
ÓHRÆDD SKYTTA
Einar Hólmgeirsson er arftaki Ólafs Stefánssonar í stö›u hægri
skyttu í íslenska landsli›inu í handbolta. Hann segist mæta
óhræddur í alla leiki. ÍÞRÓTTIR 28

BUBBI MORTHENS

25 ára tónlistarafmæli

TÓNLIST 18
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ALDARFJÓR‹UNG

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

Meðallestur

63%

40%

*Skv. fjölmiðlakönnun Gallup í maí 2005.
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 18-40 ára

NOKKUÐ BJART Á LANDINU  í dag.
Hægur vindur víða og milt veður.
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Tryggvi með sitt sjöunda 
Tryggvi Guðmundsson skoraði

tvö mörk í sigri
FH á nýliðum
Þróttar í gær.

Fram og ÍA gerðu
fyrsta markalausa
jafntefli sumarsins.

ÍÞRÓTTIR 26–27

ÍÞRÓTTIR Kvennahlaupið var haldið
hátíðlegt í gær með skokki um allt
land. Að sögn Ellerts B. Schram,
forstjóra ÍSÍ, fór allt vel fram í
Garðabæ og konur á öllum aldri
hlupu sér til ánægju í sól og blíðu.
„Það var ljómandi gott veður og
vel á átján þúsund kvenna tóku
þátt, sem er mjög gott. Þessi við-
burður er greinilega búinn að

festa sig í sessi og er ekki bara
viðburður til hreyfingar og úti-
vistar heldur fyrir konur að sýna
samstöðu. Það var frábær stemn-
ing og almenn ánægja með dag-
inn,“ segir Ellert en Kvennahlaup-
ið fer fram á 90 stöðum á landinu.
„Það er alltaf að bætast við nýr og
nýr bær sem vill taka þátt, sem er
alveg stórkostlegt.“

Ekið var á níu ára stúlku, sem
tók þátt í Kvennahlaupinu, á
gatnamótum Vífilsstaðavegs og
Elliðavatnsvegs. Hafði stúlkan
hlaupið í veg fyrir bílinn. Að sögn
lögreglunnar í Garðabæ var stúlk-
an flutt á slysadeild og er hún ekki
mikið slösuð en hugsanlega fót-
brotin.

- bs

Eggert Skúlason
Hjólar hring-
inn til styrkt-
ar hjartveik-
um og vill
Strákana og
aðra í lið
með sér.

FÓLK 38

VEÐRIÐ Í DAG

Skipulagstillögur R-lista:

Loka Kópa-
vogshöfn
SKIPULAGSMÁL Gunnar I. Birgis-
son, bæjarstjóri
í Kópavogi, seg-
ir skipulagstil-
lögur R-listans í
Reykjavík gera
ráð fyrir því að
loka innsigling-
unni í Kópa-
v o g s h ö f n .
„Menn geta
alltaf þvælt eitt-
hvað fram og til baka. Með
skipulagshugmyndum R-listans
um tengingu yfir á Álftanes
verður lokað fyrir allar siglingar
inn í Kópavogshöfn,“ segir
Gunnar, sem gefur lítið fyrir nýj-
ustu tillögur R-listans í skipu-
lagsmálum.

Stefán Jón Hafstein segir teng-
ingu yfir á Álftanes ekki endilega
loka fyrir siglingar inn í Kópa-
vogshöfn. „Það skiptir ekki máli
hvort tengt sé með göngum eða
brú. Brýr eru þannig gerðar að
það er hægt að hleypa skipaum-
ferð í gegn. Það sem aðallega
skiptir máli er að ná hringteng-
ingu.“

Sjá síður 16-17

KONUR FJÖLMENNTU Kvennahlaup ÍSÍ var haldið í sextánda sinn í dag. Þátttakan var sambærileg og í hlaupi síðasta árs og er áætlað að
um átján þúsund konur hafi skokkað saman í Garðabænum. Mikil stemning var þar að sögn Ellerts B. Schram, forstjóra ÍSÍ, og blíðskap-
arveður.
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Tímamót í sögu 
fátækustu fljó›anna
Au›ugustu ríki heims samflykktu í gær a› fella ni›ur 2.600 milljar›a skuld 
átján fátækustu ríkja heims. Enn á fló eftir a› semja um frekari flróunara›sto›
og ljúka vi› vi›skiptasamning sem kemur flróunarríkjunum til gó›a.

LONDON, AP/BBC Fjármálaráðherrar
átta helstu iðnríkja heims komust
að samkomulagi í gær um að fella
niður 2.600 milljarða skuld fátæk-
ustu ríkja heims. John Snow, fjár-
málaráðherra Bandaríkjanna,
sagði samkomulagið sögulegt.

Átján ríki munu strax njóta
niðurfellingar skulda sinna við Al-
þjóðabankann, Alþjóðagjaldeyris-
sjóðinn og Afríska þróunarbank-
ann. Önnur tuttugu ríki gætu
fengið skuldir sínar niðurfelldar
ef þau uppfylla skilyrði um góða
stjórnunarhætti og takast á við
spillingu heima fyrir. 

Hjálparstofnanir segja að sam-
kvæmt samkomulaginu muni
löndin átján spara um 97 til 129
milljarða á ári í endurgreiðslur
skulda, sem Gordon Brown, fjár-

málaráðherra Bretlands, sagði að
yrði að nota til að byggja upp
heilsugæslu, sjúkrahús, skóla á
öllum skólastigum og stofnanir
samfélagsins.

Fulltrúar hjálparstofnana
bentu þó á að þessi samningur
gerði lítið fyrir milljónir manna í
að minnsta kosti fjörutíu öðrum
ríkjum, sem einnig þyrftu á niður-
fellingu skulda að halda. 

Bretar ætla einnig að reyna að
sannfæra leiðtoga hinna sjö helstu
iðnríkjanna á fundi G8 í júlí um að
auka þróunaraðstoð um 3.200 millj-
arða árlega til að berjast gegn fá-
tækt. Um það ríkir ósátt meðal
ríkjanna átta. Bandaríkin og Japan
hafa hafnað tillögum Breta og
kjósa frekar tvíhliða hjálparsamn-
inga við þróunarríkin. Frakkar

vilja að sérstakur skattur verði
lagður á alþjóðlegt flug, sem notað-
ur verði til þróunaraðstoðar. Þá á
einnig eftir að ná viðskiptasam-
komulagi við þróunarríkin, en við-
ræður um það hófust í Doha árið
2001. Samkomulagið á að draga úr
ríkisstyrkjum hinna ríkari landa til
framleiðslugreina, draga úr tollum
og öðrum hindrunum við alþjóðleg
viðskipti og nota þannig viðskipti
til að aðstoða þróunarríkin.

Samkvæmt samkomulaginu
munu iðnríkin átta endurgreiða
Alþjóðabankanum og Afríska þró-
unarbankanum vegna niðurfell-
ingar skuldanna. Einnig var sam-
þykkt að koma til móts við Al-
þjóðagjaldeyrissjóðinn, að því
leyti sem hann getur ekki mætt
tapinu með eigin sjóðum. Sjá síðu 6

Kvennahlaup íþróttasambandsins á 90 stöðum á landinu:

Átján flúsund konur sprettu úr spori

Vilhjálmur prins:

Betri í skóla
en pabbinn
LONDON, AP Vilhjálmur prins
hefur útskrifast með meistara-
gráðu í landafræði. Prinsinn út-
skrifaðist með afar háa einkunn í
faginu og hærri en faðir hans,
Karl Bretaprins, fékk á sínum
tíma. „Vilhjálmur fékk stórgóða
einkunn og hann er yfir sig
ánægður. Faðir hans er einnig
mjög stoltur,“ sagði talsmaður
prinssins.

Námið byrjaði þó ekki vel hjá
Vilhjálmi og hann átti í nokkrum
vandræðum með það þar sem
hann bjó fyrst í hinum einangraða
skoska bæ Fife. Það var ekki fyrr
en hann skipti úr listasögu yfir í
landafræði sem honum fór að
ganga virkilega vel í skólanum.
Vilhjálmur hefur nú hug á að skrá
sig í herskóla í Suður-London, þar
sem yngri bróðir hans hóf nám í
síðasta mánuði. ■ 

GUNNAR I. BIRG-
ISSON

Peningaveitan á
Bæjarhálsi
Jónas Bjarnason segir Orkuveitu
Reykjavíkur sóa
fjármunum
eigenda sinna í
gæluverkefni.

UMRÆÐAN 10

VILHJÁLMUR PRINS Hann útskrifaðist ný-
lega með mastersgráðu í landafræði með
afar háa einkunn og það sem meira er,
hærri einkunn en faðir hans útskrifaðist
með á sínum tíma.



2 12. júní 2005 SUNNUDAGUR

DÓMSMÁL Fjölskylda Halldórs Lax-
ness kveðst ekki vera hissa á þeirri
niðurstöðu Héraðsdóms Reykja-
víkur að vísa kæru hennar á hend-
ur Hannesi Hólmsteini Gissurar-
syni frá. „Við bjuggumst við þessu.
Það eru allir svo hræddir á Ís-
landi,“ segir Guðný Halldórsdóttir.
Hún vildi lítið segja um þá niður-
stöðu að fjölskyldan skyldi greiða
hálfa milljón til Hannesar í máls-
kostnað. „Við verðum einfaldlega
að virða þessa niðurstöðu.“

Fjölskylda skáldsins hefur ekki
rætt hvernig eigi að bregðast við
úrskurði Héraðsdóms í fyrradag.
„En þetta stoppar ekki hér. Það er
ekki búið að taka á málinu.“

Guðný sagði dóminn enn eitt
dæmið um að málið væri látið
snúast um aukaatriði. „Þetta snýst
ekki um pólitík og þetta snýst ekki
um gæsalappir. Þetta snýst um rit-
stuld.“

Hún gaf líka lítið fyrir sáttatal
Hannesar. „Það þýðir ekki að bjóð-
ast til að skrifa nýja bók þegar
skaðinn er skeður. Bókin er uppi í
hillunum hjá fólki.“

Að lokum vitnaði Guðný í eina
af persónum skáldsögunnar
Kristnihald undir Jökli: „Ég segi
eins og skáldið Jódínus Álfberg
sagði: Innihaldið skiptir máli, skítt
með umbúðirnar.“

- grs

Annir hjá kattaklófesti í Árborg:

Ómerktir kettir á dau›alista
KATTARHALD Fjölmargar kvartanir
hafa borist vegna lausra katta í
þéttbýlisstöðum í sveitarfélaginu
Árborg og hefur verið ákveðið að
dýraeftirlitsmaður veiði og lógi
ómerktum köttum.

Sigmar Eiríksson dýraeftirlits-
maður hefur því haft í nógu að
snúast upp á síðkastið. „Ég hef til
dæmis náð 35 köttum í einu og
sama húsinu, á aðeins einu ári.
Alls hef ég meðhöndlað um það bil
áttatíu ketti,“ segir Sigmar. „Ef
einhverjir verða fyrir óþægind-
um frá köttum hefur fólkið sam-
band við mig og þá kem ég til þess
með gildru. Svo þegar köttur er
kominn í gildruna tek ég hann upp
á dýraspítala og ef enginn kemur
innan vikutíma að vitja hans er
honum lógað.“ 

Reyndar er Sigmar með
óvenjulegar hugmyndir varðandi
kattahald og segist hann helst

vilja að kettir séu hafðir í bandi.
„Það er alveg hægt að venja þá á
það, ég hef séð dæmi þess,“
útskýrir hann.

Einnig segist hann í auknum
mæli þurfa að taka hunda sem
eigendur hafi skilið eftir.

- jse

Átökin halda áfram
Ólga er í eigendahópi Íslandsbanka eftir sölu Steinunnar Jónsdóttur á fjögurra
prósenta hlut til Bur›aráss. Bau› hún Bur›arási a› kaupa hlutinn eftir a› hún
frétti hverjir væri í hópi fleirra sem hyg›ust kaupa hlut hennar í bankanum.
VIÐSKIPTI Erfitt er að fullyrða um
hvort sala Steinunnar Jónsdóttur
á fjögurra prósenta hlut í Íslands-
banka til Burðaráss breyti valda-
hlutföllum í bankanum. Einhverra
breytingar er því að vænta á
næstunni. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins telja aðilar tengdir
Straumi sig hafa yfir 40 prósenta
hlut í bankanum og ætla að láta til
skarar skríða innan skamms. 

