ÆSKUDRAUMUR
ÞORBJÖRG HELGA VIGFÚSDÓTTIR:

JÓN JÓSEP SÆBJÖRNSSON:

Jeppinn nau›synlegur
í vei›ifer›ir

Stífpressa›ur
einkennisbúningur

• bílar • ferðir

LAUGARDAGUR
Eggert hleypti Liverpool
inn í meistaradeildina
Eggert Magnússon og
félagar í framkvæmdarstjórn
UEFA gáfu í gær
grænt ljós á þátttöku Liverpool í
Meistaradeild
Evrópu í haust.

Léttur öllari

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

FRÉTTABLAÐIÐ/PÁLL BERGMANN

11. júní 2005 - 156. tölublað – 5. árgangur

FÓLK 48

▲

▲

Í MIÐJU BLAÐSINS

Besti
vinurinn

Nýir sendiherrar:

Gu›mundur
til Svíﬂjó›ar
Guðmundur Árni
Stefánsson, þingmaður Samfylkingarinnar, verður sendiherra Íslands í Svíþjóð í haust samkvæmt
áreiðanlegum heimildum Fréttablaðsins. Jafnframt er ákveðið að
Svavar Gestsson, núverandi
sendiherra í Stokkhólmi, flytjist
til Danmerkur og verði sendiherra í Kaupmannahöfn.
Samkvæmt sömu heimildum
verður Sigríður Dúna Kristmundsdóttir mannfræðiprófessor við Háskóla Íslands og fyrrverandi þingmaður Kvennalistans einnig sendiherra í utanríkisþjónustunni sem og Markús
Örn Antonsson útvarpsstjóri.
Ekki hefur verið gengið endanlega frá því hvert þau fara og
jafnvel er búist við því að þau
taki ekki við embætti fyrr en
um áramót. Orðrómur hefur þó
verið um að Markús Örn verði
sendiherra í Kanada.
Fleiri breytingar eru fyrirhugaðar næsta haust samkvæmt
framgangskerfi utanríkisþjónustunnar og verður formlega tilkynnt um þær innan tíðar.
- jh
SENDIHERRAR

ÍÞRÓTTIR 40

Huldukona á hlaupum
Steinunn Jónsdóttir innanhússarkitekt vakti athygli í vikunni
þegar hún seldi hlut
sinn í Íslandsbanka
og er talið að
hreinn hagnaður
hennar sé á annan
milljarð króna.
Steinunn er maður
vikunnar.
MAÐUR VIKUNNAR 16

Krúttlegar rassamerkingar eða subbuskapur
Adolf Ingi Erlingsson, Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir og Arnar
Gauti lögðu mat
sitt á handboltabúninga
frá ýmsum áratugum.

Heimssýning undirbúin:

Opinber klósett hreinsu›

HELGAREFNI 50

VEÐRIÐ Í DAG

EINBEITT Í TÍSKUNNI Það var fjölmenni á tískusýningu Mosaic Fashion í Skautahöllinni í Reykjavík í gærkveldi. Meðal þess sem sýnt var
voru föt í nýjum tískulínum Oasis, Coast, Whistles og Karen Millen. Karen Millen var viðstödd sýninguna, ásamt fylgdarfólki. Einnig mætti
Samantha Mumba, söngkona frá Bretlandi. Þrátt fyrir þrálátan orðróm um að knattspyrnukempan David Beckham væri hér á landi til að
skoða hvað stæði til boða á tískusýningunni, sást hvorki tangur né tetur af kappanum.

SAMA VEÐRIÐ ÁFRAM! Hægur
vindur og bjart norðan- og austanlands en
annars skýjað. Milt í veðri og úrkomulítið.
VEÐUR 4

Ríkisendursko›un
metur eigin yfirsjónir
Uppl‡singar á minnisbla›i Ríkisendursko›unar ur›u henni ekki tilefni rannsóknar á hugsanlegu vanhæfi Halldórs Ásgrímssonar fyrr en í fyrradag. Stjórnarandsta›an segir Ríkisendursko›un í vaxandi mæli rannsaka eigin verk.
Ríkisendurskoðun
rannsakar nú upplýsingar sem
snerta hugsanlegt vanhæfi Halldórs Ásgrímssonar forsætisráðherra í söluferli ríkisbankanna
síðla árs 2002. Gögn sem gáfu
tilefni til athugasemda lágu þegar fyrir í minnisblaði Ríkisendurskoðunar á fundi hennar með
fjárlaganefnd á miðvikudag.
Engu að síður segir í annarri
samantekt Ríkisendurskoðunar
sama dag að engar spurningar
hafi vaknað um hæfi Halldórs.
„Ég tel eðlilegra að leitað
verði út fyrir raðir Ríkisendurskoðunar vegna fyrri niðurstöðu
hennar í málinu. Hættan er sú

BANKASALAN
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Sögurnar • Tölurnar • Fólkið

að hún lendi í þeirri stöðu að
þurfa að endurskoða eigið álit,“
segir Lúðvík Bergvinsson alþingismaður.
Steingrímur J. Sigfússon formaður Vinstri grænna segir
málið alvarlegt. „Það eitt að Ríkisendurskoðun sjái allt í einu
ástæðu til þess að hefja skoðun á
því hvort forsætisráðherra, þáverandi utanríkisráðherra, hafi
verið vanhæfur vegna persónulegra hagsmunatengsla eða
venslamanna hans þætti stór atburður í pólítík hvar sem er á
byggðu bóli. Frumkvæðiskyldan
hvílir vitanlega á þeim sem hefur upplýsingar um að hann

kunni að vera vanhæfur. Halldóri Ásgrímssyni hefði í því tilviki borið að tilkynna opinberlega um hugsanlegt vanhæfi.
Forystumenn stjórnarandstöðunnar ræddu bankasölumálið á fundi í gær, en þann fund
sóttu meðal annars fulltrúar
hennar í fjárlaganefnd. Steingrímur segir að rædd hafi verið
sú staða sem Ríkisendurskoðun
sé komin í. „Hún er í vaxandi
mæli að endurskoða eigin verk,
eigin niðurstöður, eigin skýrslur. Hægt er að kjósa sérstakar
rannsóknarnefndir á vegum Alþingis ef þurfa þykir,“ segir
Sjá síðu 4/ -jh
Steingrímur.

BANGKOK, AP Tælensk stjórnvöld
hafa nú hrundið af stað herferð
til að bæta hreinlæti á opinberum salernum landsins. Herferðin er til að bæta almennt ástand
klósetta til að mæta alþjóðlegum kröfum vegna klósettaheimssýningarinnar sem haldin
verður í Bankok á næsta ári.
Alþjóða
klósettstofnunin
heldur svo aðalfund sinn samfara heimssýningunni þar sem
tækninýjungar og sérfræðiþekking verður rædd. Heilbrigðisráðherra landsins segir
að nú verði klósett landsins gerð
hrein, skilvirk og örugg. ■

Haförn á Vestfjörðum:

Flaug burt
me› lambi›
LANDBÚNAÐUR Það var ófögur sjón
sem blasti við Jóhönnu Kristjánsdóttur sauðfjárbónda við
Ísafjarðardjúp á fimmtudag þegar hún varð vitni að því þegar
haförn kom aðvífandi, greip með
sér um hálfs mánaðar gamalt
lamb og flaug burt með það. „Það
var ógeðslegt að sjá þetta. Lambið barðist á móti haferninum og
blóðið lak yfir veginn. Svo má
ekkert gera.“
Lambið var hluti af um 200 ám
Jóhönnu og segist hún hrædd um
að gripdeild arnanna haldi
áfram. „Það eru fjórir eða fimm
hafernir á þessu svæði og nú
ætla ég að fylgjast vel með.“
Jóhanna saknar ekki fleiri
lamba, en segist nú á næstunni
munu líta vel í kring um sig til að
fylgjast með ferðum arnanna. - ss
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Héraðsdómur gagnrýnir dómsmálaráðuneytið:

SPURNING DAGSINS
Sævar, var ﬂetta ﬂungur
skellur?
„Já, mjög svo.“
Sævar Óli Helgason var í fyrradag dæmdur í sex
mánaða fangelsi fyrir að rassskella konu sem
lagði fyrir innkeyrslu hans í fyrrahaust.

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavíkur felldi í gær úr gildi úrskurð dómsmálaráðuneytisins
þess efnis að Lilju Sæmundsdóttur væri óheimilt að ættleiða barn frá Kína. Ráðuneytið
studdist í úrskurði sínum við að
Lilja gæti átt á hættu heilsubrest vegna offitu. Þá voru
henni dæmdar 600.000 krónur í
málskostnað.
„Að því marki sem heilsufar
hennar hefur verið metið verður að telja að það sé gott, en
hvergi kemur fram í gögnum
málsins að offita ógni heilsu
hennar eða muni gera það
næstu 20 árin,“ segir í dómnum

og ráðuneytið er sagt hafa
gengið allt of langt í ályktunum
um hugsanlegan heilsubrest
Lilju.
„Maður er nú varla búinn að
fatta þetta,“ sagði Lilja í gær,
en kvaðst „ofboðslega glöð“
yfir að fallist hafi verið á að
ráðuneytið hafi ekki farið fram
með eðlilegum hætti í máli
hennar. Hún sagðist ætla að
hugleiða næstu skref í góðu
tómi með lögfræðingi sínum.
Dómurinn féllst ekki á þá
kröfu Lilju að að viðurkennt
væri að hún uppfyllti skilyrði
til að ættleiða barn. „Mat á því
hvort stefnandi uppfylli þessi

skilyrði, sem hefði þýðingu fyrir hana að lögum, heyrir undir
dómsmálaráðuneytið sem tekur
afstöðu til þess samkvæmt lögum um ættleiðingar og öðrum
reglum,“ segir í dómnum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Rá›uneyti› gekk of langt í máli Lilju
-óká

LILJA SÆMUNDSDÓTTIR OG RAGNAR
AÐALSTEINSSON Lilja sést hér með

lögmanni sínum þegar mál hennar
var tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur í síðasta mánuði. Héraðsdómur
ógilti í gær fyrri ákvörðun dómsmálaráðuneytisins þar sem Lilju var meinað að ættleiða barn.

Sextugur Reykvíkingur:

DAVÍÐ ODDSSON Utanríkisráðherra ávarpaði fund utanríkisráðherra aðildarríkja
Eystrasaltsráðsins í Stettin í Póllandi en Ísland tók við forystu í ráðinu í fyrsta sinn.

Eystarsaltsráðið:

Ísland tekur
vi› forystu
Davíð Oddsson ávarpaði í gær fund utanríkisráðherra
aðildarríkja Eystrasaltsríkjanna
sem stendur yfir í Stettin í Póllandi. Ísland hefur tekið við formennsku í Eystrasaltsráðinu og
mun gegna henni í eitt ár.
Ísland mun aðallega leggja
áherslu á samvinnu á sviði orkuog umhverfismála og stuðla að
samvinnu við önnur svæðisbundin samtök. Einnig mun verða lögð
áhersla á að efla starf efnahagssamvinnunefndarinnar.
Ísland gegnir nú formennsku í
ráðinu í fyrsta sinn síðan landið
gerðist aðili að því árið 1995. -ifv

STJÓRNMÁL

BÓLIVÍA
KOSNINGUM FLÝTT Eduardo
Rodriguez, nýr bráðabirgðaforseti Bólivíu, hét því á fyrsta deginum í embætti í gær að kosningar yrðu haldnar bráðlega. Mest
aðkallandi verkefni bráðabirgðaforsetans er annars að koma á ró
og spekt í landinu eftir múgæsingu mótmælenda sem með
fjöldagöngum, vegartálmum og
„hertöku“ olíuvinnslusvæða
höfðu fengið því áorkað að hinn
óvinsæli forseti Carlos Mesa
sagði af sér. Rodriguez er þriðji
forseti Bólivíu á innan við þremur árum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ROHN WESSLER

Saklaus af
hasssmygli

ARON PÁLMI ÁGÚSTSSON Hreyfing er komin á mál Arons Pálma í Texas en stuðnings-menn hans segja að náðunarnefnd Texas-ríkis hafi

nú fengið mál hans til skoðunar.

Ná›unarnefnd Texas
fjallar um Aron Pálma
Ná›unarnefnd Texas-ríkis hefur fengi› mál Arons Pálma Ágústssonar til
me›fer›ar. Sendinefnd frá Íslandi mun hugsanlega halda til Texas á næstu
dögum. Skrifstofa ríkisstjóra í Texas kannast ekki vi› máli›.
Mál Arons Pálma Ágústljúka afplánuninni á Íslandi en
sonar hefur verið tekið til meðeinnig út af þeim stuðningi sem
ferðar hjá náðunarnefnd Texas í
hann hefur fengið frá Íslandi og
Bandaríkjunum. Þetta segir Einar
meðal annars frá RJF-hópnum. Þá
S. Einarsson, talsmaður RJFer það svo að nefndin hefur um
hópsins, en hópurinn hefur barist
sex mánuði til að afgreiða málið
fyrir frelsi Arons Pálma úr
en það getur tekið lengri tíma
stofufangelsi í Beaumont í
þar sem röðin er löng en
Texas. Náðunarnefndin
við vonum það besta,“
mun væntanlega taka
segir Einar.
afstöðu í málinu innan
Einar segir að ef
sex mánuða en það er
nauðsynlegt
þyki
svo ríkisstjórans að
muni sendinefnd á
taka endanlega afvegum stuðningshóps
stöðu til náðunarArons Pálma halda til
innar.
Texas til að þrýsta á af„Ég hef upplýsgreiðslu málsins.
ingar um það að
„Ef það er ekki
náðunarnefnd
hægt að nálgast yfTexas hafi fengið
irvöld í Texas með
málið til umfjöllþví að hringja eða
unar. Það gerist í
skrifa þá verðum
raun í kjölfar þess EINAR S. EINARSSON Einar segir að
við að banka upp á.
að Aron Pálmi mögulegt sé að sendinefnd haldi til
Það er nauðsynlegt
ákvað að hann vildi Texas til að fylgja málinu eftir.
að hamra járnið

DÓMSMÁL

meðan það er heitt. En við vitum
að skrifstofu ríkisstjórans hefur
borist bréf hópsins og það hefur
verið staðfest af póstflutningarfyrirtæki. Nú er að bíða og sjá.
Við ætlum að fylgja þessu máli
eftir,“ segir Einar.
Einar ræddi við Aron Pálma í
vikunni og sagði að hljóðið í honum væri dauft og Aron Pálmi vonaðist eftir niðurstöðu sem fyrst.
Hann ætti þó von á heimsókn frá
foreldrum sínum og hlakkaði til
að hitta þau. Ræðismaður Íslands
í Houston í Texas hefur verið beðinn um að fylgja málinu eftir ytra
og fara eða hringja til skrifstofu
ríkisstjórans í Texas. Beðið er eftir því hvort sú vinna muni skila
árangri.
Skrifstofa ríkisstjóra Texas
kannaðist ekki við að hafa móttekið bréf RJF-hópsins þegar Fréttablaðið hafði samband þangað í
hjalmar@frettabladid.is
gær.

DÓMSMÁL Sextugur karl var í Héraðsdómi Reykjaness í gær sýknaður af ákæru um að hafa reynt
að smygla til landsins 304 grömmum af hassi. Efnið fannst í tösku
mannsins við gegnumlýsingu á
Kastrup-flugvelli í Kaupmannahöfn.
Hann neitaði sakargiftum og
taldi hassinu hafa verið komið
fyrir án hans vitneskju. Hann
sagði það rangt sem fram kæmi í
danskri lögregluskýrslu að hann
hefði kannast við efnið og sagst
vera að flytja það inn fyrir ótilgreindan vin. Maðurinn skrifaði
ekki undir skýrsluna.
Lögreglumenn sem rannsökuðu málið gáfu ekki skýrslu fyrir
dómi og skýrslan frá Kaupmannahöfn var eina sönnunargagnið.
Maðurinn hefur 29 sinnum hlotið
- óká
dóma, síðast árið 2002.

HÉRAÐSDÓMUR
LAUG TIL NAFNS Maður á þrítugsaldri var í Héraðsdómi
Reykjavíkur dæmdur til fjögurra
mánaða fangelsisvistar og sviptur ökurétti í þrjú ár fyrir að aka
á óleyfilegum hraða, undir áhrifum áfengis. Einnig var hann sakfelldur fyrir að hafa gefið upp
rangt nafn og kennitölu þegar
lögreglan stöðvaði hann. Maðurinn var einnig dæmdur til að
greiða 266.177 krónur í sakarkostnað og lögmanni sínum
60.000 krónur í málsvarnarlaun.
ÞARF EKKI AÐ GREIÐA STEFGJÖLD Héraðsdómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu að
rekstaraðili Félagsheimilis Seltjarnarness þurfi ekki að greiða
STEF-gjöld, þar sem það sé á
ábyrgð þeirra sem halda samkomur en ekki rekstaraðilans að
greiða þau gjöld. Þá hafi verið
áætluð gjöld á stefnda, en fyrir
því skorti lagaheimild.

Segir formann Garðasóknar umboðslausan:

Sóknin á safna›arheimili›

GARÐASÓKN Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður Hans Markúsar,
sóknarprests Garðasóknar, segist
ekki geta séð að það sé löglegt að
úthýsa sóknarpresti með því að
skipta um skrár í safnaðarheimili
Garðasóknar. „Það er sóknin sem á
safnaðarheimilið, en ekki sóknarnefndin,“ segir Sveinn Andri.
Matthías G. Pétursson, formaður Garðasóknar, sagðist í Fréttablaðinu í gær ekki telja sóknina
hafa skyldu til að útvega sóknarprestinum vinnuaðstöðu ef hann
hunsaði úrskurð áfrýjunarnefndar
um flutning. Sveinn Andri telur
sóknarnefndina jafnvel umboðslausa fyrst að aðalsafnaðarfundur
var ekki haldinn í maí síðastliðnum eins og gert var ráð fyrir.
„Við höfum fengið mikil viðbrögð frá prestum sem eru mjög
slegnir yfir þessum ummælum,“
segir Sveinn Andri. „Þetta er staðfesting á því hvar vandinn liggur í

SVEINN ANDRI SVEINSSON Getur ekki séð að sóknarnefndin megi skipta um lása. Hann
segir að engar kvartanir hafi borist frá sóknarbörnum, aðeins hluta starfsfólks.

sókninni.“ Hann segir engar
kvartanir hafa komið frá sóknarbörnunum sjálfum, aðeins frá

hluta starfsfólks í sókninni.
Ekki
náðist
í
Matthías
Pétursson í gær. ■
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Ofbeldismenn gerðu árás í Hafnarfirði að nóttu:

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

64,22 64,52

Sterlingspund

GBP

117,21 117,77

Evra

EUR

78,55 78,99

Dönsk króna

DKK

10,55 10,61

Norsk króna

NOK

10,01 10,07

Sænsk króna

SEK

8,52

8,57

Japanskt jen

JPY

0,60

0,60

SDR

XDR

94,55 95,11

Gengisvísitala krónunnar
110,41 +0,17%
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Fóru mannavillt og ré›ust á lögreglu
Fjórir karlmenn og ein
kona réðust að ómerktum lögreglubíl í Hafnarfirði og skemmdu töluvert skömmu fyrir klukkan eitt á
aðfaranótt föstudags. Í bílnum
voru tveir óeinkennisklæddir lögreglumenn við eftirlit.
Lögreglubílnum var ekið út í
kant við Hverfisgötu í miðbæ
Hafnarfjarðar til að hleypa bíl
árásarmannanna hjá, en honum
hafði verið ekið á eftir lögreglubílnum nokkra stund. Sá var þá
einnig stöðvaður og ráðist á lögreglubílinn þannig að fremri hliðarrúður voru brotnar og skemmdir
unnar á vélarhlíf og víðar.
Lögreglan í Hafnarfirði sagði

LÖGREGLA

markmiðið virðast hafa verið að ná
til þeirra sem í bílnum voru. Lögreglumennirnir óeinkennisklæddu
handtóku tvo á staðnum, karlmann
á þrítugsaldri og tæplega tvítugan
pilt. Hinir mennirnir og konan voru
svo handtekin í gærdag og stóðu
yfirheyrslur yfir fram eftir degi.
„Eftir yfirheyrslur á fólkinu er
ekkert sem bendir til þess að árásin hafi beinst að lögreglumönnunum,” sagði Kristján Ó. Guðnason,
aðstoðaryfirlögregluþjónn í Hafnarfirði. Hann sagði að svo virtist
sem fólkið hafi farið mannavillt og
talið sig vera að ráðast á mann sem
það átti við einhverjar óuppgerðar
-óká
sakir.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GENGI GJALDMIÐLA 10.06.2005

VIÐ HAFNARFJARÐARHÖFN Fólk sem þóttist eiga óuppgerðar sakir við annan mann fór
illilega mannavillt í Hafnarfirði í fyrrinótt þegar það réðst á óeinkennisklædda lögreglumenn þar sem þeir voru við störf. Tveir voru handteknir á staðnum og þrjú skömmu fyrir
hádegi í gær.

Ósamræmi í gögnum
Ríkisendursko›unar
KONUNGLEG VÍGSLA Hákon krónprins Nor-

egs og kona hans Mette-Marit prinsessa
heilsa Carli Gustaf Svíakonungi við vígsluathöfnina í gær. Með á myndinni eru norsku
konungshjónin, Sonja Svíadrottning og
Viktoría Svíaprinsessa, og fleira tignarfólk.

Noregur-Svíþjóð:

Konungar
vígja brú
NOREGUR, AP Konungar Noregs og
Svíþjóðar, Haraldur V og Carl
XVI Gústaf, vígðu við hátíðlega
athöfn í gær nýja brú milli landanna. Á miðri brúnni, sem liggur
yfir Svínasund suður af Óslófirði,
afhjúpuðu konungarnir minnismerki í formi tveggja útréttra
handa, tákn fyrir vináttu grannlandanna þegar rétt 100 ár eru liðin síðan Norðmenn slitu ríkjasambandinu við Svíþjóð.
Haraldur
Noregskonungur
sagði brúna, sem er 700 metra
löng einbogabrú, vera „sterkt
tákn um einingu bræðraþjóðanna
tveggja“.
Nýju brúnni er ætlað að auðvelda samgöngur milli landanna,
en gamla brúin, sem var byggð
1946, var orðin flöskuháls á þessari fjölförnu leið. ■

LÖGREGLUFRÉTTIR
ELDUR BRAUST ÚT Í SPENNUSTÖÐ
hafnarsvæðisins á Sauðárkróki
um klukkan 5:20 í gærmorgun.
Lögregla og slökkvilið var kallað
á staðinn en þegar tekist hafði að
slökkva eldinn var allt brunnið
innan úr stöðinni. Einhverjar tafir urðu á vinnu í vinnslustöðvum.

Stjórnarandsta›an telur ótækt a› Ríkisendursko›un rannsaki sjálf hvort hennar eigin sk‡rslur gefi tilefni
til vanhæfisathugunar á ﬂætti forsætisrá›herra vi› sölu ríkisbankanna. Gögn embættisins fela í sér misvísandi uppl‡singar um ﬂátt félags í eigu ættingja forsætisrá›herra í söluferli ríkisbankanna.
STJÓRNMÁL Á fundi fjárlaganefndar með Sigurði Þórðarsyni
ríkisendurskoðanda og fulltrúum Framkvæmdanefndar um
einkavæðingu á miðvikudag
taldi ríkisendurskoðun enga
ástæðu til þess að rannsaka
hugsanlegt vanhæfi Halldórs
Ásgrímssonar í söluferli ríkisbankanna. Í samantekt Ríkisendurskoðunar 7. júní segir að engar spurningar hafi vaknað af
hálfu Ríkisendurskoðunar enda
engin gögn um að hagsmunir
hans rækjust eða kynnu að
rekast á hagsmuni seljanda í
ferlinu.
Í minnisblaði Ríkisendurskoðanda, einnig dagsettu 7. júní
síðastliðinn, koma hins vegar
fram upplýsingar sem embætti
hans hefur nú ákveðið að taka til
sérstakrar athugunar. Þar er
meðal annars bent á að ónákvæmt sé að halda því fram að
félagið Hesteyri, sem Skinney
Þinganes og Kaupfélag Skagfirðinga notuðu til kaupa á stórum hlut í Keri, hafi á þessum
tíma verið einvörðungu í eigu
kaupfélagsins.
Lúðvík Bergvinsson þingmaður Samfylkingarinnar sat fundinn í fjárlaganefnd á miðvikudag. Hann bendir á að Hesteyri
hafi fyrst átt aðild að S-hópnum í
gegnum Ker og síðan í gegnum
eignarhald sitt á hlutabréfum í
VÍS. „Fyrir liggur að Hesteyri
hagnaðist um 700 milljónir á því
þriggja mánaða tímabili sem félagið átti hlutabréf í Keri. Þar
sem forsætisráðherra gegndi
starfi varaformanns ráðherranefndar um einkavæðingu á

Ómissandi í bílinn
60 ný landshlutakort og 38
nákvæm kort af Reykjavík
og öðrum þéttbýlisstöðum.
Söfn • sundlaugar •
tjaldsvæði • golfvellir •
bensínstöðvar • tíðnisvið
útvarpsstöðva ofl.
Ítarleg skrá yfir rúmlega
9000 örnefni og 2000
götur á höfuðborgarsvæðinu.

Ný útgáfa
edda.is

SAMANTEKT OG MINNISBLAÐ RÍKISENDURSKOÐUNAR Bæði skjölin eru dagsett 7. júní síðastliðinn. Í samantektinni er ekki talin ástæða
til athugunar á vanhæfi forsætisráðherra. Í minnisblaðinu er talað um ónákvæmar fullyrðingar um eignarhald á félaginu Hesteyri sem
var í eigu Kaupfélags Skagfirðinga og Skinneyjar-Þinganess, fyrirtækis í eigu fjölskyldu forsætisráðherra.

þessu tímabili, koma ákvæði
stjórnsýslulaga um vanhæfi til
skoðunar,“ segir Lúðvík.
Forystumenn stjórnarandstöðunnar ræddu bankasölumálið á fundi í gær, en þann fund
sóttu meðal annars fulltrúar
hennar í fjárlaganefnd. „Ríkisendurskoðun er í vaxandi mæli
að endurskoða eigin verk. Hún
hefur endurtekið komið að mál-

VEÐRIÐ Í DAG

inu á fyrri stigum, mætt fyrir
nefndir og talið málin upplýst,“
segir Steingrímur J. Sigfússon
formaður Vinstri grænna. Hann
bendir á að unnt sé að kjósa sérstakar rannsóknarnefndir á vegum Alþingis ef þurfa þykir.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
formaður Samfylkingarinnar
bendir á að hægt sé að leita til
sérfræðinga Háskóla Íslands

eða annarra lögfróðra þannig að
Ríkisendurskoðun sé ekki sett í
þá stöðu að rannsaka eigin verk.
Ekki náðist í Sigurð Þórðarson ríkisendurskoðanda í gær.
Steingrímur Ólafsson upplýsingafulltrúi Halldórs Ásgrímssonar segir að forsætisráðherra
ætli ekki að tjá sig um málið fyrr
en að lokinni rannsókn Ríkisendjohannh@frettabladid.is
urskoðunar.

GRILLHÁTIÐ

Ð

O
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Á LAUGARDAG FRÁ 14.00 - 16.00

DALÍUR

395kr

Ð

O
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HENGILÓBELÍA

395kr
Ð

O
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T
Grillhátíðin er í boði:
Allir sem
kaupa bókina Gott af grillinu
geta unnið glæsilegt Weber
gasgrill og fleiri vandaðar
grillvörur!

BETLEHEM STJARNA

695kr

17. JÚNÍ TILBOÐ Á SUMARBLÓMUM
Ð

Ð

O
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O
ILB

T

T

NELLIKA

295kr
Ð

T

O
B
L
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R350 - 1000w
kr

9.980

BLÓMAKER FRÁ

790kr

20 STJÚPUR

1.280kr
SPRENGI- TILBOÐ
24.850
TILBOÐ!

R 484 - 3.5hö
kr

NÝJA SENDINGIN AF

SLÁTTUVÉLUNUM ER KOMIN!

HVER
RÆKTAR STÆRSTU
MATJURTINA?

Ð

T

O
ILB

- SKRAUTNÁL,
- SILFURKAMBUR
- DAGGARBRÁ
- FLAULISBLÓM
- FLJÓLUR
10 STK Í BAKKA

480kr

Útskriftablómin
Útskriftagjafirnar
allt í garðinn á einum stað!

Stekkjarbakka 4-6 - Reykjavík - Sími 540 3300 - www.gardheimar.is
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Tjónakostnaður á Suðurlandsvegi:

Fimm milljar›ar á fimmtán árum
Á að halda áfram að vernda
örninn?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já
Nei

92,18%
7,82%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Er ríkisendurskoðun rétti aðilinn til að rannsaka hæfi Halldórs í bankasölunni?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

Héraðsdómur Reykjavíkur:

Hálft ár fyrir
skattsvik
DÓMSMÁL Tveir menn á fimmtugsaldri, sem voru í forsvari fyrir
ferðaþjónustufyrirtæki, voru í
gær dæmdir í sex mánaða fangelsi, skilorðsbundið, fyrir að hafa
ekki staðið skil á virðisaukaskatti
fyrirtækisins, að upphæð um 3,3
milljónir, á árunum 2001 og 2002.
Þá stóðu þeir ekki skil á staðgreiðslu opinberra gjalda, sem
haldið var eftir af launum starfsmanna, að upphæð um 11,3 milljónir. Fyrirtækið var lýst gjaldþrota í desember 2002.
Þá voru mennirnir dæmdir til
að greiða 14,5 milljónir í sekt til
ríkissjóðs innan fjögurra vikna
frá birtingu dómsins eða sæta
fangelsisvist í sex mánuði.

Undir áhrifum lyfja:

Velti stolnum
bíl me› ﬂ‡fi
ÖNUNDARFJÖRÐUR Á sjötta tímanum
í gærmorgun valt lítil fólksbifreið
í Önundarfirði. Ökumaðurinn var
einn í bifreiðinni. Hann var fluttur á sjúkrahús en reyndist ekki alvarlega slasaður. Hann er grunaður um að hafa tekið bifreiðina
ófrjálsri hendi og ekið henni undir áhrifum lyfja. Hann reyndist
vera með útrunnin ökuréttindi.
Í bifreiðinni fannst DVD-spilari sem ökumaðurinn er grunaður
um að hafa stolið, en fyrr um nóttina var svipuðum spilara stolið í
innbroti í bát í Ísafjarðarhöfn.
Lögreglan á Ísafirði telur málið
vera upplýst.

LÖGREGLUFRÉTTIR
VELTI BÍL VEGNA LAMBS
Erlendur ökumaður missti stjórn
á bílaleigubíl sínum í Dýrafirði í
fyrrinótt vegna lambs sem hljóp
inn á veginn. Bíllinn fór eina
veltu og er mikið skemmdur.

að ef vegurinn yrði tvöfaldaður þá
myndi árekstrum fækka. Það er
því þörf á að fjölga akreinum milli
Reykjavíkur og Selfoss,“ segir
Einar Guðmundsson, forvarnarfulltrúi hjá Sjóvá, sem kynnti tölurnar á fundinum.
„Við viljum koma þessum staðreyndum á framfæri svo hægt
verði að byggja á þeim í umræðunni um veginn milli Reykjavíkur
og Selfoss. Við viljum fá fjögurra
akreina upplýstan veg því þannig
teljum við að sem mest umferðaröryggi náist. Á þessum tölum er
hægt að byggja ákvarðanir um
slíka framkvæmd,“ segir Sigurður
Jónsson hjá Vinum Hellisheiðar. -ifv

HELLISHEIÐIN Vinir Hellisheiðar vilja að fjögurra akreina upplýstur vegur verði lagður milli

Reykjavíkur og Selfoss til að draga úr tíðni árekstra.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

KJÖRKASSINN

SAMGÖNGUR Heildarkostnaður samfélagsins vegna tjóna á Suðurlandsvegi milli Reykjavíkur og
Selfoss á árunum 1990-2005 er um
fimm milljarðar króna. Þetta kom
fram á blaðamannafundi sem Vinir
Hellisheiðar héldu á Hótel Selfossi
í gær. Meðalkostnaður vegna umferðarslysa á Suðurlandsvegi er
rúmlega 5,6 milljónir en kostnaður
á sambærilegum vegum annars
staðar á landinu er ein og hálf
milljón.
„Árekstrar á Suðurlandsvegi
eru alvarlegri en gengur og gerist
á landinu. Umferðin er svo þétt
þarna og því er ekki skrítið að aftanákeyrslur séu svo tíðar. Ég held

Álversframkvæmdir
ekki stö›va›ar
Hjörleifur Guttormsson telur a› stö›va beri framkvæmdir vi› álveri› í Rey›arfir›i á me›an be›i› er eftir n‡ju umhverfismati. Umhverfisstofnun hyggst ekki
afturkalla starfsleyfi og Fjar›abygg› mun ekki afturkalla framkvæmdaleyfi.
ÁLVERSFRAMKVÆMDIR Samkvæmt
dómi Hæstaréttar síðast liðinn
fimmtudag, í máli sem Hjörleifur
Guttormsson höfðaði gegn íslenska ríkinu, Alcoa á Íslandi,
Fjarðaáli og Reyðaráli, þarf að
fara fram nýtt mat á umhverfisáhrifum álverksmiðjunnar sem í
byggingu er í Reyðarfirði. Hjörleifur segir að umhverfismat sé
forsenda og frumskilyrði fyrir
veitingu
f r a m kvæmda- og
starfsleyfis
og því beri
stjórnvöldum
að afturkalla
þau leyfi sem
veitt hafa verið.
„Stjórnvöld eiga að
GUÐMUNDUR BJARNAtryggja
að
SON Bæjarstjóri
beðið
verði
Fjarðarbyggðar
með frekari
framkvæmdir á meðan Alcoa
vinnur að nýju mati á umhverfisáhrifum og það mat fær meðferð
lögum samkvæmt,“ segir Hjörleifur.
Ásdís Hlökk Theodórsdóttir
aðstoðarskipulagsstjóri hjá Skipulagsstofnun segir að framkvæmdaleyfi og starfsleyfi falli
ekki sjálfkrafa úr gildi með dómnum heldur sé það í höndum leyfisveitenda, Umhverfisstofnunar
vegna starfsleyfis og Fjarðabyggðar vegna framkvæmdaleyfis, að afturkalla leyfin ef þessir
aðilar telja forsendur fyrir leyfunum brostnar.
Þótt starfsleyfi hafi verið gefið
út er ekki aðkallandi að endur-

VIÐSKIPTAHÁSKÓLINN Á BIFRÖST

Aðsókn í nýju námsleiðina HHS hefur farið
framar björtustu vonum. Bifröst er fyrsti íslenski háskólinn sem býður upp á námsleiðina.

Viðskiptaháskólinn á Bifröst

Mikil a›sókn
í HHS
SKÓLAMÁL „Aðsóknin í nýju námsleiðina hefur verið framar björtustu vonum. Það eru tveir til þrír
um hvert pláss. Við tökum 45
nemendur inn á námsbrautina og
af þeim eru svona 15 til 20 úr
frumgreinadeildinni hjá okkur en
þeir fá sjálfkrafa pláss við námsleiðina,“ segir Magnús Árni
Magnússon, deildarforseti viðskipta- og hagfræðideildar, um
nýja námsleið HHS sem boðið er
upp á við skólann í fyrsta skipti
núna í haust. Á námsleiðinni er
tvinnað saman heimspeki, hag-ifv
fræði og stjórnmálafræði.
VIÐ REYÐARFJÖRÐ Bæjarstjóri Fjarðabyggðar segir að framkvæmdir við álverið haldi áfram

enda komi ekkert fram í dómi Hæstaréttar sem kalli á að framkvæmdaleyfið verði afturkallað.

skoða það þar sem leyfið kemur í
raun ekki til framkvæmda fyrr en
verksmiðjan verður tilbúin árið
2007. Lögmaður Umhverfisstofnunar, Sigurður Örn Guðleifsson,
segir að í kjölfar dóms Hæstaréttar hafi stofnunin skoðað hvort
hugsanlega ætti að afturkalla
starfsleyfið en ákveðið að gera
það ekki. „Okkar niðurstaða er að
bíða eftir nýju umhverfismati og
skoða þá málið að nýju,“ segir Sigurður Örn.
Í lögum um mat á umhverfisáhrifum segir að óheimilt sé að
gefa út leyfi fyrir matsskyldri
framkvæmd og starfsemi sem

henni fylgi fyrr en úrskurður um
mat á umhverfsiáhrifum liggur
fyrir. Guðmundur Bjarnason,
bæjarstjóri Fjarðabyggðar, segir
að bæjaryfirvöld muni ekki afturkalla framkvæmdaleyfi enda
komi ekkert fram í dómi Hæstaréttar sem kalli á slíkt. „Það eina
sem við þurfum að skoða vandlega eru þau byggingaleyfi sem
Alcoa sækir um á meðan á þessu
umhverfsmati stendur og gæta
þess að þau brjóti ekki í bága við
lög og reglugerðir. Verði hins vegar mikil breyting á nýju umhverfismati frá hinu fyrra þá þarf að
fara yfir allar leyfisveitingar á

LÖGREGLUFRÉTTIR
ÚTI AÐ REYKJA HASS
Þrír Reykvíkingar, rétt tæplega
tvítugir, voru handteknir af lögreglu í fyrrinótt í Hamrahverfi í
Grafarvogi þar sem sátu utandyra og reyktu hass. Þeir voru
fluttir í yfirheyrslu og sleppt að
henni lokinni.
BELTIN BJÖRGUÐU.
Jeppi keyrði í veg fyrir vörubíl
hjá Árnesi í Þjórsárdal um hádegi í gær. Engin slys urðu á
fólki en bílarnir voru báðir fluttir
burt með krana. Lögreglan segir
að beltin hafi bjargað mannslífum í þessum árekstri.

Formaður VG um nýfallinn Hæstaréttardóm:

Tíma sóa› fyrir ﬂrjósku og hroka

Allra síðasta sýning í kvöld!

hugsunarefni hvernig yfirvöld
taka þessum dómi og láta eins og
ekkert sé. Ég skil ekki hvernig
hægt er að halda áfram við framkvæmd sem ekki hefur farið í
gegn um umhverfismat, en nú er
ljóst að ekkert slíkt er til fyrir

þessa verksmiðju Alcoa,“ sagði
hann og kvað augljóst að vinna
þyrfti nýtt umhverfismat, sem
jafnvel gæti leitt til breytinga á
hönnun verksmiðjunnar. „Sérstaklega mengunarvarnaþættinum.“
-óká

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

eftir Birgi Sigurðsson

STJÓRNMÁL „Þetta sýnir að almenningur hefur möguleika á að hafa
áhrif og stjórnvöld mega ekki
hunsa lög og reglur,“ sagði Steingrímur J. Sigfússon, formaður
Vinstrihreyfingarinnar – græns
framboðs, um nýfallinn dóm
Hæstaréttar varðandi umhverfismat álverksmiðju Alcoa.
„Ég tel fyrst og fremst ámælisvert að bæði framkvæmdaaðili og
eftir atvikum ráðuneyti skuli ekki
hafa látið sér héraðsdóm nægja
og farið á fullt með nýtt umhverfismat. Ég sé ekki betur en dýrmætum tíma hafi verið sóað í
þrjósku og hroka með því að
knýja málið upp í Hæstarétt til
þess eins að tapa þar,“ sagði hann
og taldi ljóst frá byrjun að ákaflega hæpin aðferðafræði væri að
nota umhverfismat annarrar
framkvæmdar sem byggði á allt
annarri tækni. „Mér finnst um-

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON Steingrímur segist ekki sannfærður um að niðurstaða Hæstaréttar varðandi umhverfismat á verksmiðju Alcoa í Reyðarfirði þurfi að leiða til mikilla breytinga á framkvæmdahraða, en telur þó augljóst að nýtt umhverfismat þurfi að fara fram.
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Leðurstígvél
fást eingöngu í Skeifu
Kringlu og Smáralind
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Maður dæmdur í Héraðsdómi Vesturlands:

1
2
3

Hver er ríkisendurskoðandi?

Hvar á landinu er Bíldudalur?

Hvað er langt síðan veðurmælingar
hófust á Íslandi?
SVÖRIN ERU Á BLS. 54

Listarannsóknir:

Tveir fá styrk
Rannsóknarsjóður Listasafns Háskóla Íslands úthlutaði í
gær tveimur styrkjum, báðum að
upphæð kr. 400.000.
Hrafnhildur Schram listfræðingur fékk annan styrkinn vegna
vinnslu bókar um listakonuna
Júlíönu
Sveinsdóttur.
Hinn
styrkinn fékk Viktor Smári Sæmundsson forvörður til að
stunda rannsóknir á höfundarmerkingum frumherja íslenskrar myndlistar. ■
LISTIR

ÞJÓÐARBÓKHLAÐAN Almenn ánægja virð-

ist vera með notkun safnsins.

Þjóðarbókarhlaðan:

Ánæg›ir
safngestir
SKÓLAMÁL Notendakönnun var gerð
meðal safngesta Þjóðarbókhlöðu 10.
mars. Spurningablöðum var dreift
til 400 gesta og svöruðu rúmlega 86
prósenta þátttakenda. Rúmlega 83
prósent þeirra voru nemendur við
Háskóla Íslands. 88 prósent lýstu
yfir almennri ánægju sinni með
safnið.
Helsta aðfinnsluefnið var stuttur
afgreiðslutími en fjárskortur kemur í veg fyrir að hægt sé að lengja
þann tíma. ■

HÉRAÐSDÓMUR
SITUR INNI Í 65 DAGA Fimmtugur
maður var dæmdur í 65 daga
fangelsi í Héraðdómi Reykjaness
í gær fyrir að berja rúmlega tvítugan mann í andlitið þannig að
sá hlaut glóðarauga. Þá ók hann
bíl um Hafnarfjörð í marsmánuði
á þessu ári þrátt fyrir að hafa
verið sviptur ökuréttindum.

móður bróður síns, en hún bar að
hann hefði farið með fingur í rassinn á sér. Maðurinn kvaðst hafa
tekið feil á henni og sambýliskonu
sinni.
Þá fór maðurinn í stofuna þar
sem stúlkan og fleiri börn sváfu og
káfaði á kynfærum hennar og
brjóstum. Stúlkan vaknaði og grét
og flúði að lokum húsið og komst
með hjálp ókunnugrar konu sem
hún hitti á leiðinni í tjaldvagn móður sinnar. Fram kemur í dómnum
að eftir atburðurinn hafi stúlkan
meðal annars verið þjökuð af
svefntruflunum, hræðslu, einbeitingarskorti og kvíða.
-óká

Fíklar falsa lyfse›la
Tilkynningar um falsa›a lyfse›la berast til Lyfjastofnunar í hverjum mánu›i.
ﬁar eru á fer›inni einstaklingar sem eru a› reyna a› svíkja út morfínlyf og
önnur ávanabindandi efni. Fíklar beita öllum brög›um til a› komast yfir ﬂau.
HEILBRIGÐISMÁL Lyfjastofnun fær að
jafnaði þrjár til fjórar tilkynningar
á mánuði um falsaða lyfseðla að
sögn Rannveigar Gunnarsdóttur,
forstjóra stofnunarinnar.
Fréttablaðið hefir greint frá
herferð landlæknisembættisins
gegn misnotkun á sterkum
verkjalyfjum, þar á meðal morfínlyfjum. Fíklar beita öllum
ráðum til að ná í þessi lyf. Þeir
stela lyfseðilseyðublöðum, ljósrita þau jafnvel, villa á sér
heimildir hjá lækni eða fara aðrar leiðir til að ná sér í efni til að
sprauta sig með. Landlæknisembættinu hafa borist ábendingar um að verkjasjúklingar og
krabbameinssjúklingar í bata

það kostar talsvert að taka rafræna kerfið í notkun.
Í lyfjagagnagrunni landlæknisembættisins, sem nú er að mestu
fullbúinn er hægt að sjá lyfjaávísanir einstakra lækna. Þegar hann
verður fullbúinn verður hægt að
sjá lyfjaávísanir til einstaklinga
og til hvaða lækna þeir hafa leitað, að sögn Matthíasar Halldórssonar, aðstoðarlandlæknis.
Matthías segir að sönnunarbyrði sé afar erfið í málum, þar
sem um þjófnaði, svik eða fals er
ræða til að útvega ávanabindandi
lyf. Helst þurfi að standa viðkomandi að verki til að hægt sé að aðhafast.
Landlæknisembættið
íhugar nú mjög að skylda fólk til
að sýna persónuskilríki hjá læknum, þannig að menn geti ekki villt
á sér heimildir þegar þeir koma til
læknis sem þekkir þá ekki, eins og
brögð eru að nú.
Í apótekum er skilríkja krafist
við afhendingu eftirritunarskyldra lyfja, að sögn Rannveigar.

haldi áfram að fá skrifuð út lyf
og selji síðan með miklum hagnaði.
Rannveig segir, að lögregla sé
kölluð til ef upp kemst um falsaða
lyfseðla í apótekum. Ef uppvíst
verður um falsanir eftir á, láti
Lyfjastofnun lyfsöluleyfishafana
vita. Ef tilkynnt er um stuld á
heilum blokkum hefur Lyfjastofnun númerin á eyðublöðunum og
getur tilkynnt um þau til apótekanna.
„Á sínum tíma voru vatnsmerki sett í lyfseðla til að hindra
að hægt væri að ljósrita stolin
eyðublöð,“ segir Rannveig. „Við
hvetjum lækna til að passa vel
upp á lyfseðla og vekjum reglulega athygli á þessum málum í apótekum.“
Hún segir að í framtíðinni
verði lyfseðlar einnig rafrænir,
sem auka mun öryggi. Þá verða
þeir sendir í tryggum samskiptakerfum gegnum tölvur. Tilraunaverkefni með slíkar sendingar
hefur staðið yfir undanfarin ár, en

jss@frettabladid.is

FALSANIR Rannveig Gunnarsdóttir, forstjóri Lyfjastofnunnar, með bunka af fölsuðum lyf-

seðlum sem borist hafa til stofnunarinnar á undanförnum mánuðum.

Íbúalýðræði á Akureyri:

Hætt vi› Dalsbraut
Bæjarráð Akureyrar hefur samþykkt tillögu Kristjáns Þórs Júlíussonar bæjarstjóra
þess efnis að hætt verði við lagningu Dalsbrautar, sunnan Þingvallastrætis, en þess í stað verði
lagður göngu- og hjólastígur í
götustæðið. Jafnframt verði teknar upp viðræður við KA um mögulega stækkun á núverandi íþróttasvæði félagsins og um nýtt svæði
í Naustahverfi. Einnig á að kanna
til hlítar hvaða möguleikar eru á
vegtengingu frá Naustahverfi
niður á Drottningarbraut og hefja
undirbúning að gerð Miðhúsabrautar og er þá miðað við að legu
hennar verði breytt frá núverandi
skipulagi þannig að hún liggi vestan Mjólkursamlags.
Kristján þór lagði þessar
breytingar fram eftir samráð við
íbúa á svæðinu og segir hann tilganginn að ýta til hliðar gömlu
deilumáli um legu Dalsbrautar og

SKIPULAGSMÁL

FRÉTTABLAÐIÐ/KK

VEISTU SVARIÐ?

DÓMSTÓLAR Maður var í gær dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi fyrir
kynferðisbrot gegn þá 10 ára gamalli stúlku, en tveir mánuðir refsingarinnar voru skilorðsbundnir í
tvö ár. Brotið átti sér stað í ágúst í
fyrra. Þá var honum gert að greiða
sakarkostnað auk 300 þúsund
króna í miskabætur til stúlkunnar.
Stúlkan var gestkomandi á
heimili bróður mannsins, en þar
var maðurinn einnig gestur ásamt
sambýliskonu
sinni.
Móðir
stúlkunnar var ásamt sambýlismanni sínum í tjaldvagni á tjaldstæði. Maðurinn kom drukkinn í
húsið um miðja nótt og var gerður
afturrækur úr herbergi tengda-

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Fjórir mánu›ir fyrir kynfer›isbrot

KRISTJÁN ÞÓR JÚLÍUSSON Bæjarráð sam-

þykkti tillögu Kristjáns Þórs einróma og
mun bæjarstjórn taka hana til endanlegrar
afgreiðslu næstkomandi þriðjudag.

Miðhúsabrautar. „Í kjölfarið munum við vinna að varanlegri sátt í
góðri samvinnu og samráði við
íbúana með öryggi gangandi og
akandi að leiðarljósi,“ segir Krist- kk
ján Þór.

Stjúpur
20 stk. hreinir litir

Frían fána

Verð:

fyrir

þjóðhátíð

789

Allir sem kaupa sumarblóm fá
íslenskan fána (60 sm) í kaupbæti

Stórlækkað verð
á sumarblómum

Margaríta
4 stk.

999
Hengilobelia

399

Nellíka

299

Flauelsblóm

10 stk. 499

Petúnía

3 stk. 299

10
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Varnir gegn fjölónæmum bakteríum:

Hert á innra eftirliti

HLIÐAR SAMAN HLIÐAR Takahiro Takeda,

útskriftarnemi frá Tohoku-háskóla, dansar
hér við dansvélmenni á vélmennasýningu
í Nagakute í Japan. Þetta vélmenni er forritað til að kunna helstu samkvæmisdansa
auk þess sem það lætur að stjórn með
sérstökum nemum.

HEILBRIGÐISMÁL Heilbrigðisráðuneytið hefur beint þeim tilmælum til heilbrigðisstofnana að
herða innra eftirlit til varnar
fjölónæmu bakteríunnni, MÓSA,
að sögn Jóns Kristjánssonar heilbrigðisráðherra.
Sérfræðingahópur á Norðurlöndunum hefur rannsakað útbreiðslu bakteríunnar og sent
heilbrigðisyfirvöldum niðurstöðurnar. Segja sérfræðingarnir vá
fyrir dyrum á Norðurlöndum ef
ekki verði gripið til varnaraðgerða gegn bakteríunni.
Ráðherra segir yfirmenn
Landspítala háskólasjúkarhúss
hafa áhyggjur af þessari þróun.

