stríðsárin
1940-45. Á Eskifirði er Sjóminjasafn
Austurlands, sem starfar á fjórðungsvísu með sýningu á gripum fyrir
þennan landshluta,“ segir Pétur Sörensen, forstöðumaður safna í Fjarðabyggð.
„Á annarri hæð Sjóminjasafnsins á
Eskifirði getur að líta marga aðra
skemmtilega safngripi, en safnið er
staðsett í „Gömlu búð“, húsi sem
byggt var árið 1816. Þar má meðal
annars sjá lækningatæki fyrri tíma,
en útlit þeirra gerir það að verkum að
maður er feginn að vera uppi í nútímanum. Þar er til dæmis fótstiginn
tannlæknastóll og skilst mér að
margir krakkar hafi byrjað að grenja
daginn áður en þeir fóru í stólinn.
Sögunefnd byrjaði að safna gripum í
Sjóminjasafnið á Eskifirði árið 1979
og hefur stöðugt bætt við gripum síðan. Hilmar Bjarnason og Geir Hólm
eiga mikinn heiður skilinn fyrir söfnun og útvegun gripa á Sjóminjasafnið hér á Eskifirði. Á Sjóminjasafninu
er rakin saga síldarvinnslunnar, togaraútgerðar og fram í nútímann. Ég á
von á töluverðum fjölda fólks í sum-

Pétur Sörensen er forstöðumaður safna í Fjarðabyggð.

Herdís Hulda Guðmannsdóttir er safnvörður Sjóminjasafnsins á Eskifirði.

ar að skoða söfnin vegna allra framkvæmdanna hér í nágrenninu. Í Neskaupstað er náttúrugripasafn, Sjóminja- og smiðjuminjasafn Jósafats
Hinrikssonar
og
málverkasafn

Tryggva Ólafssonar. Þar erum við að
gera upp húsnæði, bárujárnshús á
900 fermetrum, og meiningin er sú að
öll þrjú áðurnefnd söfn í Neskaupstað
verði saman í einu húsi.“

Ferðamennskan nútímavæðist
Í Fjarðabyggð eru margir
vannýttir möguleikar í ferðamálum.
„Ferðamennska í Fjarðabyggð er bæði
ung og gömul. Hér eru mörg gömul
fyrirtæki í ferðaþjónustu sem standa
traustum fótum. Þar má telja mörg
hótel, Austfjarðarleið og Tanni Travel
á Eskifirði. Síðan eru mörg fyrirtæki
að feta sín fyrstu spor, svo sem gistihúsið á Mjóeyri,“ segir Jón Björn Hákonarson, upplýsinga- og kynningarfulltrúi Fjarðabyggðar.
„Í kjölfar þeirrar miklu uppbyggingar
sem hér hefur átt sér stað á síðustu
árum, er einnig uppsveifla í ferðamálunum. Þetta fylgist allt saman að. Hér
eru margir nýir möguleikar í ferðamannamálum, t.d. margar skemmtilegar gönguleiðir. Þar vil ég sérstaklega minnast á ferðafélag Fjarðarmanna, sem starfað hefur frá árinu

1996, sem unnið hefur mikið þrekvirki í merkingu og kortlagningu
gönguleiða ásamt því að halda úti
góðri heimasíðu. Framtak þess er
dæmi um vænlegan vaxtarbrodd.
Einnig má minnast á hreindýraveiðina sem hefur verulegt aðdráttarafl
fyrir ferðamenn. Tjaldsvæðin í
Fjarðabyggð eru óðum að nútímavæðast og breytast í samræmi við
kröfur þeirra fjölmörgu sem eru á
tjaldvögnum eða pallbílum. Ég held
að ferðamennska framtíðarinnar felist
að miklu leyti í opnun smærri fiskvinnslufyrirtækja fyrir ferðamenn.
Fiskvinnslufyrirtækin eru að vísu háð
hreinlætiskröfum sem setur ferðamennskunni skorður. Ég hef hins vegar orðið var við að margir ferðamenn,
sérstaklega erlendir, vilja endilega fá
að fylgjast með framleiðslunni á
fiskafurðum. Þar sé ég því vænlega
framtíð í ferðamennskunni þó lítið sé
um að þessir staðir séu opnir ferða-

FRÉTTABLAÐIÐ/ÍSAK

BUS
Austfjarðaleið

Söfn á öllum þéttbýlisstöðum
FRÉTTABLAÐIÐ/ÍSAK

Langabúð er með eldri húsum landsins, byggð árið 1790 og er
því orðin 215 ára gömul. Fyrir tveimur áratugum leit út fyrir að
dagar Löngubúðar væru taldir því húsið var í niðurníðslu.

Jón Björn Hákonarson, upplýsinga- og
kynningarfulltrúi Fjarðabyggðar.

mönnum. Þessu til viðbótar finnst
mér áberandi vanta þann möguleika
að komast í sjóstangaveiði hér á
Austfjörðunum, að ferðamenn fái
tækifæri til að elda úr veiði dagsins.
Ég held að eini staðurinn þar sem þú
kemst í sjódorg sé með Papeyjarferjunni og þá aðeins ef beðið er um það
sérstaklega. Það mættu að ósekju
bætast hér við aðilar sem gera út á útsýnisferðir og sjóstöng.“
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Miðpunktur til allra átta

Fréttablaðið/Ísak
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Austfirðirnir eru mjög fjölbreytilegir og hafa upp á margt að bjóða fyrir ferðamanninn.
Egilsstaðir eru ágætis miðpunktur í allar áttir fyrir þá sem gefa sér tíma til að kanna svæðið.
„Þjóðvegur eitt liggur beint í
gegnum Austurland. Við viljum
beina þeim ferðamönnum sem
hingað koma út af þjóðvegi eitt,
vísa þeim á rúntinn á firðina til að
kynnast öllu því sem þeira hafa
upp á að bjóða. Einnig reynum við
að beina þeim upp á hálendið, upp
að Snæfelli eða upp í Kverkfjöll
eða að Öskju ef menn eru á góðum
bílum,“ segir Arngrímur Viðar Ásgeirsson, forstöðumaður Ferða-

skrifstofu Austurlands.
„Hálendið fyrir norðan Vatnajökul
er vel þess virði að skoða það. Í
rauninni er hægt að áætla dagsferð
til þess, taka Vopnafjörðinn, koma
við í sundlauginni í Selárdalnum
og spjalla við álfana í Borgarfirði
eystri en þar er að finna mikið
fuglalíf. Ef menn koma á tjaldvagni, sem mikið er orðið af, er
sniðugt að eiga bækistöð inni á
héraði, eins og til dæmis í Atlavík.

Ef menn hitta á sólardagana okkar,
sem að jafnaði eru heitir og góðir,
er mjög sniðugt að taka dagsferðir
frá Atlavík. Búið er að stækka og
bæta tjaldsvæðið þar og í Hallormsstaðarskóginum sjálfum. Lagarfljótsormurinn sjálfur siglir frá
Atlavík á sumrin á hverju kvöldi
og Hallormsstaðarskógurinn sjálfur er náttúrlega sérstök upplifun.
Þetta er eina svæðið á Íslandi þar
sem ferðalangurinn fær það á tilfinninguna að hann sé í Evrópuloftslagi eða Evrópuumhverfi.
Fyrir þá sem hafa áhuga á gönguferðum er Austurlandið alger paradís. Fyrsta göngusvæðið sem varð
vinsælt hér fyrir austan er Lónsöræfin, þar sem gengið er um Snæfellið niður í lón. Gerpissvæðið
milli Breiðafjarðar og Norðfjarðar
náði einnig vinsældum fljótlega
meðal göngufólks. Víknaslóðirnar
á milli Seyðisfjarðar og Borgarfjarðar njóta mikilla vinsælda í
dag. Oft eru þessar leiðir skipulagðar sem 4-5 daga ferðir og þá er
gist í fjallakofum. Hér fyrir austan

Arngrímur Viðar Ásgeirsson veitir Ferðaskrifstofu Austurlands forstöðu, en hún er á
Egilsstöðum.

eru einir níu mjög góðir fjallakofar sem taka allt upp í 80 manns.
Við hjá Ferðaskrifstofu Austurlands tökum á móti fjölda ferðamanna og það er í okkar hlutverki
að vísa þeim út í náttúruna.
Það er svo margt annað í spilunum
en að keyra hringinn og gista á
hótelum á leiðinni. Við höfum orðið vör við fjölgun ferðamanna með
Norrönu undanfarin ár og því á ég
von á annasömu sumri í ár. Síðan
er alltaf að aukast ásókn í veiði

hérna fyrir austan á haustin, gæsina, rjúpuna og hreindýrin. Það
verður því nóg um að vera hérna,
svo ekki sé minnst á allar bæjarhátíðirnar.
Það er mikið af fólki á aldrinum
20-40 ára sem hefur oftar komið til
Kaupmannahafnar eða ákveðinnar
sólarstrandar en hingað austur til
okkar.
Mér finnst vera vakning hjá
þessari kynslóð um að nú sé kominn tími til þess að skoða Ísland.“

FULL BÚÐ AF FLOTTUM FÖTUM

ALLT

Breytt ferðamynstur

í fótboltann
í íþróttirnar
í útivistina
OPIÐ ALLA DAGA • S Í M I 4 7 1 1 2 3 0

SÉRSMÍÐI
SÉRSMÍÐUM OG HÖNNUM INNRÉTTINGAR
AF ÖLLU TAGI. Sérsmíðum og hönnum innréttingar af öllu tagi, með séráherslu á vandaðar innihurðir
fyrir heimili, fyrirtæki og stofnanir.
YFIR 20 ÁRA REYNSLA.

BIRKITRÉ sf
Lyngási 12 / 700 Egilsstaðir / sími 471-1619

„Hér á Egilsstöðum rekum við upplýsingamiðstöð Austurlands, sem er
landshlutamiðstöð. Að sjálfsögðu
leiðbeinum við lengra áfram suður
fyrir Djúpavog eða norður fyrir
Bakkafjörð ef fram á það er farið.
Hér starfa á sumrin sex starfsmenn
sem skipt er á vaktir. Nú í byrjun
júní virðist svo sem sumarið fari
mjög vel af stað. Það komu hingað
fyrstu ferðalangarnir í kringum 20.
apríl sem tjölduðu hér hjá okkur í tíu
stiga gaddi,“ segir Sigurbjörg Inga
Flosadóttir, forstöðumaður upplýsingamiðstöðvar Austurlands.
„Sumarið leggst þannig í mig að
stefni í aukningu á ferðamannastrauminum frá síðasta ári, þrátt fyrir að það hafi verið gott. Ferðamannatíminn hefur verið að lengjast
á báðar áttir. Ferjan Smyrill, sem
leggst upp að Seyðisfirði einu sinni í
viku, veldur álagspunktum hjá okk-

Fréttablaðið/Ísak

Á Egilsstöðum er rekin upplýsingamiðstöð Austurlands. Umráðasvæði hennar er frá
Bakkafirði í norðri allt suður til Djúpavogs.

í gönguna

ur og þá skipta farþegarnir oft leiðum. Sumir fara norður og aðrir fara
suður fyrir. Koma Smyrils hleypir
alltaf miklu lífi í bæjarlífið hjá okkur og það er óneitanlega gaman þegar svo er. Það hefur vakið athygli
okkar hérna í upplýsingamiðstöðinni
að ferðamynstur fólks er að breytast.
Við erum farin að fá húsbíla eða
tjaldvagna á vorin til okkar en fólk
kýs í auknum mæli að nota slíkar
græjur. Húsbílar og tjaldvagnar hafa
ýmsa kosti, eru ekki eins háðir veðrinu. Við finnum einnig mikið fyrir
því að allir þeir sem vinna uppi í
Kárahnjúkum koma hingað þegar
þeir eiga frí á sunnudögum. Þá fyllist Egilsstaðabær af fólki og sömuleiðis af fólki frá Reyðarfirði vegna
framkvæmdanna við álver þar.“
Sigurbjörg Inga Flosadóttir er forstöðumaður upplýsingamiðstöðvar Austurlands.

Dregur nafn sitt af
snjómoksturstæki
Fyrirtækið Tanni Travel skipuleggur dagsferðir upp að Kárahnjúkum á miðviku- og
laugardögum.

Austfirðingar
SETJUM SVIP Á BÆINN Í SUMAR

„Við erum með dagsferðir að Kárahnjúkum á miðvikudögum og laugardögum. Dagsferðir frá Eskifirði
upp að Kárahnjúkum taka um 8-9
tíma með leiðsögn. Þetta er þriðja
árið sem Tanni Travel býður upp á

þessar ferðir. Í þeim gefst fólki tækifæri til að berja virkjunarsvæðið
augum auk alls svæðisins í heild,
sem er mjög áhugavert,“ segir
Sveinn Sigurbjarnarson, framkvæmdastjóri Tanna Travel.

Fréttablaðið/Ísak

Tökum að okkur málningarvinnu á flestum sviðum, heimili, hús,
fyrirtæki og fleira. Víðtæk reynsla – vönduð vinnubrögð.

FAXATRÖÐ 2, 700 EGILSSTAÐIR
sími: 899-4312 og 864-0347

+RUQDILUÊLMÔOÇ
ZZZKXPDULV
ZZZJDOGXULV

Sveinn Sigurbjarnarson, framkvæmdastjóri Tanna Travel, við eina af rútunum sem
notaðar eru í ferðirnar upp að Kárahnjúkum. Vinstra megin er hinn frægi snjóbíll,
Tanni.

„Í ferðunum upp að virkjunarsvæðinu við Kárahnjúka er farið í hring,
út Jökuldalinn og komið að Klausturseli þar sem hægt er að skoða
dýragarð með refum og hreindýrum.
Það eru dýr sem menn berja ekki
augum á hverjum degi. Alltaf slæðist með eitthvað af göngufólki sem
við keyrum í Snæfell eða jafnvel
sækjum þangað. Á vorin er algengt
að fá vinnuhópa, félagasamtök eða
fyrirtæki í þessar ferðir. Síðari hluta
sumars ber meira á einstaklingum
sem vilja skoða virkjunarsvæðið.
Tanni Travel dregur nafn sitt af snómoksturstækinu Tanna sem var hér í
notkun við snómokstur í Oddsskarði
á árunum 1974-1984 , en ég var bílstjóri á þessu tæki. Tanni var fyrsti
snjóbíll á Íslandi sem var með tönn
sem hægt var að skekkja með
glussatöngum. Hann þurfti því ekki
að vera með jarðýtur á undan sér
við moksturinn til að laga hliðarhallann.“

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

{ AUSTURLAND }

■■ 9

Blanda af bæverskum og dönskum stíl
og danskur herragarðsstíll. Eitt af
sérkennum hússins er útveggirnir,
en valin var sú leið við byggingu
þeirra að hlaða upp hálfþurri steypu og leggja í hana steina sem
höfðu verið þvegnir og vírburstaðir. Útveggirnir eru óvenju þykkir,
um 80 cm þar sem þeir eru þykkastir. Húsið kostaði jafnmikið og tíu
einbýlishús í Reykjavík á sama
tíma,“ segir Gunnar.
„Svalir voru ekki byggðar við
Gunnarshús fyrr en á áttunda áratugnum. Svo virðist sem byggingarefnið í svölunum sé verra en í
upphaflega húsinu. Frá því að svalirnar voru byggðar hefur þurft að

Fréttablaðið/Ísak

„Gunnar skáld Gunnarsson bjó
lengi erlendis en kom aftur til föðurlandsins og þegar Skriðuklaustur
í fæðingarsveit hans varð falt árið
1938 keypti hann jörðina og byggði
þetta merkilega hús. Þau hjónin
gáfu ríkinu Skriðuklaustur 1948 og
fluttu til Reykjavíkur, þar sem þau
bjuggu til æviloka,“ segir Gunnar
Gunnarsson, móttökufulltrúi að
Skriðuklaustri. Gunnar segist þrátt
fyrir nafnið ekkert vera skyldur
Gunnari skáldi.
„Gunnarshús þykir hafa mjög sérkennilegan byggingarstíl, enda
hannað af þýskum arkitekt þar sem
blandast saman bæverskur alpastíll

Fréttablaðið/Ísak

Skriðuklaustur er yngsta klaustur á Íslandi og það eina á Austurlandi. Gunnarsstofnun á Skriðuklaustri, sem flestir kannast við, er frá árinu 1939,
byggð af Gunnari Gunnarssyni skáldi.

Gunnar Gunnarsson og Ragna Fanney Jóhannsdóttir, móttökufulltrúar á Skriðuklaustri.

Eitt af sérkennum Gunnarshúss á Skriðuklaustri er útveggirnir.

gera á þeim lagfæringar, en ekki á
eldri byggingunni,“ segir Ragna
Fanney Jóhannsdóttir, móttökufulltrúi að Skriðuklaustri.
„Á hverju sumri erum við með 2-3
stórar listasýningar að Gunnarshúsi
í Skriðuklaustri í Fljótsdal. Þann 7.
maí til 20. júlí stendur yfir sýning á
Snæfelli í íslenskri myndlist, allt frá

STEINASAFNIÐ á hvergi sinn líka

árinu 1916 yfir í verk sem eru aðeins nokkurra vikna gömul. Síðsumars verðum við með sýningu
sem verður byggð á fornleifauppgreftri sem hefur staðið yfir hér úti
á túni. Þar er verið að grafa upp
rústir munkaklaustursins sem hér
stóð. Munkaklaustrið var stofnað
1493 í Ágústínusarreglu en lagt af

LAGARFLJÓTSORMURINN
Lagarfljótsormurinn siglir sumarlangt frá Atlavík

Það er skylda þeirra sem leið eiga um Stöðvarfjörð að skoða Steinasafn Petru, sem er eitt stærsta
og glæsilegasta steinasafn í einkaeigu í heiminum.

Léttar veitingar/Bar
Lifandi tónlist

Fréttablaðið/Ísak

„Á Stöðvarfirði er víðfrægt steinasafn í Sunnuhlíð, í garði og íbúðarhúsi Petru Sveinsdóttur. Petra hefur búið þar frá árinu 1946, en
steinasöfnun hefur verið áhugamál
hennar frá barnæsku. Allt að tuttugu þúsund ferðamenn sækja safnið heim á ári hverju og leggja
margir á sig krók eingöngu til að
heimsækja safnið,“ segir Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir, upplýsingafulltrúi Austurbyggðar.
„Á Stöðvarfirði er einnig merkilegt
gistiheimili, Kirkjubær, sem er í afhelgaðri kirkju. Á Stöðvarfirði eru
búsettir margir lærðir listamenn, til
dæmis er hægt að sjá afraksturinn
af verkum þeirra í Gallerí Snærós.
Hjónin Sólrún Friðriksdóttir og

1552 vegna siðaskiptanna. Hér á
Skriðuklaustri er einnig íbúð fyrir
lista- og fræðimenn og eru þeir
ekki rukkaðir um aðstöðuna, heldur
er ætlast til að þeir skili einhverju
til hússins í formi fyrirlestra, sýninga í galleríinu eða jafnvel verka
sem þeir skilja eftir,“ segir Gunnar.

Útsýnisferðir
Grillferðir
Skemmtiferðir
Árshátiðir

Steinasafn Petru Sveinsdóttur á Stöðvarfirði er í garðinum og íbúðarhúsinu á heimili
hennar.

Ríkharður Valtingojer, hafa bæði
verið að vinna grafísk listaverk, en
Valtingojer er austurrískur. Anna
Hrefnudóttir áformar að opna

vinnustofu á Stöðvarfirði, en hún
vinnur aðallega akrýlverk og
ferðalangar geta barið verk hennar
augum í sumar.“

Upplýsingar og bókanir:
Sími 471-2900 Fax 471-2901
Netfang : ferja@ormur.is veffang. www.ormur.is

■■■ { AUSTURLAND } ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

„Hótel Framtíð á Djúpavogi var
upphaflega byggt sem verslunarhús
og var í eigu dansks verslunarmanns. Búið er að reka húsið sem
hótel frá árinu 1967 og hótelið
heldur því upp á fimmtíu ára afmæli sitt eftir tvö ár, en húsið sjálft
er 100 ára á þessu ári,“ segir Guðrún Anna Eðvaldsdóttir, hótelstýra
á Hótel Framtíð á Djúpavogi. Guðrún Anna og eiginmaður hennar,
Þórir Stefánsson, reka hótel Framtíð.
„Fyrsta hótelið á Djúpavogi var
samt Hótel Geysir sem nú er nýtt
sem ráðhús staðarins. Sama fjölskylda er búin að eiga húsið frá árinu 1988. Þá var byggð viðbygging
við hótelið sem er rúmir 700 fermetrar. Hér eru 36 herbergi, níu
herbergi í gamla húsinu og þar eru
öll herbergi með handlaug en ekki
sturtu. Gestir hótelsins vilja flestir
gista í nýja húsinu þar sem öll herbergi eru nýtískuleg með sturtu en
sumir vilja fá að vera í gamla húsinu, finnst sérstök stemning að

ÞAR SEM FAGMENNSKAN

ER Í FYRIRRÚMI

Einbúablá 29
Opið 9-17, virka daga
700 Egilsstaðir
Sími:471-2980

Fatahreinsun og
þvottahús
Þvottabjörn ehf
Búðareyri 25
730 Reyðarfjörður
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Hótel Framtíð á Djúpavogi var flutt hingað til Íslands tilhöggvið frá Kaupmannahöfn
árið 1905. Húsið sjálft var reist hér árin 1905-06, raðað saman og allir bitar merktir
rómverskum tölum og litum til þess að auðvelda alla samsetningu.

Anna Eðvaldsdóttir hótelstýra á Hótel
Framtíð.

gista í eldri hluta hússins. Óhætta er
að segja að í þessu húsi ríki afskaplega notalegur andi.
Við höfum verið mjög heppin með
kokka á hótelinu og fengið viðurkenningar fyrir matinn. Hér var

sami kokkurinn í átta ár en hann
hætti nýverið. Nú er kominn nýr
kokkur á hótelið og hann lofar einnig góðu, við erum mjög ánægð
með hann. Báðir kokkarnir eru með
nýjar matarhefðir á hreinu, enda
rétt sloppnir yfir þrítugt. Ferðamálaráð Íslands veitti okkur viðurkenningu nýverið sem eitt af bestu
hótelum á landinu og sömuleiðis
fengum við viðurkenningu frá Þróunarstofu. Sumartraffíkin er rétt að
hefjast og maímánuður var óvenju
góður hjá okkur. Við höfum svo
mikið að gera að nauðsynlegt er að
fjölga starfsfólki um 12 manns yfir
sumarið. Annars er hér opið árið
um kring.
Íbúafjöldi á Djúpavogi hefur að
mestu staðið í stað undanfarin ár,
en búast má við töluverðri náttúrulegri fjölgun á þessu ári. Hér búa
tæplega 500 manns og allavega 12
Djúpavogsbörn eru væntanleg í
heiminn á þessu ári. Hér á Djúpavogi er mikið af ungu fólki á aldrinum 20-40 ára.“

Nýbakaðar lummur og
kaffisala allan daginn frá
9-22.
Matur til sölu eftir pöntun.
S: 855-5399 S:4711086.
jokulsa@centrum.is

Kaffihús og verslun

Miðvangi 2-4 • Egilsstöðum

Mikill fjöldi hermanna hafði aðsetur á Reyðarfirði í síðari
heimsstyrjöldinni og þeir skildu eftir sig menjar sem hægt er
að berja augum á Íslenska stríðsárasafninu.
Á Reyðarfirði er Íslenska stríðsárasafnið við gamla herbragga, en
mikill fjöldi hermanna hafði aðsetur á Reyðarfirði í stríðinu og
stríðsminjar er víða að finna. Stríðsárasafnið var stofnað 1995 og
eru þar varðveittir ýmsir munir og sýndar minjar frá tímum síðari
heimsstyrjaldar og hernámi Íslands frá íslensku sjónarhorni. Sonja
Björk Jóhannsdóttir er safnstjóri Íslenska stríðsárasafnsins á Reyðarfirði.

Gistihúsið á Egilsstöðum var byggt árið 1903 og var upphaflega hugsað sem bóndabær.
Frá upphafi var þar mikill gestagangur og með tilkomu Lagarfljótsbrúar 1905 varð umferðin enn meiri.
„Árið 1911 var byggt við gistihúsið
á Egilsstöðum og hluti hússins varð
að gistiheimili. Heimildir segja frá
því að bóndi sem átti þessi jörð á
undan langafa mínum, hafi kvartað
undan gestagangi hérna,“ segir
Gunnlaugur Jónasson, hótelstjóri
Gistihússins á Egilsstöðum.
„Þrátt fyrir að hér hafi alltaf verið
rekið gistihús, var aðstaðan orðin
nokkuð lasin árið 1993, en þó
hófust endurbætur á Gistihúsinu.
Árið 1998 keyptum við hjónin, ég
og Hulda Elísabet Daníelsdóttir,

reksturinn og höfum staðið fyrir
miklum endurbótum.“ Gunnlaugur
er sonur Margrétar Pétursdóttur,
sonardóttur Jóns Bergssonar og
Margrétar Pétursdóttur og með
kaupum þeirra hjóna var Gistihúsið
að nýju komið í hendur Egilsstaðaættarinnar. Árið 1889 keyptu Jón
Bergsson og Margrét Pétursdóttir
jörðina Egilsstaði og er það upphafið af sögu ættarinnar á þessum
stað.
„Gistihúsið á Egilsstöðum var eitt
sinn eina húsið á staðnum og segja

Á Brunnhóli á Mýrum í Hornafirði hefur ferðaþjónusta
bænda verið frá 1986. Byrjað var rólega en bætt stöðugt
í og nú er stórhýsi í byggingu.

í Jökuldalsheiði

Eina safnið sinnar
tegundar

Fyrsta húsið á Egilsstöðum

Skonsubærinn Brunnhóll

Sænautasel

Sonja Björk Jóhannsdóttir er safnstjóri Íslenska stríðsárasafnsins á Reyðarfirði.

„Ætli þetta flokkist ekki undir elliglöp?“ segir Sigurlaug Gissurardóttir húsfreyja hlæjandi þegar orð er haft á framkvæmdagleðinni á bænum. Nýja húsið verður tekið í gagnið nú um miðjan mánuðinn og eftir það er gisting í 43
rúmum í boði á Brunnhóli, ásamt eldunaraðstöðu og setustofu. Auk þess ber
Sigurlaug fram morgunverð og býður upp á kvöldverðarhlaðborð. Þótt hún tali
um elliglöp er hún enn á besta aldri og eftir því spræk. Hún og eiginmaður
hennar, Jón Kristinn Jónsson, búa í Árbæ sem er steinsnar frá Brunnhóli. Þar
hafa þau rekið kúabú í yfir 20 ár en nú
er sonur þeirra, Sæmundur, að taka við
því, ásamt sinni fjölskyldu. Nýja húsið er
hvoru tveggja í senn bráðabirgðaíbúðarhús ungu hjónanna og glæsileg viðbót
við gistipláss Sigurlaugar og Jóns. Þau
voru með þeim fyrstu til að fara út í
ferðaþjónustu bænda í héraðinu og nú
snúa þau sér að henni alfarið. „Upphaflega ætluðum við bara að leigja eyðibýlið Brunnhól út sem sumarbústað en
fljótlega fundum við fyrir mikilli þörf á
gistiplássi fyrir ferðamenn svo við
Sigurlaug bakar skonsur til að bera
breyttum stefnunni og fljótlega stækkuðfram á morgunverðarborðið.
um við Brunnhól. Ég byrjaði á að taka
fólk í morgunmat inn í eldhús til mín en
það sprengdi utan af sér og stofan varð að matsal. Svo settum við upp sólstofu
og borðsettum þar og í fyrra var bætt við hana. Ég er með hlaðborð á kvöldin
með að minnsta kosti einum fiskrétti, einum kjötrétti og einhverju vali um
grænmeti. Hef heimilislegan mat og nóg af honum.“
Ýmislegt skapast af aðstæðum eins og skonsuhefðin sem Sigurlaug lýsir svo
„Mér fannst óþægilegt að vera aðgerðarlaus í eldhúsinu meðan fólk var að
borða morgunmatinn svo ég fór að baka skonsur og bera þær heitar á borð.
Áður en ég vissi af var farið að rukka mig um þær ef þær vantaði. Þá var það
komið í einhverja erlenda bók að á þessum bæ fengi fólk alltaf nýbakaðar
skonsur. Því verða ansi margar skonsur til hér yfir sumarið.“

má að Egilsstaðabær hafi byggst út
frá þessu húsi. Við lítum björtum
augum til framtíðar, hér er mjög
góð nýting yfir sumarmánuðina, á
köflum hættulega mikil. Það lítur
vel út með pantanir í sumar, en ég
tek eftir því að ferðamynstur fólks
er að breytast. Fólk pantar gistinguna sína með minni fyrirvara en
áður. Við fáum töluverða kynningu
í gegnum Ferðaþjónustu bænda.
Uppistaðan af okkar gestum eru útlendingar á bílaleigubílum sem eru
að keyra hringinn.“
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Aldargamalt tilhöggvið hús
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Gunnlaugur Jónsson er hótelstjóri á
Gistihúsinu á Egilsstöðum.

Iðandi fuglalíf
og selalátur
Papeyjarferðir voru stofnaðar 30. maí 1995 og eru því tíu ára um
þessar mundir. Á þeim tíma sem Papeyjarferðir hafa verið starfræktar hafa rúmlega 10.000 manns verið fluttir út í Papey.
„Af þeim tíu þúsund farþegum sem
við höfum flutt út í Papeyna er um
það bil helmingur útlendingar, en
þeim hefur farið fjölgandi á undanförnum árum. Ætli þeir séu ekki
orðnir um 60-70% gesta okkar í
dag,“ segir Már Karlsson, framkvæmdastjóri Papeyjarferða.
„Papey er merkileg eyja, um tveir
ferkílómetrar að stærð en aðaleyjunni fylgja margar úteyjar. Allr eyjarnar eru iðandi af fuglalífi og selur á skerjum allt um kring. Fuglabjörgin eru stórfengleg, 20-45
metrar á hæð og þarna er mest um
lunda en einnig mikið um ritu, fýl
og kríu. Papey á sér merka sögu í
fornbókmenntum, en talið er að
papar hafi búið þar fyrir komu norrænna manna til Íslands. Papar
voru kristnir og talið að þeir hafi

komið sér á brott þegar Norðmenn
fóru að byggja landið, því þeir vildu
ekki vera innan um heiðna menn.
Eyjarnar eru óbyggðar í dag, en
þarna er þó gamalt íbúðarhús sem
byggt var upp úr eldra húsi um
1900. Þarna eru einnig tveir litlir
sumarbústaðir.
Papeyjarferðir eru fjölskyldufyrirtæki í eigu fjögurra fjölskyldna. Ég
hef verið leiðsögumaður frá upphafi, en nýlega bættist Svavar Sigurðsson, kennari á Djúpavogi, í hóp
leiðsögumanna. Báturinn tekur
mest 22 farþega, en við setjum lágmarkið við fjóra farþega til að fara
af stað. Nýlega kom hingað rússneskt skemmtiferðaskip og við afgreiddum það með hópi gúm- og
flotbáta út í eyjarnar og kunnu
gestir skipsins það vel að meta.“

Hermann Steinsson, skipstjóri Papeyjarferða, og Már Karlsson framkvæmdastjóri.