Jón Ásgeir Jóhannesson, Hann-
es Smárason og Karl Wernersson
höfðu hug á að kaupa fjögurra
prósenta hlut Steinunnar í Ís-
landsbanka. Hún ákvað þó að selja
Burðarási hlutinn þegar hún frétti
af samstarfi þessara þriggja að-
ila. Tvennum sögum fer af því
hvort aðilar tengdir Landsbank-

anum hafi vitað af þessu sam-
starfi.

Bæði Baugur og Hannes Smára-
son eru nú þegar hluthafar í bank-
anum. Hannes keypti fyrir nokkru
hlut fyrir um þrjá milljarða í bank-
anum og í vor keypti Baugur hlut
fyrir um milljarð. Samtals er hlut-
ur þeirra og Karls Wernerssonar
því um fimmtán prósent.

Athygli vekur að samkvæmt
Morgunblaðinu vildi Straumur
selja Karli, Jóni Ásgeiri og Hann-
esi, en hingað til hefur Straumur
verið hliðhollari Landsbankanum
og félögum tengdum þeim. Gæti
þetta orðið til þess að styrkja
meirihlutann í hluthafahópi Ís-
landsbanka. Karl á eins og kunn-
ugt er Sjóvá, sem Straumur hefur

mikinn áhuga á að eignast. Sala á
Sjóvá til Straums myndi því liðka
fyrir því að Straumur selji Karli
og tengdum aðilum hlut sinn í Ís-
landsbanka. Virði hlutar Straums
er rúmlega 30 milljarðar króna.
Ljóst er að framvinda mála ræðst
af því hvað Straumur gerir við
tæplega 20 prósenta hlut sinn í Ís-
landsbanka.

Ef skoðaður er hluthafalisti Ís-
landsbanka sést að vafaatkvæði
eru mörg en eignaraðild að bank-
anum er mjög dreifð. Ef til kosn-
inga kæmi á stjórnarfundi væri
erfitt að segja til um úrslitin. Að
undanförnu hafa stjórnir bankans
verið sjálfskipaðar en nokkur átök
hafa verið fyrir fundina.

dogg@frettabladid.is

Kennaraháskóli Íslands:

Aldrei fleiri
brautskrá›ir
NÁM Kandídatar voru brautskráð-
ir frá Kennaraháskóla Íslands í
gær og hafa aldrei fleiri verið
brautskráðir en nú, alls 509 tals-
ins.

Í  ávarpi sínu við athöfnina
gerði dr. Ólafur Proppé, rektor, að
umræðuefni hversu mikilvægt
væri að vel væri staðið að mennt-
un uppeldis- og umönnunarstétta,
en slíkum störfum sinna nú fleiri
en til dæmis landbúnaði og fisk-
veiðum til samans. Einnig greindi
rektor frá því að í undirbúningi
væru breytingar á öllu námi við
skólann til að tryggja enn betur
gæði þeirrar starfsmenntunar
sem skólinn veitir. - bg

Gíslataka Cantoni:

Átta manns
handteknir
AFGANISTAN Lögreglan í Afganistan
hefur handtekið átta manns sem
eru grunuð um að eiga aðild að
mannráni á ítalska hjálparstarfs-
manninum Clementinu Cantoni.
Hún var látin laus eftir að hafa
verið í haldi mannræningjanna í
þrjár vikur.

Að sögn forsætisráðherrans,
Ali Ahmad Jalali, voru engir
samningar gerðir við mannræn-
ingjana. Ítölsk blöð höfðu dregið
þá ályktun að Cantoni hefði verið
látin laus í framhaldi af því að
móðir eins mannræningjans var
látin laus úr fangelsi. Jalali viður-
kenndi þó ekki að það hefði verið
samkomulag yfirvalda við mann-
ræningjana. - bg

UMSÁTUR Mikið gekk á hjá lögreglumönn-
um þegar þeir voru kallaðir út vegna til-
kynningu um mann, vopnaðan skamm-
byssu, fyrir utan fjölbýlishús í Austurborg-
inni.

Umsátur í Austurborginni:

Ma›ur vopn-
a›ur loftbyssu
LÖGREGLUMÁL Lögreglan í Reykjavík
fékk um þrjúleytið gær tilkynningu
um mann, vopnaðan skammbyssu,
fyrir utan fjölbýlishús í Austur-
borginni. Í ljós kom að maðurinn,
sem er á fimmtugsaldri, var ekki
vopnaður skammbyssu heldur loft-
byssu og ógnaði hann tveimur
mönnum í bíl. 

Maðurinn var færður í vörslu
lögreglu til yfirheyrslu. Hann veitti
enga mótspyrnu þegar lögreglu bar
að garði. Loftbyssur eru ólöglegar
hér á landi og að sögn lögreglunnar
er ómögulegt fyrir óvanan mann að
greina muninn á loftbyssum og öfl-
ugum skammbyssum. - bg

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

Grikkland • Tyrkland • Túnis • Egyptaland 
Kanaríeyjar • Taíland • Indland • Bali...
- og heimsborgin Kaupmannahöfn í kaupbæti!

SPURNING DAGSINS
Gu›mundur, ertu gó›ur í
sænsku?

„Ég er aðallega góður í norsku því ég er í
Osló.“

Guðmundur Árni Stefánsson er sterklega orðaður
við sendiherrastöðu í Svíþjóð en var í Noregi þeg-
ar Fréttablaðið sló á þráðinn til hans.

LÖGREGLUFRÉTTIR

LÖGREGLUFRÉTTIR

EIGANDI FÍKNIEFNA HANDTEK-
INN Lögreglan á Fáskrúðsfirði
handtók aðila um fjögurleytið að-
faranótt laugardags er hann
hugðist taka á móti fíkniefna-
sendingu. Að sögn lögreglunnar
var viðtakandinn góðkunningi
lögreglunnar og hafði lögreglan
haft gætur á honum. Eigandinn
var handtekinn en sendingin inni-
hélt um eitt gramm af am-
fetamíni sem lögreglan telur að
maðurinn hafi ætlað til eigin
nota.

ÖKUMAÐUR FÆRÐUR Á SJÚKRA-
HÚS Fólksbíll valt um klukkan
átta á laugardagsmorgun rétt
fyrir austan Hvolsvöll. Öku-
maður var einn í bílnum, töluvert
slasaður, og var færður á sjúkra-
hús. Bíllinn telst ónýtur en að
sögn lögreglunnar á Hvolsvelli
var ökumaður ringlaður eftir
veltuna og kunni ekki skýringuna
á atburðinum. 

BÍLVELTA VIÐ LAUGARVATN Bíll
valt austan við Laugarvatn um
tvöleytið aðfaranótt laugardags.
Ökumaður var einn í bílnum og
er talinn lítið slasaður en að sögn
lögreglunnar á Selfossi þurfti þó
að klippa hann út úr bílnum. Bif-
reiðin er talin ónýt. 

TVEIR ÖLVAÐIR UNDIR STÝRI
Tveir voru teknir fyrir ölvun-
arakstur í Kópavogi aðfaranótt
laugardags. Annar ökumaðurinn
var auk þess á ótryggðum bíl. Að
sögn lögreglunnar í Kópavogi
voru báðir ökumennirnir stöðv-
aðir seinnipart nætur og var ekki
um of hraðan akstur að ræða.

EINAR SVEINSSON, STJÓRNARFORMAÐUR ÍSLANDSBANKA, OG BJARNI ÁRMANNSSON, FORSTJÓRI ÍSLANDSBANKA Telja sig hafa meiri-
hluta hluthafa á bak við sig en aðilar tengdir Straumi fullyrða að þeir hafi stöðu til að ná sínu fram.
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SIGMAR EIRÍKSSON Sigmar dýraeftirlitsmaður hefur þurft að setja mörg dýr í kerruna sína
en kettir valda usla í Árborg og það færist í aukana að hundar gangi lausir.

Fjölskylda Laxness ekki hissa á frávísuninni:

Allir hræddir á Íslandi

GUÐNÝ HALLDÓRSDÓTTIR Fjölskylda Hall-
dórs Laxness segir ritstuldarmálið gegn
Hannesi Hólmsteini ekki vera útkljáð þrátt
fyrir úrskurð Héraðsdóms í vikunni.
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HELSINKI 

FRANKFURT
BERLÍN  

MÜNCHEN
 AMSTERDAM

PARÍS
BARCELONA

MADRÍD
MÍLANÓ

* Gildir fyrir börn 11 ára og yngri í fylgd fullorðinna.
 Sölutímabil: Til 15. júlí 2005.
 Ferðatímabil: Síðasta brottför 31. ágúst 2005.
 Afsláttur reiknast af Netsmelli án flugvallarskatta, 
 við bætast barnaflugvallarskattar.
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Þingflokksformaður Framsóknar:

Rógsherfer› á hendur Halldóri
EINKAVÆÐING „Mér finnst það mjög
alvarlegt þegar trúverðugleiki
ríkisendurskoðunar er dreginn í
efa. Hún var sett á stofn til að Al-
þingi gæti leitað til hennar og mér
sýnist sem viðbrögð stjórnarand-
stöðunnar séu byggð á einhverju
allt öðru en málefnalegri af-
stöðu,“ segir Hjálmar Árnason,
þingflokksformaður Framsóknar-
flokksins.

Hann segir að sér virðist ljóst
að gagnrýni á einkavæðingu
bankanna og meint vanhæfi for-
sætisráðherra sé að hluta til kom-
in út af uppgjöf stjórnarandstöð-
unnar við að halda uppi málefna-
legri gagnrýni. 

„Velmegun þjóðarinnar hefur
aldrei verið meiri og kaupmáttur
eykst. Þetta hefur leitt til þess að
stjórnarandstaðan hefur gefist
upp á að halda uppi málefnalegri
gagnrýni. Þess vegna talar hún í
rógi og með aðferðum Gróu á
Leiti. Síðasta útspil hennar í
bankamálinu er á sama stigi og
allar aðrar gagnrýnisraddir sem
frá henni hafa komið og hafa ver-
ið hraktar og þetta veit stjórnar-
andstaðan mætavel,“ segir
Hjálmar.

- hb

Neitar a› ósamræmi
sé í gögnunum
Ríkisendursko›andi segir ekkert ósamræmi í gögnum Ríkisendursko›unar.
Stofnunin hafi ekki vita› af a›ild Halldórs fyrr en 28. apríl, flrátt fyrir a› frá
flví hafi veri› sk‡rt í fréttum í lok árs 2002.
BANKASALAN Sigurður Þórðarson
ríkisendurskoðandi segir að-
spurður að engar sérstakar
ástæður séu fyrir því að stofnunin
hafi ekki í lok apríl hafið rann-
sókn á hæfi Halldórs Ásgríms-
sonar við sölu ríkisbankanna,
þegar stofnunin fékk upplýsingar
um hugsanlegt vanhæfi hans.
Stofnunin hafi verið að vinna í
þessu máli síðan þá. 

Sigurður segir einnig að þrátt
fyrir að upplýsingar um eignar-
hlut Skinneyjar-Þinganes í Hest-
eyri hafi komið fram í fréttum
Fréttablaðsins, Stöðvar 2 og í út-
tekt Frjálsrar verslunar í nóvem-
ber og desember 2002 hafi Ríkis-
endurskoðun ekki haft þær upp-
lýsingar undir höndum.