Embætti Yfirdýralæknis:

Banna› a› flytja inn
d‡r me› Norrænu
Embætti yfirdýralæknis áréttar að bannað sé með
öllu að flytja lifandi dýr hingað
með farþegaskipinu Norrænu.
Þau má bara flytja inn um Keflavíkurflugvöll.
Gísli Sverrir Halldórsson,
dýralæknir inn- og útflutnings,
segir reglurnar áréttaðar vegna
ótta um að ferðafólk telji að hér
gildi reglugerð Evrópusambandslanda um dýrainnflutning og
gæludýravegabréf, en svo er
ekki. „Við sendum í fyrra upplýsingar um þetta til stjórnenda Norrænu og fórum fram á að þeir
kynntu farþegum,“ segir Gísli, en
komi dýr með skipinu þarf annað
hvort að senda þau strax til baka
eða aflífa að öðrum kosti.
- óká

HEILBRIGÐISMÁL

Málið snúist um þrif, aðstöðu og
sótthreinsanir.
„Þetta sýnir fyrst og fremst að
það er þörf á að reisa nýjan spítala,“ segir ráðherra. „Aðstaðan á
núverandi spítala er barn síns
tíma, einkum hvað varðar snyrtingar og hreinlætisaðstöðu. Hins
vegar er nauðsynlegt að við reynum að aðstoða við brýnustu úrbætur meðan ekki er risinn nýr
spítali. Það þýðir aukið viðhald,“
segir ráðherra, en segir þó fjármuni ekki fasta í hendi til þeirra
nota. Það breytti því ekki að auka
þyrfti fjármagn til viðhalds spítalans ef vel ætti að vera.
-jss

HEILBRIGÐISRÁÐHERRA Jón Kristjánsson segir æskilegt að auka viðhaldsfé Landspítala

háskólasjúkahúss til að efla varnir gegn fjölónæmum bakteríum.

Tíu ﬂúsund vegabréf
ver›a gefin út í júní
Ef fram heldur sem horfir ver›a tíu ﬂúsund vegabréf gefin út í ﬂessum mánu›i. Mikill erill hefur veri› hjá Útlendingastofnun. Aukin spurn eftir fer›um
til Bandaríkjanna, og kröfur um vegabréf me› segulrönd meginástæ›urnar.
Mikið álag hefur verið
hjá Útlendingastofnun undanfarið
vegna vegabréfaútgáfu. Þann 9.
júní síðastliðinn höfðu 3000 vegabréf verið gefin út, og ef fram
heldur sem horfir verða yfir tíu
þúsund vegabréf gefin út í mánuðinum, sem er einsdæmi. Í júní í
fyrra voru gefin út rúmlega sex
þúsund vegbréf, sem þótti mjög
mikið þá. Flestir umsækjendanna
eru á leið til Bandaríkjanna.
„Afgreiðslan er stútfull alla
daga af fólki sem er pirrað yfir
því að þurfa að bíða,“ segir Elín
Inga Arnórsdóttir, verkstjóri
vegabréfadeildar. „Það hefur verið aukning hjá okkur alla mánuði
ársins 2005. Húsnæðið og tölvukerfið hjá okkur býður ekki upp á
meiri afköst.“
Krónan hefur verið mjög há
gagnvart Bandaríkjadal undanfarið og því ódýrt að ferðast þangað og hagkvæmt að versla þar.
Einnig mun bandaríska vegabréfaeftirlitið frá og með 26. júní
gera kröfu um að öll vegabréf hafi
tölvulesanlega rönd. Nú eru því
síðustu forvöð að útvega ný vegabréf fyrir þann tíma. Almennur
afgreiðslutími vegabréfaumsókna
er tíu virkir dagar.
Hjá Flugleiðum fengust þær
upplýsingar að ferðalög Íslendinga til Bandaríkjanna hefðu aukist um 50 prósent síðan í fyrra.
„Ég vil brýna alla sem ætla til
Bandaríkjanna að útvega sér gild
vegabréf með góðum fyrirvara,“
segir Guðjón Arngrímsson, upplýsingafulltrúi Flugleiða. Fylgjast
á vel með því að farþegar komist
ekki um borð með úrelt vegabréf
en flugfélög verða sektuð um
rúmar 200.000 krónur fyrir hvern
slíkan farþega.

FERÐALÖG

VEFUR YFIRDÝRALÆKNIS Á vef Yfirdýra-

læknis, yfirdyralaeknir.is, eru áréttaðar reglur um innflutning dýra og matvæla. Þá
kemur fram að bannað er að flytja inn
notuð reiðtygi og hestakerrur.

VEGABRÉF MEÐ TÖLVURÖND Hér sést röndin sem fljótlega verður skilyrði í Bandaríkjunum.

Tolla- og landamæraeftirlit
Bandaríkjanna hefur lýst yfir að
farþegar með vegabréf án
tölvurandar geti ekki vænst þess
að fá neinar undanþágur eftir 26.
júní.
Öll vegabréf gefin út á Íslandi
eftir 1. júní 1999 hafa tölvurönd
og duga því til að komast til
Bandaríkjanna. Hins vegar hefur
verið vandkvæðum bundið að

komast þangað með eldri vegabréf og eru dæmi þess að Íslendingar með gömul vegabréf hafi
verið teknir í yfirheyrslur, jafnvel
í margar klukkustundir.
Bandaríkin eru fyrsta ríkið í
heiminum sem gerir kröfu um
tölvurönd á vegabréfum, en búast
má við því að fleiri lönd fylgi í
kjölfarið áður en langt um líður.
grs@frettabladid.is

Líknarskrá um hinsta vilja:

Mikil eftirspurn hjá landlækni
HEILBRIGÐISMÁL Mikið er spurt eftir líknarskrá, sem er í vinnslu hjá
landlæknisembættinu, að sögn
Sigurðar Guðmundssonar landlæknis. Hún er nú komin í handrit,
en enn á eftir að senda hana
nokkrum stofnunum til yfirlestrar. Hún tekur til þátta er varða
takmarkanir á læknismeðferð, til
að mynda endurlífgun og vökvagjöf. Þá tilnefnir einstaklingur
umboðsmann, sem framfylgir
hinsta vilja hans. Loks getur einstaklingur skráð hvort hann vilji
gefa líffæri eða ekki.
„Við erum að undirbúa hvernig
við gefum líknarskrána út og jafnframt að undirbúa prentun á þar
til gerðu eyðublaði sem fólk fyllir
út og lýsir yfir hinsta vilja sín-

um,“ sagði Sigurður. „Líknarskráin verður tilbúin á næstu vikum.“
Einn einstaklingur hefur þegar
skrifað undir yfirlýsingu um
hinsta vilja sinn hjá Landlæknisembættinu. Sigurður sagði að
hann hefði óskað sérstaklega eftir
því og að sjálfsögðu hefði verið
orðið við þeirri bón.
„Það er greinilegt að fólk sér
þörfina á slíkri skrá um hinsta
vilja,“ sagði Sigurður. „Við höfum
fengið mikið af jákvæðum viðbrögðum og fólk hefur spurt af
hverju við værum ekki löngu búin
að þessu. Ég býst við því að margir muni notfæra sér þetta plagg og
það mun verða fyrirliggjandi á
sjúkrastofnunum.“
- jss

LANDLÆKNIR Sigurður Guðmundsson
segir stutt í að líknarskráin verði tilbúin.
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Við styðjum
íslenska
knattspyrnu
með stolti

5. |

5. |

UMFERÐ KARLA
lau. 11. júní
lau. 11. júní
sun. 12. júní
sun. 12. júní
sun. 12. júní

14:00
14:00
17:00
19:15
20:00

UMFERÐ KVENNA
lau. 11. júní 14:00
þri. 14. júní 20:00
þri. 14. júní 20:00
þri. 14. júní 20:00

Fram - ÍA
FH - Þróttur R.
ÍBV - KR
Keflavík - Valur
Fylkir - Grindavík

ÍBV - Valur
Stjarnan - Breiðablik
KR - Keflavík
ÍA - FH

410 4000 | www.landsbanki.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Ríkisendurskoðun og ríkisstjórn

SJÓNARMIÐ

SIGM U N DU R ERN I R RÚNARSSON

Kirkjan, jafnt sú lúterska og kaþólska, hefur sett
ofan á síðustu vikum og mánuðum.

Ófri›arbálin
í kirkjunum
íklega er mikilvægt að kirkjunnar menn gangi fram fyrir skjöldu og hagi sér skikkanlega í samfélaginu. Lengi
vel hefur almenningur haft þá mynd af andlegum trúarleiðtogum sínum að þar fari að jafnaði prúðir menn sem liggi
gott orð til samferðamanna sinna og sýni jafnvægi og stillingu
á viðkvæmum augnablikum í lífi fólks og þjóðar. Sú sjálfsagða
krafa er gerð til þessara umboðsmanna kristinna gilda að þeir
hafi boðorðin á hreinu; sýni öðrum gott fordæmi og leiði siðbótina.
Prestsstarfið er óhemju erfitt, vinnutíminn er óljós og verður ekki felldur að vöktum eða vísum stimpilklukkunnar. Vinnulagið helgast af næmni og trúverðugleika, sérlegri lipurð í
mannlegum samskiptum. Og trúnaður prestsins við sóknarbörn
sín þarf að líkindum að vera langtum meiri en almennt þekkist
á meðal annarra starfstétta. Það er af þessum sökum sem það
er ekki á færi allra guðfræðinga að verða góðir prestar.
Landsmenn fylgjast þessa dagana með kraftmiklu ófriðarbáli sem geisar í Garðasókn og Landakoti. Vart má á milli sjá
hvor vettvangurinn er eldfimari. Það er í nokkurri forundran
sem venjulegt fólk les sér til um ávirðingarnar sem stríðandi
fylkingar bera hver á aðra. Og hafi fyrirsögn gærdagsins verið
gassaleg má búast við enn sterkari meiningum á morgun.
Svo virðist sem Biskupsstofa standi að einhverju leyti máttlítil gagnvart vandanum í Garðasókn. Þar mætast stálin stinnari en menn eiga að venjast úr fyrri tíma vandræðum sem skapast hafa í samskiptum sóknarpresta og sóknarnefnda – og er þó
af yfrið nógu að taka í þeim efnum. Sóknarpresturinn í Garðabæ, rækilega studdur af lögmanni sínum, segist einfaldlega
ætla að hunsa fyrirmæli biskups; hann þiggi ekki umboð sitt frá
honum, hann þiggi það frá ráðherra – og engum öðrum. Í aðalfyrirsögn Fréttablaðsins í gær mátti svo lesa þau orð formanns
Garðasóknar að presturinn yrði læstur úti, skipt yrði um skrár
í safnaðarheimilinu, nefndin teldi sig ekki hafa neina skyldu til
að útvega sóknarpresti vinnuaðstöðu.
Deilan í Landakoti er af öðrum toga. Hún á það þó sameiginlegt við illindin í Garðasókn að þar tekst prestur og lærifaðir á
við nefnd sem virðist hafa verið sett honum til höfuðs. Og eftirmálin þekkja landsmenn. Þar fyrir utan virðast fjármálin í
óreiðu. Og Landakotsskóli, sem um langt árabil hefur kennt sig
við kristið umburðarlyndi og kærleiksboðskap, titrar bókstaflega af bræði. Skammt frá stendur sjálfur biskup kaþólskra á
Íslandi og veit ekki á hvorri öxl hann ber hempuna.
Auðvitað gengur þetta ekki.
Kirkjan, jafnt sú lúterska og kaþólska, hefur sett ofan á síðustu vikum og mánuðum. Því miður. Það er engum skemmt yfir
þessum hnútuköstum sem ganga manna í millum; þvert á móti
krefjast menn þess að sæmilega upplýst fólk geti hagað sér í
einhverju samræmi við boðskapinn sem það segist trúa á.
Svo eru menn að segja að unga fólkið hagi sér undarlega nú
til dags.
Það er ekki vandamálið miðað við þessi ósköp. ■

L

Mikið fár ríkti í gær og svo virtist sem
staða Halldórs Ásgrímssonar, í embætti
forsætisráðherra, væri afar veik. Kenningarnar um það hvers vegna Sigurður
Þórðarson, ríkisendurskoðandi, ætli að
kanna stöðu Halldórs í Búnaðarbankasölunni frekar eru margar, alveg frá því
að vilji Halldórs
og félaga hafi
ráðið því að málið væri skoðað
betur. Þar á bæ sé
fullvissa fyrir hvítþvotti og Halldór
standi sterkari
eftir en áður.
Ekki
veitir af,

ef marka má hvernig umræðan hefur
þróast.

Það er ekki víst
Svo er hin kenningin, hún er sú að Sigurður Þórðarson, ríkisendurskoðandi,
hafi ekki átt annan kost en kanna málið frekar til að eyða efa um stofnunina.
Það hafi hann neyðst til að gera eftir
að ljóst var að gögn frá honum eru
misvísandi, eins og fram kemur hér í
blaðinu í dag.

Ný ríkisstjórn
Kenningameistarar eru farnir að mynda
nýjar ríkisstjórnir. Þar kemur Samfylkingin eðlilega við sögu og staða Össur-

ar Skarphéðinssonar fyrrverandi formanns. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir formaður flokksins sagði á Talstöðinni að
þegar og ef til þess kemur að hún
myndi ríkisstjórn fái Össur fyrstur allra
að velja sér ráðherraembætti af þeim
sem flokkurinn mun fá við myndun ríkisstjórnar. Orð Ingibjargar féllu í misgrýttan jarðveg
meðal hennar
hörðustu stuðningsmanna. Í þeim
hópi er mismikil
gleði með Össur og
ekki víst að stuðningur við hann sé
jafn almennur og
í fyrstu var talið.

sme@frettabladid.is

R-hópurinn
Þá er ríkisblaðið sem Guðrún
Helgadóttir kallaði eftir á sínum
tíma loksins komið fram. Það
fylgdi Mogganum á fimmtudaginn og kallast Málið. Það er viðeigandi nafn á ríkisblaði. Ekki
eins yfirþyrmandi og Sannleikurinn – eins og ríkisblöð í Sovétinu
voru gjarnan kölluð. Málið er
gefið út af ríkisfyrirtækinu
Landssímanum, sem nýtir síðustu daga sína í ríkisranni til að
ríkisvæða fjölmiðla – þótt flestum, öðrum en Guðrúnu Helgadóttur, finnst sjálfsagt nóg um
fyrirferð ríkisins á fjölmiðlamarkaði. Fyrst keypti Landssíminn Skjá einn og enska boltann –
ríkisvæddi Survivor, Sylvíu Nótt,
Chelsea og Popppunkt. Í vor lét
Landssíminn síðan Skjá einn
kaupa ungmennaútvarpsstöðvarnar Kiss fm og Xfm, í félagi við
útgáfufélag Blaðsins.
Sjálfsagt hefur enginn vitað
fyrir þörf ríkisvaldsins til að
eignast Kiss fm. Tilvist ríkisútvarps er oftast réttlætt með
vandaðri dagskrá sem ólíklegt er
talið að einkaaðilar muni halda
úti. Þótt allrar sanngirni sé gætt
þá er ekki hægt að halda því fram
að dagskrá Kiss fm eða Xfm – né
Skjás eins eða enska boltans – sé
þessleg að henni verði ekki haldið úti nema með ríkisvaldið að
bakhjarli. Þvert á móti er dagskrá þessara miðla hrein andstæða við hugmyndir fólks um
góða dagskrá Ríkisútvarpsins.
Og nú hefur Landssíminn bætt
ríkisblaði við og það verður að
segjast að efni þess er í svipuðum anda og Kiss fm og aðrir
partar hins nýja ríkisútvarps
Landssímans.
Hvað gengur Landssímanum
til? Og hvers vegna heyrum við
ekki gagnrýnisöldu frá ungum
sjálfstæðismönnum, varðmönnum einkaframtaks og andstæðingum ríkisvæðingar? Hvar er
nú Guðlaugur Þór, sem þreytist
aldrei á að skamma Alfreð Þor-

LAUGARDAGSBRÉF
SKRIFAR UM R-HÓPINN,
VIÐSKIPTAKLÍKU SEM
FÁIR VEITA ATHYGLI.

GUNNAR SMÁRI
EGILSSON

Fyrir okkur, sem lifum og
störfum utan pilsfalds ríkiskerfisins, lítur ﬂetta út
eins og ríkiskallarnir
standi saman – a› ﬂeir
myndi eins konar klíku í
vi›skiptalífinu: R-hópinn.
steinsson fyrir að senda opinbert
fyrirtæki í vafasöm viðskiptaævintýr? Kannski hafa Guðlaugur
Þór og ungir sjálfstæðismenn
ekkert á móti hirðislausu fé í
samkeppnisrekstri eða austri á
opinberu fé í gæluverkefni
stjórnenda – kannski snýr andúðin að Alfreð Þorsteinssyni persónulega.
Líklega liggur ástæðan fyrir
þögn ungu varðliðanna í því sem
allir telja sig vita. Stjórnendur
Landssímans færu ekki að ríkisvæða fjölmiðla á Íslandi nema
með samþykki handhafa 95 prósenta hlutafjár í félaginu – ríkisstjórnar Íslands. Allra síst á
sama tíma og ríkisstjórnin er að
selja kompaníið. Þótt ríkisvæðing fjölmiðlanna samhliða einkavæðingu Landssímans hljómi
sem skondin endaleysa hlýtur
þetta að vera stefna ríkisstjórnarinnar.
Stefna í hverju? kynni einhver
að spyrja. Og hvert er stefnt?
Nýjasta útspil ríkisvaldsins á
fjölmiðlamarkaði var að heimila

Landssímanum formlega að
skylda alla þá sem vilja horfa á
enska fótboltann næsta vetur til
að kaupa ADSL-þjónustu af
Landssímanum. Þetta er álíka og
ef ríkisvaldið heimilaði Heklu að
neyða
alla
kaupendur
að
Volkswagen til að kaupa aðeins
bensín hjá Esso. Þessi sérstaka
og formlega heimild til að
skekkja samkeppnisumhverfið
kom frá Samkeppnisstofnun –
eins smellið og það nú hljómar.
Því miður er þetta ekki einsdæmi þess að ríkisfyrirtæki fái
ívilnanir hjá ríkisstofnunum eða
stjórnvöldum. Fyrir okkur, sem
lifum og störfum utan pilsfalds
ríkiskerfisins, lítur þetta út eins
og ríkiskallarnir standi saman –
að þeir myndi eins konar klíku í
viðskiptalífinu: R-hópinn. Póstog
fjarskiptastofnun
hefur
þannig tekið sér ár og aldir í að
úthluta leyfum til útsendinga á
stafrænum sjónvarpsmerkjum
um bylgjur loftsins – þótt yfirdrifið nóg pláss sé í loftinu til að
uppfylla óskir allra sem vilja
nota þær. Á meðan enginn má
selja sjónvarp um loftið keppist
Landssíminn við að fá fólk til að
kaupa sjónvarp um koparvíra
gegn skuldbindingu um kaup á
símaþjónustu. Og stjórnvöld eru
sífellt að boða harðar takmarkanir á einkarekna fjölmiðlun á
sama tíma og þau vilja skapa sem
allra mest svigrúm fyrir rekstur
Ríkisútvarpsins.
Ég er ekki viss um að þetta
ástand hafi skapast vegna einbeitts vilja stjórnarherranna.
Þvert á móti. Þetta skrítna ástand
– uppgangur R-hópsins – hefur
líklega orðið til vegna þess að
stjórnarherrana skortir dug til að
halda ríkisgeiranum við hlutverk
sitt – að þjóna almenningi. Innan
ríkisstofnana og -fyrirtækja hefur óhindrað vaxið ótaminn vilji
til valds. Þess vegna ríkisvæðist
samfélag okkar miklu hraðar en
tekst að einkavæða það. ■
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Tryggðu barninu þínu
öruggt verðlaunasæti
BabySam selur eingöngu barnabílstóla sem standast allra ströngustu öryggiskröfur og eru auk þess
þægilegir og einfaldir í notkun. Römer-barnabílstólar hafa staðist öryggispróf við harkalegustu aðstæður
sem um getur. Jafnframt staðfesta gæðapróf Stiftung Warentes og ADAC að Römer-stólarnir eru þeir
bestu í sínum þyngdarflokki.
Komdu í BabySam í Skeifunni 8 eða Smáralind og tryggðu barninu þínu öruggt sæti í umferðinni.
Tilboð fyrir viðskiptavini TM
BabySam býður viðskiptavinum TM 20% afslátt af Römer-barnabílstólum.
Einnig er boðinn 20% afsláttur af leigustólum og athugið að panta þarf leigustóla með
fyrirvara í netverslun TM.
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Fyrirsætur í hva
Með kampav laskoðun
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Veit ekki
hvort hún
ætlar að
ættleiða

Huldukona
á hlaupum
STEINUNN JÓNSDÓTTIR,

KAUPSÝSLUKONA OG INNANHÚSSARKITEKT

Viðskipti með fjögurra prósenta
hlut í Íslandsbanka í vikunni
vöktu athygli og í kjölfarið vöknuðu vangaveltur um meiriháttar
umrót og jafnvel sameiningu fyrirtækja á fjármálamarkaðnum.
Kaupandi bréfanna var fjárfestingarfélagið Burðarás en seljandinn var Steinunn Jónsdóttir
innanhússarkitekt. Viðskiptin hljóðuðu upp á 7,3 milljarða króna og í Fréttablaðinu á fimmtudag
var talið að hreinn
hagnaður Steinunnar
væri á annan milljarð króna.
Steinunn
Jónsdóttir er nýlega orðin 37 ára, fædd í endaðan
maí
1968.
Fyrstu árunum varði
hún í Breiðholtinu en
fluttist þaðan með
fjölskyldu sinni í Arnarnesið þegar hún var
unglingur.
Hún var samviskusamt barn, raunsæ og
jarðbundin og sinnti
skólagöngu sinni af alúð.
Með náminu æfði hún sund
og var góður sundmaður.
Fljótlega eftir stúdentspróf
frá Menntaskólanum í Reykjavík hélt Steinunn til Bandaríkjanna til náms í innanhússarkitektúr. Það lá þó
ekki beint við að nema
þau fræði því jafnframt hafði hún áhuga
á að fara í listnám. Af
því lét hún svo verða fyrir nokkrum misserum þegar hún fór aftur til Bandaríkjanna og þá í listaháskóla. Enn lærir Steinunn og er nú hálfnuð með
MBA-nám í Háskólanum í
Reykjavík. Hún er sögð toppnámsmaður sem nýtur þess að
læra.
Hún hefur ekki unnið mikið að
innanhússarkitektúr en tekið að
sér sjálfstæð verkefni og um
tíma vann hún á teiknistofunni
Glámu-Kím.
Steinunn er elst þriggja systkina, dóttir hjónanna Jóns Helga
Guðmundssonar, sem kenndur er
við Byko, og Bertu Bragadóttur
kennara. Stórfjölskyldan er sögð

Kríusandur
GESTUR GUNNARSSON

Bls. 18-20

Hefur
sé›
DV í dag
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andi eiginmaður Steinunnar er
Hannes Smárason, stjórnarformaður FL group.
Hún heldur góðu sambandi við
nokkrar vinkvenna sinna frá
æskuárunum og fer það orð af
henni að hún sé einstaklega
traustur og góður vinur. Steinunn
lifir heilbrigðu lífi og hugsar vel
um líkama og sál. Eitt af hennar
helstu áhugamálum er langhlaup og hefur hún hlaupið
nokkur maraþon um ævina.
Til að ná langt í hlaupum
þarf aga og skipulag og að
því býr Steinunn Jónsdóttir. Viðmælendum Fréttablaðsins bar saman um að
hún anaði aldrei út í neitt
heldur framkvæmdi hún
hlutina að vel athugðu máli.
Hún þykir alvörugefin, er
laus við galgopahátt og sver
sig þannig í föðurættina.
Ekki er langt síðan Steinunn gaf sig að viðskiptum og
vakti það talsverða athygli
þegar hún um mitt síðasta ár
eignaðist hlut í Íslandsbanka.
Það vakti líka athygli þegar hún
settist í bankaráð Íslandsbanka
í nóvember og enn vekur hún athygli nú þegar hún svo selur hlut
sinn í bankanum. Ekki er óvarlegt að ætla að hún láti frekar að
sér kveða í íslensku athafnalífi í
framtíðinni og geri viðskiptin
að ævistarfi með einhverjum hætti. Hefur hún meðal
annars áhuga á að tengja
saman listir og viðskipti
og elur með sér draum um
að koma á fót listamannasetri
þar sem fólki gefst færi á að
dvelja um tíma og sinna
list sinni. Í því augnamiði
hefur hún þegar keypt í jörð í
Skagafirði, en þar á hún rætur í
föðurættina.
Steinunn lætur lítið fyrir sér
fara á opinberum vettvangi, forðast kastljós fjölmiðlanna og veitir sjaldan viðtöl. Er sú afstaða
sögð liggja í karakter hennar,
fremur en að hún hafi tekið meðvitaða ákvörðun um að halda sig
utan sviðsljóssins.
Ólíklegt er að það breytist
með árunum; líklegra er að Steinunn Jónsdóttir verði áfram nokkurs konar huldukona í viðskiptalífinu og láti verkin tala. ■
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ei betra að vera sköllóttu
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Fáar konur hafa
misst jafnmikið og
Jóna Dóra Karlsdót
úr harminum sem
tir.
helltist yfir hana
og eiginmann henn Og fáar konur hafa unnið jafnskyns
misstu unga syni
sína
ar, Guðmund Árna
amlega
Stefánsson, þega
Hún kallar ekki allt í bruna fyrir 20 árum. Þau héldu
r þau
áfram að lifa og
ömmu sína en veit
eignuðust þrjá dren
að hún losnar aldr
gi.
ei við óttann.

Sjálf á Steinunn tvö börn,
stúlku á ellefta ári og dreng á áttunda ári. Faðir þeirra og fyrrver-

Vann ríkið

HÁ
RLEYSI Í TÍSKU
Aldr
Bls. 32-33

TUTTUGU ÁR FR
SEM TÓK FANNAÁR BRUNANUM
OG BRYNJAR

samhent og samgangur talsverður. Eins og gengur með elstu börn
fór hún fyrir systkinum sínum á
æskuárunum og var full ábyrgðar gagnvart þeim.

SKRIFAR UM LANDROF Í VIÐEY

Unglingaheimili

ríkisins

Bls. 12-13

Viðey er í raun tvær eyjar, Austurey og Vesturey. Þessar tvær
eyjar eru tengdar með eiði. Eiðið
hefir orðið til úr möl og sandi sem
hafaldan hefir molað úr Vestureynni. Þess fínni sem sandurinn
er, þess lengra berst hann austur
með ströndinni. Inni við Kríusand
er aldan orðin það lág að sandurinn sem sest til er orðinn nokkuð
fínn.
Strandlínan hefir verið að mótast á u.þ.b. tíu þúsund árum og
var í jafnvægi við öldukraftana
áður en byrjað var að breyta
ströndinni landmegin vegna hafnargerðar. Fulltrúi hafnarinnar
hefir sagt að landrof við Kríusand
sé af eðlilegum orsökum og vísar
til landrofs í Engey, þetta er rétt.
Engey rofnar að vestanverðu
vegna ágangs sjávar, möl og
sandur berast austur með ströndinni og hafa myndað heilmikinn
hala austur úr eynni, sem af einhverjum ástæðum heitir Engeyjartagl.

Þórhildur
Guðmundsdóttir
verkfræðingur hjá Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen hefir
gert umhverfismat vegna hafnargerðar við Viðeyjarsund. Þórhildur komst að því með útreikningum að uppfylling og garður utan
við Skarfaklett myndu ekki hafa

Nú hefir or›i› talsvert landrof
vi› Kríusand og ljóst a› ﬂa›
hefir ekki or›i› vegna hækkunar öldu sem er a› koma
beint utan af hafinu. ﬁa› er
ﬂekkt fyrirbæri vi› hafnarger›
me› miklum uppfyllingum,
d‡pkun og ﬂéttum vi›leguköntum a› ölduorka getur safnast
upp og valdi› ‡msum usla.
þau áhrif að hafaldan hækkaði við
strönd Viðeyjar.
Nú hefir orðið talsvert landrof
við Kríusand og ljóst að það hefir
ekki orðið vegna hækkunar öldu

sem er að koma beint utan af hafinu. Það er þekkt fyrirbæri við
hafnargerð með miklum uppfyllingum, dýpkun og þéttum viðleguköntum að ölduorka getur
safnast upp og valdið ýmsum usla.
Svo er annar möguleiki. Vindatrenna frá botni Elliðavogs að
Kríusandi er þrír kílómetrar, á
svo langri leið getur myndast
rúmlega eins metra há vindbára,
ef vindhraði er tuttugu metrar á
sekúndu af suðri, ef áhrifa botns
og stranda gætir ekki.
Nú háttar svo til þarna við Elliðavog að rekin hafa verin niður
stálþil, fyllt upp og dýpkað,
þannig að fjaran sem aldan
sveigði upp í er horfin og sunnanaldan því hærri úti á Viðeyjarsundi en hún var áður. Ströndin
mótaðist af ríkjandi veðurfari og
Kríusandur var í jafnvægi við
umhverfið áður en hafnargerðin
hófst. Hvað það er nákvæmlega
sem orsakar landrofið er nokkuð
sem Verkfræðistofa Sigurðar
Thoroddsen þarf að upplýsa og
gera tillögur til úrbóta.
Höfundur er tæknifræðingur.

TEIKNING: HELGI SIGURÐSSON – HUGVERKA.IS
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Veldu nýjan Ford

Nýtt tákn um gæði
Focus er betur búinn en Corolla
Gömul tákn eru fallin. Og ný tekin við. Nýr, endurhannaður Ford Focus er betur búinn en Toyota Corolla. Ford
hefur tekist það sem aðrir framleiðendur hafa áður
reynt; að hanna meðal stóran bíl eftir gæðastöðlum
lúxusbíla á lægra verði. Berðu fordómalaust Corolla
saman við Focus. Og þú finnur að margur búnaður
lúxusbíla er staðalbúnaður í Focus: ESP stöðugleikastýrikerfi, TRACS spólvörn, öryggispúðagardínur, fjölliðafjöðrun, loftkæling og hiti í sætum eru þar á meðal.
Spurðu um þjónustu Ford.

Hæsta einkunn fyrir öryggi frá upphafi
Árekstraröryggisstofnunin Euro NCAP gefur
Ford Focus hæstu einkunn allra bíla í sínum
flokki frá upphafi. Árekstraröryggi Focus er
metið með 5 stjörnum eða 35 stig. Frá upphafi
hefur Focus hreppt 1. sætið á 65 alþjóða
verðlaunahátíðum. Í 13 skipti bíll ársins.

Atriði af gæðalista staðalbúnaðar:

Vertu í hópi þeirra bestu, í dag og um alla framtíð.
Veldu Focus.

ESP stöðugleikastýrikerfi
TRACS spólvörn
Loftkæling
Stillanlegur hiti í framsætum
Öryggispúðar að framan
Öryggispúðar í hliðum
Öryggispúðagardínur
ABS hemlakerfi
EBD hemlajöfnun
EBA hjálparhemlun

Þegar allt er tekið með og verð er borið saman við
gæði þá er Focus talinn betri kostur en bæði Toyota
Corolla og VW Golf, samkvæmt fjölmörgum evrópskum bílablöðum. Berðu saman bíla. Komdu í Brimborg.
Veldu nýjan Ford - nýtt tákn um gæði.

Ford Focus. Ný gæði á lægra verði en áður.*
Kaupverð
Ford Focus 3 dyra Trend 1,6
Ford Focus 5 dyra Trend 1,6
Ford Focus 4 dyra Trend 1,6
Ford Focus Wagon Trend 1,6

5 gíra
1.790.000 kr.
1.890.000 kr.
1.940.000 kr.
1.990.000 kr.

Hægt að fá aukalega:

Sjálfskiptur
1.884.000 kr.
1.984.000 kr.
2.034.000 kr.
2.084.000 kr.

Ford Focus er heimsmethafi í vinsældum. Frá þeim tíma Ford
Focus var fyrst kynntur, árið 1998, hefur Focus selst í yfir 4
milljónir eintaka. Heimsmetabók Guinness taldi sig þurfa
staðfesta heimsmet Ford Focus í vinsældum árið 2000 og
sem mest selda bíl í heimi, aðeins ári eftir að hann kom fyrst
á markað. Samkvæmt afmælisútgáfu Heimsmetabókar
Guinness fyrir árið 2005 stendur heimsmetið enn. Focus er
einnig vinsæll meðal bílagagnrýnenda en þeir hafa í 65 skipti
kosið Focus í 1. sætið á aðeins 6 árum. Focus hefur verið
kosinn bíll ársins í 13 skipti í Evrópu og Norður-Ameríku.

Frjókornasía
Upphitanlegir hliðarspeglar
Rafstilltir hliðarspeglar
Vindskeið að aftan (3d og 5d)
Fjarstýrð samlæsing
Fjölstillanlegt stýri
Geislaspilari með þjófavörn og
6 hátölurum
Fjarstýring fyrir hljómtæki
Aksturstölva og útihitamælir

Bluetooth® fyrir síma
AFS Halogen beygjuljós
DVD spilari í lofti og skjár
Fjöltengi fyrir heyrnartól
Kæling í hanskahólfi
Leiðsögukerfi
með litaskjá
6 diska Sony hljómtæki
Bakkskynjari
Regnskynjari
Leður- eða sportsæti
Rafdrifið ökumannssæti
Fjöldi seldra
Ford bíla 1161
1000
667
500
0

20
03
20
04

Ford Focus hefur hreppt
1. sæti á 65 alþjóðaverðlaunahátíðum.
Veldu Ford.

Raddstýring fyrir:
- hljómtæki
- síma
- leiðsögukerfi
Aðfellanlegir speglar
Hiti fyrir alla framrúðuna
Sólarvörn í framrúðu
Sportfjöðrun
Sjálfvirkur dimmer
á baksýnisspegli
Hraðastillir
Rafdrifin sóllúga

Íslendingar velja Ford umfram önnur
leiðandi bílamerki (74,1% aukning 2004)
og er Ford meðal vinsælustu bílamerkja á
Íslandi. Endursalan staðfestir það einnig.
Vertu í hópi þeirra bestu. Veldu nýjan Ford.
Tímabil

GCI ALMANNATENGSL - GREY COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

Íslendingar velja Ford umfram önnur vestræn bílamerki. Spennandi hönnun, aukin gæði og örugg þjónusta Brimborgar er trúleg ástæða þess að Ford sækir
á Toyota sem vinsælasta bílamerkið á Íslandi. Upplifðu
nýtt tákn um gæði - veldu Ford.

Nýttu þér sumartilboðin
Skoðaðu úrvalið í bílaverslun Ford á Íslandi

Ford Fiesta Trend
5 dyra 1,4i 5 gíra*
Kaupverð 1.430.000 kr.
Bílasamningur 14.970 kr.
Rekstrarleiga 27.950 kr.

Ford Escape XLS 4x4
5 dyra 2,3i sjálfskiptur*
Kaupverð 2.810.000 kr.
Bílasamningur 29.430 kr.
Rekstrarleiga 52.700 kr.

Ford Fusion Trend
5 dyra 1,4i 5 gíra*
Kaupverð 1.570.000 kr.
Bílasamningur 16.440 kr.
Rekstrarleiga 29.980 kr.

Ford Freestyle SEL 4x4
7 manna 3,0i V6 sjálfskiptur*
Kaupverð 3.960.000 kr.
Bílasamningur 39.200 kr.
Rekstrarleiga 68.300 kr.

Ford Focus Trend
5 dyra 1,6i 5 gíra*
Kaupverð 1.890.000 kr.
Bílasamningur 19.790 kr.
Rekstrarleiga 34.930 kr.

Ford Explorer XLT Sport 4x4
5 dyra 4,0i V6 sjálfskiptur*
Kaupverð 4.190.000 kr.
Bílasamningur 43.880 kr.
Rekstrarleiga 79.600 kr.

Ford Focus C-Max Trend
5 dyra 1,6i 5 gíra*
Kaupverð 1.895.000 kr.
Bílasamningur 19.840 kr.
Rekstrarleiga 34.950 kr.

Ford Expedition Eddie Bauer 4x4
8 manna 5,4i V8 sjálfskiptur*
Kaupverð 5.160.000 kr.
Bílasamningur 53.990 kr.
Rekstrarleiga 102.500 kr.

Við staðgreiðum gamla bílinn veljir þú bíl frá Brimborg.
Þú veltir fyrir þér hvernig best er að losna við gamla bílinn.
Brimborg kaupir hann af þér staðgreitt** veljir þú bíl frá
Brimborg. Þú færð peninginn beint í vasann - eða greiðir
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Ford Mondeo Ghia
5 dyra 2,0i 5 gíra*
Kaupverð 2.440.000 kr.
Bílasamningur 25.550 kr.
Rekstrarleiga 44.940 kr.

Ford Ranger XL Crew Cab 4x4
4 dyra 2,5 turbo dísil 5 gíra*
Kaupverð 2.370.000 kr.
Bílasamningur 24.820 kr.
Rekstrarleiga 43.900 kr.

Ford Galaxy Trend
7 manna 2,0i 5 gíra*
Kaupverð 2.605.000 kr.
Bílasamningur 27.280 kr.
Rekstrarleiga 48.500 kr.

Ford Explorer Sport Trac XLT 4x4
4 dyra 4,0i V6 sjálfskiptur*
Kaupverð 2.960.000 kr.
Bílasamningur 30.990 kr.
Rekstrarleiga 56.700 kr.

Ford Mustang Deluxe
3 dyra 4,0i V6 5 gíra*
Kaupverð 2.860.000 kr.
Bílasamningur 30.030 kr.

Ford F-350 Lariat Crew Cab 4x4
4 dyra 6,0 turbo dísil V8 sjálfskiptur*
Kaupverð 4.128.000 kr.
Bílasamningur 43.160 kr.

upp lánið á gamla bílnum. Þú losnar við allt umstang við að
selja og minnkar þinn kostnað. Komdu og skoðaðu Ford í
dag. Komdu í Brimborg - skoðaðu nýja hönnun og kynntu
þér hvernig þú getur fengið þér nýjan Ford.

3

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | Brimborg Reykjanesbæ: Njarðarbraut 3, sími 422 7500 | www.ford.is
* Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. Lán er bílasamningur með 30% útborgun og mánaðarlegum greiðslum í 84 mánuði og eru háðar breytingum á vöxtum og gengi erlendra mynta 50% isk / 50% erl.myntkarfa. Leiga er rekstrarleiga og er miðuð við mánaðarlegar greiðslur í 36 mánuði sem eru háðar
gengi erlendra mynta og vöxtum þeirra. Smur- og þjónustueftirlit samkvæmt ferli framleiðanda og Brimborgar er innifalið í leigugreiðslu og allt að 20.000 km akstur á ári. ** Staðgreitt 45 dögum eftir afhendingu nýja bílsins. Nánari upplýsingar veita söluráðgjafar Brimborgar. Aukabúnaður á myndum: Álfelgur á Fiesta, Focus og Galaxy; samlitur á Escape; tvílitur á Ranger.
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KAUPHÖLL ÍSLANDS
ICEX-15

X.XXX

-0,25%

MESTA HÆKKUN
Flaga
HB Grandi
Kögun

-3,67%
-2,35%
-1,66%

[ HLUTABRÉF ]
Fjöldi viðskipta: 252
Velta: 3.253 milljónir

MESTA LÆKKUN
FL Group
Og fjarskipti
SÍF

1,33%
0,75%
0,20%

Makkarinn vinsæll
Einn ræðumanna á sjávarútvegsráðstefnu Íslandsbanka, sem haldin var í Álasundi, var Gary Johnson, yfirmaður hjá McDonald's hamborgarakeðjunni. Hann komst því miður ekki á staðinn þar
sem hann var kallaður í kviðdóm í máli Michael
Jackson og gat því ekki yfirgefið Bandaríkin. En
hlutunum var bjargað fyrir horn með því að Gary
talaði við fundargesti beint af netinu. Gary sagði
frá því að á Ólympíuleikunum í Aþenu í fyrra hefði
McDonald's séð um alla matsölu í Ólympíuþorpinu. Allt kapp var lagt á það að koma til móts við
þarfir heimsklassa
íþróttamanna. Boðið var upp á alls
kyns salöt, jógúrt,
pastarétti og drykki
sem hæfðu íþróttafólkinu. Þegar á
hólminn var komið
voru það alls ekki

FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 40,10 -0,74% ... Atorka 6,00 –
... Bakkavör 35,20 – ... Burðarás 14,60 -1,02% ... FL Group 15,20
+1,33% ... Flaga 4,73 -3,67% ... Íslandsbanki 13,65 – ... KB banki 530,00
– ... Kögun 59,30 -1,66% ... Landsbankinn 16,80 – ... Marel 56,30 0,88% ... Og fjarskipti 4,05 +0,75% ... Samherji 12,10 – ... Straumur
12,15 -1,62% ... Össur 78,00 -1,27%

Peningaskápurinn…

MARKAÐSFRÉTTIR...

hinir „hollu“ réttir sem voru vinsælastir heldur
franskar kartöflur, í fyrsta sæti, og „BigMac“ þar á
eftir.

Pan Fish rís úr öskustónni
Norska laxeldisfyrirtækið Pan Fish heldur áfram að
hækka með ótrúlegum hætti eftir að skipakóngurinn og glaumgosinn John Fredriksen keypti um
helmingshlut í félaginu á dögunum. Fredriksen,
sem er ríkasti maður Noregs, er talinn vera líklegur
til að sameina Pan Fish við Fjord Seafood eða
önnur sambærileg laxeldisfyrirtæki. Hækkun gærdagsins var um tuttugu prósent og hefur félagið
stokkið upp um fimmtíu prósent á einni viku. Þetta
er náttúrlega góð vikuávöxtun. Hins vegar ber að
hafa það í huga að Pan Fish hefur lækkað um 99,5
prósent á síðustu þremur árum! Sá sem lagði inn
1.000 krónur í Pan Fish árið 2002 ætti nú fimm
krónur. Pan Fish og önnur laxeldisfyrirtæki fóru illa
út úr hruni á laxaverði á sínum tíma en nú er
bjartara yfir.

Í gær var birt á vef Kauphallar
Íslands skráningarlýsing vegna fyrirhugaðrar skráningar Atlantic Petroleum á markað.
Í gær var skráð í Kauphöll Íslands lækkun hlutafjár í Fiskeldi
Eyjafjarðar en hlutafé félagsins
lækkaði um 670 milljónir að nafnverði og er nú tæplega 170 milljónir að nafnverði.
Viðskiptahallinn í Bandaríkjunum
jókst um tólf prósent milli apríl í ár
og í fyrra. Viðskiptahallinn er meiri
nú en í fyrra sem þó var met. Þetta
kom fram í Hálf fimm fréttum KB
banka.
FTSE vísitalan í Lundúnum
hækkaði um 0,42 prósent í gær,
Dax í Þýskalandi hækkaði um 0,51
prósent og Nikkei í Tókíó hækkaði
um 1,28 prósent.

Góðar viðtökur í útboði

FRÁ AÐALFUNDI Hluthafar Sjóvíkur fara nú samanlagt með 33 prósent hlutafjár í
Icelandic Group eftir sameiningu félaganna.

Hlutafjárhækkun skrá›
Hluthafar Sjóvíkur hafa fengið bréf sín í Icelandic
Group eftir sameiningu SH og Sjóvíkur.
rúm 12 prósent í Icelandic Group,
Ólafur Ólafsson rúm sex prósent,
en samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur hann skipt þeim
hlut niður á tvö félög. Annað
þeirra heiti Fordace Limited og sé
skráð fyrir 4,47 prósent hlutafé.
SÍF fer með rúm fjögur prósent
hlut.
Listi yfir tíu stærstu hluthafa
Icelandic Group var birtur í gær.
Fer Burðarás með tæp 21 prósent
og Landsbankinn með rúm 18 pró– bg
sent.

ÁNÆGÐIR MEÐ VIÐTÖKUR ÍSLENDINGA Derrick Lovelock, forstjóri Mosaic, og Richard Glanville, fjármálastjóri (t.v.), voru mjög ánægðir með þá miklu eftirspurn sem var
eftir bréfum í tískufyrirtækinu Mosaic Fashion.

að gefa út reikninga fjórum sinnum á ári.
Richard Glanville fjármálastjóri mun því þurfa að koma til
landsins að minnsta kosti ársfjórðungslega til að kynna uppgjör en
að öðru leyti verður starfsemin
áfram með höfuðstöðavar í Lundúnum. Glanville segir ákvörðunina
um að skrá félagið hér á landi meðal annars hafa verið tekna vegna
þess að Baugur Group er stærsti
hluthafinn í félaginu. „Viðtökurnar

sýna að þetta var góð ákvörðun.
Kauphöllin í Lundúnum er ef til sú
besta í heimi fyrir stór fyrirtæki
en um lítil fyrirtæki eins og okkar
gildir ekki endilega hið sama,“ segir Richard.
Viðskipti með bréfin hefjast í
Kauphöll Íslands þann 21. júní
næstkomandi og er gert ráð fyrir
að greiningardeildir bankanna
muni gefa út mat á verðmæti félagsins á næstunni.
thkjart@frettabladid.is

Velkomin á
Menntasvið Reykjavíkurborgar!
Þann 1. júní 2005 tók nýtt Menntasvið Reykjavíkurborgar við af Leikskólum Reykjavíkur og Fræðslumiðstöð Reykjavíkur

Skrifstofa Menntasviðs er að Fríkirkjuvegi 1 (Miðbæjarskólanum).
Þar eru: Fagskrifstofur leik- og grunnskóla
Fjármálastjórnun, bókhalds- og launaþjónusta leik- og grunnskóla og
innheimta leikskólagjalda
Starfsmannaþjónusta leik- og grunnskóla
Upplýsingatækniþjónusta leik- og grunnskóla
Skrifstofa sviðsstjóra (afgreiðsla, upplýsingadeild og gagnadeild)

Á sama tíma fluttist ýmis fagleg þjónusta, s.s. leikskólaráðgjöf, kennsluráðgjöf, sálfræðileg þjónusta og innritun í leikskóla yfir á þjónustumiðstöðvar í
hverfum sem eru staðsettar í:
Vesturbæ: Vesturgarði, Hjarðarhaga 45-47
Laugardal/Háaleiti: Síðumúla 39
Breiðholti: Álfabakka 12
Árbæ/Grafarholti: Bæjarhálsi 1
Miðborg/Hlíðum: Skúlagötu 21
Grafarvogi/Kjalarnesi: Miðgarði, Langarima 21

Póstfang Menntasviðs: Fríkirkjuvegur 1 101 Reykjavík Sími: 411 7000 www.grunnskolar.is www.leikskolar.is

Auglýsingastofa Guðrúnar Önnu

Icelandic Group, sem áður hét
SH, hefur lokið við að skrá hlutafjárhækkun í Kauphöll Íslands
eftir sameiningu SH og Sjóvíkur.
Við sameininguna eignuðust hluthafar Sjóvíkur samtals 33 prósent
hlutafjár í Icelandic Group.
Stærstu hluthafar í Sjóvík voru
Sund með tæp 37 prósent eignarhlut, félag Ólafs Ólafssonar í Keri
með um 19 prósent og SÍF með
rúm 12 prósent. Á móti hlut sínum
í Sjóvík fá hluthafarnir bréf í
Icelandic Group. Sund er með

Fjárfestar sóttust eftir að kaupa
hlutabréf í Mosaic Fashion fyrir
rúmlega tíu milljarða króna í útboði sem fór fram í gær. Þetta er
tæplega níu sinnum hærri upphæð
en í boði var.
Derek Lovelock, forstjóri Mosaic, var himinlifandi með viðtökurnar í gær. „Niðurstaðan sýnir að það
var rétt ákvörðun hjá okkur að
óska eftir skráningu hér á landi,“
segir hann. Samtals hefur selst
hlutafé fyrir fimm milljarða, þar
af fyrir 3,7 milljarða til fagfjárfesta en meðal þeirra var umframeftirspurn fjórfjöld.
Þar sem umframeftirspurnin
var svo mikil munu fjárfestar ekki
fá að kaupa fyrir þá upphæð sem
þeir sóttust eftir. Enginn fær að
kaupa nema fyrir helming af því
sem beðið var um og sett verður
nýtt hámark svo enginn fær að
kaupa fyrir meira en átta hundruð
þúsund krónur.
Lovelock segir það hafa vakið
athygli í Bretlandi að félagið hafi
ákveðið að sækja um skráningu á
Íslandi. „Það kæmi ekki á óvart ef
fleiri skoða þann möguleika í kjölfarið á þessu,“ segir hann. Hann
bendir á að upplýsingaskylda í
Kauphöll Íslands sé síst minni en í
Lundúnum en þar þarf að gera
grein fyrir afkomu félaga tvisvar á
ári en hér á landi þurfa skráð félög

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Forstjóri Mosaic Fashions segir viðtökurnar sýna að það hafi verið rétt ákvörðun
að skrá félagið á Íslandi. Fjármálastjórinn segir Kauphöll Íslands heppilega fyrir
félög sem teljast lítil á breskan mælikvarða.
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Meiri ver›bólga

Vilja fá hærra ver›

Neysluverðsvísitalan hækkað um 0,7 prósent milli
mánaða en búist var við miklu minni hækkun.

Lágmarksverð Lithuanian Airlines rúmar 200 milljónir króna.

Vísitala neysluverðs hækkaði
um 0,71 prósent í maí. Þetta kemur fram á vef greiningardeildar
Íslandsbanka. Áður hafði verið
spáð um 0,3 prósenta hækkun.
Segir Íslandsbanki að spáskekkjan skýrist af mikilli verðhækkun matar- og drykkjarvara
og að vænta megi frekari áhrifa í
þessa átt á næstunni.
Að sögn Ingvars Arnarsonar,
sérfræðings á greiningardeild
Íslandsbanka, kemur hækkunin
ekki á óvart þótt ekki hafi verið
gert ráð fyrir henni í þessari
mælingu. „Hækkunin liggur
fyrst og fremst í því að matur og

HB GRANDI, SÍF OG JARÐBORANIR
KOMA NÝ Í ICEX-15 Vægi nýrra félaga í
Úrvalsvísitölunni er 3,4 prósent.

N‡ félög í Úrvalsvísitölu

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Atorka Group og Og Vodafone eru
ekki gjaldgeng í Úrvalsvísitölunni
þar sem félögin uppfylltu ekki
skilyrðu um að birta allar fréttir á
ensku.
HB Grandi, SÍF og Jarðboranir
koma inn í Úrvalsvísitöluna frá
fyrsta júlí og koma í stað Atorku
Group og Og Vodafone. Samherji
var einnig í Úrvalsvísitölunni en
félagið mun hverfa af markaði
innan skamms.
Íslandsbanki, KB banki og Íslandsbanki vega sem fyrr mjög
þungt í Úrvalsvísitölunni og var
vægi þeirra samtals 66 prósent af
Úrvalsvísitölunni þann 31. maí
- dh
síðastliðinn.

EIGN ÍSLENDINGS ERLENDIS
Erlendar eignir þjóðarinnar hafa nær þrefaldast á þremur árum.