■■■■■■■■■■■

Frönsk arfleifð
Mikil áhersla er lögð á franska arfleifð á Fáskrúðsfirði og reynt hefur
verið að gera hana sýnilegri og draga
hana fram í bænum.

Franska safninu á Fáskrúðsfirði er
ætlað að varðveita franska arfleifð
bæjarins.

„Í viðleitni okkar til að
draga fram franska arfleifð
höfum við Franska safnið
og auk þess erum við að
setja upp söguskilti við
marga staði í bænum og
utan við hann sem vísa í
tengsl bæjarins við Frakkland. Ætlunin er að hafa lítinn pésa með korti yfir staðsetningu skiltanna. Hér geta
ferðamenn komið við í Kaffi
Sumarlínu sem er staðsett í
gömlu uppgerðu húsi á Fáskrúðsfirði. Þar er lögð
áhersla á að vera með veitingar úr hráefni af staðnum,“ segir Hrafnhildur Ýr
Víglundsdóttir, upplýsingafulltrúi Austurbyggðar, á
Fáskrúðsfirði.
„Hér voru, þegar mest var,
120 franskar fiskiskútur í
firðinum í kringum aldamótin 1900. Ein af fáum aðalbækistöðvum frönsku sjómannanna hér við land var
á Fáskrúðsfirði. Ætlað er að
þetta tímabil hafi staðið frá
síðari hluta 19. aldar og þar
til að síðustu skúturnar fóru
héðan á seinni hluta fjórða
áratugs tuttugustu aldar.
Hér á Fáskrúðsfirði var
reistur fyrsti franski spítalinn og áhugasamtök eru að
reyna að byggja hann upp
fyrir ferðamenn. Um miðjan
júlí opnar sýning úr grunnskóla Fáskrúðsfjarðar á líkani franska spítalans. Hér
verða Franskir dagar 22.-24.
júlí, árleg bæjarhátíð, þar
sem íbúafjöldi tvöfaldast
yfir eina helgi.
Vinabær Fáskrúðsfjarðar í
Frakklandi er Gravelines á
norðurströnd Frakklands,
ekki langt frá landamærum
Belgíu. Á Frönskum dögum
kemur einmitt listakona frá
Gravelines sem sýnir verk
sem hún hefur unnið úr
pappamassa.“

AUGLÝSINGASÍMI
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

Renault Megane Scenic, skrd. 12/1999
ek. 109.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 820.000 kr. Tilboð 690.000
kr. 100% lán. S. 515 7000.

Volvo S60 AWD 2,5 Turbo, skrd
05/2003, ek. 22.000 km, 2521cc, sjálfskiptur. Ásett verð 3.650.000 kr. Tilboð
3.390.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

Toyota Avensis, skrd. 07/1998, ek.
124.000 km. 1800cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 820.000 kr. Tilboð 690.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

VW Passat station 4Motion, skrd.
08/2000, ek. 120.000 km, 1800cc,
beinskiptur. Ásett verð 1.170.000 kr. Tilboð 990.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

550 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
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8–19
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Ford Focus H/S Station, skrd.07/2000
e:92.000 Km , 1600 cc, beinskiptur.
Ásett verð 920.000 Kr Tilboð 690.000
kr. 100% lán. S:515-7000

Audi A4, skrd.12/2002, e:45.000 km,
2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
2.490.000 kr 100% lán S:515-7000

VW
Passat
Comfortline
stw,
skrd.08/2000, e:130.000 km, 1800cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 1.190.000 kr. Tilboð 990.000 kr. 100% lán S:515-7000

Ford F-250 diesel, skr.08/2003 e:
34.000 Km , 6000 cc, Sjálfskiptur. Ásett
verð 3.690.000 Kr 100 % lán S:5157000

Renault Megane Classic, skrd.06/1999,
e:109.000 km, 1400cc, beinskiptur.
Ásett verð 690.000 kr. Tilboð 490.000
kr. 100% lán S:515-7000

Volvo 744, skrd.06/1987, 2316cc,
e:265.000 km, sjálfskiptur. Ásett verð
250.000 kr. Tilboð 150.000 kr 100% lán
S:515-7000

MMC L200, skrd. 01/2003, ek. 33.000
km, 2351cc, beinskiptur. Ásett verð
2.350.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd. 08/2000, ek.
126.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.150.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Citroen C3, skrd. 02/2004, ek. 28.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
1.190.000 kr. Tilboð 990.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

Ford Explorer Exclusive, skrd. 01/2000,
ek. 86.000 km, 4000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 1.850.000 kr. Tilboð
1.590.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Subaru Legacy Outback, skrd.03/1997,
e:139.000 km, 2500cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 930.000 kr Tilboð 599.000 kr
100% lán S:515-7000

Toyota
Avensis,
skrd.07/1999,
e:103.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 820.000 kr Tilboð 670.000 kr
100% lán S:515-7000

Opel Vectra station, skrd.07/1998,
e:114.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 770.000 kr Tilboð 590.000
kr. 100% lán S:515-7000
Citroen C5 Elegance, skrd. 09/2003, ek.
29.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.990.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Volvo XC90 T6, skrd. 08/2004, ek.
7.000 km, 2900cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 5.990.000 kr. Tilboð 5.490.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

BMW X5, skrd. 12/2003, ek. 29.000
km. 4600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
8.050.000 kr. Tilboð 6.790.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Hyundai Accent, skrd. 09/1998, ek.
64.000 km, 1500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 490.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Lexus RX300, skrd. 04/2003, ek.
31.000 km. 3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 4.350.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Daewoo Nubira SX Station, skrd.
10/1999, ek. 81.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð 590.000 kr. Tilboð
390.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Ford Focus Trend, skrd. 07/2000, ek.
81.000 km, 1600cc, beinskiptur Ásett
verð 870.000 kr. Tilboð 690.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Citroen Xsara SX station, skrd. 02/2003,
ek. 30.000 km, 1600cc, beinskiptur,
Ásett verð 1.190.000 kr. Tilboð 990.000
kr 100% lán S:515-7000

Lexus IS200, skrd.05/2003, e:29.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
2.350.000 kr. 100% lán S:515-7000

Toyota Avensis station, skrd.07/1998,
e:132.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 720.000 kr Tilboð 599.000 kr
100% lán S:515-7000

Ford
Expedition
XLT
Sport,
skrd.07/2004, e:13.000 km, 5400cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 4.890.000 kr
100% lán S:515-7000

Subaru Impreza station, skrd.10/2000,
e:108.000 km, 2000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 1.020.000 kr 100% lán
S:515-7000

Volvo XC90 LPT-Turbo, skrd. 05/2004,
ek. 16.000 km, 2500cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 5.690.000 kr. Tilboð
4.990.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.
Peugeot 406, skrd.08/2000, e:51.000
km, 1800cc, beinskiptur. Ásett verð
1.020.000 kr.Tilboð 850.000 kr. 100%
lán S:515-7000

Ford Focus H/S Station, skrd.02/2000,
e:93.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 870.000 kr Tilboð 699.000 kr.
100% lán S:515-7000

Suzuki Vitara JLX-SE, skrd.11/1998,
e:100.000 km, 1600cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 750.000 kr. Tilboð 599.000
kr 100% lán S:515-7000

Volvo S80 LPT-Turbo, skrd.05/2004,
e:10.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.890.000 kr Tilboð 3.390.000 kr
100% lán S:515-7000

Vw Vento, skrd. 09/1996, e:131,000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
590.000 kr Tilboð 490.000 kr 100% lán
S:515-7000

Renault
Megane,
skrd.11/1999
e:55.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 720.000 kr Tilboð 499.000 kr.
100% lán S:515-7000

Volvo V70 XC “CrossCountry”, skrd.
05/2004, ek. 23.000 km, 2521cc, sjálfskiptur. Ásett verð 4.590.000 kr. Tilboð
4.390.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Citroen Picasso Exclusive, skrd.
05/2003, ek. 31.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð 1.670.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

VW Passat Turbo, skrd. 08/1999, ek.
127.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.090.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Volvo V40, skrd. 02/1997, ek. 110.000
km, 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
770.000 kr. Tilboð 599.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

Citroen C4, skrd. 02/2005, ek. 2.000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.850.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.
Toyota Rav 4, Skrd. 02/2000, ek. 97.000
km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.270.000 kr. Tilboð 1.170.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.
Daihatsu Sirion 4x4. skrd. 01/2002,
e:68.000 km, beinskiptur. Ásett verð
890.000 kr Tilboð 699.000 kr. 100%
lán S:515-7000

Toyota Land Cruiser 90 GX, skrd.
11/1998, ek. 144.000 km, 3000cc,
diesel, sjálfskiptur. Ásett verð 2.250.000
kr. 100% lán. S. 515 7000.

VW Golf Syncro 4x4, skrd.08/1996
e:185.000 Km , 1800 cc , beinskiptur.
Ásett verð 530.000 Kr Tilboð 390.000
kr 100% lán S:515-7000

Volvo S40 SE-Line, skrd.09/2003,
e:28.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.320.000 kr. 100% lán S:5157000

Kia Sportage, skrd.05/1995, e:159.000
km, 2000cc, beinskiptur. Ásett verð
450.000 kr. 100% lán S:515-7000

Daewoo Leganza, skrd. 09/1998, ek.
25.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 820.000 kr. Tilboð 690.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

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

BMW X5 3,0L árg. 2/2001 ekinn 89
þús. km, beinskiptur, 5 gíra, sumardekk
á 19” álfelgum, vetrardekk á álfelgum,
einnig: bensínmiðstöð m/fjarstýringu,
sími, leður, bakkskynjarar, leður innrétting, litað gler og m/fl. Verð aðeins
3,490,000.
Kawasaki ZX10R. Kr. 1.458.000,-

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

VW Touareg V6. Árg. ‘04. Ekinn 14 þ.
km. Ssk., CD, glertopplúga, leðuráklæði.
Verð kr. 4950.000.

BMW 520 I Touring. Árg. ‘99. Ekinn 90
þ. km. Álfelgur, glertopplúga, smurbók.
Verð kr. 1790.000.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

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

Golf 1.6 1998, ek. 106 þ. Ný tímareim.
Aðeins 50.000 út og yfirtaka á vaxtalausu láni. (585 þ.) 17.000 á mán. Uppl.
í s. 866 8686.

Ford Explorer XLT. Árg. ‘04. Ekinn 33 þ.
km. Ssk., filmur, álfelgur, kastarar ofl.
Verð kr. 3280.000. Ath. skipti ódýrari.
Musso E-23 Bensín (150hö) beinskiptur, 5 gíra, 31” dekk, álfelgur, geislaspilari, rafmagn í rúðum, eyðslu grennsti
jeppinn á markaðnum 9,27l pr 100km
og verðið er aðeins 1,190,000.

Izuzu crew cab árg ‘91. Selst ódýrt ca
75þ. uppl í 897-2569.
Til sölu VW Polo 1400 ‘97 3ja dyra, ek.
89 þús., beinsk., álfelgur. Tilboð óskast.
Uppl. í s. 898 4383.

Suzuki Grand Vitara XL-7 árgerð 2004,
ekinn aðeins 15 þ. km, sjálfskiptur,
bensín, loftkæling, hraðastillir, álfelgur,
verð 2.790. Skipti ódýrari.

Nýr 2006 Hummer H3 Nýr og breyttur
bíll að innan sem utan. 3,5L vél, Leður,
Stærri topplúga, Allt rafknúið, Króm
pakki ofl. Okkar verð. 5.652 þús.
BMW 530 Touring. Árg ‘01. Ekinn 116 þ.
km. Ssk., Cd magasín, litað gler, topplúga, símalögn ofl. ofl. Verð kr.
3450.000. Ath. skipti ódýrari.

Rexton RX-290 TD-I ekinn aðeins 83
þús. km, 31” dekk, álfelgur, 5 gíra, abs,
ASR spólvörn, dráttarbeisli, fjarstýrðar
samlæsingar, geislaspilari, líknabelgir,
dökkt gler og m/fl. Verð 2,460,000.

Hyundai Santa Fe. Árg. ‘02. Ekinn 73 þ.
km. Cd, álfelgur, innspýting. Verð kr.
1940.000.

VW Golf station ‘95, ek. 98 þús. Blár.
Verð 150 þús. Uppl. í síma 822 8171.
5 dyra Nissan Primera 2l árg. ‘91,
sjálfsk. Í góðu standi. Verð 130 þús.
Uppl. í s. 662 6323.
Renault 19, árg. ‘91, ekinn 139.000. Nýyfirfarinn, nýskoðaður ‘06. Verð
100.000. Uppl. í s. 695 3004.

Limmosína 8 manna til sölu. Verðtilboð
1,6 m. Uppl. í s. 896 1974.

Opel Astra station ‘97 sk. ‘06. Bíll í toppstandi. Ásett verð 190 þús. Uppl. í síma
863 6060.
Fallegur MMC Lancer GLXI ‘93, nýr gírkassi + tímareim. 135.000. S. 699 7259.
Til sölu Lancer skr. ‘93, sjálfskiptur. Tilboð 180 þús. Uppl. í s. 843 5311.

Nýr ‘05 Subaru Forester 2,5 XT Turbo.
210 hö. Leðurinnrétting, topplúga,
álfelgur, loftkæling ofl.ofl. Margir litir.
Okkar verð 3.498 þús.

Subaru Legacy 2.0 Wagon, árgerð 1999,
ekinn 117 þ. km. Sjálfskiptur, dráttarkúla, fjarstart, ný tímareim, verð 1.090
þús. Áhvílandi 480 þ., skipti ódýrari.

SSangyong Korando 2,9 TD-I árg.
9/1998, ekinn 103 þús. km, sjálfskiptur,
33” breyttur, álfelgur, abs, dráttarbeisli,
geislaspilari, loftlæstur framan og aftan,
loftdæla, rafm. í rúðum og fl. Ásett verð
1390,000. Tilboð 1,090,000.

Daihatsu Applause 4x4 1992. Skipt um
hedd og allar pakkningar, ný tímareim
+ tímar. Strekkjari, nýtt pústkerfi, lítur
vel út. Gott verð 190.000. Uppl. í s. 866
8686.

Lancer ‘89 þarfnast smá lagfæringar fyrir skoðun. Uppl. í síma 868 6016.
Til sölu MMC L200 ‘93. Verð 170 þús.
Og Vw Rúgbrauð árg. 1973. Verð 50
þús. Uppl. í s. 860 9014.

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

250-499 þús.
Suzuki Swift 96. 1300cc, 5 dyra, ekinn
149 þús. 230 þúsund kr. staðgreitt. S.
895 9590.

Nissan Almera 1500 comfortline, árgerð 2000, ekinn aðeins 30 þ. km.
Beinskiptur, geislaspilari, þjónustubók,
kastarar, verð 1.050 þús. Áhvílandi 850
þ.
Isuzu Trooper 35”. Árg. ‘00. Ekinn 170 þ.
km. Ssk., álfelgur, Cd, dráttarkúla. Verð
kr. 2190.000. Ath. skipti ódýrari.

Hyundai Accent GLS árg. 2000, ekinn
90 þús. km, 5 gíra, beinskiptur, 4ra
dyra, abs, álfelgur, rafmagn í rúðum,
samlæsingar, geislaspilari. Ný tímareim
og ný skoðaður ‘06 mjög gott eintak.
Verð 490,000.

Subaru Leagasy GL. 02/99. Ek. 103þús.
km., geilsasp, sjálfsk., krókur, álfelgur
15” og vetrardekk á felgum. Upplýs.
896-9616.
Toyota Avensis Terra, árgerð 2000, ekinn 96 þ. km, sjálfskiptur, geisli. Verð
1150.

Öflug Torfærugrind. Mikið breytt 350
vél nýleg innspýting m/tölvu, nítró .
Cirka 700 hö. 6 ausur ofl. Nánast klár í
keppni. Uppl. í s. 822 4167.

Opel Vectra 1,6. Árg. ‘98, ek. 100 þ.
Ásett verð 670 þ., tilboð 450 þ. Skoða
skipti á jeppa. S. 694 5257.

Til sölu Bens e 230, model ‘86, nýskoðaður í topplagi. Uppl. í s. 663 3548.

0-250 þús.

Jeep Grand Cherokee TDI Laredo 35”.
Dísel, ssk., álfelgur, Cd, dráttarkúla. Verð
kr. 3600.000. Ath. skipti ódýrari.

Pajero ‘92, V6, 3000. Ekinn 193 þús.
Mikið yfirfarinn. Skoðun ‘06. Verð 380
þús. S. 821 1346.

Toyota Carina E GLI 1,8l árg.
1997,Classic, ekinn 177 þús. km, beinskiptur 5 gíra, geislaspilari, líknabelgir,
rafmagn í rúðum, samlæsing. Verð
590,000. Tilboð 450,000.

Bílamiðstöðin
Hyrjarhöfða 2, 112 Rvk.
Sími: 540 5800
www.bilasala.net

Nissan Patrol GR Turbo árg. 8/1992, ekinn 263 þús. km, 7 manna, 5 gíra, 35”
dekk, upphækkaður, vél og kassi tekinn
upp 2001. Verð 790,000.

Toyota Landcruser 90 VX TD-I árg.
10/1998, ekinn 154 þús. km, sjálfskiptur, 33” dekk, álfelgur, abs, brettakantar,
dráttarbeisli, fjarstý. samlæs, geislaspilari, rafm í öllu, búið að fara í hedd og ný
stýrismaskína, mikið yfirfarinn. Verð
2,290,000.

MMC Pajero Pinin 1.8L bensín 4x4 árg.
09/2002, ek. 26 þús. km. sjálfsk., álfelgur o.fl. Uppl. í s. 896 9616.

Nissan D/C TDI, 2,5, árgerð 2003, ekinn
47 þ. km, 33” breyttur, dráttarkúla,
topplúga, þjónustubók, ný breyting,
gullfallegur bíll. Verð 2800. Skipti ódýrari.
Nissan Terrano II Se TD. Árg. ‘97. Ekinn
180 þ. km. Dísel, álfelgur, cd, dráttarkúla. Verð kr. 1090.000. Ath. skipti ódýrari.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500
Loksins til sölu þetta einstaka eintak af
M. Bens 230E árg. ‘86. Sk. ‘06 sjálfsk.,
topplúga. Verð aðeins 240 þús. Uppl. í
s. 695 9727.

Toyota Landcruiser VX 100. Árg. ‘99. Ekinn 126 þ. km. Upphækkaður, ssk.,
álfelgur, cd ofl. Verð kr. 3450.000.

Toyota Avensis Sol Ssk., nýskr 01/03.,
ek 47 þ.km., vínrauður., filmur., líknabelgir.,
geislaspilari
o.fl.,
Verð
1.770.000.-., Ert þú með tilbreytingu í
huga? Komdu þá til okkar, mikið af bílum á staðnum í öllum litum... svaka
gaman!

1.Ssangyong Korando 2.3 bensín árgerð 09/1999,ekinn 81þkm,5 gíra,31”
dekk,smurbók. Verð 940.000. TILBOÐ
740.000 STGR. Uppl. í síma 895-1700
og 587-2000 TOPPBÍLAR KLETTHÁLSI 2

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.
Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Opel Astra GL Club ‘96. Ekinn 133 þús.
Nýskoðaður. Fínn bíll. Listaverð 250
þús. Tilboð 180 þús. S. 690 8256.

Volvo XC 90 LPT. Árg. ‘05. Ekinn 0 þ. km.
Leðuráklæði, filmur, Túbína ofl. Verð kr.
5090.000. Ath. skipti ódýrari.

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

Daewoo Nubira ‘99, ek. 111 þ., fallegur
og vel með farinn. Verð 480 þ. Uppl. í s.
897 0901.

Jeep Cherokee Jamboree árg. 1994
2,5L, ek. 140 þús. km. Góður bíll. Verð
450 þús. Tilboð 330 þús. Uppl. í s. 699
5801 & 699 6661.
Til sölu Benz260se árgerð ‘87, keyrður
250 þús. Hvítur, topplúga, abs, hiti i
sætum framan og aftan, leður, rafmagn
í öllu, sjálfskiptur, nýlega sprautaður.
Verð 350 þús. S. 867 0376.

MMC L200 4 wheel til sölu árg. ‘91. Bíll
í ágætis lagi en þarfnast þó smávægilegrar viðgerðar. Sumartilboð 150 þús.
S. 824 9093 & 897 1998.

Opel Corsa ‘98 til sölu, ekinn 138 þús.
Fínn bíll. Skoðaður ‘06. Verð 350 þús.
Uppl. í síma 695 4693 & 693 4692.
VW Golf ‘96 ek. 107 þ. Nýskoðaður, 5
dyra, ásett verð 360 þús. Uppl. í s. 861
3362.
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500-999 þús.

Mótorhjól

Palomino Colt árg. ‘99 með fortjaldi og
220v rafmagni. Verð 520 þús. Uppl. í s.
893 1689.

Tjaldvagnar

MHI Space Wagon ‘97, ekinn 141.000, 7
manna, bíll í góðu ástandi. Verð
650.000,- Uppl. s. 861-7986

Dodge Grand Caravan til sölu. Bíllinn er
7 manna fjölskyldubíll, lengri gerð, með
innfelldum barnabílstólum í aftursæti.
Ekkert áhvílandi. Árg 2000, ekinn
90.000 km. Upplýsingar í síma 892
7619.

Audi A4 1,8 Turbo Quattro ‘01 170 hp.
Sk. ‘06. Tip tronic ssk., leður og topplúga, hiti í sætum. Vetrarpakki, sportpakki, Xenon ljósapakki, Audi
Symphony hljóðkerfi o. fl. 15’’ og 17”
álfelgur. Ek. aðeins 37 þ. Verð 2,7 m.
Áhv. 1,4 m. Góður stgr. afsláttur. S. 899
0410.

Til sölu Honda Goldwing 1500 árg.
1992, hjólið er í toppstandi. Tilboð.
Uppl. í s. 864 3554.

Tjaldvagnar til leigu. Nýir Compi Camp.
Uppl. í s. 462 6512 & 897 9999. Austurhlíð, Akureyri.
Til sölu Linrot Cant Tourist árg. ‘90 verð
90 þús. Uppl. í síma 564 4027 & 698
3714.
Combi Camp 2001 með beisliskassa,
yfirbreiðslum og nýju fortjaldi. Verð 450
þús. S. 699 6949.

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

Bátar

Vinnuvélar

Toyota Corolla vvti Terra árg. 2001, ek.
110 þ. 5 g. Ásett 890 þ., fæst á góðu
verði 660 þ. S. 697 5363.
Til sölu Toyota Corolla Terra 4x4 ‘98 ekinn 131 þús. Dráttarkrókur. Verð 650
þús. Uppl. í síma 659 1726.

Til sölu Triumph Sprint RS 955 I árgerð
2002 ekið 4000 km. Toppeintak. Verð
690.000. Uppl. í síma 898 4848.
Audi A6 2,8l, Qattro skr. 01/’00. Leður
að innan. Tilboð. Yfirtaka 1.880 þús.,
Uppl. í síma 692 1065.

Nissan Almera BP 837, árg. 2000 til
sölu. Sjáfsk., ek. 41 þús. Verð 950. Uppl.
í s. 566 7278.

Til sölu Smart Roadster 2004, ekinn 12
þús. M. leðri. Verð 2.190 þús. Ath. skipti
á ódýrari. S. 898 4848.
Toyota Avensis ‘04, sjálfskiptur, svartur.
Verð 2.250.000. Ek. 20 þ. km. S. 856
7411.

Vantar mjög ódýran vinnubíl, skoðaðan
‘06. Verð 30-50 þús. Uppl. í s. 696 9693
eftir kl. 19.

Honda Accord árg. ‘97 ekinn 140 þús.
km, sjálfsk., dráttarkr., cd, sk. ‘06, álfelgur. Mjög gott eintak. Verð 690 þús. staðgr. Uppl. í s. 694 3308.

Óska eftir skellinöðru 50-70 cc, árg.
2003-2004. Uppl. í síma 616 2395,
Bjarki.
Kawasaki KX 250 til sölu á 280 þús. Tilboð óskast. Í toppstandi en bilað
púströr. Uppl. í s. 848 1057.

Bílar óskast

Ford E350 Club Wagon 7,3L Disel sjálfskiptur. skr. 6/’98, ek. 155 þús. km, 11
manna, innfluttur nýr, góður bíll. V.
1590 þús. Skipti möguleg. Uppl. í s. 699
5801 & 699 6661.

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

Óska eftir 5 dyra bíl helst Golf eða Yaris, ekki eldri en árg. ‘99 í skiptum fyrir
Renault Kangoo árg. ‘98, ekinn 119
þús. + staðgreiðsla. Uppl. í s. 893 5050,
Benni.

Endoro hjól óskast

Óska eftir Endoro hjói á allt að 200 þús.
Má þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 896
0399.
Suzuki GSXR 1100 ‘90, flækjukútar nýir.
Mikið yfirfarið og í toppstandi. Uppl. í s.
893 7876.
KTM 450 EXC ‘04, á hvítum númerum,
í góðu standi. Ýmsir aukahlutir geta
fylgt. Uppl. í s. 696 9790 Doddi.

Jeppar
Til sölu Nissan Patrol árg. ‘93, breyttur
38”. Verð 1250 þús. Skipti möguleg á
ódýrari. S. 892 7214.

Kerrur

Suzuki Vitara 1998, ekinn 140 þús. 33”
breyttur. Möguleg skipti á dýrari station
með krók. S. 899 5865.

Dodge Grand Caravan ‘98, ek. 87 þ. 7
m. Rúmgóður fjölskyldubíll. 4ra þrepa,
ssk. Sumar og vetrard. Ásett verð 1.350
þ. Stgr. 980 þ. Áhv. 540 þ. S. 899 0410.
Honda Civic Aerodeck ‘99. Ek. 94 þ.
1,5L. Verð 550 stgr. Góður bíll. S. 820
0621.

Til sölu Audi TT sport turbo ‘99. V. 1.9
m, stgr. 1.750 þús. Uppl. í s. 868 8681,
561 1062 & 860 8300.

2 milljónir +

Laghentir athugið !

2005 nýr Ford

árg. ‘95-’00. Leitið upplýsinga hjá H.A.G.
Tækjasala s. 567 2520.

Hjólhýsi

F250 XLT, 6,0l díesel 4x4,tow, pakki ofl.
silfur grár forskráður og tollafgreiddur.
Verð 4,4 milljónir. Upplýsingar í s. 893
6001. Allt í einu ehf.

Hjólhýsi af stærri gerðinni til sölu. Uppl.
í síma 891 8853 & 897 0214, Hjólhýsasalan ehf.
Chevy Express ‘97, 9 manna, lítið ekinn.
8 cyl., ssk. Verð 1400 þús. Uppl. í s. 660
7750.

Bailey Ranger 440/4 4manna ‘98 með
fortjaldi.
Mjög
vandað
Uppl.
4613311/8668546

11 tonn af þorskkvóta til leigu í krókaaflahlutdeildarkerfi. Til leigu eru nú 11
tonn af heimildum innan ársins í krókaaflahlutdeildarkerfinu. Leiguverð 80
kr/kg. Skipamiðlunin Bátar & Kvóti, Sími
568 3330 www.skipasala.com Síðumúli 33.

Óska eftir að kaupa hjólhýsi á góðu
verði. Uppl. í s. 867 3910.

1-2 milljónir

Vörubílar

Nissan Patrol Elegance 3,0 TDi 35”
10/2002. Ek. 47 þ. km. Leður, topplúga,
kastarar, kastaragrind, dráttarbeisli, litað
gler og fl. Algjör gullmoli. V. 4190 þús.
Ath. skipti. Uppl. í s. 699 5801 & 699
6661.

Erum
að
rífa
Volvo
FH16,
FH12,FL10,Scania143,142 einnig varahl
í M Bens og Man. Nýjar fjaðrir á lager í
Volvo Scania MB og Man
Vörubíla og vagnadekk. Ný og sóluð.Hagstætt verð Heiði Vélahlutir S
534-3441

Fellihýsi
Fellihýsaleiga.

Til leigu fellhýsi og tjaldvagnar. Sími
899 6277 & 461 5077, Óseyri 6c, Akureyri.
Jayco árg. 2002 12 fet, mjög vel með
farið, heitt og kalt vatn, sturta inni og
úti, salerni og stór sólarsella. Verðh.
1.290 þús. Uppl. í s. 862 3508.

Húsbílar

Óska eftir fellihýsi í skiptum upp í Opel
Safíra árg. ‘00. Uppl. í síma 866 0669.
Colman Taos fellih. m/fortjaldi, sellu og
fl. fylgihlutum. Verð 850 þ. Uppl. í s.
696 3018 og 698 7560.

Ford Explorer Sport Track ‘01. Ekinn 100
þús. km. Verð 1690 þús. stgr. Ákv. 1150
þús. Afborgun 25.000 á mán. Ath.
skipti. Uppl. í s. 662 4915.

Vantar 40-50 tonna beltagröfu

Lyftarar

Subaru Impreza árg. 2000, ekinn 138
þús. Uppl. í síma 466 2580 & 846 9973.

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

Aukahlutir

á vagna og kerrur, kerrufætur, hjólastopparar, kerrutengi, beisli, dráttarkrókar og kúlur, bremsutjakkar, lamir og
lokur, ljós og glitaugu o.fl. Vélaborg
Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Sendibílar

Benz 220 E ‘94 til sölu, ekinn 150 þús.
Biluð sjálfskipting. Verð 400 þús. Sími
660 7066.

Til sölu Toyota Rav árg. ‘97, ekinn 150
þús. Verð aðeins 690 þús. Áhvílandi
470 þús. Uppl. í síma 697 7417.

Til sölu Willys árg. ‘90, ssk., þarfnast lagfæringar, ek. 130 þús. Uppl. í s. 553
5678.
Toyota Hilux 2,4 Turbo Intercooler,
disel, ‘91 módel. Er á 35’’, slitin 38’’ á
felgum fylgja með. Sett á 600 þús. S.
696 9790, Doddi.

Opel Safira árg. ‘00, ekinn 105 þús.
álfelgur, vetrar og sumardekk. Verð 880
þús. Í mjög góðu standi. S. 896 6113.

Einn traustur-Suzuki Baleno station 4x4
1999, ek. 89 þ. Gott eintak. V. 730 þ. Tilboð 590 þ. S. 844 4527.

Land Rover Discovery ‘98 til sölu, dísel,
7 manna, ekinn 148 þús. Verð 1420 þ.
Sími 844 9246.

M Benz E50 AMG Avantgarde 1997 ek.
177 þ. km 380 hestöfl. 18 T OZ álfelgur.
Bíll með öllu sem hugurinn girnist. V.
3290 þús. Áhv. lán 1570 þús. Afb. 38
þús. á mán. Skipti möguleg. Uppl. í s.
699 6661.

Til sölu Coleman fellihýsi árg. ‘89, 8 fet.
Vel með farið. Uppl. í síma 696 8794.
Bens 207 nýskoðaður, heitt+kalt vatn,
Miðstöð, sér baðherbergi, svefnpláss
fyrir 6. Sér svefnloft. Verð 1450 skoða
skipti. S. 822 4167.