Sigurður segir því ekki rétt að

ósamræmi sé í gögnum Ríkisend-
urskoðunar, eins og kom fram í
Fréttablaðinu í gær. Þó svo að
samantekt Ríkisendurskoðunar
hafi verið dagsett 7. júní sé
samantektin spurningar og svör
sem komu fram á fundi með fjár-
laganefnd 28. apríl. Það hafi svo
verið í kjölfar þess fundar sem
upplýsingar komu fram sem birt-
ast á minnisblaði, einnig dagsett 7.
júní. Það hafi leitt til þess að Ríkis-
endurskoðun ákvað að rannsaka
hvort Halldór Ásgrímsson hafi
verið vanhæfur til að taka þátt í
sölu ríkisbankanna vegna eig-
endatengsla hans og fjölskyldu
hans í gegnum Hesteyri, sem
framkvæmdanefnd voru ekki
gefin upp.

Eins og segir í minnisblaði

Ríkisendurskoðunar gerði Krist-
inn Hallgrímsson grein fyrir fjár-
festum í S-hópnum fyrir fram-
kvæmdanefnd og sagði Hesteyri í
eigu Kaupfélags Skagfirðinga.
Síðan segir í minnisblaðinu að
þessi fullyrðing sé „reyndar ekki
alveg nákvæm“, því þótt Hesteyri
hafi áður verið í eigu kaupfélags-
ins hafi fyrirtækið verið notað í
tengslum við kaup Kaupfélagsins
og Skinneyjar-Þinganess hf. á
stórum hluta í Keri hf., eða 22,53
prósentum, þann 16. ágúst 2002, að
nafnvirði 223 milljónir. Ker var
einn af leiðandi fjárfestum
S-hópsins í undirbúningi kaupa á
Búnaðarbankanum, en Hesteyri
seldi hlut sinn í Keri um miðjan
nóvember 2002.

svanborg@frettabladid.is

VIÐBÚNAÐARÁSTAND Skömmu fyrir klukk-
an níu í gærmorgun gaf sjálfvirkt eldvið-
vörunarkerfi í Pennanum – Bókvali á Akur-
eyri til kynna að eldur væri laus í verslun-
inni. Sex slökkviliðsmenn voru samstundis
sendir á vettvang ásamt lögreglu og starfs-
manni Securitas en enginn reyndist eldur-
inn.

Skagafjarðarlistinn:

B‡›ur ekki
aftur fram
SKAGAFJÖRÐUR Samfylkingarmenn
í Skagafirði ákváðu á félagsfundi í
vikunni að bjóða fram undir eigin
merkjum í sveitarstjórnarkosn-
ingunum árið 2006. Á sama fundi
var stjórn félagsins falið að hefja
undirbúning að framboðinu. 

Þessi ákvörðun þýðir að Skaga-
fjarðarlistinn, sem á einn fulltrúa
af níu í sveitarstjórninni, mun
ekki bjóða fram eins og í tvennum
síðustu kosningum. 

Skagafjarðarlistinn var aldrei
formlega tengdur neinum flokki
né flokkum en segja má að hann
hafi verið óformlega tengdur
Samfylkingunni. ■

MLADIC LEITAÐ Yfirmaður
serbnesku lögreglunnar vísar á
bug fréttum þess efnis að Ratko
Mladic, fyrrverandi hershöfðingi
Bosníu-Serba, sé fundinn og
verði fljótlega framseldur til
stríðsglæpadómstólsins í Haag.
Lögreglustjórinn sagði það hins
vegar rétt að Mladic væri leitað
með það fyrir augum að fram-
selja hann.

PYLSUVEISLA Þorleifur og dóttir hans
Þórey nutu blíðunnar á afmælisdaginn.

Pálmholt 55 ára:

Elsti leikskóli
úti á landi
AFMÆLI Starfsfólk, foreldrar og
börn á leikskólanum Pálmholti á
Akureyri fögnuðu 55 ára afmæli
skólans síðastliðinn föstudag en
Sigrún Jónsdóttir leikskólastjóri
segir að Pálmholt sé elsti starfandi
leikskólinn utan höfuðborgarsvæð-
isins.

Kvenfélagið Hlíf stóð upphaf-
lega að byggingu og rekstri skólans
sem sumardvalarheimilis en mark-
miðið var að börn á Akureyri gætu
dvalið utan bæjarmarkanna og not-
ið gróðurs og frjálsræðis. Pálm-
holt, sem nú er einsetinn leikskóli
með um 60 börnum, er enn á sínum
stað en bærinn hefur vaxið og er
leikskólinn ekki lengur utan bæjar-
markanna. - kk

Atburðirnir í Andijan:

NATO krefst
rannsóknar
BRUSSEL, AP Norður-Atlantshafs-
bandalagið hefur krafist alþjóð-
legrar rannsóknar á voðaverkun-
um sem urðu í Andijan í austur-
hluta Úsbekistan fyrir um mánuði
síðan.

Þar með er ljóst að NATO og
Rússland ætla að gæta ólíkra hags-
muna í þessu tilviki því Sergei
Ivanov, varnarmálaráðherra Rúss-
lands, hefur lýst því yfir að honum
þyki nóg ef Úsbekar rannsaki at-
burðina sjálfir. De Hoop Scheffer,
aðalritari NATO, segir að skoðun
bandalagsins sé önnur en vina
þeirra í Rússlandi. ■

edda.is

Lyklar að náttúru Íslands

Fyrir þá sem 
leggja land 

undir fót – fyrir 
þá sem heima 

sitja!

Vandaðar og fróðlegar handbækur – í hlífðarplasti!

SERBÍA

VEÐRIÐ Í DAG

KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

64,22 64,52

117,21 117,77

78,55  78,99

10,55 10,61

10,01 10,07

8,52 8,57

0,60  0,60

94,55 95,11

GENGI GJALDMIÐLA 10.06.2005
GENGIÐ

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

SALA

110,41 +0,17% HJÁLMAR ÁRNASON Stjórnarandstaðan er
að gefast upp.

Háskólinn í Reykjavík:

Útskrifa›i BA
í lögfræ›i
SKÓLI Háskólinn í Reykjavík út-
skrifaði í gær í fyrsta sinn nem-
endur með BA-gráðu í lögfræði.
Samtals útskrifuðust 259 kandídat-
ar, ýmist úr lagadeild, tölvunar-
fræðideild eða viðskiptadeild. 

Nýr skóli mun svo taka til starfa
í sumar, sameinaður á grunni Há-
skólans í Reykjavík og Tækni-
háskóla Íslands. Rektor skólans,
Guðfinna S. Bjarnadóttir, fjallaði í
ræðu sinni um mikilvægi þess að
vísindi gefi til samfélagsins og að
frumkvöðlar séu listamenn vísinda
og drifkraftur atvinnulífs. - bg

VIÐ SÖLUNA Á BÚNAÐARBANKANUM Ríkisendurskoðandi segir enga sérstaka ástæðu fyrir því að ekki var ákveðið að rannsaka hæfi Hall-
dórs Ásgrímssonar við sölu ríkisbankanna fyrr en nú.



VIÐ LÁNUM 
ÞÉR SAMA 
HVAR ÞÚ 
TRYGGIR!

OPIN BÍLALÁN 

*Þú velur hvar þú tryggir, en bifreiðin þarf að vera kaskótryggð á lánstímanum. 

VIÐ LÁNUM ÞÉR ALLT AÐ 

80% AF KAUPVERÐI

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN – þegar mest á reynir!  ·  SÍMI 515 2000  ·  tm@tmhf.is  ·  www.tmhf.is

TM býður nú fyrst tryggingafélaga bílalán án þess að gera kröfu um 
tryggingar hjá félaginu*. 

TM veitir nú þegar hagstæðustu kjör á lánamarkaðnum til 
ökutækjakaupa. Vextir óverðtryggðra lána eru 9,5%, vextir 
verðtryggðra lána 6%, lántökugjöld eru felld niður til 1. ágúst nk. 

Hagstæðustu kjörin - engin lántökugjöld til 1. ágúst 

Kynntu þér OPIN BÍLALÁN TM 
– þetta eru skilyrðislaust bestu bílalánin á markaðnum.
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Landakotsskóli:

Sátt hefur ekki skapast
SKÓLAMÁL Gunnar Örn Ólafsson,
formaður stjórnar Landakots-
skóla, og Jóhanna Long, ritari
stjórnarinnar, sögðu af sér á
föstudag í því skyni að sátt
mætti skapast um framtíð skóla-
halds í Landakotsskóla. Björg
Thorarensen, prófessor og for-
eldri, og Þórunn Erhardsdóttir,
formaður foreldraráðs, tóku
sæti þeirra í stjórninni.

Séra Hjalti Þorkelsson, frá-
farandi skólastjóri Landakots-
skóla, segist ekki hafa óskað eft-
ir endurráðningu sem skóla-
stjóri og að hann muni ekki
undir neinum kringumstæðum
taka við því starfi aftur, hvort

sem skólastjórnin sitji áfram
eða ekki. 

Í gær barst svo yfirlýsing frá
sjö kennurum við Landakots-
skóla þar sem segir að kennar-
arnir muni ekki sætta sig við
starfsaðstæður þar sem vinnu-
brögð fyrrverandi kennararáðs
og skólanefndar séu í heiðri
höfð. „Sú afstaða fyrrverandi
skólanefndar að hlusta á róg-
burð kennararáðsins fyrrver-
andi, víkja fyrrverandi aðstoð-
arskólastjóra úr starfi á grund-
velli rógsins og án áminningar
eða andmælaréttar, stinga róg-
bréfinu undir stól og neita að af-
henda það, þeim sem málið

varða, þrátt fyrir eftirgang úr-
skurðarnefndar upplýsinga-
mála, sýnir svo siðlausa og ófag-

lega afstöðu og einbeittan brota-
vilja, að við slíkt verður aldrei
unað,“ segir í yfirlýsingunni. -ifv

SJÁVARÚTVEGUR Ólafur Örn Ólafs-
son, bæjarstjóri í Grindavík, bind-
ur vonir við að Síldarvinnslan
ákveði að byggja upp starfsemi
sína í bænum. „Við erum að vonast
til þess að aðstaðan sem hér er
fyrir hendi muni vega þyngst
þegar ákvörðun um staðsetningu
verksmiðjunnar verður tekin. Sér-
staklega eru það fjárfrekar fram-
kvæmdir við höfnina sem við von-
um að muni ráða úrslitum.“

Björgúlfur Jóhannsson, fram-
kvæmdastjóri Síldarvinnslunnar,

segir ákvörðunar að vænta bráð-
lega. „Það er þrennt sem kemur til
greina varðandi uppbyggingu okk-
ar á Reykjanesi. Það er að byggja
upp í Grindavík, Helguvík eða á
báðum stöðum.“

Hús Síldarvinnslunar í Grinda-
vík brann í vetur, en þá var það í
eigu Samherja. 

Nýverið seldi Samherji svo
Síldarvinnslunni bræðsluna, en
ákvörðunar stjórnar um staðarval
vinnslunar er að vænta innan tíð-
ar. - mh

Minni lánamöguleikar
Forstö›uma›ur Hagfræ›istofnunar HÍ segir ni›urfellingu skulda nú geta
dregi› úr möguleikum ríkjanna til á fá lán sí›ar meir. Framkvæmdastjóri
firóunarsamvinnustofnunar vill stórauka fjárframlög til fátækra ríkja.

EFNAHAGSMÁL Tryggvi Þór Her-
bertsson, forstöðumaður Hag-
fræðistofnunar HÍ, segir að niður-
felling skulda hjá fátækustu ríkj-
um heims hafi gífurleg áhrif.

„Löndin bera mikinn vaxta-
kostnað og þar af leiðandi hafa
tekjur þessara landa fyrst og
fremst farið í fjármagnskostnað.
Þau hafa ekki náð neinum mögu-
leika á hagvexti, meðal annars
vegna þess, en auðvitað geta verið
fleiri þættir sem þar hafa áhrif,“
segir Tryggvi.

Hann segir mikilvægt að þess-
um löndum sé hjálpað að komast af
stað eftir breytingarnar. „Það er
betur heima setið en af stað farið ef
ekki er haldið rétt á spilunum. Það
þarf auðvitað að sjá hvers konar
stjórnarhættir eru í þessum lönd-
um. Langtímaáhrif af þessu gætu
reyndar verið þau að löndin fengju
ekki lán seinna meir, þannig að það
þarf að huga að mörgum þáttum ef
þetta verður að veruleika,“ segir
Tryggvi. 