Erlendar
eignir aukast
Eignir Íslendinga erlendis námu í
mars síðastliðnum 1.172 milljörðum króna og hafa nær þrefaldast
á þremur árum. Skýrist þessi
eignaaukning að miklu leyti af útrás íslenskra fyrirtækja, segir á
vef greiningardeildar Íslandsbanka.
Íslendingar hafa fjárfest mikið
undanfarið í matvæla- og lyfjaiðnaði og fjármálaþjónustu erlendis
og var bein fjárfesting erlendis
275 milljarðar í lok mars, sem er
um þriðjungur af áætlaðri landsframleiðslu ársins 2005.
Íslandsbanki segir þó ekki einungis beinar erlendar fjárfestingar aukast heldur hafi Íslendingar
einnig fjárfest talsvert í erlendum markaðsverðbréfum. Námu
þær eignir 341 milljarði króna í
- jsk
mars síðastliðnum.

drykkur eru að hækka og það er
að ganga til baka lækkun að
hluta, lækkun sem hafði átt sér
stað meðal annars vegna verðstríðs á matvörumarkaði,“ segir
Ingvar. Hann segir að hækkunin
breyti litlu sem engu um verðbólguhorfur til langs tíma.
Að hans mati gefur hækkun
vísitölunnar nú ekki tilefni til
endurskoðunar á vaxtaákvörðunum Seðlabankans enda sé hætta
á verðbólgu aðallega bundin við
næsta ár.
Húsnæðisverð hækkaði verulega í mánuðinum, en þó í takt
- jsk/- þk
við spár.

Einkavæðingarnefnd í Litháen,
sem vinnur að sölu á ríkisflugfélaginu Lithuanian Airlines, gaf
öllum bjóðendum í félagið frest
til 15. júní til að hækka tilboð
sín. Fjórir buðu í félagið og var
Pálmi Haraldsson í Feng einn
þeirra.
Samkvæmt
frétt
Bloomberg eru aðrir bjóðendur
frá Litháen.
Bloomberg hefur eftir embættismönnum í Litháen að lágmarksverð fyrir flugfélagið sé
rúmar tvö hundruð milljónir
króna. Gerð er sú krafa að kaupendurnir endurnýi flugflotann
fyrir álíka upphæð næstu tvö
árin verði af kaupunum. Ekki

fékkst uppgefið hversu há tilboðin fjögur hljóðuðu.
Lithuanian Airlines flýgur
frá höfuðborginni Vilnius til
sextán áfangastaða í Evrópu allan ársins hring og notar til þess
níu flugvélar.
Í fyrra nam taprekstur félagins um 200 milljónum króna, en
lítilsháttar hagnaður var af
starfseminni árið áður.
– bg

PÁLMI HARALDSSON Býður í litháenskt
ríkisflugfélag.

,,
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UMMÆLI
VIKUNNAR
UMMÆLI VIKUNNAR

„Mér finnst hann [Björgólfur Guðmundsson] fara niður á
dálítið lágt plan þegar hann er að reyna að líkja Landsbankanum við Framsóknarflokkinn.“
Valgerður Sverrisdóttir viðskiptaráðherra í Blaðinu,
föstudaginn 10. júní.

stjornmal@frettabladid.is

nánar á visir.is

Af heimasí›unni
Faðir okkar allra
„Allt bendir til þess að forsætisráðherra hafi brotið stjórnsýslulög og
blandað enn einu sinni saman hagsmunum fjölskyldu sinnar og þjóðarinnar.“

verðum spuna gegnum fjölmiðla tekist
að klessa allri sök á Framsóknarmenn, og Halldór Ásgrímsson sérstaklega.“

Sigurjón Þórðarson á heimasíðu sinni althingi.is/sigurjon

Og enn höldum við áfram að spóla
„Hin slaka staða þorskstofnsins hér
við land er mikið áhyggjuefni og í raun
undrunarefni. Það liggur fyrir að okkur hefur ekkert miðað í 30 ár. Við
erum að spóla í sama hjólfarinu.“

Vinstri fót vantar mátt
„Ég hef því orðið að draga mig í hlé
um stundar sakir og gæta þess að
bakinu verði ekki ofgert svo sem ég
virðist hafa gert of lengi. Framundan
er sem sagt að taka lífinu með ró og
hefja síðan skipulega þjálfun eftir að
hafa tapað mætti í vinstri fæti.“

Einar K. Guðfinnsson á heimasíðu sinni ekg.is

Sturla Böðvarsson á heimasíðu sinni sturla.is

Grey framsókn
„Gott dæmi eru auðvitað umræðurnar
um bankamálin síðustu vikur. Þar hefur Sjálfstæðisflokknum með undra-

Alþingi vel skúrað
„Í hverju málinu á fætur öðru í stjórnartíð Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks hafa þingmenn meirihlutans,

Össur Skarphéðinsson á heimasíðu sinni
ossur.hexia.net

með örfáum undantekningum, sýnt að
þeir eru algjörar gólftuskur ráðherranna. Það staðfestir rækilega að Alþingi er hrein og bein afgreiðslustofnun fyrir framkvæmdavaldið.“
Jóhanna Sigurðardóttir á heimasíðu sinni
althingi.is/johanna

Vilja Framsókn burt
„Um þessar mundir verður þjóðin
vitni að einu ómerkilegasta lýðskrumi
sem um getur. Forysta stjórnarandstöðunnar (með nokkrum fótgönguliðum) fer hamförum í rógsherferð sinni,
einkum gegn Halldóri Ásgrímssyni og
Framsóknarflokknum. Tilgangur
þessa er að hasla sér völl á miðju íslenskra stjórnmála – þar sem Framsóknarflokkurinn er fyrir.“
Hjálmar Árnason á heimasíðu sinni althingi.is/hjalmara

Ríkisvald með minnimáttarkennd

.

Fyrir helgina vann Hjörleifur mál fyrir Hæstarétti sem margir telja að
verði fordæmisgefandi
fyrir umhverfisvernd og
aðild almennings að
ákvörðunum sem valdið
geta spjöllum á náttúrunni ellegar mengun af
mannavöldum. Jóhann
Hauksson ræddi við
Hjörleif Guttormsson.
Hjörleifur Guttormsson náttúrufræðingur, fyrrverandi þingmaður
og ráðherra, er umhverfisverndarog útivistarmaður. Hann hefur
skrifað firn og býsn um náttúru Íslands, einkum Austurland, en þaðan er hann og búsettur í Neskaupstað. Ný og vegleg árbók Ferðafélags Íslands 2005 er nánast öll eftir hann í máli og myndum, en hún
fjallar um hans næstu heimabyggð, firðina, víkurnar og firnindin frá Reyðarfirði norður til
Seyðisfjarðar.
Fyrir helgina vann Hjörleifur
mál fyrir Hæstarétti sem margir
telja að verði fordæmisgefandi
fyrir umhverfisvernd og aðild almennings að ákvörðunum sem
valdið geta spjöllum á náttúrunni
ellegar mengun af mannavöldum.
Að þessu leyti má ef til vill segja
að Hjörleifur, sem stundum hefur
verið úthrópaður í sínum landsfjórðungi, hafi nú fengið uppreisn
æru með dómi hæstaréttar.
Hjörleifur og Atli Gíslason lögmaður hans höfðu að vísu sett
fram margvíslegar aðrar kröfur
sem hæstiréttur vísaði ýmist frá
eða sýknaði ríkið eða stofnanir af.
Hjörleifur hefur orðið:
Subbuleg vinnubrögð stjórnvalda
„Það er ávinningur að fá dóminn
og niðurstaða fyrir dómstóli er um
leið skýring á réttarreglum. Þarna

eru þær skýrðar með jákvæðum
hætti að því er varðar kröfu mína
um ógildingu á umhverfismati. Að
fá slíka niðurstöðu frá æðsta dómstól í landinu er verulegur ávinningur fyrir umhverfisvernd. Ég
tala nú ekki um eins og aðstæður
eru í landinu nú þar sem menn eru
að keyra áfram á færibandi risafyrirtæki í stóriðju. Að mínu viti er
allt of lítið gert af því að láta reyna
á dómstóla í sambandi við lagatúlkun. Þetta á sér meðal annars
fjárhagslegar skýringar, því það
er dýrt að reka mál fyrir dómstólum. Til þess þarf einbeittan vilja.“
En Hjörleifur vill vitanlega að
áhrif ógildingar umhverfismatsins
í hæstarétti hafi áhrif nú þegar.
Stjórnvöld og bæjaryfirvöld í
Fjarðabyggð hafa lýst því að dómurinn hafi ekki áhrif á framkvæmdirnar við 322 þúsund tonna
álver í Reyðarfirði. „Þessi viðbrögð koma mér að nokkru leyti á
óvart og er ég þó reynslunni ríkari
af samskiptum við stjórnvöld um
árabil og þekki subbuleg vinnubrögð á þeim bæjum, því miður.
Ég hélt hins vegar að menn
vildu læra af reynslunni og vildu
meta stöðuna yfirvegað áður en
haldið væri áfram. Það blasir við
að stjórnvaldið sem á að veita leiðsögnina gengur lengra en fyrirtækið sem á hlut að máli í viðbrögðum við þessum dómi. Það er
alveg ljóst að Alcoa vill fara að lögum og rétti í landinu. En stjórnvaldið, sem á að vaka yfir lögum
og rétti og sjá til þess að eitt gangi
yfir alla í þeim efnum, ætlar að
skjóta skildi fyrir þetta óskabarn
sitt.“
Röng skilaboð til Alcoa
„Ég vona að ýmsir læri af þessu
máli,“ segir Hjörleifur. „Þetta hlýtur að örva menn til dáða, að láta
reyna á túllkun laga og réttar þegar umhverfismál eru annars vegar.
Það er afar mikil þörf á að það
verði gert.
Í öðru lagi vona ég að stjórnvöld

aðan gulli. Skortur á fylgni við
meginreglur, kæruleysið hjá
valdamönnum í landinu er með
þeim hætti nú um stundir að það
hlýtur að blöskra fleirum en mér.
Fjárhagslegir skammtímahagsmunir skulu ávallt ráða ferðinni.“

HJÖRLEIFUR GUTTORMSSON Dómurinn er mikilvægur sérstaklega þar sem verið er að
keyra áfram á færibandi risafyrirtæki í stóriðju.

– hver sem þau eru – læri af þessu
einnig. Ég er ekki í vafa um það að
framkvæmdaaðilar, sem eiga fjárhagslega mikið undir, stórir og
smáir, taka ekki allt gott og gilt,
ekki heldur afgreiðslu sem er sögð
í þeirra þágu en reynist svo ekki
byggð á réttum lagagrunni eins og
í þessu tilviki.
Lítum til Reyðarfjarðar. Í
dómnum vakir sú niðurstaða og
túlkun að í þessari framkvæmd
hafi verið um að ræða verulega
breytingu á framleiðsluferli verksmiðjunnar frá því sem var í
áformum Norsk Hydro, sérstaklega að því er varðar mengunar-

varnir en einnig að því er varðar
útlit verksmiðjunnar. Þetta eru orð
hæstaréttar í dómnum. Í ljósi
þessa og í von um það að framkvæmdaaðilinn vilji bæta sitt ráð
þarf væntalega að endurhanna
sitthvað sem þarna á að setja upp.
Og það er ekki ljóst hvað verður
ofan á í þessu efni fyrr en nýtt umhverfismat liggur fyrir. Hér er um
skýr efnisleg atriði að ræða sem
varða þær framkvæmdir sem í
gangi eru. Og það er óheyrilegt að
stjórnvaldið, sá aðili sem á að vera
vökumaður, skuli láta sem ekkert
sé. Við stöndum hér frammi fyrir
sögunni um gullasnann, asna klyfj-

Fjárfestar treysta ekki undirlægjuhætti
„Forsendur ýmissa leyfa sem hvíla
á gildu umhverfismati eru augljóslega brostnar. Vilji framkvæmdavaldið róa áfram í þessu grugguga
vatni tekur það á sig mikla ábyrgð.
Ég held að hjá Alcoa hljóti menn að
hugsa sig um. Þeir eru með sýn til
allra átta og fjárfestingar um allan
heim. Alcoa gæti velt því fyrir sér
í hvaða stöðu félagið sé komið hér
á landi. Að þeir séu hugsanlega að
fást við stjórnvöld sem ekki eru
burðug til þess að veita eðlilega
leiðsögn í stóru fjárfestingarmáli.
Ég held að þetta hljóti að hafa
áhrif á þeim bæ. Þeir hafa gefið
um það yfirlýsingar að þeir vilji í
öllu fylgja lögum og settum reglum og þá væntanlega líka alþjóðlega og til alþjóðlegra mála. Það er
mikill misskilningur að halda það
að í hnattvæddum heimi sé virðing
borin fyrir þeim sem leggjast á
fjóra fætur þegar kemur að því að
nálgast fjárfesta. Þeir vilja fyrst
og fremst vera á traustum undirstöðum í sínum fjárfestingum og
framkvæmdaáformum. Og þeir
bera ekki virðingu fyrir fólki sem
bukkar sig og beygir í staðinn fyrir að reisa eðlilegar kröfur. Það er
ekki aðeins ríkisvaldið sem er
haldið þessari minnimáttarkennd
heldur er er hana einnig að finna á
sveitarstjórnarstiginu. Þar eru
menn haldnir þeirri blekkingu að
hugsa ekki um hag íbúanna þegar
kemur að hollustu og heilsu. Það
hefur ekki komið orð frá sveitarstjórn Fjarðarbyggðar til að greina
og tryggja frumhagsmuni íbúanna
sem eiga að búa þarna um áratugi.
Bara stimpill og bruna svo áfram í
blindni.“ ■
MIXA
•

fít

Skráning við íþróttahúsið Strandgötu milli kl. 8.00 og 9.30.
Keppnisgjald er 2500 kr.
Hjól verða flutt til baka án endurgjalds. Rúta til Hafnarfjarðar gegn gjaldi.

Virkjum eigin orku!
Hjólum í Bláa Lónið

Bolur merktur keppninni og aðgangur
í Bláa Lónið er innifalið í skráningargjaldinu.

Nánari upplýsingar á www.hfr.is.

50726

Hjólað verður frá Hafnarfirði að Bláa Lóninu og hægt að velja um 60 eða 70 km leið.
Lagt af stað frá íþróttahúsinu við Strandgötu kl. 10.00.

•

Bláalónsþrautin á fjallahjólum – sunnudaginn 12. júní

Fjölskylduhátíð

SPRON
við Esjurætur – sunnudaginn 12. júní

Komdu á fjölskylduhátíð SPRON við Mógilsá á sunnudaginn. Fjölmargt verður til skemmtunar
fyrir alla fjölskylduna. Benedikt búálfur og félagar skemmta börnunum, boðið verður upp
á Esjugöngur við allra hæfi, skoðunarferðir um skóginn og lífríki hans, veitingar og fleira.
Hátíðin er helguð útivist og skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Allir velkomnir!

Himinn og haf / SÍA

Dagskrá

Benedikt búálfur og félagar
skemmta börnunum!

10.00–13.00

13.30–16.00

Ganga um Laufskörð með leiðsögn
– fyrir vant göngufólk.
Nokkru ofan Gljúfrasteins er beygt til vinstri
inn á veg merktan Hrafnhólum.
Ekið þann veg á enda og yfir Leirvogsá.

Benedikt búálfur og félagar, hoppkastali,
veitingar (ís, drykkir, sælgæti).

12.00–12.45
Skráning í Esjukapphlaup.
13.00
Fjölskylduhátíðin sett
Ræst í Esjukapphlaupið (upp á Þverfellshorn).
Skemmtiatriði með Benedikt búálfi.

14.30
Skógurinn og lífríki hans. Skógar- og fræðsluferð
með Skógræktarfélagi Reykjavíkur.
15.00
Verðlaunaafhending fyrir Esjukapphlaupið.
16.00

Fjölskylduhátíð slitið.

13.20
Ganga á Þverfellshorn og Öxl undir leiðsögn
Haraldar Arnar Ólafssonar, fararstjóra hjá FÍ,
auk annarra.
Skógurinn og lífríki hans. Skógar- og fræðsluferð
með Skógræktarfélagi Reykjavíkur.

www.spron.is

– fyrir allt sem þú ert
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JOHN WAYNE (1907-1979)
lést þennan dag.

„Talaðu lágt og hægt og ekki of mikið.“
– John Wayne var bandarískur kvikmyndaleikari. Hann er hvað
þekktastur er fyrir hlutverk sín sem harðsvíraður kúreki.

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT

ÞETTA GERÐIST

MERKISATBURÐIR

Flóttinn frá Alcatraz

1509 Hinrik VIII Englandskonungur giftist í fyrsta sinn.
Það gerði hann fimm sinnum í viðbót á ævinni.

Þennan dag árið 1962 tókst
þremur mönnum að sleppa
úr hinu illræmda fangelsi
Alcatraz í Bandaríkjunum.
Mennirnir gufuðu upp og
aldrei spurðist til þeirra síðan.
Þótt sumir telji að um sé
að ræða best heppnaðasta
flótta frá fangelsinu, er mun
líklegra að þeir hafi drukknað í köldu vatni San
Francisco-flóa. Fjórum dögum eftir flóttann fannst
taska í flóanum með ljósmyndum sem tilheyrðu einum fanganum. Fangarnir
byrjuðu á því að nota eldhús-

áhöld til að kroppa burtu
steypuna í kringum loftræstingu í klefum sínum og
bjuggu til gervirist úr pappa
til að fela gatið. Síðan útbjuggu þeir gervihöfuð úr
sápu og steypu og komu
þeim þannig fyrir í rúmum
sínum að verðirnir tækju
ekki eftir að þá vantaði. Þegar út var komið klifruðu þeir
yfir hátt grindverk og
stungu sér til sunds með flothringi sem þeir bjuggu til úr
regnjökkum.
Á þeim árum sem Alcatraz var notað sem fangelsi
reyndu 36 fangar að flýja.

1928 Flugfélag Íslands fer í fyrsta
áætlunarflug sitt milli
Reykjavíkur og Akureyrar á
sjóflugvélinni Súlunni.
1935 Auður Auðuns lýkur lögfræðiprófi frá Háskóla Íslands fyrst kvenna. Hún
varð síðar fyrst kvenna
borgarstjóri í Reykjavík og
ráðherra.

11. JÚNÍ 1962
Clint Eastwood gerði síðar kvikmynd
um flóttann.

1955 Á áttunda tug manna látast
og mikill fjöldi slasast þegar tveir bílar rekast á og
keyra inn í áhorfendaþvögu á Le Mans
kappakstursbrautinni í
Frakklandi.

AFMÆLI

Kristinn Sigurður Helgi Jóhannesson
andaðist á Hjúkrunarheimilinu Víðinesi
mánudaginn 23. maí. Útförin hefur farið
fram í kyrrþey.

Tryggvi Gíslason, fyrrverandi skólameistari
Menntaskólans á Akureyri,
er 67 ára.

Marguerite Angelique Le Sage De
Fontenay Matthíasson lést á Landspítala Fossvogi föstudaginn 27. maí. Jarðarförin fór fram í kyrrþey.
Dallas Harms Steinthorsson lést laugardaginn 4. júní.

Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra er 62 ára.

Gill Eiríkur Del’Etoile lést af slysförum
á Flórída, Bandaríkjunum, þriðjudaginn
7. júní.

Kristinn T. Haraldsson
(Kiddi Rót), rótari og veitingamaður í Hveragerði,
er 51 ára.

Svavar Vemundsson, múrarameistari,
Lækjasmára 6, Kópavogi, lést á Landspítalanum Hringbraut miðvikudaginn 8.
júní.

JAR‹ARFARIR
11.00 Rósa Magnúsdóttir frá Bíldudal
verður jarðsungin frá Selfosskirkju.
11.00 Jófríður Ólafsdóttir, Staðarhrauni
3, Grindavík, verður jarðsungin frá
Grindavíkurkirkju.
14.00 Ásta Haraldsdóttir frá Garðshorni, Vestmannaeyjum, verður
jarðsungin frá Landakirkju.
14.00 Sigurður Sigurjónsson verður
jarðsunginn frá Húsavíkurkirkju.
14.00 Guðlaug Halla Jónsdóttir, áður
til heimilis að Skeljatanga 27,
Mosfellsbæ, verður jarðsungin frá
Víkurkirkju, Vík í Mýrdal.

FÆDDUST ﬁENNAN DAG
1864 Richard Georg Strauss
tónskáld.

1910 Jacques-Yves Cousteau,
sjávarlíffræðingur og kvikmyndagerðarmaður.

1918 Nelson Mandela, fyrrverandi forseti Suður-Afríku.

1935 Gene Wilder leikari.

1946 John Lawton, söngvari
Uriah Heep.

Elskulegur sonur minn og bróðir

Gill Eiríkur DeL'Etoile
lést af slysförum á Flórída, USA, þriðjudaginn 7. júní.
Fyrir hönd aðstandenda,

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Vikar Davíðsson, Hátúni 8, Reykjavík,
lést í Sjálfsbjargarhúsinu, Hátúni 12,
mánudaginn 6. júní.

Í ANDDYRI HÓTELS 1919 Starfsfólk hótelsins 1919 í miðborg Reykjavíkur var tilbúið til starfa þegar hótelið opnaði í gær. Ekki löngu
eftir opnun kom fyrsti hópur hótelgesta sem skráði sig inn.

TÍMAMÓT: HÓTEL 1919 Í MIÐBORGINNI TEKIÐ TIL STARFA

Sofið á gömlu forstjóraskrifstofunni
Hótelum í miðborg Reykjavíkur
fjölgaði um eitt í gær þegar Radisson SAS 1919 var opnað í Pósthússtræti. Hótelið er í húsinu þar
sem höfuðstöðvar Eimskipafélagsins voru til margra áratuga og
hafa umfangsmiklar breytingar
verið gerðar á húsakynnunum á
síðustu misserum. Húsið var á
sínum tíma reist undir skrifstofur
skipafélagsins og hófust framkvæmdir við það árið 1919. Er
nafn hótelsins dregið af þeirri
staðreynd.
Andri Már Ingólfsson í Heimsferðum festi sér húsið þegar það
var til sölu fyrir nokkrum árum
með það fyrir augum að opna þar
hótel. Er það nú orðið að veruleika.
„Hér er verið að fínpússa allt
saman; skúra, ryksuga og bletta í
og svona,“ sagði Gréta Björg
Blængsdóttir, sölustjóri nýja hótelsins, í gærmorgun. Öllu átti að
vera lokið fyrir klukkan eitt í
gærdag þegar fyrstu gestirnir
voru bókaðir inn á hótelið. Var þar
á ferðinni hópur franskra ferðamanna sem var að ljúka ferð um
landið og ætlaði að eiga náðugan

tíma á nýja og fína miðbæjarhótelinu. Er vonandi að fólkið hafi
sofið vel.

Guðrún Eiríksdóttir DeL'Etoile,
Linda Stefanía DeL'Etoile.

Elskulegur maður minn, faðir, tengdafaðir og afi,

Ólafur E. Eggertsson
Móabarði 16, Hafnarfirði,
verður jarðsunginn mánudaginn 13. júní kl. 13 frá Hafnarfjarðarkirkju.
Ingveldur Ingvadóttir, börn, tengdabörn og barnabörn.
GRÉTA BJÖRG BLÆNGSDÓTTIR Sölustjóri nýja hótelsins hefur enn ekki fengið að
njóta gestrisni hótelsins síns, en ætlar að prófa að gista þar fljótlega.

ÁNÆGÐUR EIGANDI Andri Már
Ingólfsson var mjög ánægður með nýja
hótelið í gær.

Sjálf hefur Gréta Björg ekki
varið nótt á 1919, hana hefur langað heim til sín eftir langan vinnudag en býst fastlega við að prófa
að sofa hjá hótelinu á næstunni.
70 herbergi eru á hótelinu, í
fjórðum verð- og stærðarflokkum. Þykir það í minna lagi og því
eru þegar uppi áform um stækkun. Samliggjandi hús við Hafnarstræti hafa verið keypt og senn
verður hafist handa við að innrétta þar herbergi. Þegar upp
verður staðið verða herbergin á
1919 orðin 88.
Á hótelinu verður matsölustaðurinn Salt opnaður í næstu viku,
sem og samnefndur bar. Verður
gengið inn á veitingastaðina frá
Pósthússtræti en í afgreiðslusali
hótelsins sjálfs verður gengið frá
Hafnarstræti og Tryggvagötu.
1919 hótelið tilheyrir alþjóðlegu Radisson SAS hótelkeðjunni
en fyrir var Hótel Saga hluti af
þeirri keðju.
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Ma›ur nor›ursins
Niels-Henning Örsted Pedersen var mikill Íslandsvinur og kom hinga› til lands
tólf sinnum. Andlát hans var ﬂví djassheiminum hér á landi mikill harmur. Freyr
Gígja Gunnarsson ræddi vi› Vernhar› Linnet um gó›vin hans Niels-Henning.

þingmaður og seðlabankastjóri,
hlaupa yfir stólbökin til að komast
fremst.“
Þessir tónleikar mörkuðu upphaf djassvakningar á Íslandi.
„Tómas R. Einarsson ákvað að
verða kontrabassaleikari, Björn
Thor byrjaði að spila djass og
Friðrik Karlsson líka,“ segir
Vernharður. Af ákveðnum ástæðum komu margir rokkarar á þessa
sögufræga tónleika. „Niels-Henning var með frábæran gítarleikara, Philippe Catharine, sem hafði
getið sér góðs orðs með rokkhljómsveitinni Fókus.“ Það voru
því ekki eingöngu djassgeggjarar
sem mættu á svæðið.
Almúgamaðurinn Niels
Niels-Henning var aldrei merkilegur með sig og féll vel inn í samfélagið hér á landi. „Honum þótti
vænst um tvö lönd fyrir utan Danmörku en það voru Færeyjar og
Ísland,“ segir Vernharð. „Ísland
var samt draumalandið,“ bætir
hann brosandi við.
Niels var mikill bókmenntamaður og las mjög mikið. „Þegar
hann var yngri las hann Íslend-

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

Tónlistin skipti öllu máli
Niels-Henning byrjaði mjög ungur að leika sem atvinnuspilari.
Hann var einungis þrettán ára
þegar hann var farinn að spila á
Cap Horn í Nyhavn. „Þegar hann
var átján ára hringdi Count Basie
til hans og bauð honum að spila
með sér. Niels hefði þá neyðst til
að flytja til Bandaríkjanna en það
hefði hann aldrei gert. Hann ætlaði aldrei að flytja frá Danmörku.“
Hann var alinn upp á tónelsku
heimili í grundtvískri hefð þar
sem píanóið átti hug hans í fyrstu.
Vegna þess að ekki var pláss fyrir
tvo píanóleikara í fjölskyldunni
varð Niels að láta sér lynda
kontrabassann.
Niels-Henning var ekki einhver
prímadonna sem hugsaði um peninga og frægð. Hann var jarðbundinn en mikill atvinnumaður.
„Niels sagði Oscar Peterson hafa
kennt sér það. Mæta á réttum tíma
á sviðið, vera edrú og vel tilhafður,“ segir Vernharður og bætir við
að Norman Granz, umboðsmaður
Ellu Fitzgerald, Count Basie og

NIELS-HENNING Ætlaði sér að verða magister í dönskum bókmenntum og fórnaði
knattspyrnuferlinum fyrir bassann. Hann hugsaði aldrei mikið um peninga og spilaði frítt
hér á landi til styrktar tónlistarhúsinu.

Oscar Peterson, hafi aldrei getað
skilið af hverju Niels vildi ekki
verða ríkur. „Hann kom hingað
þegar hallæri var í Jassvakningunni og lék fyrir lítinn pening.
Hann spilaði frítt á styrktartónleikunum fyrir Tónlistarhúsið.“
Afkastaði miklu
Honum leið best þegar hann var í
Skandinavíu og fannst hann vera
heima á þeim slóðum. Að sögn
Vernharðs fannst Niels eins og
hann væri maður norðursins.
„Niels sagði einu sinni við mig að
hann vissi hvenær hann væri
komin að heiman. Það væri þegar

hann væri kominn yfir norðurÞýskaland því þá væri fólk hætt
að skilja brandarana hans,“ segir
Vernharður og hlær.
Niels-Henning var feikilega
afkastamikill tónlistamaður þó
hann hafi ekki samið mikið af
tónlist sjáflur. „Eftir hann liggja
hátt í þúsund plötur sem hann
hefur spilað inn á,“ segir Vernharður. „Hann vann feikilega
mikið og var á ferðalagi sex mánuði ársins,“ bætir hann við og það
hafi tekið sinn toll.“Hann lifði
hratt og ég held að hann hefði
aldrei getað breytt því. Hann
stoppaði aldrei.“

Til minningar um Niels Henning
Í kvöld verða minningartónleikar um
Niels-Henning á veitingastaðnum Vox
klukkan níu en miðasala er hafin í
Tólf tónum Meðal þeirra sem koma
fram á tónleikunum er Árni Egilsson,
sem kemur frá Los Angeles, en hann
og Niels spiluðu saman á síðustu tónleikunum sem Niels hélt hér á landi.
Þá kemur fiðluleikarinn, Finn Ziegler,
til landsins en hann og Niels spiluðu

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tónleikarnir sem breyttu djassinum
Það var þó ekki fyrr en níu árum
eftir þennan fyrsta fund að Niels
Henning kom í fyrstu heimsóknina til landsins þá fyrir tilstuðlan
Norræna hússins. „Hann hélt
þrenna tónleika í húsinu og það
varð allt brjálað. Salurinn, gangarnir og bókasafnið voru troðfullir. Þetta var algjör sprengja,“ segir Vernharð og bregður sér aftur í
tímann til þess að fanga þessari
ljúfsáru minningu.
Ári síðar var komið að Tónleikunum með stórum staf. Í minningu margra af okkar fremstu
djassspilara í dag eru þetta tónleikarnir sem breyttu djasssögu
Íslands. „Hann kom hingað með
besta tríóið sitt af þó mörgum
góðum,“ segir Vernharð og gerir
örlítið hlé á frásögn sinni til að
vera viss um að öll smáatriði séu á
hreinu. „Sviðsmaðurinn gleymdi
sér eitthvað og dyrnar inn í sal
voru lokaðar. Það varð töluverður
troðningur og þegar dyrnar opnuðust ruddist fólk fram,“ segir
Vernharður og hlær. „Ég man eftir ungum manni, sem seinna varð

VERNHARÐUR LINNET Kynntist Niels á
leið sinni til Moskvu árið 1967. Þeir urðu
fljótt góðir vinir en Niels kom hingað til
lands tólf sinnum.

ingasögurnar og ætlaði sér að
verða magister í dönskum bókmenntum,“ segir Vernharður en
skólinn fékk mjög snemma að
sitja á hakanum vegna tónlistarinnar. Hann las Heinesen en þótti
ekki mikið til epískra skáldsagna
Laxness koma. „Ég gaf honum
reyndar Gerplu þegar hann varð
fimmtugur og sú bók hitti alveg í
mark,“ segir Vernharður. Þá var
Niels ekki síður íþróttamaður en
tónlistamaður. „Hann varð að
velja milli þess að vera landsliðsmaður í fótbolta og bassaleikari.
Hann valdi það sem hjarta hans
stóð næst,“ segir Vernharður en
þess má til gamans geta að NielsHenning hefði þá getað orðið hluti
af danska dýnamítinu sem sló í
gegn á HM í Mexíkó 1986.

einnig mikið saman. Með honum
kemur píanistinn Oliver Antunes.
Aðrir sem koma fram eru Björn
Thoroddsen, Árni Scheving, Gunnar
Hrafnsson og Einar Valur Scheving. Þá
mun Vernharður Linnet minnast Niels
Henning.

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

L

eiðir Vernharðs Linnet og
Niels-Henning lágu saman
árið 1967, þegar Vernharður
var á leiðinni til Moskvu að fagna
fimmtíu ára afmæli byltingarinnar. „Ég stoppaði í Kaupmannahöfn
og ætlaði að ná tali af Alex Riel
sem spilaði á Montmartre djassklúbbinum. Þá var Niels-Henning
byrjaður að spila þar og við spjölluðum eitthvað saman og upp frá
því hófst góður og traustur vinskapur,“ segir Vernharður og fær
sér sopa af kaffinu sínu. Vernharður var með annan fótinn í
Kaupmannahöfn á þessum tíma
og bjó nokkur ár í borginni. Hann
var mikið á Montmartre og hlustaði á danskan djass og þeir Niels
urðu því fljótt góðir vinir.

ÁRNI EGILSSON Kemur frá Los Angeles
til þess að spila á minningartónleikum um
Niels-Henning

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

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

Jaywalkin’ –
1976 Þarna var
hann djassrokkaður og í kompaníi
við jafnaldra sína
sem eru allir hreint brilljantín; Billy
Higgins á trommur, Philip Catherine á
gítar og Ole Kock Hansen á píanó.
Duo 1 – 1973 Samspil hans með
bandaríska píanóleikaranum Kenny
Drew skilaði oftar en ekki fínni músík.
Bassatónninn er stór og flottur þarna
og hann spilar hreint og tært á efra
registrinu, plús allar tríólurnar sem
mér fundust æðislega smartar í þá tíð.
Trio 1 – 1978 Tríóið sem spilaði í Háskólabíói, Philip Catherine á gítar og
Billy Hart á trommur. Það var fyrst og
fremst spilið í Autumn Leaves sem
maður hlustaði endalaust á, ágengur
bassinn en reyndar fyrst og fremst æðislegur gítar Philips Catherine, sem var

miklu flottari áður en hann fór í meðskipti máli. Ef þú ert einu sinni orðinn
ferð.
þekktur fyrir að geta spilað hratt eða
Double Bass – 1976 Ein af fáum
hátt elta hin skyldugu hlaup þig ævina
tveggja bassa plötum (kannski sú
út.
eina) sem mér finnst
hafa virkað sem
músík. Sam Jones og
Niels skila sínu fínt,
en stjörnurnar eru
ekki síður trommarinn Billy Higgins og
áðurnefndur Philip
Catherine.
Great Connection –
1974 Ein fyrsta plata
Niels með Oscar Peterson. Þeir Niels og
Oscar byrjuðu vel
saman, en smám
saman varð þetta að NIELS Í GÓÐUM FÉLAGSKAP Frá vinstri: Dizzy Gillespie á
trompet, Louis Bellson trommari, Oscar Peterson á píanó og Clformúluakstri þar
ark Terry tekur sóló. Niels gægist inn á myndina frá hægri.
sem hraðinn einn
Myndin er tekin á djasshátíð í Montreaux 1975.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

SAGAN SEGIR AÐ TÓMAS R. EINARSSON HAFI Á TÓNLEIKUM NHÖP 1978 Í HÁSKÓLABÍÓI ÁKVEÐIÐ AÐ
HANN SKYLDI SPILA Á KONTRABASSA. HÉR VELUR TÓMAS SÍNAR FIMM EFTIRLÆTISPLÖTUR MEÐ
NIELS-HENNING

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

Sólarupprás

Hádegi

Sólarlag

REYKJAVÍK 3.01
AKUREYRI 1.55

13.27
13.12
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0.33
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Góðan dag!

LIGGUR Í LOFTINU

Í dag er laugardagur 11. júní,
162. dagur ársins 2005.

í bílum
Bílainnflutningur nam 7.560 milljón króna á fyrstu fjórum mánuðum ársins samkvæmt hálf fimm
fréttum KB Banka. Innflutningsverðmæti bifreiða jókst um 75,5
prósent á föstu gengi. Síðast liðið
ár var metár í bílainnflutningi ef frá
er talið skattlausa árið 1987. Miðað
við aukningu á fyrstu fjórum mánuðum ársins stefnir allt í að bílainnflutningur í ár verði enn
meiri.

KRÍLIN
Af hverju er það
sem ég er að leita að
alltaf á síðasta
staðnum sem ég
leita á?!

ADAC Systurfélag FÍB, í
Þýskalandi, hefur
árekstursprófað tvo af
ódýrustu smábílunum í Evrópu
samkvæmt sömu aðferðum og
kröfum og EuroNCAP beitir eins
og sagt er frá á heimasíðu FÍB,
fib.is. Nýi smábíllinn frá
Volkswagen sem er smíðaður í
Brasilíu fær fjórar stjörnur af fimm
en Renault/Dacia Logan fær hins
vegar bara þrjár. VW Fox, arftaki
bæti VW Polo og VW Lupo stóð
sig vel í framan á árekstri og fékk
27,4 stig af 34 mögulegum.

Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 4
Flokkar
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

Himinn og haf-9040379

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR
Á visir.is

Toyota MR2, Toyota Celica og
Previa verða allar teknir út af evrópskum bílamarkaði frá og með
næsta ári samkvæmt Automotive
News. Ástæðan er sú að Toyota
ætlar að einbeita sér að gerðum
sem eru hannaðar og framleiddar í
Evrópu. Einnig spilar inn í að allar
þrjár bílagerðirnar hafa ekki selst í
stórum upplögum. Í allri Evrópu
árið 2005 seldust 6.600 Celicur,
5.400 Previur og 2.900
MR2.
Hyundai Tucson sigraði í
sínum flokki, flokki jeppa
og jepplinga, í TQA gæðakönnun Strategic Vision eins og
kemur fram á heimasíðu B&L, bl.is.
Könnunin er gerð árlega og mælir
meðal annars ánægju kaupenda
nýrra bíla hvað eiginleika bílsins
varðar og þægindi. Tucson hlaut
879 stig, Chevrolet Equinox var í
öðru sæti með 860 stig og Toyota
RAV4 í því þriðja með 859 stig.
Meðaltalið í flokknum var 847 stig.
bilar@frettabladid.is

Þorbjörg fyllti Land Cruiserinn af blómum fyrir helgina því nú á að gróðursetja.

Erfitt að vera á stórum
bíl í miðbænum
Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir á stóran
Land Cruiser-jeppa sem hún á oft í
basli með að leggja í miðborginni.
Hún er í borgarstjórnarflokki sjálfstæðismanna og hefur mikinn áhuga á
samgöngumálum.
„Já, ég er jeppadellukerling og það eru
margar ástæður fyrir því. Mér finnst gott
að vera á stórum bíl til að hafa yfirsýn og
svo er ég mikið í veiði og þar er jeppinn
alveg nauðsynlegur. Maður þarf að keyra
heilmikið upp með ánum og ég hef slæma
reynslu af að vera á ómögulegum bíl í veiðiferð. Sú ferð fór mest í labb á milli þannig
að fiskeríið var ekki mikið í það skiptið.“
Þorbjörg á Landcruiser 90 jeppa á
stækkuðum dekkjum sem hún keypti nýjan
fyrir ári. Hún er þokkalega ánægð með bílinn. „Það er samt eitthvað. Mér finnst ég
ekki alveg komin heim,“ segir hún hlæjandi
og hyggst skoða bílamarkaðinn betur í
framtíðinni. Hestöfl skipta hana þó ekki
meginmáli heldur að bíllinn sé flottur og
snöggur upp.

„Ég vil hafa góða tónlist og græjurnar
sem fylgdu þessum voru alveg nógu góðar
fyrir mig. Svo verð ég að mæla með símakerfi sem maðurinn minn gaf mér í bílinn.
Maður setur bara símann í samband og
talar alveg handfrjálst. Það er hægt að
klára ýmis mál þannig án þess að missa einbeitinguna við aksturinn.“
Þorbjörg vinnur sem ráðgjafi menntamálaráðherra í skólamálum og er að spá í að
taka slaginn í prófkjöri sjálfstæðismanna í
haust, og þá að komast í öruggt í sæti. „Ég
hef mikinn áhuga og metnað í skólamálum,
en af því að við erum að tala um bíla liggur
kannski beinna við að nefna samgöngumálin, sem ég hef líka brennandi áhuga á. Mér
finnst umferðarþungi í borginni allt of mikill miðað við stærð og þar er mikilla úrbóta
þörf, ekki síst þurfum við mislæg gatnamót.
Ég vinn í miðbænum og það getur verið
ótrúlega erfitt að komast í stæði á stærri
bílum og bílastæðahúsin eru allt of þröng.
Það er líka allt of mikið af stöðumælum, við
þurfum að hafa allt öðruvísi kerfi. Nú er allt
orðið rafrænt og enginn með klink þannig
að þetta er alveg úrelt.“ ■

Hagstæð sumarhúsalán
60%

veðs
etnin
garh
lutfa
ll

Ertu að byggja, kaupa eða breyta sumarbústað?
Þú getur auðveldlega samið um hagstætt sumarhúsalán hjá Frjálsa fjárfestingarbankanum. Lánið
getur numið allt að 60% af verðmæti eignar. Til
framkvæmda er lánað allt að 75% af byggingarkostnaði.
Ráðgjafar Frjálsa fjárfestingarbankans veita allar
nánari upplýsingar. Þú getur komið við í Ármúla
13a, hringt í síma 540 5000 eða sent tölvupóst
á frjalsi@frjalsi.is.

Dæmi um mán. greiðslubyrði af 1.000.000 kr.*
Vextir %

4,95%

5,50%

6,50%

7,00%

5 ár

18.850

19.100

19.560

19.800

10 ár

10.580

10.850

11.350

11.610

15 ár

7.880

8.170

8.710

8.990

* Lán með jafngreiðsluaðferð án verðbóta

www.frjalsi.is

[
Gabriel höggdeyfar, ASCO kúplingssett, Tridon spindilkúlur,
stýrisendar, gormar. Drifliðir, drifliðshlífar, ballansstangir.
Tímareimar, ökuljós, stefnuljós o.fl. Sætaáklæði, sætahlífar á
stóla – vatnsheldar fyrir veiðimenn, hestamenn o.fl.
Kerruljós, kerrubretti og nefhjól.

Sími 567 6744 • Bíldshöfða 14 • 110 Reykjavík
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• SUMARDEKK
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Bílakaup
Leitaðu ráðlegginga hjá bifreiðaverkstæði þegar þú ætlar að kaupa notaðan bíl og vittu
hvort ekki er boðið upp á þjónustu þar sem bifvélavirki kemur með þér að skoða bílinn
sem þú hyggst kaupa.

Spóla þar til dekkin springa
Undirbúningur fyrir árlega
bíladaga Bílaklúbbs Akureyrar stendur nú sem hæst. Fágætir bílar verða til sýnis og
keppt verður í spennandi
akstursíþróttum.
„Þetta hefst á þjóðhátíðardaginn, 17. júní, en þessi bílasýning
er fyrir löngu orðin árviss viðburður og hefur verið svo frá
því ég man,“ segir Gísli Rúnar
Víðisson, stjórnarmaður í Bílaklúbbi Akureyrar og sýningarstjóri að þessu sinni.
„Við verðum með fornbíla,
sportbíla og alls konar spennandi bíla sem flestir eiga það
sameiginlegt að vera fágætir og
sjaldséðir á vegum landsins.
Bíladagarnir eru í raun skemmtun fyrir alla fjölskylduna og
krakkar hafa alla tíð haft mjög
gaman að þessu,“ segir Gísli.
Bílasýning hefst klukkan 10
að morgni 17. júní og stendur í
tvo daga. Gísli segir svokallaða
„burnout-keppni“ verða á sínum
stað en þá spóla menn á bílunum
kyrrstæðum þar til dekkin
springa. „Þetta er mjög vinsælt,“ segir Gísli og bætir við að
daginn eftir verði svo keppt í
götuspyrnu á Tryggvabrautinni.
Gísli er sjálfur mikill áhugamaður um bíla og ætlar að sýna
nokkra gripi á sýningunni. „Ég á

Gísli á amerískri Hondu sem hann ætlar að sýna á sýningunni.

Glæsilegur oldsmobil cutlass árgerð 1966
sem er sá eini sinnar tegundar á landinu.

740 BMW, árgerð 1995 sem Gísli notar
mikið.

marga bíla og nokkur mótorhjól
líka. Ég hef alltaf verið á kafi í
bílum og kaupi þá bíla sem mig
langar í. Ég dunda mér líka við
að gera upp bíla og á nokkra
sem ekki eru komnir á götuna,“
segir Gísli.

Þeir sem vilja taka þátt í
götuspyrnunni eða eiga fallega
bíla til að sýna á bílasýningunni
geta haft samband við Gísla í
síma 862 6450 og skráð sig til
leiks.
thorgunnur@frettabladid.is

Nýr bíll frá Nissan
SMÁBÍLLINN OTTI ER HANNAÐUR
FYRIR DAGLEGAN AKSTUR.

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

Ford Focus þykir áreiðanlegastur notaðra bíla en Alfa Romeo 156 sá óáreiðanlegasti.

Ford Focus áreiðanlegastur

Japanski bílarisinn Nissan afhjúpaði
nýja smábílinn Otti í síðustu viku í
Tókýó. Bíllinn fer á sölu á japönskum
markaði 18. júní og kostar frá rúmlega 500 þúsund krónum upp í rúmlega 900 þúsund krónur.
Otti var hannaður fyrir daglegan akstur og er búinn hagnýtum og rúmgóðum geymslurýmum. Hægt er að fá
bílinn með tveimur vélum, annars
vegar 3G83-vél og hins vegar 3G83
sjálfkælandi túrbóvél sem gerir aksturinn enn þægilegri.
Bíllinn fæst í tíu litum og áætlar Nissan að selja þrjú þúsund bíla á mánuði þegar hann kemur á markað.

SKÝRSLA UM ÁREIÐANLEGUSTU NOTUÐU BÍLANA ER KOMIN ÚT.
Áreiðanlegasti notaði bíllinn í ár er Ford
Focus, samkvæmt félagi norskra bílaeigenda, NAF. NAF tekur á nokkurra ára
fresti út áreiðanleika notaðra bíla og
eru niðurstöður birtar í Bruktbilrapport,
sérstakri skýrslu sem félagið gefur út.
Bílar af 1995 árgerð eru teknir fyrir og
byggja niðurstöðurnar á prófun 23 þúsund bíla. Auk bilana tekur könnunin
meðal annars til viðhalds- og viðgerðar-

kostnaðar, öryggisbúnaðar og ánægju
eigenda með viðkomandi bíl.
Í öðru sæti varð Hyundai Accent, í
þriðja Hyundai Elantra, Mazda 323
hreppti fjórða sætið og Mitsubishi
Carisma það fimmta. Óáreiðanlegasti
bíllinn í könnunni var Alfa Romeo 156.
Í öðru sæti var Audi A6, í því þriðja
Chrysler Neon, Chrysler Voyager í því
fjórða og Citroën ZX í fimmta.

Otti, nýi smábíllinn frá Nissan.

Traust

dráttarbeisli
Ásetning á staðnum.

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

Vegmúli 4 • Sími 553 0440
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BMW með vél ársins

NAR

VÍKURVAGNAKERRUR

ÞESSAR STERKU

VÉL ÁRSINS VAR HALDIN Á DÖGUNUM OG HLAUT BMW SEX VERÐLAUN.
BMW hlaut samtals sex verðlaun á
hinni árlegu verðlaunahátíð Vél ársins,
en hátíðin er
lokapunktur
alþjóðlegu
sýningarinnar
Engine Expo
sem fór fram
í Stuttgart
nýlega. BMW vann auk þess til fimm
annarra verðlauna. BMW hlaut verðlaun fyrir Vél ársins fyrir 5,0 lítra V10vélina sem er í nýju M5 og M6 sportbílunum. Jafnframt sigraði 343 ha 4,3 lítra
vélin í M3 í sínum flokki fimmta árið í
röð, sem er einsdæmi í sögu sýningarinnar. Vél ársins er virtustu verðlaunin
sem veitt eru innan bílaiðnarins fyrir
framúrskarandi vélartækni.

Öruggasti aksturinn
VÍS EFNIR TIL KEPPNI Á MEÐAL
UNGRA ÖKUMANNA.
Vátryggingafélag Íslands býður 20 ungum ökumönnum, á aldrinum 17 til 19
ára, að hafa SAGA ökurita í bílunum
sínum í sumar. Þannig geta ökumennirnir skráð aksturlag sitt reglubundið og
keppt um vegleg verðlaun fyrir öruggasta aksturinn. Ökumennirnir þurfa að
vera bíleigendur og fá þeir verulegan
afslátt af ábyrgðartryggingu bílanna í
eitt ár og einn úr hópnum fær að
leikslokum ferð fyrir tvo í ökuskóla
BMW í Þýskalandi þar sem viðkomandi
fær ökukennslu á fyrsta flokks ökutækjum undir handleiðslu þaulreyndra
kennara.

Áfram veginn
Einar Elí Magnússon kemst leiðar sinnar

Allar gerðir af kerrum
Allir hlutir til kerrusmíða

Hvernig bíl á ég að kaupa?
Eigi maður áhugamál sem jaðrar við dellu er næsta víst að vinir
og vandamenn, jafnvel gestir og gangandi, reyni að nýta mann
sem einhvers konar miðlægan gagnagrunn. Ég get til dæmis ekki
hitt veðurfræðing án þess að spyrja hann úti í veðrið næstu daga.
Maður á heldur ekki gott með að spjalla við bónda án þess að
sprettan, sauðburðurinn eða verð á mjólkurlítranum komi til tals.
Að sama skapi er bílaáhugafólk stundum spurt út í bíla. Vinsæl
spurning þetta sumarið virðist vera „hvernig bíl á ég að fá mér?“.
Jason Barlow, ritstjóri Car-tímaritsins, heldur því fram að það
séu grundvallarmannréttindi að geta valið um hvernig bíl maður
á. Hann bendir jafnframt á að bíleigendur þurfi fyrst og fremst
að velja sér bíl eftir því hvernig farartæki þeir þurfa. Ég hef
reynt að ganga út frá sama punkti þegar ég er spurður. „Hverju
ertu að leita að?“ spyr ég á móti. Þá byrjar fólk að telja upp hvaða
kosti það vill að prýði bílinn sinn. Ef hann á að vera eyðslugrannur er sjálfgefið að hann er í minni kantinum. Ef hann má ekki bila
er best að kaupa bíl í ábyrgð. Ef þú vilt hafa pláss fyrir fólk og
farangur þarf bíllinn að vera stór og þá eyðir hann meiru. Á móti
kemur að hann ver þig betur í umferðaróhöppum. Ef þetta er hins
vegar bara spurning um að komast frá A til B geturðu í raun
keypt hvaða dollu sem er.
Aðrir þættir sem ég ráðlegg fólki að skoða eru bilanatíðni,
verð á varahlutum og þjónusta hjá umboði. Til þess er langbest
að spyrja fólk sem hefur átt bíla sömu tegundar en hefur samanburð af öðrum tegundum. Spurðu út í hvað bilaði, hversu oft og
hvað kostaði að gera við það. Var gott að eiga við umboðið? Voru
varahlutirnir lengi á leiðinni? Fór bíllinn alltaf í gang, hvernig
var að ferðast í honum, hverju var hann að eyða? Því miður eru
þeir sem eru að selja bílinn ekki endilega sannsöglastir um þessi
atriði.
Þegar þú hefur ákveðið hvernig bíl þú þarft, hefur skannað
verðið á þeim tegundum sem koma til greina og fengið reynslusögur af þeim frá eigendum – þá getur þú tekið yfirvegaða
ákvörðun um hvaða bíl þú átt að kaupa.
Og fyrst ég var að vitna í Jason Barlow hér að ofan er rétt að
enda á annarri tilvitnun í þann ágæta mann: Það er aldrei, aldrei
nokkurn tíma ástæða til að kaupa Hummer.

Hafa unun af að ferðast og kynnast nýju fólki

MMC Outlander Comfort
F. skráð. 04.2004, ekinn 24.761 km
Vél: 2400cc ssk.
Dyr: 5
Hljómtæki: Útvarp/geislaspilari
Litur: Grár
Verð: 2.790.000 kr.