Til sölu Palomino Colt árg. ‘01. Mjög lítið notað og vel með farið. Ásett verð
590 þús. Uppl. í s. 861 2701 & 848
8562.

BÍLAR TIL SÖLU/ÞJÓNUSTA

Lyftaravarahlutir

Varahlutir í flestar tegundir lyftara. Keðjur, masturslegur, dekk, gafflar o.fl. Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414 8600,
Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Gúmmíbátar og Gallar

Viðgerðarþjónusta, 10 ára reynsla.
Björgunarbátar, vesti & slöngubátar á
góðu verði. Uppl. í s. 6607570
www.gummibatar.net

BÍLAR TIL SÖLU
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Bátaland, allt til báta.

Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur,
öryggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður
og margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut
2 Hafnarfirði S. 565 2680, www.bataland.is

Bílaþjónusta

Hljóðfæri

Verslun

Leigjum og seljum hljóðkerfi stór og
smá. JBL, Crown, AKG HljóðX. Grensásvegi 12 sími 553 3050.
Stórglæsileg Magic fiðla, sterkt og gott
hljóðfæri, nýlega uppsett. Uppl. í síma
863 6060.

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

100% Verðvernd!!!!

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

Aukahlutir í bíla

Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.venus6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

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

Tökum garðinn í gegn!

Varahlutir
Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.

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

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.
Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laugard. 10-15.
Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.
ITG kraftloftsíur í margar gerðir bíla.
Sami framleiðandi og framleiðir síur fyrir Renault F1 liðið. Karbon loftbox,
svamp síur. Kíkið á www.itgairfilters.com

Til bygginga

Túnþökur.
Smart sett í mörgum litum. Verð frá
2490.-. Litla Búðin Akranesi, opið virka
daga 12-18. S. 431 1753 & Secret Mosfellsbæ, opið fimmtudaga 18-21 eða
eftir samkomulagi. S. 662 2597. Sendum í póstkröfu.

Kr. 4.900

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

Alternatorar-startarar

Viðgerðir-sala. Tökum þann gamla uppí.
Vm/Rótor ehf. Helluhr. 4, s. 555 4900.

Fyrirtæki

bilapartar.is

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

Peugeot-Citroen.

Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

Til sölu Husqarna veggkælir 6 metra
langur og kjötborð 3ja metra langt. Auk
þess 2 hillueyjar með vírhillum en hvor
eyja er 360 cm að lengd. Þá eru einnig
til sölu 2 kælivélar. Þetta selst ódýrt.
Upplýsingar í síma 896 5514.

Vinsælasta leiktækið í dag
Trampolin

Gerðu samanburð gæðanna og öryggisins vegna. S. 565 0313 & 848 7632.
Trampolinsalan.

Túnþökusala

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs.

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

Hreingerningar

Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir varahlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

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

Hedd 557 7551

Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Nissan, VW, Subaru, Skoda og fl. Opið
mán-föst 9-18.

Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, Touring ‘92, Sunny ‘92, Micra ‘91,
Swift ‘90, Subaru ‘90, Justy, L300 ‘90,
Primera ‘93, Escort ‘88. Hyundai Coupe
Turbo ‘93. Sonata ‘92. Kaupi bíla. S. 896
8568.

Viðgerðir
Gormalækkunarsett, loftpúðar, styrktargormar. MAD fjöðrunarkerfi fyrir
sportbílinn, heimilisbílinn eða vinnubílinn! www.mad-tooling.com

Garðyrkja

Partaland, Stórhöfða 18, s. 567 4100.
Varahlutir í Pajero og Lancer ‘89-’00,
Trooper ‘99-’03, Terrano II ‘00 ofl. teg.
Kia Rio, Kia Sephia, Kia Shuma. Varahlutir í miklu úrvali. Uppl. í s. 895 0530.

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

Ótrúlegt verð t.d. stakir jakkar kr. 2.000.
Buxur 1.000. Lagersala, Auðbrekku 1.
Opið 12-18. S. 564 3477, Jóna.

Sumartilboð!!
20 tíma ljósakort á aðeins
kr. 6.990.
Kortið gildir í 6 mánuði, Lindarsól
Bæjarlind 14-16, sími 564 6666.
Fjarðarsól Reykjarvíkurvegur 72,
sími 555 6464.
Hreinlega betri sólbaðsstofur.
Notaður garðpottur selst ódýrt. Hentar
fyrir sumarbústað. Uppl. í síma 695
1149 eða 895 1350.

Pallaefni Utanhússklæðning

Ræstingar

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

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

Bókhald
Bókhald-skattframtöl-stofnun hlutafélaga KJARNI ehf sími 561 1212 GSM
891 7349.

Ráðgjöf

Handsmíðuð gyllt beltis- og borðapör,
millusett og doppur á ísl. búning. Uppl.
í s. 662 8831.
Hjónarúm 2x2, tvær góðar dýnar. Verð
10 þús. Uppl. í síma 848 1768 & 568
1219.
Gamall 20 feta kæligámur. Verð 50 þús.
S. 699 6949.

Heimasíða: vidur.is

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

Í fjármálum, alhliða fjármála- og rekstrarráðgjöf
Skattskil og bókhaldsþjónusta

Harðviður til húsbygginga. Palla- og
girðingaefni, vatnsklæðning, panill og
gluggaefni.Verð frá kr. 2.700 m2. Sími
561 1122 / 660 0230

Steinull

Heimilistæki
Vindrafstöð til sölu

Til sölu nánast ný Goodyear heilsársdekk 235/70/16, passa undir Cherokee. Verð 55 þús. Uppl. í s. 898 7600.

Íslensk gæða garðhúsgögn sem þola íslenska veðráttu. Verslunin er opin frá
13-16. Bergiðjan, Víðihlíð v/ Vatnagarða. S. 553 7131.

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

Trjáplöntur. Til sölu 2ja og 3ja ára birkiplöntur að Hrafntóftum, 851 Hella, s.
487 5454 og 861 4452. Visa/Euro.

Til sölu fartölva Medion C8
Clawhammer. Gott verð. Uppl. í s. 661
5066.

Til sölu

Tæti garða og fjarlægi gamlan sand úr
sandkössum. Mokstursvél & sturtuvagn.
S. 691 2976.

Sólpallar/girðingar

Rainbow ryksuga með öllu til sölu. Verð
65 þús. Uppl. í s. 564 4759 & 847 0534.

Hjólbarðar

Túnþökur

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

Getum bætt við okkur verkefnum. Vanir menn, vönduð vinna. S. 863 7311 &
660 7700.

Hústjald til sölu, mjög lítið notað. Verð
15 þús. Uppl. í s. 894 3662.

B&L Verslun og varahlutir
Grjóthálsi 1. Sími 575 1240
www.bl.is

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

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

Bílapartasalan Ás

Borbet felgur í miklu úrvali. Þýskar
gæða felgur! Ferskt útlit og frábær
gæði. Finnið réttu felgurnar inn á
www.borbet.de

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.

Túnþökurúllur, túnþökur og holtagróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 892 3666 Gylfi
Jónsson

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

Renault F-1 formúluvörur 2005 Derhúfur, fánar, lyklakippur, krúsir, handklæði
og fleira!

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

Tölvur

Sumarbústaðareigendur og úteyjafólk.
Til sölu 400 vatta vindrafstöð. Uppl. í s.
694 3202.
12 manna uppvöskunarvél, hljóðlát og
í toppstandi. Selst ódýrt. Uppl. í síma
863 6060.

Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Pípulagnir

Heimaþjónusta, breytingar og viðgerðir.
S. 661 9480.
Dokamótaborð, 1800 setur, doka 3ja
metra 83 stk., 4ra metra 14 stk., 52 stk.
2”x4” lengd 4,20, 89 stk. 2”x4” 3 metrar, 100 stk. 2”x4” 3,60 og 21 2”x4” stk.
2 metrar. Uppl. í síma 895 7263.

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

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
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Meindýraeyðing

Rafvirkjun

Húsgögn

Gisting og bílar. Hótelíbúðir frá kr. 5500,
bílaleigubílar 2500. Hótel Atlantis
Grensásvegi 14. S. 588 0000.

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.
S. 822 3710.

Íslendinga afsláttur!

Til sölu borðstofusett úr rósarvið. Borð
110x180cm + 1 stækkun 60 cm. 8 stólar. Upplýsingar í síma 553 2862.

Tölvur

Dökkbrúnt leðursófasett 3+1+1 og
furusófaborð til sölu. Uppl. í s. 616
9220 eftir kl. 16.

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.
Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Búslóðaflutningar

Gisting

3ja sæta sófi, blár til sölu. Eins og hálfsárs gamall. Verð 20 þús. S. 899 3729.

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.
Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skriftstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is

Nýlegt rúm, vel með farið, 120 cm frá
RB selst á 40 þús. S. 864 2335 & 567
2335.

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
65fm íbúð á Akureyri til leigu. Leigist
viku og viku. 35 þús. vikan. Öll húsgögn,
sængur og ADSL en ekki þvottavél.
Passleg fyrir 3ja - 4ra manna fjölskyldu.
Nánari uppl. og pantanir á netf.
bhmv@isl.is

Útilegubúnaður
2 ára 80 ltr. Buffalo bakpoki til sölu. 12
þús. Nýr kostar 20. Rósa s. 691 2758.

Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýjun og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S.
663 7789.

Heimilistæki
Frystikista AEG, 210 ltr. til sölu v/flutnings. Sem ný. S. 849 4692.

Fyrir veiðimenn

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

Alhliðaverktakar geta bætt við sig verkefnum. www.baula.is S. 690 0500, Stefán.

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

Húsaviðhald

Viðgerðir

Gefins
Ókeypis kettlingar. S. 868 5546. Myndir
á www.kamban.net/kisur

Fatnaður
Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá, draumar, og huglækningar. S. 908
6040. Frá kl. 13 til 01.

www.sportvorugerdin.is

Alspá 908-6440

Draumar, skyggni. Fyrirb. Fyrri líf. Finn
týnda muni. 10-22. Y.Carlsson.
Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.
Kristjana spámiðill tekur fólk í einkatíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í s. 554 5266 & 695 4303.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Dýrahald
Smávélaviðgerðir:
Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklippur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554-0661.
www.velaverkjs.is

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

Steiningarefni
Ýmsar tegundir

www.sportvorugerdin.is

Skemmtanir

Ma. Kvartz, marmari, gabbró, granít
ennfremur steiningarlím. Mikið litaúrval. Þvoum og blöndum efnin eftir óskum viðskiptavina. Flytjum efnin á byggingarstað.
Sjón er sögu ríkari
Fínpússning sf Íshellu 2, Hafnarfirði sími: 553 2500 - 898 3995.

Brynningardæla til
notkunnar

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

í beitarhólfum og beitarsvæðum, hentar hvorutveggja hestum og kúm. Gripirnir dæla sjálfir vatninu upp í dallinn,
allt að 7 metrum upp frá vatnsyfirborði.
Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

NUTRO - 30 % afsláttur!

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

Snyrting

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.
Kettlingur, mjög ljúfur og blíður, fæst
gefins. Er kassavanur. Upplýsingar s.
554 6167, 846 2004.
4 fallegir og kátir kettlingar fást gefins.
Kassavanir og allt högnar. Uppl. í s. 565
8613.

Iðnaður

Lítið garðhús óskast fyrir endur, gæsir
eða hænur. S. 899 4600.

Hreinsum gráma af sólpöllum!
Sólpallaeigendur, ódýr lausn til að
djúphreinsa veðraða sólpalla og
gera þá eins og nýja.
Sólpalla og skjólgirðingasmíði
Anton í síma 866 5262.

Stífluþjónusta

Ódýrir maðkar til sölu! Silungs og laxa.
Margra ára reynsla. Geymið auglýsinguna. S. 692 5133.

Ýmislegt

Thalasso therapy.

“Eykur jafnvægi líkama og sálar”. Orkugefandi, vökvalosandi og grennandi.
Greifynjan snyrtistofa sími 587-9310.
Hraunbæ 102. opið frá kl 9-20.

Augnhárlitur og augabrúnalitur sem
fagaðilar nota. Auðveldur í notkun. Allt
sem þarf í einum kassa - þægilegra getur það ekki verið. Söl: Apótek og snyrtivöruverslanir.

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

TIL SÖLU
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SMÁAUGLÝSINGAR

Hestamennska

Sumarbústaðir

Bílskúr
Til leigu bílskúr á svæði 108. Gott
geymsluhúsnæði. Hiti/rafmagn. Uppl. í
s. 863 4121.

Stóðhestaeigendur

Það er hólf á Eyrabakka sem er sleppt í
10. og 12. júní. Bragi s. 699 0713.

Ýmislegt

Ítalía - veitingahús
Veitingahúsið Ítalía leitar eftir starfsfólki í eftirfarandi störf:
Þjónar í sal - fullt starf og hlutastörf.
Barþjónar - hlutastörf.
Um er að ræða sumar- og framtíðarstörf, ekki yngri en 18 ára.
Nánari upplýsingar eru einungis
veittar á staðnum milli kl. 12 og 17.
Veitingahúsið Ítalía
Laugavegi 11
Viltu aukatekjur 25 þús+? og vinna
með góðu fólki? Hafðu þá samband.
Fanney s. 698-7204.

Rafgirðingaefni.

Allt til rafgirðinga, staurar, vír, spennugjafar, 220V, 12V og 9V einnig sólarrafhlöður, leiðarar, einangrar, randbeitargirðingar o.fl. ATH. Góðar leiðbeiningar
í Vörulista Vélaborgar..Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414 8600, Njarðarnesi
2, 603 Ak, 464 8600.

Atvinna í boði

Select - Suðurfelli.

Vélamenn

Atvinnuhúsnæði

Spánn. Falleg íbúð til leigu á Torrevieja
frá 17. ágúst í sumar. Uppl. í s. 896
6038.
Herb. 110. 18 þús. Reglusamir og
reyklausir. Uppl. í s. 699 8982 & 694
8494.

Húsnæðisskipti Reykjavík Orlando

Húsnæðisskipti Reykjavík - Orlando.
Óska eftir að skipta á húsi / íbúð á
Reykjavíkursvæðinu 6. júlí til 22. júlí. Í
boði í Orlando er einbýlishús með
sundlaug, 6 svefnherbergjum, 2 stofur,
4 baðherbergi, stórt og gott eldhús. Allt
fyrir börnin á staðnum. 30 mín frá Disney. Uppl. í s. 001 321 226 9428 eða email. hasgeirsson@cfl.rr.com

Geymsluhúsnæði

Ruby Tuesday
óskar eftir hressu og duglegu fólki
fæddu 1987 eða fyrr í vinnu á veitingastað okkar á Höfðabakka og í
Skipholti. Um er að ræða fulla
vinnu og hlutastörf í sal og eldhúsi.
Allar nánari uppl. gefur Ási í 660
1143 í Skipholti, og Gunnar 660
1144.

Leita eftir stúdíó eða lítilli íbúð miðsvæðis í Rvk. Greiðslugeta um 35 þ. kr.
á mán. Uppl. gefur Áslaug í síma 866
0038.
Óska eftir 2ja herb. eða stúdíóíbúð á
höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í s. 896
8568.

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

Rafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Hársnyrtisveinn óskast

Bráðvantar hársnyrtisvein. Upplýsingar í
síma 567 2044 & 848 9816.

Óskar eftir starfsfólki. Aldur 18 ára + í
kvöld og helgarvinnu. Uppl. í síma 868
4477 & 862 5460.
Starfsmann vantar á sérhæfðan skyndibitastað í Reykjavík. Mjög góð laun í
boði fyrir réttan starfskraft. Fullt starf og
eða hlutastarf. Uppl. gefur Haraldur í s.
692 2220.

Smiður óskast í sumarhúsasmíði. Unnið í Rvk og á suðvestur horninu. Góð
laun í boði. Uppl. í s. 820 7383.

Pítan Skipholti 50c.

Óskar eftir starfsfólki í kvöld og helgarvinnu. Bæði í eldhús og sal. Góð laun í
boði. Framtíðarstarf. Umsóknareyðublöð á staðnum eða á pitan.is.
Óskum eftir metnaðarfullum sölumanni með reynslu til starfa á traustum
og skemmtilegum vinnustað. Umsóknum óskast skilað á egill@betrabak.is
eða í s. 588 8477.

Aukavinna-uppgrip

Starfsmaður óskast á vinnupallaleigu í
útkeyrslu, afgreiðslu og fleira. Uppl. í s.
553 2280 & 893 9678.
Starfsmenn óskast í íhlaupavinnu við
uppsetningu á vinnupöllum og fleira.
Uppl. í s. 553 2280 & 893 9678.

Húsnæði óskast

Óska eftir litlu herbergi á leigu. Uppl. í s.
865 5613.

Brúðargjafir.
Gallerí-List, Skipholti.

Okkur vantar duglegt símasölufólk á
öllum aldri 2-3 kvöld í viku. Uppl. í s.
511 4501 Ístal ehf.

65 fm 2ja herbergja íbúð til leigu í
Hafnafirði. Laus strax. Leigist til eins árs.
Leiga á mán. 75 þús. Uppl. í síma 898
2025.

Óska eftir eins til þriggja herbergja
íbúð. Meðmæli og fyrirframgreiðsla ef
óskað er. Uppl. í s. 893 1627.

Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Öflugt heildsölufyrirtæki vill ráða starfsmann í sumar til lager og útkeyrslustarfa. Vinnutími er frá 7.30-16.30. Lágmarksaldur 20 ár. Áhugasamir sendi
umsókn / fyrirspurn á netfangið
info@flora.is fyrir n.k. föstudag.

Þarftu að leigja eða taka á leigu atvinnuhúsnæði? Skráðu þig þá á leigulista Atvinnueignar þér að kostnaðar
lausu. www.atvinnueign.is S. 568 6600.
Til leigu 90 fm skrifstofuhúsnæði á 3.
hæð við Hlíðasmára. Húsnæðið skiptist
í 3 rúmgóð herbergi og sameiginlegt
rými/kaffistofu. Upplýsingar í síma
6929092 eða tobbasig@islandia.is

Vantar helgarstarfsfólk í Sock Shopþ 20
ára eða eldri. Umsóknir sendist á
ari@leistar.is

Heildverslun

Atvinnueign.is

Húsnæði í boði

Óska eftir blikksmið eða vönum aðstoðarmanni í blikksmiðju. Uppl. í s.
898 4745.

Bónusvideó

Óskum eftir að ráða vanan gröfumann á hjólavél. Góð laun í boði.
Upplýsingar í síma 822 2660.

Hótelstörf,

Vegna aukinna verkefna

Vegna aukina umsvifa vantar okkur
hæft kynningarfólk í Reykjavík og nágrenni strax til starfa. Mikilvægt að viðkomandi hafi ánægju af samskiptum
og sé áreiðanlegur og stundvís. Eins
óskum við eftir manneskju sem er vön
matreiðslu. Áhugasamir hafi samband
við Önnu Sigurðardóttir hjá Kynningu
ehf. í síma 586 9000 eða í gsm 822
1412. Einnig má senda umsóknir á
anna@kynning.is. einnig hægt að sækja
um á www.kynning.is

Myndir eftir Guðbjörgu
Hákonar.
Gallerí-List, Skipholti

Útskriftargjafir.
Gallerí-List, Skipholti.

Heitur matur, heitur matur
Þín verslun Seljabraut

Ræstingaþjónustan sf óskar eftir starfsfólki til starfa m.a. á svæði 101, 108,
110 og 113, einnig fólki á skrá. Nánari
upplýsingar gefur Margrét í síma 5873111, virka daga milli kl. 13 og 16.

Við hjá Skógarhúsum erum að smíða
glæsileg sumarhús í stærðunum frá 5383 fm. Gerum undirstöður og reisum
húsin á staðnum eða afhent í Rvk. og
flutt á lóð. Húsin skilast fokheld til að
vera fullbúin með innréttingum. Uppl. í
s. 820 7383.

Útrýmingarsalan enn í
fullum gangi.
Vatnsvirkinn Ármúla 21

Slökkvitæki, slökkvitækjaþjónusta.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.

Fékkst þú ekki fréttablaðið í morgun?
Hringdu í síma 550-5000
til að tryggja að blaðið
berist til þín á hverjum
morgni.
Fréttablaðið.

Papinos Pizza. Okkur vantar fólk til
starfa, nánari uppl. í Núpalind 1 og
Reykjavíkurvegi 62.

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.

Til leigu sumarbústaðir í Borgarfirði,
13.-20. júní og 20.-27. júní. Uppl. í s.
897 5246 kl. 13-18.

Vilt þú vinna heima og byggja upp vaxandi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur, sími 861 4019 www.HalldoraBjarna.is

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

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.
Kúplingar í bíla
Fálkinn
Rafmótorar – gírmótorar
Fálkinn

Hlýleg húsgögn.
Virku- húsgögn.

Ræstingar

Símarafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.
Framlengingarspeglar
Víkurvagnar

Kerrur.
Víkurvagnar
40% afsláttur fyrir börn af
netsmellum til allra
áfangastaða í Evrópu.
Icelandair.

GP Alkaline rafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Garðaþjónusta óskar eftir röskum
starfskrafti. Þarf að geta hafið störf strax
og hafa bíl til umráða. S. 846 0864 Þórhallur.

Opið frá 8 til 18 alla daga.
Vatnsvirkinn Ármúla 21

Tuttuguogfimm Tímar.
Dansleikhússamkeppnin
er í kvöld.
Borgarleikhúsið.

Veitingastaður í miðbænum óskar eftir
starfsfólki á bar og í sal. Ekki yngri en 20
ára. Upplýsingar í s. 844 1304 eftir kl.
13.

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.

Ertu að byggja..??
Vatnsvikrinn Ármúla 21

Myndir eftir Vigni Jóhannson.
Gallerí-List, Skipholti.

Myndir eftir Ella.
Gallerí-List, Skipholti.

Verum bjartsýn
Hamborgarabúlla_Tómasar.

Flísadagar í Vatnsvirkjanum, fyrstir koma fyrstir fá.
Samtengjanlegir þráðlausir reykskynjarar.
Eldavarnarmiðstöðin,
Sundaborg.

Opnum klukkan 8.
Vatnsvirkinn Ármúla 21.

við ræstingar og morgunverð. Stundvísi
áskilin. Dag og helgarvaktir. Hótel Smári
sími 664 5900. santon@mi.is

Málarar eða menn vanir málningarvinnu óskast. Uppl. í s. 896 6148.

Hamborgaratilboð.
Vitaborgarinn Ármúla,
Vitabar.

Handlaugar á 30% afslætti.
Vatnsvirkinn Ármúla 21
15% afsláttur af öllum
Nicotinelyfjum.
Bílaapótekið,
Hæðasmára.
Flísar á allt að 90% afslætti.
Vatnsvirkinn Ármúla 21

Glóðarsteiktur hamborgari
Hamborgarabúlla_Tómasar.
Takk fyrir.
Hamborgarabúlla_Tómasar.

Vantar fólk í 50-100% vinnu við að þrífa
heimili. Sveigjanlegur vinnutími. Allar
upplýsingar um störfin gefur Stefán í
síma 578 1450 milli 09-17. Nostra ehf.
Óskum eftir starfsfólki í hlutastarf. Upplýsingar á staðnum. Sólbaðstofan Sæla,
Bæjarlind 1. S. 544 2424.
Húshjálp óskast í hlutastarf í Vesturbæ
Rvk. til að þrífa litla íbúð. Mike s. 699
8257.
Vegna mikilla verkefna getur Gallup
bætt við sig spyrlum í kvöld og helgarvinnu. Góð íslenskukunnátta og einhver
tölvukunnátta æskileg. Lágmarksaldur
umsækjenda 18 ár. Upplýsingar í síma
540 4220 eða 540 4200 (Hjördís).
Óska eftir vönu betingarfólki til starfa,
mikil beiting framundan, beitt á Siglufirði, góð aðstaða, hef íbúð með öllu til
umráða, tilvalið fyrir hjón eða par. Nánari upplýsingar í s. 893 4135.
A. Hansen óskar eftir aðstoðarmanni/konu í eldhús. Þarf að hafa
áhuga á matreiðslu. Upplýsingar í síma
565 1130.

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

Óskum eftir bifvélavirkja til starfa
sem fyrst, framtíðarstarf.

FASTEIGNIR

Opið hús í dag fimmtudag milli
kl 20-21 Garðhús 12 Grafarvogi.

Uppl. á staðnum og í síma 577-1313.

Virkilega falleg og björt 4 herbergja
íbúð ásamt rúmgóðum innbyggðum
bílskúr í litlu fjölbýli á rólegum og
góðum stað, samtals 129fm.
Sérsmíðaðar innréttingar, gegnheilt
parket og flísar á gólfum, 3 rúmgóð
herbergi, suðursvalir, einstakt útsýni
er úr íbúðinni. Öll þjónusta í næsta nágrenni m.a. skóli, leikskóli, verslun,
sund og golf. Verið er að klára málun
utanhúss og greiðist það af seljanda.

Framtíðarstarf
og sumarafleysingar

Hér getur þú gert góð kaup. ATH
LÆKKAÐ VERÐ 22,8. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning.
Hildur og Borgar taka á móti ykkur í
kvöld á milli 20 -21.

AÐFÖNG óska eftir starfsmönnum í lagerstörf.
Um er að ræða framtíðarstörf og einnig í sumarafleysingar.Við bjóðum upp á góða tekjumöguleika,
góða vinnuaðstöðu og mötuneyti er á staðnum.
Leitað er að kraftmiklum og áreiðanlegum einstaklingum sem eru eldri en 18 ára og vilja framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu fyrirtæki.
Umsóknareyðublöð má fá í móttöku Aðfanga að Skútuvogi 7,
104 Reykjavík einnig er hægt að sækja um á www.adfong.is
upplýsingar gefur Ríkarð í síma 693-5602

Heimilisfang: Garðhús 12 Grafarvogi
Stærð eignar: 129 fm
Afhending eignar: laus við kaupsamning
Verð: 22,8 milljónir
Erna Valsdóttir Löggiltur fasteigna-.skipa- og fyrirtækjasali.

Meiraprófsbílstjórar óskast
AÐFÖNG óska eftir meiraprófsbílstjórum til sumarafleysinga, viðkomandi þarf að hafa próf á vörubifreið með
eftirvagn: Trailer. Unnið er á vöktum við útkeyrslu á
vörum í verslanir Haga.
Umsóknareyðublöð má fá í móttöku Aðfanga að Skútuvogi 7,
104 Reykjavík.

Sölufulltrúi : Páll Höskuldsson
gsm: 864 0500
e-mail : pall@fasteignakaup.is

Ármúla 15 • sími 515 0500
fax 515 0509 • www.fasteignakaup.is
fasteignakaup@fasteignakaup.ist

OPIÐ HÚS
Engjasel 69

Einnig er hægt að sækja um
á www.adfong.is
Nánari upplýsingar veitir
Ási í síma: 693-5620

Vélamenn,
meiraprófsbílstjórar
og verkamenn óskast

FASTEIGNIR

Vegna mikilla verkefna viljum við ráða vana
vélamenn, meiraprófsbílstjóra og verkamenn til
starfa sem fyrst.
Vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Jarðvéla í
síma 564-6980, eða fyllið út umsóknareyðublað á
vefsíðu fyrirtækisins www.jardvelar.is Bakkabraut
14, 200 Kópavogur.

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

Þín sala
- þinn
sparnaður

Fimmtudaginn 9. júní frá kl. 19 til 20
Frábær og björt 4-5 herb. íbúð á 3. hæð með
svölum og geymslu í kjallara ásamt góðu
stæði í bílskýli. Verið velkomin.

Ella Lilja Sigursteinsdóttir
lögg. fasteignasali

Elín D.W. Guðmundsdóttir, löggildur fasteignasali

BORGARTÚN 20 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 590 9500

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 18-19

NÝBÝLAVEGUR 58

Vopnafjarðarskóli
auglýsir
Laus er staða aðstoðarskólastjóra
við Vopnafjarðarskóla.
Einnig vantar kennara við skólann næsta
skólaár. Kennslugreinar: Sérkennsla, stærðfræði, danska, tölvukennsla, tónmennt.
Í skólanum verða um 100 nemendur næsta
skólaár og fjöldi í árgangi frá 5 til 15. Grunn- og
tónlistarskóli eru í sama húsnæði og leikskólinn
er handan götunnar. Starf tónlistarskólans og
tómstunda- og íþróttastarf yngstu nemenda er
fellt að starfi grunnskólans.

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

Elín D.W. Guðmundsdóttir, löggildur fasteignasali

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN FRÁ 18-19

MÁNAGATA 14
Mjög góð 6 herbergja 140,7 fm efri sérhæð auk
36,1 fm bílskúrs að Nýbýlavegi í Kópavogi.
Glæsilegt útsýni. Ásett verð: 28.900.000 kr.
Halldór sölumaður Nethúsa tekur á móti gestum. Sími 840-2100

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

Þín sala
- þinn
sparnaður

Elín D.W. Guðmundsdóttir, löggildur fasteignasali

Vopnafjörður er fallegt og snyrtilegt byggðarlag
sem býður upp á fjölbreytta náttúru og fagra
sveit. Góð almenn þjónusta er í boði og staðurinn hefur verið lofaður fyrir gott veðurfar. Flugsamgöngur til Akureyrar eru alla virka daga,
vegalengd 234 km og til Egilsstaða er 92 eða
135 km.
Flutningsstyrkur og húsnæðisfríðindi eru í
boði.
Upplýsingar veita: Aðalbjörn, skólastjóri, sími
470-3251; 861-4256 og Harpa, aðstoðarskólastjóri, sími 470-3252; 473-1345
Netfang skóla: adalbjorn@vopnaskoli.is

Þín sala
- þinn
sparnaður

Opið hús í dag milli 16 og 20

Austurberg 36

Góð 2ja - 3ja herbergja íbúð á annari hæð með sérinngangi í fallegu húsi að Austurbergi í Reykjavík.
Húsið var allt viðgert og klætt að utan fyrir 2 árum.
Verð: 13,8 millj.
FRIÐRIK TEKUR Á MÓTI GESTUM SÍMI 861-3444

Mikið endurnýjuð 2ja herbergja 43,2 fm. íbúð á efri
hæð í tvíbýlishúsi á þessu frábæra stað. Eldhús
með eldri innréttingu,borðkrók og nýju parketi á
gólfi. Baðherbergi með baðkari, dúkflísar á gólfi og
veggjum , gluggi á baði. Stofa er með nýju parketi. Verð 13.900.000Hannes tekur á móti gestum. Sími 893-4084
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Sími 534 4400 · Fax 534 4410 · www.hbfasteignir.is

SELVOGSBRAUT, ÞORLÁKSHÖFN
RAÐHÚS

20,9 - 22,5 MILLJ.

* Stærð 131,6 og 130,5 fm á einni hæð
* Aðeins þrjú hús eftir !
* Tvö svefnherb.
* Afhent fullbúið
* Afhending fljótlega
* Gróið hverfi

✆ 821-4400
Valdimar Óli
Þorsteinsson
Sölufulltrúi
822 6439

Hrafnhildur Bridde
Lögg. fasteignasali
821 4400

Kristinn R.
Kjartanssson
Sölufulltrúi
820
897 0762
2338

22,9 MILLJ.