Ísland á aðild að Alþjóðagjald-
eyrissjóðnum og við niðurfellingu
skuldanna minnkar virði sjóðsins en
Tryggvi segir það vera mjög óveru-
leg áhrif fyrir Ísland enda hafi að-
stoð Íslendinga við fátækustu ríki
heims einkum verið bundin við mat-

vælaaðstoð og annað í þá veru. 
Sighvatur Björgvinsson, fram-

kvæmdastjóri Þróunarsamvinnu-
stofnunar Íslands, fagnar ákvörð-
un um niðurfellingu skulda.

Hann segir að framkvæmda-
stjórum þróunarstofnana Norður-
landanna hafi fyrir nokkru verið
kynntar hugmyndir um alþjóðlega
lánastofnun sem ríki heims myndu

eiga aðild að, en hann sé ekki hrif-
inn af slíkum hugmyndum. „Ég tel
að með slíku sé verið að færa vand-
ann til þeirra ríkisstjórna sem taka
við í framtíðinni. Eina leiðin til að
afnema fátækt er að auka hjálpar-
og uppbyggingarstarf með beinun
fjárframlögum og það er sú leið
sem ég vil fara,“ segir Sighvatur.

hjalmar@frettabladid.is

Rauði kross Íslands:

Kraftur í allt
hjálparstarf
EFNAHAGSMÁL „Það skiptir stórkost-
legu máli að losna við þennan
skuldabagga og þetta hefur þau
áhrif að það færist kraftur í allt
hjálparstarf,“ segir Þórir Guð-
mundsson hjá Rauða krossi Ís-
lands. Hann segir að Rauði kross-
inn beiti sér mikið fyrir hjálpar-
starfi alnæmissjúkra í sunnan-
verðri Afríku og að peningar leysi
lítinn vanda í þeim efnum en ljóst
sé að niðurfelling skulda sé sem
vítamínsprauta á allt umhverfið.
„Þetta eru gleðilegar fréttir og ég
fagna þeim.“ - hb

Er Ríkisendurskoðun rétti 
aðilinn til að rannsaka hæfi
Halldórs í bankasölunni?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Þarft þú að fá þér nýtt vegbréf
í sumar?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

73,81%

26,19%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

Hjálparstarf kirkjunnar:

Fagnar
ákvör›uninni
EFNAHAGSMÁL „Þetta er nokkuð sem
hjálparsamtök hafa barist fyrir á
annan áratug og ég fagna þessari
ákvörðun,“ segir Jónas Þórir Þóris-
son, framkvæmdastjóri Hjálpar-
starfs kirkjunnar, um niðurfellingu
skuldanna. „Þetta hefur ekki bein
áhrif á okkar daglega starf því það
er nóg af verkefnum sem þarf að
vinna. En mér finnst það mikilvæg-
asta í þessu að þeir fjármunir sem
verða nú til í þessum löndum fari í
uppbyggingu og að ástandinu sé
ekki viðhaldið með sóun pening-
anna í óþarfa hluti.“ - hb

SÍLDARVINNSLAN BRENNUR Í febrúar á þessu ári eyðilagðist loðnubræðslan í Grindavík í
bruna. Síldarvinnslan hefur ekki enn tekið ákvörðun um hvort starfsemin skuli byggð upp
að nýju.

Grindvíkingar bíða ákvörðunar Síldarvinnslunnar:

Vilja verksmi›juna

FÁTÆKT Í EÞÍÓPÍU Gífurleg fátækt er í Eþíópíu og mörgum öðrum löndum Afríku. Þessi
maður lá á götu Addis Ababa, höfuðborg Eþíópíu, í gær. 

ÖNNUR NÍU RÍKI SEM EINNIG
TELJAST MJÖG SKULDSETT FÁ-
TÆK RÍKI, EN FÁ EKKI NIÐUR-
FELLINGU SKULDA STRAX:
Kamerún
Tsjad
Kongó
Gambía
Gínea
Gínea-Bissá
Malaví
Saó Tóme og Prinsípe
Síerra Leóne

ÁTTA HELSTU IÐNRÍKIN:
Bandaríkin
Bretland
Frakkland
Þýskaland
Japan
Rússland
Kanada
Ítalía

ÞAU ÁTJÁN RÍKI SEM GETA
FENGIÐ NIÐURFELLINGU
SKULDA STRAX:
Benín
Bólivía
Búrkína Fasó
Eþíópía
Gana
Gvæjana
Hondúras
Madagaskar
Malí
Máritanía
Mósambík
Níkaragva
Níger
Rúanda
Senegal
Tansanía
Úganda
Sambía

Viðbrögð 
Afríkuleiðtoga
„Þetta er mikilvæg ákvörðun sem
þýðir að við getum varið því fjár-
magni sem hefur farið í skuldir beint
í menntun, heilbrigðisþjónustu og
ýmis önnur mikilvæg félagsleg mál-
efni,“ sagði Luisa Diogo, forsætisráð-
herra Mósambík. 

„Við tökum þessum fréttum með
mikilli von fyrir okkar fólk. Með þess-
ari aðstoð getum við aukið þjónustu
í menntun og heilbrigðisþjónustu fyr-
ir fólkið í landinu,“ sagði Daudi
Balali, seðlabankastjóri Tansaníu. 

„Þessi ákvörðun er mjög hvetjandi
fyrir okkur og við viljum þakka
bresku ríkisstjórninni og öllum þeim
löndum sem komu að þessu sam-
komulagi. Þetta mun fara langa leið
með að auðga afrísku heimsálfuna,“
sagði Bheki Khumalo, talsmaður
Thabos Mbeki, forseta Suður-Afríku. 

„Ég er auðvitað mjög ánægður og
þessi ákvörðun er mjög hvetjandi fyr-
ir Eþíópíu þar sem landið mun verða
eitt af þeim löndum sem njóta góðs
af þessari ákvörðun. Ef þetta verður
án þess að gerðir verði sérstakir fyrir-
varar og skuldirnar verða felldar nið-
ur nú þegar er ég mjög ánægður,“
sagði Sofian Ahmed, fjármála- og
efnahagsráðherra Eþíópíu. 

„Þeim fjármunum sem nú munu til
falla verður varið beint í það að fjár-
magna uppbyggingu í atvinnu- og
efnahagslífi,“ sagði Claver Gatate,
fjármálaráðherra Rúanda.

LANDAKOTSSKÓLI Tveir meðlimir stjórnar Landakotsskóla sögðu af sér á föstudag. Hjalti
Þorkelsson, fráfarandi skólastjóri, sendi frá sér yfirlýsingu þar sem hann sagðist ekki undir
neinum kringumstæðum ætla að taka aftur við starfi skólastjóra Landakotsskóla.
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Víða er nú til umræðu hvernig bregðast skuli við þeim vanda
sem skapast hefur vegna skulda fátækra ríkja. Í umræð-

unni um þennan vanda hefur ýmislegt skotið upp kollinum, ekki
aðeins skuldir einstakra ríkja, heldur einnig afstaða vestrænna
ríkja til þróunarlandanna, hjálparstarf og fjáröflunartónleikar,
svo eitthvað sé nefnt. 

Nú um helgina hafa fjármálaráðherrar iðnveldanna átta set-
ið á fundi í Lundúnum, þar sem eitt aðalmálið hefur verið skuld-
ir fátækra ríkja í Afríku. Samkomulag tókst um að fella niður
skuldir þeirra ríkja sem verst eru stödd, og að fjárhæðin sem
um ræðir skiptir hundruðum milljarða íslenskra króna. Á leið-
togafundi Bush Bandaríkjaforseta og Blairs forsætisráðherra
Breta í Washington á dögunum voru þessi skuldamál eitt af því
sem rætt var um.

Næsta skrefið var svo fundurinn nú um helgina, en loka-
ákvörðun í þessu máli verður líklega tekin á leiðtogafundi iðn-
veldanna átta, sem haldinn verður í Skotlandi í byrjun næsta
mánaðar. Þeir fundir eru haldnir til skiptis í löndum iðnveld-
anna átta; Bandaríkjunum, Kanada, Bretlandi, Frakklandi,
Þýskalandi, Ítalíu, Japan og Rússlandi. Þótt Blair og Bush hafi
á yfirborðinu orðið sammála um að gefa eftir skuldir fátækra
ríkja eiga leiðtogar annarra iðnvelda eftir að samþykkja það, og
áherslur einstakra landa í þessu máli eru ekki allar eins. Þá er
eftir að ganga frá því hvaða lönd verði í þeim hópi sem fá eftir-
gefnar skuldir. Jafnframt því sem ráðherrar og embættismenn
frá iðnveldunum reyna að komast að samkomulagi um mál
þetta undirbúa frjáls félagasamtök sínar tillögur í þessum
efnum. Þau hafa bent á að aðeins 27 fátæk ríki munu njóta eftir-
gjafarinnar, en í rauninni séu þau miklu fleiri, eða allt að 62 ef
allt er talið. Þeirra á meðal eru ríki eins og Nígería og
Indónesía, sem samkvæmt alþjóðlegum viðmiðum teljast ekki
til fátækra ríka, en skulda aftur á móti gífurlegar fjárhæðir. 

Desmond Tutu, erkibiskup í Suður-Afríku, hefur blandað sér
í umræðurnar um skuldir fátæku ríkjanna í framhaldi af um-
mælum Blairs og Bush um að niðurfelling skulda verði bundin
við þau lönd þar sem ekki séu spilltir valdhafar. Tutu hefur bent
á að Vesturlönd hafi ekki siðferðilega yfirburði yfir þróunar-
löndin og vitnar í þeim efnum til stórkostlegra fjármála-
hneyksla hjá fyrirtækum eins og Enron og Parmalat sem hafa
skekið allan hinn vestræna heim.

Staðreyndin er sú að stórveldin hafa yfirleitt ekki stutt fátæk
ríki nema eithvað komi á móti, aðgangur að hernaðarlega mikil-
vægum stöðum eða dýrmætum hráefnum. Oft hefur stuðning-
urinn líka verið í formi umframframleiðslu af vörum í viðkom-
andi löndum svo sem korni og matvælum, þannig að löndin sem
hafa veitt aðstoð hafa jafnframt verið að leysa einhvern vanda
heima fyrir.

Frægir popptónlistarmenn hafa látið í sér heyra undanfarið
vegna fyrirhugaðra tónleika á vegum Bob Geldof til hjálpar
Afríku. Þeir hafa sagt að stjörnurnar sem koma þar fram ættu
að borga fyrir það, því tónleikarnir séu ekki síður mikil auglýs-
ing fyrir þær sjálfar. ■

12. júní 2005 SUNNUDAGUR

SJÓNARMIÐ
KÁRI JÓNASSON

Iðnveldin átta undirbúa nú að gefa eftir skuldir
margra fátækustu ríkja heims.

Fátæk ríki og 
skuldir fleirra

FRÁ DEGI TIL DAGS

Tutu hefur bent á a› Vesturlönd hafi ekki si›fer›ilega yfirbur›i
yfir flróunarlöndin og vitnar í fleim efnum til stórkostlegra fjár-
málahneyksla hjá fyrirtækjum eins og Enron og Parmalat, sem
hafa skeki› allan hinn vestræna heim.

Gleðifréttir frá Gleðistofu Íslands
Laugardaga kl. 11:30
og alla virka daga kl. 11:30, 16:30 og 21:30
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Þögn í stjórninni
Í gær var reynt að hafa samband við
fjöldann allan af núverandi og fráfarandi
þingmönnum Framsóknarflokksins, auk
annarra forystumanna innan flokksins, til
að fá álit þeirra á stöðu Halldórs Ás-
gímssonar eftir að Ríkisendurskoðun
ákvað að rannsaka frekar hæfi Halldórs
til að taka þátt í sölu ríkisbankanna. Eftir
því var tekið að afar fáir vildu hafa nokk-
uð eftir sér á meðan málið er enn í

rannsókn, ekki einu sinni til
að lýsa yfir stuðningi við
Halldór, nema Hjálmar

Árnason, þingflokksfor-
maður Framsóknar-
flokks, sem segir út-
spil stjórnarandstöð-
unnar sýna að hún

hafi gefist upp á málefnalegri andstöðu.
Reyndar er það svo að á hinum fjöl-
mörgu heimasíðum sem framsóknar-
félög og framsóknarmenn halda úti
virðist engin ritstjórnin eða höfundurinn
sjá ástæðu til að stinga niður penna.