Opel Vectra S/D CD
F. skráð. 07.1998, ekinn 116.000 km
Vél: 1600cc 5 g
Dyr: 4
Hljómtæki: Útvarp/geislaspilari
Litur: Hvítur
Verð: 730.000 kr.
Tilboðsverð: 390.000. kr.

Hyundai Coupe S/D FX
F. skráð. 01.1998, ekinn 100.000 km
Vél: 1600cc 5 g
Dyr: 3
Hljómtæki: Útvarp/geislaspilari
Litur: Gulur
Verð: 450.000 kr.

Mazda 323 H/B LXi
F. skráð. 02.1997, ekinn 123.000 km
Vél: 1300cc 5 g
Dyr: 3
Hljómtæki: Útvarp/geislaspilari
Litur: Rauður
Verð: 390.000 kr.

Opel Astra W/G
F. skráð. 04.2000, ekinn 75.650 km
Vél: 1600cc 5g
Dyr: 5
Hljómtæki: Útvarp/segulband
Litur: Blár
Verð: 890.000 kr.
Tilboðsverð: 650.000. kr.

www.toyota.is

Land Rover Freelander V6
F. skráð. 12.2001, ekinn 47.000 km
Vél: 2500cc ssk.
Dyr: 5
Hljómtæki: Útvarp/geislaspilari
Litur: Svartur
Verð: 2.200.000 kr.
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Opel Zafira-W/G
F. skráð. 11.2001, ekinn 53.500 km
Vél: 1800cc ssk.
Dyr: 5
Hljómtæki: Útvarp/geislaspilari
Litur: Rauður
Verð: 1.660.000 kr.
Tilboðsverð: 1.270.000 kr.
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TOYOTA Rav4 4wd
F. skráð. 04.2004, ekinn 10.900 km
Vél: 2000cc 5 g dísel
Dyr: 5
Hljómtæki: Útvarp/segulband
Litur: Dökkgrár
Verð: 2.590.000 kr.

BETRI NOTAÐIR BÍLAR
Áhyggjulaus og örugg bílaviðskipti - strangt skoðunarferli, 14 daga skiptiréttur, ókeypis skoðun eftir 1000 km, allt að 1 árs ábyrgð.
Skoðaðu úrvalið á Nýbýlavegi 4, á www.toyota.is eða hringdu í 570 5070.

[

]

Sólarvörn
Á ferðalögum erlendis þarf sólarvörnin alltaf að vera við hendina. Sérstaklega þarf að passa ungbörn í sólinni og hafa þarf í huga að þau geta
brunnið jafnvel þó að það sé skýjað.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Tvö sumarhús
á mjög
fallegum stað
í Eyjafirðinum.
Til leigu í
lengri eða
skemmri tíma.
Vel staðsett.
Upplýsingar
í síma
466 – 1961.

Uppfærð landakort
LANDMÆLINGAR ÍSLANDS HAFA
ENDURÚTGEFIÐ NOKKUR VINSÆL
FERÐAKORT.
Kortin eru í fyrsta lagi heildarkort af
landinu í mælikvarðanum 1:500 000,
með yfir 3000 örnefnum, vegum
landsins, vegalengdum og veganúmerum, auk
upplýsinga um
ferðaþjónustu. Í
öðru lagi er sérkort af Suðvesturlandi er nær yfir
Reykjanesið, austur fyrir Selfoss og
upp fyrir Akranes.
Auk akvega sýnir
það fjölda áhugaverðra göngu- og
reiðleiða. Það er í mælikvarðanum
1:75 000. Í þriðja lagi gefa Landmælingar út þrjú landshlutakort í mælikvarðanum 1:250 000. Þau nefnast
Vestfirðir og Norðurland, Vesturland
og Suðurland og Norðaustur- og
Austurland. Þar fæst góð heildarsýn
yfir vegi og þekktar ferðamannaslóðir.
Kortablöðin eru í handhægu broti.

Í Móseldalnum. Svæðið allt geymir ótal menningarsögulegar minjar frá tímum Rómverja.

Ilmur af rósum og víni
Iceland Express hefur hafið
flug til nýs áfangastaðar,
Frankfurt Hahn, í einu fegursta héraði Þýskalands.
Flogið er á þriðjudögum, miðvikudögum og laugardögum.
Þegar vélin lækkar flugið til lendingar á Frankfurt Hahn blasa lítil
sveitaþorp og akrar við hvert sem
litið er. Völlurinn er í héraðinu
Hunsrück sem afmarkast af fljótunum Mósel, Rín, Nahe og Saar er
falla um einstaklega frjósama
dali. Vínviðarekrur uppi um hlíðar setja sterkan svip á umhverfið
og í Rínardal standa kastalar frá
miðöldum vörð á brekkubrúnum.
Heillandi smábæir með ótal hótelum og öðrum byggingum í fornum
stíl bjóða ferðamanninn velkominn og höfugan ilm af rósum og
víni leggur fyrir vitin. Héraðið er
einn samfelldur aldingarður.
Hahn-flugvöllur hefur verið í

Frankfurt Hahn er vinalegur völlur úti í sveit.
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• 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

Mallorca

Portúgal

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

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

á mann miðað við 2 eða 4
í stúdíói eða íbúð.
Enginn barnaafsláttur.
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Sama sólin, sama fríið
en á verði fyrir þig.

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

Spilaðu með!

Sigling á Rín er toppurinn á tilverunni.

notkun frá árinu 1947 en fram til
ársins 1997 var hann einungis notaður til fragflugs. Einn af kostum
hans er smæðin. Varla er hægt að
villast í flugstöðvarbyggingunni
og einkar auðvelt er að komast frá
vellinum út á vegina, sem liggja
til allra átta. Landsvæðið er líka
upplagt til hjóla- og gönguferða
því vinsælustu ferðamannastaðir
Þýskalands eru innan seilingar.
Völlurinn er miðja vegu milli
borganna Frankfurt og Lúxem-

borgar og frá honum er stutt til
landamæra
Frakklands
og
Belgíu. Þá eiga þeir sem hyggja
á ferðir til fjarlægari staða eins
og Miðjarðarhafsins auðvelt
með að velja sér vegi og bruna
eftir þeim í suðurátt. En þeir
sem á annað borð eru komnir til
Frankfurt Hahn ættu samt ekki
að láta undir höfuð leggjast að
heimsækja Móseldal og Rínardal. Þeir eru eins og klipptir út
úr ævintýrum. ■
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

VW Golf comfortline, 1,6L, árg. 4/2002,
einn
47þús
km,5dýra,beinskiptur,abs,álfelgur,fjarstýrðar samlæsingar,geislaspilari,glertopplúga, vel búinn
bíll verð:1,320,000Peugeot 406 1,8L árg. 11/1997, ekinn
110 þús. km, beinskiptur, abs, álfelgur,
líknabelgir, fjarst. samlæs, ný tímareim.
Verð 590,000.

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

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

Hyundai Coupe ‘97, svartur, ekinn 125
þ. km til sölu. 2,0L mótor, ekinn c.a. 40
þ. km, gírkassi úr 1,6L, Nology kertaþræðir, flækjur, Vængjahurðir, sportafturljós, shortshifter, álfelgur. Bíll í TOPP
standi. Ásett verð 590.000 kr, tilboð
óskast. Upplýsingar í síma 895 6611
eða johajako@simnet.is

Jaguar S-Type V-8árgerð 2002 ek. 44
þús .ssk V.4600. Öll skipti koma til
greina

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

Citroen C4, skrd. 02/2005, e:2.000 km,
1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.850.000 kr. 100% lán S:515-7000

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

V6 4Runner nýl “38 breyttur. Árg 91.
Flækjur, fjarstart, sk’06. Tilboð. Bíll í
góðu standi. S 821-5885.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

M.benz ML320 árg. 2000 ek 98 þ.km v.
3,4 Vel Búinn bíll.

Til sölu Toyota Avensis Terra Vvti 1.8
Árg. 12/2000. Ek. 81 þ. km. Gullsans,
beinsk, dráttarkúla, nýjar bremsur á
bílnum og eins árs heilsársdekk. Uppl. í
s. 698 5257.

Volvo V-70 Cross country 2,4L (193hö)
árg. 2/2000, ekinn 106 þús. km, sjálfskiptur, leður, bíll með öllu. Verð
1,990,000. Engin skipti.

Toyota Avensis 1800 Terra WTI árg.
1/2001, ekinn 66 þús. km, sjálfskiptur,
beisli, abs, geislaspilari. Verð 1,250,000.

Mercedes Benz 307D húsbíll árgerð
1982, ekinn 385 þús. Bsk., 5 gíra, eldavél, vaskur, miðstöð, ferðaklósett o.f.l.
3ja-4ra manna svefnpláss. Mjög gott
eintak. Ásett verð 1250 þús. Bílamarkaðurinn s. 567 1800.

Ford Focus Trend árg. 2003 ek 22 þ.km
5 gíra v. 1390

Nýr Landrover Freelander V6 Sjálfskiptur, álfelgur, ABS,CD, rafm. rúður og
speglar, Þakbogar. Litir: Svartur, silfur og
dökkgrænn. Listaverð: 4.150 þús.Okkar
verð 2.990 þús.

HÚSBÍLL Renault Traffic árg. 82 ek 129
þ.km v. 470 Heillegur Húsbíll

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

Subaru Legacy Station Wagon GL. Sjálfskiptur 96 árg. ekinn 158þús. Gott eintak. Skipti á minni bíl. Uppl. í síma 860
5210.
Saab 93 Linear 2.0 T., nýskr 05/03., ek
30 þ.mílur., hvítur., álfelgur., leður., cruise control o.fl., Verð 2.900.000.-., Ert
þú með tilbreytingu í huga? Komdu þá
til okkar, mikið af bílum á staðnum í öllum litum... svaka gaman!

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

Pontaic Firehawk árg. ‘95. Þessi bíll er
nr. 2 í framleiðslunni. Innfl. nýr og ek.
aðeins 29 þús. km. Tilb. óskast. Áhugas.
hafi samband í s. 694 9515 & 554
0329.

Ford Focus árgerð 2001. Station, ekinn
91 þús. Bsk., 5 gíra, 1400cc, rafmagn í
rúðum og hiti í sætum. Ásett verð 820
þúsund. Bílamarkaðurinn s. 567 1800.
SSangyong Rexton RX-290 TD-I árg.
8/2002, ekinn 64 þús. km, sjálfskiptur,
31” dekk, abs, asr spólvörn, álfelgur,
geislaspilari, fjarst. samlæs., dráttarbeisli og m/fl. Verð 2,790,000.

Innflutningur á notuðum og
nýjum bifreiðum frá Þýskalandi og USA. www.bilasolur.is/magnusson

Tilboð óskast! MMC 3000GT árg. ‘95,
ek. aðeins 45 þús. mílur. Fallegur Bíll.
Athuga skipti. Uppl. í síma 893 4306.
Renault Laguna 2 árgerð 2002 ek. 17
þús ssk hlaðinn aukahlutum V.1890 A.T.
H lán 1500þús.
Vantar Grand cherokee á skrá
Chervolet lacetti CDX Sport árg.
9/2004, ekinn 6 þús. km, sjálfskiptur,
1,8L, hlaðinn búnaði, abs, fjarstýrðar
samlæsingar, 6 diska geislamagasín,
rafm. í öllu og m/fl. Verð 1,540,000.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

M. Benz E 200 K Classic (W211). 2005
módel 25.06.2004. Ek. 29 þ. km. ABS
hemlar, 18” álfelgur, ESP stöðugleikakerfi, CD, glertopplúga, hiti í sætum,
hraðastillir, rafdrifin sæti, þjónustubók
og fl. Verð 4.390.000. Ágúst s. 862
2000 E-mail magnusson@internet.is

Kawasaki KFX 400 kr. 711.000,-

Bílabúð Benna ehf.
Vagnhöfði 23, 110 Rvk.
Sími: 590 2000
www.benni.is

Bílar til sölu

Kia Carnival LS V-6 árgerð 2000
ek.97þús 7 manna ssk V.1190 a.t.h Lán
720þús.

(NEW) Jeep Grand Cherokee Laredo
4x4 4,7 L USA. Árg 2005, ek. 3.500 km,
ABS, geislaspilari, glertopplúga, ljósgrátt leður innnan, dráttarkúla, vél: 4,7
L “Power Tech V8”, skipting: 5 þrepa,
drif. “Quadra-Drive”, DVD ofl. Verð
4.890.000. Ágúst s. 862-2000. magnuson@internet.is

Musso E-23 bensín (150hö) árg.
8/1998, ekinn 115 þús. km, 5 gíra,
beinskiptur, 31” dekk, álfelgur, geislaspilari, rafmagn í rúðum og fjarst. samlæsingar. Verð 1,220,000.

Öflug Torfærugrind. Mikið breytt 350
vél nýleg innspýting m/tölvu, nítró . Ca
700 hö. 6 góðar ausur ofl. Nánast klár í
keppni. V 950þ. Sk öll skipti. Uppl. í s.
822 4167.

M.Benz 300 CE 24 V árgerð 1992, nýinnfluttur, ek.151 þús ssk V.1390

Útsala Álfelgur 15X7 5x114,3 ET 20 og
ET 10 Passar undir eldri Ford Explorer
Verð 8.100kr stykkið! B & L. S. 575
1230.
Oldsmobile Regency árg. 1989, ekinn
240 þús. km, sjálfskiptur, 3,8L, abs,
álfelgur, dráttarbeisli, fjarstýrðar samlæsingar, glertopplúga, leðurinnrétting,
rafmagn í öllu, alvöru teppi, hlaðinn
búnaði á aðeins kr. 390,000.

Nissan Pathfinder árgerð 1992 ek. 165
þús ssk V.450 Þús

Mercedes Bens 280SL - Blæjubíll. Gott
eintak, árg. 1985, 2 eigandi frá upphafi,
harður toppur fylgir. Upplýsingar í síma
891 6888 & 551 8882.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.
Sími: 575 1230
www.bilaland.is

BMW 520 I E60 8/2004 ek. 24 þús.
schwarz-metallic. Sjálfskiptur 2200cc,
171 hö, ABS, 16” álfelgur, ESP, CD, glertopplúga. Hiti í sætum, Xenon aðalljós,
aðalljós hreyfast í akstursstefnu, “Bluetooth” ofl. Verð 4.490.000. Ágúst 862
2000. magnusson@internet.is Afhendingartími um 3 vikur frá Þýskalandi.
Fleiri litir fáanlegir með og án leðurs.

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000
a.magnusson

MMC Colt glxi 1600. 1,6. Ssk. Árg. ‘92.
Ek. 208 þ. Í góðu lagi. Fínasti skrjóður
fyrir lítinn pening. Verð 150 þ. S. 697
4295.
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.

Ódýrir bílar

Til sölu Kia Klarus árg. 2000, ek. 98 þús.
Verð 120 þús. MMC Pajero ‘91, vel með
farinn, sk. ‘06. Verð 110 þús. Honda
Prpreilud, árg. ‘87. Verð 90 þús. Á sama
stað er óskað eftir þvottavél og einnig til
sölu lítill ísskápur á 20 þús. Uppl. í s.
848 3603 og 659 6212.
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Til sölu VW Golf árg. ‘95, ek. 130 þús.,
undirvagn nýlega ryðvarinn, nýjar
bremsur, Sk. ‘06, huggulegur bíll. Verð
250 þús. Uppl. í s. 899 2280.

MMC Lancer GLXi 4 d., ssk., árg. ‘98, ek.
75 þ. 19.500 á mán. VW Passat st ‘99
1600, ek. 108 þ. 21.900 á mán. VW
Polo ‘02 1200, 5 d., bsk., ek. 54 þ.
14.900 á mán. S. 897 1401,

Izuzu crew cab bensín árg ‘91. Selst
ódýrt. Tilboð. Uppl. í s. 897 2569.
GTI Dynamic 4 Galant 4x4 til sölu, gott
eintak. Verð 250 þús. Sími 893 1413.

0-250 þús.
Benz 230E árg. ‘87, ekinn 300 þús.
Sjálfsk. Í góðu standi, sk. ‘06 og lítur vel
út. Fæst á góðu verði. Fæst á raðgr. S.
862 0686.

Lancer árg. ‘93, sjálfskiptur, nýskoðaður.
Verð 180 þús. Uppl. í síma 843 5311.
Til sölu GMC Jimmy S 15 árg. ‘91, biluð
vél, varahlutir fylgja, tilboð óskast. Uppl.
í s. 840 4096.

480 þús. stgr.

Dodge B250 ‘94, V8 318. Einnig Gocart
bíll 125cc ‘00. Verð 180 þ. S. 899 4275.

Til sölu M. Benz árg. ‘87 300E 4matic,
4x4, fallegur bíll í góðu standi. Ekinn
232 þús. Leður, rafmagn og sóllúga.
Verð 495 þús. Uppl. í síma 897 0900.

Til sölu Galant ‘89, góður og ódýr.
Þarfnast smá lagfæringar. Uppl. í s. 861
6618.

Tilboð 330 þús. Golf 1400. ‘97. ekinn
107 þús. Góður bíll. Selst á 80 þús. út.
og yfirtaka láns 14 þús. á mán. S. 663
1371.

500-999 þús.

Til sölu Nissan Cherry ‘83, fæst mjög
ódýrt. Uppl. í síma 849 8406.
Til sölu Subaru Legaci ‘92, sjáfsk., st., ek.
257 þús. Í góðu lagi og sk. ‘06. S. 848
2361.

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.

Til sölu Izuzu Trooper árg. ‘91, 7 manna,
ek. 184 þús. Bíll í ágætu standi. Uppl. í
s. 848 2361.
Golf ‘94 5 dyra, ek. 119 þús. samlitur,
mjög snyrtilegur. Verð 240 þús. Uppl. í
s. 867 7604.

Suzuki Vitara JLX ‘92. Ekinn 132 þús.
Ssk. 30” dekk. dr.kúla. Í topplagi. Verð
280.000. Sími 849 9690 & 896 1088.

MMC Galant ‘89, ek. 265 þús., ný skoðaður athugasemdalaust, mikið tekinn í
gegn, krókur, beinskiptur, góður bíll.
Verð 75 þús. Sími 869 3508.

Jepp Grand Cherokee Limited ‘93, ek.
111 þús. mílur. Verð 690.000. S. 898
3480.

Corolla ‘93 1,6, 5d., Corolla 93 1,6 3ja
d. Corolla ‘93 1,6 4ra d. MMC Galant
‘92. S. 868 3069.
Til sölu Daihatsu Applause árg’92 ek.
126 þús, skoðaður 06 en þarfnast smá
viðgerðar. Verð 35 þús. Uppl. í síma 690
9800.

Honda Accord árg. ‘91, ekinn 240 þús.
Þjófavörn og fjarstart. Græjur. Verð 230
þús. S. 899 1113.

Plymout Voyager 3,3 árg. ‘93, ek. 159
þús., sk. ‘06. Verð 160 þús. Sími 820
3478.

Flottur bíll til sölu. Toyota Corolla ‘88,
nýleg dekk og felgur, bíll í toppstandi.
Uppl. í s. 693 7630.

Til sölu Toyota Yaris árg. ‘99, ek. 138
þús. Verð 420 þús. Uppl. í s. 866 9660.
VW Golf station ‘94 ekinn 102 þús. Sk.
‘06. Fínn vinnubíll. Verð 270 þús. Uppl.
í síma 848 7070.

Tilboð VW Golf ‘95, ek. 169 þús., nýskoðaður. Verð 170 þús. Uppl. í síma
699 8899.
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.

Til sölu Nissan Sunny Wagon ‘93 4x4
ekinn 215 þús. Verð 150 þús. S. 897
3673.
MMC Galant GLSi árg. ‘91 í toppstandi,
nýskoðaður, ryðlaus, gott lakk, álfelgur.
Ekinn um 200 þús. Tilboð. Uppl. í síma
699 6684 & 695 6694.

Ford Explorer ‘92 ek. 115 þús., dökkar
rúður, rafm. í öllu og margt fleira! Frábær jeppi í topp standi! Uppl. í s. 692
0245.

Ford Escort ‘95, ek. 66 þús. Verð 130
þús. Nýsk., nýtímareim, nýtt púst(afturkútur), nýjar hjólaspyrnur. Sumar og
vetrard. CD og þjófavörn. S. 696 1877
og 551 6877.

Daihatsu Charade árg. ‘97. Ekinn 55 þ.
Bíll í mjög góðu ástandi. Ásett verð
400.000. Upplýsingar í síma 848 2132.

Nissan Micra árg. ‘97, ekinn 100 þ. Mjög
vel með farinn og hagkvæmur í rekstri.
Skoðaður ‘06, álfelgur og vetrardekk
fylgja. Ásett verð 350.000. Verð
270.000. Uppl. í síma 844 0873.

Til sölu Toyota Corolla 4WD árg. ‘94,
bsk., ek. 136 þús. Verð 315 þús. Uppl í
s. 697 9728.
Mazda 626 ‘88, ek. 112 þús., sjálfsk.
Góð vetrar og sumardekk. 120 þús. stgr.
Skal seljast. S. 848 6923.
VW Golf ‘96. Verð kr. 315 þús. Ek. 135
þús. km. 5 gíra, 3ja dyra, grænn, Sk.
09/’06. MU-199. MMC Galant ‘91 .V. kr.
150 þús. Ek. 256 þús. km. 4ra dyra, 5
gíra, álfelgur, cd, sk. 04/’06. NS-464.
Góðir bílar. Ekkert prútt. Egill s. 661
9660.

MMC Galant ‘96 GLX 2,0 til sölu.
Beinsk. og ek. 184.000 km. Bíllinn
þarfnast viðgerðar og fæst á góðu
stgr.verði. GÓÐUR BÍLL. Uppl í síma
894-0206 Karl.

5 dyra Nissan Primera 2l árg. ‘91,
sjálfsk. Í góðu standi. Verð 130 þús.
Uppl. í s. 662 6323.
Hi-Lux ‘86. Góður hjólabíll. Verð
100.000 eða tilboð. Upplýsingar í síma
898 7428.

Subaru Legacy 95 til sölu. Keyrður 170
Þ, þarfnast smá lagfæringar s: 6950199

Tilboð 480 þús.

Toyota Corolla ‘98, 5 d., bsk., ek. 110 þ.
Topplúga, álf. Uppl. í síma 899 4275.
Honda Civic ‘93 til sölu, sk. ‘06 í toppstandi, ný sumardekk. Verð 280 þús.
st.gr. Uppl. í s. 690 0804.
Honda Civic árg. ‘98 ekinn 130 þús. nýskoðaður. Verð 500 þús. Uppl. í síma
897 5577.

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.

Vento ‘95 ek. 120 þús. Álfelgur og dráttark. Mjög góður bíll. Verð hugmynd 250
þús. Tilboð óskast. Uppl. í s. 893 4631.
Toyota Corolla 1300 GLI, árg. ‘96, ek.
169 þús. Sk. ‘06. Verð 390 þús. Uppl. í
s. 894 7141.

Til sölu Corolla HB 1,3XL, árg. ‘94, ek.
173 þ. Ssk., 5 d. Nýsk. ‘06, CD. Fallegur
og ójaskaður. V. 300 þ. S. 895 0912.
Til sölu Toyota Corolla XLi árg. ‘96, ek.
157 þús. 2 eigendur, bíll í toppstandi.
Verð 450 þús. Uppl. í s. 693 7107.
Renault Twingo ‘99 ek. 91 þ. Ný
tímareim, vetrar/sumard. Sk. ‘06. Verð
350 þ. Uppl. í s. 895 4055.
VW Polo árg. ‘97, dökkblár, ekinn 111
þús. Sjálfskiptur. Verð 300 þús. Uppl. í
síma 820 2702.

MMC Lancer 1993. 4x4 ek. 175 þús.
km. Nýskoðaður án athugasemda. 210
þús kr. S. 868 4846.
Toyota Corolla ‘96 Special Series, ekinn
171 þús. 280 þús. eða tilboð. S. 869
8812.
Hjólhýsi. Óska eftir að kaupa ódýrt hjólhýsi sem nota mætti sem afdrep og
vinnuskúr á sumarbústaðalóð í sumar.
Upplýsingar í síma 663 5160 eða 564
5160.
Tilboð óskast! Fiat Punto árg. ‘96. 91 þ.
km. Ódýr! Þarfnast smá viðgerðar. Uppl.
í s. 696 6578.

BÍLAR TIL SÖLU
Cadillac Seville, árg ‘84. V8. Verð
350.000 kr. Upplýsingar í síma 893
7465.

Peugeot ‘99, ek. 85 þús. Þarfnast lagfæringar. Fæst gegn yfirtöku láns + 50
stgr. Ath. skipti. á hjóli. S. 693 9053.

Útsala 3 Góðir. Hyundai Elantra st. ‘97.
Ek. 200 þ. V. 215 þ. VW Golf ‘95. Ek. 225
þ. V. 165 þ. Kia Pride ‘00. Ek. 150 þ. V.
185 þ. S. 896 6744.
Pajero ‘88 dísel langur skoðaður ‘06
ágætis ástand. Verð 150 þús. stgr. Uppl.
í síma 840 3026.

BÍLAR TIL SÖLU

Subaru Legacy GL 1991, l. brúnn. Vel
keyrsluhæfur en þarfnast lagfæringar
fyrir skoðun. Ek. ca. 280 þús. Verðtilb.
Uppl. í síma 863 0599.

VW Bora 02.2000, 1.6, sjálfsk., ek.
72000, CD, ný dekk, sk. ‘06. Verð
940.000. Uppl. í s. 694 7732 og 862
2619.

Topp Toyota

Ford 250 árg. ‘85 með extra löngum
palli til sölu, lítið notuð 36” dekk geta
fylgt. Tilboð. S. 894 0438.

Hyundai Elantra 1997. Ekinn 129,000
km. Verðkr 250,000 Sími 551 0850
Includes set winter tyres,

Honda Civic 1500i LS Doc, árg. ‘98, ek.
140 þús., sk. ‘06 og í toppstandi. 3ja
dyra. Tilboð 400 þús. Uppl. í s. 565
8170 & 893 5517.

VW Golf ‘96 ek. 107 þ. Nýskoðaður, 5
dyra, ásett verð 360 þús. Uppl. í s. 861
3362.

Mitsubishi Lancer árg. ‘93, ssk., ekinn
187 þús. Cd, þjófavörn og nýleg dekk.
Góður bíll. Verð 150 þús. Uppl. í s. 894
0991.

Renault 19 ‘94 beinsk ekinn 144 þús
verð 170 þús S. 8956234.

Nissan Almera 1600cc árg. ‘97 ek. 146
þús., ssk., low profile dekk. Verð 360
þús. S. 863 1909.

Toyota Corolla árg. 1998. Ek. 132.000 þ.
km. Blár. 5 d., 5g. Verð 450 þ.

250-499 þús.

Nissan Sunny SLX 1,6 árg. 10/’91, ek.
243 þ. km, sjálfskiptur, brúnn. Verð
110.000. S. 846 0191.

Volvo 850 GLE árg. ‘93, ekinn 115 þús.
Nýskoðaður, rafmagn í öllu, sjálfskiptur.
Verð 450 þús. Uppl. í síma 820 2661.

Til sölu Toyota Carina E árg. ‘93, ný sk.
‘06, upphækkaður 15” dekk ný, ssk, í
góðu lagi, ek. 230 þús. Verð 260 þús.,
engin skipti. Uppl í s. 892 5566.

Til sölu! Jeep Wrangler árg. ‘89. Nýskoðaður, ásett verð 390 þús. Uppl. í s. 848
1915.

Til sölu Nissan Primera ‘98, 4ra dyra, 5
gíra, ekinn 118 þús., álfelgur, geilsaspilari, spoiler. Verð 520 þús. ath. skipti á
dýrari jeppa, dísel á bilinu 800-1 milljón frá ‘96 árg. S. 868 7875.
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MMC SpaceWagon árg. ‘97, ek. 134
þús., dráttarkúla, skipti á ódýrari kemur
til greina. Verð 700 þús. Uppl. í s. 555
2139.

Nissan Almera BP 837, árg. 2000 til
sölu. Sjáfsk., ek. 41 þús. Verð 950. Uppl.
í s. 566 7278.
Toyota Corolla 3ja dyra, 05.1998. Ekinn
53.600, ný tímareim, vetrardekk á felgum fylgja. Gott eintak. Staðgr. 540 þ.
Uppl. í síma 891 7599.

Peugeot 406 árg. 2001. Beinsk., ekinn
50 þ. km. Verð kr. 1.190.000. S. 864
5033.
Til sölu BMW 316I Compack Sport árg.
1999. Ek. 95 þús. verð 850 þús. áhv.
570 þús. Uppl. í s. 691 6501.

2004 M. Benz C240, 4Matic til sölu. Fallegur og hlaðinn aukahlutum, ek. 18.
þús. Uppl. í síma 843 1253.
Til sölu Subaru Impreza turbo (GULLIÐ)
árg. ‘00, nýupptekin vél, nýmálaður,
fullt af aukahlutum. Skipti á ódýrari.
Áhv. 800 þús. Verð 2.090 þús. Góður
stgr. afsl. Uppl. í s. 821 5105.

Suzuki Grand Vitara árg. 2005, ek. 9500
km. Verð 2150 þús. Uppl. í s. 897 0513.

Bílar óskast
Skoda Octavia ‘00 1,6 L, bsk., ek. 95 þ.
km. V. 715 þ. Toppbíll, lítur mjög vel út.
S. 897 7960.

Til sölu Toyota Corolla SI ‘94, nýupptekin vél, topplúga, kraftpúst, KNsia, 16”
álfelgur. Í toppstandi. Uppl. í síma 821
5105.
Pontiac Firebird ‘96 Lt-1 300 hp. Með
öllu. 18” felgur. Verð 1 millj. stgr. Nýskoðaður. Sími 848 7070.

Lincoln Town Car árg. ‘92, ek. 180 þús.
Mjög gott eintak, tveir eigendur. S. 897
2909.

Crystler Stratus ‘97 ekinn 99 þús. Ásett
verð 600 þús. Uppl. í síma 843 0552 &
697 6270.

VW Golf Joker árg. ‘97 til sölu, ekinn 70
þús. Beinskiptur, Verð 500 þús. staðgreitt. Uppl. í s. 866 5779.

Opel Astra 2,0 Sport. Bíl í toppstandi.
Aukahlutir, sjónvarpsskjár og DVD. Yfirtaka á láni. Greiðslubyrði 35 þús. á
mán. S. 856 8924.

Hyundai H-1 ‘03, ek. 186 þ. Gott lán
getur fylgt. S. 892 0501 eftir kl. 17.
Chevrolet Van ‘86. Með 6,5 turbo diselvél. Er með nýupptekna vél. Verð 750
þús. Uppl. í s. 866 6684.

Óska eftir 5-dyra VW Golf árg. ‘04-’05 í
skiptum fyrir VW Golf árg. ‘98, ekinn 70
þ. km. S. 899 8878.

Til sölu Toyota Rav árg. ‘97, ekinn 150
þús. Verð aðeins 690 þús. Áhvílandi
470 þús. Uppl. í síma 697 7417.
Lítið ekinn Opel Astra 10/’98, ek. 78
þús., sjálfskiptur, 5 dyra, silfurgrár, laglegur bíll. Verð 740 þús. Ath. öll skipti.
Áhv. 465 þ. Ca. 16 þ. á mán. S. 693
5053.

Toyota Yaris ‘99, ekinn 115 þús. km. 5
dyra, grænn, 15” álfelgur. Nánari uppl. í
s . 869 9941.

Toyota Avensis árg. ‘01 ekinn 82 þús.
Sumar og vetrardekk fylgja. Góður og
sparneytinn bíll. Verð 1.250 þús. Uppl. í
síma 868 3235.

Til sölu hvítur Toyota Yaris í toppstandi.
Árg. ‘99 ekinn 86 þús. Verð 580 þús.
stgr. Sími 868 9568.

Föstudaginn 20. maí var stolið í Hafnarfirði bifreiðinni NH 238 sem er vínrauður Subaru Impreza árg. 1996. Bíllinn er
smá dældaður og því auðþekktur. Þeir
sem geta gefið upplýsingar um bílinn
sem er sárt saknað af eigandanum snúi
sér til lögreglunnar í Hafnarfirði.

Vantar traustan og rúmgóðan bíl fyrir
200 þús. Helst skoðaðan. Uppl. í s. 568
2384 eða á bryn@internet.is.

Subaru Legacy árg. 2001, ek. 82 þús.,
nýsk., álfelgur, vetrard. á felgum. Ásett
verð 1380. S. 893 1270.
Nissan Primera árg.’01, ek. 47 þús,
beinsk, steingrár. Uppl í síma 867 0679.
WW Golf 1.6 6/2004 til sölu á 1.300
þús. Ekinn 16 þús. Silfurgrænn. S. 861
1736.

Er með 200 þús. á borðið! Óska eftir að
kaupa Nissan Micra. Símar 696 0843
eða 661 1709.
Óska eftir Mitsubishi Pajero Sport. Upplýsingar í síma 693 3443.
Breyttur jeppi óskast á ca 35’’ dekkjum.
Verðhugmynd 1500 þús. til 2 miljónir.
Ekki eldri en ‘98. Uppl. í s. 691 6501.

Til sölu Toyota Landcr. 80 VX. Árgerð
1994, ekinn 250 þús. Sjsk., abs, sólluga
ofl. Verðtilboð. Uppl. í síma 894 1003.

Jeppar

1-2 milljónir
2 milljónir +

FORD MONDEO TREND, 5 dyra. Árg
2001. Ek 75 þ. Sóllúga, tölvustýrð loftkæling, kastarar. Verð 1.290 þ. Ath.
skipti. Uppl í s. 699 0897.

Infiniti FX 35 árg. 2005 ek. 2000 km.
Aukahl. að andvirði um 800 þús. Verð
5.900.000, ath. skipti. Uppl. í s. 534
3435.

Til sölu Chevrolet Suburban ‘98. Vél 6,5
Turbo Disel. ekinn 81.000km. ‘38 breittur á nýjum mudderum. Leður 9 sæta.
Talsvert af aukabúnaði. Ásett verð
3.200 þús. Sími 856 5707.

Toy. HiLux ‘93 til sölu. 35” og 38” dekk
CD, CB og NMT, ekinn 180 þ. Verð 750
þ. S. 891 8921.

MMC Pajero Sport ár 1999, ekinn 147
þús. Reyklaus, aukafelgur. Verð 1.350
þús. Uppl. í s. 864 6075 ath. skipti.

Golf “99, ek. 68 þús. Beinsk, geislasp,
fjarst.saml, krókur, smurb, ný heilsársd.
Vel með farinn bíll. Verð 840 þús. Uppl.
í s. 864 0456

Audi A6 2,8l, Qattro skr. 01/’00. Leður
að innan. Tilboð. Yfirtaka 1.880 þús.,
Uppl. í síma 692 1065.
Galloper árg. 09/’98 ekinn 120 þús.
disel, 7 manna, 5 gíra, álfelgur, dráttarkúla. Verð 850 þús. Uppl. í síma 896
3118.

Lotus Elise 111S árg. 04/2004, ek. 12
þús. Alvöru sportbíll sem hægt er að
nota. Eyðsla utanbæjar 4,7. 4,7sek í
hundraðið. Tæpar 2 sek úr 100 niður í
0. Þyngd 760 kg. Get tekið bíl uppí alltað 2 millj. Lækkað verð alltað 1 millj. í
stgr.afsl. Verður að seljast. Sími 863
7660.

Terracan GL 2,9 CDI bsk, 10/’02 ek. 43
þ. 31” dekk. Krókur, m/filmu. Lítur út
sem nýr. Verðh. 2.650.000. S. 892 3440
& 557 3069.

Toyota Land Cruiser 90LX ‘12/03. 35”
breyting, ssk., ek. 30 þús. Kastarar með
grind, leðuráklæði, dráttarb., fjarstart og
margt fl. S. 899 4689.

Til sölu Peugot 406 08/’98, 1800 vél,
sk. ‘06, ek. 102 þús. Svartur, ný
tímareim, leðursæti, álfelgur, vetrar og
sumardekk, bíll sem lítur mjög vel út og
er í toppstandi. Verð 665 þús. Uppl. í s.
690 1697.
Opel Vectra 1999, 5 dyra, ek. 108 þús.,
sjálsk., sk. ‘06, ný dekk + vetrardekk,
kúla, CD. Verð 740 þús. Skipti á ódýrari
Nissan, VW Toyota eða svipuðum. Uppl.
í s. 551 3976 & 893 3976.

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

Til sölu Terrano ll SE TD 2700. Sjálfsk.
Ek. 137 þ. km. Árg. 1999. Verð 1.580
þúsund. Uppl. í síma 896 2107.

Beint frá Flórída!

Ford 150 Lariat V8 árg. 2004 5,4 ek. 16
þ. km. Leðurinnr., ssk., CD m. magasíni,
bakkskynjari, air cond., cruise control,
álfelgur, filmur í rúðum ofl. V. 3.650
þús. Uppl. í s. 822 2093.

Ford F-250 37’’, ek. 105 þús. km. Vél 7,3
dísel Turbo Toppeintak. Verð 2.400 þús.
Ath. skipti. S. 696 5848.

Til sölu Opel Vectra árg. ‘98. Ssk. Fallegur bíll í ágætis standi. Verð 620 þ. Tilboð 490 þús. ef samið er strax. Uppl. í
s. 891 9293.

Til sölu Nissan Terrano II árg. 1995
bensín. Upphækkaður 31”, 7 manna,
krókur. Ekinn 160 þús. Uppl. í síma 822
4006 og 863 7750.

Gott eintak til sölu!

Honda Prelude 2,2 árg. ‘94, ekinn aðeins 81 þús. Sjálskiptur, topplúga, cruis
control ofl. Verð 790 þús. S. 869 7687.

Volvo S70 2,5l. 20v ,170 hö, árg. 1998.
Ek. aðeins 57.000 km. Álfelgur, vindsk.,
leður/pluss, kastarar, barnasæti, 3xCD,
ný dekk, upphækkaður. Verð 1.290.000
kr. aðeins stgr.

2004 M. Benz C240, 4Matic til sölu. Fallegur og hlaðinn aukahlutum, ek. 18.
þús. Uppl. í síma 843 1253.

Chevrolet Silverado 6.5 turbo, 35”, ekinn 235 þús. Stgr. 850 þús. S. 866 5185.
Til sölu Ford Explorer árg. ‘96, einn með
öllu. Leður, topplúga, dráttarbeisli. Innfluttur 2000 frá Þýskalandi. Verð 1.190
þús. Tilboð 840 þús. Upp. í s. 891 9293.
Scoda Octavia ‘00 ekinn 100 þús. Einn
sá flottasti, nýsprautaður, spoilerkítt.
Verð 1.050 þús. Uppl. í s. 693 7630.

Mitsubishi Galant V6 árg. ‘97. Ek. 124 þ.
km. Ssk. Sumar vetrar dekk. Sími 862
3740.

2001 BMW X5, 4.4l til sölu. Tæp 300hp.
Hlaðinn aukahlutum, ek. 68. þús. Uppl.
í síma 843 1253.

Til sölu Kia Clarus GLX árg. 2002, ssk,
ek. 31 þús., glæsilegur bíll. Verð 990
þús. eða tilboð. Uppl. í s. 899 9941 &
554 6505.
BMW 316 compact. Skr. árg. 2000 kom
á götuna í ágúst 1999. Ek. 93 þús. km.
Sportpakki, álfelgur, leður í innréttingu.
Vel með farinn bíll. Dráttarkúla fyrir
tjaldvagn, aftengjanleg. Verð 850 þús.
Aðeins bein sala. Uppl. í síma 695 0906
og 893 5815.

MMC Pajero (Montero Limited) ‘02. Ekinn 68.000 km. Leður, glerlúga, raf. í
öllu. Vel með farinn og gullfallegur! Ath.
skipti ódýrari. Ekkert áhvílandi. Uppl. í s.
662 4915 e. kl. 15:00.

Til sölu Toyota Avensis árg.98, ekin
111.Þús. Í topp standi. Verð 700.Þús.
Uppl. í síma 899 0404
Nissan ALmera 1600 SLX 10/’99, ekinn
aðeins 65 þús. Ssk., filmur, spoiler, vetrar og sumardekk. Skipti á dýrari koma
til greina. S. 849 8093.

VolksWagen Passat árg. 2001, 1600cc,
5 gíra, blár. Ekinn 80 þ. Verð 1.230.000,
engin skipti. Uppl. í s. 864 5399.

2000 Audi A6, 1.8T til sölu. Vel útbúinn
og fallegur, ek. 92. þús. Uppl. í síma
843 1253.

Willis CJ7 árg. ‘82, sk. ‘06, með Vagoner
hásíngar. Læstur framan og aftan. Ný
38’’ á 15’’ breiðum felgum. Uppl. í s.
696 1820.

ÞJÓNUSTA
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Sendibílar

Vespur

Til sölu Coleman Cheyenne fellihýsi árg.
‘01 með fortjaldi. Verð 1.000.000. Uppl.
í síma 896 5662.
Óska eftir vel með förnu Coleman
Santa Fe eða Carmel fellihýsi árg. ‘02‘04. Uppl. í s. 899 1577.

Scout mikið breyttur bíll. Góð 44’’ negld
dekk á 16’’ breiðum felgum. Læstur að
framan með Vagoner hjólnöf. Diskar og
lokur og í aftur hásingu er kominn 60
köggull. Vél. 304 og 4ra gíra kassi + 40’’
túttur með. Sk. ‘06. Uppl. í s. 847 0420.

Peugot ‘89 til sölu, ek. 84 þús. Aðeins 2
eigendur. Uppl. í síma 567 7870 & 820
5250.

Til sölu Coleman 12” fellihýsi árg. 2002.
Fellihýsið er vel með farið og vel búið
þægindum, t.d. heitt og kalt vatn, WC,
sturta, fortjald og farangurskista. Uppl.
gefur Magnús í s. 696-4444

Suzuki GS 750 árg. ‘78, topphjól. Verð
350 þús. Uppl. í síma 867 2320.
Pagsta Chopper, bara 2 hjól eftir. Næsta
sending í byrjun júlí. Verð 250 þ. stgr.
Uppl. í s. 616 1967. www.pagstaeurope.com.

Benz 612D, ‘96 árg., ek. 226 km, m/18
rúmm kassa, lyftu og hlera á hlið, kælipressa fylgir. GSM NR + Viðskiptavild.
Verðtilboð. S. 848 4918.

Conway Cruiser fellihýsi til sölu. Í góðu
standi og með ísskáp. Verð kr. 350 þús.
Uppl. í 899 1875
Til sölu Coleman Taos árg. 2001, vel
með farið. Uppl. í s. 862 1988.

Fjórhjól
Tjaldvagnar
Ford E 150 351 efi árg. ‘94 verksmiðjuinnréttaður, einstaklega gott eintak. 7
manna. vaskur, wc, loftkæling, miðstöð,
sjónvarp, örbylgjuofn, eldavél og m. fl.
Uppl. í s. 894 2606.
MMC L300, 4wD, árg. ‘91, nýsk., ek.
205 þús. Góður 7 manna vinnubíll.
Verð 150 þús. Uppl. í s. 690 3013.

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

Suzuki Intruder 1500 árg. ‘00, ek.
17000 km. Fallegt hjól, mikið af aukahlutum. S. 869 5875.

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

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

Til sölu vel með farið fjórhjól, Polaris
predator 500, árg. 11/’03. Verð
750.000. S. 898 1705.
Til sölu Suzuki 400 fjórhjól 4x4 árgerð
2002. Upplýsingar í síma 896 6108.

Hópferðabílar
VW California

Verksmiðjuframleiddur húsbíll, vönduð
Westphalia innrétting. Rúm f. 4, eldhús
o.fl. Árg. 1992, ekinn 143 þús. km. Í
besta ástandi. Gæðagripur fyrir aðeins
1340 þús. kr. Sími 893 0744.

Til sölu Honda VTX 1800c árg. 2004, ek.
6500 míl. Hlaðið aukahlutum. Glæsilegt hjól. Verð 1.350.000,- Bein sala.
Uppl. í síma 898 0249.

Til sölu Triton tjaldvagn árg. ‘04 frá
Seglagerðinni Ægi, með öllu. Uppl. í s.
586 8846 & 867 3954.

Lyftarar

Vélsleðar

Til sölu Toyota Hilux árg. ‘91, 38” breyttur, með aukatank, GPS o.fl. Verðtilboð
390 þús. Uppl. í s. 866 9660.
Land Rover Discovery ‘98 til sölu, dísel,
7 manna, ekinn 148 þús. Verð 1420 þ.
Sími 844 9246.

M.Bens 1422 Junkerhús 40 sæta. Nýskoðaður. Verð 2,8 mil. S. 893 4246

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.

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

Suzuki Grand Vitara V6. Árg. 2001. Ekinn 43 þ. km. Álfelgur, sumar- vetrardekk. Beinsk. Lán 1200 þ. Verð 1790 þ.
Skipti ódýrari. Aukabúnaður. S. 899
9243.
Mjög hagstæð yfirtaka á rekstrarleigu.
Ekkert tryggingagjald . 60.000 kr. Tryggingagjald fylgir með. Toyota Corolla
2004, 5 d., bsk. 2 ár eftir. Mán. gr. 30
þús. Uppl. í s. 867 6080.
Óska eftir að kaupa Grand Cherokee
ltd. eða Ford Explorer árg. ‘02 - ‘03 í
góðu ásigkomulagi og lítið ekinn. arnarjo@isl.is
Til sölu MMC Pajero árg. ‘90, 7 manna,
dísel. Gott ásdtand, lágt verð. Uppl. í s.
691 0078 & 567 0078.
Toyota Land Cruiser 100, árg. 2000,
ek.119 þús. Einn með öllu. Verðtilboð.
Uppl. í s. 864 3127.
Til sölu Nizzan Patrol árg. ‘89, 4,2ja lítra
38’’ breyttur. vél nýupptekin, sk. ‘06.
Mikið endurnýjaður. Tilboð óskast.
Uppl. í s. 862 6610.
MMC Pajero ‘98 2,8 Turbo Disel, sjálfskiptur, 7 manna, krókur, nýskoðaður,
ekinn 129 þús. Verð 1.600 þús. 1.500
þús. stgr. Engin skipti. Uppl. í síma 896
8761.
M. Benz ML270 diesel ‘04. ekinn
10.000 km. Svartur. Með öllum fáanlegum aukabúnaði. Nýskráður, tilbúinn til
afhendingar. Ókeyrður á Íslandi. Sem
nýr. 90% lán gæti fylgt? Uppl. í s. 847
5000.

Til sölu Hond Spirit árgerð 2005. Stórglæsilegt hjól. Verð aðeins 980 þúsund.
Sjón er sögu ríkari. Uppl. í s. 897 9398.

Vörubílar

Hjólhýsi

Atlet ramagnslyftari ( staflasri) er í mjög
góðu lagi og nýskoðaður. Lyftigeta 1
tonn, lyftihæð ca 3,80. Verð 220þ. Uppl
í s 898-2111.
Til sölu varahlutir í Volvo F - 16 árg.’90,
Scania 141 árg.’81, Scania 142 árg.’88,
Iveco Turbo star árg.’86, Iveco 26-321
árg.’84, Icarus steypubíll árg.’84, MAN
26-361 árg.’86, Volvo FB-88 árg.’72-74,
Dragskófla (krani) með öllum búnaði
árg.’68, vörubílspallar, gámaheysi, malarvagnar, snjóblásari, vagnar smíðaðir
úr vörubílsgrindum einnig varahlutir í
ýmsar aðrar gerðir vörubíla. Uppl. í s.
893 4880 & 849 9536

Kawasaki Vulcan 1600 Mean Streak
2005, ekið 400 km. Uppl. í s. 898 4988.

Ford Econoline 350 ‘88 bensín 4x4, 38’’
dekk, nýupptekinn mótor 351. Toppeintak. Engin skipti. Ásett verð 590 þús.
Uppl. í s. 896 9411.

Til sölu Scania 81, árg ‘80, ek. 262 þús.
með krana og góðum palli. Verð 450
þús. Feroza óskast á ca 50 þús. Má
þarfnast lagfæringa. S. 895 7272.

M. Benz ML270 diesel ‘04. ekinn
10.000 km. Silfurgrár. Með öllum fáanlegum aukabúnaði. Nýskráður, tilbúinn
til afhendingar. Ókeyrður á Íslandi. Sem
nýr. 90% lán gæti fylgt? Uppl. í s. 847
5000.

Til sölu Honda CR250 ‘95 og nýr O’neal
galli með öllu selst bara saman á 295 þ.
S. 659 3515.

Kawasaki KX 250 til sölu á 280 þús. Tilboð óskast. Í toppstandi en bilað
púströr. Uppl. í s. 848 1057.
Harley Davidson Sportster. Til sölu, árg.
‘00, ekinn c.a. 5000 km. S. 820 9090.

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

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

KTM MXC 450 árg. 2003. Verð 650 þús.
Uppl. í s. 698 6160.
Ford Transit 07/’04, 125 hö, turbo dísel,
ekinn 3 þús. km. Afturhjóladrifinn og á
tvöföldum hjólum að aftan. RIMOR
hús, sæti og svefnaðstaða fyrir 6. Vel útbúinn bíll með öllu. Sem nýr. Verð 5,5
millj. Uppl. í s. 897 1063.

Til sölu Nissan Patrol SE+ árg. ‘98, 44”
breyttur, er á 38”. Ek. 111 þús,toppbíll.
Verð 2590 þús. S. 861 9742.

Til sölu KTM MXC450 árgerð 2004 í
topp standi. Verð 700.þús. Uppl í síma
899 0404

ÞJÓNUSTA/TIL SÖLU

Harley Davidson Heritage Softail 2003.
Byssublátt Anniversary, keyrt aðeins
4900 mílur, sérstaklega vel með farið
hjól, Screaming Eagle púst og ýmsir
aðrir aukahlutir. Verð 2,5 m. Engin
skipti. Upplýsingar í s. 894 5253.

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

Til sölu Hobby hjólhýsi árg. ‘92 á Laugarvatni. S. 553 9775 og 891 9774.

Óska eftir XR 500 eða sambærilegu
hjóli. Verð allt að 120 þús. Uppl. í síma
866 4508.

GMC Suburban ‘96 5.7L bensín., ek.
178 þ. Góður bíll. S. 897 7698.

Harley Davidson Heritage
Softail 2003

Til sölu Hobby Landhaus hjólhýsi mjög
vel með farið. Einnig sumarbústaðaland tæpur hektari í landi Svínavatns.
Uppl. í s. 897 6302.

Til sölu Kawasaki KX 250cc 2stroke ‘04.
Verð stgr. 520 þús. Uppl. í s. 899 4275.

Gokart bíll til sölu, gott eintak, lítið notaður. Fullt af varahlutum fylgja, t.d.
regndekk. Skipti mögul. S. 893 1413.