* MIKIÐ ÚTSÝNI !
* Heildarstærð 104,4 fm
* Parket á gólfum
* 3.svefnherbergi
* Rúmgóð stofa
* Suður svalir
* LAUS!!

Hrafnhildur Bridde

Teitur Lárusson
Sölufulltrúi
894 8090

✆ 821-4400

Sigríður Hvönn
Kristján Axelsson
Pétur Kristinsson
Karlsdóttir
Sölufulltrúi
Löggiltur fasteignasali
821 4404
Löggiltur verðbréfamiðlari Sölufulltrúi
692 1010
893 9048

Kári Kort
Sölufulltrúi
892 2506

LAUS!!! HULDUBORGIR, GRAFARVOGUR
3.HÆÐ

Okkar metnaður
þinn hagur

FROSTAFOLD
3JA HERB. ÍBÚÐ

19,5 MILLJ.

* Á GÓÐUM STAÐ Í GRAFARVOGINUM VERÐ
* Íbúð með 3-4 herb.
* Sér inng. af svölum- sameiginl.garður
* Gott skipulag,
* Dúkar og plastparket á gólfum
* Lagt fyrir þvottvél og þurrkara á baði
* Frábært útsýni
* Stutt í alla þjónustu

Hrafnhildur Bridde

✆ 894-8090

Teitur Lárusson

GRENITEIGUR REYKJANESBÆR
120 FM EINBÝLISHÚS.

21,5 MILLJ.

* Neðri hæð stórt hol+stofa
* Eldhús m/eldri innréttingu.
* Þvottahús+geymsla m/útg.
* Efrih. 4 svefnherbergi.
* Baðherb m/flísum.
* Geymsluloft yfir hæðinni.

✆ 892-2506

Kári Kor

FOSSVEGUR 8 SELFOSSI

LAUS!! ÁSBRAUT, KÓPAVOGUR
2.HÆÐ

NÝTT LYFTUHÚS

17,3 MILLJ.

* 90,8 fm (4ra herb.)
* 2.herb. og 2.stofur
* Suður svalir
* Upprunalegar innréttingar
* Snyrtileg sameign
* Sér geymsla í kjallara

Sími 534 4400

✆ 821-4400

SMÁRATÚN, SELFOSS
2JA HERB. M/SÉRINNG.

* 2ja.3ja og 4ra herb.íbúð
* Afhending í júní- júlí 2005
* Fullbúnar án gólfefna, nema baðh.
* Skilalýsing á skrifstofu
* Stutt í skóla og alla þjónustu

✆ 892-2506

Kári Kort

Hrafnhildur Bridde

9,8 MILLJ.

* Tvíbýlishús
* Kjallari
* 68fm
* Nýl.eldhús
* Rúmgóð stofa
* Gróið hverfi

✆ 821-4400

BAUGANES SKERJAFIRÐI.
EINBÝLISH OG EIGNARL.

GRUNDARSTÍGUR – 101 RVK.

VERÐTILB.

* MEÐ MÖGUEIKA AÐ BYGGJA ANNAÐ HÚS Á LÓÐINNI.
* Ca. 200 fm hús og bílskúr
* Heimilt er að byggja annað hús á lóðinni og/eða rífa
það sem fyrir og byggja tvö.
* Húsið þarfnast töluverðar endurbótar
* Mjög góð staðsetning

✆ 894-8090

2.HÆÐ - 3.JA HERB.

LAUS!!! BERGSTAÐASTRÆTI

21 MILLJ.
STÚDÍÓ-ÍBÚÐ

SKAFTAHLÍÐ - 105 RVK. - 2.HÆÐ
4.RA HERB.

Hrafnhildur Bridde

ÞÓRSGATA - 101 RVK.

10,9 MILLJ.

* Íbúð sem bíður uppá mikla möguleika
* Sér inng.- sameiginl.garður
* Gott skipulag, plastparket á gólfum
* Sér geymsla og sameiginl þvottahús
* Lítið eldhús en möguleiki á stækkun
* Stutt í alla þjónustu og skóla

✆ 894-8090

2.HÆÐ – VIRÐULEGT HÚS
* 36,7fm
* Nýleg eldhúsinnrétting
* Gólffjalir
* Langir yfirfarnar
* Bárujárnsklætt timburhús
* Stutt í alla þjónustu

✆ 822-6439

Teitur Lárusson

Valdimar Óli

22,5 MILLJ.

* 111,7 fm
* 3 svefnherb.
* Suður-austur svalir
* Björt íbúð
* Íbúðin töluvert endurnýjuð
* Gróið hverfi

✆ 892-2506

RAUÐALÆKUR, 2JA HERB.

2JA HERB. ÍB. Í MIÐBORG

LYNGHAGI

* 89,7fm
* 2. rúmgóð svefnherb.
* Suður-vestur svalir
* Nýleg gólfefni
* Hús nýl. tekið í gegn að utan
* Stutt í alla þjónustu

✆ 821-4400

Teitur Lárusson

SÉRHÆÐ/KJALLARI

Hrafnhildur Bridde

* 33 fm íbúð
* Ósamþykkt
* Jarðhæð
* Rúmgott herbergi
* Eldhúskrókur
* Rólegt hverfi

✆ 821-4400

4RA HERB.

Teitur Lárusson

VÍFILSGATA-2JA HERB.
HÁTEIGUR, REYKJANESBÆR

19,8 MILLJ.

* 106,4 fm
* 2.hæð
* 3.svefnherb. m/skápum
* Sér inngangur af svölum
* Barnvænt hverfi
* Baðherb.nýl. endurnýjað

✆ 892-2506

✆ 894-8090
Hrafnhildur Bridde

Kári Kort

LAUFENGI, GRAFARVOGUR

9,2 MILLJ.

Kári Kort

ÍBÚÐ Á 1.HÆÐ

11.9 MILLJ.
* 87,3 fm íbúð á 1.hæð í fjórbýli.
* Andyri+hol m/flísum á gólfi m/fatask.
* Borðst.og stofa m/útg á svalir.
* Baðherbergi flísal hólf og gólf.
* Mikið endurnýjuð íbúð á góðum stað

✆ 892-2506

Kári Kort

21,5 MILLJ.

* ÁSAMT 2JA HERB. STUDÍO ÍBÚÐ Í KJALLARA
* Gott leigudæmi: t.d. láta aðra íbúðina borga lánin!
* Stærð íbúða 85,1 fm (49,1 FM + 36 FM)
* Sameiginl inng.og garður
* Sér inng.í studío íbúð
* Gott skipulag í báðum íbúðunum

✆ 894-8090

Teitur Lárusson

SÍMI 565 8000
SÍMI 533 6050
Bæjarhraun 22
Suðurlandsbraut 20

OPIÐ HÚS Á MILLI 20:00 OG 21:00

10,9 MILLJ.

* Snotur íbúð - laus v/ kaupsamning
* 1.hæð, sameiginl.inng.
* Gott skipulag, nýl.pastparket á gólfum
* Rósettur í loftum,trérimlagluggatjöld
* Sér geymsla - sameiginlegt þvottahús
* Stutt í alla þjónustu og skóla

533 4300

564 6655

Salómon Jónsson lögg. fasteignasali

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

Opið Hús í dag milli 17:30 og 18:30
Álftamýri 34
2 h. til hægri

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

Þín sala
- þinn
sparnaður

Elín D.W. Guðmundsdóttir, löggildur fasteignasali

Opið hús í dag frá 18 - 19

Kópavogsbraut 85

ENGJASEL 87 3.HÆÐ VINSTRI
Í kvöld býðst þér og þínum að koma og skoða fallega 3ja herb. íbúð á
þessum barnvæna stað. Parket og flísar á gólfum. Íbúðinni fylgir sér
stæði í bílageymslu. Stutt er í alla þjónustu og frábær leikaðstaða fyrir
börn. Verð 17,3 millj.
Innilega velkomin, Róbert Örn og Kristín taka vel á móti þér.

Runólfur Gunnlaugsson • lögg. fasteignasali

www.hofdi.is

Snyrtileg 101,8 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýli, ásamt 20,9 fm
bílskúr. Þrjú góð herbergi og suður svalir. Ljósleiðari fyrir breiðband.
Í kjallara fylgir góð geymsla með íbúðinni. Stutt í skóla og Kringluna.
Íþróttasvæði Fram í næsta nágrenni.
Kristinn sölumaður tekur á móti gestum, verið velkomin.

Mjög góð 3ja herbergja 68,6 fm íbúð á jarðhæð að Kópavogsbraut 85 í Kópavogi. Fallegar innréttingar, parket
og flísar á gólfum.Falleg íbúð í sex íbúðahúsi á eftirsóttum stað þar sem er stutt í skóla ,leikskola svo og alla
almenna þjónustu. Verð: 15,4 millj.
María tekur á móti gestum. Sími 864-6485
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L I N D A R G ATA 6 0
SÖLUSÝNING Í DAG

Í nýju stórglæsilegu húsi í hjarta borgarinnar eru til sölu 5
íbúðir. Húsið er byggt í gömlum stíl sem hæfir umhverfi
þess en innri hönnun og skipulag uppfyllir allar
nútímakröfur. Húsið er annars vegar steinsteypt og múrað
(bakhluti) og hins vegar byggt úr timbri og bárujárnsklætt
(framhluti). Mjög var vandað til uppbyggingar hússins en
verkið var unnið af Gamlhús ehf. sem er fyrirtæki á
vegum ÍAV sem sérhæfir sig í uppbyggingu gamalla húsa.
Um innri frágang sáu S.Ó.S fasteignir ehf.
Allur frágangur, stíll og yfirbragð húsins er til fyrirmyndar.
Steypti hluti hússins er einangraður að utan og þær 3
íbúðir sem þar eru hafa allar gólfhita. Tvær íbúðir eiga sér
bílastæði á lóðinni en að öðru leyti eru næg bílastæði í
næsta nágreni m.a. mjög lítið nýtt bílastæðahús í 100
metra fjarlægð. Hús, íbúðir og garður eru að öllu leyti
fullbúin. Hiti er í stéttum og bílaplönum.
Staðsetningin

er

frábær,

stutt

í

miðbæinn

og

Laugavegurinn í aðeins 2 mínútna göngufæri, en húsið
hins vegar laust við skarkala miðbæjarins á kvöldin og um
nætur.

Um er að ræða fjórar 2ja herbergja íbúðir, 48- 56 fm og eina 4ra herbergja íbúð, 93,1 fm.

SÖLUMENN SÝNA ÍBÚÐIRNAR Í DAG FRÁ KL. 17 – 19.

Sölu annast Húsakaup, fasteignasala, Suðurlandsbraut 52, Sími 530 1500, husakaup@husakaup.is

9. júní 2005 FI M MTU DAGU R
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST
CHARLES DICKENS (1812-1870)

1741 Ferming barna er lögboðin
hér á landi en hafði þó
tíðkast um aldir.

Thatcher vinnur stórsigur

lést þennan dag.

„Lánsábyrgð er kerfi þar sem maður sem ekki
getur borgað fær annan mann sem ekki getur
borgað til að ábyrgjast að hann geti borgað.“
Charles Dickens er einn ástsælasti rithöfundur sem uppi hefur verið. Vinsældir
verka hans endurspeglast í því að enn er verið að prenta allar bækur hans.

timamot@frettabladid.is

Íhaldsflokkur Margrétar Thatcher,
forsætisráðherra Breta, vann stórsigur í þingkosningum þennan
dag árið 1983. Thatcher hafði þá
þegar setið eitt kjörtímabil en
flokkur hennar hlaut 397 sæti á
þingi en Verkamannaflokkurinn
aðeins 209. Frjálslyndi flokkurinn,
sem bauð sig fram í fyrsta sinn
þetta árið, hlaut jafn mörg atkvæði og Verkamannaflokkurinn
þó sætin hafi einungis orðið 23.
Margrét Thatcher varð leiðtogi
Íhaldsflokksins árið 1975 á tíma
þegar flokknum hafði hnignað
stórlega, og forsætisráðherra eftir
kosningasigur 1979. Hún tryggði
að verkalýðsfélög færu að lögum,

seldi fjölda ríkisfyrirtækja og jók
virðingu fyrir Bretum annars staðar. Ein af ástæðum þessa stórsigurs árið 1983 var talin vera vinsældir Thatchers eftir sigur Bretlands í Falklandseyjastríðinu en
hún hafði ekki sætt sig við hernám argentísku herforingjastjórnarinnar á eyjunum. Eftir sigurinn
1983 tilkynnti Thatcher að þung
dagskrá yrði á komandi þingi.
Önnur ástæða fyrir sigri Íhaldsflokksins var talinn vera vandræðagangur innan Verkamannaflokksins, sem hafði klofnað fyrir
kosningarnar.
Leiðtogi Verkamannaflokksins,
Michael Foot, sagði útkomu

1880 Hornsteinn er lagður að Alþingishúsinu við Austurvöll
í Reykjavík.
1934 Andrés önd tekur fyrstu
skref sín til frægðar þegar
hann birtist í fyrsta sinn í
mynd Disneys, litlu gulu
hænunni.
1970 Hussein Jórdaníukonungur
sleppur naumlega frá
banatilræði.
1976 Benny Goodman, konungur sveiflunnar, heldur tónleika á Listahátíð.

9. JÚNÍ 1983

kosninganna harmleik fyrir þjóðina. Síðar á árinu sagði hann af
sér en við honum tók Neil
Kinnock.

1994 Síld af norsk-íslenska stofninum veiðist innan íslenskrar lögsögu í fyrsta
sinn í 26 ár.

AFMÆLI

ANDLÁT
Gísli Jósefsson málarameistari lést á
heimili sínu mánudaginn 6. júní.
Ásta Haraldsdóttir frá Garðshorni, Vestmannaeyjum, lést á Heilbrigðisstofnun
Vestmannaeyja fimmtudaginn 2. júní.
Rósa Einarsdóttir lést á Hrafnistu í
Hafnarfirði sunnudaginn 5. júní.
Jensína Sveinsdóttir frá Gillastöðum í
Reykhólasveit, áður til heimilis að Austurbrún, andaðist á Hrafnistu, Reykjavík,
sunnudaginn 5. júní.
Sigurður Ármann Guðmundsson frá
Vestmannaeyjum, Kríuhólum 4, Reykjavík, lést á hjúkrunarheimilinu Eir sunnudaginn 5. júní.

Örn Sigurðsson arkitekt er 63 ára.
Salvatore Torrini er 59 ára.
Jón Torfi Jónasson prófessor er 58 ára.
Svava Björnsdóttir listamaður er 53
ára.

Guðný Skjóldal Kristjánsdóttir, Lindasíðu 2, Akureyri, lést mánudaginn 6.
júní.

Guðni Már Henningsson útvarpsmaður er 53 ára.

Áskell Bjarnason lést á heimili sínu í
Danmörku mánudaginn 6. júní.

13.00 Hólmfríður Andrésdóttir, hjúkrunarheimilinu Skjóli, áður til
heimilis á Flókagötu 19 í Reykjavík, verður jarðsungin frá Háteigskirkju.
13.00 Guðmundur Bergsteinn Jóhannsson, Birkigrund 2, Selfossi,
verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju.
13.00 Pétur M. Andrésson, Hátúni 10b,
verður jarðsunginn frá Landakotskirkju.
13.30 Sigurður Ingi Sigurðsson, áður til
heimilis að Víðivöllum 4, Selfossi,
verður jarðsunginn frá Selfosskirkju.

Helgi Hjörvar alþingismaður er 38 ára.

Tilkynningar um merkisatbur›i,
stórafmæli, andlát og jar›arfarir
í smáletursdálkinn hér á sí›unni
má senda á netfangi›
timamot@frettabladid.is.

Á VINNUSTOFUNNI „Mynd er í sjálfu sér aldrei meira virði en sá tími og efni sem í hana fer og aldrei meira virði en það sem einhver
vill borga fyrir hana.“

Augl‡singar á a› senda á
auglysingar@frettabladid.is e›a
hringja í síma 550 5000.

Er ekki rauðadregilsmaður

Elskuleg systir okkar og mágkona,

Jófríður Ólafsdóttir
Staðarhrauni 3, Grindavík,

verður jarðsungin frá Grindarvíkurkirkju laugardaginn 11. júní
kl. 11.00.
Jón Ólafsson
Pálína Ólafsdóttir
Gísli Örn Ólafsson
Magnús Ólafsson

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

JAR‹ARFARIR

Agnes Jónsdóttir
Ísleifur Haraldsson
Njála Vídalín
Ragnheiður Arngrímsdóttir.

TÍMAMÓT: GARÐAR JÖKULSSON, SJÖTÍU ÁRA, OPNAR ÞRJÁR SÝNINGAR Í JÚNÍ

Myndlistarmaðurinn
Garðar
Jökulsson varð sjötugur fyrr á
árinu. Það væri varla í frásögur
færandi ef ekki væri fyrir það að
hann hefur eingöngu verið myndlistarmaður lítinn hluta ævinnar en
hann strauk fyrst pensli eftir striga
fimmtugur að aldri.
Í tilefni afmælisins ætlar hann
að opna þrjár myndverkasýningar í
júní. Hann hefur þegar opnað þá
fyrstu í húsakynnum Skíðaskálans í
Hveradölum. Á laugardaginn opnar
Garðar sýningu í „The Three Flags
Club“ á Keflavíkurflugvelli og
síðar í mánuðinum verða sýndar
myndir eftir hann í Formlist í
Kópavogi.
Þó tiltölulega stutt sé síðan
Garðar hóf að mála hefur hann

ávallt haft mikinn áhuga á myndlist. „Ég hugsa að ég hafi séð allar
menningarsýningar í Reykjavík
síðustu 55 árin,“ segir hann kátur í
bragði. Garðar er algerlega sjálfmenntaður í fræðunum en starfaði
áður í banka og átti heildsölu. Þegar
börnin hans fjögur voru farin að
heiman ákvað hann að breyta alveg
um stefnu. „Ég vissi strax hvað og
hvernig ég ætlaði að mála,“ segir
Garðar, sem fyrst um sinn málaði
sér til ánægju.
Hann segir enga sérstaka andagift koma yfir sig þegar hann
málar. Hins vegar eigi hann í litlum
vandræðum með að framleiða verk.
„Mér finnst afskaplega auðvelt að
ákveða hvenær mynd er búin,“
segir Garðar. Málningarvinnan sem

hann greip stundum í með
málarameistaranum föður sínum
hafi hjálpað sér þegar hann settist
fyrst við strigann.
Garðar segist vera náttúrumálari en íslensk náttúra hefur
heillað hann alla tíð. „Ég er hvorki
lúðrasveitar-, rauðvíns- eða rauðadregilsmaður,“ segir Garðar, sem
sér um allt í kringum vinnu sína
sjálfur. Hann lætur smíða ramma
fyrir sig og setur myndirnar sjálfur
í. „Þetta er eins og að fylgja barninu
sínu úr hlaði,“ segir hann hlæjandi.
Garðar hefur aðeins eina viðmiðun í verðlagningu: „Mynd er í
sjálfu sér aldrei meira virði en sá
tími og efni sem í hana fer og aldrei
meira virði en það sem einhver vill
borga fyrir hana“.

FYRSTA STARFIÐ:

Heppin a› sleppa vi› unglingavinnuna
Innilegar þakkir til ykkar allra fyrir samúðina,
kveðjurnar, blómin og þann mikla stuðning sem
þið hafið sýnt fjölskyldunni vegna andláts og útfarar ástkærs eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður og afa,

Sigurjóns G. Sigurjónssonar
Birkigrund 71, Kópavogi.

Anna Ásgeirsdóttir
Freyja Sigurjónsdóttir
Þórir Sigurgeirsson
Ásgeir Sigurjónsson
Silja Sverrisdóttir
Drífa Sigurjónsdóttir
Ólafur Baldursson
og barnabörn

Fyrsta starf Katrínar Jakobsdóttur, varaformanns Vinstri
grænna, var barnapössun en
þrettán ára passaði hún litla
frænku sína. „Ég þurfti bara að
labba og fékk borgað fyrir, mér
fannst þetta afar skemmtilegt,“
segir Katrín sem hefur ekki
passað börn síðan. Hún segist
ekki vera mikil barnagæla þó
hún hafi verið það á sínum tíma
enda fylgi það aldrinum.
Katrín segist hafa lært heilmikið á starfinu. „Þá voru engin
námskeið og maður varð að átta
sig á þessu sjálfur,“ segir Katrín
sem stundum lenti í því að barnið grét stanslaust án þess að hún
hefði hugmynd um af hverju eða
hvað hún ætti að gera.

Katrín stóð í barnapössun í
tvö sumur. Fyrra sumarið hjálpaði hún móðurinni með nýfætt
barnið en næsta sumar trillaði
hún um með eins árs barnið í
kerru. Hún segist mest hafa verið ein á ferðinni. Það virðist hafa
átt ágætlega við hana því næsta
starf hennar var póstútburður.
Á þessum tíma voru vinir
hennar í unglingavinnunni.
Katrín er fegin að hafa sloppið
við að fara í hana þar sem hún
þjáist af gróðurofnæmi og líklega hefði hún eytt sumrinu
hnerrandi með rautt nef.
Katrín segist búa vel að þessari reynslu sem muni nýtast
henni ef hún eignast sjálf börn í
framtíðinni. ■

KATRÍN JAKOBSDÓTTIR
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HEIMSINS STÆRSTA GLERÞAK Menn
vinna að heimsins stærsta gegnsæja þaki,
sem verður hluti af lestarstöð í Sjanghæ.
Þakið er 278 metrar í þvermál.
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GLEÐI OG GAMAN Hápunktur hátíðarinnar verður Brákarball á laugardagskvöld.

Borgfirðingahátíð:

Mi›nætursund
í Hreppslaug
Ferðalangar og heimamenn geta
skellt sér í miðnætursund í
Hreppslaug á föstudagskvöld en
það
er
hluti
af
Borgfirðingahátíð sem haldin verður
í sjötta sinn um næstu helgi.
Fyrir sundið geta menn hlýtt á
Álftagerðisbræður þenja raddböndin á Baðstofukvöldi á
Indriðastöðum í Skorradal.
Útihátíð verður við Hyrnutorg á laugardag en Brákarball
verður hápunktur hátíðarinnar.
Á útidansleiknum, sem ætlaður
er fyrir alla fjölskylduna,
syngur hljómsveitin Á móti sól
fyrir dansi. Allir landsmenn,
bæði þeir sem vakna snemma og
þeir sem aldrei fóru að sofa,
geta gætt sér á fríum morgunverði í Skallagrímsgarði á
sunnudagsmorgun. Þá verður
boðið upp á leiki og létt grín á
nýjum
ferðaþjónustustað
í
Fossatúni. ■

ÍSLANDSVINUR

FÆDDUST ﬁENNAN DAG

Subaru Legacy er ekki mest seldi bíll í heimi. En hann er konungur

1792 John Howard
Payne, rithöfundur.

á nor›ursló›um og ber höfu› og her›ar yfir keppinauta sína í
fjalllendi. Frábær fjórhjóladrifstækni Subaru er sérhönnu› fyrir
landsvæ›i ﬂar sem vegir eru misjafnir og ve›ur válynd. Legacy
er nautsterkur og stö›ugur á vegi. Hann er sannur Íslandsvinur.

1892 Helena Rubinstein, stofnandi
snyrtivörukeðju.

Fjárfestu í n‡jum Subaru Legacy fyrir fer›alög sumarsins og ﬂú
fær› frábæran kaupauka frá Intersport e›a Nevada Bob til a›
gulltryggja eftirminnilegt sumar fyrir alla fjölskylduna.

Ver› frá:
1893 Cole Porter,
tónskáld.

2.220.000 kr.
Legacy Wagon: 2.320.000 kr.

50.000 króna gjafabréf

Legacy Sedan:

Öllum n‡jum Subaru Legacy bílum fylgir nú 50.000 króna úttekt í
Intersport e›a Nevada Bob. Bættu vi› tjaldi, grilli, golfsetti e›a
flugustöng og borga›u ekki krónu!

Fer›agasgrill fylgir öllum n‡jum Subaru Legacy.

1951 Bonnie Tyler,
rokkari.

Sævarhöf›a 2 Sími 525 8000 www.ih.is
Hrísm‡ri 2a
800 Selfossi
482-3100

1963 Johnny Depp,
leikari.

Eyrarlandi 1
530 Hvammstanga
451-2230

Sæmundargötu 3
550 Sau›árkróki
453-5141

Holtsgötu 52
260 Njar›vík
421-8808

Dalbraut 2b
300 Akranesi
431-1376

Opi›: Mánudaga – föstudaga kl. 9:00–18:00 og laugardaga kl. 12:00–16:00
Víkurbraut 4
780 Höfn í Hornafir›i
478-1990

Bú›areyri 33
730 Rey›arfjör›ur
474-1453

Sindragötu 3
400 Ísafjör›ur
456-4540

Óseyri 5
603 Akureyri
461-2960
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Heyrst hefur ...
... að allt sé á öðrum endanum í Víkinni
eftir að Sigurður Jónsson, þjálfari liðsins,
losaði sig við þá Vilhjálm Vilhjálmsson og
Stefán Örn Arnarson. Svo er FH-ingurinn
Pétur Óskar Sigurðsson farinn að láni til
ÍBV og veitir þeim ekki af liðsstyrknum í
sóknina.

sport@frettabladid.is

MARKAHRÓKURINN TRYGGVI GUÐMUNDSSON: 10. LEIKMAÐURINN SEM SKORAR 10 LANDSLIÐSMÖRK

> Við hrósum ...

Vonandi ekki minn sí›asti landsleikur

... Tryggva Guðmundssyni sem átti frábært
kvöld með íslenska landsliðinu í
gærkvöldi. Hann sýndi og
sannaði að það er ekki
sjálfgefið að menn sem spila
hér heima eigi ekkert
erindi í íslenska
landsliðið. Hann skoraði
sitt tíunda
landsliðsmark og var
óheppinn að bæta ekki
fleirum við.

„Ég var búinn að plana það að skora tíunda landsliðsmarkið fyrir löngu, svo
maður verður að standa við stóru orðin.
Ég er mjög ánægður með mitt framlag
hérna í dag. Ég næ að skora
mark og leggja önnur tvö, svo
að ég vona að ég sé ekki að
spila minn síðasta landsleik. Ég hefði
líka viljað sjá skotið mitt sem fór í
slána fara inn. Eiður sagði mér að
það hefði munað nokkrum sentimetrum, en svona er boltinn,“ sagði
Tryggvi Guðmundsson sem varð í
gær tíundi leikmaðurinn frá upphafi
sem skorar 10 A-landsliðsmörk.
Tryggvi skoraði fyrsta markið sitt í
fyrsta landsleiknum sínum gegn
Færeyjum 27. júlí 1997 og það
tíunda í sínum 35. landsleik á

Laugardalsvellinum í gær.
Það hafa aðeins þrír
leikmenn verið fljótari að skora tíunda
markið sitt, Ríkharður Jónsson náði því í
14. leiknum,
Eiður Smári
Guðjohnsen í
þeim þrítugasta og Ríkharður
Daðason skoraði sitt
10. mark í sínum 32.
landsleik.
Tryggvi hefur skorað
fimm mörk í fyrstu
fjórum leikjum
Landsbankadeildar-

innar og þessi mikli markaskorari nýtti
tækifærið í landsliðinu vel í gær en
hann skilaði, auk marks og tveggja
stoðsendinga, fyrirliðastöðunni síðustu
tíu mínútur leiksins.
„Maður heyrir raddirnar í stúkunni
þegar fólk er orðið pirrað á því hvað
okkur gengur illa að brjóta niður
þessa 6-3-1 vörn hjá þeim sem er
auðvitað mjög erfið við að eiga. Það er
bara þolinmæðisvinna að brjóta svona
vörn á bak aftur og hún bíður ekki upp
á neina samba-knattspyrnu, en við náðum að setja fjögur mörk á þá og klára
þetta,“ segir Tryggvi sem skoraði þarna í
þriðja landsleiknum í röð gegn Möltubúum sem ættu að vera farnir að kannast vel við kappann.

> Við bíðum spenntir ...
.... eftir að sjá hvernig íslenski landsliðshópurinn verður skipaður í haust
þegar liðið verður kallað
saman á ný. Munu Ásgeir og
Logi treysta enn og aftur á
þekktu stærðirnar eða
gefa nýju mönnum
sem stóðu sig svo vel í
vikunni áfram tækifæri?

Loksins þrjú stig í húsi
Íslenska landsli›i› í knattspyrnu bjarga›i ﬂví sem bjarga› var› eftir bagalega
ni›urstö›u gegn Ungverjum um helgina. Íslendingar skoru›u fjögur gó› mörk
gegn Maltverjum og juku sjálfstrausti› a›eins fyrir lokasprettinn.

Ísland

4–1
Malta

Laugardalsv., áhorf: 4887

Skomina, Slóveníu (5)

1–0 Gunnar Heiðar Þorvaldsson (28.)
2–0 Eiður Smári Guðjohnsen (34.)
2–1 Brian Said (59.)
3–1 Tryggvi Guðmundsson (75.)
4–1 Veigar Páll Gunnarsson (85.)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
16–14 (13–7)
Varin skot
Árni Gautur 6 – Gauci 7
Horn
3–2
Aukaspyrnur fengnar
15–22
Rangstöður
5–0

FÓTBOLTI Eftir að öll íslenska varnarlínan var þurrkuð út í leiknum
gegn Ungverjum á laugardag var
kominn nýr grunnur í íslenska liðið. Auðun Helgason var kallaður í
landsliðið og settur í byrjunarliðið
og var í vörninni ásamt Stefáni,
Arnari Þór og Grétari sem allir
voru á miðjunni gegn Ungverjum.
Eftir fremur rólega byrjun þar
sem íslenska liðið er einfaldlega að
þreifa fyrir sér virðist vörnin eilítið óstyrk en henni vex ásmegin eftir því sem líður á leikinn.
En þessar fyrstu 25 mínútur

voru erfiðar. Maltverjar pakka sex
mönnum í vörn og aðrir þrír eru
ekki langt undan. Og íslenska liðið
virðist ráðþrota. Eini maðurinn
sem virðist geta gert eitthvað er
Eiður Smári Guðjohnsen sem
reynir hvað hann getur að sækja
boltann aftur og spila honum fram.
Það gengur erfiðlega.
En eftir fyrsta markið sem
Gunnar Heiðar skorar eftir frábæra sendingu Tryggva virðist ísinn brotinn og restin kemur sjálfkrafa. Eiður skorar gott mark þar
sem boltanum er fleytt í gegnum
maltnesku vörnina og snertir
aldrei jörðina fyrr en hann hefur
sungið sitt lag í netmöskvanum.
Íslendingar voru þó heppnir að
fá ekki á sig mark skömmu áður en
þeir skora sitt fyrsta er hinn skjóti
Mifsud kemst fram hjá Árna Gauti
í markinu eftir langt úthlaup hans.
Stefán Gíslason stendur vaktina á
línunni og Árni Gautur er fljótur
aftur. Undir lok hálfleiksins bjargar svo Auðun Helgason stórkostlega er George Mallia er við það að
setja boltann í autt mark Íslendinga eftir góða fyrirgjöf Mifsud.
Síðari hálfleikur byrjar eins og
sá fyrri. Rólegur og lítið að gerast.
Þar til að Maltverjar skora að því

er virðist fyrirvaralaust. Íslendingar vakna upp við vondan draum
og hysja upp um sig brækurnar og
klára leikinn. Eftir þriðja markið,
sem Tryggvi Guðmundsson skorar
eftir að hafa skotið tvisvar í tréverkið, er leiknum lokið. Íslendingar taka öll völd og eru óheppnir
að skora aðeins eitt í viðbót.
Það var gaman að sjá „minni
spámenn“ fá sitt tækifæri í íslenska landsliðinu og voru það þeir
sem héldu leik íslenska liðsins á
floti allt til lokamínútunnar. Varamennirnir áttu mjög fína innkomu
og Veigar Páll átti frábæran
lokakafla í leiknum. Vörnin stóð
fyrir sínu og ánægjulegt að sjá að
það sé hægt að sjóða saman ágæta
vörn með ekki lengri fyrirvara.
Það hefði þó sjálfsagt horft öðruvísi við ef andstæðingurinn hefði
verið sterkari. Tryggvi átti frábæra innkomu í íslenska landsliðsins og naut sín til hins ítrasta. Það
var unun að fylgjast með honum.
En þegar öllu er á botninn
hvolft anda allir eilítið léttar, þó
sérstaklega landsliðsþjálfararnir
og forráðamenn KSÍ. Þeim tókst að
bjarga andliti íslenska boltans þó
ekki sé nema um stundarsakir.
eirikurst@frettabladid.is

ALLIR MARKASKORARNIR SAMANKOMNIR Markaskorarar Íslands í gær, Tryggvi Guðmundsson (til hægri), Gunnar Heiðar Þorvaldsson,

Veigar Páll Gunnarsson (7) og Eiður Smári Guðjohnsen (9) fagna marki þess síðastnefnda ásamt Grétari Rafni Steinssyni (2)
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FRAMMISTAÐA ÍSLENSKU LEIKMANNANNA GEGN MÖLTU
MARKIÐ:
ÁRNI GAUTUR ARASON
5
Virkaði ekki sannfærandi og hefði ekki átt
að missa boltann frá sér í markinu.