Og meiri þögn
Einnig var reynt að ná í þingmenn Sjálf-
stæðisflokks, til að fá þeirra viðbrögð
við núverandi stöðu mála og hvort þeir
teldu þetta hafa einhver áhrif á stjórnar-
samstarfið. Ekki reyndist auðveldara að
draga eitthvað upp úr þeim en fram-
sóknarmönnum. Flestir þeirra svöruðu
reyndar ekki símanum, eða skilaboðum.
Af þeim sem náðist í voru svörin öll á
sama veg: „Ég ætla ekki að tjá mig um
málið“.

Reynt að sannfæra Sjálfstæðis-
menn?
Eftir fund fjárlaganefndar með ríkisend-
urskoðanda og framkvæmdanefnd nú í
vikunni sátu þrír þingmenn eftir á
spjalli um alllanga hríð. Eftir þessu
hefði ekki verið tekið ef allir kæmu úr
sama flokki, eða sætu sömu megin
borðs í ríkisstjórn. En þar sem þetta
voru Samfylkingarþingmennirnir Helgi
Hjörvar og Lúðvík Bergvinsson, auk
sjálfstæðismannsins Einars Odds Krist-
jánssonar, sem er varaformaður fjár-
laganefndar, voru vangaveltur uppi um
hvort væri verið að reyna að sannfæra
Einar Odd um að málinu væri ekki lok-
ið, þrátt fyrir að framsóknarmaðurinn
Magnús Stefánsson segi svo vera. 

svanborg@frettabladid.is

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 – prentmiðlar RITSTJÓRI: Kári Jónasson FRÉTTARITSTJÓRAR: Sigurjón M. Egilsson og Sigmundur Ernir Rúnarsson AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Jón Kaldal FULLTRÚI RITSTJÓRA:
Guðmundur Magnússon RITSTJÓRNARFULLTRÚI: Steinunn Stefánsdóttir AUGLÝSINGASTJÓRI: Þórmundur Bergsson RITSTJÓRN OG AUGLÝSINGAR: Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík  AÐAL-
SÍMI: 550 5000 SÍMBRÉF Á FRÉTTADEILD: 550 5006 NETFÖNG: ritstjorn@frettabladid.is og auglysingar@frettabladid.is VEFFANG: visir.is UMBROT: 365 – prentmiðlar PRENTVINNSLA:
Ísafoldarprentsmiðja ehf. DREIFING: Pósthúsið ehf. dreifing@posthusid.is Fréttablaðinu er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. ISSN 1670-3871

Íslensk verslun og veitingaþjón-
usta er á villigötum. Á síðustu
árum hefur sæmilegt vit og lipurð
svo að segja horfið úr þessum at-
vinnugreinum, sem eiga þó öðru
fremur að snúast um mannleg
samskipti. Fagmennskan er á
stórkostlegu undanhaldi. Við-
skiptavinurinn er að verða að af-
gangsstærð, nánast aðskotahlut –
og vinurinn a tarna veit á stund-
um ekki hvaðan á sig stendur
veðrið þegar leitað er svara við
auðveldum og næsta fyrirsjáan-
legum spurningum.

Ástæða þessa er að kröfur til
verslunarmanna og veit-
ingafólks hafa minnkað
stórlega á undanliðnum
árum. Öðru fremur er leitað
eftir ódýru vinnuafli;
reynslulausum krökkum
sem þrátt fyrir starfsþrek
og staðfastan vilja standa
einatt á gati frammi fyrir
kröfuhörðum kúnnanum.

Og dæmin hrannast upp.
Skellti mér á flatböku-

stað í vikunni ásamt stór-
fjölskyldunni til að fagna
próflokum barnanna. Unga
stúlkan sem afgreiddi okk-
ur var öðru hvoru megin við
bílprófsaldurinn; blíð á
manninn og elskuleg. Hún
kvaðst að vísu ekki vita
hver væri súpa dagsins og
bað okkur að sýna biðlund;
hún myndi spyrja veitinga-
stjórann. Sá maður var tví-
tugur. Og hvort laukur væri
í pizzusósunni; nja, hún
vissi það ekki heldur – og
myndi spyrja veitingastjór-
ann. Þegar heitar og freist-
andi flatbökurnar komu á
borðið áttuðum við okkur á
því að amboðin vantaði,
hvorki hnífur né gaffall í
námunda – og pizzan helst
til heit í höndunum. Við náð-
um athygli stúlkunnar sem
kvaðst ætla að koma með hnífa-
pörin á stundinni, en svo liðu mín-
útur. Sem endaði á því að ég stóð
sjálfur upp og náði í amboðin.
Veislan kostaði nálega sjöþúsund
krónur; fínn matur en fátæk þjón-
usta.

Dæmin eru náttúrlega fleiri.
Staddur framan við kjötborðið

í rómaðri matvörubúð á dögunum;
verslun sem lengi vel daðraði við
kúnnana sína, svo fagleg og alúð-
leg var handeringin við blóðuga
vöðvana. En ekki meir. Gömlu
slátrararnir sem allt virtust vita
voru horfnir á braut – og eftir
stóðu tómlegir slánar á bak við
búðarborðið og töluðu í hálfum
setningum. Ég bað um grísalund-
ir. Og mjósleginn búðarmaðurinn
horfði á mig spurnaraugum;
kvaðst bara ekki viss hvort hann
ætti nokkrar. Jú, ég hélt það nú,
benti honum á fagurlega bleikar
lundirnar fyrir miðju borðsins.
Já, þú meinar svín, sagði ungi
strákurinn titrandi röddu. Og svo

byrjaði hann að skófla kótilettum
upp á frauðbakkann eins og hann
sæi engan mun á lundum og lett-
um. Ég bað hann vinsamlegast að
halda sig við lundirnar – og tók
piltinn svo í örstutt námskeið um
hvað væri hvurs á grísum og svín-
um. Hann þakkaði kurteislega
fyrir. Lundin kostaði ríflega tvö-
þúsund krónur – með þessari líka
þjónustu.

Og dæmin eru verri.
Hef áður sagt frá vinahjónum

mínum sem hugðust festa kaup á
nýju sófasetti, enda nýflutt í
stærra og betra húsnæði – og
gamla settið orðið svolítið snjáð.
Þau tóku sér viku í verkið; gengu
á milli margra húsgagnaverslana
en að lokum voru þau helst á því
að kaupa ljósbrúnt leðursett í
einni versluninni inni við Ármúla.
Og fóru þangað, öðru sinni. Fyrir
voru eldri hjón í versluninni og
ung stúlka sem var að afgreiða
þau með leisíboj. Ungu hjónin
biðu átekta, mátuðu fyrirheitna

settið sitt af ákafa og tilhlökkun.
Svo kom röðin að þeim. Unga
stúlkan spurði hvort hún gæti að-
stoðað – og þau héldu það nú,
vildu vita áður en lengra var hald-
ið hvaðan þetta sófasett væri.
Unga stúlkan horfði flóttalegum
augum yfir verslunarrýmið, rétt
eins og hún væri að leita sér að-
stoðar en þar var ekkert að hafa
nema steindauðar mubblur. Svo
endurtók hún spurningu hjón-
anna; já, hvaðan þessi húsgögn
væru ... jú, hún hélt að þau væru
bara úr Tollvörugeymslunni.

Svona svör eru náttúrlega þess
eðlis að fólk gengur út – í
einu orði sagt gáttað.

Því miður hrannast
álíka dæmi upp á meðan
meðalaldur verslunar- og
veitingafólks lækkar eins
og óð fluga. Inni á milli
rekkanna í byggingavöru-
verslunum vafra ráðþrota
táningsstrákar og lesa sér
til um innihaldið í máln-
ingardósum. Á búðarköss-
um verslana er algengt að
sjá fimmtán ára krakka
stauta sig fram úr strika-
merkjunum. Aftan við
bakaraborðin standa fjórt-
án ára stúlkur og smyrja
rúnnstykki ofan í mann-
skapinn. Og svona mætti
lengi telja.

Þetta er ódýra aðferðin.
Brjálæðislega hagkvæm
fyrir eigendur verslana og
veitingahúsa. En jafn-
framt brjálæðislega vit-
laus fyrir viðskiptavininn,
sem fær sífellt takmark-
aðri þjónustu fyrir sama
peninginn.

Og líklega er ekkert við
þessu að gera.

Í nýrri samantekt Sam-
taka verslunar og þjónustu
kemur fram að ætla megi
að aðeins um 40 prósent

starfsmanna í smásöluverslun hér
á landi hafi lokið formlegri fram-
haldsskólamenntun – og í sumum
tegundum verslana sé hlutfallið
töluvert lægra. Þetta er mun
lægra hlutfall en almennt gerist,
því að meðaltali er talið að 60 pró-
sent allra Íslendinga á vinnu-
markaði hafi lokið einhverri
framhaldsmenntun.

Í þessara úttekt kemur jafn-
framt fram að smásöluverslun er
ein af fjölmennustu starfsgrein-
um landsins, með um 12 þúsund
starfsmenn, og því má gera ráð
fyrir að um 7.200 þeirra hafi ekki
lokið neinni formlegri framhalds-
menntun; að verulegu leyti krakk-
ar sem hafa hrökklast úr skóla. 

Auðvitað er þetta óviðunandi á
tímum ríkulegrar samkeppni og
aukinna krafna neytenda um sér-
hæfða þjónustu.

En líklega á þetta aðeins eftir
að versna.

Gjaldþrot þjónustunnar er
staðreynd.

Gjaldflrot fljónustunnar
TÍÐARANDINN

SIGMUNDUR ERNIR RÚNARSSON

fietta er ód‡ra a›fer›-
in. Brjálæ›islega hag-

kvæm fyrir eigendur verslana
og veitingahúsa. En jafnframt
brjálæ›islega vitlaus fyrir vi›-
skiptavininn, sem fær sífellt
takmarka›ri fljónustu fyrir
sama peninginn.
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Ég gladdist þegar ég sá leiðara
Fréttablaðsins hinn 8. júní eftir
Sigmund Erni Rúnarsson.

Þar reifar Sigmundur Ernir þá
hugmynd að þeir listar sem bjóða
fram í næstu borgarstjórnarkosn-
ingum í Reykjavík leggi ekki upp
enn eina ferðina í umræðu um
keisarans skegg heldur starfi mál-
efnalega saman í skipulagsmálum.

Í nokkurn tíma hef ég ætlað
mér að skrifa um skipulag höfuð-
borgarsvæðisins alls og þær hug-
myndir að skipulagi skipulagsa-
mála sem ég tel vera brýnar.

Margra áratuga skipulag sem
hægriflokkar og vinstriflokkar
hafa komið að með ólíkum áhersl-
um hefur gert að verkum að víða
má sjá þessar áherslur í formi
skipulagsbreytinga á okkar dag-
lega umhverfi.

Ný skipan skipulagsmála
Ég vil sjá skipan skipulags-

mála í öðrum farvegi en þau eru í
dag. Hvert sveitarfélag á höfuð-
borgarsvæðinu hefur í dag sína
skipulagsnefnd sem vinnur að
skipulagsmálum innan sinna
sveitarfélaga.

Í hverri nefnd ræður svo ein-
faldur meirihluti kjörinna full-
trúa og ákveður hvernig um-
hverfi okkar lítur út, hvernig það
hentar okkur og hvort það hentar
okkur.

Breytingar þar sem íbúar sjálf-
ir geta sagt hug sinn með athuga-
semdum við grenndarkynningu
hafa skilað sér að einhverju marki

en eftir stendur að einfaldur
meirihluti kjörinna fulltrúa í
skipulagsnefndum ræður.