Til sölu er svart hús á Ford-350 lengd
2,50. Verð 155.000. Uppl. í s. 892 2743.

Knaus þýskt lítið hús, nýlegt með öllum
búnaði. Gott verð. Uppl. í s. 866 0180 &
867 3825.

Óska eftir góðu ferðahjóli. Skoða allt.
500 þús. kr. staðgr. fyrir rétt hjól. Áhugasamir hringi í s. 892 7574 eftir kl. 18.

Til sölu Yamaha R6 árg. ‘99 með ‘01
motor, ekinn 18.500, hjólið er ný málað
og yfirfarið, tilboð óskast. S. 893 8456
eftir 16.

Húsbílar

VW Transporter ‘93, dísel, ekinn 96 þús.
4WD með læstu drifi, reimó lyftitoppur,
svefnpláss f. 4, 2 snúningsstólar, litaðar
rúður ofl. S. 555 2210 & 864 3581.

Vinnuvélar

Til sölu Honda CR 250 árg. 2003, vel
með farið. Uppl. í s. 861 1517.

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

Mótorhjól

Pallbílar

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

Yamaha Virago 535, árg. 2004, ek. 850
km. Aukahlutir fylgja. Verð 700 þús.
Uppl. í s. 847 0408.
Til sölu TM 250e árg. 2002. Lítið notað,
rafkerfi fylgir, nagladekk geta fylgt. Verð
350 þús. Uppl. í s. 690 9863.

Til sölu og sýnis 17 feta hjólhýsi ásamt
búnaði, staðsett á Laugavatni. Uppl. í s.
897 7934.
Hjólhýsi af stærri gerðinni til sölu. Uppl.
í síma 891 8853 & 897 0214, Hjólhýsasalan ehf.

Fellihýsi
Fellihýsaleiga.

Til leigu fellhýsi og tjaldvagnar. Sími
899 6277 & 461 5077, Óseyri 6c, Akureyri.
Óska eftir vel með förnu Coleman fellihýsi, með fortjaldi. Staðgreiðsla í boði.
Uppl. í síma 895 6579.
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.
Til sölu Rapido fellihýsi stærri gerð með
hörðum hliðum, árg. ‘95 með ofni,
eldavél, og ísskáp. Verð 1.000.000.
Uppl. í s. 553 8706 & 892 3055.
Fellihýsaviðgerðir. Hvanneyrarbraut 29,
Hafnarfirði, S. 899 7188.
Ársgamalt fishús til sölu. Upplýsingar í
síma 869 6609.
Til sölu lítið notað fellihýsi Rockwood
Freedom árgerð 2001, 10 fet með sólarsellu. Verð 690.000. Sími 844 6041.

Vinnulyfta
Safi turnlyfta til sölu. Árg. ‘98, í
mjög góðu lagi. Nýskoðuð af vinnueftirlitinu. Lengd á palli 7 m. Breidd
1 m, stækkanleg í 1,7 m. Vinnuhæð
nú 22 m. Er stækkanleg upp í 100
m. Verð kr. 1.200.000 staðgreitt +
vsk.
Uppl. í s. 896 6614.
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Flug

Alternatorar-startarar

Sumartilboð!!
20 tíma ljósakort á aðeins
kr. 6.990.

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

bilapartar.is

Kortið gildir í 6 mánuði, Lindarsól
Bæjarlind 14-16, sími 564 6666.
Fjarðarsól Reykjarvíkurvegur 72,
sími 555 6464.
Hreinlega betri sólbaðsstofur.

Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum eingöngu með Toyota. Kaupum Toyotabíla. Opið virka daga frá 10-18.
Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Til sölu JCB minigrafa árgerð 1999. Ekin
2000 stundir. Ný belti. Verð
1.200.000+vsk. S. 897 7910.
Flugklúbbur Íslands ehf. Áhugavert
tækifæri í flugi á Íslandi. www.fly.is

Óska eftir hjólavél árg. ‘89-’93, helst
130-150 Komatsu. Uppl. í s. 893 4343.

Kia Rio, Kia Sephia, Kia Shuma. Varahlutir í miklu úrvali. Uppl. í s. 895 0530.
Til sölu varahlutir í Toyota Corolla ‘93’97. Honda Accord ‘90-’94 og MMC
Galant ‘88-’92. S. 868 3069.

Bátar

The last furniture sale
Bring your cash, bring your trucks
because you will find a bargain
here. Absolutely everything must
go! Make me an offer. We have
childrens desks, QS bed and side
tables, 8 seater dining table, sofa
bed, three piece lounge suite, side
buffet cabinet, timber mirrors, glass
coffee table, hall table, books,
crockery, chairs and lots more. At
Sæbraut 10 Seltjarnarnes on Saturday 11th june 2005 for the last
time. Doors open at 10.00am until
sold out. Any enquiries call paula
on 551 0850.
Any enquiries call paula on 551
0850.

Einkaflugmannspakki á 630.000 kr.
Upplýsingar í s. 562 2100 & 696 8447.
Nú er rétti tíminn til að læra flug! Skoðaðu www.geirfugl.is - Sími 511 5511.
Grásleppu og rauðmagabátur Með leyfi
100 grásl.net og 100 rauðm.net nýtt.
Verð tilboð. S. 892 9277.

Hjólbarðar

Rafstilling ehf. Dugguvogi
23

Línubeitningavélaskip

Til sölu. Stærð: Brl: 236. Bt: 321. Ml:
37,95. Sl: 34,56. B: 7,3 D: 5,84. Aðalvél:
Callesen 1.000 hö, 736 kW árg., upptekin 1996. Skipið smíðað í Þýskalandi.
Mustard beitningavél / er í skipinu.
Fæst á góðu verði. Uppl. í síma 663
4850, 663 4750 & 897 0150.

Startarar. Alternatorar. Nýir hlutir,
skipti hlutir, viðgerðir áratuga
reynsla. Hröð þjónusta, mikið úrval.
Sími 581 4991, GSM 663 4942.

Ný sending komin af vinsælu viðarkaminunum á aðeins 43.900kr Norme-x
Auðbrekku 6 sími 565-8899 og 8216920. Söluaðilar Ísafjörður s. 456 3345
og Hornafjörður sími 691 0231.

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu
og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öxulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,
spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.
Opið frá 08.00-18.00 mánudagaföstudaga. Betri vara, betra
verð. Sími 567 6020.
Bíldshöfði 18

Til sölu ál-kanó léttir og meðfærilegir,
aðeins 32 kg. Stöðugir og viðhaldsfríir,
þola geymslu útivið allan ársins hring.
S. 895 1826 & 566 7887.
hjakrissa@simnet.is

Viðgerðir

Bátarnir komnir,skoðið úrvalið á heimasíðu sportbúð títan www.sportbud.is
krókháls 5g. S. 517 8810.
Halló Halló, kæru trillukallar. Óska eftir
að kaupa notaða 3ja -4ra cyl bátavél
24-30hp á sanngjörnu verði. Verður að
vera með rafstarti og í góðu lagi. Vinsamlega ef maður þekkir mann þá gefið mér vísbendingu í síma 864 4570 &
462 4570 með fyrirfram þökk Guðmann.

Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., allar almennar viðgerðir. Sérpöntunarþj.
Varahl. í flestar gerðir bíla og vinnuvéla.
Túrbo ehf. s. 544 2004.

Ekta kamína nýyfirfarin v. 45 þ. Skatthol
v. 20 þ. Einnig hillur o.m.fl. S. 554 0062.

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

Aukahlutir í bíla

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

Original Toyota LC90 17” álfelgur &
Michelin 265/65 heilsársdekk. S. 895
5684.

Til sölu nýtt samkomutjald 72m2, rúmar 100-140 manns. Hagstætt verð. Mót
ehf. S. 544 4490.

Til sölu

15” álfelgur + dekk. gatastærð 5x100,
nýleg dekk, passar undir Skoda, Golf,
Subaru ofl. Verð 55 þús. Uppl. í síma
820 7305
18” álfelgur gatabil 112. 5 gata og dekk
235x40x18 til sölu nýtt. Sími 897 7933.
Uppl. eftir kl. 16:00.

Til sölu dúkkukofar, ýmsar útfærslur.
Gott verð. S. 892 4624

31” álfelgur undan Nizzan Terrano II til
sölu. Á felgunum eru dekk sem duga út
sumarið. Verð 25 þús. Uppl. í s. 894
7141.

Varahlutir
Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laugard. 10-15.
Til sölu vörubílspallur 6,90 m á lengd
með gámafestingum og álfelgur undir
Cherokee jeppa. Uppl. í s. 825 2127.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Öðruvísi vörur - örðuvísi búð, fallegar
tækifærisgjafir. NÝTT. Eve Taylor frá
toppi til táar. Glæsilegt úrval. Opnum í
dag nýja vefverslun www.Loi.is Opið
mán.-fös. 10-18 lau. 12-16. Ljós og Ilmur ehf Bíldshöfði 12. S. 517 2440

Barna laugar

Playboy bikini

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

Til sölu mjög ódýrir pottar úr trefjaplasti
ásamt frárennslisbúnaði og yfirfalli.
Seldir langt undir kosnaðarverði. Stærð:
1,40m 1,40m 0,40m. Upplýsingar í
síma 897 8953
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Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðarkvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.

Notuð steinsög til sölu

Hornsófi úr IKEA, ljósgrár, hægt að
renna af og þvo, verð 30.000. Uppl. í
síma 897 6132.

Notuð steinsög, glussaunit (vökvadæla)
og kjarnaborunarvél til sölu. Uppl. í s.
893 3236. Vilhelm.

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

Til sölu Lartigiana trésmíðavél með 3ja
fasa mótor. Hefill, sög, fræsari, bor og
skerpibúnaður fyrir hefiltennurnar, allt í
sömu vélinni. Uppl. í s. 894 1257 & 564
1212.

Candy Floss vél og dökk hillusamstæða
til sölu. Uppl. í s. 820 5556.
Til sölu trefjaplastfyrirtæki. Ehf, mót og
góð heimasíða. Fæst fyrir ód. bíl + yfirtöku á skuldum ca 3-4 milljónir. S. 868
0377.

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

Vélar og verkfæri

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

Bensín rafstöð 3kw

Til sölu mjög góð 3kw bensín rafstöð,
lítið notuð. Sími 897 3656.

Tökum garðinn í gegn!

Til sölu Toshiba fartölva. 12” skjár, 450
MHz, 4,3 gb diskur og önnur svipuð HP
Omnibook verð ca 20 þús. Linsur á
Cannon EOS, Tamson 28-80 verð 11
þús. og 75-300 verð 19 þús. Uppl. í s.
895 7272.

Kr. 1.390

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

Til sölu rúmlega 20 fm af nýlegum
30x30 cm steinhellum. Kostar nýtt
50.000 kr. en selst á 25.000 kr. Uppl. í
s. 696 9169.

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

Fyrirtæki

Dekk á krómfelgum undan Renault Clio
árg. ‘99. Stór frystikista. Sharp peningakassi nýlegur. Uppl. í s. 554 2190 & 690
3772.

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.

Skiptimarkaður

Tölvuleikir flestar geriðir, DVD, VHS, tónlist. Sala-skipti. B17. Laugavegi 51 sími
551 2020.

Ódýrar veiðivörur

Ýmislegt

Stangir, spúnar, girni, önglar, flot o.fl.
B17 Laugavegi 51 sími 551 2020.

Fullorðinsmyndir

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

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

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

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

Tek að mér heimilis-flutnings og stigaganga þrif. Hef mikla reynslu og mjög
gott verð. Uppl. í s. 845 0986.

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@simnet.is
Túnþökur til sölu. Gerum tilboð í minni
og stærri verk. Steini.s. 663 6666/663
7666

Vorfáni.

Hellulagnir, varmalagnir ásamt tengingum. Tiltekt í görðum og önnur verk. S.
892 9141 eða 861 9142.

Sólpallar/girðingar

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

Garðsláttur

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

Heimilistæki

Garðsláttur

Getum bætt við nkkrum lóðum. Áratuga reynsla. Símar 898 5130 og 587
0130.

Heimasíða: vidur.is

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

Málarar

Heimaþjónusta, breytingar og viðgerðir.
S. 661 9480.
Pallaefni til sölu. Fæst fyrir sanngjarnt
verð gegn því að vera sótt. Uppl. í s. 865
4568.

Verslun

Málari, tek að mér smærri verk. Eyjólfur.
S. 867 4325.
Trjáklippingar, garðsláttur, garðaúðun
og önnur garðvinna. Nú er tíminn til að
klippa og fá tilboð í garðslátt sumarsins!
Garðar best, ánægðir viðskiptavinir frá
1988.

Meindýraeyðing

Rokkband sem spilar tónlist í anda
Guns’n Roses og AC/DC óskar eftir
rokk+ról söngvara. Plata í bígerð. Yfirvaraskegg vel þegið. Áhugasamir hafi
samband: pungstappa@hotmail.com

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

Algjört dekur. Slökunarnudd (ekkert
erótískt). Upplýsingar í s. 846 1998
(Jóa).

Spádómar
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá, draumar, og huglækningar. Hanna.
S. 908 6040. Frá kl. 13 til 01.
Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.
Spennandi tími fram undan? Spákonan
Yrsa í beinu samb. S. 908 2288 - (129
mín.). Símaspá, draumaráðn. Opið 14
til 23.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

Til sölu húsgögn

Borðstofuborð úr kirsuberjavið með 8
stólum og skenkur í stíl. Sófasett, borð,
kommóða og spegill í stíl, furueldhúsborð, útskorið hjónarúm og garðhúsgögn. Uppl. í s. 567 7674.

Leðursófasett 3+1+1

Vel með farið og lítið notað vínrautt leðursófasett til sölu. Verð 150 þús. Uppl. í
s. 891 6864.
Til Sölu Cal King hjónarúm 5 ára (án
gafls) stærð 183x213. (Mjúk dýna).
Verð 55 þús. Sími 844 6041.
Borðstofuborð 155x90 +70cm stækkun, 6 stólar og skenkur úr norskri eik til
sölu. Uppl. í síma 553 3028 & 698
3928.
Grænn tveggja sæta sófi með microfiberáklæði 25 þ., furufataskápur 5 þ.
Antiksófi úr hnotu 80 þ., Chesterfield
leðurstóll 10 þ., Gorenje ísskápur til
innbyggingar 178 cm, 25 þ. Einnig 4
eikarinnihurðir frá Agli Árnasyni. Uppl. í
síma 698 8228.

Til sölu v/flutnings

Ísskápur 140 cm 15 þús., hillusamstaða
10 þús., eldhúsborð og 4 stólar 10 þús.,
rokkoko borðstofuborð og 6 stólar 50
þús., hitakassi 30 lítrar 7.500 og skrifborð 7.500. Uppl. í s. 898 4262.

Húsgögn - ferðaþjónusta

Til sölu borðstofustólar - beyki. Furuborð 55x75, náttborð 37x39x45 kirsuberja, skirfborð 53x104x73 fura, rúmdýnur og botnar 80x200 og 90x200. S.
892 2030.
Baðinnrétting ca. 2,5 m á lengd, 0,5 m
á breidd með tveimur handlögum og
spegli. Baðkar og salerni í sama stíl geta
fylgt. Notað og selst allt á 25 þús. Uppl.
í 557 9169.

Antík
Franskur antik hnotusófi í empirestíl frá
1890, 80 þ. Chesterfield leðurstóll, 10
þ. og gamalt útvarp, 5 þ. Uppl. í s. 698
8228.

Hanna 908-6040

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01. Einkatímar í síma 847-7596

Trésmíði

Pípulagnir

Tónlist

Tölvuvandræði

Ég er er tölvu og kerfisfræðingur ef talvan er til vandræða kem ég og redda
því. Öllu vanur. Uppl. í s. 844 7753.

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

Túnþökur

Óska eftir góðum tjaldvagni helst
Combi Camp family með fortjaldi. Uppl
í síma 898 5745.

Til Sölu Thomson Sjónvarp 46” árgerð
2000. Frábært tæki. Verð 95.000. Sími
844 6041.

Tölvur

Nudd

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

Óska eftir ódýrt eða gefins, hillur sófasett, stofustóla og fleira í þeim dúr. Símar 862 2939 & 864 5699.

Fæðubótarefni

Húsgögn

Túnþökusala

Garðyrkja

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

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

Hreingerningar

Óskast keypt

Sjónvarp

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

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

Til sölu vegna flutninga 3ja sæta nýlegur brúnn leðursófi úr Tekk Company.
Verð 70 þús. Einnig glæsileg svefnherbergishúsgögn, höfuðgafl fyrir King size
rúm, 2 stórar kommóður, náttborð og
kistill. Allt úr Svefn og Heilsu. Verð 150
þús. 4 borðstofustólar frá Öndvegi á 20
þús. Uppl. í s. 824 3006.

Vindrafstöð til sölu

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

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

Sixties kommóða til sölu. Verð 40 þ.
eða tilboð. Uppl. í síma 821 3888 &
534 4888.

Sumarbústaðareigendur og úteyjafólk.
Til sölu 400 vatta vindrafstöð. Uppl. í s.
694 3202.

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

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.

Lítill lager af síðerma og stutterma bolum, kvenbeltum og sólgleraugum til
sölu. Selst saman eða í sitthvoru lagi.
Vönduð og góð vara. S. 699 0065.

2 gullfallegir kettlingar fást gefins á gott
heimili. Uppl. í s. 846 4079.

Heilsuvörur

Stífluþjónusta

Lítið notaður NordicTrac fjölþjálfi. Kostar nýr 95 þús. en fer á 60 þús. Árni 867
0930.

DVD nýjar verð 1500, DVD notaðar verð
1000, VHS notaðar verð 800. Uppl. í s.
659 8917.

Tveir kassavanir kettlingar óska eftir
heimili. Níu vikna. Mjög fallegir og góðir. Uppl. í s. 865 1349 & 567 5622.

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

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

Til sölu 2 ára áhugavert fyrirtæki sem er
hið eina sinnar tegundar á Íslandi og
hægt er að starfrækja hvar sem er á
landinu. Stór og mikill markaður fyrir
duglegt fólk. Uppl í síma 856 2799.

2 uppgerðar sláttuvélar til sölu. S. 553
0901 & 844 5522.

Gefins

Pípulagnaviðgerðir á öllu höfuðborgarsvæðinu. Uppl. í s. 897 3656.

Húsaviðhald

Til sölu 4 stk. sportfelgur undir Toyotu
Corollu á nýlegum sumardekkjum.
Uppl. í síma 893 4306.

Pípulagnaviðgerðir sími
897 3656

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

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

Til bygginga

Búslóðaflutningar

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

Heimilistæki
Gorenje ísskápur til innbyggingar 178
cm, 1 1/2árs 25 þ. Einnig nýlegar 4
Ringo eikarhurðar frá Agli Árnasyni. S.
698 8228.

Barnavörur

Viðgerðir

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

100% Verðvernd!!!!

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

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

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.
Sími 897 6613. Gísli Steingrímsson. Löggiltur pípulagningarmeistari.

Til sölu Silver Cross barnavagn. Glæsilegur og mjög vel með farinn, aðeins
notaður af einu barni. Upplýsingar í
síma 698 0841.
Til Sölu lítið notaður barnabílstóll
(rauður) og kerra kr. 17.000. Einnig
Simo barnavagn kr. 6500. Sími 844
6041.
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Málverk

Fyrir veiðimenn

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Málverk Mývatn eftir Svein Þórarinsson
til sölu. Uppl. í s. 898 7642.

Gefins

Fyrstu flugulaxarnir í Norðurá tóku
Rauða Frances. Fæst á www.frances.is

Hvítir bókaskápar, vaskur, salerni og
sturtubotn fæst gefins gegn því að vera
sótt. Uppl. í síma 893 5232.

Ýmislegt

Húsnæði í boði
Torrevieja-Spánn.

Indælt lítið raðhús fyrir 6 til leigu, á góðum stað í bænum. Gott verð. S. 908
6440. www.cozyhouse-torrevieja.com

Dýrahald
www.sportvorugerdin.is

Fín aðstaða í 101 fyrir snyrtingu, neglur
eða nudd, inni á sólbaðstofu. Herbergið er 12-15 fm. Uppl. í síma 694 1134
og 692 7059.

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

Smáhundaföt

Mikið úrval af peysum og fatnaði á frábæru verði. Tilvalið fyrir smáhundinn í
útileiguna. www.comfort.is

NUTRO - 30 % afsláttur!

Laxá á Refasveit. Eigum til lausar stangir . Uppl. í síma. S. 898 3440, 824 5406
& 893 0630.

Falleg 3ja herb. íbúð í hjarta Kaupmannahafnar til leigu í júlí. Helst skipti
á samb. íbúð í Reykjavík. Sími 557
8472.

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.

Einbýli

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

Til leigu gott + 210 fm einbýlishús á
höfuðborgarsv. Sanngjörn leiga. S. 860
0860.

Stóra Dan hvolpar til sölu. Uppl. í síma
848 6567.

Kaupmannahöfn

Rottweiler hvolpar

Tvær tíkur eftir, tilbúnar til afhendingar.
Sími 660 0585.
Óska eftir að fá gefins eða kaupa hund,
helst Boxer en allt kemur til greina. reginaingunn@internet.is s. 868 0852.

Herb. til leigu á Amager. 300 m. frá
Metro við lærgravsparken. Einnig keyrir
strætó nr. 12 ca 50 metra frá dyrum.
Aðg. að eldhúsi m/ möguleika að laga
kaffi og léttar máltíðir. Nóttin er á 400
kr. Danskar og par 500 kr. Uppl. í s. +45
28202880.

Lax og Silungsveiði!

Fjölbreytt úrval lax og silungsveiðileyfa.
Veiðiþjónustan Strengir. www.strengir.is ellidason@strengir.is S. 567 5204
og 660 6890.

www.leiguskra.com

Til sölu 1 árs gömul Pommeranijum tík.
Hún er ættbókafærð frá Íshundum.
Uppl. í s. 565 2045 & 694 8010.

Nýi leiguvefurinn þinn. Leigjendur/leigusalar takið þátt. New Icelandic
rentals. Please take part.

3 yndislegir Silky Terrier hvolpar til sölu,
gott verð fyrir áhugasama, tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 821 6511 & 567
4268.

Til leigu um 13 fm herbergi í Kópavogi.
Sameiginlegt WC. Uppl. í s. 865 8424.

Ýmislegt

Mjög góð 2ja herbergja 65 fm íbúð á
annari hæð við Álfholt í Hafnafirði til
leigu, laus. Uppl. í síma 863 9731.

Hestamennska

Spánn-leiga

Fallegt raðhús fyrir sunnan Alicante til
leigu. Uppl. í síma 822 3860.
Um 45 fm stúdíóíbúð á 1 hæð með
sérinngangi í Grafarv. 150 m. frá Borgarholtsskóla og Spönginni. Leiga 50 þús.
Eingöngu reglusamt fólk. Uppl. í s. 820
4513.

Þokki frá Sörlatungu Stóðhestar til notkunar Sörlatungu í Holtum Rangárþ

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

Faðir Fáfnir frá Fagranesi og móðir
Blökk frá Tungu.Tölt. 8,5 Brokk. 8,5
Stökk. 8,5 Vilji og Geðsl. 8,5 Fegurð í
reið 9,0 Kostir 8,03 Sköpul.7,91. Verð á
folatolli kr. 25.000 Uppl. Þorgrímur og
Jón Gísla s. 892 1270 og 861 4253

3ja herb. 90 fm íbúð til leigu í Kóp. Flott
útsýni. Íbúðin leigist reglusömu og
reyklausu fólki, húsgögn geta fylgt með
ef óskað er. Leigist út frá 1. júlí. Uppl. í
s. 697 6614 & 534 9444.

Húsnæði óskast
Tveir háskólanemar utan að landi óska
eftir 3ja herberja íbúð í Rvk. frá 1. ágúst.
Reglusamar og reyklausar. Upplýsingar í
síma 663 8516.
Leita eftir stúdíó eða lítilli íbúð miðsvæðis í Rvk. Greiðslugeta um 35 þ. kr.
á mán. Uppl. gefur Áslaug í síma 866
0038.

Segull frá Sörlatungu Stóðhestar til notkunar Sörlatungu í Holtum Rangárþ

Ferðaþjónusta

Faðir Stormur frá Stór-Hól og móðir
Orka frá Tungu. Tölt. 9.0 Brokk 8,5 stökk
9,0 Vilji og geðsl. 8,5 Fegurð í reið 8,5
kostir 8,06 sköpul. 7,93. Verð á folatolli
kr. 25.000 Uppl. Þorgrímur og Jón Gísla
s. 892 1270 og 861 4253

Ungur maður í HÍ óskar eftir húsnæði
fyrir komandi skólaár helst nálægt HÍ.
Uppl. í s. 867 6848.
Örugga leigendur vantar 3ja-4ra hb.
sólríka íbúð með baðkari sem allra
fyrst. Um er að ræða 3ja manna fjölskyldu sem er að flytja til baka til Íslands. Langtímaleiga. amk. 1 ár. Æskilegt sv. 1.105 eða nálægt og suðurhlíðar kóp. 200, 201. 2. 110, 109. Við reykjum ekki og erum reglusöm að öðru
leiti. 100% greiðslur og umgengni um
eign. Ekkert yfir 90 þ. kemur til greina.
Helst eitthvað ódýrara. Uppl. í s. 663
0901 e. kl. 17-09 & 822 8385.
Óska eftir stúdíó eða 2ja til 3ja herbergja, bjartri og rúmgóðri íbúð. Helst
aðgangur að garði. Uppl. í s. 553 8260.

1. verðlauna stóðhesturinn
Leiftur frá Akurgerði-Klárhestur. Kostir 8.15. Sköpulag 8.04.

Langar stuttar hestaferðir við allra hæfi.
Kl akstur frá Rvk.www.steinsholt.is sími
4866069

Gisting
Íslendinga afsláttur!

Hótel Vík í Síðumúla hefur um að ráða
stór og falleg hótelherbergi og íbúðir f.
allt að 5 manns. Sími, sjónvarp og frítt
internet á bar. Hótel Síðumúli s.: 5885588 / www.hotelvik.is

Verður til notkunar í Gaulverjarbæjarhreppi frá 22, júní. Faðir: Svifi frá Morastöðum, FF. Rauður frá Árbakka (1, v)
FFF: Feykir frá Hafsteinsstöðum. - Móðir: Dimma 8972 frá Ási. Tölt: 9, Taktgott,
há fótalifta, mjúkt. - Brokk: 8,5 Rúmt,
Taktgott. - Skeið: 5. Stökk: 9,0 Ferðmikið, Teygjugott, hátt. - Vilji og geðslag:
8,5 - Ásækni, þjálni. Fegurð í reið: 8,5 Góður höfuðburður. - Fet: 9.0 Taktgott,
Skrefmikið. Hægt Tölt: 8,5 - Hægt stökk:
8,5 - Kostir: 8,15 - Sköpulag 8,04 - Fótagerð 8,5. Öflugar sinar, prúðir fætur Hófar 8,5 Efnisþykkir - Prúðleiki: 8,5 Samraæmi 8,5. Aðaleinkunn 8,11 Folatollur 35.000.- Upplýs. gefur Þorsteinn Garðarsson sími 664 7526.

Fjölskylda óskar eftir 3-4ja herb. íbúð til
leigu e. 1/9 í RVK. Reglusemi og skilvísum greiðslum heitið. S. 895 2306 Hallgrímur.

Mosfellsbær

Fjögurra manna fjölskylda óskar eftir
húsnæði frá og með fyrsta júlí í Mosfellsbæ. Uppl. í s. 898 6262.
Einstæð móðir með 2 börn óskar eftir
bjartri og skemmtilegri íbúð frá 1.
ágúst. Góðri umgengni og skilvísum
greiðslum heitið. bbackma@online.no
s. 891 9000.
32ja ára karlmaður, einhleypur og
reglusamur í góðri vinnu, óskar eftir
einstaklingsíbúð á höfuðbogarsvæðinu
frá 1. júlí nk. Sími 849 1340 & 562
1340.
Íbúð óskast. Við erum hjón með 1 barn
og vantar 3ja-4ra herbergja íbúð strax.
Öruggar greisðlsur fyrir réttu íbúðina.
Uppl. í s. 897 0293.

Fornbílasýning í dag.
Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn.

Draumasumar hefst hjá
IKEA
Mundu happdrættis-góróseðilinn.
Happdrætti krabbameinsfélagsins.

Sumarverð á blómvöndum.
Blómaval Kringlunni,
Blómaval Sigtúni

Þrastarlundur 1 árs. SS
pylsa og ísköld kók á
250 krónur um helgina.

Íslensku leiklistarverðlaunin – Gríman –
verða afhent í Þjóðleikhúsinu 16. júní.
Taktu þátt í vali á leiksýningu ársins á vísir.is –
og þú getur unnið frímiða
í leikhús næsta vetur.
Leiklistarsamband Íslands og Vísir.is

Afskorin blóm, íslenskir
listmunir.
Holtablómið, 104 listgallerí, Langholtsvegi.
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.

Sumarverð á blómum, 10
rósir 999 krónur.
Blómaval Kringlunni,
Blómaval Sigtúni
Þrastarlundur 1 árs.
Tilboð alla helgina.
Hamborgaratilboð.
Vitaborgarinn Ármúla,
Vitabar.

Hægt er að greiða
heimsenda happdrættismiða á netinu.
Krabbameinsfélagið.

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.

Þrastarlundur 1 árs. Kjörís
með 50 prósenta afslætti
um helgina.
Sumartilboð.
20 tíma ljósakortið á aðeins kr. 6.990,Kortið gildir í 6 mánuði
Lindarsól, Bæjarlind 1416, sími 564-6666.
Fjarðarsól, Reykjavíkurvegur 72, sími 555-6464.

Skapaðu þitt eigið
draumasumar.
IKEA.

Opið til sex í dag.
IKEA.

Sækið sumarið til okkar.
Gróðrarstöðin Mörk.

Sumarblóm í úrvali.
Gróðrarstöðin Mörk.

Sumarlistinn frá Dótabúðunum er kominn út,
fullt af skemmtilegum
vörum á góðu verði fyrir
sumarið.
Dótabúðin Kringlunni og
Dótabúðin Smáralind.

15% afsláttur af öllum
Nicotinelyfjum.
Bílaapótekið,
Hæðasmára.

Eitt símtal - meiri útbreiðsla - lægra verð
Hringu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni og birta í smáauglýsingum
í Fréttablaðinu og á vísir.is
Mun fleiri en áður lesa og heyra auglýsinguna
þína á einfaldan og ódýran hátt.
18-34 ára konur allt landið
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TILKYNNINGAR/FUNDIR

Óska eftir ca 50 fm íbúð til leigu í Breiðholti, Kópavogi eða Hafnafirði. Er reglusamur, reyklaus sjómaður. Meðmæli ef
óskað er. Sími 892 2030.

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

23ja ára par óskar eftir íbúð fyrir 1. júlí,
helst á sv. 110. Leiga allt að 65 þús og
allt að 3 mán. fyrirfram. S. 691 9863.

Sumarbústaðir

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.

Viltu aukatekjur 25 þús+? og vinna
með góðu fólki? Hafðu þá samband.
Fanney s. 698-7204.
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

Hársnyrtisveinn óskast

Bráðvantar hársnyrtisvein. Upplýsingar í
síma 567 2044 & 848 9816.
Rafvirki eða vanur nemi óskast á Suðurnesjum upplýsingar í síma 660-3690

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

Atvinnuhúsnæði
Óskum eftir að taka á leigu ca 200 fm
iðnaðarhúsnæði. Hurðarhæð 4 metrar
og góð aðkoma. Uppl í 696-6016.

Geymsluhúsnæði
Læstar geymslur. Miðhraun 4. 210
Garðabær. S 555-3464. Nánar á
www.geymslur.is

Gisting
Gistiheimili Halldoru Hvidovre/Köben
Ódýr og góð gisting www.gistiheimilid.dk 0045-24609552
Ódýr gisting í Kaupmannahöfn, miðsvæðis, LaVilla Uppl. s:0045 32975530
gsm:0045 28488905 www.lavilla.dk
GISTING VIÐ LEGOLAND BRYNDÍS OG
BJARNI S. 0045 75885718 WWW.BBGISTING.COM

Flúðaskóli auglýsir eftir
kennurum til starfa næsta vetur.

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

Vantar fólk við heimasölu á snyrtivörum, frjáls vinnutími. Uppl. í síma
6951127 milli 14 og 18 Erla
Ertu jákvæð/ur ? Geturðu unnið með
skemmtilegu fólki ? Hafðu samb.
ShapeWorks@tpostur.is

Helstu kennslugreinar eru stærðfræði og enska
á elsta stigi, bekkjarkennsla á yngsta stigi og
tónmennt.
Skólinn er einsetinn dreifbýlisskóli með 189
nemendur frá 1. bekk upp í 10. bekk.
Kennarar eru 25.
Lifandi starf í frábærum skóla í flottu umhverfi.
Helstu áhersluþættir eru Fjölgreindarkenning
Gardners, Lesið í skóginn með öðrum skólum.
Umsóknarfrestur er til 16.júní n.k.
Nánari upplýsingar gefur Guðjón Árnason skólastjóri í síma 480 6611 eða í gsm 891 8301,
netfang garn@ismennt.is eða
Ragnhildur Birgisdóttir í síma 4806612, gsm
8636416, netfang ragnhildur@fludaskoli.is

Saumakonur óskast, reynsla nauðsynleg. Henson Sports Hf, Brautarholti 24
S. 562 6464.

Framtíðarstarf.

Óskum eftir laghentum manni til að aðstoða á trésmíðaverkstæði og fleiru.
Ekki yngri en 18 ára. Uppl. í s. 661
2669.

Aðalfundur

Steinsteypusögun!

Félags landeigenda í Vaðnesi

Subway-hlutastarf

Aðalfundur F.L.Í.V. árið 2005 verður
haldinn að Borg í Grímsnesi,
laugardaginn 18. júní 2005, kl. 13:00.

Vantar starfsmann í steinsteypusögun
og kjarnaborun. Uppl. í síma 893 3236.
Vantar fólk í kvöld og helgarvinnu. Leitum að jákvæðu og lífsglöðu fólki með
mikla þjónustulund. Lifandi og
skemmtilegur vinnustaður. Hægt er að
sækja um á subway.is og á stöðunum.
Leiktækjaleigan Sprell óskar eftir hörkuduglegu og útsjónasömu fólki 20 ára
eða eldra. Mikil vinna og góð laun í
boði. Meirapróf æskilegt. Upplýsingar í
síma 893 0096.
Þakplan ehf. vantar menn við þakdúkalagnir, sem fyrst. Helst vana menn. Upplýsi. veitir Jón Albert sími 8938944
Múr og flísaþjónustan getur bætt við sig
1-2 verkamönnum í sumar eða lengur.
Uppl. í s. 896 6223.

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér
með auglýst til kynningar tillaga að breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík.

Ármúli 8.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðina
Ármúla 8.
Tillagan gerir m.a. ráð fyrir að eldra hús verður
rifið og byggt nýtt, viðbygging að Ármúla og ný
úthlið tekur mið af götulínu og snýr glervegg
og inngangi að Hallarmúla og byggð verður ein
hæð ofan á einnar hæðar bakhús.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillagan liggur frammi í upplýsingaskála
skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar í Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl.
8:20 – 16:15, frá 10. júní til og með 23. júlí
2005. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu
sviðsins, skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér
tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við
tillöguna skal skila skriflega eða á netfangið
skipulag@rvk.is, til skipulags- og byggingarsviðs (merkt skipulagsfulltrúa) eigi síðar en 23.
júlí 2005.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkja tillöguna.
Reykjavík, 10. júní 2005
Skipulagsfulltrúi Reykjavíku
BORGARTÚN 3 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 411 3000 • MYNDSENDIR 411 3090

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Önnur mál

Reykjavíkurborg

Aðalfundur Hitaveitu Vaðness verður haldinn eftir
fundarhlé.
Félagsmenn eru hvattir til að mæta og ræða
málefni félagsins.
Nýir félagar eru hjartanlega velkomnir.

Yfirvélstjóra vantar á 200 tonna neta og
dragnótabát, einnig vantar vélstjóra á
200 tonna netabát. Gert er út frá Suðurnesjum. Uppl. í síma 892 5522.

Stjórn Félags landeigenda í Vaðnesi

Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr.
73/1997, með síðari breytingum, er hér með auglýst til
kynningar tillaga að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Ármúli 8.

Menorca (eyja við Mallorca)

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðina Ármúla 8.
Tillagan gerir m.a. ráð fyrir að eldra hús verður rifið og
byggt nýtt, viðbygging að Ármúla og ný úthlið tekur mið
af götulínu og snýr glervegg og inngangi að Hallarmúla og
byggð verður ein hæð ofan á einnar hæðar bakhús.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Húsnæði á Menorca til leigu, einnig í
Barcelona í sept. Uppl. í s. 899 5863.

Sumarnámskeið
í dönsku talmáli

Einkamál

ætlað 9-10 ára börnum verður í Norræna
húsinu 20.-23. júní nk.

Atvinna í boði

Gert er ráð fyrir tveimur hópum
A)

Til sölu ZetaCAM 8 rásir XXX fyrir Hot
bird. 11 mánuðir á 17.000. Uppl. í s.
899 0596.

kl. 09:00-12:00 og B) kl. 13:00-16:00
Kennarar: Lisa María Kristjánsdóttir, B.ed.
og Casper Vilhelmsen, B.ed
Námskeiðsgjald kr. 5.000

Skráning í Norræna húsinu hjá Ingibjörgu Björnsdóttur,
s.5517030 eða í tölvupósti agni@nordice.is
www.nordice.is

Tillagan liggur frammi í upplýsingaskála skipulags- og
byggingarsviðs Reykjavíkurborgar í Borgartúni 3, 1. hæð,
virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 10. júní til og með 23. júlí
2005. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu sviðsins,
skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og
athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega eða á
netfangið skipulag@rvk.is, til skipulags- og byggingarsviðs (merkt skipulagsfulltrúa) eigi síðar en 23. júlí 2005.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests,
teljast samþykkja tillöguna.
Reykjavík, 10. júní 2005
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
BORGARTÚN 3 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 411 3000 • MYNDSENDIR 411 3090

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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FASTEIGNIR
Ármúli 38 • 108 Reykjavík
Sími 520 6600 • Fax 520-6601
www.eignakaup.is
Helgi Hákon Jónsson Viðskiptafræðingur & lögg.fasteignasali

Opið hús í dag á milli kl: 14::00 og 15:00

opnunartími
í afgreiðslu

Sumarhús Háahlíð 10

Mán.-mið. 8.00 - 18.00
Fim. og fös. 8.00 - 19.00
Lau. 9.00 - 17.00 og sun. 11.00 - 16

Laugarnesvegur 74, Reykjavík
Um er að ræða 57,4 fm sumarhús í landi Vatnsholts við Apavatn.
Lýsing eignarinnar: 3 svefnherbergi, Stofa og eldhús í einu rými.
Falleg eldhúsinnrétting og góður borðkrókur. Nýleg heimilstæki
þ.e. ískápur, eldvél og ýmis áhöld. Innaf forstofu er geymsla. Gott
baðherbergi, 27 fm svefnloft, 70 fm pallur. Húsið stendur á 5100 fm
eignarlóð. Það vantar gólfefni og hurðir. Annars er bústaðurinn vel
hirtur og gott leiksvæði fyrir börnin. Allt innbú fylgir. Verð 9,1 millj.
Jóhann og Kolbrún taka á móti gestum milli 10 og 16 í dag. einnig
hægt að ná í þau í síma. 860-2891

Breyttur

Um er að ræða mjög sjarmerandi 120 fm neðri sérhæð
ásamt bílskúr við perlur Laugardalsins. Eignin skiptist í tvö
góð svefnherbergi, stofu og borðstofu með fallegri tvöfaldri
millihurð með frönskum gluggum. Baðherbergi er nýtekið í
gegn og flísalagt er í hólf og gólf. Mjög rúmgott eldhús og
góðar vestursvalir. Sjón er sögu ríkari

Smáauglýsingasíminn er 550 5000
og er opinn alla daga frá 8.00 - 22.00

Grétar J Stephensen (861-1639) sölufulltrúi tekur á móti
gestum

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

REMAX KÓPAVOGUR

15,8 millj.

11,2 millj.

REMAX KÓPAVOGUR

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 15 - 101 RVK - OPIÐ HÚS

BARMAHLÍÐ 32 - 105 RVK - OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 15:00 - 16:00.
Bjalla merkt Söru og Viðari.
Smekkleg vel staðsett kjallaraíbúð í
Vesturbænum. Íbúðin skiptist í 2
svefnherbergi, stofu, borðstofu,
eldhús, baðherbergi og hol ásamt
sérgeymslu í sameign, þar sem
einnig er þvottahús og hjóla- og
vagnageymsla. Björt kjallaraíbúð í ágætu standi. Baldvin
sölufulltrúi veitir nánari upplýsingar.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 16:30 17:30. Bjalla merkt Brynhildi.
Góð kjallaraíbúð í Hlíðunum.
Íbúðin skiptist í stofu, baðherbergi, svefnherbergi og eldhús.
Þvottahús í sameign nýtt með
einni annarri íbúð. Stór og vel
gróinn garður. Baldvin
sölufulltrúi veitir nánari
upplýsingar.

Heimilisfang: Bræðrborgarstígur 15, 101 RVK
Stærð eignar: 87,5 fm
Fjöldi herb.: 4
Byggingarár: 1958
Brunab.mat: 10,1 millj.

Heimilisfang: Barmahlíð 32, 105 RVK
Stærð eignar: 56,1 fm
Fjöldi herb.: 2
Byggingarár: 1946
Brunab.mat: 6,9 millj.

Baldvin Jónsson,
892 3330, baldvin@remax.is

Birgir Birgisson
hdl. Löggiltur fasteigna- og skipasali

Baldvin Jónsson,
892 3330, baldvin@remax.is

Birgir Birgisson
hdl. Löggiltur fasteigna- og skipasali

Tilboð óskast

REMAX KÓPAVOGUR

REMAX KÓPAVOGUR

HEF ÁKVEÐNA KAUPENDUR AÐ:

SNORRABRAUT 101 RVK - BYGGINGARREITUR

• Rað- eða parhúsi með bílskúr verð allt að
37 millj. Sérhæð kemur til greina ef falleg
• Einstaklings íbúð með svölum í 101
Reykjavík
• 4ra herbergja hæð eða húsi í 104 með bílskúr

Baldvin Jónsson,
892 3330, baldvin@remax.is

Mitt markmið er að
ná hámarksárangri
fyrir þig með heiðarleika og fyrirhyggju.
Persónuleg þjónusta
sem skilar árangri.

Birgir Birgisson
hdl. Löggiltur fasteigna- og skipasali

Um er að ræða heildareignina
að Snorrabraut 24. Fyrir liggur
samþykkt deiliskipulag að
byggingu á 640 fm. húsnæði,
t.d. 3 hæðir og kjallara. Baldvin
sölufulltrúi veitir allar nánari
upplýsingar

Heimilisfang: Snorrabraut, 101 RVK
Stærð lóðar: 194 fm
Nýtingarlutfall mest: 3,30
Byggingarár: 1933
Brunab.mat: 19,8 millj.

Baldvin Jónsson,
892 3330, baldvin@remax.is

Birgir Birgisson
hdl. Löggiltur fasteigna- og skipasali

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

Salómon Jónsson lögg. fasteignasali
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SMÁAUGLÝSINGAR

LEITIÐ AÐ BETRA BOÐI!

30 ÞÚSUND FERMETRA EIGNARLAND
MEÐ VATNI OG VEGI Á MÝRUNUM
FYRIR KRÓNUR 1.650.000
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Seldar lóðir eru merktar með rauðum punkti

Aðeins 79 km akstur frá Reykjavík

ERUM AÐ HEFJA LOKAÁFANGANN Í SÖLU EIGNARLÓÐA Í ÞÓRDÍSARBYGGÐ
Í STANGARHOLTSLANDI UPP MEÐ LANGÁ Á MÝRUM.

VEGAGERÐ OG VATNSVEITULÖGN Á LOKASTIGI.

24 LÓÐIR AF 60 ERU ENN Á BOÐSTÓLUM. LÓÐIRNAR ERU FRÁ 21.ÞÚSUND FERMETRUM
( 2.1. HA) UPP Í 49 ÞÚSUND FERMETRA (4,9 HA). HVER FERMETER SELDUR Á AÐEINS 55 KR.

KB BAN KI BORGARN ESI BÝÐU R FJÁRMÖGN U NARKOSTI
5% STAÐGREIÐSLUAFSLÁTTU R EÐA SVEIGJAN LEG GREIÐSLU KJÖR
VERÐU M Á STAÐN U M Í DAG LAUGARDAG OG SU N N U DAG.
NÁNARI U PPLÝSI NGAR Á WWW.LANGA.IS • I NGVI H RAFN S. 864-2879.
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Vissir þú ...
...að Sergiy Naidych frá Úkraínu
sigldi seglbretti í 71 klukkustund
og þrjátíu mínútur á Raydschevvatni í Úkraínu árið 2002 og er
það lengsta seglbrettamaraþon í
heimi?

Landsins mesta úrval
af yfirhöfnum

Rope Yoga 4 og 8 vikna námskeið
mánudaga, miðvikudaga og föstudaga kl. 7.30 – 8.35 og 18.30

Blómstraðu og njóttu þess í sumar
Breyttu stirðleika í mýkt og styrk.

S: 588 5518 Opnunartími • Mörkinni 6
mán. – fös. 10 – 18 • lau. 10 – 16

Sími 691 0381
Kristín Björg

...að EMI-útgáfan telur að rúmlega einn milljarður diska og segulbanda af Bítlaplötum hafi selst
til þessa.
...að talið er að sex hundruð
milljónir manna hafi fylgst með
því í beinni útsendingu í sjónvarpi þegar geimfarar Apollo 11
stigu fyrstir manna á tunglið eða
fimmtungur mannkyns?
...að stærsta útgefna bók heims
nefnist Bhutan og er 116 litsíðna
bók sem vegur 60,3 kíló, er 1,52
metrar á hæð og 2,13 metra
breið þegar hún er opnuð?
...að El Apóstol var fyrsta teiknimyndin í fullri lengd eða alls sjötíu mínútur en hún er frá Argentínu?
...að fyrsta kvikmyndahús heims
þar sem sýningartjöldin ná í heilan hring er staðsett í Evrópugarði
lifandi mynda í Futuroscope
nærri Poitiers í Frakklandi?
...að stærsta handtaska heims er
3,7 metrar á hæð, 3,54 metrar á
breidd og 1,6 metrar á dýpt og
var framleidd af Santa Marinella
leðurfylgihlutaframleiðandanum í
Brasilíu?
...að lengsta teikning eftir númerum er 378 fermetrar og var unnin
á Eyja-hátíðinni í Búdapest í Ungverjalandi 28. júlí árið 2003?
...að bandaríski sjóherinn hefur
flestar flugvélar í þjónustu sinni
af öllum sjóherum, eða rúmlega
fjögur þúsund?
...að mest notaða alþjóða símaleiðin er á milli Bandaríkjanna og
Kanada samkvæmt upplýsingum í
TeleGeography en talað var í 10,9
milljarða mínútna á milli landanna árið 2002?
...að Ray Tomlinson frá Bandaríkjunum sendi fyrsta tölvupóstinn
árið 1971 þegar hann vildi láta
reyna á hvort tvær tölvur gætu
skipst á skilaboðum?
...að fyrsta þekkta löggjafarþingið
eða ukkim var tveggja deilda
samkoma í Erech í Írak árið 2800
fyrir Krist? Elsta starfandi löggjafarsamkundan er hins vegar
Alþingi Íslendinga sem stofnað
var árið 930 eftir Krist.

FIMMTUDAGUR

MIÐVIKUDAGUR

ÞRIÐJUDAGUR

MÁNUDAGUR

SUNNUDAGUR

LAUGARDAGUR

» F R Á B Æ R S J Ó N VA R P S DA G S K R Á A L L A DA G A

FÖSTUDAGUR

...að kvikasilfur hefur lægsta
bræðslu- og suðumark allra
málma, eða -38,829 ˚C og
356,62 ˚C?

LAUGARDAGU R 11. júní 2005

VÍSINDAVEFUR
HÁSKÓLA ÍSLANDS

SNÁKUR Snákafælni er ein algengasta tegund dýrafælni.