VÖRNIN:
GRÉTAR RAFN STEINSSON
7
Ekkert upp á hann að klaga varnarlega
og sótti hart fram þegar þar átti við. Skilaði boltanum ágætlega frá sér og var
enginn duglegri en hann að prjóna sig í
gegnum vörn Möltu.
STEFÁN GÍSLASON
8
Var mjög traustur og hafði góð tök á
Mifsud, hættulegasta manni Maltverja.
Var eilítið óöruggur í byrjun, eins og búast mátti við.
AUÐUN HELGASON
7
Kom beint í byrjunarliðið eftir að hafa
verið kallaður skyndilega í hóp um helg-

ina. Átti fínan dag og var traustvekjandi.
ARNAR ÞÓR VIÐARSSON
6
Var mjög ferskur framan af en róaðist eftir að Íslendingar skora mörkin. Náði einstaklega vel saman með Tryggva og Eið.

MIÐJAN:
BRYNJAR BJÖRN GUNNARSSON
6
Duglegur eins og alltaf. Gekk illa að skila
boltanum frá sér eins og alltaf.
EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN
8
Algjör lykilmaður í liðinu. Var eini
maðurinn sem gerði eitthvað í stöðunni
0–0 en lét lítið á sér bera eftir að
sigurinn var tryggður. Skoraði gott mark.
(81., Helgi Valur Daníelsson, –): Átti
góða innkomu og var óheppinn að skora
ekki.
KÁRI ÁRNASON
5
Náði sér aldrei almennilega á strik og var
lítið áberandi í leiknum. (63., Jóhannes

Harðarson, 6): Átti náðugan dag í sínum
fyrsta landsleik og stóð sig ágætlega.

SÓKNIN:
VEIGAR PÁLL GUNNARSSON
7
Var lengi að vinna sig inn í leikinn en átti
frábæran lokakafla þar sem hann lagði
upp eitt mark og skoraði annað. Kemst
langt á því.
GUNNAR HEIÐAR ÞORVALDSSON
7
Skoraði gott mark sem kom Íslendingum
á sporið og lagði upp mark númer tvö. Var
annars í strangri gæslu og fékk úr fremur
litlu að moða. (63., Hannes Þ.
Sigurðsson, –): Nýtti sínar mínútur vel.
TRYGGVI GUÐMUNDSSON
8
Maður leiksins. Átti frábæran dag, lagði
upp tvö mörk og skoraði eitt sjálfur, auk
þess að skjóta tvisvar í tréverkið. Tryggvi
naut sín til hins ýtrasta og var hrein unun
að fylgjast með honum.

VÍKINGUR - HK
VÍKINGSVELLI Í KVÖLD KL. 20:00

Frítt inn fyrir þá sem mæta í Víkingsbúningi
Berserkjakjallarinn opnar kl. 19:00 þar sem hitað verður upp
Valtýr Björn og Böddi Bergs spjalla við stuðningsmenn kl. 19:30 í kjallaranum

www.vikingur.net
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LEIKIR GÆRDAGSINS

(15.), 0-3 Karol Kisel (54.), 0-4 Lubos Reiter
(60.)

4. RIÐILL:
Færeyjar-Írland
0-2
0-1 Ian Harte, víti (51.), 0-2 Kevin Kilbane (58.)

Undankeppni HM
1. RIÐILL:
Tékkland-Makedónía

6-1

0-1 Goran Pandev (14.), 1-1 Jan Koller (42.),
2-1 Jan Koller (45.), 3-1 Jan Koller (49.), 4-1
Jan Koller (53.), 5-1 Tomas Rosicky, víti (74.),
6-1 Milan Baros (88.).

Finnland-Holland

0-4

5. RIÐILL:
Hvíta Rússland-Skotland

Spánn-Bosnía
0-1 Zvjezdan Misimovic (38.), 1-1 Carlos
Marchena (90.).

Rúmenía-Armenía

8. RIÐILL:

3-0

1-0 Ovidiu Petre (29.), 2-0 Gheorghe Bucur
(40.), 3-0 Gheorghe Bucur (80.).

2. RIÐILL:
Danmörk-Albanía

3-1

1-0 Soren Larsen (4.), 2-0 Soren Larsen
(46.), 3-0 Martin Jorgensen (54.), 3-1 Erjon
Bogdani (72.).

Grikkland-Úkraína

0-1

0-1 Andriy Husin (81.).

Kazakhstan-Tyrkkland

3. RIÐILL:

1-0

1-0 Imants Bleidelis (16.)

Luxemburg-Slóvakía

4-1

1-0 Gunnar Heiðar Þorvaldsson (28.), 2-0
Eiður Smári Guðjohnsen (34.), 2-1Brian Said
(59.), 3-1 Tryggvi Guðmundsson (75.), 4-1
Veigar Páll Gunnarson (86.).

VINÁTTULANDSLEIKIR:
Þýskaland-Rússland

2-2

0-1 Alexander Aniukov (26.), 1-1 Bastian
Schweinsteiger (30.), 2-0 1-1 Bastian
Schweinsteiger (70.), 2-2 ALeksandr
Kerzhakov (90.).

Svíþjóð-Noregur

2-3

1-0 Kim Källström (17.), 1-1 John Arne Riise
(61.), 1-2 Thorstein Helstad (64.), 1-3
Steffen Iversen (65.) 2-3 Johan Elmander
(68.). Þetta var fyrsti sigur Norðmanna í
Svíþjóð í 54 ár.

0-1

0-1 Cristiano Ronaldo (33.).

Lettland-Liechtenstein

1-1

0-6

0-1 Fatih Tekke (13.), 0-2 Ibrahim Toraman
(15.), Tuncay Sanli (38.), 0-4 Fatih Tekke
(80.), 0-5 Hamit Altintop (88.), 0-6 Tuncay
Sanli (90.).

Eistland-Portúgal

Ísland-Malta

0-4

0-1 Szilard Nemeth (5.), 0-2 Marek Mintal

Landsli›sfyrirli›inn Ei›ur Smári Gu›johnsen skora›i í ﬂri›ja landsleiknum í
rö› og sitt 15. A-landsli›smark frá upphafi.

0-0

7. RIÐILL:

0-1 Ruud van Nistelrooy (35.), 0-2 Dirk Kuijt
(77.), 0-3 Phillip Cocu (85.), 0-4 Robin Van
Persie (87.).

Liðið og þjóðin þurfti sigur

Japan, Sádí-Arabía, Suður-Kórea og
Íran tryggðu sér öll sæti í úrslitakeppni
HM í Þýskalandi 2006. Engin Evrópuþjóð
er örugg en Úkraínu vantar aðeins einn
sigur til að komast í fyrsta sinn í
stórkeppni.

FÓTBOLTI „Liðið og þjóðin þurftu
sigur og ég vona að fólk hafi
skemmt sér vel. Það voru fleiri á
vellinum en ég bjóst við og mig
langar að þakka fyrir stuðninginn
sem við fengum. Það reynir dálítið
á þolinmæðina fyrir okkur að spila
á móti svona vörn og ég var með
einn límdan á mig allan leikinn,
sem ætlaði að elta mig þegar ég
fór á klósettið í hálfleik,“ sagði
Eiður Smári Guðjohnsen sem
skoraði í þriðja landsleik sínum í
röð og komst upp fyrir föður sinn
Arnór Guðjohnsen á markalista Alandsliðsins. Arnór skoraði 14
mörk í 73 leikjum á sínum tíma en
Eiður Smári hefur nú skorað 15
mörk í 36 landsleikjum.
„Við náðum að spila ágætlega
og það eina leiðinlega er að fá á sig
þetta mark. Það var mikill kraftur
í ungu strákunum hjá okkur, sérstaklega Grétari, hann kom inn í
þetta með þvílíkan kraft, sem er
bara gott mál. Auðvitað gæti ég
nefnt tíu til viðbótar og mér finnst
bara gott að enda þetta núna á
sigri hérna á heimavelli og það
verður gott að komast í smá frí,“
sagði Eiður Smári sem hefur skor-

FIMMTÁNDA MARKIÐ Eiður Smári Guðjohnsen fagnar hér sínu 15. marki fyrir íslenska A-

landsliðið á skemmtilegan hátt ásamt Tryggva Guðmundssyni.

að fimm mörk í sjö leikjum undankeppninnar. Eiður Smári fær nú
langþráð frí en hann hefur leikið
64 leiki á þessu tímabili, 57 með
Chelsea í öllum keppnum og svo 7
með íslenska landsliðinu. Mörkin

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

hans Eiðs Smára á þessu
eftirminnilega
og
frábæra
tímabili eru 22 talsins, 16 með
Chelsea og 6 með íslenska
landsliðinu.
-bb, -óój

Ásgeir Sigurvinssyni landsliðsþjálfara var létt eftir að fyrsti sigurinn var í höfn:

Sigurinn gefur okkur gott sjálfstraust
FÓTBOLTI „Það er vissulega léttir að
vera búnir að klára þennan leik,
4-1 eru góð úrslit og ég bið ekki
um meira,“ sagði Ásgeir Sigurvinsson landsliðsþjálfari eftir
leikinn.
„Við leyfðum þeim að komast inn
í leikinn á dálitið ódýran hátt, en
við vorum betra liðið í dag og
verðskulduðum þennan sigur. Við
byrjuðum seinni hálfleikinn ekki
nógu vel og ekki þann fyrri heldur í rauninni, því við vorum lengi
að koma okkur í gang. Liðið náði
sér á ágætan skrið undir lok fyrri
hálfleiksins og náði svo að rífa sig
upp eftir að þeir minnkuðu muninn, sem mér fannst bera vott um
góðan karakter.
Við vissum að þeir yrðu mjög
varnarlega sinnaðir og við tókum
ekki ákvörðun um að stilla upp 44-3 fyrr en við sáum æfingu hjá
þeim og sáum hversu varnarsinn-

að þeir ætluðu að leika gegn okkur. Við ákváðum að reyna því að
nýta okkur vængina og hafa Eið í
sóknarhlutverki á miðjunni, sem
mér fannst bara heppnast ágætlega.
Ungu strákarnir voru að leika
mjög vel og það var gaman að sjá
Tryggva koma inn og standa sig
svona vel. Hann sannaði það að
það er ekkert búið að afskrifa
menn þó þeir komi til Íslands. Við
erum auðvitað að mæta með mjög
ungt lið til leiks hérna núna og ég
held að ég hafi talið eina átta leikmenn sem vantaði í liðið, svo að
þetta var bara mjög ánægjulegur
dagur.
Mér finnst jákvæðast við leikinn í dag að við skulum skora
fjögur mörk og að við skyldum
ekki láta það á okkur fá þegar við
fengum á okkur markið og vinna
sannfærandi. Ég vona að þetta

SVONA STRÁKAR Ásgeir Sigurvinsson
stýrir sínum mönnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

gefi okkur sjálfstraust í næstu
leiki og það verður mjög gaman
að taka á móti Króötunum í næsta
leik.“
-bb

Eggert Magnússon, formaður Knattspyrnusambandsins:

Ánæg›ur me› ungu strákanna
„Ég hefði auðvitað viljað
sex stig út úr þessum tveimur
leikjum núna og það var sárt að
tapa fyrir Ungverjunum, en í dag
er ég gríðarlega ánægður með
þessa ungu stráka sem eru að
koma inn í dag og berjast um
hvern einasta bolta og gefa ekkert
eftir.

FÓTBOLTI

Í STÚKUNNI Eggert Magnússon fylgist með
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
gangi máli í gær.

Ég vona að þetta sé til marks
um bjarta framtíð hjá landsliðinu
og ég er viss um að við getum
byggt á þessu fyrir leikina í
haust,“ sagði Eggert Magnússon,
formaður KSÍ eftir fyrsta sigur
íslenska landsliðsins í undankeppni HM 2006.
-bb

Gunnar H. Þorvaldsson:

Grétar Rafn Steinsson:

Ég og Tryggvi
hugsum svipa›

Ég er kominn
til a› vera

„Þetta er algjör snilld og
hefur verið draumur síðan ég
byrjaði fyrst í boltanum. Nú er
bara að vona að mörkin verði
fleiri.“ sagði Gunnar Heiðar Þorvaldsson eftir leikinn þegar hann
var spurður að því hvernig væri
að spila fyrir íslenska landsliðið.
Gunnar spilaði vel í þessum
tveimur leikjum, gegn Ungverjum og svo gegn Möltu. Hann náði
að skora sitt fyrsta landsliðsmark
í gær þegar hann skoraði fyrsta
mark leiksins og kom Íslandi yfir.
„Það kom langur á bolta á
Tryggva og ég held að við hugsum
svipað, hann vissi að ég var mættur þarna. Ég kallaði og hann sá
mig og gaf fyrir í fyrsta og ég
náði að skalla inn.“ sagði Gunnar.
„Þessi leikur var fínn á köflum
en ansi erfitt að brjóta ísinn þegar
þeir voru eitthvað níu í teignum
en um leið og það gekk þá vissum

FÓTBOLTI „Það er gott að ná sigri
gegn Möltu eftir að hafa aðeins
fengið eitt stig úr fyrri leiknum.
Það er ansi erfitt að spila gegn
svona liðum og þetta minnir á bikarleiki, maður þekkir það heima
hvað það er oft erfitt að spila gegn
neðri deildar liðum í bikarnum og
brjóta þau niður.“ sagði Grétar
Rafn Steinsson eftir leikinn en
hann hefur vakið mikla athygli
fyrir vasklega framgöngu með
landsliðinu.
„Ég hef lengi beðið eftir þessu
tækifæri og nú er það komið, ég
vona að ég hafi bara staðið mig
ágætlega og haldi sæti mínu. Ég
er ákveðinn í að vera kominn til
að vera. Það er til nóg af ungum
leikmönnum sem þyrstir í að sýna
sig og sanna og spila fyrir liðið.
Ég held að það sé mjög jákvætt að
það séu að koma smá kynslóðaskipti í þetta.“ sagði Grétar Rafn.

FÓTBOLTI

FYRSTA MARKIÐ Gunnar Heiðar Þorvaldsson fagnar hér sínu fyrsta marki fyrir
íslenska A-landsliðið.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

við að þetta yrði auðveldara. Fyrir leikinn vissum við að þetta yrði
bara þolinmæðisvinna. Við vorum
síðan klaufar að fá þetta mark á
okkur en náðum síðan fljótlega að
svara fyrir það, sem betur fer.“
-egm
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?

Seinni vináttuleikurinn gegn Svíum fór fram í gær:

JÚNÍ

6 7

8

Sigfús jafna›i í blálokin

9 10 11 12

Fimmtudagur
■ ■ LEIKIR
 20.00 Víkingur R. og HK mætast á
Víkingsvelli í 1. deild karla.

 20.00 Breiðablik og Víkingur Ó.
mætast á Kópavogsvelli í 1. deild.

■ ■ SJÓNVARP
 18.45 Golf á Sýn. PGA-mótaröðin.
 19.15 Aflraunir Arnolds á Sýn.
 20.20 HM 2006 á Sýn. Argentína
gegn Brasilíu.

 22.00 Olíssport á Sýn.
 23.15 Finnland–Holland á Sýn.

Ísland og Svíþjóð gerðu
jafntefli, 31-31, í síðari vináttulandsleik sínum sem fram fór á
Akureyri í gær. Ísland leiddi með
fjórum mörkum í leikhléi, 16-12.
Svíar voru mikið mun betri í
síðari hálfleik og Ísland jafnaði
leikinn á lokasekúndunni en þar
var á ferðinni Sigfús Sigurðsson.
Uppskeran úr þessum tveim leikjum gegn Svíum er því sigur og
jafntefli sem er mikil framför frá
síðustu árum.
Róbert Gunnarsson fór hamförum í íslenska liðinu og skoraði
átta mörk í níu skotum. Einar
Hólmgeirsson kom næstur með
fjögur mörk. Arnór Atlason, Ólafur Stefánsson og Jaliesky Garcia
Padron skoruðu allir þrjú mörk.

HANDBOLTI

Logi
Geirsson,
Sigfús
Sigurðsson,
Snorri
Steinn
Guðjónsson skoruðu allir tvö
mörk. Vignir Svavarsson, Guðjón
Valur Sigurðsson, Þórir Ólafsson,
Alexander Peterson skoruðu eitt
mark en aðeins fyrirliðinn Dagur
Sigurðsson komst ekki á blað.
Birkir Ívar Guðmundsson stóð
sig vel í markinu og varði 21 skot
og Björgvin Páll Gústavsson
reyndi við tvö vítaköst en hafði
ekki erindi sem erfiði.

RÓBERT GUNNARSSON Fór á kostum gegn

Svíum í gær og skoraði mörk í öllum
regnbogans litum.
PEDROMYNDIR.IS/ÞÓRHALLUR JÓNSSON

Gerðu
allt fyrir
klárt
SQL Server
2005

Þér er hér með boðið á
mikilvæga alþjóðlega
ráðstefnu Microsoft og
samstarfsaðila.
Staðsetning: Nordica Hótel í Reykjavík,
miðvikudaginn 15. júní.
Fyrirlesarar
Gert Drapers, Rick Heiges, Carl Rabeler
og Richard Hundhausen.

Ekkert þátttökugjald

ADMINISTRATION SESSION
Installation and Upgrade: What will it take to
Migrate to SQL Server 2005?
How will the engine Enhancements/Changes in
SQL Server 2005 impact you?
Building highly available systems with SQL Server
2005 Using Database Mirroring, Database
Snapshots, Replication and Failover Clustering:
A Practical Guide.

DEVELOPMENT SESSION
Programming in SQL Server 2005 Using the
Hosted .NET Runtime.
Introducing the SQL Server 2005 Service Broker.

Ekki þarf að greiða þátttökugjald að ráðstefnunni,
sem stendur allan daginn.

Introducing the XML Data Type og XQuery.

Takmarkað sætaframboð

BUSINESS INTELLIGENCE

Vegna takmarkaðs sætaframboðs er nauðsynlegt að
skrá sig strax til að missa ekki af einstöku tækifæri.

Skráðu þig strax á
www.microsoft.is

Creating an ETL Application with Microsoft SQL
Server 2005 Integration Services.
Building Business Intelligence and Data Mining
Applications with Microsoft SQL Server 2005.
Delivering Information with SQL Server 2005
Reporting Services.

GCI ALMANNATENGSL - GREY COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

Alþjóðleg ráðstefna
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Fall bleikrar fordæmingar

MYND: HELGI SIGURÐSSON

SVAN BORG SIGMARSDÓTTI R FAGNAR BLEIKU.

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

Ekki fyrir svo löngu
datt mér ekki í hug
að kaupa bleikt.
Það var sama
hvort um var að
ræða bleik föt
eða innanstokksmuni. Bleikt var
bara ekki minn litur, frekar en svart,
sem einungis var leyfilegur sem skólitur. Mér þótti í lagi
að kaupa bleikt á ungar stelpur,
helst undir fimm ára. En bleikt á
fullorðnar manneskjur, það var einum of mikið Barbie fyrir minn
smekk.
Nú hefur þetta allt breyst. Ég
skarta bleikum kjólum, skóm,
jakka, bolum og jafnvel iPod sem

passar við nýja bleika lúkkið. Nú er
ég á því að bleikt sé sumarliturinn
og stolt af því að ganga í bleiku.
Ég man alveg hvenær og af
hverju viðhorf mitt breyttist. Það
var við inngöngu mína í Femínistafélagið. Ég átti von á því að við það
að ganga í þann merkilega félagsskap myndi ég læra af öðrum félögum um ýmislegt er varðar femínisma og jafnrétti. Ég myndi komast
í kynni við mismunandi viðhorf sem
myndi hjálpa mér við að skýra mína
eigin hugsun í jafnréttismálum. Ég
myndi einnig komast í nánari kynni
við hvað er að gerast í jafnréttismálum og pælingum hér á landi.
Mér datt aldrei í hug að innganga
mín í þennan félagsskap myndi
breyta viðhorfi mínu gagnvart lit-

um. Hefur maður ekki bara smekk
sem breytist lítið? Nú verð ég að
viðurkenna að svo er ekki og ég var
bara haldin fordómum gagnvart
þessum eina lit. Jafnvel þó svo að
hann sé til í ýmsum litbrigðum.
Dökkbleikur er ekki það sama og
fölbleikur. Svo er laxableikur og örlítið út í órans eða lillablátt. Flestum
þessum bleiku litum tek ég fagnandi, þótt ég dragi mörkin við að
ganga í fölbleikum litum. Það er
nefnilega vitað mál að ég lít út eins
og liðið lík ef sá litur er ríkjandi.
Eftir að hugur minn opnaðist í
þessu máli er bara að halda rannsóknum áfram og kanna hvort ég sé
haldin duldum fordómum í einhverju fleiru. Ef svo reynist er bara
að kippa því í liðinn.

12. hver vinnur.
Vinningar eru:
Miðar fyrir tvo á Mr & Mrs Smith.
Glæsilegur varningur tengdur
myndinni t.d. úr og bolir.
DVD myndir.
Margt fleira.

■ PONDUS

Eftir Frode Överli

Pondus! Af hverju hnýtir þú
peysuna bara ekki um
axlirnar eins og ég?

Af því að ég mmvli emmkki lghíta
svgowna mghvlvíei hrjommtasleg út
mmmed mpyesuna mlfadi mám
möxmlumn!*

*vil ekki líta svona
helvíti hommalega út
með peysuna lafandi
á öxlunum.

D3

■ GELGJAN
Hæ, pabbi. Hvað hefur
þú gert til að bæta
efnahagsástand þitt
í dag?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Öh...

Ég? Ég hef lagt mitt af
mörkum til að brjótast
undan oki hins
efnislega heims og
ætla að snúa vörn
í sókn.

Fínt! Farðu í kalda
sturtu!
Getur þú lánað
mér fjórar krónur
fyrir frímerki?

■ PÚ OG PA

HEIMSFRUMSÝNING 9. JÚNÍ

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

Eftir SÖB

■ KJÖLTURAKKAR

!
Snjór?

Eftir Patrick McDonnell

Ég hélt ég
hefði flogið
suður!!

■ BARNALÁN

Hvað
er þetta,
pabbi?

Þetta er svona dót til að
ala upp sitt
eigið fiðrildi!

Sennilega telst
Reykjavík ekki
með.

Eftir Kirkman/Scott
Sjáiði? Maður sendir bara þetta bréf
í póst og fólkið sendir okkur lirfur
sem munu svo vefja sér púpur!

Þið vitið hvað púpa er,
ekki satt?
Er það
Pokémon kall??
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A›dáendur Kylie vongó›ir
um a›ra tónleika
Talsmaður fyrirtækisins sem
skipulagði tónleikaferð Kylie
Minogue, sem nú hefur verið aflýst vegna veikinda hennar, er
hissa á hversu fáir hafi krafist
endurgreiðslu á miðunum. Aðeins
200 miðar af þeim 220.000 sem
seldir höfðu verið í Ástralíu hafa
verið endurgreiddir. „Allir sem
þurfa skjóta endurgreiðslu geta
fengið hana, en okkur sýnist að
eiginlega enginn sé að krefjast
hennar,“ segir talsmaður Frontier
Touring sem sér um tónleika
Minogue í Ástralíu. Svo virðist
vera sem aðdáendur Kylie haldi
enn í þá von að Kylie geti haldið
tónleikana síðar, en söngkonan

Kryddin or›in brag›laus

hefur ekkert tilkynnt um framtíðaráætlun sína. Hún er enn í Melbourne í Ástralíu með fjölskyldu
sinni og kærastanum, Oliver
Martinez, til að jafna sig eftir
skurðaðgerð við brjóstakrabbameini. Nú hefur sjúkrahúsið sem
annaðist Kylie lýst því yfir að
sögusagnir um að hún hafi hegðað
sér eins og frek dekurdrós á spítalanum séu ósannar. Sjúkrahúsherbergið mun ekki hafa verið
málað bleikt að hennar ósk, né
voru aðrir sjúklingar reknir úr
rúmum sínum til að rýma fyrir
Kylie. Víst er að Kylie má ekki við
rógburði sem þessum nú þegar
hún er að reyna að ná sér.

KYLIE MINOGUE Lítið hefur verið gefið
upp um ástand Kylie. Ef hún er í lyfjameðferð, eins og búast má við, er ólíklegt að
söngkonan geti haldið tónleika fljótlega.

Spice Girls spila ekki á Live8
tónleikunum. Þetta upplýsti
Bob Geldof í gær. Eins og kunnugt er hefur verið þrálátur
orðrómur um að stúlknasveitin
myndi koma saman á tónleikunum. Engri þeirra hefur tekist að
slá í gegn upp á eigin spýtur og
því voru margir á því að þetta
væri síðasta hálmstráið fyrir
þær til að verða stjörnur á ný.
Það eru komin sex ár síðan að
hljómsveitin var síðast á sviði
en Geldof segist vera alveg
harður á því að kryddin hafi
ekkert á þessa tónleika að gera.
„Þetta er pólitísk samkoma ekki
eitthvert grín,“ sagði Geldof.
„Ég ætla að vera alveg hreinskilinn.
Krakkarnir
mínir
syngja lögin eftir þær en því

SPICE GIRLS Þegar best lét var varla
hægt að þverfóta fyrir Kryddpíu-varningi. Í
dag segir Bob Geldof þær ekki vera nægjanlega vinsælar fyrir Live8

miður eru ekki nægilega margir
sem myndu nenna að horfa á
þær í dag. Þær eru ekki nógu
vinsælar.“

FRÉTTIR AF FÓLKI
ictoria Beckham
V
hefur sagt frá
því að hún muni

NISSAN

verða brúðarmeyja hjá Elizabeth Hurley þegar
hún giftist Arun
Nayar. „Liz sagði
að þegar hún gifti
sig vilji hún að ég
verði brúðarmeyja.
Ég sagði henni að
ég væri viss um
að hún setti mig
í eitthvað rosalega lummó
og flatbotna
skó,“ lét
söngkonan
hafa eftir sér.
Brúðkaupið
verður seinna
á þessu ári.

PATHFINDER
SKIPT_um landslag

atherine Zetu Jones var hafnað
um aðalhlutverk í söngleiknC
umAspects Of Love vegna þess að
hún þótti of kynþokkafull. Andrew
Lloyd Webber hefur nú sagt frá því
að þegar hann
hélt prufurnar
árið 1990 hafi
hann neyðst til
að hafna
Catherine vegna
óumdeildrar fegurðar hennar.
Leikstjórinn Sir
Trevor Nunn
sagði að hún
gæti aldrei orðið trúverðug í hlutverkinu því hann tryði því ekki að
nokkur maður myndi nokkurn tímann hafna henni. Hann sagði við
Webber: „Allir blóðheitir karlmenn í
salnum eiga eftir að verða brjálaðir
ef við látum karlleikarann hafna
henni,“ sagði Nunn.
aris Hilton og Mariah Carey eru
nú að bítast um hlutverk í leikritP
inu The Prince and the
Showgirls. Leikritið er
endurgerð á kvikmynd
frá 1950 og var þá Marilyn Monroe í aðalhlutverki. „Ég er búin að
fara í prufu og þeir
elskuðu mig. Það
eina sem er eftir er
bara að skrifa
undir samning,“
sagði Paris og virtist
ekkert hrædd við samkeppnina frá
Carey.
indsay Loan segist ekki skilja af
hverju allir hafi svona mikinn
áhuga á henni. Þessi ummæli koma
í kjölfar áreksturs sem hún lenti í
fyrir skemmstu. „Mér finnst ég ekki
geta gert neitt. Því meira sem ég
reyni að verja sjálfa mig þeim mun
harðar ráðast þau gegn mér,“ sagði
hún um slúðurblöðin. Lögreglan
hefur gefið út þá yfirlýsingu að ljósmyndari hafi viljandi keyrt á Lohan í
þeim tilgangi að ná af henni mynd.
„Þetta var ógnvekjandi reynsla. Það
þarf að setja ljósmyndurum
mörk núna,“
sagði Lindsay.
Hún sagðist
þó hafa haldið ró sinni því
hún skilji að
ljósmyndarinn sé
að sinna
starfi sínu
þó að
hann
hafi
gengið
allt of
langt í
þetta
skiptið.

ÆVINT†RI FYRIR SJÖ
Lífi› er ævint‡ri og Pathfinder tekur ﬂví fagnandi. Hann fer allt á fjórhjóladrifinu, er ﬂægilegur í öllum sjö sætunum, lipur innanbæjar og rúmar farangur
til fleiri mána›a. Hann er öflug listasmí›, traustur og vanda›ur. En fyrst og fremst sameinar Nissan Pathfinder ﬂa› grófa og ﬂa› fína í einum best
heppna›a útivistarbíl sí›ari ára.

L

PATHFINDER SE

STA‹ALBÚNA‹UR

Beinskiptur
174 hestöfl
5 dyra

• ﬁokuljós
• Króma› grill
• Le›urklætt st‡ri og gírstöng
• Króma›ar höldur inní bíl
• Hiti í speglum

• Áttaviti í baks‡nisspegli
• Lita› gler
• 7 sæta
• Birtuskynjari í spegli
• Útvarpsfjarst‡ring í st‡ri

• Innbyggt loftnet
(loftnet í afturrú›u)
• Regnskynjari
• Hra›astillir
(Cruise Control)

Ver›: 4.450.000 kr.