Það er að mínu mati brýnt að
breyta þessari skipan. Vel má
hugsa sér að aðalskipulagi hvers
sveitarfélags á höfuðborgarsvæð-
inu verði eingöngu breytt með
auknum meirihluta t.d. 2/3 eða
jafnvel 3/4 atkvæða. Með því móti
væri hverjum lista gert að starfa í
samráði við meirihluta hverju
sinni.

Við verðum að hafa hugfast að
skipulag sveitarfélags er framlag
samtímans til framtíðarinnar.
Ekki einstakra manna né flokka
eða lista.

Skipulagsmál eru ekki eins og
dægurmál sem koma og fara. Að
þeim ber að standa vel og hafa í
huga þá samfélagslegu ábyrgð
sem óneitanlega fylgir þeim.

Þar á ekki að tjalda til einnar
nætur heldur ber að horfa til
þarfa samtímans jafnt og framtíð-
ar.

Skipulagsnefnd höfuðborgarsvæð-
isins

Hið stóra höfuðborgarsvæði
sem telur nokkur sveitarfélög tel
ég að eigi að hafa sameiginlega

nefnd skipulagsmála sem hefði
það hlutverk að skipuleggja svæð-
ið er lýtur að samgöngum og sam-
göngumannvirkjum.

Í þeirri nefnd gætu átt sæti for-
menn skipulagsnefnda hvers
sveitarfélags, fulltrúar hvers lista
og sveitarstjórar, bæjarstjórar og
borgarstjóri. Þetta má útfæra á
ýmsan máta.

Samvinna með þessum sveitar-
félögum er til staðar í dag að ein-
hverju marki en mér finnst rétt að
koma á markvissari skipan sem
yrði fest í sessi, jafnvel með
breytingum á lögum.

Með þessu móti gæti orðið til
sameiginlegur vettvangur ákvarð-
anatöku sem snerti samgöngu-
mannvirki á öllu svæðinu. Reynsl-
an kennir að það er ekki vænlegt
til árangurs fyrir svæðið í heild að
hver sé að vinna að skipulagi sam-
göngumannvirkja á sínu svæði.

Hrepparígur og valdabarátta á
ekki heima í skipulagsmálum.
Menn greinir vissulega á um ýmis
mál en þá eiga menn að snúa bök-
um saman í stað þess að deila um
keisarans skegg.

Þessar breytingar á skipan
skipulagsmála vil ég sjá verða að
veruleika í höfuðborginni og sveit-
arfélögum á höfuðborgarsvæðinu
á næstu árum.

Við verðurm að horfast í augu
við veruleikann og viðurkenna
hann eins og hann er. Höfuðborg-
arsvæðið er orðin samgróin heild
og því rétt að skoða með opnum
huga leiðir til þess að samræma og
samhæfa skipulag alls svæðisins.

Til þess að svo geti orðið þarf
umræðu um þetta mál. Hana ber
að taka fyrir næstu kosningar.

„Stjórnendur OR hafa fengið
frelsi til að reka OR eins og fyrir-
tæki frekar en steinrunna stofn-
un eins og því miður er algengt
með fyrirtæki í opinberri eigu,“
segir Sigrún. Ja, hérna. Fyrir-
tækin Hitaveita, Rafmagnsveita
og Vatnsveita Reykjavíkur voru
fyrirtæki í eigu borgarinnar, sem
sameinuð voru fyrir um fimm
árum; þau voru stolt Reykvík-
inga, sverð, sómi og skjöldur og
þau voru „arður“ af áratuga
starfi og uppbyggingu. Þau voru
öll rekin með reisn og hagnaði,

öll, og engin þeirra voru sem
steinrunnin fyrirtæki í opinberri
eigu; starfsfólk veitanna getur
vitnað um góðan starfsanda og
öryggi í rekstri ásamt starfs-
festu; lýsingarorðið steinrunnin
voru með öllu framandi. Svo
voru höfð í frammi mikil fyrir-
heit með sameiningu þeirra og
ýmis markmið voru sett á blað.
Þá hófst sorgarsagan, sem nú er
á almannavitorði. Farið var út í
ævintýri í fjarskiptamálum með
þáttöku í Línu.net, Rafmagns-
línu, Tetra Ísland o.fl. og síðan út
í lagningu ljósleiðara hingað og
þangað, en algjör óvissa er um
það hvort unnt er að reka hana
með arði yfirleitt vegna mikilla
framfara sem nú eiga sér stað í
fjarskiptamálum. Tapið af brölt-
inu nemur nú meira en fimm til
sex milljörðum króna og einstak-
ir menn hafa haft grunsemdir
vegna fáránlegra kaupa á verð-
lausum fyrirtækjum og eignum.
Þessu brölti fylgdu ferðir til Jap-
an ásamt borgarstjóra, síðan
Ástralíu og nú síðast Kína fyrir
skemmstu, þar sem formaðurinn
undirskrifaði dularfulla pappíra
um skuldbindingu OR, án vit-
neskju stjórnarmanna fyrir-
tækisins, hvað þá borgarbúa.
Höllin á Bæjarhálsi er allt of stór
og dýr; Alfreð Þorsteinsson
reyndi að gera lítið úr kostnaðin-
um í fjölmiðlum, en svo er eign-
fært í reikningum OR fyrir 2004

ósundurliðað 10,5 milljarðar
króna, sem sagðar eru vegna
húsakostsins aðallega. Bygging-
in er sem sagt bæði dýr og ódýr,
með sánaböðum, vatnsgryfjum
og viðhafnarsal undir gleri; vel
skal vanda þar sem höfðingjar
leggja leið sína.

Það er ákveðin ástæða fyrir
því að fyrirtæki telja sér sæm-
ast að vera sérhæfð til að ná ár-
angri með sem bestri nýtingu á
sérþekkingu eða búnaði í eigu
fyrirtækja. Slíkri sérhæfingu
verður ekki lýst sem steinrunn-
inni þótt ekki sé verið að sóa
fjármunum eigandanna, borgar-
anna, í hitt og þetta, gæluverk-
efni eins og rækju, heilsuböð og
sumarbústaði. Það er stolt fyrir-
tækja að vera arðsöm með við-

eigandi starfsfólki og búnaði en
ekki með því að grobba af mik-
illi veltu. Vissulega er mikil
velta í OR, en það var svo áður
en fyrirtækið varð til. Hitaveit-
an sér í lagi er svartagull borg-
arbúa og þeir taka því illa þegar
formaður stjórnar OR situr sem
olíufursti klofvega á olíuleiðslu
og grobbar af arði. Það er búið
að sóa eignum borgarbúa og Sig-
rúnu væri nær að leggja eitt-
hvað af mörkum til að setja OR
á þann bás sem á að vera orka og
vatn.

Á OR að selja rafmagn til
stóriðu? spyr Sigrún. Umfjöllun
hennar er skelfileg. Borgarbúar
hafa ekkert fengið að kjósa um
slíkt og það er glapræði að láta
sér detta það í hug án þess að

hafa borgarana með sér. Í kosn-
ingaplöggum R-listans er bara
talað um „hagkvæma virkjun á
Hellisheiði“. Nú hefur verið
skrifað undir 181 MW rafmagns-
sölu til Norðuráls. Þetta er pólit-
ísk svívirða, án þess að spyrja
eigendur. Verð á rafmagni til ál-
bræðslu er lágt og það eru áhöld
um það hvort það borgi sig yfir-
leitt að selja þannig orku. Auk
þess er rangt að skuldbinda sig
til mikillar rafmagnssölu nú því
seljandamarkaður ríkir vegna
þess að allir búast við miklum
orkuverðshækkunum nú á næst-
unni; orkuauðlindir borgarbúa
eiga ekki á útsölu í höndum á
athyglissjúkum pótintátum.

Höfundur er efnaverkfræðingur.
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Skipulag sn‡st um lífsgæ›i

Með það að markmiði að búa til enn
betri Reykjavík hefur borgarstjórn-
arflokkur Sjálfstæðisflokksins lagt
fram metnaðarfullar hugmyndir
um framtíðarþróun byggðar í
Reykjavík. Hugmyndirnar fela í sér
framsæknar áætlanir um verulega
fjölgun íbúa; nægt framboð lóða
með meiri fjölbreytileika í byggð-
inni; ný íbúðasvæði þar sem lögð er

áhersla á að stækka borgina til vest-
urs; stórbættar samgöngur um alla
borg; spennandi lausnir varðandi
umhverfi og útivist, ásamt nýjum
hugmyndum um hverfatorg í
hverju hverfi, átak til eflingar mið-
borgar og ýmislegt fleira. Megintil-
gangur allra þessara hugmynda er
að bæta lífsgæðin i borginni og
bjóða nýjar leiðir til að tryggja íbú-
um fleiri tækifæri til að njóta lífsins
í sínu nánasta umhverfi. Við ætlum
á næstu mánuðum að bjóða borgar-
búum að taka þátt í að móta þessar
hugmyndir með okkur og hafa áhrif
á frekari meðferð þeirra.

Þessar hugmyndir borgarstjórn-
arflokks Sjálfstæðisflokksins hafa
fengið frábærar viðtökur, um þær
hefur skapast mikil og gagnleg um-

ræða og ljóst að Reykvíkingar hafa
lengi beðið raunverulegra og raun-
hæfra hugmynda um framtíðar-
þróun höfuðborgarinnar. Enn sem
komið er eru þetta þó aðeins hug-
myndir, enda var tilgangurinn ætið
sá að leggja þær fram snemma og
kalla eftir athugasemdum og ábend-
ingum íbúa, en þróa í framhaldi af
því tillögur sem lagðar verða fram í
komandi borgarstjórnarkosningum.
Þessu kalli okkar borgarfulltrúa
Sjálfstæðisflokksins hefur sannar-
lega verið vel svarað af Reykvíking-
um, sem fjölmenntu á fyrsta íbúa-
þing okkar í Laugardal sl. fimmtu-
dag þar sem vel á annað hundrað
íbúa tóku þátt í skemmtilegum um-
ræðum um framtíðarþróun byggðar
í Reykjavík. Að auki hafa fjölmarg-

ir sent tillögur og ábendingar í hug-
myndabanka á heimasíðu okkar,
betriborg.is. Við vonumst eftir
áframhaldandi samstarfi við íbúa
og hlökkum til fleiri íbúaþinga sem
haldin verða i öllum hverfum borg-
arinnar síðar í sumar.

Alltof lengi hafa skipulagsmál í
Reykjavík liðið fyrir skort á sýn
fyrir framtíðina og ákvörðunum
sem einkennst hafa af tilviljana-
kenndum bútasaum frá degi til
dags. Reykvíkingar eiga skilið ann-
að og meira og þeir eru greinilega
reiðubúnir að leggja sitt af mörkum
til að takast á við það stóra verkefni
sem framtíðarþróun byggðar í
Reykjavík er. Okkur sem í stjórn-
málum störfum ber skylda til að
mæta þessu verkefni og ganga í lið

með íbúum borgarinnar, með það
eitt að markmiði að mæta óskum og
þörfum borgarbúa. Við ætlum að
tryggja nægt framboð lóða; fjölga
þeim valkostum sem íbúar hafa um
byggingarland og húsagerðir; bæta
samgöngur, m.a. með því að greiða
fyrir umferð á helstu stofnæðum
borgarinnar og með lagningu
Sundabrautar alla leið. Einnig vilj-
um við beita okkur fyrir spennandi
lausnum til að njóta í ríkari mæli
útivistar og umhverfis. Þannig get-
um við sannarlega bætt lífsgæði
þeirra sem í Reykjavík búa nú og
þeirra sem þar vilja búa í framtíð-
inni. Með þetta að markmiði getum
við búið til betri borg – saman.

Höfundur er oddviti Sjálfstæð-
isflokksins í borgarstjórn.

HAFÞÓR BALDVINSSON
SKRIFAR UM SKIPULAGSMÁL

Peningaveitan á Bæjarhálsi

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

MARKISUR

www.markisur.com

VILTU SKJÓL Á
VERÖNDINA?