Mikil og órökrétt hræ›sla
HVAÐ ER FÆLNI (FÓBÍA)?
Vísindavefnum hafa borist nokkrar spurningar um mismunandi
gerðir fælni, til dæmis: Af hverju
fær fólk fóbíu, hvað er blóðfælni,
af hverju erum við svona hrædd
við köngulær frekar en eitthvað
annað og af hverju stafar samskiptafælni?
Svar:Fælni eða fóbía er kvíðaröskun sem lýsir sér í mikilli og
órökréttri hræðslu við tiltekið
fyrirbæri. Í DSM-IV, flokkunarkerfi fyrir geðraskanir, er fælni
flokkuð í þrjá undirflokka, eða í
víðáttufælni, félagsfælni og afmarkaða fælni.
Víðáttufælni
Fólk með víðáttufælni óttast víðáttur, eins og nafnið bendir til,
sérstaklega þegar það er eitt á
ferð. Það hræðist samt einnig fjölfarna staði eins og verslanamiðstöðvar og staði sem lokaðir eru
af, svo sem lyftur, strætisvagna
eða lestarvagna. Víðáttufælið fólk
óttast alla þessa staði því þeir eiga
það sameiginlegt að erfitt er að
komast í burtu eða leita hjálpar ef
það skyldi fá felmturskast.
Í felmturskasti verður fólk
óstjórnlega kvíðið; það svitnar,
fær öran hjartslátt, á erfitt með
andardrátt, fær verk fyrir brjósti,
telur sig vera að missa stjórn eða
jafnvel deyja og svo framvegis.
Felmtursköst eru ekki hættuleg,
en þeir sem fá slík köst telja þau
oft vera það. Þetta eykur að sjálfsögðu á kvíða þeirra þannig að
felmtursköstin verða æ algengari.
Félagsfælni
Félagsfælið fólk hræðist það að
verða sér til skammar fyrir framan annað fólk. Það er oft hrætt við
að aðrir dæmi það, finnist það
heimskt, furðulegt eða veikgeðja.
Algengast er að fólk hræðist mest
að tala fyrir framan aðra. Fælnin
getur samt orðið svo alvarleg að
fólk óttist jafnvel að nota almenningsklósett, skrifa á meðan einhver horfir á það eða að borða eða
drekka fyrir framan aðra. Þar
sem enginn getur komist hjá því
að hafa samskipti við annað fólk
getur félagsfælni háð þeim sem af
henni þjást afar mikið.
Afmörkuð fælni
Ólíkt víðáttufælni og félagsfælni
beinist afmörkuð fælni aðeins að
einu tilteknu fyrirbæri. Afmörkuð fælni skiptist svo aftur í fernt:
Dýrafælni, náttúrufælni, aðstæðubundna fælni og blóðfælni.
Dýrafælni beinist að tilteknum
dýrum eins og hundum, snákum,
köngulóm
eða
skordýrum.
Snákafælni er algengasta dýrafælnin, að minnsta kosti í Bandaríkjunum. Fólk með náttúrufælni
hræðist fyrirbæri í náttúrunni
eins og óveður, miklar hæðir (lofthræðsla) eða vatn. Aðstæðubundin fælni beinist oft að almennings-

samgöngum, svo sem því að fara
yfir brýr, í flugvél eða gegnum
göng. Innilokunarótti (claustrophobia) er algeng tegund aðstæðubundinnar fælni.
Blóðfælni er ótti við að sjá
blóð, sprautur, sár eða önnur
meiðsl. Blóðfælni er nokkuð ólík
annarri afmarkaðri fælni. Í hinum
fær fólk yfirleitt örari hjartslátt
og hærri blóðþrýsting. Hjá fólki
með blóðfælni lækkar aftur á
móti bæði hjartsláttartíðni og
blóðþrýstingur sem leiðir til þess
að hætta er á yfirliði. Grunur leikur á að blóðfælni sé í raun ekki
ótti við blóð og annað slíkt, heldur
veki það fremur viðbjóð með
fólki.
Hugsanlegar skýringar á fælni
Flestar tegundir af fælni myndast
strax í barnæsku. Nokkrar deilur
hafa staðið um hvernig fælni
verður til, en líklegt er að engin
ein orsök sé fyrir allri fælni.
Helstu hugmyndirnar eru þó að:
● Fælni verði til með skilyrðingu, svo sem klassískri skilyrðingu. Í þessu felst að það sem
fælnin beinist að hafi í fortíðinni
parast við eitthvað sem vekur ótta
með fólki af náttúrunnar hendi og
fari því að vekja sömu óttaviðbrögð. Dæmi um þetta er ef fólk
lærir að óttast tannlækna því þeir
parast við sársauka.
● Fælni myndist með herminámi eða óbeinni skilyrðingu, þar
sem fólk læri að hræðast það sem
aðrir hræðast. Dæmi um þetta er
ef barn fer að hræðast hunda af
því að það verður vitni af því þegar hundur bítur móður þess.
● Fælni verði til með upplýsinganámi, þar sem upplýsingar
um að eitthvað beri að varast eða
sé hættulegt leiði til fælni sem
beinist að því. Dæmi er ef börn
verða hrædd við Grýlu því þeim
er sagt að hún sé hættuleg. Einnig
er líklegt að ótti við föstudaginn
þrettánda myndist með þessum
hætti.
● Fælni sé ásköpuð en ekki
áunnin. Þetta felur í sér að maður
læri ekki að verða hræddur, heldur læri maður að hræðast ekki.
● Eiginleikinn að læra að óttast
sumt meira en annað sé áskapaður.
Seinustu hugmyndirnar tvær
fela í sér að það sé engin tilviljun
hvað maður hræðist heldur óttist
fólk frekar það sem því sé mikilvægt að óttast út frá þróunarlegu
sjónarmiði. Þetta skýrir ef til vill
af hverju lofthræðsla, vatnshræðsla og ótti barna við aðskilnað frá foreldrum sínum er algengari en ótti við það sem tegundinni
hefur ekki stafað langvarandi ógn
af.
Heiða María Sigurðardóttir,
B.A. í sálfræði og starfsmaður
Vísindavefsins.

Fylgiklausa: Vísindavefur Háskóla Íslands fjallar um öll vísindi, hverju nafni sem nefnast. Meðal spurninga sem þar hefur verið glímt við undanfarið eru til dæmis: Af hverju
eru eyjarnar á Breiðafirði svona margar, af hverju nota sálfræðingar svartar klessumyndir og spyrja sjúklingana út í þær, hvað gerir geislafræðingur, hvað merkir „að
troða strý“ í orðaleiknum „Stebbi stóð á ströndu var að troða strý...“, hvað eru útfjólubláir geislar og hvað er líklegt að ísinn neðst í Vatnajökli sé gamall? Hægt er að lesa
svör við þessum spurningum og fjölmörgum öðrum á slóðinni www.visindavefur.hi.is.
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Fer›ast sem aldrei fyrr

Á SPÁNI ER GOTT AÐ .... LIGGJA OG SÓLA SIG
Sætaframboð hefur stóraukist milli ára hjá flestum ferðaskrifstofum en allt kemur fyrir ekki. Uppselt er orðið eða
er að verða í margar af vinsælustu ferðunum sem eru,
eins og síðustu áratugina, til Spánar og Portúgals.

ﬁeir eru fáir kaupmennirnir sem kvarta yfir litlum vi›skiptum ﬂessa dagana enda neysluæ›i Íslendinga sjaldan veri› meira.
Fer›askrifstofurnar ver›a áﬂreifanlega varar vi› ﬂa› enda eru flestar utanlandsfer›ir sem í bo›i eru ﬂetta sumari› a› ver›a uppseldar.

Þ

að er nokk sama hvar tekið
er niður. Hjá Heimsferðum
eru bókanir langt fram úr
áætlunum þrátt fyrir að sætaframboð hafi verið aukið um
fjórðung milli ára. Hjá Sumarferðum er sama uppi á teningnum þrátt fyrir helmingsaukningu
á framboði og tiltölulega fá sæti
laus í sólina næstu mánuði. Hjá
Icelandair og Iceland Express
má leita fram á haust áður en þau
fargjöld sem ódýrust eru í boði
finnast.

Eftirspurn umfram framboð
Helgi Jóhannsson, forstjóri
Sumarferða, segir tvennt skýra
aukna eftirspurn og góða sölu. „Í
fyrsta lagi hefur verð á utanlandsverðum lækkað til muna
sem hlutfall af launum. Um það
eru allir sammála að verð hafa
síðustu árin lækkað lítillega en
kaupmáttur hefur aukist á sama
tíma og því kostar það hvern og
einn minna að fara utan í sumarleyfi en áður. Hitt er einnig
mikilvægt að áfangastaðir og
þeir gistimöguleikar sem í boði
eru hjá flestum aðilum í dag eru
betri en áður. Meiri áhersla er
lögð á hótel sem eru í góðum
klassa og meira lagt upp úr því að
ferðalangurinn hafi það sem allra
best. Hér áður gat það átt sér
stað að lökustu hótelin voru fyrir
neðan allar hellur og viðskiptavinurinn fékk lítið fyrir sinn
snúð. Það er að mestu liðin tíð.“
Ekki verður lagt mat á þær
fullyrðingar en víst er að kvörtunum þeim er berast til að
mynda Neytendasamtökunum
vegna þessa hefur fækkað
undanfarin ár.
Fjölskyldur ganga fyrir
Séu auglýsingar ferðaskrifstofanna skoðaðar miðast verð
undantekningarlítið við fjögurra

Heimsferðir
Vika á Timor Sol á Costa del Sol
Sumarferðir
Vika á Viva Cala á Mallorca
Úrval/Útsýn
Vika á Ondamar í Portúgal
Plúsferðir
Tvær vikur á Marmaris í Tyrklandi
Úrval/Útsýn
Vika í Havana á Kúbu
Sumarferðir
Vika á Albir Garden á Costa Blanca
Kuoni/Apollo*
Vika á St. Nicolas á Korfu
* Flug frá Kaupmannahöfn

Fjögurra manna fjölskylda
verð á mann

Einstæð móðir með eitt barn
verð á mann

Einstaklingur

51.500

60.900

79.800

43.875

55.250

80.500

48.620

55.148

77.058

68.200

68.200

Ekki í boði

97.120

97.120

117.320

38.438

46.876

65.752

44.220

54.290

54.290

Auglýst verð flestra ferðaskrifstofa er nær undantekningarlaust miðað
við lægsta verð sem gildir eingöngu um fjölskyldur. Mikill verðmunur getur
verið á því verði og því hæsta sem einstaklingar greiða.

manna fjölskylda, hjón með tvö
börn. Er þetta í ósamræmi við
það sem gerist erlendis þar sem
algengara er að auglýsa verð per
mann eða í sumum tilfellum
miðað við hjón. Verðmunur er þó
sjaldan með þeim hætti og finna
má hérlendis en einstaklingur
greiðir að meðaltali 20-30 þúsund
krónum hærra verð á manninn
fyrir sólarlandaferð en fjögurra
manna fjölskylda. Eins eru dæmi
um að stöku ferðir sem auglýstar
eru á heimasíðum ferðaskrifstofanna eru einfaldlega ekki í
boði ferðist viðkomandi einn síns
liðs.
Varðandi verðmuninn segir
Andri
Ingólfsson,
forstjóri
Heimsferða, ástæðuna vera þá að
um 60 prósent þeirra sem ferðist
á vegum íslenskra ferðaskrifstofa séu hjón eða sambúðarfólk
með börn. „Einstaklingar greiða í
raun sama verð og aðrir fyrir

flugsætið en það er gistingin sem
vegur þungt enda getur sambúðarfólk skipt þeim kostnaði
milli sín.“
Hann tekur hins vegar fram
að Heimsferðir hafi þá reglu til
að koma jafnt fram við sína viðskiptavini að verð eru bæði birt
fyrir fjölskyldur og eins fyrir
einstaklinga enda sé annað kjánalegt. Slíkt á þá við um Úrval/Útsýn en öll tilboð á heimasíðu
þeirra miðast við tvo fullorðna og
tvö börn.
Latibær
Bæði Helgi og Andri eru sammála um að fáir Íslendingar séu
að notfæra sér þann kost að
fljúga til Bretlands eða Kaupmannahafnar og nýta sér lág fargjöld þaðan til hinna ýmsu borga
Evrópu. Fyrir því eru nokkar
ástæður en báðir töldu aðalatriðið vera að fyrirhöfnin væri

einfaldlega of mikil. Vissulega
væri hægt að gera afar fín kaup á
flugferðum og sumarleyfum frá
Bretlandi sérstaklega en mörgum þykir þyrnir í augum að
þurfa að millilenda, bíða jafnvel í
einhvern tíma á flugvellinum eða
fara milli flugvalla til að komast
á áfangastað. Helgi segir umstangið of mikið fyrir fólk sem
beðið hefur eftir því lengi að
komast í sumarfrí. „Þetta verður
að vera eins einfalt og hægt er.
Hér stígur fólk upp í vélina og er
fjórum tímum síðar komið á staðinn og byrjað að sóla sig. Það er
þess virði að greiða aðeins meira
fyrir en þess utan eru ferðir
héðan alls ekki mikið dýrari en
hægt er að fá gegnum netið frá
Englandi eða annars staðar.“
Andri er þessu sammála og
segir þetta sérstaklega eiga við
um barnafólk. „Fólk með eitt
barn eða fleiri prófar slíkt aðeins

einu sinni enda getur bið eftir
framhaldsflugi verið mjög löng
og kostað mikinn barning.“
Lægstu fargjöldin uppseld
Engu að síður eru hagstæðustu
flugtilboðin hjá Icelandair og
Iceland Express uppseld að
mestu í sumar. Hafi menn hug á
að fljúga á ódýrasta fargjaldi
Iceland Express er hægt að finna
stöku sæti á þeim verðum um
miðjan september.
Icelandair auglýsir svokallaða
netsmelli og er um þrjú mismunandi verð að ræða. Sem dæmi var
ódýrasti netsmellurinn fimmtudaginn 9. júní ferð til Glasgow á
19.900. Önnur fargjöld voru talsvert dýrari og virðist fyrirtækið
að mestu hætt að bjóða verð
undir 20 þúsundum króna eins og
neytendum gafst kostur á síðasta
sumar og vetur.
albert@frettabladid.is

Hágæða flatir skjáir
í Hagkaupum Smáralind og Akureyri
Vaxtalaus

United 42" Plasma Sjónvarp
með móttakara

verðsprengja!

aðeins

*

9.999

• 42" HD plasma skjár
• Upplausn 852x480 (VGA, SVGA, XGA) með
Skerpu 1000:1
• Birta: 640 cd/m2
• Progressive scan
• 2x10w nicam stereó hljóðkerfi með 2 hátölurum
• Sjónsvið: 160°
• 2 scart tengi, DVI og PC tölvutengi
• Mynd í mynd (2 tunerar)
• Textavarp
• Fjarstýring
• Stærð (bxhxd): 124,5x64,5x8,5 (með hát.)
• Stærð (bxhxd): 104,5x64,5x8,5 (án hát.)

kr

á mán. í 20 mánuði

Verð nú 199.980,Verð áður 249.990,-

Vaxtalaus

Vaxtalaus

verðsprengja!

verðsprengja!

aðeins

aðeins

*

9.999

*

7.499

kr

kr

á mán. í 20 mánuði

á mán. í 20 mánuði

Verð 199.980,-

Verð nú 149.980,Verð áður 199.990,-

United 30" LCD breiðtjaldssjónvarp

Philips 32" LCD breiðtjaldssjónvarp

• 30" 16:9 LCD skjár • Upplausn 1280x768 (VGA, SVGA, XGA)
• 600:1 skerpa og comb filter • Sjónsvið: 170° • 10w nicam stereó hljóðkerfi
með 2 hátölurum • 6 breiðtjaldsstillingar: 4:3, zoom 14:9, zoom 16:9, zoom texti,
super zoom og widescreen • 2 scart, SVHS og heyrnartólstengi • 124 síðna
textavarp • Fjarstýring • Borðstandur fylgir • Mál í cm (bxhxd): 87,5x50x10,5

Vaxtalaus

verðsprengja!

aðeins

• 32" HD LCD skjár • Upplausn 1366x768 (VGA, SVGA, XGA, WXGA) • Digital crystal clear og contrast
plus • Ljósskynjari og active control til að minnka glampa • Skerpa: 400:1 og svartími: 18ms • Sjónsvið
(H/V): 176/176° og birtustig: 450 cd/m2 • 2 x 30w nicam stereó hljóðkerfi með virtual dolby surround
• 2 scart tengi (með RGB) og PC tengi (VGA) • Stereo inn og út • Heyrnartóls, SVHS og AV tengi
• Textavarp • Smart picture og smart sound • Fjarstýring • Borðstandur fylgir • Mál (bxhxd):
92,4x55x22,2 cm (með standi) og þyngd: 18,2kg

Vaxtalaus

verðsprengja!

aðeins

*

4.999

*

6.665

kr

kr

á mán. í 10 mánuði

á mán. í 12 mánuði

Vaxtalaus

verðsprengja!

aðeins

*

8.332

kr

á mán. í 12 mánuði

Verð nú 49.990,-

Verð nú 79.980,-

Verð nú 99.984,-

Verð áður 54.990,-

Verð áður 139.990,-

Verð áður 149.990,-

Philips 14" LCD sjónvarp

Philips 20" LCD sjónvarp

Active Matrix TFT skjár 4:3

Active Matrix TFT skjár 4:3

United 27" LCD Sjónvarp með mótakara

• Upplausn: 640x480 punktar • Anti-Reflex • Skerpa:
450:1 og svartími: 16ms • Sjónsvið (H/V): 140/115°
og birtustig: 450 cd/m2 • Smart picture og smart
sound control • Textavarp • 8w RMS nicam stereo
hljóðkerfi • Scart (með RGB), SVHS og RCA tengi
• Tengi fyrir heyrnatól • Borðstandur fylgir • Mál
(hxbxd): 33,8x31,9x14,5 cm • Þyngd: 4kg

• FM útvarp • Upplausn: 640x480 punktar • Anti glare og
digital comb filter • Skerpa: 350:1 og svartími: 25ms •
Sjónsvið (H/V): 176/176° og birtustig: 450 cd/m2 • Textavarp
með 10 síðna minni • 20w stereó hljóðkerfi með virtual
dolby surround • Scart og SVHS tengi • FM útvarp með 40
stöðvaminnum • Borðstandur fylgir • Tengi fyrir heyrnatól
• Mál í cm (bxhxd): 47,7x43,5x10,6

• 27" LCD Skjár • Upplausn 1280x768 (VGA, SVGA, XGA, WXGA) með
Progressive Scan • Skerpa:500:1 • Birta: 500 cd/m2 • Sjónsvið: 170°
• 2x7w SRS Surround Hljóðkerfi með 2 Hátölurum • 2 Scart tengi, Component
(YPbPr) og DVI tengi • Tölvutengi • AV og Heyrnartólstengi að framan
• Mynd í mynd (2 Tunerar) • Textavarp • Fjarstýring • Mál (bxhxd): 81x44,5x11

Gildir á meðan birgðir endast.
*Stimpil- , seðil- og lántökugjald ekki innifalið.
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ﬁa› eru nokkrar
breytingar á lífi Jónsa,
söngvara Svörtu fatanna.
Hann hóf flugnám á
28 ára afmælisdaginn
sinn, er búinn a› leika
í sinni fyrstu kvikmynd
og í október mun
honum fæ›ast barn
númer tvö. Marta

María Jónasdóttir

hitti hann í gó›u tómi
og fékk a› vita örlíti›
meira.

Dreymir um stífpressaðan einkennisbúning
S

öngvarinn Jón Jósep Snæbjörnsson kemur eins og
stormsveipur inn á kaffihúsið þar sem við höfum mælt okkur
mót. Það fyrsta sem hann spyr er
hvort nýja hárgreiðslan sé í lagi.
Ég játa því og spyr á móti hvort
hann sé að reyna að breyta ímyndinni.
„Það er ekkert á bak við þetta.
Ég er búinn að vera mjög stuttklipptur með hanakamb í tvö ár
svo það var bara kominn tími á
breytingar. Kannski er þetta hluti
af undirmeðvitundinni enda er
maður orðinn svo ráðsettur og
alveg að detta inn í vísitölufjölskylduna,“ segir Jónsi en hann og
eiginkona hans, Rósa Björgvinsdóttir, eiga von á sínu öðru barni í
okóber. Það er mikil tilhlökkun á
heimilinu enda hafa þau hjónin
hreiðrað um sig í stærri íbúð og
vilja hvergi annars staðar búa en í
Hafnarfirði. Fyrsta júní síðastliðinn, á afmæli kappans, hóf hann
flugnám hjá Flugskóla Íslands.
„Ég ætla að klára einkaflugmannsprófið í sumar en það gefur
mér réttindi til að fljúga einn um
háloftin með farþega án endurgjalds. Í framhaldinu stefni ég að
því að verða atvinnuflugmaður ef
ég get og tíminn leyfir. Mig
dreymir um stífpressaðan flugmannabúning,“ segir hann og
hlær og bætir við að flugmannanámið sé partur af æskudraumi
hans. Þegar hann var drengur
fannst honum svalast að vera
söngvari, leikari eða flugmaður.
Hann á því bara eitt eftir.
„Flugmannanámið
hefur
blundað í mér mjög lengi. Kiddi
vinur minn á Akureyri er að læra
flug og hann kom þeirri hugmynd
að hjá mér að þetta væri mögulegt. Einhvern veginn hafði ég
ekki leitt hugann að því að þetta
væri möguleiki.“ Þetta er þó ekki
í fyrsta skipti sem hann sest á
skólabekk því hann stundaði viðskiptafræðinám við Háskóla
Íslands frá 1998-2000.

„Ég var að rjátla við þetta en
hljómsveitin tók einfaldlega allan
minn tíma svo árangur lét á sér
standa. Ég var fínn námsmaður í
grunnskóla en í menntaskóla
slaknaði aðeins á þessu því ég
lagði það í vana minn að læra bara
daginn fyrir próf. Ég tók svolítið
skarpt á félagslífinu í menntaskóla í stað þess að læra heima, en
það reyndist mér mikill lífsins
skóli engu að síður. Þar þjálfaði ég
þessa félagslegu hlið á sjálfum
mér sem hefur gagnast mér vel.

,,

Ég var að rjátla við
þetta en hljómsveitin tók einfaldlega allan
minn tíma svo árangur lét á
sér standa. Ég var fínn
námsmaður í grunnskóla en
í menntaskóla slaknaði aðeins á þessu því ég lagði
það í vana minn að læra
bara daginn fyrir próf. Ég
tók svolítið skarpt á félagslífinu í menntaskóla í stað
þess að læra heima.

Ég er ekki mjög hamlaður á þessu
sviði,“ segir hann og hlær.
Fjölskyldan skiptir öllu máli
Jónsi er mikill fjölskyldumaður
og það færist líf yfir andlit hans
þegar hann talar um eiginkonu
sína og einkasoninn Trausta sem
er fjögurra ára. „Ég finn fyrir því
að fjölskyldan er akkeri mitt.
Maður getur misst sjónar af raunveruleikanum með því að upplifa
óhóflega mikla aðdáun í langan
tíma. Þess vegna er svo eðlilegt að

hengja popparann upp á snaga
þegar maður kemur heim og setja
í þvottavél, laga til og lesa fyrir
börnin sín. Ég er líka þeirrar
skoðunar að fólk eigi að eignast
börnin sín fyrr en seinna. Ég er
samt ekki að mæla með fæðingum
undir 20 ára aldri, en að vera
frekar nær þrítugu en fertugu
þegar fólk hugar að barneignum
finnst mér skipta miklu máli. Mig
dreymir um að eiga góð ár með
konunni minni eftir að börnin
vaxa úr grasi og að við getum gert
eitthvað skemmtilegt saman og
notið barnabarnanna áður en ég
fer að kalka. Mér hefur alltaf
fundist fjölskylda afskaplega

mikilvæg. Ég kem frá sterkri fjölskyldu á Akureyri. Mamma mín
og pabbi eru afar heil og við
systkinin fengum gott uppeldi.
Mér fannst við hafa allt til alls
þótt við óðum ekki í efnislegum
gæðum. Mér finnst það mikilvægt. Þetta er ég að upplifa í dag
í fari konunnar minnar og sonar
míns. Í starfinu sem ég sinni er
svo mikilvægt að vera niðri á
jörðinni. Ég er ekkert öðruvísi en
aðrir. Ég versla í Bónus, fer á
klósettið og sef yfir mig.“
Sumarið í sumar verður ekkert
öðruvísi en hin sumrin fyrir utan
flugnámið. Hann verður að spila
með hljómsveit sinni á böllum en
líka í brúðkaupum, veislum og svo
er hann vinsæll skemmtikraftur
þegar kemur að því að hrekkja og
skemmta gæsum og steggjum.
„Ég rýk inn á gæsirnar og
hristi aðeins upp í þeim og reyti af
þeim fjaðrirnar viku fyrir brúðkaup. Þær eru kannski að vinna
vinnuna sína þegar ég kem
askvaðandi með gítarinn og spila
lag. Þetta er svo fyndið og gaman
þegar fólk verður undrandi.
Stundum er ég fenginn til að
steggja menn sem gjörsamlega
þola mig ekki. Þá er ég fenginn til
að syngja fyrir þá og læt náttúrlega eins og þeir séu mínir bestu
aðdáendur. Ég gef þeim plaköt og
eiginhandaráritanir. Ég tek líka
myndir af mér með þeim og
svona. Um daginn var ég beðinn
um að syngja lag með steggi inni í
stúdíói. Því miður komst ég ekki
en þetta er samt frábær hugmynd,“ segir hann. Jónsi segir að
fólk sé æði hugmyndaríkt þegar
kemur að slíkum uppátækjum.
„Þegar ég var steggjaður var
það ekki sérlega ævintýralegt. Ég
fór í Paintball og út að borða. Einu
vinir mínir voru strákarnir í
hljómsveitinni því ég þekkti fáa
hérna fyrir sunnan. Konan mín
var ólétt og það var brjálað að
gera svo ég var bara ánægður með
þetta. Annars held ég að ég tæki

því ekki sérlega vel ef það væri
sprellað með mig fram úr hófi.“
Hommatalið var þreytandi
Kvikmyndin Strákarnir okkar
verður frumsýnd þegar hausta
tekur. Jónsi leikur eitt af hlutverkunum í myndinni og hafði
hann afar gaman að þessu verkefni. „Þetta var í raun eins og að
vera að leika í rosalega löngu
myndbandi með fullt af aukaleikurum.
Þegar ég var beðinn um að
leika í bíómynd sem fjallar um
samkynhneigt
utandeildarlið
fannst mér það spaugilegt. Sérstaklega af því að ég hef haft samkynhneigðan stimpil á mér í gegnum tíðina. Ég spurði framleiðendurna strax hvort þetta væri gáfulegt fyrir mig og minn feril og
þeir sannfærðu mig um að þetta
væri málið. Týpan sem ég leik er
gagnkynhneigð með fullkomna
þolinmæði gagnvart samkynhneigðum. Hvort maður geti svo
lesið það milli línanna verður að
koma í ljós. Þetta er ofboðslega
fyndin mynd sem tekur á þessu
gráa svæði sem utandeildin er.
Allir þurfa að fara saman í sturtu
og hvað gerist ef einn úr hópnum
er samkynhneigður?“ segir hann
og er kíminn á svip. Spurður um
hvort það hafi ekki verið erfitt að
leika án þess að hafa farið í nám
segir hann svo ekki vera.
„Þetta er spurning um að
ímynda sér hluti og bregðast einhvern veginn við. Þetta er
skemmtilegt og er góð þjálfun. Ég
held að hluti af góðum tónlistarmanni sé að vera með einhverja
grunntilfinningu gagnvart leiklist. Ef maður er í broddi fylkingar þarf maður oft að ímynda sér
að manni líði öðruvísi en manni
líður í raun og veru. Þannig að
þetta krossast. Skemmtilegast var
þó að kynnast þessum litríku
persónum sem léku í myndinni.
Valdimar Örn Flygenring, Jóhann
G. Jóhannsson og Maríus Sverris-
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Hjartaskur›læknir færir okkur brimbrettarokk

MARGT Í BOÐI Jónsa finnst hann
standa með pálmann í höndunum, byrjaður í flugnámi og svo er annað barn á
leiðinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Það skemmtilega við þetta er að
maður þarf ekki að leggja hart að
þessu fólki að koma til Íslands,“
segir Tómas Guðbjartsson, hjartaskurðlæknir, sem hefur notað frístundir sínar til þess að skipuleggja tónleikahald einkum í Svíþjóð þar sem hann er búsettur en í
vaxand mæli einnig hér á landi.
„Ég hef varla undan að taka við
óskum skandinavískra hljómlistarmanna um að fá að koma til Íslands. Þeir eru færri sem komast
að en vilja.“
Tómas er yfirlæknir á hjartaog lungnaskurðdeild háskólasjúkrahússins í Lundi, en jafnframt mikill áhugamaður um tónlist. Hann lærði á fiðlu í æsku en

son fóru alveg á kostum og voru
helmingi fyndnari þegar þeir
voru komnir í karakter.“
Þrátt fyrir að Jónsi hafi orðið
mikið fyrir barðinu á kjaftasögum
um meinta samkynhneigð hans
lætur hann það ekkert á sig fá.
„Fyrst varð ég ofboðslega
undrandi á þessari umræðu og
mér sárnaði mjög mikið. Ég á mikið af samkynhneigðum vinum og
sú hugsun læddist að mér hvort ég
ætti að breyta samskiptum mínum
við þá. Svo komst ég að því að ég

,,

Þegar ég var beðinn
um að leika í bíómynd sem fjallar um samkynhneigt utandeildarlið
fannst mér það spaugilegt.
Sérstaklega af því að ég hef
haft samkynhneigðan stimpil á mér í gegnum tíðina.

ætlaði að sjálfsögðu ekki að fórna
vinskap bara út af umræðu sem er
í kringum mig. Núna er þetta
þannig að ég get ekkert verið að
agnúast út af þessu. Þetta er
stórfurðuleg umræða sem kemur
ekki lengur við mig. Þetta var
samt leiðinlegt fyrir Rósu konuna
mína. Sem betur fer er hún ekki
eins og fólk er flest. Ég þekki ekki
sterkari karakter en hana og hef
fengið mikinn stuðning frá henni í
gegnum tíðina. Oft hefur það ekki
verið gott að vera gift manni eins
og mér. Ég kann ekki að elda og
get stundum verið mjög óþolinmóður. En hún hefur sýnt mér
ótrúlegan skilning. Ég held ég
skuldi henni heilan áratug af
þolinmæði eins og sakir standa,“
segir hann og bætir við að hamingjan leiki við hann. „Á þessu
augnabliki finnst mér ég standa
með pálmann í höndunum. Ég get
varla tekið sæluvímuglottið af
andlitinu.“
martamaria@frettabladid.is

hefur á seinni árum fundið tónlistaráhuga sínum útrás með því að
efna til tónleikahalds hvenær sem
tækifæri gefst.
„Mest hef ég verið í djassinum,
en líka klassík og raunar hvaða
tónlist sem er,“ segir Tómas sem
nýverið tók á móti hljómsveitinni
Jagúar úti í Svíþjóð.
Jagúar lék þar á þrennum tónleikum í lok maí. Á einum þeirra
lék sænska hljómsveitin Langhorns með Jagúar.
Sú hljómsveit er núna komin til
Íslands fyrir tilstilli Tómasar og
spilar með Trabant á Nasa við
Austurvöll á laugardaginn.
„Þeir spila surfrokk, brimbrettarokk, músík sem heyrist

BÁSÚNULEIKARINN OG YFIRLÆKNIRINN Samúel í Jagúar og Tómas Guðbjartsson á Stórtorginu í Lundi, þar sem
Jagúar hélt nýverið tónleika fyrir milligöngu Tómasar. Á morgun spilar sænska
brimbrettarokksveitin Langhorns á Nasa.

ekkert mikið á Íslandi. En þeir eru
ógeðslega töff. Músíkin þeirra
hefur verið mikið spiluð í sjónvarpi og kvikmyndum, til dæmis
var lag með þeim í Sex in the
City.“
Tómas hefur búið ellefu ár í útlöndum en er nú væntanlegur til
landsins og kemur til starfa á
Landspítalanum við Hringbraut.
Hann segist samt örugglega ætla
að halda áfram að stússast í tónleikahaldi, enda er tónlistin
honum kær.
„Það er ýmislegt í deiglunni
innan djassins meðal annars kemur hingað í haust, á Djasshátíðina,
dönsk og norsk hljómsveit sem
heitir Hot ’n’ Spicy.“
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Krúttlegar rassamerkingar eða subbuskapur
Handknattleikssamband Íslands hefur a› undanförnu selt gamlar landsli›streyjur til styrktar U-21
árs landsli›i karla. ﬁa› sem eftir er af treyjunum ver›ur selt á leik Íslands og Hvíta-Rússlands í
undankeppni EM sem fram fer í Kaplakrika á sunnudaginn. Rósa Sign‡ Gísladóttir fékk landsli›smennina Vigni Svavarson og ﬁóri Ólafsson til a› máta nokkra búninga og lög›u sérfræ›ingarnir
Adolf Ingi Erlingsson, Ragnhei›ur Gu›finna Gu›nadóttir
og Arnar Gauti mat sitt á herlegheitin.

DÓMNEFNDIN
ARNAR GAUTI TÍSKULÖGGA Arnari Gauta
fannst búningurinn sem
notaður er í dag flottastur,
en þröng treyja í retró stíl
var númer 2.

Flottasti búningurinn
Adolf Ingi: Þröngur með skáröndum. Maður sér bara fyrir sér
Bjarna Guðmunds skeiða á vellinum. Þessi er klassískur, mjög fallegur. Einfaldur og stílhreinn, flott
hálsmál. Og ekkert verra fyrir
stelpurnar að hann sé þröngur svo
þær geti séð hvernig strákarnir
eru vaxnir. Þessi er fallegastur.
Það vantar bara að sjá stuttu buxurnar. En hann er virkilega flottur
þessi.

RAGNHEIÐUR GUÐFINNA Vill hafa þröngt
snið á búningunum svo
brjóstkassinn sjáist almennilega og auglýsingar á
rassinum spilla ekki fyrir.

væri
flottasti
búningurinn.
Kannski aðeins of þröngur á módelinu. Þetta er svo sjúklega þröngt.
Mér finnst flott að hafa þá aðsniðna en ekki of. Maður vill ekki
sjá allar fellingar sem eru til.
Rendurnar koma vel út, mjög
flott samsetning. Þetta er að
koma aftur í tisku. En merkingarnar á ermunum skemma.
Arnar Gauti: Mér finnst hann mjög
flottur. Hann er svolítið gamaldags, í retro stíl. Þröngur og flottur. Þessi búningur er númer 2 hjá
mér.

Ragnheiður Guðfinna:Mér finnst
hann alveg mergjaður, svakalega
flottur. Ég myndi segja að þetta

|

HM 1986

ADOLF INGI ÍÞRÓTTAFRÉTTAMAÐUR Sér handboltastjörnurnar Kristján
Arason, Sigurð Gunnarsson
og Bjarna Guðmundsson
fyrir sér í gömlu búningunum. Adolf hefur sterkar
skoðanir á búningunum og
er sérstaklega illa við auglýsingarnar.

|

Umdeildar rassamerkingar
Adolf Ingi: Þessi er nýtískulegur og smart
en mér finnst hann bara of útataður í auglýsingum. Þar að auki finnst mér óviðeigandi að landsliðsmenn séu með fyrirtæki á
rassinum. Svolítill subbuskapur, allar þessar auglýsingar.

|

EM 2004 – núverandi búningur

Ragnheiður Guðfinna: Mér finnst hann
bara flottur. Voðalega krúttlegar þessar
rassamerkingar. Fyrirtækið sem fær

|

merkingu þarna aftan á er alla veganna
heppið. En mér finnst of mikið af merkingum á bolnum. Litasamsetningin er góð,
blár er alltaf flottur litur í sambland við
hvítt.
Arnar Gauti: Þetta er langflottasti búningurinn. Mér finnst bara flott snið á buxunum, flott snið á búningnum. Það vantar
samt rauðan í þetta.

|

Tískuslys eða klassísk snilld
Adolf Ingi: Þetta er náttúrulega bara klassísk
snilld, ekkert annað. Hreint og tært. Maður sér
Kristján Arason og Sigurð Gunnarsson fyrir sér,
þetta er frá þeim tíma þegar hetjur riðu um
héruð. Flottasti búningurinn.

Arnar Gauti: Þetta er bara ljótur búningur. Þetta er
greinilega svona 1980 týpa og tískan þá var bara ekki
góð. Langt frá því að vera sexí. Þetta var bara ekki gott
tímabil í neinu. Buxurnar eru svona eins og leikfimisfötin í gamla daga. Hentar vel fyrir stelpur í blaki.
ÓL 1988

Meinlaust grey

Ragnheiður Guðfinna: Það er bara
eiginlega „no comment“. Hann er
svo ofsalega „plain“, það er ekkert sem vekur áhuga minn á honum.
Arnar Gauti: Ég skil ekki af
hverju hann er rauður. Asnalegt
að hafa hann ekki bláan í grunninn. Annars er þetta bara allt í
lagi.

ætlað 9-10 ára börnum verður í Norræna húsinu 20.-23. júní nk.

Gert er ráð fyrir tveimur hópum
A) kl. 09:00-12:00 og B) kl. 13:00-16:00
Lisa María Kristjánsdóttir, B.ed.
og Casper Vilhelmsen, B.ed

Námskeiðsgjald kr. 5.000
Skráning í Norræna húsinu hjá Ingibjörgu Björnsdóttur,
s.5517030 eða í tölvupósti agni@nordice.is
www.nordice.is

ÓL 1984

|

Retró snilld
með mjóu mitti
Adolf Ingi: Þarna er náttúrulega
bara hrein og tær snilld á ferðinni.
Hvítur og þröngur Hummel búningur. Snilld hönnunarlega séð.
Guðmundur Guðmundsson og Þorgils Óttar Mathiesen koma upp í
hugann. Já, þetta er náttúrulega
bara ódauðleg snilld. Sjáðu hvað
hann leggur mikla áherslu á mjótt
mittið. Þröngur og flottur, eitthvað
fyrir stelpurnar að sjá. Og með
dönsku Hummel rendurnar, þessi
er æðislegur. Það er líka bara ein
auglýsing.
Ragnheiður Guðfinna: Hann glansar svo svakalega þessi, maður þarf
að setja á sig sólgleraugu. Og númerið er allt of stórt að framan og
aftan. Mér fannst þessi búningur
ekkert sérstakur.
Arnar Gauti: Mér finnst þessi svolítið flottur. Svolítið retró yfirbragð. Mér finnst flott að hafa hann
svona þröngan. Flottasti fótboltabúningurinn er einmitt ítalski búningurinn, hann er svona níðþröngur. Þeir eru fullir af egói Ítalarnir
og búningurinn náttúrulega er
það, eins og þessi. Þetta er rosalega handboltalegur búningur,
Hummel og rendur. Svolítið flott
líka Icelandair logóið, mjög smart
miðað við 10-11 lógóið. Flottur í
heild.

|

Sumarnámskeið í dönsku talmáli

Kennarar:

|

Adolf Ingi: Hann er svona...ósköp
„dull“. Hann gerir ekkert fyrir
mig. Mér finnst hálsmálið ekkert
smart. En hann er meinlaus,
hvorki ljótur né fallegur.

Ragnheiður Guðfinna: Buxurnar eru alveg
„hilarious“, alltof stuttar! Ef ég tala fyrir
hönd allra kvenna þá er ég mjög ánægð
með þetta að vissu leyti, að hafa þær svona stuttar.
Það sést vel í fótleggina. Þetta er eins og að sjá Jane
Fonda í gömlu eróbikk myndböndunum. En buxurnar
eru samt tískuslys. Bolurinn er alveg í lagi, blái liturinn er fínn.

|

HM 1990

|

Púkalegt snið
Adolf Ingi: Þessi nálgast það að
vera jafnljótur og hinn. Ég vona
að það sé búið að taka leyfið af
hönnuðinum sem bjó þetta til.
Gamlir skátahöfðingjar segja
að það eigi ekki að vanvirða íslenska fánann en það liggur við
að það sé gert þarna, þegar honum er smellt svona á hliðina.
Þetta er ljótt, bara ljótt.
Ragnheiður Guðfinna: Hann er
náttúrlega bara alltof víður. Í
rauninni bara algjörlega úr

sniðinu. Svolítið púkalegur, of
síður og víður. Maður sér
engan brjóstkassa, eins og
kvenmenn vilja sjá. En
aftur á móti finnst mér
litirnir flottir, góð samsetning á íslensku fánalitunum.
Arnar Gauti: Gaman að sjá
fánalitina en ljót hönnun
og ljótt snið. Þessi er bara
alltof víður, alla veganna á
þessu módeli.

|

HM 1995

|
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EM 2002
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Leiðinlegi einfeldningurinn
Adolf Ingi: Búningurinn tengist
góðum minningum. Ákaflega
karlmannlegur, enda tröll eins
og Sigfús Sigurðsson sem hafa
klæðst þessum búningi. Hann
er svona einfaldur og allt í lagi.
Svolítið töff buxurnar. Hann
Vignir er flottur í þessu.
|

FRIÐARLEIKAR 1987

|

Ljóti andarunginn
Adolf Ingi: Hörmung, líklega ljótasti landliðsbúningur „forever“. Í fyrsta
lagi er Abba auglýsingin
náttúrulega alveg fáránlega ljót, svo er hálsmálið
líka ljótt. Þetta er bara
ekki klæðilegt. Ég
er guðs lifandi feginn að við notum
þetta ekki lengur.

Ragnheiður Guðfinna: Svolítið
týpískur búningur. Of hlaðinn
af merkingum. Ég er ekki alveg
nógu hrifin af honum vegna
þess að hann er rauður, ég er
hrifnari af bláum.
Arnar Gauti: Hann er rosalega
„plain“. Frekar einfaldur búningur sem gerir ekkert.

Ragnheiður
Guðfinna:
Þetta er annað
tískuslys.
Hvíti kraginn gerði útslagið.
Arnar Gauti:
Hvað stendur á
þessu? Þetta er einkennilegur búningur. Ég skil ekki einu
sinni hvað stendur
framan á honum.
Þetta er bara ljótasti
búningur sem ég hef
séð.

www.toyota.is

Í S L E N S K A AU G L Ý S I N G A S TO FA N / S I A . I S TOY 2 8 6 4 2 0 6 / 2 0 0 5

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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Sendu SMS skeytið
BTL GAME
á númerið 1900
og þú gætir unnið.

Þú gætir unnið:
God og War
Kippur af Coca Cola
DVD myndir
Aðra tölvuleiki
Og margt fleira.

12. hver vinnur.
D3

Vinningar verða afhentir hjá BT Smáralind. Kópavogi.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið

ÁSBJÖRG OG ÞÓRA Stelpurnar tóku með sér hvor sinn bakpokann til Úganda og því mikill höfuðverkur að koma öllu fyrir. Þær bjuggu
sig þó undir að hafa ekki rafmagn á gistiheimilinu og gátu því skilið óþarfa tæki eftir heima.

Vi› læknum okkur bara sjálfar
Læknanemarnir Ásbjörg Geirsdóttir og ﬁóra Kristín Haraldsdóttir eru komnar til
Úganda ﬂar sem ﬂær munu starfa sem sjálfbo›ali›ar á vegum Hjálparstarfs kirkjunnar í baráttunni gegn alnæmi. Rósa Sign‡ Gísladóttir hitti ﬂær daginn fyrir
brottför og fékk gæsahú› af tali um bólusetningar, sjúkdóma og heimilislaus börn.

P

róflestur hjá Ásbjörgu og
Þóru Kristínu varð óvenju
annasamur í ár enda krefst
sjö vikna dvöl í Úganda mikils
undirbúnings og margra bólusetninga. „Við erum að verða búnar að
fá allar bólusetningar sem til
eru,“ segir Ásbjörg hlæjandi en
þær stöllur lögðu af stað til Úganda tveimur dögum eftir síðasta
prófið. Hjálparstarf kirkjunnar á
Íslandi styrkir verkefni Lúterska
heimssambandsins í Úganda og
munu stelpurnar taka þátt í því.
Starfið er fjölbreytt en aðaláherslan er lögð á að koma börnum
sem misst hafa foreldra sína úr alnæmi til hjálpar. „Þetta er rosalega flott verkefni,“ segir Þóra.
„Það sem mér fannst svo flott er
að það er verið að hjálpa börnunum og fólkinu að hjálpa sér sjálft.
Ekki eins og svo oft er gert í
hjálparstarfi þegar það á bara að
koma inn og bjarga heiminum.
Það er horft til framtíðar,“ segir
Þóra. „Það er verið að kenna þeim
í rauninni að bjarga sér, það er
verið að kenna þeim að byggja
húsin og búa til vatnsbrunna og
þess háttar þannig að þau geti
gert þetta í framtíðinni,“ bætir
Ásbjörg við.

Langaði í öðruvísi sumarvinnu
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
stelpurnar fara út saman í hjálparstarf því fyrir tveimur árum fóru
þær sem læknanemar í mánuð til
Brasílíu svo þær eru ágætlega
undirbúnar. „Það gekk svo ofsalega vel og við komumst að því að
við áttum rosalega auðvelt með að
ferðast saman,“ segir Þóra. Sú
reynsla hvatti þær til að endurtaka
leikinn. „Það var eiginlega bara
núna í janúar að við vorum að spá í
sumarið. Okkur langaði til að gera
eitthvað öðruvísi,“ segir Þóra.

„Það er náttúrlega búið að vera
svo mikið að gera í náminu, okkur
langaði að breyta til,“ bætir Ásbjörg við, en þær hafa nú lokið
fjórða árinu í læknisfræðinni og
eiga tvö ár eftir. Þóra og Ásbjörg
leituðu til fyrirtækja um að
styrkja þær til fararinnar og varð
lyfjafyrirtækið AstraSeneca við
beiðninni. Fyrirtækið borgar allar
ferðir, gistingu, uppihald og bólusetningar.
Þrjár gerðir sýklalyfja og fyrirbyggjandi malaríutöflur í
farteskinu
Þeir eru ekki margir sem leggja í
sjö vikna ferð þar sem við öllu má
búast. Stelpurnar viðurkenna að
vera smá hræddar. „Jú, jú, auðvitað. Ég veit alveg að þetta verður
ekkert auðvelt, þetta verður enginn dans á rósum,“ segir Þóra.
„HIV smitið þarna í þessum héruðum er alveg langt yfir landsmeðaltalinu. Landsmeðaltalið er 6
prósent en á þessum slóðum er 25
prósent gefið upp en það gæti alveg verið hærra,“ segir Ásbjörg.
„Það er alveg fullt af hættum. Og
þú átt alltaf á hættu að sýkjast af
malaríu,“ segir hún. Í lyfjabirgðunum sem þær taka með sér eru
meðal annars þrjár gerðir af
sýklalyfjum og fyrirbyggjandi
malaríutöflur. Nú kemur sér vel
að vera læknanemi. „Við læknum
okkur bara sjálfar!“ segir Ásbjörg.
Stelpurnar verða í Rakai og Ssembabule héruðunum í Úganda en
þær vita ekki nákvæmlega hvar
né hvernig þær munu búa. „En
það er líka það sem er svo spennandi, maður er að undirbúa sig
undir það versta. Það fær mann til
að hugsa, að taka hlutina ekki of
sjálfsagða. Maður getur ekki farið
í sturtu á hverjum degi og

þannig,“ segir Ásbjörg. „Við erum
alltaf að búa okkur undir það
versta og allt annað verður bara
plús,“ segir hún.
Þeir hæfustu lifa af
Samtökin sem skipuleggja starfið
í Úganda eru vön því að taka við
nemum í mannfræði og sálarfræði enda snýst verkefnið að
miklu leyti um fræðslu og forvarnir frekar en heilbrigðisþjónustu. „Þeir byrjuðu á því að setja
okkur í þetta venjulega verkefni
en svo höfum við verið að fá pósta
um að læknar þarna vilji endilega
fá okkur. Svo við vitum ekki alveg
hvernig þetta verður, þetta er
mjög fjölbreytt svo þetta verður
skemmtilegt,“ segir Þóra. Víst er
að af nægum vandamálum er að
taka. „Það eru svo allt önnur viðhorf þarna úti. Þarna er þetta
þannig að þeir hæfustu lifa. Ef
börnin missa báða foreldra sína
þá er ekkert sjálfsagt að móðurfjölskyldan eða föðurfjölskyldan
taki við börnunum því þau hafa
bara nóg með sitt,“ segir Þóra.
Þessi viðhorf til fjölskyldunnar og
staða kvenna í þjóðfélaginu veldur því að alnæmisváin lendir
einna harðast á konum og börnum, segir Ásbjörg. „Ef karlmaðurinn fellur frá þá hefur konan
hans engin réttindi. Hún fær t.d.
ekki húsið og jörðina heldur fær
fjölskylda hans allt saman. Það
bara fer eftir þeim hvort að þau
eru rosalega góð og skilja eftir
eitthvað smá handa konunni. Oft
er það þannig að hún verður bara
að gjöra svo vel og hypja sig og
finna sér nýjan stað fyrir sig og
börnin. Þessu viðhorfi er verið að
reyna að breyta,“ segir Ásbjörg.
Þær Þóra og Ásbjörg ráðast
greinilega ekki á garðinn þar sem
hann er lægstur.

Höfum ríflega tvöfaldað rými verslunar okkar að Lynghálsi
og stóraukið vöruúrvalið með fjölda nýrra vörutegunda.
Af þessu tilefni bjóðum við ótal vörutegundir
á sérstöku tilboðsverði alla helgina!

Top Reiter hnakkur
Sport 2000
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kr. 5.900,-
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Beisli að an
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Mountain Horse
úlpa Royal (2in1)
Lynghálsi 4 • Sími 567 3300 • www.hestarogmenn.is

Verð kr. 15.900,Verð áður kr. 19.900,-
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Tap í úrslitaleiknum
Kristján Helgason tapaði úrslitaleiknum
á Evrópumóti áhugamanna í snóker í
gær fyrir Alex Borg frá Möltu. Kristján
vann 2 ramma en Borg sjö en Kristján
byrjaði úrslitaleikinn mjög illa. Kristján
vann Mark Allen í undanúrslitum en
Allen er núverandi heimsmeistari og
fyrrum Evrópumeistari áhugamanna.

VALA FLOSADÓTTIR HÆTT Í STANGARSTÖKKINU: SÁTT VIÐ MÍNA ÁKVÖRÐUN

> Við þökkum ...

Hef gengið í gegnum margt á ferlinum

... Völu Flosadóttur fyrir góðu
stundirnar sem hún hefur
gefið íslensku þjóðinni í
gegnum tíðina. Bronsstundin í Sydney þar sem hún
varð fyrsta og eina íslenska
konan til þess að vinna
verðlaun á Ólympíuleikum
mun lifa meðal okkar allra
um ókomna tíð.

hún hafði leitt keppnina um tíma.
Hæðin sem hún stökk var 4,50 – mesta
hæð sem hún hafði stokkið og bætti
hún aldrei þann árangur. Vala náði
sér aldrei á strik eftir Ólympíuleikana í Sidney og náði ekki
lágmarkinu fyrir leikana í Aþenu í fyrra.

Fyrsti og eini kvenkyns íslenski íþróttamaðurinn til að komast á verðlaunapall Ólympíuleikanna
hefur hætt keppni þótt
hún sé ekki nema 27 ára
gömul. Vala Flosadóttir
stökk sig inn í hjörtu íslensku þjóðarinnar í
Sidney árið 2000 er
hún hafnaði í þriðja
sæti í stangarstökkskeppninni
en

„Ég get svo sem ekki sagt hvað
tíminn hefur verið langur sem
leiddi til þessa en ég er alla
vega búin að taka ákvörðun um
að hætta núna, það var bara
kominn tími á það,“ sagði Vala í
samtali við Fréttablaðið. „Ég
er mjög sátt og líður
virkilega vel. Þetta
er eitthvað sem
hefur gerst

sport@frettabladid.is

hægt og rólega og þurfti ég á þessum
tíma að halda.“
Þó svo að Vala hafi ekki náð að fylgja
eftir þessu glæsilega árangri í Ástralíu
er ferill hennar engu að síður stórglæsilegur. Hún varð Evrópumeistari og vann
silfur á heimsmeistaramóti og tvíbætti
heimsmetið innanhúss árið 1998. Og
vitanlega bronsverðlaun á Ólympíuleikum. „Ég er eiginlega stoltari af ferlinum
nú þegar ég er hætt. Ég byrjaði svo ung
og var í rauninni hálfgerður óviti í
íþróttum þegar ég vann á mínu fyrsta
stórmóti. En ég hef gengið í gegnum
margt og fengið að ferðast og hitta fólk
sem ég hefði annars aldrei hitt. Ég er
mjög þakklátt fyrir það.“

Takk fyrir allt Vala.

> Við vonumst eftir ...
... að FH-ingar verði heppnir í
drættinum fyrir Evrópukeppni
meistaraliða í sumar og
dragist á móti Evrópumeisturum Liverpool. Möguleikinn er fyrir hendi í annarri
umferð takist báðum liðum
að komast áfram í gegnum
1. umferðina.

Sjö sigrar í röð og 20 leikir án taps
FH-ingar taka á móti ﬁrótturum í Kaplakrika í dag. ﬁa› hefur veri› ólíkt gengi hjá li›unum í upphafi
móts enda skilja a› 11 stig og 9 mörk eftir fyrstu fjórar umfer›irnar. Framarar og Skagamenn ver›a líka
a› rífa sig upp eftir skelli í sí›asta leik.