250.000 krónum flottari!

46.581 kr. á mán.*

ﬁeir sem kaupa Nissan Pathfinder í júní fá 32" dekk, krómstigbretti
og dráttarkrók í kaupbæti.

VEI‹IKORTI‹ FYLGIR ME‹!

F í t o n / S Í A

F I 0 1 3 3 8 4

Me› vei›ikortinu má vei›a nánast ótakmarka› í a.m.k. 20 vötnum
ví›svegar um landi› og tjalda endurgjaldslaust hjá mörgum ﬂeirra.
Nánari uppl‡singar á www.veidikortid.is

*Bílasamningur Glitnis me› 30% innborgun og eftirstö›var í 84 mánu›i.

Sævarhöf›a 2 Sími 525 8000 www.ih.is
Hrísm‡ri 2a
800 Selfossi
482-3100

Eyrarlandi 1
530 Hvammstanga
451-2230

Sæmundargötu 3
550 Sau›árkróki
453-5141

Holtsgötu 52
260 Njar›vík
421-8808

Dalbraut 2b
300 Akranesi
431-1376

Opi›: Mánudaga – föstudaga kl. 9:00–18:00 og laugardaga kl. 12:00–16:00
Víkurbraut 4
780 Höfn í Hornafir›i
478-1990

Bú›areyri 33
730 Rey›arfjör›ur
474-1453

Sindragötu 3
400 Ísafjör›ur
456-4540

Óseyri 5
603 Akureyri
461-2960
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Menningarhátíð á Seltjarnarnesi

!

Kl. 20.00
Valur Grettisson, Haukur Ingvarsson,
Ólafur Kolbeinn Guðmundsson og fleiri
ung ljóðskáld úr Hafnarfirði lesa upp á
ljóðakvöldi í húsnæði
Hafnarfjarðarleikhússins.

menning@frettabladid.is

Auður Hafsteinsdóttir, fiðluleikari, verður sérstakur gestur Selkórsins á tónleikum í Seltjarnarneskirkju í kvöld. Auður er bæjarlistamaður
Seltjarnarness í ár, en tónleikarnir eru liður í
Menningarhátíð Seltjarnarness.
Hátíðin verður þó ekki formlega sett fyrr en á
morgun með athöfn í Bókasafni Seltjarnarness. Á setningunni verður afhent fyrsta eintakið af Myndlyklinum, sem er bók með úrvali
listaverka í eigu Seltjarnarnesbæjar. Jafnframt
verður opnuð sýning á handgerðum brúðum
Rúnu Gísladóttur.
Menningarhátíðin stendur fram á sunnudag
með fjölmörgum viðburðum, meðal annars
ætla listamennirnir Auður Sigurðardóttir, Gerður Guðmundsdóttir, Kristín Gunnlaugsdóttir,
Messíana Tómasdóttir, Ragna Ingimundardóttir og Tolli að hafa vinnustofur sínar opnar almenningi á laugardaginn.
Tónleikar Selkórsins í Seltjarnarnesskirkju hefjast klukkan 20 í kvöld. Stjórnandi er Jón Karl

EKKI MISSA AF…

... Náttúrunni í ríki markmiðanna, ráðstefnu um náttúrusiðfræði sem verður haldin á Selfossi um næstu helgi.

... söngvakeppni hinna mörgu
tungumála, sem haldin verður í
húsnæði Hafnarfjarðarleikhússins
í umsjá Alþjóðahússins á Björtum
dögum í Hafnarfirði.

... Menningarhátíð Seltjarnarness, sem sett verður á morgun
og stendur yfir helgina. Meðal
annars opna fjölmargir listamenn
vinnustofur sínar.
Einarsson en Arndís Inga Sverrisdóttir leikur á
píanó.

Messías á Mývatni
Margverðlaunaður kór
frá Tallin í Eistlandi
syngur á kórastefnu við
Mývatn um helgina, sem
nú er haldin í þriðja sinn.

   @ d b Y j  d \  h _ {  j    @ d b Y j  d \  ` _  h i j    @ d b Y j  d \  Y V c h V  j  

Ekki er gott að segja hvort gengið
verður á Mývatni um helgina, en
víst er að Messías verður á staðnum. Rúmlega 200 manna kór ætlar á sunnudaginn að flytja órarótíuna Messías eftir Händel ásamt
fimm einsöngvurum við undirleik
Sinfóníuljómsveitar Norðurlands.
Þessir tónleikar verða haldnir í
íþróttahúsinu í Reykjahlíð og eru
þeir hápunkturinn á hinni árlegu
kórastefnu við Mývatn, sem hefst
í dag og stendur fram á sunnudag.
Alls taka fjórir kórar auk
fimmtíu söngvara úr öðrum kórum þátt í kórastefnunni, sem líklega verður fjölmennasta tónlistarhátíð sumarsins.
„Við tvöföldum nærri því íbúafjöldann á staðnum,“ segir Margrét Bóasdóttir, listrænn stjórnandi kórastefnunnar, sem nú er í
þriðja sinn haldin við Mývatn.
Samtals eru þátttakendurnir um
240 talsins, en meðal þeirra er nú
í fyrsta sinn erlendur kór, Noorus
kórinn, sem kemur frá Tallin í
Eistlandi.
„Þessi kór frá Tallin er margverðlaunaður úr virtum kórakeppnum og hátíðum. Hann hefur
fengið held ég milli átta og tíu alþjóðleg verðlaun,“ segir Margrét.
„Ég er búin að marka kórastefnunni þá braut að verða alþjóðleg kórahátíð, en svo er ég
líka að bjóða þessum eistneska
kór í virðingarskyni við það tónlistarstarf sem eistneskir tónlistarmenn hafa verið að vinna hér á
Norðausturlandi. Þeir hafa lagt
mikið af mörkum til samfélagsins
hérna og kennslunnar.“
Kórastefnan hefst í kvöld með
opnunartónleikum í félagsheimilinu Skjólbrekku þar sem Noorus

MARGRÉT BÓASDÓTTIR Hefur skipulagt tónlistarhátíð við Mývatn um næstu helgi þar
sem fjórir kórar koma saman.

kórinn kemur fram undir stjórn
Raul Talmar. Í kjölfarið munu
þátttakendur fjölmenna í Jarðböðin þar sem við tekur miðnætursöngur.
Annað kvöld verða síðan aftur
tónleikar í Skjólbrekku þar sem
fram koma Árnesingakórinn í
Reykjavík, undir stjórn Gunnars
Ben, Kór Dalvíkurkirkju, undir
stjórn Hlínar Torfadóttur og
Noorus kórinn, undir stjórn Raul
Talmar.
Þá tekur við hlöðuball í ferðamannafjósinu í Vogum þar sem
eistneska þjóðlagahljómsveitin
Folkmill leikur tónlist frá heimalandi sínu auk írskrar og nor-

Taktu þátt...

=[jcYVg/

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

Ìa[gcygca[hYii^g
d\;g^g^`;g^g^`hhdc
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
BaseCamp Productions

>c\kVg:#H^\jghhdc
EZiZg6cYZghdc
I^ccVA^cY<jccVghYii^g
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^/

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

rænnar sveitatónlistar.
Aðaltónleikar
hátíðarinnar
verða síðan haldnir á sunnudaginn í íþróttahúsinu í Reykjahlíð
þar sem flutt verður óratorían
Messías eftir G. F. Händel.
Kórastefnan þróaðist upphaflega út frá röð sumartónleika við
Mývatn, sem haldnir hafa verið
undanfarin 18 ár að frumkvæði
Margrétar. Árið 2002 fjármagnaði
Menningarborgarsjóður sumartónleika með Sinfóníuhljómsveit
Norðurlands. Þetta hlóð utan á sig
og varð á endanum að tónleikum
með kór og hljómsveit. Þar fæddist hugmyndin alþjóðlegri kórastefnu. ■

Rá›stefna

Hva› me›
náttúruna?
„Hvert ætlum við okkur með
náttúruna? Hvað ætlar náttúran sér með okkur?“
Þessar
spurningar
verða
ræddar á ráðstefnunni „Náttúran í ríki markmiðanna“, sem
haldin verður á Selfossi núna
um helgina.
Meðal fyrirlesara eru heimspekingarnir Mikael Karlsson,
Páll Skúlason, Holmes Rolston,
Roger Pouvet og Emily Brady
ásamt listamönnunum Ósk Vilhjálmsdóttur og Mariele Neudecker. Ólafur Ragnar Grímsson forseti setur ráðstefnuna á
laugardaginn, en Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti, slítur henni á sunnudagskvöld. ■
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Sænskur n‡sirkus
og ﬂorp fíflanna
Einn stærsti leiklistarviðburður ársins verður á Akureyri dagana 22.-26.
júní þegar önnur alþjóðleg leiklistarhátíð Bandalags íslenskra leikfélaga verður haldin.
Ellefu sýningar verða á hátíðinni,
þar af tvær erlendar, en leikhópar
víðs vegar að af landinu taka þátt.
Að auki verða í boði leiksmiðjur þar
sem listafólk í fremstu röð á sviði
leikbrúðugerðar, stomps og sviðsslagsmála leiðbeinir hátíðargestum.
Einnig mun klúbbur hátíðarinnar
starfa á kvöldin og þar má gera ráð
fyrir uppákomum af ýmsu tagi. Það

SVERRIR GUÐJÓNSSON Sönghópurinn
Voces Thules tekur þátt í Mandela tónleikunum í Noregi.

Syngja me›
í Tromsø
Sverrir Guðjónsson og félagar
hans í sönghópnum Voces Thules
taka þátt í styrktartónleikum Nelsons Mandela, sem haldnir verða í
Noregi á laugardaginn.
Ástæðan er sú að þeir sungu
inn á plötuna Earth Affair með
Gunnlaugi Briem, sem var boðið
að taka þátt í þessum tónleikum
þar sem platan hefur greinilega
vakið athygli.
„Við syngjum með Gulla á tónleikunum,“ segir Sverrir Guðjónsson, „en jafnframt ætlum við að
syngja eitt númer úr Þorlákstíðum, þannig að dýrlingurinn verði
með í för.“
Meðal þeirra sem koma fram á
tónleikunum í Tromsø eru Brian
May gítarleikari Queen, Peter
Gabriel, Annie Lennox og Robert
Plant.
Nóg er að gera hjá sönghópnum þessa dagana, því í dag syngja
þeir á norrænni ráðstefnu meinatækna í Háskólabíói. Þar flytja
þeir tónlist við kvikmyndina
Fimmta árstíðin, sem var gerð
eftir handriti Friðriks Erlingssonar og sýnd í sjónvarpinu í vetur.
„Ég sá þessa mynd og langaði
þá að prófa að setja við hana okkar músík, sem er alveg frá fornu
til samtíma og stilla þá músíkina
inn á dramatíska framvindu í
myndinni.“ ■

verður því stanslaus leiklist frá
morgni til kvölds.
Fjölbreytni einkennir dagskrá
hátíðarinnar og sú mikla nýsköpun
og gróska sem hefur verið aðalsmerki íslensks áhugaleikhúss undanfarin ár setur sterkan svip á hana.
Í boði verða ný íslensk verk, nútímaklassík úr leikbókmenntum heimsins, rómuð íslensk verk frá fyrri
árum og nýstárleg tilraunaverk unnin í hópvinnu undir leiðsögn leiðbeinanda.
Erlendis frá kemur sænski nýsirkushópurinn Cirkity Gravikus

sem hefur aðsetur í Gautaborg en er
fjölþjóðlegur hópur sem hefur vakið
mikla athygli fyrir frumlegar og
óvenjulegar sýningar þar sem
blandað er saman þöglu leikhúsi,
tónlist og dansi og klassískum
sirkusbrögðum.
Frá Litháen kemur síðan leikhópur frá bænum Jonava með sýninguna „Bobos“, konur, sem byggð er á
þjóðsagnasafni sem gengur undir
nafninu Þorp fíflanna. Jonavaleikhúsið er eitt öflugasta leikfélag
landsins og hefur oft verið fulltrúi
Litháen á alþjóðlegum hátíðum. ■

CIRKITY GRAVIKUS Sænskur nýsirkus tekur þátt í alþjóðlegri leiklistarhátíð áhugamanna sem haldin verður síðar í mánuðinum á Akureyri

SUMAR
TILBOÐ!
Allar nýjar og vinsælar geislaplötur á sumartilboði í verslunum Skífunnar

1.999 kr.

- X&Y
Coldplay

1.999 kr.

System O
f A Down
- Mezme
rize

CD+DVD

Hátí› í
Borgarfir›i
Borgfirðingahátíð er að ganga í
garð í björtu og verður með örlítið breyttu sniði í ár þótt fastir liðir séu margir hverjir á
sínum stað.
Hátíðin hefst á föstudag og
stendur fram á sunnudagskvöld. Á föstudaginn verður
meðal annars baðstofukvöld
með Álftagerðisbræðrum í
hlöðunni á Indriðastöðum í
Skorradal. Síðar um kvöldið
verða djass- og blústónleikar á
Búðarkletti og miðnætursund
verður í Hreppslaug í Skorradal.
Á laugardaginn verður síðan efnt til útihátíðar við Borgarbrautina í Borgarnesi og um
kvöldið verður hinn hefðbundni Ullarsokkur í Fossatúni, þar sem verður brekkusöngur og íslensk stuðsveifla á
árbakkanum. ■

1.999 kr.
Gorillaz - Demon Days

1.999 kr.
Duran Duran - Astronaut

Duran Duran - Greatest

kr.
1.999

kr.
1.999

kr.
1.999

Barbie Summer Hits

Gavin DeGraw - Chariot

1.999 kr.

Il Divo - Il Divo

Mariza

kr.
1.999

Í NÆSTU
VIKU...
Bubbi - Ást

Bubbi - ...í 6 skrefa...

Foo Fighters - In Your...

...skemmtir þér ; )

Skífan Laugavegi 26 opið alla daga til 22 • Skífan Smáralind • Skifan Kringlunni • www.skifan.is
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■ DANSLEIKHÚS

N‡tt listform ry›ur
sér til rúms á Íslandi
Síðasta sýning í vor!
Fös. 10/6 nokkur sæti laus

Í kvöld standa Íslenski dansflokkurinn og Leikfélag Reykjavíkur fyrir
dansleikhúsi á stóra sviði Borgarleikhússins. Um er að ræða eina
sýningu þar sem níu höfundar etja
kappi um besta dansverkið. Guðrún
Vilmundardóttir er leiklistarráðunautur (dramatúrg) Borgarleikhússins og var í undirbúningsnefnd
samkeppninnar. Guðrún segir að
dansleikhús sé sjaldséð listform á
Íslandi en vinsælt erlendis. „Þetta
er alveg viðurkennt form og hefur
verið að verið að ryðja sér til rúms
úti í heimi,“ segir hún. „Dansleikhúsið er mjög módern, og bæði í
dansflokknum og á leiksýningum
sér maður dansleikhústakta. En hér
á landi er þessi samkeppni eina sýningin þar sem listformið er alveg
hreint og klárt.“
Þetta er í þriðja sinn sem samkeppnin er haldin og hafa undirtektir verið góðar, en á fjórða tug hugmynda að verkum bárust fyrir jól
þegar keppnin var auglýst. Rjóminn
af þeim var valinn til frekari útfærslu og nú hafa níu verk verið
æfð til sýningar í kvöld. Höfundarnir fengu 25 tíma til að æfa verkið
með dönsurum og leikurum, sem
þeir völdu sjálfir, og því fékk sýningin nafnið 25 TÍMAR. Höfundar
verkanna, sem og leikarar og dansarar, eru flestir menntaðir í leiklist
eða dansi en nokkrir áhugamenn
taka einnig þátt. Þrenn verðlaun eru
veitt af fimm manna dómnefnd en
að auki munu áhorfendur kjósa um
besta verkið. Formaður dómnefndarinnar, Sean Feldman, er þekktur í
listaheiminum en hann hefur komið

INTEGRATE EFTIR INGVAR SIGURÐSSON „Íslenski dansflokkurinn er mjög módern og
er svolítið að róa á þessi mið,“ segir leiklistarráðunautur Borgarleikhússins. Dansleikhúsið
felur í sér meiri leik en í nútímadansi og texti er oftar notaður.

fram með fjölda virtra dansflokka.
Að mati Guðrúnar hentar dansleikhúsformið Borgarleikhúsinu vel
því það gefur leikurum leikfélagsins og dönsurum í Íslenska dansflokknum sem hefur aðsetur í leikhúsinu tækifæri til að vinna mjög
náið saman. „Það gefur nýja vídd í
bæði formin, dans og leikhús,“ segir Guðrún. „Þetta er eiginlega hátíð,
hápunktur leikhússins á árinu,“ segir hún enda er sköpunarkrafturinn
mikill þegar níu ólíkir höfundar
koma við sögu.

Sýningin 25 TÍMAR – dansleikhús/samkeppni hefst klukkan átta á
stóra sviði leikhússins. „Þetta er
keppni og eðli málsins samkvæmt
er hún ekki endurtekin,“ segir Guðrún. Hún bendir á að verkin eigi sér
mörg framhaldslíf en verðlaunaverk fyrri ára hafa verið útfærð
frekar af Íslenska dansflokknum.
Aðstandendur sýningarinnar stefna
á frekari landvinninga og því má
búast við að samkeppnin vaxi enn á
næsta ári.
rosag@frettabladid.is

■ BJARTIR DAGAR

GUÐMUNDUR STEINGRÍMSSON Lesið
verður upp úr óútkominni bók hans á
Björtum dögum í Hafnarfirði.

Áfram bjart í
Hafnarfir›i

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

KALLI Á ÞAKINU

STÓRA SVIÐ

99% UNKNOWN -

Sirkussýning

e. Astrid Lindgren

CIRKUS CIRKÖR frá SVÍÞJÓÐ

Í samstarfi við Á þakinu

Þri 14/6 kl 20,

Su 12/6 kl 14 UPPS, Su 12/6 kl 17 UPPS,

Mi 15/6 kl 20,

Lau 18/6 kl 14, Su 19/6 kl 14 - UPPS.,

Fi 16/6 kl 20,

Su 26/6 kl 14, Lau 9/7 kl 14, Su 10/7 kl 14,

Fö 17/6 kl 20 Aðeins þessar sýningar

Su 17/7 kl 14, Su 24/7 kl 14

25 TÍMAR
Dansleikhús / samkeppni LR og Íd í samstarfi

Börn 12 ára og yngri fá frítt í
Borgarleikhúsið í fylgd
fullorðinna
- gildir ekki á barnasýningar

við SPRON. Í kvöld kl 20 - Uppselt
Einstakur viðburður

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

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

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur.
Í kvöld kl 20 - UPPS., Fö 10/6 kl 20
Lau 11/6 kl 20, Þri 14/6 kl 20, Fi 16/6 kl 20,
Lau 18/6 kl 20, Su 19/6 kl 20
Síðustu sýningar

Bjartir dagar í Hafnarfirði fóru
vel af stað í blíðskaparveðri og
framundan er fjölbreytt dagskrá.
Í dag verður opið hús í Hraunseli, Flatahrauni 3, þar sem eldri
borgarar bjóða upp á kvennatríó
sem syngur og jóðlar, karlakvartett og upplestur úr óútkominni
bók Guðmundar Steingrímssonar
trommuleikara og fleira.
Funkkvöld verður í Gamla
bókasafninu við Mjósund þar sem
Sammi úr Jagúar flytur fyrirlestur um funktónlist og blandar inn
lifandi tónlist.
Þá verður ljóðakvöld í Hafnarfjarðarleikhúsinu, þar sem ljóðskáld úr Hafnarfirði lesa upp ljóð
sín m.a. Valur Grettisson, Haukur
Ingvarsson og Ólafur Kolbeinn
Guðmundsson.
Á morgun verður Hipp-hopp
kvöld í Gamla bókasafninu við
Mjósund þar sem Einfarinn, Ramses, Hin heilaga þrenning og NBC
rappa og Hermigervill spilar.
Graffityhópurinn SMK sýnir listir sínar á veggjunum.
Um kvöldið verður síðan haldin Söngvakeppni hinna mörgu
tungumála í umsjá Alþjóðahússins þar sem söngur, sviðsframkoma, búningar og undirtektir
áhorfenda skipta máli til að fá
sem flest stig. Dómarar eru þrír
landsþekktir hafnfirskir tónlistarmenn. Söngvakeppnin fer fram í
húsnæði Hafnarfjarðarleikhússins. ■
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■ TÓNLEIKAR

Latíndjass í
Apótekinu
„Þetta var tekið upp lifandi af lifandi mönnum,“ segir Óskar
Guðnason um nýja diskinn sinn,
Bossa Nova Hot Spring, sem hann
er að senda frá sér.
Á disknum flytja nokkrir djassleikarar í fremstu röð lög eftir
Óskar, sem hafa verið færð í ljúfan latíndjassaðan búning.
„Þetta eru snillingar,“ segir
Óskar um nafna sinn og frænda,
Óskar Guðjónsson saxófónleikara
og hljómsveitina Bakland sem er
skipuð Ómari Guðjónssyni á gítar,
Jóhanni Ásmundssyni á bassa og
Helga Svavari Helgasyni á
trommur.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
JÚNÍ

6 7

8

9 10 11

12

Fimmtudagur
■ ■ TÓNLEIKAR
 20.00 Kvennakór Garðabæjar
heldur seinni vortónleika sína í Hásölum, safnaðarheimili Hafnarfjarðarkirkju. Meðleikarar kórsins eru þær
Helga Laufey Finnbogadóttir píanóleikari og Marion Herrera hörpuleikari. Kórstjóri er Ingibjörg Guðjónsdóttir.

 20.00 Selkórinn flytur meðal annars óperettutónlist frá Vín á tónleikum í Seltjarnarneskirkju. Stjórnandi
er Jón Karl Einarsson, píanóleikari
Arndís Inga Sverrisdóttir, en sérstakur gestur verður Auður Hafsteinsdóttir fiðluleikari.

 20.00 Hljómsveitin Skátar heldur
sína fyrstu sumartónleika á Sirkus
ásamt vinum sínum í hljómsveitinni
Reykjavík!

 20.30 Noorus kórinn frá Tallinn í
Eistlandi syngur undir stjórn Rauls
Talmar á opnunartónleikum Kórastefnu í Mývatnssveit, sem haldnir
verða í félagsheimilinu Skjólbrekku.
Á efnisskrá eru ítalskir og enskir madrigalar og eistnesk kórtónlist.

 22.00 Sænska surfrokkhljómsveitin
Langhorns verður með tónleika á
Grand Rokk.

 22.00 Óskar Guðjónsson saxófónleikari spilar ásamt hljómsveitinni
Bakland á útgáfutónleikum disksins
Bossanova - Hot Spring.

 22.30 B3 tríó leikur djass á Pravda.
 Á Gauki á Stöng verður underground
trúbadorskvöld með Pétri Ben
ásamt vel völdum félögum.

■ ■ ÚTIVIST
 20.00 Árni Hjartarson jarðfræðingur fjallar um hraun, gjár, jarðskorpuhreyfingar og fleira sem við kemur
jarðfræði Þingvallasvæðisins í fyrstu
Þingvallagöngu sumarsins, sem
hefst við fræðslumiðstöðina við Hakið.

■ ■ FUNDIR
 20.00 Kynning á tveimur Afríkuferðum, sem farnar verða í haust,
verður haldin í húsi Ferðafélags Íslands, Mörkinni 6.

■ ■ BJARTIR DAGAR
 14.00 Skemmtidagskrá eldri
borgara verður í Hraunseli, Flatahrauni 3. Kvennatríó syngur og jóðlar, karlakvartett tekur lagið, lesið
verður upp úr óútkominni bók Guðmundar Steingrímssonar og flutt
verða gamanmál. Síðan verður
rekstrasjón þar sem Guðmundur
Steingrímsson og félagar leika fyrir
dansi.

 19.30 Funkkvöld í Gamla bókasafninu við Mjósund. Sammi úr
Jagúar flytur fyrirlestur um funktónlist
þar sem blandað er inn lifandi tónlist. Spilabandið Runólfur flytur
funk. Aðgangur ókeypis.

 20.00 Valur Grettisson, Haukur
Ingvarsson, Ólafur Kolbeinn Guðmundsson og fleiri ung ljóðskáld úr
Hafnarfirði lesa upp á ljóðakvöldi í
húsnæði Hafnarfjarðarleikhússins.
Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

BAKLANDIÐ Hljómsveitin Bakland flytur latíndjössuð lög Óskars Guðnasonar í Apótekinu í kvöld.

Diskurinn var tekinn upp í
þremur áföngum í hljóðveri
Magnúsar
Kjartanssonar
og
áherslan var lögð á að leyfa leikgleði hljóðfæraleikaranna að njóta
sín.
„Dagskipunin var bara að gera
þetta fallegt, og mér finnst það
hafa tekist mjög vel hjá þeim.“
Óskar er gítarleikari og lagasmiður og hefur áður sent frá sér
plötur með eigin lögum, þar á

meðal Lífsins línudans sem kom
úr árið 2001. Á þeirri plötu var
meðal annars lagið Gamall draumur sem Bubbi Morthens söng og
hafði komið út áður á kasettu.
Í kvöld verða útgáfutónleikar
haldnir í Apótekinu í Austurstræti, þar sem hljómsveitin Bakland leikur ásamt Óskari Guðjónssyni saxófónleikara. Tónleikarnir
hefjast klukkan 22 og standa til
miðnættis. ■

SÍÐUSTU

SÝNINGAR!!!
Aðeins 2 sýningarhelgar eftir
Missið ekki af einleik Eddu Björgvins
í Borgarleikhúsinu • Sími 588 8000
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VEITINGASTAÐURINN
LA PRIMAVERA
AUSTURSTRÆTI 9, 101 REYKJAVÍK

Ítölsk matarger› úr íslensku hráefni

Matseðillinn: Fjölbreytni er lykilorðið og breytist kvöldverðarmatseðillinn að meðaltali á eins og hálfs
mánaðar fresti. Meðal þess sem
finna má á matseðlinum er ekta

Vinsælast: Grillaður skötuselur
með parmesan risotto, vorlauk,
stökku beikoni og rauðvínsjus er vinsælasti réttur staðarins í dag.
Réttur dagsins: Í hádeginu er
boðið upp á súpu dagsins og fisk
dagsins. Á kvöldin er fimm rétta
valmatseðill matreiðslumeistarans
og breytist innihald hans frá degi til
dags.

Grillað

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS GRA 28565 06/2005

spergilkál
og blómkál
400 g spergilkál

Spergilkálið og blómkálið snyrt og skipt í

400 g blómkál (nota má
eingöngu aðra tegundina)
salt

kvisti. Soðið í saltvatni í 3-4 mínútur og

4 msk. ólífuolía

skál og hrært saman. Spergilkálið og

1 hvítlauksgeiri, pressaður

blómkálið sett í skálina og blandað vel.

2 tsk. ferskt rósmarín

Látið standa nokkra stund og hrært öðru

eða 1/2 tsk. þurrkað

hverju. Grillið hitað. Kálið sett í

nýmalaður pipar

wok-pönnu fyrir grill (með götum), í

síðan látið renna vel af því. Olía,
hvítlaukur, rósmarín, pipar og salt sett í

vírgrind eða á grillbakka úr áli og grillað
við góðan hita í nokkrar mínútur, eða þar
til það er farið að brúnast og komið

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

ítalskt góðgæti eins og ferskt heimalagað pasta, risotto og gnocchi.
Einnig er boðið upp á fisk, fugl og
villibráð og fer úrvalið eftir því
ferskasta hverju sinni.
VALENTÍNA getur gleymt sér tímunum saman við að finna upp nýja rétti og eldar ávallt með ást og umhyggju.

Hjartað slær í eldhúsinu
Uppáhalds uppskrift Valentínu
Björnsdóttur, framkvæmdastjóra
Móður náttúru, er suðrænn silungur með góðu meðlæti. „Það er
samt árstíðabundið hvað er í uppáhaldi hjá mér. Nú er silungaveiðitíminn og þá er svo gaman að
elda hann,“ segir Valentína. Móðir
náttúra er fyrirtæki sem framleiðir grænmetisrétti sem seldir
eru í matvöruverslunum, á spítölum og leikskólum. Hvatinn að
stofnun fyrirtækisins var einfaldlega sá að Valentínu finnst svo
óskaplega gaman að gefa fólki að
borða. Hún hefur alltaf haft mikinn áhuga á matargerð og byrjaði
að elda aðeins tíu ára gömul. „Matargerð er sköpun og ég fæ ákveðna
útrás fyrir sköpunarþörfina í eldhúsinu,“ segir Valentína. Henni
finnst gaman að gera mat úr því
sem til er, því það mikilvægasta sé
að leggja alúð við matseldina. Til
að eldamennskan heppnist vel
finnst henni skipta mestu máli að
eiga vandað hráefni í ísskápnum;
gott grænmeti og góða piparkvörn.
Einnig finnst henni gaman að leika
sér með ýmsar tegundir olíu og ediks út á salat. „Ég borða mikið salat og það er hægt að gera salat á
svo margan hátt, allt eftir hráefn-

heitt með grilluðu kjöti, kjúklingi eða fiski.

Fleiri ljúffengar uppskriftir og fróðleikur á www.islenskt.is

SUÐRÆNN SILUNGUR
MEÐ GÓÐU MEÐLÆTI
Silungsflök
Olía
Hvítlaukur (magn fer eftir
smekk)
Sítróna
Grófmulinn svartur pipar
Salt
Berið olíu á silunginn, setjið
grófsaxaðan hvítlaukinn, svartan
pipar og sítrónusafa yfir og látið
marinerast í 30 mínútur. Sjóðhitið
olíu á pönnu og steikið fiskinn
fyrst með roðhliðina upp.
Saltið eftir á og kreistið
sítrónusafa yfir.
TÓMAT OG PAPRIKUSÓSA
ÆTTUÐ FRÁ MIÐJARÐARHAFINU
Fyrir ca. 4
Olía
1 vænn laukur sneiddur
6-7 tómatar skornir í bita

1 rauð paprika sneidd
1 græn paprika sneidd
1 lúka steinselja
salt
svartur pipar
Hitið olíu í potti, setjið laukinn
út í og steikið hann í 5 mínútur,
hrærið í af og til. Bætið restinni
af grænmetinu út í pottinn og látið malla saman í ca. 30 mínútur
með lokið á pottinum. Hrærið í
með ást og umhyggju. Salt og pipar eftir smekk.
SELLERÍMÚS
Fyrir ca. 4
1 Selleryrót
Mjólk
Smjörklípa
Smá hvítur pipar
Salt
Afhýðið sellerírótina, skerið
hana í litla bita og setjið í pott.
Bætið mjólkinni út í svo rétt fljóti
yfir. Látið sjóða á lágum hita í um
það bil 30-40 mínútur. Þegar sellerírótin er orðin mjúk er þetta
stappað saman. Svo er smjörinu
bætt við, saltað og piprað eftir
smekk. Það er best að mauka
þetta saman í matvinnsluvél.