Slíkri sérhæfingu ver›ur ekki
l‡st sem steinrunninni flótt
ekki sé veri› a› sóa fjármun-
um eigandanna, borgaranna, í
hitt og fletta, gæluverkefni eins
og rækju, heilsubö› og sumar-
bústa›i.

JÓNAS BJARNASON

UMRÆÐAN
SVAR VIÐ SKRIFUM
SIGRÚNAR ELSU
SMÁRADÓTTUR,
VARAFORMANNS
STJÓRNAR OR, Í
FRÉTTABLAÐINU

Skipulagsmál á höfu›borgarsvæ›inu

VILHJÁLMUR Þ. VILHJÁLMSSON

UMRÆÐAN
FRAMTÍÐARÞRÓUN
BYGGÐAR Í REYKJA-
VÍK

Hrepparígur og valdabarátta á
ekki heima í skipulagsmálum.
Menn greinir vissulega á um
‡mis mál en flá eiga menn a›
snúa bökum saman í sta› fless
a› deila um keisarans skegg.
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vidskipti@frettabladid.is nánar á visir.is

„Vi› höfum áhuga á a› ver›a stærri í fleim starfsein-
ingum sem vi› erum í dag og útvíkka fleirra vöru-
úrval. fiá horfum einnig til fless a› fara inn á ver›-
bréfamarka›inn.“

„Við skilgreinum Ísland
og Noreg sem okkar
heimkynni,“ segir Bjarni
Ármannsson. Meirihluti
af lánum bankans er í
Noregi og ætla 
stjórnendur bankans sér
enn stærri hluti í gamla
konungsríkinu. Eggert
Þór Aðalsteinsson var
staddur í Noregi í síðustu
viku og heimsótti
KredittBanken.

Íslandsbanki í Noregi sam-
anstendur af fjármálafélögun-
um BN Bank og KredittBanken
auk dótturfélaga þeirra. Bank-
inn eignaðist KredittBanken í
fyrrahaust og BNbank að fullu í
vor. Það var ekki síst fyrir til-
stilli Franks Reite, bankastjóra
KredittBanken, sem brátt verð-
ur yfirmaður Íslandsbanka í
Noregi, sem „innrás“ Íslands-
banka í Noreg hófst. Frank
hvatti Bjarna Ármannsson til að
kíkja til sín fyrir ári síðan og líta
á aðstæður í Álasundi. Nokkrum
mánuðum síðar hafði Íslands-
banki eignast norska bankann. 

„Það skipti hluthafa í Kreditt-
Banken miklu máli að vita hvað
Íslandsbanki ætlaði sér fyrir
hendur. Þeim leist vel á hug-
myndir Íslandsbanka um sjávar-
útveginn og trúðu því að bankinn
myndi einbeita sér að frekari
uppbyggingu á Álasundssvæð-
inu sem kæmi starfsmönnum og
viðskiptavinum til góða,“ segir
Frank Reite.

Mikill útflutningsbær
Höfuðstöðvar KredittBanken
eru í Álasundi, sem er stærsta
verstöð Norðmanna og mikil út-
flutningsbær. Bankinn hefur
sérhæft sig í fjármálaþjónustu
við sjávarútveginn og fasteigna-
markaðinn og lánveitingum til
meðalstórra og smærri iðnaðar-

fyrirtækja í véla- og húsgagna-
iðnaði og skipasmíðum. Vaxtar-
broddurinn hjá bankanum þessa
dagana er í lánveitingum til
þjónustu sem er tengd olíu-
vinnslu.

Heildareignir bankans eru
um 37 milljarðar króna, þannig
að hann er tiltölulega lítill á ís-
lenskan mælikvarða. Stjórnend-
ur bankans ætla sér þó að
stækka hratt á næstu misserum
en slíkt hefði ekki verið hægt
hefði Íslandsbanki ekki keypt fé-
lagið á sínum tíma. Eftir yfirtök-
una hefur verkefnunum fjölgað,
til dæmis á sviði skuldabréfa-
útgáfu. Þó segir Frank að bank-

inn ætli sér ekki að vaxa bara til
þess að vaxa og hefur dregið úr
veitingum lána sem bera mikla
áhættu.

Hagnaður Kredittbanken
fyrstu þrjá mánuði ársins tvö-
faldaðist frá sama tímabili í
fyrra og var tæpar 75 milljónir
króna. Að sögn Franks hefur
hagnaður bankans aukist sam-
fellt tólf mánuði í röð og eru
menn auðvitað kátir með þá þró-
un.

Um fimm prósent Norðmanna
búa á starfssvæði bankans, sem
er héruðin Mæri og Raumsdalur.
Þótt þetta landsvæði sé aðeins
um fimmtán þúsund ferkíló-

metrar að stærð er strandlengja
þess yfir 2.200 km, tæpir tveir
hringvegir Íslands. Stærstu
þéttbýlisstaðirnir eru Álasund,
Kristiansund og Molde.

Lítil arðsemi í sjávarútvegi
Arðsemi af fiskveiðum, land-
vinnslu og fiskeldi í Noregi er
langt frá því að teljast við-
unandi. Miklir fjármunir hafa
einkum tapast í fiskeldinu. Af-
koma samkeppnisgreina fisksins
hefur verið mun betri og sýna
stærstu framleiðendur kjöts
meiri rekstrarhagnað en stærstu
framleiðendur sjávarafurða.

Frank, Bjarni og stjórnendur
Íslandsbankasamstæðunnar í
Noregi eru þess fullvissir að
með stærri einingum og þar af
leiðandi meiri áhættudreifingu
verði hægt að snúa blaðinu við.
Þeir telja að nýleg löggjöf í Nor-
egi sem heimilar útgerðum að
auka kvóta á hvert skip muni
gera fiskveiðarnar arðbærari.
Bankinn hefur skoðað fiskeldið
gaumgæfilega en hefur ekki enn
tekið þátt í að fjármagna geir-
ann sem nokkru nemur.

Ef til vill er ástæða þess að
Norðmenn hafa ekki ráðist í það
að endurskipuleggja sjávar-
útveginn sú að erlendar skuldir
norska þjóðarbúsins eru engar.
Norðmenn hafa safnað um 50
milljörðum Bandaríkjadala í
olíusjóð. Þessi mikli hagnaður af
olíuframleiðslu hefur gert það
að verkum að fjármagnseigend-
ur hafa verið sinnulausir gagn-
vart atvinnugreinum eins og
sjávarútvegi og gert litlar kröf-
ur um eðlilega arðsemi.

Sterkur á húsnæðislánamarkaði
BNbank er með höfuðstöðvar
sínar í Þrándheimi en rekur
einnig útibú í Osló. Margir höfðu
gert tilraunir til að yfirtaka
bankann en ekki tekist fyrr en
Íslandsbanki kom til sögunnar.
Bankinn er fjórði stærsti við-
skiptabanki Noregs með eignir
upp á rúma 400 milljarða króna
og sérhæfir sig eingöngu í lán-

veitingum til íbúðakaupa og
kaupa á atvinnuhúsnæði. Lítil
áhætta felst í því að lána til
íbúðakaupa og er því saga BN-
bank farsæl; bankinn hefur
aldrei skilað tapi á rúmum 40
árum. „Útlánatöp hafa verið lítil
og meira segja í bankakreppunni
í Skandinavíu um og upp úr 1990
tókst bankanum að hagnast, sem
segir sína sögu,“ segir Frank.

Hann býst við frekari vexti
BNbank á húsnæðismarkaði.
Bankinn hefur verið í markaðs-
herferð, þar sem hann býður
niðurfellingu á gjöldum fyrir
nýja viðskiptavini. 

Stækkun í Noregi
Staða Íslandsbanka er sterk í
Vestur-Noregi en stjórnendur
bankans ætla sér enn stærri
hluti. Bankakerfið norska sam-
anstendur af fáeinum stórum
fjármálastofnunum og um 120
sparisjóðum sem flestir eru litlir.
Íslandsbanki er með allan norska
fjármálageirann í athugun auk
fjölda félaga annars staðar í
Skandinavíu. „Það er vaxandi
áhugi á líftryggingafélögum í
Noregi,“ segir Bjarni og vísar til
frétta sem birst hafa um hugsan-
lega yfirtöku á Storebrand. „Hér
í Noregi eru að verða breytingar
á lífeyriskerfinu. Norðmenn eru
nú að fara í gegnum breytingar
sem Íslendingar réðust í um 1969
þegar allir fóru að leggja í lífeyr-
issparnað. Þeir sem eru líkleg-
astir til að hagnast á þessum
breytingum eru aðilar sem bjóða
upp á lífeyrissparnað, og líf-
tryggingar hafa verið algengasta
form lífeyrissparnaðar á
Norðurlöndum,“ segir Bjarni. 

Hins vegar bendir hann á að
umhverfið í Noregi er lágvaxtar-
umhverfi ólíkt aðstæðum heima.
Á Íslandi lofa menn ákveðinni
ávöxtun í framtíðinni og til þess
þarf háa ávöxtunarkröfu.
Áhættulausir vextir í Noregi eru
1,75 prósent og það er alveg ljóst
að ef það vaxtastig helst til
lengri tíma er það ekki góð fjár-
festing að kaupa tryggingafélög.

„Við höfum áhuga á að verða
stærri í þeim starfseiningum
sem við erum í dag og útvíkka
þeirra vöruúrval. Þá horfum
einnig til þess að fara inn á verð-
bréfamarkaðinn,“ segir Bjarni
að lokum. ■

STJÓRNENDURNIR Í NOREGI Frank Reite, næsti yfirmaður Íslandsbankasamsteypunnar í Noregi, Jostein Sætrenes, tilvonandi framkvæmdastjóri KredittBanken í Álasundi, og Bjarni
Ármannsson, forstjóri Íslandsbanka.

SAMANBURÐUR Á BNBANK OG
KREDITTBANKEN 

Eignir * Hagnaður **
BNbank 410 603
KredittBanken 37 75

* Í milljörðum króna ** Í milljónum króna

Íslandsbanki er orðinn hálfnorskur
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Að mati Bjarna Ármanns-
sonar á sjávarútvegurinn
sér bjarta framtíð ef rétt er
haldið á spöðunum en til
þess þarf stærri og öflugri
fyrirtæki.

Íslandsbanki hefur skipað sér í
fremstu röð fjármálastofnana sem
þjóna sjávarútvegi á alþjóðavísu.
Það er ljóst að bankinn ætlar sér
enn stærri hluti, enda líta banka-
mennirnir svo á að tækifærin og
verkefnin í sjávarútvegi hafi aldrei
verið meiri. Þetta kom fram á ráð-
stefnu Íslandsbanka um sjávarút-
veginn sem haldin var í Álasundi á
dögunum. Þangað mættu margir af
helstu áhrifamönnum í íslenskum,
norskum og alþjóðlegum sjávar-
útvegi.

„Við erum búnir að vinna að upp-
byggingu sjávarútvegs í eitt
hundrað ár á Íslandi. Þetta er sá iðn-
aður á heimsvísu sem við þekkjum
hvað best. Síðastliðin átta ár höfum
við byggt upp þekkingu og tengsl á
alþjóðavísu. Við teljum okkur hafa
þekkingu fram að færa og eins og
við sjáum iðnaðinn eru langtíma-
horfur góðar vegna aukinnar
áherslu á heilsu og þægindi við
matargerð og neyslu matar,“ segir

Bjarni Ármannsson.
Hann bendir á að Íslandsbanki sé

í raun og veru eina félagið sem
bjóði upp á heildarþjónustu og skoði
greinina á alþjóðavísu. „Fjármála-
fyrirtæki hefur skort þekkingu á
þessum iðnaði og þess vegna fyllum
við upp í ákveðið tómarúm.“

Sameiningar mál málanna
Bjarni telur að miklar sameiningar
eigi eftir að verða í sjávarútvegi á
næstu misserum. Matvöruverslun-
arkeðjur hafa vaxið hratt á undan-
förnum árum. Eitt besta dæmið er
Tesco, sem hefur um 30 prósenta
markaðshlutdeild í Bretlandi. „Við-
skiptavinir sjávarútvegsfélaga eru
að verða stærri og sterkari. Þar af
leiðandi heimta þeir betri vörur og

betri þjónustu.Ég er því þeirrar
skoðunar að sjávarútvegurinn
þurfi á sterkum fjármálastofnun-
um að halda eins og Íslandsbanka.“

Íslandsbanki hefur nú starfs-
stöðvar, sem tengjast sjávarútvegi,
í öllum heimsálfum. Bankinn hefur
komið við sögu í mörgum samrun-
um í alþjóðlegum sjávarútvegi á
undanförnum árum og hefur verið
stór lánveitandi.