BESTUR Á VELLINUM Meistararnir í Detroit
réðu ekkert við Manu Ginobili hjá Spurs í
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMAGES
fyrsta leiknum.

Lokaúrslit NBA í fyrrinótt:

Spurs vann
fyrsta leikinn
KÖRFUBOLTI. San Antonio Spurs
vann nokkuð öruggan sigur á
Detroit Pistons í fyrsta leik liðanna í lokaúrslitum NBA-deildarinnar í fyrrinótt, 84-69. Eins og
tölurnar bera með sér var þetta
mikill baráttuleikur tveggja bestu
varnarliðanna í deildinni, en það
var Argentínumaðurinn Manu
Ginobili sem gerði gæfumuninn í
sóknarleiknum fyrir San Antonio.
Hann skoraði 15 af 26 stigum
sínum í fjórða leikhlutanum með
körfum í öllum regnbogans litum
eins og honum einum er lagið og
ljóst er að Pistons verða að finna
svar við leik hans fljótlega ef ekki
á illa að fara fyrir liðinu. Tim
Duncan kom næstur með 24 stig
og hirti 17 fráköst.
Chauncey Billups var stigahæstur í liði meistaranna með 25
stig, en félagar hans náðu sér
aldrei á strik í sóknarleiknum
gegn stífri vörn San Antonio.
Fastlega má reikna með að
leikmenn Pistons komi dýrvitlausir til leiks í næsta leik, sem
verður háður á heimavelli Spurs
eins og sá fyrsti, en þeir verða að
laga vel til í sóknarleiknum hjá
sér ef þeir ætla ekki að fara aust- bb
ur aftur með 2-0 á bakinu.

Birgir Leifur og Ólöf María:

FÓTBOLTI FH-ingar eru á toppi
Landsbankadeildarinnar ásamt
Valsmönnum með fullt hús eftir
fyrstu fjórar umferðirnar. Deildin
hefst að nýju í dag eftir 11 daga
landsleikjahlé. Valsmenn fara til
Keflavíkur á sunnudaginn en FHingar hefja leik í dag þegar þeir
taka á móti Þrótturum í
Kaplakrika. Í hinum leik dagsins
taka Framarar á móti Skagamönnum en bæði liðin töpuðu illa í síðasta leik. Báðir leikirnir hefjast
klukkan 14.00.
Það hefur verið ótrúleg sigurganga hjá FH-liðinu sem hefur nú
unnið sjö deildarleiki í röð og enn
fremur leikið 20 leiki í röð án þess
að tapa leik. FH tapaði síðast stigum í 15.umferð í fyrra þegar

LANDSBANKADEILDIN

Leikir helgarinnar:
LAUGARDAGUR
FH–ÞRÓTTUR
Fram–ÍA

14.00
14.00

SUNNUDAGUR
ÍBV–KR
Keflavík–Valur
FYLKIR–GRINDAVÍK

14.00
19.15
20.00

STAÐAN:
FH
VALUR
KEFLAVÍK
FYLKIR
FRAM
KR
ÍA
GRINDAVÍK
ÞRÓTTUR
ÍBV

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
2
2
2
2
2
1
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
1
0

0
0
1
2
2
2
2
3
3
4

12–1
10–2
7–8
7–5
6–4
4–4
4–7
6–12
3–8
3–11

12
12
7
6
6
6
6
3
1
0

MARKAHÆSTIR
Tryggvi Guðmundsson, FH
Guðmundur Steinarsson, Keflavík
Andri Fannar Ottósson, Fram
Matthías Guðmundsson, Val

5
4
3
3

Skagamenn náðu 2-2 jafntefli í
Krikanum.
Hafnarfjarðarliðið
hefur hins vegar ekki tapað leik
síðan gegn Fylki í Árbænum 22.
maí í fyrra. FH-liðið er enn nokkuð frá metum Valsmanna sem
unnu 16 leiki í röð 1978 og léku 36
leiki án taps frá 1977-1979. FH-liðið getur hins vegar eins og Valsmenn orðið eitt af aðeins fjórum
liðum í sögu tíu liða efstu deildar
sem nær að vinna fimm fyrstu
leiki sína. Valsmenn unnu 16
fyrstu leiki sína 1978, Skagamenn
voru með fullt hús eftir 12 fyrstu
leiki sína 1995 og tveimur árum
síðar unnu Keflvíkingar sex
fyrstu leiki sína.
8 leikir án sigurs
Þróttarar náði sínu fyrsta stigi
í síðasta leik í 2-2 jafntefli við
Keflavík en liðið tapaði fyrstu
þremur leikjum tímabilsins.
Þróttur náði líka aðeins einu stigi
út úr fjórum síðustu leikjum sínum þegar þeir voru síðast í úrvalsdeildinni 2003 og hafa því
leikið 8 leiki í röð án sigurs. Þegar
Þróttarar heimsóttu FH-inga það
sumar var þó allt annar gangur á
liðinu en eftir 1-4 sigur Þróttara í
Kaplakrika 5. júlí 2003 var liðið í
2. sæti deildarinnar. En Þróttur
vann aðeins einn af síðustu níu
leikjum sínum og hefur nú aðeins
fengið 5 stig út úr síðustu 13 leikjum sínum í Landsbankadeildinni.
Skorar alltaf á heimavelli
FH-ingnum Tryggva Guðmundssyni mistókst að skora í
leiknum á KR-velli og um leið var
ljóst að met Arnars Gunnlaugssonar frá 1992-95 stendur áfram
en Arnar skoraði þá í 11 deildarleikjum í röð. Tryggvi hafði skorað í sex síðustu leikjum sínum
með ÍBV 1997 og þeim þremur
fyrstu með FH-liðinu í sumar.

EKKI HÆGT AÐ BYRJA BETUR Ólafur Jóhannesson þjálfari FH-liðsins hefur ekki séð sína

menn tapa deildarleik í meira en ár.

Tryggvi getur samt enn bætt við
sitt eigið met en hann hefur nú
skorað í 14 heimaleikjum í röð
með liðum sínum í efstu deild á Íslandi. Tryggvi skoraði í öllum
heimaleikjum sínum með ÍBV
1997 auk þeirra fjögurra síðustu
árið á undan. Þá skoraði Tryggvi í
fyrsta heimaleik sínum með FH
einmitt gegn ÍBV.
Tvö ólík lið hjá Fram
Framarar hafa spilað sem tvö
lið í sumar, annars vegar liðið sem
spilar á heimavelli og hefur unnið
báða leiki sína með markatölunni

Fréttablaðið/Hari

6-0 og hins vegar liðið sem hefur
farið stigalaust og með markatöluna 0-4 út úr tveimur leikjum sínum utan Laugardalsins. Framarar
töpuðu síðasta leik 0-3 líkt og
Skagamenn sem mæta í Dalinn í
dag. Skagamenn töpuðu fyrir Val,
0-2, í eina útileik sumarsins til
þessa en unnu 2 af 3 heimaleikjum
sínum. Tapið gegn Fylki í síðustu
umferð hefur örugglega hrist upp
í herbúðum liðsins og það má búast við róttækrum breytingum hjá
Ólafi Þórðarsyni fyrir leikinn í
dag.

Ameríski milljónamæringurinn Malcolm Glazer er farinn að taka til hendinni á Old Trafford:

ooj@frettabladid.is

Komust bæ›i A›dáendur United æfir vegna hækkunar á mi›aver›i
áfram í gær
Malcom Glazer, nýr
meirihlutaeigandi í Manchester
United, er strax farinn að ergja
aðdáendur liðsins með afskiptum
sínum af rekstri félagsins.
Spurst hefur út að miðaverð á
úrvalsdeildarleiki á heimavellinum Old Trafford muni hækka úr
30 pundum í 46 pund á fimm
árum. Þá hyggst Glazer einnig
hækka miðaverð á meistaradeildarleiki um 25 prósent.
Þetta mælist afar illa fyrir hjá
aðdáendum félagsins sem efast
um að breytingarnar verði til
þess að auka tekjur til félagsins.
„Ég er ekki viss um að leikvangurinn verði fullur á móti Charlton
eða Portsmouth á virkum degi,
eins og hefur verið í mörg ár,“
segir Andy Mitten, einn af rit-

FÓTBOLTI

Íslandsmeistarinn Ólöf María Jónsdóttir komst áfram í gegn
um niðurskurðinn á opna franska
meistaramótinu í golfi í gær, þegar hún lék annan hringinn á
tveimur höggum yfir pari.
Fyrri daginn lék hún einnig á
tveimur höggum undir pari og
lauk því keppni í gær á fjórum
yfir, sem nægði henni til áframhaldandi þáttöku á mótinu.
Birgir Leifur Hafþórsson
komst einnig áfram á áskorendamótinu í Esbjerg í Danmörku, en
hann lék annan hringinn á mótinu
á fimm höggum yfir pari, sem
nægði honum til áframhaldandi
þátttöku, en slæm skilyrði voru á
mótinu og því nægði honum að
leika á átta höggum yfir pari til að
-BB
komast áfram.

GOLF.

stjórum blaðsins United We
Stand, sem er aðdáendablað
stuðningsmanna
Manchester
United.
Malcolm Glazer ætlar að
freista þess að auka tekjur hjá félaginu umtalsvert fyrir árið 2010
og er hækkunin á miðaverðinu
liður í því.
Margir aðdáenda félagsins efast um að þessi aðgerð muni
verða til þess að meiri peningar
skili sér í kassann hjá félaginu,
þar sem þetta muni hafa fælandi
áhrif á fólk. „Hvernig á eftir að
ganga að fylla leikvanginn þegar
aðdáendur snúa baki við félaginu
á hverjum degi? Ég hef því miður
ekki góða tilfinningu fyrir þessari þróun,“ sagði Nick Towle, forsvarsmaður hluthafafélags sem

STERK VIÐBRÖGÐ Malcom Glaze, til hægri,
er strax farinn að ergja aðdáendur liðsins
með afskiptum sínum af rekstri félagsins.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMGAES

upphaflega var stofnað til þess
koma í veg fyrir að Glazer næði
-mh
undirtökum í félaginu.
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ÚR SPORTINU
rönsku meistararnir í Lyon frá
Frakklandi hafa neitað kauptilboði Chelsea í miðjumanninn
Michael Essien
og segja að
hann hafi skrifað undir framlengdan samning við félagið
til ársins 2009.
Essien þessi
hefur verið
mjög eftirsóttur
af liðum á
Englandi, sem og víðar, en frönsku
meistararnir eru ekki á þeim buxunum að láta hann fara. „Við viljum
halda leikmanninum hérna hjá
okkur í lengstu lög og aðeins risatilboð í hann fær okkur til að skipta
um skoðun,“ sagði Gerard Houllier, knattspyrnustjóri Lyon, sem
vinnyr hörðum höndum að því að
fá Milan Baros til liðs við félagið
þessa dagana.

F
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FERNANDO ALONSO Hefur 32 stiga for-

Kanada-kappaksturinn í Formúlu eitt er á dagskránni um helgina:

skot í stigakeppni ökumanna og er
kominn vel á veg með að tryggja sér
Heimsmeistaratitilinn í fyrsta sinn.

Eykur Fernando Alonso forskoti› sitt?
FORMÚLA 1 Um helgina heldur Formúlu 1 kappaksturinn áfram en
keppt verður í Kanada. Spánverjinn Fernando Alonso hjá Renault
hefur tekið afgerandi forystu eftir að síðustu keppni lauk á draumkenndan hátt fyrir hann.
Hans helsti keppinautur, Kimi
Räikkönen á Mercedes, var með
örugga forystu uns bilun í hjólabúnaði varð til þess að honum
tókst ekki einu sinni að ljúka
keppni og ná þannig í nokkur stig.
Þess í stað tryggði Alonso sér
stigin tíu og 32 stiga forystu á
Räikkönen og Jarno Trulli,
Toyota.
„Það er mikið verk að vinna á
mörgum sviðum,“ sagði Michael
Schumacher, sem er 43 stigum á

FRÉTTABLAÐIÐ/NORDIC PHOTOS/GETTY

eftir Alonso og hefur ekki fengið
nema 16 stig og er í 8. sæti í
keppni ökumanna.
„Ég reyni alltaf að gera mitt
besta en það er meira að segja
ekki
alltaf
nóg,“
sagði
Schumacher sem hefur þó ekki
gefið titilvonir upp á bátinn.
„Það er langur vegur frá því,“
sagði hann en Schumacher hefur
ekki þurft að bíða jafn lengri eftir
sigri og nú síðan 1993. Best í ár
hefur hann náð 2. sætinu sem
hann afrekaði í San Marínó.
Austurríkismaðurinn Christian
Klien mun taka ökuþórssæti Vitantonio Liuzzi hjá Red Bull en
ákveðið var fyrir tímabilið að þeir
myndu deila með sér keppnum
- esá
ársins.

irmingham hefur gengið frá
kaupum á finnska framherjanB
um Mikael Forssell frá Chelsea og

BÆJARLIND 12 - S: 544 4420
2 0 1 K Ó PA V O G U R

er kaupverðið talið vera um þrjár
milljónir punda.
Everton hafði lengi
verið á höttunum
eftir leikmanninum, en talið er að
þeir hafi hætt við
að kaupa hann eftir að hann varð
fyrir því óláni að
meiðast á hné á
dögunum. Forssell
er öllum hnútum kunnugur hjá
Birmingham, því hann átti frábært
tímabil með liðinu í hitteðfyrra og
skoraði þá 19 mörk fyrir þá þegar
hann var þar á lánssamningi.

O p ið : mán- fö s 10:00- 18:00 - lau 10:0 0 - 1 6 : 0 0 - s u n

LOKAÐ

anchester United hefur nú
gengið formlega frá samningi
M
sínum við hollenska markvörðinn
Edwin van der Saar og hafa staðfest kaup
hans frá Fulham fyrir
upphæð
sem talin er
vera í kring
um 2,5 milljónir punda.
Samningurinn er til
tveggja ára
og mun taka
gildi fyrsta
júlí. „Ég er
mjög spenntur fyrir að leika með
Manchester United, enda eru þeir
eitt vinsælasta knattspyrnufélag í
heiminum. Ég get ekki beðið eftir
að hitta nýju félaga mína í liðinu
og mér sýnist sem næsta ár verði
það mest spennandi á ferli mínum
hingað til,“ sagði markvörðurinn.

Marlboro sett
bekkur, borð og tveir stólar án sessu

Falleg garðhúsgögn
úr gegnheilu tekki

-20%
84.000.105.000.-

Verð :
Verð nú á öllu settinu:

Stakur bekkur:

31.200.Átthyrnt borð (120cm x 120cm)
og fjórir klappstólar án sessu

-20%
34.800.-

pænski æfingaökumaðurinn
Pedro de la Rosa náði bestum
S
tíma á fyrstu æfingunni fyrir Montr-

43.500.-

Verð :
Verð nú:

eal-kappaksturinn í
formúlu eitt um
helgina. McLaren
liðið var í miklu
stuði á æfingunni
og Kimi Raikkönen
var með þriðja
besta tímann.
Michael
Schumacher náði
fimmta besta tímanum á æfingunni, en hann gerir
sér eflaust ágætar vonir um að
sigra í keppninni, því enginn hefur
sigrað oftar en hann í Montreal.
aniel Levy, stjórnarformaður
Tottenham Hotspurs, hefur gefD
ið það út að félagið ætli ekki að
fara í formlega málssókn á hendur
Chelsea fyrir
að standa
ólöglega að
því að fá yfirmann knattspyrnumála
hjá liðinu
Frank
Arnesen til
liðs við sig.
„Þó svo að við
vitum að ef
við förum
með málið fyrir enska knattspyrnusambandið, myndi það örugglega
hafa í för með sér að stig yrðu
dregin af Chelsea, höfum við
ákveðið að fara ekki þá leið í málinu, heldur ætlumst við til þess að
Chelsea bæti okkur brotthvarf hans
að fullu,“ sagði Levy í gærkvöld, en
liðin funda nú stíft til að reyna að
finna lausn á málinu, sem væntanlega verður í formi peninga og af
þeim virðist vera nóg hjá Chelsea.

Stækkanlegt borð (120cm x 120cm + 60cm)
og sex staflanlegir stólar án sessu

-20%
66.720.83.400.-

Verð :
Verð nú:

Allar sessur eru með rennilás (auðvelt er að taka áklæðið af og má þvo á 50°)
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
JÚNÍ

8 9

10

11 12

13 14

Laugardagur
■ ■ LEIKIR
 14.00 FH og Þróttur R. mætast í
Kaplakrika í Landsbankadeild karla.

 14.00 Fram og ÍA mætast í
Laugardal í Landsbankadeild karla.

 14.00 ÍBV og Valur mætast á
Hásteinsvelli í Landsbankadeild karla

 14.00 Völsungur og Fjölnir spila á
Húsavíkurvelli í 1. deild karla.

 16.00 Haukar og Þór mætast á
Haukavelli í 1. deild karla.

■ ■ SJÓNVARP
 15.00 EM í kvennaknattspyrnu á
RÚV. Leikur Dana og Englendinga.

 16.50 Formúla 1 á Rúv. Bein
útsending frá tímatökunni í Kanada.

 18.30 Bandaríska mótaröðin í
golfi á Sýn.

 19.00

NBA á Sýn.

 22.20 Hnefaleikar á Sýn. Antonio
Tarver gegn Glen Johnson.

 23.25 Hnefaleikar á Sýn. Mike
Tyson gegn Danny Williams.

 01.00 Hnefaleikar á Sýn. Mike
Tyson gegn Kevin McBride.

Liverpool fær að verja Evróputitilinn
Eggert Magnússon og félagar í framkvæmdarstjórn knattspyrnusambands Evrópu gáfu í gær grænt ljós á
ﬂátttöku Liverpool í Meistaradeild Evrópu í haust. Meistararnir byrja á sama sta› og Íslandsmeistarar FH.
FÓTBOLTI „Þetta var afgreitt á
símafundi í morgun sem stóð yfir
í um klukkustund,“ sagði Eggert
Magnússon. Ákvörðun framkvæmdarstjórnarinnar var einróma, Liverpool fær að taka þátt í
Meistaradeildinni á næsta keppnistímabili en þarf að taka þátt í
forkeppninni. Eru margir stuðningsmanna liðsins ósáttir við það,
finnst það ekki sér sæmandi sem
meisturum. En aðrir benda á að
þeir geti yfir höfuð þakkað fyrir
að fá að vera með.
Liverpool verður því fimmta
enska liðið sem fær að taka þátt í
Meistaradeildinni. Hin fjögur
luku keppni í efstu fjórum sætum
ensku úrvalsdeildarinnar í vor og
fá því samkvæmt reglum enska
knattspyrnusambandsins rétt til
þátttöku. En þegar í ljós kom að
Liverpool unnu keppnina vildu
Englendingar ekki víkja liðinu
sem varð í fjórða sæti, í þessu tilfelli Everton, og leituðu því á náðar UEFA. „Enska sambandið er
búið að liggja á hnjánum og biðja
um að fá fimmta liðið inn,“ sagði
Eggert.
Þegar Real Madrid vann

STEVEN GERRARD MEÐ BIKARINN Liverpool fær að taka

þátt í Meistaradeildinni og því ólíklegt að Gerrard hafi
ástæðu til að yfirgefa félagið en orðrómur þess efnis
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
hefur verið lengi á kreiki.

keppnina 2001 voru þeir í sömu
sporum og Liverpool, luku keppni
í 5. sæti í deildinni. En þá lét
spænska knattspyrnusambandið
Real Zaragoza, sem urðu í fjórða
sæti, víkja fyrir nýkrýndum Evrópumeisturum. En þökk sé vandræðunum nú hefur verið samin
klásúla sem segir að komi álíka
staða upp aftur víki það lið sem
lenti í neðsta sætinu í heimaland-

inu sem veitir þátttökurétt í
Meistaradeildinni, ef nýkrýndir
meistarar lenda neðar í deildinni.
Liverpool mun því að öllum líkindum aflýsa öllum æfingaleikjum á undirbúningstímabilinu en
áætlað var að leika gegn þýskum
og japönskum liðum. Þess í stað
mæta þeir liði frá einu af þeim 12
löndum sem eru metin veikust af
þeim löndum sem senda lið til

keppni. Ísland er ekki eitt af þeim
en ef FH-ingar, sem einnig mæta
liði frá einu af löndunum 12, komast áfram í 2. umferð er möguleikinn fyrir hendi að dragast gegn
Liverpool.
„Væri það bara ekki fínt,“
sagði Heimir Guðjónsson fyrirliði
FH aðspurður um þá tilhugsun.
„Það yrði allavega fullt á vellineirikurst@frettabladid.is
um.“

Fjölskylduhátið á Hlíðarenda 15. júní:

Valsmenn kve›ja kofann
Valsmenn ætla að
kveðja kofann sinn að Hlíðarenda á miðvikudaginn kemur og
fagna því að framkvæmdir hefjist við ný íþróttamannvirki með
því að halda allsherjar fjölskylduhátíð.
Sérstök hátíðardagskrá fer
einnig fram, þar sem tekin verður fyrsta skóflustungan að nýjum íþróttamannvirkjum og fjöl
úr gólfi íþróttahúss Vals verður
fjarlægð og lögð til varðveislu. Í
íþróttahúsi Vals verður haldinn
kveðjuleikur þar sem meistara-

ÍÞRÓTTAFÉLÖG

flokkur Vals í handknattleik
karla spreytir sig gegn gömlum
kempum félagsins. Búist er við
að leikmenn á borð við Geir
Sveinsson, Valdimar Grímsson,
Júlíus Jónasson og Guðmund
Hrafnkelsson taki fram gömlu
Valsskóna en þeir Þorbjörn Jensson og Jóhann Birgisson munu
stýra liðinu. Um kvöldið taka
Valsmenn loks á móti FH í Landsbankadeild karla í knattspyrnu.
Um er að ræða alvöru toppslag
þar sem bæði lið standa vel að
vígi á toppi deildarinnar.

HEFUR ÆFT BETUR EN NOKKRUM SINNUM FYRR Mike Tyson hefur hafið upphitun fyrir

bardaga sinn við hinn írska Kevin McBride.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTYIMGAES

Boxáhugamenn missa ekki af bardaga kvöldsins:

Tyson segist vera go›sögn
Mike Tyson hefur upphitun
fyrir bardaga sinn við hinn írska
Kevin McBride í kvöld eins og
honum einum er lagið og í fyrradag gaf hann út hvernig hann
hyggðist fara með hann í hringnum.
„Ég ætla að gera að honum eins
og fiski,“ sagði Tyson. „Hann er
eins og dós af tómötum og bardaginn á laugardaginn verður auðmýktaræfing af bestu gerð fyrir
hann. Sumir kunna að kalla þennan bardaga sirkus, en ég er ekki
sirkusmaður, ég er goðsögn,“
sagði Tyson, sem enn virðist hafa
mikið aðdráttarafl sem boxari
þótt árangurinn hafi verið misjafn undanfarið, því sala miða á
viðburðinn hefur farið fram úr
björtustu vonum
„Ég er alþjóðleg ofurstjarna
og ef fólk þekkir mig ekki, hlýtur

BOX

það að vera frá annarri plánetu,“
sagði Tyson.
Þjálfari hans gaf það út á dögunum að Tyson væri allur að róast
og sagði hegðun hans á undanförnum mánuðum hafa verið til
fyrirmyndar, en hann virðist þó
enn vera með munninn fyrir neðan nefið þegar kemur að því að
munnhöggvast við andstæðingana.
McBride er öllu rólegri í tíðinni fyrir bardagann, en segir að
Tyson eigi ekki auðvelt kvöld í
vændum.
„Höggin mín verða högg frá
öllu Írlandi. Ég hef æft betur en
nokkru sinni áður og þetta er
draumur að verða að veruleika
fyrir mig. Ég vil sigra Mike Tyson
og uppfylla drauma mína, sem eru
að verða óumdeildur heimsmeist-BB
ari í hnefaleikum.“
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Fylgstu með alla þessa viku

MYND: HELGI SIGURÐSSON

Komin í bíó!

Metnaðarlaust Kvennalabb

RÓSA SIGNÝ GÍSLADÓTTI R ER EKKI STOLT YFIR ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT Í KVENNAHLAUPINU

Ég er kona. Ég er
hlaupari.
Maður
skyldi ætla að ég
væri góður kandídat
til að taka þátt í
Kvennahlaupinu
sem fram fer í dag.
Þetta hugsaði ég
með mér þegar ég lofaði
vinkonu minni að hlaupa með henni.
Samstaða kvenna eða feminískar
pælingar höfðu ekkert að segja við
þá ákvörðun. Ég hélt einfaldlega að
þetta yrði góð æfing fyrir The Real
Thing – Reykjavíkurmaraþonið.
Ég keypti bolinn blessaðan í
World Class í Laugum og þá áttaði
ég mig á því að ég hálfpartinn
skammaðist mín fyrir að hlaupa í
Kvennahlaupinu. Þarna var ég í

musteri líkamsræktarinnar, hvíslandi að afgreiðslukonunni að ég
vildi bol í „small“. Kvennahlaupið
er nefnilega ekki fyrir þá sem taka
líkamsræktina alvarlega. Það er
ìengin tímataka og engin keppni,
heldur er aðalatriðið að vera með,î
segir
framkvæmdastjórinn
í
nýjasta Birtu-blaðinu. Engar viðurkenningar eru veittar og allir fá
verðlaunapening! „Ganga eða
skokka – á þínum hraða“ segja auglýsingarnar, til að hvetja sem flestar konur með barnavagna, lítil börn,
gamlar konur sem hlaupa ekki og
konur í slæmu formi til að mæta og
taka þátt í tveggja kílómetra labbinu.
Auðvitað er aðdáunarvert að
hvetja konur sem hreyfa sig lítið að

taka þátt og því er nauðsynlegt að
hafa styttri vegalengdir, eins og
skemmtiskokkið í Reykjavíkurmaraþoninu. Markmið Kvennahlaupsins, að hvetja konur til að
stunda reglulega hreyfingu, er göfugt en framkvæmd þess er metnaðarlaus. Við eigum að vera konum
góðar fyrirmyndir, segir framkvæmdastjórinn. Þá skulum við
fara alla leið og hvetja ungar stúlkur til að vera keppnismanneskjur;
að mæla tímann og bæta hann að
ári, að setja markið hærra en að
fara tvo kílómetra, að gera kröfu
um að fá að keppaeins og strákarnir.
Þá fyrst getur Kvennahlaupið
hvatt konur til stórræða, eins og
Kvennalistinn gerði forðum. ■

■ PONDUS

Eftir Frode Överli

Hey, þú
þarna.....félagi!

Hundrað kall
í strætó....?

Já, takk!

■ GELGJAN
Naunaunau!
Steikurnar eru
um fimm sentimetrar á þykkt.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

100% kjöt í gegn,
marinerað upp úr
kryddlegi....en
það veist þú svo
sem.

Takk, elskan
mín.

Fyrir hvað? Ég
keypti þetta ekki,
það kom heill
kassi í morgun.

Kjöt með
póstinum.

Það er eitthvað
sem stemmir
ekki!

Þið ætlið þó ekki að grilla
á þessu gamla drasli?

■ PÚ OG PA
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Eftir SÖB

■ KJÖLTURAKKAR

Eftir Patrick McDonnell

RÓBERT
PABBI

■ BARNALÁN
Komu livvvrurnar í
póstinum í dag?

SuðurÞingeyjarsýsla?

Eftir Kirkman/Scott
Nei þær eru ekki
komnar, krakkar.

Ohhhh...

Sumarið er tíminn

Hvað ertu að gera hér?! Fuglar
fljúga suður á veturna!! SUÐUR!!
Hvað varstu að hugsa?

Þið settuð bréfið nú bara í
póst í gær. Það gæti tekið
eina og hálfa viku fyrir
lirfurnar að ná hingað.
OG
EINA IKU?
AV
HÁLF

Hvaða hvaða? Það eru
bara tíu dagar!

Hvað eru það
margir barnatímar?
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[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Sumartilboð í Sony Center
512 MB minniskort fylgir!

SYSTEM OF A DOWN:

MEZMERIZE
NIÐURSTAÐA: System of a Down nær að gera
hið ótrúlega og standast ótrúlegar væntingar
fólks með því að gefa út aðra frábæra plötu.
Lög Mezmerize eru sterk, textasmíðar því miður lakari.

Anna›
sleggjuhögg
System of a Down mætti eins og
sleggja í kjálka almennings með
plötu sinni Toxicity, árið sem turnarnir féllu. Tónlist sem var hárrétt
fyrir þá ringulreið sem átti sér stað
í heiminum. Ekkert meikaði sens
fyrir neinum, og þarna voru allt í
einu mættir menn sem gagnrýndu
bandarískt þjóðfélag, öskrandi vitsmunalega texta. Sjaldan hefur rokksveit komið sér fyrir í meginstraumnum með slíkum þunga. Árið
eftir fylgdi „afgangsplatan“ Steal
This Album! sem innihélt fleiri
ótrúleg lög og sýndi fram á hversu
mikill sprengikraftur bjó í sveitinni.
Eftir þriggja ára bið snýr sveitin
aftur með Mezmerize, og mun svo
gefa út aðra plötu í lok árs. Það ættu
að vera góðar fréttir að sveitin er
enn beitt, enn undir áhrifum frá
armenskri þjóðlagatónlist og stígur
bensínið í botn.
Nýja platan er mjög góð, en það
sem kemur mest á óvart er hversu
mistækur Serj Tankian söngvari er
í textasmíðum. Stundum hittir hann
naglann á höfuðið, en þess á milli
lætur hann frá sér setningar á borð
við „my cock is much bigger than
yours“ og þann ömurlega texta sem
er Radio/Video. Slík mistök gera
það að verkum að þegar maðurinn
reynir að vera pólitískur er erfitt að
taka hann eins alvarlega. Sem er
synd, því hann hefur oftast eitthvað
gáfulegt að segja.
System of a Down heldur krúnu
sinni sem athyglisverðasta þungarokksveit dagsins í dag með MezBirgir Örn Steinarsson
merize.

DSC-S90 & 512 MB minniskort

Stafræn myndavél
• 3x optical Carl Zeiss linsa
• 4,1 milljón pixlar
• 2,5" skjár
512 MB minniskort
að verðmæti 10.995,fylgir með!

3.495 krónur á
mánuði vaxtalaust*
41.940 krónur staðgreitt

DSC-T7 & 512 MB minniskort

DSC-P200 & 512MB minniskort

Stafræn myndavél
• 3x optical Carl Zeiss linsa
• 5,1 milljón pixlar
• 2,5" skjár

Stafræn myndavél
• 3x optical Carl Zeiss linsa
• 7,2 milljón pixlar
• 2" skjár

4.995 krónur á
mánuði vaxtalaust*

4.495 krónur á
mánuði vaxtalaust*

59.940 krónur staðgreitt

53.940 krónur staðgreitt

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

!

Eva Rún Þorgeirdóttir og Halla Ólafsdóttir
hlutu fyrstu verðlaun í dansleikhússamkeppninni 25 tímar í Borgarleikhúsinu á fimmtudaginn. Þær hlutu verðlaunin, sem námu 250
þúsund krónum, fyrir verk sitt „Beðið eftir
hverju“.
Önnur verðlaun hlaut Peter Anderson fyrir
verk sitt Twelve points, en þriðju verðlaunin
hlutu þær Halldóra Geirharðsdóttir, Ólafía
Hrönn Jónsdóttir og Elma Lísa Gunnarsdóttir
fyrir verkið Örlög systra.
Áhorfendasalur Borgarleikhússins var fullskipaður og komust færri að en vildu, en áhorfendur völdu einnig eitt verk til verðlauna. Það
voru þau Álfrún Örnólfsdóttir og Friðrik Friðriksson sem hlutu þau fyrir verkið 9:50 alla
virka daga. Titillinn vísar þar til morgunleikfimi
Ríkisútvarpsins sem er einmitt á þessum tíma
alla virka daga.
Samkeppnin var nú haldin í þriðja sinn og að
vanda í samvinnu við SPRON sem frá upphafi

Kl. 14.30
Dansinn og óperan mætast, rekast á og
víxlast í verkinu D&D con fuoco stringendo eftir Karen Maríu Jónsdóttur,
sem Karen María sýnir á Hlemmi ásamt
dönsurunum Lovísu Gunnarsdóttur og
Aðalheiði Halldórsdóttur og óperusöngkonunni Sibylle Köll.

menning@frettabladid.is

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,
Lau 18/6 kl 14, Su 19/6 kl 14 - UPPS.,
Su 26/6 kl 14, Lau 9/7 kl 14, Su 10/7 kl 14,
Su 17/7 kl 14, Su 24/7 kl 14

Börn 12 ára og yngri fá frítt í
Borgarleikhúsið í fylgd
fullorðinna
- gildir ekki á barnasýningar

Mi 15/6 kl 20,

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

... afmælistónleikum Jazzvakningar sem verða haldnir á Björtum dögum í Hafnarfirði annað
kvöld.
... síðasta tangókvöldi vetrarins
með Tangósveit lýðveldisins í
Iðnó, sem verður haldið annað
kvöld.
hefur stutt keppnina dyggilega. Verkin níu
sem kepptu til úrslita voru valin úr á fjórða
tug hugmynda sem bárust í keppnina.

... tónleikum Jóhanns Friðgeirs
Valdimarssonar stórtenórs í hádeginu á mánudaginn í Hafnarborg, Hafnarfirði.

Í heimsókn á
Kjarvalsstöðum

Fi 16/6 kl 20,
Fö 17/6 kl 20 Aðeins þessar sýningar

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Einleikur Eddu Björgvinsdóttur.
Í kvöld kl 20 - UPPS.

Miðasölusími 568 8000
midasala@borgarleikhus.is

EKKI MISSA AF…

Þri 14/6 kl 20 - Styrktarsýning,
Fi 16/6 kl 20,
Lau 18/6 kl 20,
Su 19/6 kl 20
Síðustu sýningar

Sá tímamótaviðburður verður í
dag að stór sýning á verkum í
eigu Listasafns Íslands verður
opnuð í húsakynnum Listasafns
Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum.
Sýningin heitir „Listasafn Íslands – úrval verka frá 20. öld“
og á henni eru verk eftir brautryðjendur fjögurra þátta í listasögu landsins á síðustu öld.
„Listasafn Íslands er með
þessari sýningu að heimsækja
Kjarvalsstaði með úrval verka
úr safneigninni,“ segir Ólafur
Kvaran sýningarstjóri, sem jafnframt er safnstjóri Listasafns Íslands.
„Aðdragandinn að þessari
heimsókn er sá að við tökum virkan þátt í Listahátið með sýningu á
Dieter Roth sem er á þeim sýningartíma þegar venjan hefur verið
sú að halda hér sumarsýningu á
íslenskri myndlist sem einkum er
ætluð erlendum ferðamönnum.
Það er út frá þessum kringumstæðum sem við ákváðum að
heimsækja Kjarvalsstaði og halda
þessa sýningu þar með úrval
verka úr safneigninni.“
Ólafur segist vonast til þess
að hægt verði að þróa áfram
samstarf
þessara
tveggja
stærstu listasafna landsins.
„Með því að sameina kraftana
er hægt að ráðast í mjög stór og
víðtæk sýningarefni, og það er
mjög spennandi. Ég er þess fullviss að það verður framhald á
slíkri samvinnu.“
Á sýningunni á Kjarvalsstöðum verða fjórir lykilþættir íslenskrar listasögu kynntir. Sýnd

SKÓGARHÖLLIN Sýning á úrvali verka frá 20. öld verður opnuð á Kjarvalsstöðum í dag.
Á sýningunni má meðal annars sjá þetta verk eftir Jóhannes Kjarval.

eru verk eftir brautryðjendur
hins rómantíska landslagsmálverks, fulltrúa hins frásagnarkennda expressjónisma á fjórða
áratugnum, abstraktlistarinnar á
sjötta áratugnum og konseptlistar sjöunda áratugarins.
„Þessi sýning er sviðsetning á
fjórum köflum í íslenskri lista-

sögu, sem spanna nánast alla 20.
öldina,“ segir Ólafur. „Sýningin
er ekki hugsuð sem heildaryfirlit
yfir sögu íslenskrar myndlistar á
20. öld, enda myndi sú saga ekki
rúmast á Kjarvalsstöðum. En
þetta er stór og víðtæk sýning
með málverkum og höggmyndum, ljósmyndum og vídeó.“ ■

Leiklist og söngur
Sumarnámskeið í Borgarleikhúsinu
Leikistar- og söngnámskeið fyrir börn og
unglinga í Borgarleikhúsinu í sumar.
Kennt er í tveim aldurshópum:
8 -10 ára og 11 - 13 ára
Kennt verður í Borgarleikhúsinu dagana:
20. júní -24. júní
27. júní -1. júlí
4. júlí - 8. júlí
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IHYHO¤N[HóOY}WH/Ø99(¹
/Ô4VYN\UISHóPó
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11. júlí - 15. júlí
18. júlí -22. júlí
25. júlí -29. júlí

Leikgleði • Sjálfstraust • Sköpunarkraftur • Hreyfing • Orka
Kennt er daglega frá kl. 10-16.
Gæsla frá kl. 8:45 fyrir yngri hópinn.

 

SVM[RHZ[HSPUUPZ

Skráning í Borgarleikhúsinu
Sími 568 8000 og á www.borgarleikhus.is

Leikfélag Reykjavíkur – Sönglist
Listabraut 3 • 103 Reykjavík • www.borgarleikhús.is
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
JÚNÍ

8 9

10

11 12 13

14

Laugardagur
■ ■ TÓNLEIKAR
 15.00 Gleðigjafarnir í Jagúar blása
til útgáfuveislu í Gallerí humar eða
frægð að Laugavegi 59 í tilefni af útkomu tólftommu vínilplötunnar
"One of Us".

 15.00 Harðkjarna- og rokkhátíðin
MOTU verður haldin í Gamla Sjónvarpshúsinu, Laugavegi 172. Fram
koma hljómsveitirnar Scarve, Lack,
Urkraft, Nevolution, Sólstafir, Drep,
Fighting Shit, Denver, Severed
Crotch og Gavin Portland.

 21.00 Minningartónleikar Jazzvakningar um Niels-Henning Örsted
Pedersen verða á Nordica Hotel.
Árni Egilsson bassaleikari, Einar
Valur Scheving trommari, Finn
Ziegler fiðlari og Oliver Antunes píanisti koma fram ásamt Árna Scheving á víbrafón, Gunnari Hrafnssyni
á bassa og Birni Thoroddsen á gítar.
Vernharður Linnet mun minnast
Niels-Hennings.

■ ■ SKEMMTANIR
 21.00 Hljómsveitin Á móti sól leikur fyrir dansi á Brákarballi Borgfirðingahátíðar, útidansleik fyrir alla fjölskylduna í Brákarey í Borgarnesi.

 23.00 Hinn einni sanni Geirmundur Valtýsson skemmtir á Kringlukránni.

 Dj Jón Gestur, einnig nefndur Nonni
900, spilar bestu danstóna bæjarins
á Café Victor.

 Hljómsveitin Von frá Sauðárkróki
leikur á Ránni í Keflavík.

 Dansleikur með hljómsveitinni
Sixties í Klúbbnum við Gullinbrú.

 Spilafíklarnir leika í kjallaranum á
Celtic Cross en á efri hæðinni leikur
hljómsveitin 2 á milli strengja.

 Garðar Garðars spilar á Café Catalina í Kópavogi.

 Maggi lego, Frímann psycho og
Bjössi brunahani koma fram á
Breakbeat old school kvöldi á
Gauknum.

 Geiri Sæm og Tryggvi Hubner
skemmta á Ara í Ögri.

 Þeir Svensen og Hallfunkel leika
fyrir dansi á Gullöldinni í Grafarvogi í
tilefni af tíu ára afmæli staðarins.

 Atli skemmtanalögga og Áki pain á
Pravda.

 Kiddi, Grétar og Sigga Beinteins
halda uppi dúndrandi stuði í Vélsmiðjunni á Akureyri.

■ ■ SAMKOMUR
 20.30 Söngvaka verður haldin í
Minjasafnskirkjunni á Akureyri þar
sem áheyrendur eru leiddir í söngferðalag í tali og tónum um íslenska
tónlistarsögu frá miðöldum til okkar
daga.

 23.00 Bandaríska hljómsveitin
Rictus Green spiilar á Grand Rokk.

■ ■ OPNANIR
 14.00 "Tvær Esjur og einn Þorbjörn" nefnist sýning Þorvaldar Óttars Guðlaugssonar, sem opnuð
verður í Árbæjarsafni. Þorvaldur sýnir
þar íslensk fjöll gerð úr postulíni.

 16.00 Grímur, sýning á verkum
Arthúrs Ólafssonar verður opnuð í
Gellerí Við Tjörnina, Templarasundi
3, Reykjavík.

 16.00 Sýning Sólveigar Aðalsteinsdóttur, Hús, verður opnuð í
galleríinu Suðsuðvestur við Hafnargötu 22 í Reykjanesbæ.

 16.00 Mörg af helstu lykilverkum
20. aldar í eigu Listasafns Íslands
verða á sýningu sem opnuð verður á
Kjarvalsstöðum laugardaginn. Sýningarstjóri er Ólafur Kvaran forstöðumaður Listasafns Íslands.

Almennt svið
Almennar námsbrautir

Nám til stúdentsprófs

Byggingasvið
Grunnnám bygginga- og
mannvirkjagreina

Húsasmíði
Múrsmíði

Húsgagnasmíði
Veggfóðrun

Málaraiðn

Hönnunarsvið
Listnámsbraut Almenn hönnun
Klæðskurður

Keramik
Kjólasaumur

Hársnyrting

Málmtæknisvið

Traust menntun
í framsæknum skóla

Grunnnám bíliðna
Gull- og silfursmíði

Málmtæknibraut

Rafiðnasvið
Grunnnám rafiðna
Rafveituvirkjun

Rafvirkjun
Rafvélavirkjun

Rafeindavirkjun
Símsmíði

GÚSTA

INNRITUN FYRIR NÝNEMA

Sérdeildasvið
Sérdeild

Innritun fyrir nýnema
Innritun: 13. og 14. júní, kl. 12–16.
Aðstoð við rafræna skráningu.
Sviðsstjórar veita upplýsingar og ráðgjöf.
Innritun í fjarnám er á vef skólans www.ir.is
Innritun í kvöldskóla er á vef skólans www.ir.is

Nýbúabraut

Tölvusvið
Tölvubraut

Forritun

Netkerfi

Upplýsinga- og margmiðlunarsvið
Grunnnám upplýsinga- og fjölmiðlagreina
Sérsvið:
Bókband
Grafísk miðlun*
Ljósmyndun
Prentun*
Veftækni*
Nettækni*
Tækniteiknun
Margmiðlunarskólinn
2ja ára nám þar sem umsækjendur þurfa að hafa lokið tveggja ára námi
M
Á
N
í upplýsinga- og fjölmiðlagreinum, lokið námi af listnámsbrautum,
T
F
LÁNSHÆ
tölvubrautum eða öðru sambærilegu námi.
* Kennt á haustönn 2005

Allar nánari upplýsingar á www.ir.is
og á skrifstofu skólans, síma 522 6500.

S ÍM I 522 6500 • F A X 522 6 5 0 1 www. i r . i s • i r @ i r . i s

IÐNSKÓLINN Í REYKJAVÍK
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MÓÐUR VIKUNNAR
> MARTA SMARTA FER YFIR MÁLIN

Frí á „fölskum“ forsendum
Ég var svolítið snemma í því í ár og skipulagði sumarfríið í janúar.
Síðan þá höfum við hjónaleysin legið í bókum um Ítalíu, skoðað kort
og fyrirhitt mikið af góðu fólki sem hefur liðsinnt okkur. Til að
byrja með var lagt upp með að fara í afslöppunarferð með menningarlegu ívafi. Ég dustaði rykið af listasögubókunum mínum og drakk
í mig löngu gleymda visku sem ég hafði haft fyrir að koma inn í
hausinn á mér á menntaskólaárunum. Þegar líða tók á mars fór ég
að sörfa á netinu og áður en ég vissi af var ég búin að finna hinar og
þessar verslanir sem mér fannst möst að heimsækja. Ítölsk fatamenning er jú sérstök og því vert að eyða tíma í skanna hana vel
með tilheyrandi búðarrápi. Það var samt stórt vandamál í uppsiglingu. Þótt sambýlismaður minn sé frábær í alla staði þá finnst honum lítið spennandi að spóka sig innan um slæður, pils og perlufestar. Þar sem ég var búin að lofa afslöppunarferð með menningarlegu
ívafi verð ég að vanda mig og nú ríður á að selja honum hugmyndir
mínar án þess að við komum heim í sitthvoru lagi. Það er nefnilega
hægt að leiða hann ef maður fer bara nógu varlega, talar nógu blíðlega og setur upp hvolpaaugun. Um daginn fór ég inn á heimasíðu
H&M bara svona rétt til að tjekka hvar fyrrnefndar verslanir væru
að finna. Ég er nefnilega þannig gerð að mér finnst ómissandi að
komast í þá verslun alla vega tvisvar á ári. Mér til mikilla vonbrigða
komst ég að því að það að er alla vega 3 tíma akstur í næstu H&M
verslun. Þá datt mér snjallræði í hug. Ég plata hann í dagsferð. Við
munum taka daginn snemma og skoða strandbæi á leiðinni. Þegar
við komum til borgarinnar verð ég að vera yfirmáta yfirveguð svo
hann gruni ekki neitt. Ég er búin að finna kort af borginni svo við
getum óvart „lent“ í þeim aðstæðum að vera skyndilega stödd fyrir
utan H&M veldið. Ég er viss um að þetta takist hjá mér enda hafa
fyrirætlanir mínar ekki klikkað hingað til. Meðan ég verð að spóka
mig um á suðrænum slóðum mun ungliðahreyfingin (Sóley og
Hilda) sjá um að fræða ykkur um það mikilvægasta í lífinu, tísku.

FERSKJULITURINN
fer vel með rauðum
og gulum. Zara
Smáralind.

ÞAÐ VERÐA allir að eiga alla vega eitt
sítt pils fyrir sumarið. Retro Smáralind.

PERLUEYRNALOKKAR í
yfirstærð.
TopShop
Smáralind.

„MUST HAVE“, þessi
bolur flokkast undir það.
TopShop Smáralind.

AGATHA RUIZ DE LA PRADA blandar
litunum skemmtilega saman
ÞAÐ ER MÁLIÐ
að splæsa í nýtt
bikiní fyrir sumarið. Vero Moda
Smáralind.

Bleikt er bjútífúl

HÖNNUÐIR Burberry voru djarfir ÞAÐ SPARAR TÍMA og fyrirhöfn
í litasamsetningum og lögðu lín- að eiga ferðatösku eins og enginn
urnar fyrir það sem koma skyldi. annar. Penninn Eymundsson.

áferðin verður létt glansandi. Púðrið
er unnið úr hrísgrjónum og snyrtivörurnar eru allar náttúrulegar. Varalitirnir eru til í þremur fallegum og
safaríkum litum en Frú Fiðrildi er
líka með sólarpúður, gloss, naglalakk og augnskugga frá Le Clerc.

GRÆN PALLÍETTUTASKA.
Retro Smáralind.

Litríkt, fagurt og upplífgangi
A

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS PRE 28049 04/2005

Allt sem þú þarft
og meira til

ð blanda saman rauðum, grænum, ljósgulum, ferskjulituðum og bleikum er hluti af ferskum tískustraumum. Burberry lagði línurnar fyrir þessar litasamsetningar en sumarlína þeirra einkennist að
hluta til af þessum litasamsetningum. Í fljótu bragði er nánast eins
og litirnir hafi verið teknir beint út úr tísku níunda áratugarins og
vaktir af dvala. Uppum níunda áratugarins fannst alla vega ofursvalt að klæðast bleikum skyrtum og hefðu farið í alla þessa liti ef
fötin hefðu bara verið merkt réttum tískuhönnuðum. Verslunin Zara
var ekki lengi að pikka þetta „trend“ út ásamt TopShop og Retro. Sem
dæmi úr þessari tísku þá er meira en leyfilegt að vera í bleikum jakka
og gulum bol við grænar buxur. Jakkarnir eru stuttir og oft
á tíðum víðir, buxurnar ná við hné og pilsin eru skósíð
eða hnésíð. Þessari litríku tísku fylgir frjálslegt
fas og ekki er verra að nota þau á suðrænum
slóðum. Þessir litir fara líka sérlega vel við
húðina þegar sólin er búin að leika um
hana. Fyrrnefndir litir bera sig vel þegar hörefni er annars vegar og svo má
alltaf bæta við klútum, skarti og
skóm í sömu litum. Sumar flíkurnar eru
jafnvel skreyttar steinum eða pallíettum.
Fallegt er að nota hvítan og beigelitaðan
með þessum fallegu sumarlitum sem lífga all
hressilega upp á sumarið.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI OG GETTYIMAGES

Le Clerc snyrtivörulínan hefur gefið
út bleika línu í tilefni þess að bleiki
liturinn er svo mikið í tísku í sumar.
Ævintýrabúðin Frú Fiðrildi ákvað að
taka snyrtivörurnar í sölu því umbúðirnar á þessari línu eru svo dásamlega fallegar. Þar sem snyrtivörur eru inni á nánast hverju baðherbergi landsins skiptir máli að umbúðirnar séu fallegar. Svo er líka
mun skemmtilegra að draga upp
fallega púðurdós þegar kemur að
því að laga sig til. Púðrið í línunni er
með bleikum tón svo það gefur
andlitinu mjög frísklegan blæ.
Einnig er gylltur glampi í því svo

GRÆNN JAKKI passar vel
við bleikt pils og appelsínugular buxur. Zara Smáralind.

HVER RÖNDÓTTUR.
Zara Smáralind.

martamaria@frettabladid.is

Allt um atvinnu
á sunudögum í Fréttablaðinu.
TENNISKJÓLL
fer bæði vel
við gallabuxur
og fótlaga skó. RAUÐI LITURINN er
Vero Moda
ómissandi með þessu litaSmáralind.
þema. Zara Smáralind.

ÞESSI ER TILVALIN í fríið.
Retro Smáralind.

BURBERRY
mælir með
því að nota
víðar, litríkar
skyrtur við
strandfötin.
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SMEKKURINN HALLDÓR ÓSKARSSON NEMI Í FATAIÐN

Alltaf a› læra eitthva› n‡tt í tísku og hönnun
Halldór Óskarsson er mikill fagurkeri og
hefur alltaf haft góða tilfinningu fyrir
fatnaði og tísku. Hann er nemi á fataiðnbraut í Iðnskólanum í Reykjavík.
Hann hefur hannað mikið ásamt því að
skipuleggja tískusýningu fyrir skólann.
Hann vinnur með skólanum í versluninni Galleri Sautján.