MATGÆÐINGURINN HALLDÓRA RUT BJARNADÓTTIR DAGSKRÁRGERÐAKONA

Elska›i grænar baunir sem barn
Hvaða matar gætir þú síst verið án?
Ég nota rauðlauk og svartan pipar
mikið til bragðbætingar. En án osts
gæti ég ekki verið. Osturinn er lúmskur og þá er ég að tala um allar gerðir
af ostum alveg frá kotasælu og í vel
geymdan þroskaðan ost. Það er hægt
að nota hann í matargerð af öllu tagi
til að gefa bragð.
Fyrsta minningin um mat? Þegar ég
var lítil þá elskaði ég grænar baunir og
ég man eftir því að hafa fundist nautatunga góð.

grillbragð af því. Hrært eða snúið
nokkrum sinnum á meðan. Borið fram

inu og dressingunni.“ Valentína
segir að þótt hún sé með silung í
uppskriftinni þá passi meðlætið
einnig mjög vel með kjúklingi eða
grænmetisbuffum. Hún segir að
grænt salat eigi líka mjög vel með
réttinum.

Besta máltíð sem þú hefur fengið?
Ég hugsa að allur matur sé lostæti sé
hann eldaður rétt en það sem skiptir
höfuðmáli að mínu mati er stemmningin. Þarafleiðandi eru það hátíðir
með fjölskyldu og vinum sem gera
matinn sérstakan og minnisverðan.
Er einhver matur sem þér finnst
vondur? Amma kenndi mér að

smakka áður en ég dæmi. Ég elska að
smakka nýjan mat og finnst í rauninni
voða fátt vont. En ég á mjög erfitt
með að borða mat þar sem ég
sé andlitið á dýrinu eins og
svið. En mér finnst kjötið virkilega gott og sviðasulta lostæti.
Leyndarmál úr eldhússkápnum? Töfratækið mitt er án efa
kekkjutryllir.
Hvað borðar þú þegar þú
þarft að láta þér líða
betur? Ég geri sérstakan
snakkrétt með alls konar
sósum, ostum og
kryddi. Svo geri ég
heimatilbúinn bragðaref með fullt af
súkkulaði og lostæti.
Hvað áttu alltaf í ískápnum?
Ég vil alltaf eiga nóg af ávöxtum og er einmitt þessa dag-

ana að prufa mig áfram í hinum ýmstu
tegundum ávaxta.
Ef þú yrðir föst á eyðieyju, hvaða
rétt myndir þú taka með þér?
Ég tæki rétt sem Adda mamma
væri búin að að fylla af sinni
föngulegu piparostasveppaallskonarsósu.
Hvað er það skrítnasta
sem þú hefur borðað?
Það var án efa þegar ég var
í Kína. Þar þykir mikil óvirðing að bragða ekki á því
sem manni er boðið. Ég
hafði ekki hugmynd um
hvað það var sem ég setti
upp í mig, en það var virkilega furðulegt í laginu og
mjög undarlegt á bragðið.
En eins og ég lærði af
ömmu gömlu þá á maður
víst að smakka áður en maður dæmir.

FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

Hvernig er stemningin: La Primavera er flottur staður með glæsilegt
útlit en engu að síður er þar létt og
óformleg stemning. Þar er boðið
upp á norður-ítalskan mat og létt
djasstónlist gerir andrúmsloftið
þægilegt. Bæði er boðið upp á fjölbreyttan hádegismatseðil og spennandi kvöldverð. Staðurinn státar
einnig af einstöku úrvali ítalskra
vína.
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NORTON: Vín mánaðarins í Gestgjafanum
Nýverið valdi Þorri Hringsson argentínska rauðvínið
Norton Cabernet Sauvignon Reserva 2002 vín mánaðarins
í Gestgjafanum. „Annan mánuðinn í röð er argentínskt
rauðvín vín mánaðarins hjá mér og ef það segir ykkur
ekkert um þá möguleika sem ég tel Argentínu búa yfir þá
hafið þið ekki verið að fylgjast með!“ segir Þorri. Í umsögn sinni segir hann að Norton sé „mjúkt og sérlega vel
gert vín sem er á einstaklega góðu verði miðað við gæðin“.
Bodega Norton í Argentínu á sér langa sögu sem eitt af
helstu víngerðarhúsum Argentínu. Húsið er þekkt fyrir að
framleiða gæðavín á einkar hagstæðu verði. Víngerðin var
stofnuð árið 1895 af Englendingnum Edmund Norton en
hann hafði komið til Argentínu til að gera járnbraut sem

NUVIANA:

Brakandi ferskt
frá Spáni
Nuviana Chardonnay
er að mörgum talið
vera eitt helsta
sumarvínið í ár
og var til að
mynda valið bestu kaupin í
Vínbúðunum í síðasta tölublaði Gestgjafans.
Nuviana Chardonnay
er vín sem óhætt er
að mæla með einu
og sér en er einnig
frábært með léttum mat s.s. salati,
fiskmeti af ýmsu
tagi
og
smellpassar með
kjúklingi
og
öðru ljósu kjöti.
Chardonnay
eins og það
gerist best frá
Spáni.
Nuviana
Cabernet
Sauvignon/Merlot er
blanda
af
tveimur þekktustu þrúgum vínheimsins sem
tvinnast ákaflega vel saman og er
útkoman þægilegt vín sem óhætt
er að mæla með. Einstakt vín með
grilluðum mat af ýmsu tagi, þó
sérstaklega gott með lambakjöti.
Nuviana Chardonnay og Nuviana Cabernet Sauvignon/Merlot
eru á reynslu í Vínbúðunum
og fást þar af leiðandi eingöngu í Heiðrúnu og
Kringlunni.
Verð í Vínbúðum
990 kr.

tengir Mendoza-svæðið við Chile. Árið 1989 var svo fyrirtækið keypt af Austurríkismanninum Gernot LangesSwarovski sem hefur rekið það síðan og aukið framleiðsluna og gæðin jafnt og þétt.
Norton Cabernet Sauvignon Reserva 2002 fæst í
Heiðrúnu og Kringlunni og kostar 1.390 kr.
Í flestum Vínbúðum er svo á boðstólum Norton
Cabernet Sauvignon 2004 sem er einstaklega aðgengilegt vín, flauelsmjúkt og hentar vel með góðu
lambakjöti. Fékk einkunnina 17/20 hjá Steingrími
Sigurgeirssyni, vínrýni Morgunblaðsins, og var auk
þess útnefnt „Bestu kaupin“ hjá Þorra Hringssyni í
Gestgjafanum.
Verð í Vínbúðum 990 kr.

9. júní 2005 FI M MTU DAGU R

42

MÆLUM MEÐ Á DVD...

Ekki bara sæti strákurinn
„Mrs. Robinson, you’re
trying to seduce me.“
Hinn saklausi Benjamin veit ekki hvaðan á sig
stendur veðrið þegar hin kynþokkafulla móðir
kærustu hans, frú Robinson, fer á fjörurnar við
hann. Ógleymanlegt atriði sem er klassískt í kvikmyndasögunni. Anne Bancroft heitin og Dustin
Hoffman í fantaformi og ekki má gleyma lagi
Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson.

bio@frettabladid.is

FRUMSÝNDAR UM HELGINA
(DÓMAR Í ERLENDUM MIÐLUM)

MR & MRS. SMITH

Internet Movie Database
Rottentomatoes.com 65% / fersk
Metacritic.com 6,2 / 10

INSIDE DEEP THROAT

Internet Movie Database 6,7 / 10
Rottentomatoes.com 79% / fersk
Metacritic.com 8,5 / 10

Brad Pitt er ekki búinn að vera lengi að í
kvikmyndum. Hann var orðinn 24 ára
þegar hann birtist fyrst sem þjónn í
myndinni No Man’s Land. Þá var aðalstjarnan í myndinni Charlie Sheen og
nafn Pitt kom ekki fram á leikaralistanum.
Það var ekki fyrr en 1991 þegar Brad
Pitt fékk hlutverk í kvikmyndinni Thelma
& Louise sem hann vakti fyrst athygli, þá
28 ára gamall. Hlutverkið var ekki stórt
en það var eitthvað við þennan dreng
frá Springfield, Oklahoma. Hans næsta
stóra hlutverk var í veiðimyndinni A
River Runs Through it. Hann lék síðan
fjöldamorðingja í Kalifornia og stelpur
víða um heim skræktu þegar hann var
ber að ofan í gallabuxum að grafa skurð.
Kvikmyndaspekúlantar spáðu þessum
sykursæta dreng ekki langlífi í kvikmyndum en þeir þurftu heldur betur að éta

allt ofan í sig. Pitt hefur verið duglegur
að nýta sér ekki útlitið heldur leyft hæfileikum sínum að blómstra. Hann lék
blóðsuguna du Lac í Interview with a
Wampire. Hann varð loks ein stærsta
kvikmyndastjarna Hollywood þegar hann
lék lögreglumanninn David Mills í Seven
og kynntist þar sinni fyrstu eiginkonu,
Gwyneth Paltrow. Hann var tilfnefndur
til Óskarsverðlauna fyrir leik sinn í Terry
Gillian myndinni Twelfe Monkeys og
gerði Tyler Durden ódauðleg skil í Fight
Club.
Það væri hreinlega of langt mál að telja
upp allar þær myndir sem hafa gert það
gott í miðasölunni og Brad Pitt leikið í.
Hvort ástæðan sé sú að hann hefur
reynt að velja góð handrit og leiki bara í
góðum myndum skal ósagt látið. Brad
Pitt sjálfur er nefnilega nokkuð góð
ástæða fyrir velgengni kvikmyndar.

... kvikmyndinni Closer sem
kom út í gær. Natalie Portman,
Julia Roberts, Clive Owen og
Jude Law eru öll stórgóð í þessari mynd eftir Mike Nichols. Ekki
skemmir tónlistin fyrir en meðal
laga í myndinni er The Blower’s
Daughter með Damien Rice.
Bæði Clive Owen og Natalie
Portman voru tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir leik sinn í
myndinni og þar að auki fengu
þau bæði Golden Globe-verðlaunin. Þá var Owen tilnefndur til
bresku BAFTA-verðlaunanna.

BRAD PITT Er án nokkurs vafa orðinn að gullkálfi í Hollywood og myndir hans ganga oftast
mjög vel í miðasölu.

Þar til dauðinn
aðskilur þau
Á yfirborðinu eru herra og frú
Smith bara venjuleg úthverfahjón. Lifa átakalausu lífi sem
líður áfram eins og straumlaust
fljót. Ekki er þó allt sem sýnist
því bæði eru þau einhverjir
bestu leigumorðingjar sem
sögur fara af og hvorugt veit af
hinu. Það á þó fljótlega eftir að
breytast. Í næsta verkefni eiga
þau nefnilega að drepa hvort
annað og þá fer gamanið heldur
betur að kárna. Þau gera sér þó
fljótlega grein fyrir því að það
er maðkur í mysunni og ef þau
ætla að bjarga hjónabandinu
verða þau að standa saman.
Kvikmyndin Mr. & Mrs.
Smith verður heimsfrumsýnd í
kvöld. Myndin hefur verið á
milli tannanna á fólki síðan
tökur hófust. Ekki þó fyrir þær
sakir að málefni myndarinnar
sé eldfimt heldur fóru fljótlega
sögur
á
kreik
um
að
aðalleikararnir væru að stinga
saman nefjum. Þau Brad Pitt og
Angelina Jolie hafa þráfaldlega
neitað þeim orðrómi.
Það eru miklar væntingar
gerðar til Mr. & Mrs. Smith. Hún
skartar
enda
tveimur
af
skærustu stjörnum Hollywood.
Í leikstjórasætinu situr Doug

Liman sem gerði kvikmyndina
Bourne Identity en Pitt valdi
hann til þess að leikstýra
myndinni. Nokkrir þekktir
leikarar koma við sögu í
myndinni sem aukapersónur.
Má þar fyrstan nefna gamanleikarann Vince Vaughn sem
leikur hálfgerðan vin John’s,
Eddie og þá kemur Adam Brody,
stjarnan úr OC þáttunum einnig
við sögu.
Angelina
Jolie
er
ein
vinsælasta leikkona heimsins í
dag. Hún vakti fyrst athygli í
sjónvarpsmyndinni Gia, þar
sem
hún
lék
samnefnda
fyrirsætu sem drap sjálfa sig á
eiturlyfjaneyslu. Næst á eftir
fylgdi myndin Girl, Interrupted
þar sem Jolie fór hamförum og
vann Óskarsverðlaun fyrir leik
sinn. Síðan þá hefur hún gert
Lauru Croft góð skil auk þess
sem hún ferðast um heiminn
sem
sérstakur
sendiherra
Sameinuðu þjóðanna. ■

JOLIE OG PITT Það er óhætt að lofa því
að myndin sé kynþokkafull því bæði Jolie
og Pitt hafa verið ofarlega á listum yfir
fallegasta fólk heims.

Óskarsver›launamyndir
koma út á myndbandi
Þeir sem ekki stunda kvikmyndahúsin af neinu viti bera oft fyrir
sig að þeir bíði eftir myndunum á
myndböndum. Það verður því hátíð í bæ hjá þeim í júnímánuði því
fjöldi gæðamynda mun líta dagsins ljós hjá myndbandaleigunum.
Fyrsta ber að nefna Napoleon
Dynamite sem kitlar hláturtaugarnar svo um munar en hún kom
út sjötta júni. Þann sextánda júní
er svo komið að stórmyndinni Aviator eftir Martin Scorsese sem
flestir spáðu að myndi sópa að sér
Óskarsverðlaunum. Þrátt fyrir að
svo hafi ekki orðið þá er myndin
veisla fyrir augu og eyru. Tutt-

ugusta júní er komið að franska
meistarastykkinu Les Choristes
og skömmu eftir það kemur svo
Ray þar sem Jamie Foxx fer hamförum í hlutverki hins blinda Ray
Charles en hún kemur út 23. júní.
Þann 27. júní kemur svo loks
Million Dollar Baby eftir Clint
Eastwood, en myndin fékk öll
helstu Óskarsverðlaunin í ár.
Meðal annarra mynda sem koma
út í þessum mánuði má nefna
mynd Pedro Almódvar, La mala
educacion, House of Flying Daggers og Mean Creek en þær voru
allar sýndar á IIFF kvikmyndahátíðinni. ■

DICAPRIO OG BLANCHETT Það kom mörgum á óvart að mynd Scorsese skyldi ekki fá
Óskarinn í ár. Aviatior kemur á leigurnar 20. júní
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DEEP THROAT Kvikmyndin varð ótrúlega vinsæl þrátt fyrir að vera klámmynd og gerði
Lindu Lovelace að stjörnu, sem hún síðar kærði sig ekki um.

Klámmynd afhjúpu›
Í Inside Deep Throat er skyggnst
bak við tjöldin á hinni umdeildu
mynd Deep Throat sem olli þvílíkri hneykslan og byltingu að
heimurinn hafði ekki séð annað
eins. Í henni eru viðtöl við þá sem
tóku þátt í gerð myndarinnar og
ætluðu sér bara að búa til „saklausa“ ljósbláa mynd. Sögumaður í
myndinni er Dennis Hopper en
framleiðandi myndarinnar er hinn
þekkti Brian Grazer og leikstjórar
eru þeir Fenton Bailey og Randy
Barbato. Myndin verður frumsýnd á föstudaginn í Háskólabíói.
Deep Throat kvikmyndin fjallaði um konu sem hafði snípinn í
hálsinum. Þetta var klámmynd
sem varð að kult mynd, kult mynd
sem varð táknræn fyrir nýja kynslóð sem stundaði frjálst kynlíf.

Linda Lovelace varð stjórstjarna
á einni nóttu en hún helgaði síðar
líf sitt baráttu gegn klámi allt til
dauðadags. Hún lést fyrir þremur
árum. Linda hélt því alltaf fram
að henni hefði verið nauðgað í
myndinni.
Deep Throat myndin kostaði á
sínum tíma 25 þúsund bandaríkjadala en skilaði 600 milljónum dollara í gróða þrátt fyrir að hafa verið bönnuð í 22 ríkjum Bandaríkjanna. Ein af ástæðum þess að
myndin varð svona gríðarlega
vinsæl var sú að á þessum árum
var bandarískt þjóðfélag að taka
stökkbreytingum. Gömlu gildin
að falla úr gildi og í staðinn voru
ný og róttækari gildi að taka við.
Deep Throat var eitt merki um
það. ■

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
www.toyota.is
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Pláss fyrir fleiri ævintýri

COROLLA WAGON. Fjölskyldubíll með ferðaþrá.
Corolla Wagon er freistandi kostur fyrir fólk sem langar bæði til að njóta
lífsins í borginni og ferðast á eigin vegum. Hönnunin er stílhrein og gleður
augað en ekkert er gefið eftir þegar kemur að notagildi. Innanrými er
sérstaklega vel skipulagt með þægindi og nýtingu í huga og gefur mögu-

Verðlistaverð

1.849.000 kr.

Einkaleiga

34.200 kr.*

Tilboðsverð

1.756.000 kr.

Bílasamningur

21.060 kr.**

* pr. mán. Miðast við 36 mán. leigu og 136.000 kr. í tryggingafé.
** pr mán. Miðað við 84 mán. samning og 20% útborgun.

Toyota, Nýbýlavegi 4-8, sími 570 5070

leika á miklu farangursrými. Corolla Wagon er sparneytinn og ríkulega
hlaðinn staðalbúnaði.
Líttu inn, skoðaðu og reynsluaktu nýjum Corolla Wagon.
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Ann Bancroft látin
að nýjum hlutverkum, og af því að
hún tók öll hlutverk alvarlega
breyttist hún gífurlega í hvert
skipti.“ Bancroft kvartaði yfir því
að hlutverkið fröken Robinson í
The Graduate hefði skyggt á önnur hlutverk hennar, en í myndinni
lék hún konu sem dregur kærasta
dóttur sinnar á tálar. Á þriðjudaginn voru ljósin á Broadway-leikhúsunum slökkt um tíma til að
minnast leikkonunnar en hún fékk
einmitt Tony-verðlaunin á sjötta
áratugnum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Óskarsverðlaunahafinn
Anne
Bancroft lést á mánudaginn úr
krabbameini, 73 ára gömul.
Bancroft fékk fimm tilnefningar
til Óskarsverðlauna á ferlinum en
þekktust var hún fyrir að leika á
móti Dustin Hoffman í The
Graduate. Leikstjóri The Graduate sagði á sínum tíma að
Bancroft væri frábær leikkona.
„Þessi blanda af gáfum, húmor,
hreinskilni og skynsemi var einstök meðal listamanna,“ sagði
hann. „Fegurð hennar lagaði sig

SVIÐ-GROUP Svið-group hópurinn samanstendur af Katrínu, Melkorku, Vigdísi, Ásgerði og Ragnheiði.

Svi›-group hópurinn hefur innrei›
sína í íslenskt menningarlíf

ANN BANCROFT Þrátt fyrir að hafa hlotið Óskarinn fyrir leik sinn í Miracle Worker var
hennar ávallt minnst sem hinnar tælandi frú Robinson í The Graduate.

Fimm stúlkur úr Listdansskóla
Íslands mynda danshópinn Sviðgroup en þær eru einn af þeim
hópum sem hlutu styrk til að
vinna að Skapandi sumarstarfi
Hins hússins. „Okkur fannst
gaman að hafa bæði tilvísun í
danssviðið og sviðahausinn þjóðlega,“ segir Katrín, einn af dönsurum hópsins, um nafngiftina.
„Svo er group-nafnið svona til að
tolla í tískunni því „group“ er
inni núna,“ segir hún og hlær.
Þær hafa allar unnið saman áður
og stóðu meðal annars að dansverkinu Mar sem var sýnt á Vetrarhátíð í Reykjavík. Markmið
þeirra er að koma dansinum á

framfæri við borgarbúa og sérstaklega að kynna nútímadans. Í
október tóku þær upp á því að
dansa niður Laugaveginn í sama
tilgangi. „Við ætlum að dansa
mikið úti á götu í sumar, á Föstudagsflippum Hins hússins, í leikskólum og á elliheimilum,“ segir
Katrín. Þær stefna líka að því að
vera með alls kyns óvæntar uppákomur sem verða eins konar
dansgjörningar. Ef veður leyfir
ætla þær svo að hafa æfingar á
Austurvelli eða í Laugardalnum
en Íslenski dansflokkurinn leyfir
þeim einnig að æfa með sér. „Við
vinnum frá átta til fjögur en
þetta er svona vinna sem maður

tekur með sér heim því við erum
alltaf að velta fyrir okkur hugmyndum“. Næst á dagskrá þessara ungu kvenna er að semja
verk fyrir 17. júní en þá munu
þær sýna niðri í bæ. Þær sjá um
allt sem viðkemur þeirra dansuppákomum, hvort sem það eru
búningar, tónlist, hugmyndavinna eða kynningarstarf. Þær
eru Hinu húsinu þakklátar fyrir
að veita ungum listamönnum
svona frábært tækifæri til að
vinna að list sinni í fullu starfi en
það er alveg á hreinu að stúlkurnar munu glæða menningarlíf
borgarinnar í sumar.

Tímamótaplata
[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Þessi plata er búin að hræra svo
upp í heilanum á mér að ég hef
lent í því að eiga erfitt með að tjá
mig eftir hlustun á henni. Hún er
svo mikið áreiti á heyrnina að það
tekur nokkrar hlustanir að gleypa
hana og fleiri til þess að melta almennilega.
Þegar ég sá Four Tet á Airwaves-hátíðinni núna síðast fannst
mér hann leiðinlegur, sem var
undarlegt í ljósi þess að ég var
mjög hrifinn af Rounds-plötunni.
Ég sá hann svo aftur hérna í
London síðasta laugardag þar sem
hann barðist meira fyrir að
skemmta þeim sem voru mættir,
og var miklu skemmtilegri fyrir
vikið.
Á þessari nýju plötu sinni, Everything Ecstatic, setur hann
sjálfum sér ný viðmið. Segir skilið
við kassagítarelektróník Roundsplötunnar og nær að matreiða fullkominn sambræðing tilraunasargs
og melódískrar raftónlistar. Þetta
er ótrúlega heilsteypt verk og
vandað. Kieren Hebden, sem gefur út undir listamannanafninu
Four Tet, er jafn mikill hljóðlistamaður og hann er tónlistarmaður.
Hann er líka magnað tónskáld.

S J Ó N VA R P S DA G S K R Á
VI KU N NAR »

FOUR TET: EVERYTHING ECSTATIC
NIÐURSTAÐA: Ekki bara ein magnaðasta plata
sem hefur komið út á þessu ári, heldur ein
magnaðasta plata sem hefur verið gefin út í
sögu raftónlistar. Fullt hús stiga.

Tónarnir verða til í kollinum á
honum og í gegnum tölvuna nær
hann að móta hugmyndir sínar í
hljóðheiminn. Ég er viss um að ef
hann yrði blindur gæti hann ekki
haldið áfram að gera tónlist.
Tölvuskjárinn er of mikilvægur
aðstoðarmaður til þess.
Þetta er ótrúleg plata, líklega
ein sú besta sem við eigum eftir að
heyra á þessu ári. Kieren er
nokkrum kílómetrum á undan öðrum tónlistargrúskurum. Hann er
undrabarn sem barnabörn okkar
munu lesa um í sögubókum.
Birgir Örn Steinarsson

SÍMI 564 0000

HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 551 9000

Aðsóknarmes
mynd ársinsta

Aðsóknarmes
mynd ársinsta
„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í
hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM

„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í
hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM

★★★★ EMPIRE

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

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

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.40
Sýnd kl. 4, 5, 7, 8 og 10
Sýnd í Lúxus kl. 8 og 10.40 B.i. 14 ára Sýnd í Lúxus kl. 5 B.i. 10 ára
Sýnd kl. 6, 8.30 og 11 B.i. 14 ára

Sýnd kl. 6, og 9 B.i. 10 ára

★★★ HL MBL

★★★

ÓÖH DV
Breskur glæpatryllir eins og þeir gerast bestir.
Svartur húmor, ofbeldi og cool tónlist með
Cult, Starsailor, FC Kahuna og Duran Duran.

Sýnd kl. 8 og 10.45 Bi. 16 ára

Frá framleiðendum Lock Stock & Snatch

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 3.50 m/ísl. tali

Downfall
Sýnd kl. 5,40, 8 og 10.20 B.i. 16 ára

400 kr. í bíó!

★★★★
O.H.T. Rás 2

Sýnd kl. 5.20

Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

NÚ

Allir á aldrinum 12–20 ára, sem leggja sumarlaunin
sín inn hjá SPRON, fá tvo boðsmiða í Smárabíó og
eiga möguleika á glæsilegum vinningi m.a.:

í bíó!

Misstu ekki af umtöluðustu og
svölustu mynd sumarsins.
MedionM6 fartölvu

Árskorti fyrir tvo í Smárabíó og Regnbogann
PlayStation 2 Silver með stýripinna
Himinn og haf / SÍA

Ferða-DVD-spilara
Afþreyingarpakka með tvöföldum geisladiski,
DVD og PlayStation-leik.

Nánari upplýsingar á spron.is og snilld.is
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GOLDIE HAWN Hún lætur aldurinn ekki trufla sig og finnst hún ekkert vera eldri þótt
hún sé orðin amma. „Aldur er hugarfar,“ segir Hawn.

N‡tur ﬂess a› vera amma
Leikkonan Goldie Hawn er í skýjunum með að vera orðin amma.
Dóttir hennar, Kate Hudson, eignaðist son í fyrra sem skírður var
Ryder Russel Robinson. Goldie
sem er orðin 59 ára gömul segir
aldur vera hugarfar og lætur það
ekki trufla sig þótt einhverjir
hugsi sem svo að hún sé orðin ansi
gömul aðeins vegna þess að hún
er orðin amma.

„Þetta fær mann til að hugsa
og oft ímyndum við okkur að
ömmur hljóti að vera gífurlega
gamlar. Ég ríf þessa stimpla í
burtu. Ég gjörsamlega elska að
vera amma. Þegar ég var ólétt þá
vissi ég að það væri rétt ákvörðun
að eignast barn og núna líður mér
einmitt eins með það að eignast
barnabarn,“ segir þessi þekkta
leikkona. ■

Alvöru hjónaband

Jolie enginn hjónabandsdjöfull

Jack White hefur svarað þeim sögusögnum
harkalega að brúðkaup hans, sem fór fram nýlega,
hafi verið auglýsingabragð fyrir nýja plötu White
Stripes. „Þetta er alvöru hjónaband. Við vissum að
við værum ástfangin frá þeirri stundu að við sáum
hvort annað,“ sagði Jack hinn hvíti. Hann giftist
fyrirsætunni Karen Elson í síðustu viku eftir fimm
vikna samband en plata hljómsveitarinnar kom út í
gær.

Brad Pitt hefur enn og aftur
hafnað því að Angelina Jolie
hafi eyðilagt hjónaband hans
og Jennifer Aniston. Þegar
bandaríska sjónvarpskonan
Diane Sawyer spurði hann
þeirrar spurningar í viðtali
brást Brad ókvæða við og
hreytti út úr sér „Nei!“.
Hann sagði að þetta væri
aðeins
góð
saga
í
slúðurblöðin og þess vegna
væri orðrómurinn svona

JACK WHITE Söngvarinn er ekki sáttur við sögusagnirnar um
að nýlegt brúðkaup sé einfaldlega bragð til að auglýsa nýja
plötu hljómsveitarinnar White Stripes.

r V3
Motorola korRtaz
frá Símanum
MEinungis fyrir GS

4.980

Léttkaupsútborgun

mánuði
og 2.000 kr. á
í 12 mánuði
.980 kr.
Verð aðeins 28

þrálátur. Hann sagðist vera
kominn að nýjum kafla í sínu
lífi og fyndist það vera mjög
spennandi. ■

BRAD PITT Hann hafnar því enn
að Angelina sé hjónabandsdjöfull
og ástæðan fyrir skilnaði hans og
Jennifer Aniston.

Motorola V3 síminn er ekki bara
einstaklega flottur, þunnur og nettur
heldur er hann búinn öllum helstu
kostum sem prýða GSM síma í dag.
• Glæsileg hönnun
• Stafræn myndavél (VG
A, 640x480)
• Hi-res skjár
• MP3 hringitónar
• Fjögurra banda, (quad
band,
850, 900, 1800, 1900 MH
z)

dast.
birgðir en
ldir meðan
*Tilboð gi

ENNEMM / SIA / NM16686

ðum
GSM tilbo
Með öllum
autar
sk
u
símalín
fylgja grúví
með.*
ja
lg
fy
ar
Hlíf
á 2.000 kr.
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2.000 KA

800 7000 - siminn.is
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VIÐ TÆKIÐ

Af breskum perrum

EDDU JÓHAN NSDÓTTU R FANNST SKOTIÐ UNDIR MARKIÐ Í ÞÆTTINUM EXTREME SEX.

22.20

Drama
DESPERATE HOUSEWIVES. Í kvöld er Valentínusarmessa og Susan á leið á ástarfund með Mike
Delfino en kemst að svolitlu um kauða.

EXTREME SEX Þá var þarna óharðnaður
unglingur sem var að stíga sín fyrstu skref í
kynlífinu.

um. Og ég, sem hef alltaf verið svo
montin af eigin ætterni, er nú hálfspæld að eiga ekki svartan forföður. Það er nefnilega kúl.

▼

▼

vert. Svona fólk hefur alltaf verið
til og alltaf fundið leiðir til að fullnægja þörfum sínum. Það er hins
vegar full ástæða til að fjalla um
kynlífsiðnaðinn og hörmulega kynlífsþrælkun barna og unglinga víða
um heim. Það verður þó ekki gert
með viðtölum við örfáa „perra“ í
Bretlandi sem eru aðallega uppteknir af að fullnægja eigin afbrigðilegu hvötum.
Það var svo öllu áhugaverðara að
fylgjast með síðasta þætti í danska
myndaflokknum Þrælunum. Leikurinn barst í þessum þætti alla leið
frá Vestur-Indíum til Íslands. Íslenskir afkomendur blökkumannsins Hans Jonathan glöddust skiljanlega yfir upplýsingum um uppruna
sinn og voru stoltir af forföðurn-

▼

Þáttum sem bera heitið „extreme“
þetta og hitt fjölgar stöðugt og einn
slíkur var á Stöð tvö í vikunni.
Extreme Sex hét hann og var örugglega ætlað að vekja fólk til umhugsunar um ofgnóttina sem öllu
tröllríður í vestrænum heimi, í
kynlífinu ekki síður en öðru. Þetta
var fyrsti þáttur af þremur og lofar ekki góðu um framhaldið. Þó
myndaflokkar séu breskir er það
ekki pottþéttur gæðastimpill. Í
þessum þætti var til dæmis talað
við venjulega karlhóru, þ.e. mann
sem þóttist þurfa að sofa hjá að
minnsta kosti sex karlmönnum á
dag og var tilbúinn að sækja sér
unaðinn hvar sem var. Þá var fylgt
eftir konu með sýniþörf og karlstrippara. Þetta var bara óáhuga-

20.30

21:30

Lífsstíll

Raunveruleiki
THE APPRENTICE. Tvö lið keppa um að verða
lærlingurinn; annað með háskólamenntun en
hitt ekki.

SJÁUMST MEÐ SILVÍU NÓTT. Silvía Nótt er engin
venjuleg stúlka og fjallar um tísku og spjallar
við töff fólk.

SKJÁREINN

SJÓNVARPIÐ
6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið

18.30
19.00
19.35
20.00

▼

Spæjarar (15:26) (Totally Spies I)
Fréttir, íþróttir og veður
Kastljósið
Hálandahöfðinginn (3:10) (Monarch of
the Glen)
20.50 Hope og Faith (20:25) (Hope & Faith)
21.15 Sporlaust (14:24) (Without A Trace II)
Bandarísk spennuþáttaröð um sveit
innan Alríkislögreglunnar sem leitar
að týndu fólki.
22.00 Tíufréttir
22.25 Aðþrengdar eiginkonur (14:23)
(Desperate Housewives) Bandarísk
þáttaröð. Húsmóðir í úthverfi fyrirfer
sér og segir síðan sögur af vinkonum
sínum fjórum sem eru ekki allar þar
sem þær eru séðar. Aðalhlutverk leika
Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia
Cross, Eva Longoria og Nicolette Sheridan. Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi barna.

23.10 Soprano-fjölskyldan (8:13) 0.05 Kastljósið 0.25 Dagskrárlok

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Jag (19:24) (e) 13.55 Perfect Strangers
(72:150) 14.20 Fear Factor (8:31) 15.05
Elton John 16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53
Neighbours 18.18 Ísland í dag

17.55 Cheers – 3. þáttaröð 18.20 Providence

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.00 Strákarnir
20.30 Apprentice 3, The (2:16) (Lærlingur

19.15 Þak yfir höfuðið (e)
19.30 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur

Trumps) Hópur fólks keppir um
draumastarfið hjá milljarðamæringnum Donald Trump sem sjálfur hefur
úrslitavaldið.
21.15 Mile High (8:26) (Háloftaklúbburinn 2)
Bönnuð börnum.
22.00 Third Watch (9:22) (Næturvaktin 6)
Bönnuð börnum.
22.45 The Pentagon Papers (Pentagon-skjölin) Daniel Ellsberg útskrifaðist frá
Harvard og fór til starfa í sjóhernum.
Hann fékk síðar stöðu í Pentagon og
komst þar yfir mikilvæg skjöl sem
vörpuðu ljósi á hernað Bandaríkjamanna í Víetnam. Samviskan nagaði
Daniel sem taldi að upplýsingarnar
ættu erindi við umheiminn. 2003.

0.15 Medium (13:16) (Bönnuð börnum)
0.55 Illuminata (Bönnuð börnum) 2.45 Fréttir og Ísland í dag 4.05 Ísland í bítið 6.05
Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

(Stranglega bönnuð börnum)

Sigurðsson.

19.45 MTV Cribs – NÝTT! (e)
20.10 Less than Perfect Claude hefur með
harðfylgi unnið sig upp úr póstdeildinni og í starf aðstoðarmanns aðalfréttalesarans, Will. Vinnufélögum
hennar á fréttastofunni er best lýst
sem hrokafullum vitleysingum.
20.35 Still Standing
21.00 According to Jim
21.30 Sjáumst með Silvíu Nótt Silvía Nótt
mun ferðast vítt og breitt, hérlendis
sem erlendis og spjalla við vel valið
fólk um allt milli himins og jarðar á
sinn óviðjafnanlega hátt.
22.00 The Bachelor Nú er það Jesse Palmer
sem leitar að hinni einu réttu.
22.45 Jay Leno Jay Leno tekur á móti gestum
af öllum gerðum í sjónvarpssal.

23.30 Law & Order – Ný þáttaröð (e) 0.15
Cheers – 3. þáttaröð (e) 0.40 Boston Public
1.20 John Doe 2.05 Óstöðvandi tónlist

OMEGA

STÖÐ 2 BÍÓ
8.00 The Banger Sisters 10.00 Hey Arnold!
The Movie 12.00 The Revengers' Comedies
14.00 The Banger Sisters 16.00 Hey Arnold!
The Movie 18.00 The Revengers' Comedies
20.00 The Scream Team 22.00 28 Days Later
(Strangl. b. börnum) 0.00 Red Dragon
(Strangl. b.börnum) 2.00 Queen of the Damned (Strangl. b. börnum) 4.00 28 Days Later

(e)

▼

Stundin okkar

▼

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00

AKSJÓN

8.00 Billy Graham 9.00 Robert Schuller 10.00
Blandað efni 11.00 Samverustund 12.00 Miðnæturhróp 12.30 Maríusystur 13.00 Blandað efni
14.00 Um trúna 14.30 Gunnar Þorst. (e) 15.00
Ron Phillips 15.30 Mack Lyon 16.00 Blandað efni
17.00 Samverustund (e) 18.00 Freddie Filmore
18.30 Dr. David Cho 19.00 Believers Christian
Fellowship 20.00 Fíladelfía 21.00 Samverustund
(e) 22.00 Blandað efni 23.00 Robert Schuller

7.15 Korter 20.30 Vatnaskil – Filadelfia 21.00
Níubíó 23.15 Korter

ANIMAL PLANET

17.40 Retail Therapy 18.05 Matchmaker 18.30 Hollywood One
on One 19.00 Girls Behaving Badly 19.25 The Villa 20.15 My
Messy Bedroom 20.45 What Men Want 21.10 Spicy Sex Files
22.00 Girls Behaving Badly 22.25 Crime Stories 23.10 Entertaining With James 23.40 Innertainment 0.05 Weekend Warriors
0.30 Awesome Interiors

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
12.00 Tennis: ATP Tournament Queen's United Kingdom 16.15
Football: UEFA European Women's Championship England
18.15 Football: World Cup Germany 19.00 Football: UEFA
European Women's Championship England 21.00 Athletics:
IAAF Super Grand Prix Ostrava Czech Republic 22.30 News:
Eurosportnews Report 22.45 Football: World Cup Germany
BBC PRIME
12.00 Born and Bred 12.50 Teletubbies 13.15 Tweenies 13.35
Fimbles 13.55 Balamory 14.15 Angelmouse 14.20 Yoho Ahoy
14.25 Teletubbies Everywhere 14.35 Intergalactic Kitchen 15.00
Cash in the Attic 15.30 Home Front in the Garden 16.00 The
Chelsea Flower Show 17.00 Doctors 17.30 EastEnders 18.00
One Foot in the Grave 18.30 My Hero 19.00 The Cazalets 20.00
Joe Louis 21.00 Mastermind 21.30 Two Pints of Lager and a
Packet of Crisps 22.00 Mersey Beat 23.00 Great Railway Journeys of the World 0.00 Iceman 1.00 Life and Death in Ancient
Egypt
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Insects from Hell 12.30 Totally Wild 13.00 Insects from
Hell 15.00 Into the Lost World 16.00 Battlefront 17.00 Mission
Rescue 18.00 Insects from Hell 18.30 Totally Wild 19.00
Paranormal? 20.00 Animals Like Us 21.00 Pests from Hell
22.00 Bridge on the River Kwai – The Documentary 23.00
Seconds from Disaster 0.00 Animals Like Us

12.00 Austin Stevens – Most Dangerous 13.00 Natural Born
Sinners 14.00 Animal Cops Detroit 15.00 The Planet's Funniest
Animals 15.30 Amazing Animal Videos 16.00 That's My Baby
17.00 Monkey Business 17.30 The Keepers 18.00 Austin
Stevens – Most Dangerous 19.00 Duel in the Swamp 20.00 Miami Animal Police 21.00 Chimpanzee Diary 22.00 Pet Rescue
22.30 Breed All About It 23.00 Wildlife SOS 23.30 Aussie Animal
Rescue 0.00 Austin Stevens – Most Dangerous 1.00 Animal
Precinct
DISCOVERY
12.00 Mummy Autopsy 13.00 Flying Heavy Metal 13.30 Al
Murray's Road to Berlin 14.00 Scrapheap Challenge 15.00 Rex
Hunt Fishing Adventures 15.30 John Wilson's Fishing Safari
16.00 Super Structures 17.00 Wheeler Dealers 18.00 Mythbusters 19.00 Forensic Detectives 20.00 FBI Files 22.00 Forensic Detectives 23.00 Mythbusters 0.00 Killer Tanks

E! ENTERTAINMENT
12.00 E! News 12.30 The Entertainer 13.30 Behind the Scenes
14.00 Style Star 14.30 Fashion Police 15.00 Dr. 90210 16.00 101
Juiciest Hollywood Hookups 17.00 Jackie Collins Presents
18.00 E! News 18.30 Fashion Police 19.00 The E! True
Hollywood Story 21.00 Jackie Collins Presents 22.00 Dr. 90210
23.00 E! News 23.30 Jackie Collins Presents 0.30 Life is Great
with Brooke Burke 1.00 E! Entertainment Specials
CARTOON NETWORK

13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL 15.00
Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00 The Base
Chart 18.00 Pimp My Ride 18.30 Punk'd 19.00 Wonder
Showzen 19.30 Jackass 20.00 Top 10 at Ten 21.00 Switched On
21.30 Dirty Sanchez 22.00 Superock 23.00 Just See MTV

12.20 Samurai Jack 12.45 Foster's Home for Imaginary Friends
13.10 Ed, Edd n Eddy 13.35 Codename: Kids Next Door 14.00
Hi Hi Puffy Amiyumi 14.25 The Cramp Twins 14.50 The
Powerpuff Girls 15.15 Johnny Bravo 15.40 Megas XLR 16.05
Samurai Jack 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

VH1

JETIX

15.00 So 80's 16.00 VH1 Viewer's Jukebox 17.00 Smells Like
the 90s 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 All Access
20.00 Fabulous Life Of... 20.30 Johnny Depp A-Z 21.00 VH1
Rocks 21.30 Flipside 22.00 Top 5 22.30 VH1 Hits

12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro 13.25
Moville Mysteries 13.50 Pokémon VI 14.15 Digimon I 14.40
Spider-Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

CLUB

12.25 Night Fighters 13.55 Rebecca's Daughter 15.30 A Twist of
Sand 17.00 Inside Out 18.25 The Return of the Living Dead
19.55 Lost Brigade 21.15 Steel and Lace 22.50 Texasville 0.55
Sketches 2.35 The World of Henry Orient

MTV

12.10 Come! See! Buy! 12.40 Other People's Houses 13.30
Hollywood One on One 14.00 Cheaters 14.45 Girls Behaving
Badly 15.10 Lofty Ideas 15.35 Retail Therapy 16.00 Yoga Zone
16.25 The Method 16.50 Innertainment 17.15 Arresting Design

MGM
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TALSTÖÐIN

SAN ANTONIO SPURS – DETROIT PISTONS

Stálin stinn

Sýn kl. 01.00

Hægt er að lesa um NBAdeildina á nba.com.

ÚR BÍÓHEIMUM

▼

„Soft stuff. We were babies once, for Christ's sakes, what did
we eat?“

22:30

Spjall
DAVID LETTERMAN. Letterman fær góða gesti í
heimsókn í myndverið.

7.00 Olíssport

18.00 David Letterman

18.45 Inside the US PGA Tour 2005 (Banda-

▼

ríska mótaröðin í golfi)Vikulegur
fréttaþáttur þar sem fjallað er um
bandarísku mótaröðina í golfi.
19.15 Aflraunir Arnolds (Arnold
Schwarzenegger Classic) Árlega flykkjast bestu keppnismennirnir til Ohio í
Bandaríkjunum og taka þátt í móti
sem kennt er við Arnold
Schwarzenegger.
19.50 Aflraunir Arnolds
20.20 HM 2006 (Argentína – Brasilía)Útsending frá leik Argentínu og Brasilíu í
undankeppni HM. Viðureign þjóðanna
fór fram í Buenos Aires í fyrrakvöld.
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþróttaviðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina en kapparnir eru Arnar Björnsson, Hörður
Magnússon, Guðjón Guðmundsson
og Þorsteinn Gunnarsson.
22.30 David Letterman

23.15 HM 2006 (Finnland – Holland) 1.00
NBA (Úrslitakeppni)

POPP TÍVÍ
19.00 Íslenski popp listinn 21.00 Kenny vs.
Spenny 21.30 Sjáðu (e)

TCM
19.00 Grand Prix 21.45 The Best House in London 23.20 Saratoga 0.55 Savage Messiah 2.35 The Sea Wolf
HALLMARK
12.45 Erich Segal's Only Love 14.15 Nairobi Affair 16.00 Early
Edition 16.45 Dynasty: Behind The Scenes 18.15 Ford: The Man
and the Machine 20.00 Law & Order Vii 20.45 3 A.M. 22.30 Getting Out 0.00 Law & Order Vii 0.45 Ford: The Man and the
Machine 2.30 3 A.M.
BBC FOOD
12.00 Coconut Coast 12.30 Ready Steady Cook 13.00 Ching's
Kitchen 13.30 Chefs at Sea 14.00 Can't Cook Won't Cook 14.30
Street Cafe 15.30 Ready Steady Cook 16.00 Chalet Slaves 16.30
The Best 17.00 United States of Reza 17.30 A Cook's Tour 18.30
Ready Steady Cook 19.00 Ching's Kitchen 19.30 Paradise
Kitchen 20.00 Can't Cook Won't Cook 20.30 Giorgio Locatelli –
Pure Italian 21.30 Ready Steady Cook
DR1
13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Hvad er det værd? 14.30
H¢je forventninger 15.00 Konrad og Bernhard 15.10 Tintin 15.30
Sp¢gelsestimen 16.00 Fandango – med Jeppe 16.30 TV Avisen
med Sport og Vejret 17.00 Fint skal det være 17.30 Det er mængden der g¢r det 18.00 Hokus Krokus 18.30 Bag Egeskovs Mure
19.00 TV Avisen 19.25 Penge 19.50 SportNyt 20.00 Krop og sjæl
20.30 Den serbiske dansker 21.20 Drabsafdelingen 22.10 Musikprogrammet
SV1
13.00 Wild Kids 14.00 Rapport 14.05 Antikens OS 14.55
Anslagstavlan 15.00 Perspektiv 15.30 Fastnat i karaoke 16.00
Lugna kocken 16.25 Blomsterspråk 16.30 Karlsson på taket
16.55 Puss och kram 17.00 Guppy 17.15 Kent Agent och de
hemliga ställena 17.30 Rapport 18.00 Mat/Niklas 18.30 Statens
fiende nr 1 20.00 Sommardebatt 21.00 Rapport 21.10 Kulturnyheterna 21.20 Drömmarnas tid 22.05 Uppdrag Granskning 23.05
Sändning från SVT24

Svar: Peter úr kvikmyndinni Three Men and a Baby
árið 1987.

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

BYLGJAN

FM 98,9

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 90,1/99,9

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Laufskálinn 9.40 Sumarsnakk 10.13 Lifandi blús
11.03 Samfélagið í nærmynd

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi

13.00 Sakamálaleikrit, Lesið í snjóinn 14.03
Útvarpssagan: Bara stelpa 14.30 Illgresi og
ilmandi gróður 15.03 Í skugga meistaranna
16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00
Blossom Dearie syngur og leikur á píanó
19.30 Ópera mánaðarins 21.55 Orð kvöldsins 22.15 Heilnæm eftirdæmi
23.10 Hlaupanótan

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00
Sjónvarpsfréttir. 20.00 Músík og sport 22.10

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

FM 99,4

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA INGÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00
Reykjavík Síðdegis

12.25 Meinhornið (endurflutningur frá deginum
áður) 12.40 MEINHORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON 14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTTURINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhornið (endurfl) 19.40 Endurfl. frá liðnum degi.

Dægurmálaútvarp Rásar 2

Popp og ról

0.10 Glefsur 1.10 Ljúfir næturtónar

»

Bein útsending frá fyrsta leik San Antonio
Spurs og Detroit Pistons í úrslitaeinvígi NBA.
Spurs átti í litlum vandræðum með að sigra í
Vesturdeildinni en Pistons þurfti að hafa öllu
meira fyrir hlutunum í Austurdeildinni. Hér
mætast stálin stinn því Pistons hefur titil að
verja en Spurs hrósaði sigri í NBA árið áður. Í
liði meistaranna eru kappar eins og
Hamilton, Billups, Prince og Rasheed Wallace
en helstu hetjur Spurs eru Duncan, Parker og
Ginobili. Fram undan eru hörkuleikir og ekki
Manu Ginobili.
kæmi á óvart þótt einvígið færi í sjö leiki.

FM 90,9

7.03 Morgunútvarpið – Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir og Sigurjón M. Egilsson. 9.03 Margrætt
með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur. 10.03 Sigurði
G. Tómassyni.
12.15 Hádegisútvarpið Umsjón: Sigmundur Ernir
Rúnarsson. 13.01 Hrafnaþing. 14.03 Glópagull
og gisnir skógar – Umsjón: Auður Haralds
15.03 Allt og sumt.
17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson.

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30
Halli Kristins

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
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AÐ MÍNU SKAPI
H ELGI VALU R ÁSGEIRSSON, TRÚBADOR

TÓNLISTIN Saul Williams er minn uppáhaldstónlistarmaður því hann lætur
ekki festa sig í eitthvert ákveðið svið.
Á póstmódernískan hátt fléttar hann
saman öllu því besta í tónlist. Svo er
eitthvað heillandi við mann sem syngur
illa, en syngur samt.

HRÓSIÐ
...fá Bruce Dickinson og félagar í
Iron Maiden sem sýndu það og
sönnuðu í Egilshöll að þeir kunna
svo sannarlega að rokka.

2

3

4

6

BORGIN Kaupmannahöfn er heillandi
borg því þar heilsast fólk inni í kynlífsbúðum þótt það þekkist ekki neitt.
Svo er Strikið töfrandi í margbreytileika
sínum.

BÚÐIN Vídeóljónið er sjoppa í miklu
uppáhaldi því þar fær maður persónulega þjónustu.
VERKEFNIÐ Nýlega kom út fyrsta sóló-

platan mín; Demise of
Faith, en utan þess að
vera trúbador starfa
ég á leikskólanum
Sæborgu þar sem
unnið er skapandi
starf með krökkum.
Að átta sig á að því
meira sem maður
lærir, því minna veit
maður, er erfitt en afskaplega gefandi. Nýlega var sýning á listaverkum sem krakkarnir höfðu skapað í Ráðhúsi Reykjavíkur, sem
hét Úlfastubbur í Ráðhúsinu.

FRÉTTIR AF FÓLKI

5

ruce
Dickinson og
B
félagar í

7

8

rokksveitinni
Iron Maiden
héldu tónleika í
Egilshöll í
fyrradag. Góður
rómur var gerður
að tónleikunum
og virtust
Íslendingar sem
og þeir 190
útlendingar sem
komu með
sveitinni hingað
til lands
skemmta sér hið besta. Eins og
kunnugt er starfar Bruce Dickinson
sem atvinnuflugmaður meðfram
rokkinu og flaug hann um tíma fyrir
Iceland Express, þar á meðal hingað
til lands. Eitthvað virðist
upplýsingaflæði innan sveitarinnar
þó vera af skornum skammti því á
heimasíðu
hennar, þar sem
tónleikarnir í
Egilshöll eru
auglýstir, er það
tekið skýrt fram að
Icelandair,
aðalkeppinautur
Iceland
Express, sé eina
flugfélagið sem fljúgi
hingað til lands og voru þeir
aðdáendur sem hugðust leggja land
undir fót og koma á tónleikana hér
beðnir um að hafa samband við
skrifstofu flugfélagsins í nærliggjandi
borgum.

9

10

12

11

14

13

15

16

17

18

Lárétt: 1 þrætir, 6 ergileg, 7 í röð, 8
íþróttafélag, 9 hvíldi, 10 slæm, 12 slæ, 14
smábýli, 15 gjamm, 16 fisk, 17 skel, 18
bæli.
Lóðrétt: 1 þéttan reyk, 2 skjóta, 3 tveir
eins, 4 ríkidæmi, 5 á Ö og stúi, 9 fiskur,
11 skattheimtu, 13 djarfar fyrir, 14 þukl,
17 bardagi.

Lausn.
Lárétt: 1 möglar, 6 örg, 7 uú, 8 ka, 9 áði,
10 ill, 12 lem, 14 kot, 15 gó, 16 ál, 17
aða, 18 flet.
Lóðrétt: 1 mökk, 2 öra, 3 gg, 4 auðlegð,
5 rúi, 9 áll, 11 toll, 13 móar, 14 káf, 17 at.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1
2
3

Bruce Dickinson.
Notts County.
Í Borgarfirði.

ÞARF ÞETTA AÐ
VERA EINS OG
ÞETTA ER?

DANSHÖFUNDURINN INGVAR Hann mun etja kappi við aðra danshöfunda í Borgarleikhúsinu í kvöld.

LEIKARI FER NÝJAR SLÓÐIR: TEKUR ÞÁTT Í KEPPNI Í BORGARLEIKHÚSINU

Ingvar semur dansverk
Ingvar E. Sigurðsson leikari er
höfundur dansverksins Integrate
sem er hluti af sýningunni 25
TÍMAR dansleikhús/samkeppni í
Borgarleikhúsinu í kvöld. Þetta
er í fyrsta skipti sem hann lætur
til sín taka sem danshöfundur.
„Þetta var bara hugmynd sem
fékk brautargengi. Nú hefur hún
þróast í þetta verk,“ segir Ingvar, ánægður með útkomuna.
„Þetta var mjög skemmtilegt,
gat ekki verið betra.“
Að sögn Ingvars kom reynsluleysi hans sem danshöfundur
ekki að sök. „Þetta er dansleikhús og eru í rauninni tvö form

SIGIN SIGIN
GRÁSLEPPA
GRÁSLEPPA
OG
SJÓ SIGINN,
OG
KÆST
SKATA
STÓR
HUMAR
FISKUR
Höfðabakka 1 - sími 587 50 70
Opið laugardaga frá 10-14.30

sem blandast saman. Ég sem
fagmaður nota kannski meira
verkfæri leikhússins og ég lít
meira á þetta sem leikverk heldur en dansverk. En þetta er
„abstrakt“ leikverk,“ segir hann.
Ingvar fékk þrjá leikara, þau
Björn Inga Hilmarsson, Hörpu
Arnardóttur og Kötlu Margréti
Þorgeirsdóttir til að sýna verkið, auk dansaranna Peter Anderson og Steve Lorenz úr Íslenska
dansflokknum. Ingvar segir að
það reyni ekki meira á dansarana í verkinu en leikarana.
„Þetta er miklu meira abstrakt
„situation“ milli karaktera held-

ur en dans. Í rauninni nota ég
bara annan dansarann meira líkamlega, af því að hann er með
svarta beltið í karate og ég nota
það svolítið.“
Verk Ingvars fjallar um
fimm einstaklinga sem þekkjast
ekkert og samskiptaörðugleika
þeirra, sem endurspeglast í því
að hann notar texta á fimm
tungumálum í verkinu – á
sænsku, íslensku, ensku, þýsku
og spænsku. Integrate er sýnt í
Borgarleikhúsinu í kvöld klukkan átta, ásamt verkum átta annarra höfunda.
rosag@frettabladid.is

yþór Arnalds lýsir
yfir stuðningi við
E
Gísla Martein Baldursson á baksíðu DV í
gær. Eyþór var um tíma
heitasta borgarstjóraefni sjálfstæðismanna en tók
viðskiptalífið fram
yfir stjórnmálin. Það gerir hann enn
og borgarmálin kitla ekki sem áður.
Eyþór fór á sínum tíma í prófkjörsbaráttu sjálfstæðismanna í samfloti
við þau Guðlaug Þór Þórðarson,
Ágústu Johnson og Baltasar Kormák Baltasarsson. Hópurinn kynnti
stefnumál sín
sameiginlega
og nú mun
ekkert vera
eftir af hópnum að Guðlaugi Þór
undanskildum í hringiðu
stjórnmálanna.

Snoop fer í körfubolta fyrir tónleikana
Eins og kunnugt er hófst miðasalan á Snoop Dogg tónleikana á
mánudaginn. Það var margt um
manninn og margir vöknuðu
snemma eða voru vakandi alla
nóttina til þess að tryggja sér
miða. Að sögn Ísleifs Þórhallssonar hjá event.is, sem flytur Snoop
inn, hafði aðeins hægt á miðasölunni í gær eftir sprengjuna á
mánudeginum. „Það er að verða
uppselt, það er aðeins tímaspursmál hvenær en ekki hvort,“ sagði
Ísleifur, léttur í bragði.
Það hefur oft verið hefð fyrir
því að stórstjörnur í líkingu við
Snoop komi með kröfur sem eru
oft hálfundarlegar og nánast
óframkvæmanlegar. „Listinn sem
Snoop lét okkur hafa var ekki
flókin,“ segir Ísleifur. „Þeir koma

SNOOP DOGG Það eru kannski ekki
margir sem vita það en Snoop er mikill
íþróttaunnandi.

hingað í einkaþotu sama dag og
tónleikarnir eru svo við þurfum
ekki að panta far fyrir þá,“ bætir
Ísleifur við. Snoop verður þó með
sína hæð og svítu fyrir sig. „Það
verður að vera pláss fyrir fjölskylduna og lífverðina,“ segir Ísleifur og hlær.
Þrátt fyrir að þessir hlutir hafi
ekki verið flóknir var einn hlutur
sem Snoop varð að hafa áður en
hann stígur á sviðið í Egilshöllinni. „Hann vildi fá körfuboltavöll
því honum finnst fínt að geta hitað upp í körfu áður en hann byrjar sýninguna,“ segir Ísleifur og
bætir við að því hafi verið komið í
kring. „Hann verður því í góðu
formi.“
freyrgigja@frettabladid.is

MYND: GETTY
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BÓKIN Hard Boiled Wonderland and
the End of the World eftir japanska rithöfundinn Murukami er bók að mínu
skapi. Mér finnst sérstaklega skemmtilegt hvernig hann skiptir um stíl í öðrum hverjum kafla og virðist vera jafnvígur á rómantík og raunsæi, og jafnvel
vísindaskáldskap. Svo skemmir ekki fyrir
að aðalsöguhetjan hlustar á Dylan.

BÍÓMYNDIN Sideways er frábær bíómynd því hún endurspeglar hversu misheppnaðir einstaklingar eru í rauninni,
og hversu frábært það er.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Saul Williams, Murukami, Vídeóljóni› og Striki›

25

% afsláttur
af öllum Prostyle hjólum

Hjálmar fylgja með öllum

Prostyle hjólum

Prostyle 2005

– alvöru merki í hjólum

Regnjakki,
bleikur, blár,
st. 80-130,

2.499

kr

Regnbuxur
m/smekk og án
bleikar, bláar,
st. 80-130,
100-130

Hagkaup með
á nótunum

1.999

kr

Samkvæmt íslenskum lögum (reglugerð nr. 635-1999)
þurfa íslenskar leiðbeiningar að fylgja öllum hjálmum
til einkanota frá framleiðanda. Þetta er gert til að
tryggja örugga notkun þeirra. Bell hjólahjálmarnir
eru með íslenskum leiðbeiningum frá framleiðanda
og allar reglugerðir og staðla í lagi.

12"hjól
3-5
Champion

20"hjól 7-9

ára

Fjöldi gíra: 1
Bremsur: Fótbremsa að aftan
(120SP-L) og handbremsa að framan
(1000S)

Princess

TILBOÐ

8.249

kr

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

Offroad

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

TILBOÐ

11.249

kr

24"hjól 9-12

ára

TILBOÐ

14.999

kr

Mud Racer

TILBOÐ

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

11.249

kr

Pallas

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

Áður 14.999,-

26"hjól

ára

TILBOÐ

14.999

kr

fyrir herra

Racer

TILBOÐ

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

12.749

kr

Áður 19.999,-

Áður 16.999,-

Gildir til 13. júní eða á meðan birgðir endast.

TVERSLU
ÓS

N

P

Áður 19.999,-

ára

Áður 14.999,-

Áður 10.999,-

24"hjól 9-12

20"hjól 7-9

ára

www.hagkaup.is
grænt númer

800 6680

HA

sími

568 2255

G K A U PA

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

Valdís Gunnarsdóttir
Sunnudagsmorgna 9-12

GSM

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

BAKÞANKAR
JÓNS GNARR

Trúarbrög›
N

okkur umræða hefur skapast
um skrif mín hér í blaðinu. Sérstaklega hefur mörgum orðið tíðrætt um hinn trúarlega hluta skrifa
minna. Ég vil nota tækifærið og útskýra hann aðeins nánar.

Allt þetta á 0 kr.

ÉG er ekki að reyna að kristna fólk
til þess eins að kristna það. Ég er
einungis að benda á leiðir sem hafa
hjálpað mér og öðrum til að öðlast
betra líf. Skrif mín eru byggð á
persónulegri reynslu minni en ekki
teoríum og ég reyni að setja hana
fram á eins einfaldan og einlægan
hátt og ég get.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Vinur í útlöndum

GSM vinur

Þegar þú hringir heim

sem getur komið fyrir manneskju er
að öðlast trú. Ég veit það vegna þess
að trúin mín bjargaði lífi mínu og
dýpkaði skilning minn á því.

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.

ÉG ber virðingu fyrir allri einlægri

Mánaðargjald GSM er 600 kr.

ÉG er þess fullviss að það besta

ÉG hef áður líkt trú við hjónaband.
Þótt ég elski konuna mína þýðir það
ekki að ég sé á móti eiginkonum
annarra eða geti ekki átt þær að vinum. En ég get alveg gefið þeim ráð
byggð á reynslu úr mínu eigin
hjónabandi. En ég uppnefni ekki eiginkonur annarra eða lýsi því yfir að
þær séu verri en mín.

Og1 lækkar verulega kostnað heimila sem eru með GSM áskrift, Heimasíma og Internet hjá Og Vodafone.
Kynntu þér einnig ávinninginn fyrir Heimasíma og Internet.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS OGV 28651 06/2005

trú. Sumir trúa á Guð, aðrir á hið
góða eða bara sjálfan sig. Mér er
sama á hvað fólk trúir. Guð er ekki
kristinn. Það skiptir mig engu máli
hvaða trúarskoðanir fólk hefur. Ég
á meira sameiginlegt með góðum
taoista en illmenni sem hefur sömu
trúarskoðanir og ég. Fólk má kalla
Guð hvað sem er. En Guð er bara
einn. Ég trúi á Búdda og Allah. Ég
er aðdáandi Dalai Lama, Mahatma
Gandhi og Lao-tse. Hindúar og gyðingar komast líka til himna. Ég sjálfur er kristinn. Ég get ekki að því
gert en ég elska Jesú meira en allt
annað í lífinu.

ÉG ber virðingu fyrir trúleysingjum.
Ég hef sjálfur verið trúleysingi. Guð
er kærleikur. Kærleiksríkur trúleysingi er Guðs barn. Tvö barna minna
eru fermd borgaralegri fermingu hjá
Siðmennt. Þau vildu það og ég studdi
þau í því. Ég mundi aldrei neyða
neinn til að trúa einhverju sem hann
vill ekki trúa. Ég á fullt af góðum
vinum sem eru trúleysingjar. Það
truflar á engan hátt vináttu okkar.

ERU ekki allar manneskjur að leita
að því sama, óháð trú og skoðunum?
Vilja ekki allir bara hamingju fyrir
sig og sína?
jongnarr@frettabladid.is

Komdu í verslun Og Vodafone, hringdu í 1414 eða smelltu þér á www.ogvodafone.is
fyrir nánari upplýsingar og skráningu í Og1.