þarf að nefna einn þá er það Missoni.
Fallegustu litirnir? Í fatnaði eru það
grænn og svartur, en þegar ég er að
hanna er ég hrifnastur af gamaldags litum og skemmtilegum litasamsetningum.
Hverju ertu veikastur fyrir? Jökkum.
Ég á milljón jakka.

Spáir þú mikið í tískuna? Ég eltist ekki
við allar tískubólur en fylgist mjög vel
með. Ég sigta út það sem mér finnst
flott og blanda því saman við minn persónulega stíl.

Hvaða flík keyptir þú þér síðast? Stüssy
jakka úr svörtu efni með satínáferð.
Hvað finnst þér mest sjarmerandi í
vor-og sumartískunni? Það besta er að
Lacoste er að verða stórt merki aftur og

Uppáhaldshönnuðir? Þetta er mjög
stór spurning því þeir eru nokkrir. Ef ég

komið meira út í tískuvöru og svo eru
niðurþröngar gallabuxur flottar þó það
séu takmörk fyrir því hversu þröngar
þær mega vera.
Hvað ætlar þú að kaupa þér fyrir
sumarið? Evisu gallabuxur.
Uppáhaldsverslun? Galleri Sautján. Svo
kaupi ég mörg skópör í Bónusskóm á
Hverfisgötu því þeir eru með margt flott.
Hvað eyðir þú miklum peningum í föt
á mánuði? Á sumrin þegar ég er að
vinna eru það um 20-30 þúsund en á
veturna kaupi ég nánast bara efni til að
vinna með.

Hvaða flíkur gætir þú ekki verið án?
Nudie Slim Jim gallabuxnanna minna.
Uppáhaldsflík? Leðurjakkinn minn og
Armani stuttermabolur.
Hvert myndir þú fara í verslunarferð?
Líklegast til Kaupmannahafnar en ef ég
ætti fullt af peningum myndi ég fara til
Ítalíu eða Tókýó.
Ljótasta flík sem þú hefur keypt þér?
Sumir hlutir eldast svo svakalega illa að
það er margt sem kemur til greina. En
One World sixpensarinn frá 1995 stendur upp úr.

Glamúr og
glitur

j]bhU[YXmcb
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FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Hingað til hafa fótlaga skór
ekki þótt neitt sérstaklega
spennandi. Nú er tískuvöruverslunin Topshop hins vegar
komin með æðislega skó sem
sameina smart útlit og þægindi. Glamúrinn er alls ráðandi í sumartískunni en skórnir eru einmitt alsettir litlum
glitrandi perlum. Fallega
lakkaðar tær fá að njóta sín í
skónum og þeir eru æðislegir
við síð pils eða stuttbuxur.
Þeir eru svo að sjálfsögðu frábærir á ströndina, hvort sem
það er á suðrænum slóðum
eða bara í Nauthólsvíkinni.
Fleiri búðir eru með svipaða
skó og því er um að gera að
næla sér í par fyrir sumarið.

Stór og hippaleg hálsmen eru
flottasti fylgihluturinn í
sumartískunni. Þau geta
verið ýmis konar, allt frá
því að vera úr stórum trékúlum yfir í að vera alsett
litlum klingjandi bjöllum.
Langar keðjur, perlufestar og leðurreimar
með frumlegum og
skemmtilegum hlutum dinglandi neðan
í, líkt og það sem
sést á myndinni,
gera útlitið mun
svalara. Hálsmenin
eru
langt frá því
að vera hefðbundin og því
er um að gera
að láta ævintýramennskuna ráða för.
Mottóið
er
„því
stærra
því betra“.

-()902(5

Stær›in skiptir
öllu máli
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HÁLSMEN Þetta hálsmen úr Topshop
smellpassar inn í sumartískuna.
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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. 3, 8.30 og 11 B.i. 14 ára

Sýnd kl. 3, 6, og 9 B.i. 10 ára

Sýnd kl. 3, 8 og 10.40
Sýnd kl. 2, 4, 5, 7, 8, 10 og 11
Sýnd í Lúxus kl. 8 og 10.40 B.i. 14 ára Sýnd í Lúxus kl. 2 og 5 B.i. 10 ára

★★★ HL MBL

★★★

ÓÖH DV
Sýnd kl. 6 og 9 Bi. 16 ára
Breskur glæpatryllir eins og þeir gerast bestir.
Svartur húmor, ofbeldi og cool tónlist með
Cult, Starsailor, FC Kahuna og Duran Duran.

Frá framleiðendum Lock Stock & Snatch

Downfall
Sýnd kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15

Sýnd kl. 2 m/ísl. tali

Sýnd kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.i. 16 ára

ið sínar eigin leiðir. Það
er ekki langt síðan hún
var dansandi um í
strýtulaga brjóstahaldara, upptekin
við að segja heiminum að hún væri
jafn sterk og valdamikil og hvaða karl
sem er.

FRÉTTIR AF FÓLKI
adonna hefur greinilega látið
hjónabandið mýkja sig því nú
hefur hún sagt að leiðin til að komast áfram í lífinu sé að láta manninn
sinn vera í fyrsta sæti. Þetta þykja
miklar sviptingar því söngkonan hefur alltaf verið mjög sjálfstæð og far-

M

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.:

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

★★★★
O.H.T. Rás 2

Sýnd kl. 3

Hress hjónaslagur
[ KVIKMYNDIR ]
UMFJÖLLUN

Niðurstaða: Mrs. and Mrs. Smith er
þvottekta sumarmynd; fyndin,
spennandi, smart, töff og vel gerð
og skartar tveimur skærustu kvikmyndastjörnum samtímans í aðalhlutverkum. Þetta nægir til þess að
enginn ætti að verða svikinn af
kynnum sínum við hjónin Pitt og
Jolie.
Það getur ekki verið annað en
góður bisness að skella Angelinu
Jolie og Brad Pitt saman í bíómynd.
Pitt er einhverra hluta vegna talinn
með kynþokkafyllri karlmönnum og
þrátt fyrir takmarkaða hæfileika er
hann einnig með eftirsóttustu leikurum í Hollywood. Svipaða sögu er
að segja af Angelinu Jolie sem hefur það þó fram yfir Pitt að kynþokki
hennar er óumdeildur.
Skötuhjúin komast því ekki hjá
því að selja milljónir bíómiða út um
allan heim þar sem annað þeirra
höfðar sterkar til karla og hitt til
kvenna þannig að í sumarstórmyndaflóðinu þar sem flestar
myndir snúast um geimstríð, teiknimyndaofbeldi og mannlega leðurblöku í hefndarhug er Mr. and Mrs.
Smith jarðbundnasti valkosturinn
og sú mynd sem flest kærustupör
og hjón geta sameinast um að sjá.
Pitt og Jolie leika John og Jane
Smith. Þau hafa verið gift í fimm
eða sex ár og það eru komnir brestir í hjónabandið. Rót vandans liggur
í því að bæði lifa í stöðugri blekkingu þar sem þau starfa bæði sem
leigumorðingar en hvorugt veit af
hinu. Það reynir þó fyrst á styrk
hjónabandsins þegar þau fá það
verkefni að kála hvoru öðru og líf
beggja hangir á bláþræði þar til þau
komast að því hvort einhver ást
leynist
í
blekkingarsambandi
þeirra.

MR. & MRS. SMITH
LEIKSTJÓRI: DOUG LIMAN
AÐALHLUTVERK: ANGELINA JOLIE, BRAD
PITT, VINCE VAUGHN
NIÐURSTAÐA: Mrs. and Mrs. Smith er þvottekta
sumarmynd; fyndin, spennandi, smart, töff og
vel gerð og skartar tveimur skærustu kvikmyndastjörnum samtímans í aðalhlutverkum.
Þetta nægir til þess að enginn ætti að verða
svikinn af kynnum sínum við hjónin Pitt og
Jolie.

Formúlan sem Mr. and Mrs.
Smith byggir á er eldgömul og
þrautreynd og sjálfsagt hefur hver
meðal bíógestur séð um 1000 myndir yfir ævina sem fjalla allar um
ólíka einstaklinga og andstæðinga
sem verða að snúa bökum saman til
að lifa af.
Það lyftir Mr. and Mrs. Smith
langt yfir meðalmennskuna að hún
er vel gerð, leikararnir eru í banastuði og hún er miklu frekar gamanmynd en spennumynd. Það fer ekki
fram hjá neinum að Jolie og Pitt
hefur ekki leiðst samstarfið og leikgleðin og greddan á milli þeirra
skilar sér beint til áhorfenda.
Hvað efni og innihald varðar er
myndin samt hræódýr og fyrirsjáanleg og lausn flækjunnar er glæpsamlega einföld og ófullnægjandi
en skemmtunin kemur á undan sem
verður til þess að manni er einhvern veginn alveg sama um þetta
og finnst maður síður en svo svikinn þegar maður yfirgefur bíósalinn
Þórarinn Þórarinsson.

dagar í umtöluðustu og
svölustu mynd sumarsins.
Heimsfrumsýnd 9. júní.

FRÉTTIR AF FÓLKI
slandsvinurinn Damon Albarn úr
hefur heldur betur móðgÍaðGorillaz
umsjónarmenn Live 8-tónleikanna. Hann segist ekki ætla að
koma fram á tónleikunum því honum finnist þeir draga upp neikvæða
mynd af Afríku. Hann hefur einnig
gagnrýnt skort á svörtum tónlistarmönnum í dagskránni. „Er þetta

virkilega besta leiðin
til að hjálpa Afríku?“
spurði Damon. „Ég
held að margir listamannanna sem
koma fram
muni græða
mest sjálfir í
aukinni sölu,“
sagði kappinn.

yrrverandi eiginkona Arun Nayar,
Valentina Pedroni, segist hafa
F
tapað vitinu þegar Arun yfirgaf hana
fyrir fyrirsætuna Liz Hurley. „Ég er
að jafna mig núna en það var
hræðilegt að sjá þau alltaf í blöðunum; hlæjandi og dansandi,“ sagði
Valentina. Liz og Valentina voru vinkonur en sá vinskapur kulnaði hratt
þegar Liz nældi í Arun.

r V3
Motorola korRtaz
frá Símanum
MEinungis fyrir GS
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Léttkaupsútborgun
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og 2.000 kr. á
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.980 kr.
Verð aðeins 28

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
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• Fjögurra banda, (quad
band,
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hout Warning: Diagnosis Murder (B. börnum)
4.00 Return to the Batcave: The Mi

POPP TÍVÍ

OMEGA
7.00 Joyce Meyer 7.30 Benny Hinn 8.00 T.D.
Jakes 8.30 Maríusystur 9.00 Gunnar Þorsteinsson (e) 9.30 Blandað efni 10.00 Joyce Meyer
10.30 Ron Phillips 11.00 Um trúna og tilveruna 11.30 Maríusystur 12.00 Fíladelfía (e)
13.00 Joyce Meyer 13.30 Believers Christian
Fellowship 14.30 Acts Full Gospel 15.00 Ísrael
í dag 16.00 Joyce Meyer 16.30 Blandað efni
17.00 Ewald Frank 17.30 Mack Lyon 18.00
Acts Full Gospel 18.30 Joyce Meyer 19.00
CBN fréttastofan – fréttir á ensku 20.00 Um
trúna og tilveruna Friðrik Schram 20.30 Gunnar Þorsteinsson (e) 21.00 Ron Phillips 21.30
Miðnæturhróp 22.00 Joyce Meyer 22.30
Blandað efni 23.00 CBN fréttastofan – fréttir á
ensku 0.00 Nætursjónvarp

Ólst upp meðal stjarnanna

BEN LEIKUR Í DUPLEX Á STÖÐ 2 KL. 21.10 Í KVÖLD.

Benjamin Stiller fæddist 30. nóvember árið 1965 í New
York en foreldrar hans eru hinir frægu grínistar Jerry
Stiller og Anne Meara. Það er ekki furðulegt að Ben
hafi fetað í fótspor fjölskyldu sinnar þar sem hann ólst
upp meðal stjarnanna.
Þegar Ben var ungur setti hann ásamt systur sinni,
Amy, upp leikrit heima. Ben hafði líka áhuga á að vera
hinum megin við myndavélina og þegar hann var tíu
ára byrjaði hann að taka upp myndir á Super 8 kvikmyndavélina sína. Söguþræðirnir voru alltaf eins – einhver stríddi Ben og hann leitaði hefnda.
Ben lék mikið í leikhúsi á yngri árum og hætti loks í
háskóla til að leika í The House of Blue Leaves á sviði.
Hann lék í stuttmynd árið 1986, The Color Money, og
fékk þannig eins árs hlutverk í gamanþættinum Saturday Night Live.
Ben sást fyrst á hvíta tjaldinu árið 1987 í Empire of the
Þrjár bestu myndir
BENS

Sun í leikstjórn Stevens Spielbergs. Hann fór fljótt á
bak við myndavélina og leikstýrði Back to Brooklyn
fyrir MTV en sjónvarpsstöðin var svo hrifin að hún gaf
honum sinn eigin þátt, The Ben Stiller Show, árið 1992.
Þátturinn missti vinsældir og Ben varð fljótt atvinnulaus þó hann ynni Emmy verðlaun fyrir þáttinn.
Ben þurfti að leika í mörgum smærri hlutverkum og
safnaði nægum pening til að gera Reality
Bites árið 1994 sem sló rækilega í gegn.
Ben stimplaði sig rækilega inn árið 1998
með myndinni There's Something About
Mary og síðan þá hefur hann leikið í
hverri myndinni á fætur annarri.
Ben er kvæntur leikkonunni
Christine Taylor og eiga þau saman
dótturina Ellu Oliviu.

Reality Bites – 1994 There's Something About Mary – 1998 Zoolander – 2001

▼

14.00 Sjáðu (e) 16.00 Game TV (e)
17.00 Íslenski popp listinn (e)

7.15 Korter 14.00 Samkoma í Fíladelfíu
18.15 Korter

20.15

21.10

20.00

Bíó

Tónlist
TÓNLEIKAR 46664. Upptaka frá tónleikum sem
haldnir voru til heiður Nelson Mandela í Tromsø
fyrr í kvöld.

▼

6.00 Live From Bagdad 8.00 Anger Management 10.00 Tortilla Soup 12.00 The Wild
Thornberrys Movie 14.00 Live From Bagdad
16.00 Anger Management 18.00 Tortilla
Soup 20.00 The Wild Thornberrys Movie
22.00 Return to the Batcave: The Mi 0.00 Do
Not Disturb (Strangl. b. börnum) 2.00 Wit-

Í TÆKINU

AKSJÓN

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

DUPLEX. Nancy og Alex hafa fundið draumaíbúðina en fyrir ofan þau býr eldgömul, pirrandi
kona.

Gaman
BURN IT. Myndaflokkur um hóp vina á þrítugsaldri sem vita ekki hvað þeir ætla að verða þegar þeir verða stórir.

SJÓNVARPIÐ

SKJÁREINN

8.00 Morgunstundin okkar 8.01 Gurra grís
(6:26) 8.08 Bubbi byggir (907:913) 8.20
Pósturinn Páll (3:13) 8.28 Hopp og hí
Sessamí (9:26) 8.55 Fræknir ferðalangar
(41:52) 9.20 Strákurinn (4:6) 9.30 Arthur
(108:115) 10.00 Gæludýr úr geimnum

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Svampur, Magic
Schoolbus, Care Bears, The Jellies, Snjóbörnin,
Músti, Pingu 2, Póstkort frá Felix, Sullukollar,
Barney 4 – 5, Engie Benjy, Engie Benjy 3,
Hjólagengið, Börnin í Ólátagarði)

(20:26) 10.30 Kastljósið 10.55 Hlé 15.00 EM
í kvennaknattspyrnu. Bein útsending frá leik
Dana og Englendinga sem fram fer á
Englandi. 16.50 Formúla 1. Bein útsending frá
tímatöku fyrir kappaksturinn í Kanada. 18.00
Táknmálsfréttir 18.10 Geimskipið Enterprise

12.00 Bold and the Beautiful 13.45 Joey
(16:24) 14.15 Það var lagið 15.15 Kevin Hill
(10:22) 16.05 Strong Medicine 3 (6:22)
16.55 Oprah Winfrey 17.40 60 Minutes I

18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Fjölskylda mín (3:13) (My Family)
20.15 Tónleikar 46664 Upptaka frá tónleik-

18.54 Lottó
19.00 Íþróttir og veður
19.15 Whose Line Is it Anyway? 3 (Hver á

2004

23.45 Tónleikar 46664 1.05 Útvarpsfréttir í
dagskrárlok

NÝTT! (e)

18.30 Fréttir Stöðvar 2

19.40 Just For Kicks (Alltaf í boltanum)Hér

▼

segir frá tveimur bræðrum sem eru
hin bestu skinn þrátt fyrir að uppeldi
þeirra sé ekki alltaf til fyrirmyndar.
Strákarnir fá útrás á íþróttavellinum
en þar er hart barist. Aðalhlutverk:
Cole Sprouse, Dylan Sprouse, Tom
Arnold. Leikstjóri: Sydney J. Bartholomew Jr.. 2003.
21.10 Duplex (Grannaslagur)Nancy og Alex
eru í skýjunum enda hafa þau fundið
draumahúsnæðið í Brooklyn. Þau
flytja inn full tilhlökkunar og setja það
ekki fyrir sig að háöldruðu kona býr á
efri hæðinni. Sú gamla reynist þó ekki
alveg komin á grafarbakkann og fer
fljótlega að gera þeim lífið óbærilegt.
Leyfð öllum aldurshópum.
22.40 The Thing (Fyrirbærið)Hrollvekjandi
spennumynd um vísindamenn frá
bandaríska vísindaráðinu sem eru
sendir til Suðurskautslandsins til rannsókna. Þeir lenda í skelfilegum aðstæðum og komast að því að það búa
ekki bara mörgæsir á Suðurskautslandinu. 1982. Stranglega bönnuð börnum.

19.00 MTV Cribs (e)
19.30 Pimp My Ride (e)
20.00 Burn it Breskur framhaldsmynda-

▼

þessa línu?)

▼

um sem haldnir voru til heiðurs Nelson Mandela í Tromsø fyrr í kvöld.
Meðal þeirra sem koma fram eru Brian May, Jivan Gasparyan, Sharon Corr,
Bongu Maffin, Johnny Clegg,
Ladysmith Black Mombaza, Razorlight,
Zucchero, Angelique Kidjo, Robert
Plant, Saybia og Earth Affair þar sem
Gunnlaugur Briem trommuleikari er í
forsvari. Kynnir er Trausti Þór Sverrisson.
22.00 Hægláti Ameríkumaðurinn (The Quiet
American)Bandarísk bíómynd frá
2002 byggð á sögu eftir Graham
Greene. Breskur fréttaritari í Saígon
1952 kynnir ungan bandarískan hjálparstarfsmann fyrir ástkonu sinni og sá
bandaríski verður ástfanginn af henni
líka. Leikstjóri er Phillip Noyce og
meðal leikenda eru Michael Caine,
Brendan Fraser, Do Thi Hai Yen og
Rade Serbedzija. Kvikmyndaskoðun
telur myndina ekki hæfa fólki yngra
en 16 ára.

13.45 Þak yfir höfuðið 14.30 Still Standing
(e) 15.00 Less than Perfect (e) 15.30 According to Jim (e) 16.00 The Bachelor (e) 17.00
Djúpa laugin 2 (e) 18.00 The Contender –

flokkur frá BBC um hóp vina á þrítugsaldri sem veit ekki hvað þeir ætla
að verða þegar þeir eru orðnir stórir.
Þeir Andy, Carl og Jon búa í
Manchester, vita ekki í hvorn fótinn
þeir eiga að stíga þegar kemur að
ástamálunum og komast að því að
kærusturnar eru tilbúnar að beita
ýmsum brögðum til að fá sínu framgengt.
20.30 Mad About Alice Þættir frá BBC sem
fjalla um Alice og Doug sem eru nýskilin, en rembast við að haga sér eins
og manneskjur hvort gagnvart öðru
vegna sonar sem þeim tókst að eignast áður en allt fór upp í loft.
21.00 Dragnet Grinmynd með spennuívafi
frá 1987. Rannsóknarlögreglumennirnir Friday og Streekbeck fá til meðhöndlunar dularfullt ránsmál, sem öll
hafa það sameiginlegt að ræninginn
skilur eftir sig kort með orðinu PAGAN
á. Mynd með Dan Aykroyd og Tom
Hanks í aðalhlutverkum.
22.45 CSI: Miami – Ný þáttaröð (e)

0.25 Sleepers (Stranglega bönnuð börnum)
2.45 L.A.Law: The Movie 4.10 Fréttir Stöðvar
2 4.55 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

23.30 One Tree Hill (e) 0.15 Law & Order –
Ný þáttaröð (e) 1.00 Tvöfaldur Jay Leno (e)
2.30 Óstöðvandi tónlist

ANIMAL PLANET
12.00 Going Ape 13.00 Awesome Pawsome 14.00 The
Crocodile Hunter Diaries 16.00 Pet Star 17.00 King of the
Jungle 18.00 The Most Extreme 19.00 Lions – Finding
Freedom 20.00 The Jeff Corwin Experience 21.00 O'Shea's
Big Adventure 22.00 Duel in the Swamp 23.00 Animals A-Z
0.00 Big Cat Diary

Method 16.50 City Hospital 17.40 Single Girls 18.40 The
Roseanne Show 19.25 Matchmaker 19.50 Cheaters 20.40
Spicy Sex Files 21.30 Sex Tips for Girls 22.00 Sextacy
23.00 City Hospital 0.00 Africa on a Plate 0.30 Vegging Out
1.00 Entertaining With James

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

GOTT FÓLK McCANN

EUROSPORT
12.00 Motorcycling: Grand Prix Catalunya Spain 13.00
Tennis: ATP Tournament Queen's United Kingdom 14.00
Football: Top 24 Clubs 14.30 Football: Gooooal ! 14.45
Football: George Weah Testimonial Match 17.00 Football:
UEFA European Women's Championship England 20.45
Football: Gooooal ! 21.00 Xtreme Sports: Yoz Mag 21.30
News: Eurosportnews Report 21.45 Fight Sport: Fight Club
23.30 Football: Top 24 Clubs

BBC PRIME
12.00 Doctors 14.00 The Good Life 14.30 Dad's Army
15.00 Top of the Pops 15.55 The Weakest Link Special
16.40 Would Like to Meet 17.40 Casualty 18.30 Queen &
Country 19.30 Sonny Liston 20.30 Two Pints of Lager and a
Packet of Crisps 21.00 Shooting Stars 21.30 Top of the
Pops 22.00 Top of the Pops 2 22.30 The Office 23.00
Noah's Flood 0.00 Iceman 1.00 Cloning the First Human

Gleðifréttir frá Gleðistofu Íslands
Laugardaga kl. 11:30
og alla virka daga kl. 11:30, 16:30 og 21:30

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Marine Machines 13.00 Frontlines of Construction
14.00 Sears Tower 15.00 Air Crash Investigation 16.00
Animals Like Us 17.00 Battlefront 17.30 Battlefront 18.00
The Truth About Killing 20.00 The Sand Pebbles 23.30
Battlefront 0.00 VE – Ten Days to Victory

DISCOVERY
12.00 Ray Mears' World of Survival 13.00 Mythbusters
14.00 Extreme Landspeed 15.00 Flying Heavy Metal 15.30
Al Murray's Road to Berlin 16.00 Super Structures 17.00
Walking with Dinosaurs 18.00 Extreme Engineering 19.00
American Chopper 20.00 Rides 21.00 Scrapheap Challenge
22.00 Trauma 23.00 Amazing Medical Stories 0.00 Impossible Heists

MTV

12.00 MTV Movie Awards 2005 14.00 TRL 15.00 Dismissed
15.30 Just See MTV 16.30 Borrow My Crew 17.00 European Top 20 18.00 The Fabulous Life of 18.30 Cribs 19.00 Viva
La Bam 19.30 Pimp My Ride 20.00 MTV Movie Awards
2005 22.00 So 90's 23.00 Just See MTV 1.00 Chill Out Zone

E! ENTERTAINMENT
12.00 Gastineau Girls 13.00 The Entertainer 14.00 The E!
True Hollywood Story 18.00 Gastineau Girls 19.00 The E!
True Hollywood Story 22.00 High Price of Fame 23.00
Gastineau Girls 0.00 The E! True Hollywood Story

CARTOON NETWORK
12.20 The Cramp Twins 12.45 Johnny Bravo 13.10 Ed, Edd
n Eddy 13.35 The Powerpuff Girls 14.00 Codename: Kids
Next Door 14.25 Dexter's Laboratory 14.50 Samurai Jack
15.15 Megas XLR 15.40 The Grim Adventures of Billy &
Mandy 16.05 Courage the Cowardly Dog 16.30 Foster's
Home for Imaginary Friends 16.55 Ed, Edd n Eddy 17.20
Dexter's Laboratory 17.45 Codename: Kids Next Door
18.10 The Powerpuff Girls 18.35 The Grim Adventures of
Billy & Mandy

JETIX
VH1

12.00 VH1 Goes Inside 13.00 Behind the Movie 14.00 Top
20 Awesome Movie Songs 16.00 Tear Jearkers Super Secret
Movie Rules 17.00 Teen Sex Super Secret Movie Rules
18.00 MTV at the Movies 18.30 Pop Up Video 19.00 Behind
the Movie 20.00 Awesome MakeOut Moments 21.00 Viva la
Disco 23.30 Flipside 0.00 Chill Out 0.30 VH1 Hits

CLUB

12.10 The Restaurant Biz 12.40 City Hospital 13.35 Sizzle
14.00 Entertaining With James 14.25 Africa on a Plate 14.50
It's a Girl Thing 15.15 The Race 16.00 Yoga Zone 16.25 The

12.20 Digimon II 12.45 Super Robot Monkey Team Hyperforce Go! 13.10 Iznogoud 13.35 Life With Louie 14.00 Three
Friends and Jerry II 14.15 Jacob two-two 14.40 Ubos 15.05
Goosebumps

MGM

12.20 Thrashin' 13.55 Electric Dreams 15.30 Hard Choices
17.00 The Glory Guys 18.50 Love Crimes 20.20 Prime
Target 21.55 Rancho Deluxe 23.30 Welcome to Woop Woop
1.05 Wheels of Terror 2.50 Cool Change
TCM

19.00 Village of the Damned 20.20 Freaks 21.25 The
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TALSTÖÐIN

Sjónvarpið kl. 20.15

TÓNLEIKAR 46664

Barátta gegn eyðni

Kynnir í íslensku útstendingunni er
Freyr Eyjólfsson, útvarpsmaður á Rás 2.

ÚR BÍÓHEIMUM
Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

▼

01.00

Íþróttir
HNEFALEIKAR. Bein útsending frá hnefaleikakeppni í Washington en meðal þeirra sem mætast
eru Mike Tyson og Kevin McBride.

16.30 Aflraunir Arnolds 17.00 Toyota mótaröðin í golfi 2005 18.00 Motorworld

18.30 Inside the US PGA Tour 2005 (Banda-

18.54
19.00
21.00

22.20

ríska mótaröðin í golfi)Vikulegur
fréttaþáttur þar sem fjallað er um
bandarísku mótaröðina í golfi á nýstárlegan hátt. Hér sjáum við nærmynd af fremstu kylfingum heims og
fáum góð ráð til að bæta leik okkar á
golfvellinum. Ómissandi þáttur fyrir
golfáhugamenn.
Lottó
NBA (Úrslitakeppni)
Hnefaleikar (Kostya Tszyu – Ricky
Hatton)Útsending frá hnefaleikakeppni í Manchester á Englandi um
síðustu helgi. Á meðal þeirra sem
mættust voru Kostya Tszyu og Ricky
Hatton en í húfi var heimsmeistaratitill
IBF-sambandsins í veltivigt (junior).
Hnefaleikar (Antonio Tarver – Glen
Johnson)Útsending frá hnefaleikakeppni í Los Angeles. Á meðal þeirra
sem mættust voru Antonio Tarver og
Glen Johnson en í húfi var heimsmeistaratitill WBC-sambandsins í léttþungavigt. Áður á dagskrá 18. desember 2004.

▼

23.25 Hnefaleikar (Mike Tyson – Danny Williams)
1.00 Hnefaleikar. Bein útsending frá
hnefaleikakeppni í Washington. Á meðal
þeirra sem mætast eru Mike Tyson, fyrrverandi heimsmeistari í þungavigt, og Kevin
McBride.

Outrage 23.00 Sergeant York 1.10 Arena 2.25 Until They Sail

HALLMARK

12.45 The Hollywood Mom's Mystery 14.15 A Storm in
Summer 16.00 Secrets 17.45 Hawking 19.15 H2O 21.00
Lonesome Dove: The Series 21.45 Brotherhood of Murder
23.30 Lonesome Dove: The Series 0.30 H2O 2.15 Brotherhood of Murder

BBC FOOD

12.00 Douglas Chew Cooks Asia 12.30 Ready Steady Cook
13.00 Ching's Kitchen 13.30 Wild and Fresh 14.00 Can't
Cook Won't Cook 14.30 Coconut Coast 15.30 Ready Steady Cook 16.00 Soul Food 16.30 Open Rhodes 17.00 Delia
Smith's Summer Collection 17.30 Tamasin's Weekends
18.00 Delia's How to Cook 18.30 A Cook's Tour 19.00
Chalet Slaves 19.30 The Best 20.00 The Rankin Challenge
20.30 Wild Harvest 21.00 Who'll Do the Pudding? 21.30
Ready Steady Cook

DR1

12.25 Helt uimodståelig 13.55 Boogie Listen 14.55 Dawson's Creek 15.40 F¢r s¢ndagen 15.50 Held og Lotto 16.00
Den hvide sten 16.30 TV Avisen med vejret 16.55 SportNyt
17.05 Mr. Bean 17.30 Bournonvilleana – Den R¢de L¢ber
18.00 Bournonvilleana – balletgalla fra Det Kgl. Teater 20.50
Speedway: Englands Grand Prix 22.20 Boogie Listen

SV1

12.00 Sommarkrysset 13.00 När storken sviker 13.30 Mitt i
naturen 14.00 Mat/Niklas 14.30 Först & sist 15.20 Ted
Gärdestad – Konsert från Storan i Göteborg 16.30 Disneydags 17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 Tittarnas önskekonsert 19.00 Kalla spår 19.45 Jakten på korthajarna
20.35 Rapport 20.40 Little Britain 21.10 VM i speedway
22.10 Råttfångaren 23.40 Sändning från SVT24

Castor Troy úr kvikmyndinni
Face/Off frá árinu 1997

„Isn’t this religious, ah yes. The eternal battle between good

9.00 Bílaþáttur – U: Leó M. Jónsson 10.03

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 90,1/99,9

Laugardagsmorgunn – Umsjón: Eiríkur Jónsson

7.05 Samfélagið í nærmynd 8.05 Músík að
morgni dags 9.03 Út um víðan völl 10.15 Tár
Guðs 11.00 Í vikulokin 12.20 Hádegisfréttir

7.05 Morguntónar 9.03 Helgarútgáfan

12.10 Hádegisútvarpið – U: Kristján Hjálmarsson og Þórarinn Þórarinsson. 13.00 Sögur af
fólki – U: Helga Vala 15.03 Úr skríni –
U: Magga Stína.

13.00 Laugardagsþátturinn 14.00 Teygjan
14.30 Per Nörgaard og Sirkusinn guðdómlegiî
15.30 Með laugardagskaffinu 16.10 Heimsend-

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Helgarútgáfan
16.08 Með grátt í vöngum

16.00 Glópagull og gisnir skógar – Umsjón:
Auður Haralds e. 17.03 Frjálsar hendur Illuga e. 18.00 Sannar kynjasögur eftir Cheiro.
Kristmundur Þorleifsson þýddi. 19.00 Bílaþáttur e. 20.00 Laugardagsmorgunn e.
22.00 Hádegisútvarpið e. 22.50 Sögur af fólki e.

17.05 Djassgallerí New York 18.00 Kvöldfréttir
18.28 Bíótónar 19.00 Íslensk tónskáld 19.30
Stefnumót 20.15 Öðruvísi mér áður brá 21.05
Í skugga meistaranna 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Út vil ek 23.10 Danslög

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir 19.30 PZsenan 22.10 Næturgalinn 2.03 Næturtónar

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

BYLGJAN

FM 98,9

9.00 Gulli Helga

ir verður á morgun

FM 99,4

12.40 MEINHORNIÐ

6.05 Morguntónar

»

Nelson Mandela verður viðstaddur og ávarpar gesti á
tónleikum sem haldnir verða í Tromsø á laugardagskvöld til fjáröflunar fyrir stofnun hans í baráttu hennar
gegn eyðni. Þar ætlar hann, ásamt þeim Bill Clinton,
Bob Geldof, Bono, Brad Pitt, Robert De Niro og Will
Smith, að senda skýr skilaboð til allra áhorfenda og
ekki síst til þeirra leiðtoga heimsins sem hittast á G8fundinum í Edinborg eftir þrjár vikur. Skilaboðin eru
þau að herða verði róðurinn í baráttunni gegn ungbarnadauða og útbreiðslu eyðni meðal barna en í Afríku einni er talið að um 1.400 HIV-smituð börn fæðist
Nelson Mandela
á hverjum degi.

FM 90,9

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Rúnar Róbertsson
16.00 Henný Árna

13.00 FRELSIÐ 14.00 Torfi Geirmundsson hársnyrtir – þáttur um hár og hárhirðu 15.00
Áfengisforvarnarþáttur

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

18.30 Kvöldfréttir 19.00 Bjarni Ólafur Danspartý Bylgjunnar

16.00 Endurflutningur frá liðinni viku.

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni
FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum
FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying
FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying
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ÚTI

INNI
oca Cola Light Hörðustu sykurkók aðdáendur eru farnir að
taka Coca Cola Light í sátt. Einu sinni var sykurlaust kók
C
bara fyrir stelpur í megrun en nú má sjá flottustu karlmenn

lúðurblöð Öll höfum við ánægju af
slúðrinu einstaka sinnum en það er
S
ekki inni að flagga því að vera áskrifandi

bæjarsins dreypa á drykknum feimnislaust. Til marks um þetta
stóra skref er sú staðreynd að skemmtistaðir borgarinnar
bjóða margir hverjir upp á Coca Cola Light.

af slúðurblöðunum. Fyrirgefanlegt er að
lesa þau á hárgreiðslustofunni eða laumast til að kaupa eitt og eitt í afskekktri
sjoppu en að fara mikinn um slúðrið er
ekki kúl.

armesan ostur og ítölsk hráskinka Nú er þessi lúxus
matur frá Ítalíu ekki lengur bara fyrir fínu matarboðin. StórP
ar flyksur af parmesan, rifnum með ostaskera, og sneiðar af

land í poka Bland í poka er fyrir börn. Ef mann langar í
eitthvað sætt er málið að fara alla leið: fá sér franska
B
súkkulaðitertu á veitingastaðnum, kaupa gott súkkulaðistykki

hráskinku er fyrirtakssnakk í sumarpartíinu eða bara sem
smábiti í eftirmiðdaginn. Þetta er góður puttamatur og málið
er að sleppa brauðinu og kexinu til að hafa þetta létt.

HRÓSIÐ
... fær íslenska fyrirtækið Storm
fyrir að skipuleggja glæsilega
tískusýningu í Laugardalnum.

2

1

3

4

óð mötuneyti Flott fyrirtæki og virtar stofnanir bjóða starfsmönnum sínum upp á góð
G
mötuneyti. Mötuneytið getur stuðlað að bættum starfsanda
sem ætti að vera stolt hvers vinnustaðar. Það er ekki inni að
fara á skyndibitastað í hádeginu heldur er aðalmálið að
blanda geði við félagana yfir góðum mat í mötuneytinu.

eða jafnvel eitthvert gúmmilaði úr bakaríinu.
inna í garðinum Af hverju að eyða sumrinu á hnjánum í
illgresisbeði? Aðalmálið er að laga það versta, eða
V
jafnvel láta garðyrkjumenn um það, og leyfa arfanum
að vaxa í hófi. Þá er hægt að njóta afslöppunar í garðinum og pirringur yfir smáóreiðu fer lönd og leið.

5

FRÉTTIR AF FÓLKI
6

af komu knattspyrnukappans David Beckham, heldur
Sagan
áfram að vinda upp á sig.

7

8

9

Ýmsar sögusagnir hafa gengið manna á milli um verustað Davids, en fáar
hafa fengist staðfestar.
Heyrst hefur að goðið
hafi skellt sér á snjósleða upp á Snæfellsjökul með fyrirtækinu
Snjóferðum á
fimmtudag. Það var
milt og gott veður
uppi á jöklinum í
fyrradag þegar David á
að hafa þeyst um jökulbreiðurnar, en hann
var í fylgd nokkurra
snjósleðastráka. Victoria var hvergi sjáanleg en sagt er að Beckham hafi unað sér vel í
faðmi náttúrunnar. Það
er ekkert skrítið því
hann hlýtur að njóta
þess að fá frí frá ljósmyndurum og sviðsljósinu sem eru
orðin órjúfanlegur hluti lífs hans.

10

12

11

14

13

15

16

17

18

Lárétt: 1 hávaxinn, 6 gruna, 7 eldsneyti,
8 átt, 9 títt, 10 mann, 12 hreyfast, 14 ger,
13 dýramál, 16 drykkur, 17 poka, 18 hestur.
Lóðrétt: 1 hafnsögumaður, 2 fugl, 3 átt,
4 taka utan um, 5 kaffibætir, 9 byrði, 11
svall, 13 kjáni, 14 samfarir, 17 skóli.

Lausn.
Lárétt: 1 langur, 6 óra, 7 mó, 8 sa, 9 oft,
10 áka, 12 iða, 14 mor, 15 mu, 16 öl, 17
mal, 18 klár.
Lóðrétt: 1 lóss, 2 ara, 3 na, 4 umfaðma,
5 rót, 9 oki, 11 soll, 13 auli, 14 mök, 17
mr.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1
2
3

Sigurður Þórðarson
Á Vestfjörðum
160 ár

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:

ELLÝ Í Q4U Hljómsveitin Q4U ætlar að koma saman aftur fyrir tónleika Alice Cooper í Kaplakrika í ágúst.

ALICE COOPER Í KAPLAKRIKA: GÖMUL PÖNKSVEIT SAMAN Á NÝ

Q4U hitar upp fyrir
Alice Cooper
Pönkhljómsveitin Q4U mun hita
upp fyrir sjokkrokkarann Alice
Cooper á tónleikum hans í
Kaplakrika þann 13. ágúst.
Þetta verða fyrstu tónleikar
Q4U í fjölmörg ár, eða síðan sveitin kom saman í skamman tíma
vegna útgáfu safnplötunnar Q4UQ2: 1980 – 1983. Þetta verður jafnframt í fyrsta sinn síðan sveitin
lagði upp laupana 1983 sem sömu
meðlimir og þá spila saman undir
merkjum Q4U. Um er að ræða þau
Ellý, Danny Pollock, Kormák
Geirharðsson, Gunnþór Sigurðsson og Steinþór Stefánsson. Við
þennan hóp bætist síðan Ingólfur
Júlíusson sem hefur verið aðdáandi sveitarinnar síðan í barnæsku.
Ellý segir æðislegt að fá að hita
upp fyrir Cooper. „Þetta verður
gaman. Hann er alla vega eldri en
ég. Það er gaman að vita um ein-

hvern eldri en ég sem er í þessu,“
segir Ellý og hlær. Hún segist
hafa verið of ung á sínum tíma til
að hafa verið aðdáandi Cooper.
„Það er sjaldan að ég geti sagt að
ég hafi verið of ung en þegar ég
var 12 ára fílaði ég hann ágætlega. Þá kynntist ég strákum sem
voru Cooper-aðdáendur sem voru
þremur til fjórum árum eldri, en
ég var ekkert brjálað fan,“ segir
Ellý, sem starfar nú sem forstöðumaður tómstunda- og menningarhússins Hvíta húsið á Akranesi.
Ellý kannast vel við lagið Poison sem Cooper gerði frægt fyrir
mörgum árum. „Poison var mikið
uppáhaldslag hjá börnunum mínum. Pabbi þeirra er aðdáandi hans
og ég á líka einn disk með honum.“
Þrátt fyrir endurkomuna óvæntu
á hún ekki von á því að Q4U komi
aftur saman, enda er hún bæði
önnum kafin í vinnunni og við að

byggja sér nýtt hús á Akranesi.
Danny Pollock segist vera
spenntur fyrir því að hita upp fyrir Cooper. „Ég ólst upp við þessa
tónlist í 9. og 10. bekk í Bandaríkjunum. Þetta er svona „Theatrical
Stuff.“ Þetta kítlar aðeins. Þetta
er dálítið fyndið og bara gaman að
þessu. Það má ekki taka þessu of
alvarlega,“ segir Danny, sem er
um þessar mundir í hljómsveitinni Bulldozer.
Alice Cooper er af flestum talinn brautryðjandi í sjokkrokki og
áhrif hans má finna hjá hljómsveitum eins og Kiss, Misfits,
King Diamond, Slipknot og Marilyn Manson. Tónleikar Cooper
hér á landi eru hluti af tónleikaferð hans um heiminn til að fylgja eftir útgáfu plötunnar Dirty Diamonds sem kemur í búðir 4. júlí.

leit Fréttablaðsins að David Beckham vakti athygli að flest hótel
Ísem
haft var samband við fóru í
mikla vörn og vildu ekkert tjá sig
um málið. Urðu nokkur fyrirtæki
ansi íbyggin og þykir það benda til
að eitthvað búi undir. Þá er ljóst að
eitthvert frægt fólk mun gista á Hótel Búðum um helgina þó starfsmenn hótelsins hafi verið ófáanlegir
til að gefa upp nöfn þeirra. Hvorki
Storm, sem skipuleggur Cool Fashions, né 101 Hótel vilja kannast við
að hafa séð
kauða.

argir vilja þó meina að sagan
um komu Beckhams sé aðeins
M
til að hylma yfir komu ennþá frægara fólks. Það fjaðrafok sem David
hefur valdið er alveg nógu stórt til
að dreifa athygli fjölmiðlamanna svo
hinar stjörnurnar geti gengið óáreittar um götur bæjarins. Hverjar stjörnurnar eru skal þó
ósagt látið.

freyr@frettabladid.is

ﬁrír
grínistar
me›
Gle›ifréttir
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

Þrír af ástsælustu grínistum
landsins, þeir Laddi, Gísli Rúnar
Jónsson og Jörundur Guðmundsson byrja með nýjan tæplega 20
mínútna útvarpsþátt á Bylgjunni í
dag sem nefnist Gleðifréttir frá
Gleðistofu Íslands.
Í þættinum er gert grín að öllu
mögulegu eins og innhringiþáttum og viðtalsþáttum auk þess sem
kunnuglegir útvarpsmenn og
þjóðkunnir Íslendingar ganga aftur. Þeir helstu eru Jonni Jonnason, Sigurður G. Ómarsson á Málstöðinni og Búbbi Marteins trúbador.
Laddi hefur unnið bæði með
Gísla Rúnari og Jörundi í sitt
hvoru lagi en þeir hafa aldrei verið þrír saman í gríninu. „Þetta

ÁSTÆLIR GRÍNISTAR Jörundur, Laddi og Gísli Rúnar verða á Bylgjunni á laugardögum í
sumar.

verða „sketsar“ í anda okkar Gísla
Rúnars og viðtöl við menn og
svona,“ segir Laddi um nýja þáttinn. „Það má aðeins merkja að það
eru þekktir útvarpsmenn sem
koma fyrir. Einn verður með sem
verður samt ekki í þessum fyrsta

þætti en það er Ingi Karl sem
verður með sitt röfl og rífur
kjaft.“
Þættirnir verða á hverjum
laugardegi klukkan 11:30 og verða
síðan endurfluttir í nokkrum hlutum í vikunni á eftir. ■

á PlayStation 2 tölvuleikjum
1.999

kr

1.999

Verð áður 4.699-

kr

Verð áður 5.999-

1.999

Ratchet & Clank 3
Talinn vera leikur allra tíma á PlayStation 2.
Nú geta margir spilað í einu. Félagarnir
Ratchet & Clank hafa aldrei verið betri.

Killzone
Hörku spennandi fyrstapersónu skotleikur
sem gerist í framtíðinni á plánetunni Vectra.
Leikurinn sem margir segja svar PlayStation
2 við Halo

kr

Verð áður 4.999-

1.999

kr

Verð áður 6.399-

1.999

kr

Verð áður 4.799-

Jak 3
Hér er á ferðinni seinasti en jafnframt flottasti leikurinn í þessari
seríu um þá félaga Jak og Daxter. Hér gefst þér tækifæri til að
stjórna bæði Jak og Daxter í baráttunni við að bjarga heiminum.
Fleiri vopn, stæri borð og meiri spenna.

Driver 3

Getaway: Black Monday

Farðu "unercover" í Mami, Nice og Istanbul í
þessum magnaða bílaspennuleik. Borgirnar
eru nákvæmar eftilíkingar með u.þ.b. 45
ferkílómetrum af vegum í hverri borg.

1.999

kr

Verð áður 5.999-

Hér þurfa leikmenn að glíma við
undirheima London. Raunverulegur
leikur sem inniheldur bíla- og
byssuhasar. Fyrir aðdáendur Grand
Theft Auto leikjanna.

1.999

1.999

1.999

kr

kr

kr

Verð áður 2.999-

Verð áður 6.999-

Verð áður 5.799-

This Is Football 2005

Tiger Woods 2005

Tekken 4

Fullkomnasti og flottasti rally leikurinn
á markaðnum í dag, sem og sá eini
sem er studdur af heimsmeistarakeppninni í rallí.

Vandaður fótboltaleikur þar sem
leikmenn geta m.a. stýrt íslenska
landsliðinu til sigurs. Inniheldur fjölda
deildarkeppna sem og öll stærstu
lið í heimi.

Tigerinn mættur í fantaformi.
Fullkomnasti golfleikurinn á
markaðnum í dag.

Fjórða útgáfan af hinum geysivinsæla
Tekken slagsmálaleik.

Gildir til á meðan birgðir endast.

TVERSLU
S
Ó

N

P

WRC 4

www.hagkaup.is
grænt númer

800 6680
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568 2255

G K A U PA

GOTT FÓLK McCANN
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VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

Gleðifréttir frá Gleðistofu Íslands
Laugardaga kl. 11:30
og alla virka daga kl. 11:30, 16:30 og 21:30

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Upp með
græna fingur

BAKÞANKAR
GUÐM U N DAR
STEI NGRÍMSSONAR

Pappír
É

5.900,ODLA vinnuborð
galvaniserað stál
45x106 H94 sm

BJURÖN garðáhöld
2 stk. 290,-

1.290,-
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g er farinn að hallast að því að
einhvern daginn muni ég enda
þessa jarðvist með því að þjappast
saman og kafna undir ógnarstóru
pappírsflóði. Allt bendir til þess að
þróun í þessa átt sé þegar hafin á
heimili mínu, en þar mun hinn háðulegi dauðdagi eiga sér stað.
Endalaust flæði alls kyns pósts, með
glugga og án glugga, sem og alls
kyns blaða hefur gert það að verkum
að ég eiginlega hef ekki undan lengur við að hlaupa með plastpokana
(sem er önnur saga) fulla af pappír
út í ruslatunnu. Ég hef smám saman
áttað mig á því að margir klukkutímar á viku fara í það að skoða öll þessi
blöð, allan þennan pappír, þessi bréf,
og komast að því hvað það er sem má
henda og hvað má ekki henda.
IÐULEGA kemst ég að því að það
má eiginlega henda þessu öllu. En
þegar ég hef komist að þeirri niðurstöðu, þá verður mér litið örskotsstund á gólfið í anddyrinu undir póstlúgunni og sé mér til hryllings að
önnur hrúga, splunkuný, af pappír
hefur myndast á gólfinu þar. Þannig
ver ég sífellt meiri hluta af ævi
minni í að fletta alls kyns pésum í
hraði, lesa hin og þessi ókeypis blöð,
opna umslög, taka bréf úr umslagi,
henda báðu í ruslið og hlaupa svo
með allt saman út í tunnu, til þess
eins að byrja nákvæmlega sama feril
upp á nýtt.
MÉR finnst að ég eigi að fá laun fyrir þetta. Ég meina, þetta er slæmur
díll. Hvers á maður að gjalda, saklaus borgari, að þurfa að eyða
drjúgum tíma sveittur á efri vörinni
heima hjá sér við það að koma alls
kyns bréfum og pappír fyrir kattarnef? Mætti ekki bara hanna einhvers
konar heimafæriband sem myndi
liggja beint frá póstlúgunni og út í
ruslatunnu? Einhvers konar rennu?
Þannig myndi pappírsflæðið mynda
hringrás, þar sem póstmaðurinn
kæmi með bréfið og ruslakarlinn
tæki það síðan, án þess að ég sem
slíkur þyrfti að hafa milligöngu í því
stanslausa og að mörgu leyti skringilega ferli pappírs í ruslatunnuna.
ÞAÐ er athyglisvert hvað maður
eyðir í raun miklum tíma í að koma
alls kyns fánýtu dóti og undarlegustu
umbúðum, úr pappír og plasti, á
haugana. Hvað gerir maður við risastóran kassa utan af garðstólum, svo
dæmi sé tekið, annað en að troða
honum einhvern veginn í aftursætið
á bílnum, eftir að hann hefur verið í
forstofunni í sex mánuði, og henda
honum á Sorpu, sem er lokuð þann
daginn, svo að kassinn verður í bílnum í aðra sex mánuði? Og í framhaldi má spyrja: Til hvers þurfa
garðstólar að vera í kassa?
MARGT er undarlegt þegar maður
spáir í það. En ég veit ekki hvað ég
hef mikinn tíma í að spá í þetta, því
eins og ég sagði þá er íbúðin að fyllast af pappír, og plastpokum í ofanálag, án þess að ég fái nokkuð að gert.
Nema auðvitað ég snúi vörn í sókn
og reyni að sníða úr bréfunum jakkaföt og bregði síðan plastpokunum á
höfuðið í stað húfu. Gangi þannig um
bæinn. Minnismerki umbúðasamfélagsins. Pappaplastmaðurinn ógurlegi. ■

FAGELÖ
blómapottaskraut
H113 sm 1.490,-

TISTELÖ bali
Ø55 H28 sm gegnheill
viður, galvaniserað
stál 3.490,-

BETA garðkanna
10 lítrar

RÖNÖ
garðskraut
H35 sm 190,RÖNÖ skrautsteinn tvær gerðir
20 sm 250,-/36 sm 290,REVELN blómapottur
Ø20 H21 sm 395,-

FÄNÖ blómapottur
Ø32 H65 sm 2.990,-

690,MYNTA
blómapottur terracotta
Ø32 H30 sm

HALLON blómapottur
Ø14 H12 sm 195,-

Draumasumar

SKATÖN garðskraut
H37 590,-

Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | Mánudaga - föstudaga kl. 10:00 - 18:30 | www.IKEA.is

Ferskt
pastasalat

295,-