Nýlega seldi Íslandsbanki
skuldabréf fyrir norska útgerðar-
félagið Aker Seafoods fyrir um
fjóra milljarða króna og tilkynnti
fyrir skömmu um aukna sókn á
Norður-Ameríkumarkað. „Við
höfum staðið að fjármögnun á
félagi eins og EuroPacífico þar
sem um flókna birgðafjármögnun

var að ræða. Þegar afurðir koma
frá þremur heimsálfum inn í þá
fjórðu geta hlutirnir flækst. Þess
vegna kemur Íslandsbanki við sögu
vegna skilnings hans á þessum fyr-
irtækjum og aðstæðum á þessum
svæðum.“

Kína og Asía
Kína er stærsta framleiðsluland í
heimi á sjávarfangi og einnig mesta
neyslulandið. Fiskneysla hefur tvö-
faldast þar á síðustu tíu árum. Ekk-
ert bendir til annars en að Kína eigi
eftir að verða enn mikilvægari
markaður fyrir sjávarafurðir. „Við
höfum áhuga á að fylgja okkar við-
skiptavinum eftir í þeirri uppbygg-
ingu sem þar á sér stað núna og er
fram undan.“ ■

BJARNI ÁRMANNSSON, BANKA-
STJÓRI ÍSLANDSBANKA

Frekari sameiningar á döfinni
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Nú fæst hinn feikivinsæli RAV4 í sérstakri útfærslu með sportlegu 

yfirbragði. Aukahlutapakki að verðmæti 160.000 kr. fylgir. Pakkinn 

inniheldur sílsahlíf, krómgrind á afturljós, sportgrill, krómstút á púst, 

sílsarör og dráttarbeisli. RAV4 SPORT sameinar því þægindi, kraft, 

öryggi, sportlegt útlit og hagstæð kjör, en hann fæst frá aðeins 

2.720.000 kr. Komdu og prófaðu RAV4 SPORT í dag.

Toyota, Nýbýlavegi 4-8, sími 570 5070

RAV4 SPORT. Fyrir allt sem í þér býr og meira til.

Aukahlutapakki að verðmæti 160.000 kr. fylgir með.
Verð frá 2.720.000 kr.

Jafnt í borg sem til fjalla
RAV4 SPORT

Sportgrill Sílsarör Krómgrind 
á afturljós

Sílsahlíf Krómstút 
á púst

Dráttarbeisli



Guðmundur Hrafnkelsson lék
sinn síðasta landsleik á mánu-
daginn þegar íslenska hand-
boltalandsliðið mætti því
sænska í Kaplakrika í Hafnar-
firði. Leikurinn var ekki aðeins
sögulegur fyrir þær sakir held-
ur einnig þá staðreynd að sigur
vannst á Svíunum en þeir virtust
ókleifur hamar eftir að hafa
leikið okkar menn grátt í hvert
skiptið á fætur öðru í mörg herr-
ans ár.

Guðmundi leið vel á vellinum
á mánudag en segir skrítið að
klæðast ekki landsliðstreyjunni
framar. „Maður er búinn að vera
lengi í þessu og landsliðið var
partur af lífinu,“ segir Guð-
mundur en segir þó ágætt að
vera kominn frá þessu.

Sá merki maður Bogdan
Kowalczyk valdi Guðmund
fyrst í landslið og eftirmenn
hans fóru sömu leið, allt þar til
Viggó Sigurðsson tók við lands-
liðinu á síðasta ári. „Ég var
farinn að hugleiða að hætta að
spila með landsliðinu og var svo
ekki valinn þegar Viggó tók við
þannig að þetta var nokkuð
þægilegt,“ svarar hann aðspurð-
ur um hvort þetta hafi reynst
sér erfitt.

Það voru hæðir og lægðir á
landsliðsferli Guðmundar og
hann, eins og liðið allt, var
stundum hetja og stundum
skúrkur. „Það er alltaf þannig í
íþrótum, þegar vel gengur er
manni hampað en þegar illa
gengur fer minna fyrir því.“ 

Guðmundur hóf handboltaferil
sinn með Fylki en lék svo með
Breiðabliki, FH og Val áður en
hann hélt í atvinnumennsku til út-
landa. Nú, að sex árum liðnum, er
hann á heimleið og hefur gengið
til liðs við Aftureldingu í Mos-
fellsbæ. Þar eru margir ungir
leikmenn og eru sumir nógu
ungir til að geta hæglega verið

synir Guðmundar. „Það leggst
mjög vel í mig að spila með þess-
um strákum, þeir eru Íslands- og
bikarmeistarar í öðrum flokki og
alveg þrælgóðir.“ Þó væntanlega
sé farið að líða á seinni hluta

handboltaferils Guðmundar
Hrafnkelssonar vill hann ekkert
gefa upp um hvort hann hyggist
ljúka ferlinum hjá Aftureldingu.
„Það er ekkert ákveðið með það,“
segir hann og hlær. ■
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GREGORY PECK (1916-2003) 
lést þennan dag.

Þetta var stór partur af lífinu
TÍMAMÓT: GUÐMUNDUR HRAFNKELSSON HÆTTUR MEÐ LANDSLIÐINU

„Trú gefur þér innri styrk, jafnvægi og rétta
heildarsýn á lífið.“

Gergory Peck var bandarískur leikari sem lék meðal annars í

myndinni To Kill a Mockingbird.

timamot@frettabladid.is

GUÐMUNDUR HRAFNKELSSON Handboltasambandið og handboltaunnendur notuðu
tækifærið á mánudag og þökkuðu Guðmundi framlag hans til landsliðsins.

Þennan dag árið 1964 var Nelson
Mandela, leiðtogi baráttumanna
gegn aðskilnaðarstefnunni í Suð-
ur-Afríku, dæmdur í lífstíðarfang-
elsi vegna skemmdarverka. Meðal
hinna sjö annarra sem voru
dæmdir í lífstíðarfangelsi um leið
var fyrrverandi aðalritari hins
bannaða Þjóðarráðs Afríku (ANC),
en Mandela var leiðtogi þess.
Mikill mannfjöldi safnaðist saman
fyrir framan dómshúsið og beið
eftir niðurstöðunni. Hundruð lög-
reglumanna vöktuðu svæðið. 
Þetta var í annað sinn sem réttað
var yfir Nelson Mandela fyrir
landráð. Árið 1956 var hann
ákærður en málið var látið niður

falla eftir fjögurra ára málaferli. 
Mótmæli brutust út um allan
heim eftir dóminn árið 1964 og
var bænaskrá um lausn fanganna
send aðalritara Sameinuðu þjóð-
anna.
Mandela eyddi mestum hluta af
þeim 27 árum sem hann sat inni
í þrælkunarvinnu í Robben Is-
land-fangelsinu stutt frá Höfða-
borg.
Honum var sleppt úr haldi árið
1990 og fékk friðarverðlaun
Nóbels ásamt F.W. de Klerk for-
seta árið 1993. Hann var kosinn
forseti Suður-Afríku árið 1994 í
fyrstu kosningum landsins þar
sem bæði svartir og hvítir fengu

að kjósa. Hann lét af embætti
árið 1999 en ferðast enn um
heiminn og boðar frið.

12. JÚNÍ 1964

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1838 Miklir jarðskjálftar verða á

Norðurlandi, bæir skemm-
ast og einn maður lætur
lífið. Skjálftar fundust allt
sumarið, oft margir á dag.

1913 Skipherra á dönsku varð-
skipi lætur taka bláhvítan
fána af báti í Reykjavíkur-
höfn. Þetta ýtti undir kröfu
um íslenskan fána.

1967 Átján ára stúlka verður fyrst
íslenskra kvenna til að
varpa sér út flugvél í fallhlíf.

1975 Indverski forsætisráðherr-
ann Indira Gandhi er fund-
in sek um kosningasvindl.

1994 O. J. Simpson er kærður
fyrir morðið á eiginkonu
sinni.

Nelson Mandela dæmdur í lífstí›arfangelsi

Okkar elskulega ,

Fanney Gísladóttir

er látin.

Fyrir hönd ættingja og vina.

Bóel Ísleifsdóttir,
Sigríður Guðlaugsdóttir.

Hjartans þakkir til allra sem sýndu okkur samúð 
og hlýhug við andlát og útför ástkærs eiginmanns, 
föður, tengdaföður, afa og langafa

Björns Aðils Kristjánssonar
Múrarameistara, Bræðratungu 19, Kópavogi,

Lovísa Hannesdóttir
Unnur Sólveig Björnsdóttir
Hannes Björnsson Hafdís Ólafsdóttir
Kristján Björnsson Helga Haraldsdóttir
Sigríður Björnsdóttir Brynjar Guðmundsson
Illugi Örn Björnsson Fanný María Ágústsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur vináttu
og hlýhug vegna andláts elskulegrar eiginkonu, 
móður, uppeldismóður, tengdamóður, ömmu og
langömmu, 

Erlu Kristjánsdóttur
Bakkastöðum 5a, áður að Hjallalandi 22. 

Sérstakar þakkir til starfsfólks líknardeildar Landspítalans í Kópavogi.

Hafsteinn Erlendsson
Eyrún Björg Hafsteinsdóttir Niel Clark
Þórður Hafsteinsson
Jón Grétar Hafsteinsson Dórothea Sigurlaugsdóttir
Sigrún Hafsteinsdóttir Úlfar Finnbjörnsson
Ásta Árný Einarsdóttir
Emil Róbert Karlsson
barnabörn og langömmubarn

Að því tilefni taka Björg og fjölskylda hennar á móti
gestum í safnaðarheimili Neskirkju frá 
kl. 16:00 til kl. 19:00 á afmælisdaginn.

90 ára
afmæli

Fimmtudaginn 16. júní n.k. verður 

Björg Baldvinsdóttir
frá Akureyri níræð. 

DREKARÓÐUR Keppt var í hinum árlega
drekaróðri á Keelung-ánni í Taívan í gær.
Drekabátar voru áður notaðir við trúar-
athafnir.
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Margrét Ólafsdóttir leikkona er 74 ára. 

Árni Steinar Jóhannsson, garðyrkjumað-
ur og fyrrverandi þingmaður, er 52 ára. 

Birgir Ármannsson alþingismaður er 37
ára.

Jón hættur
Jón Ævar Karlsson, skólastjóri Suð-
urhlíðarskóla til síðustu fimmtán
ára, lét af störfum við skólaslit og

útskrift tíundu bekk-
inga á dögunum. Jón
Ævar tók við emb-
ætti þegar skólinn
flutti í núverandi
húsnæði sitt í Suður-
hlíð 36 og hættir nú
eftir farsælt starf.
Við skólastjórastarf-

inu tekur Steinunn Hulda Theodórs-
dóttir, sem kennt hefur við skólann
að undanförnu.

Í

www.steinsmidjan.is

FRÁ SKÓLA-
SLITUM



17”

29.

MD95302

MEDION M6 N1
• Intel® Celeron® Mobile 350
• 14.1” W-XGA TFT (1280x768)
• Intel® Extreme Graphics 2 technology
• 512MB DDR PC2700
• 60 GB Harður diskur UDMA 4200RPM
• DVD Skrifari

FYLGIR

Hugbúnaður 
sem fylgir:
- Microsoft® 
  Windows® 
  XP Home Edition
- Microsoft® 
   Works 8.0
- Nero Recode
- NERO 6 - Skrifarahugbúnaður

• Wi-Fi® Intel® PRO/Wireless 2200BG
• 3x USB 2.0 & 1x FIREWIRE IEEE1394
• 1x MIC in, 1x LINE out, 1x VGA,
• 1x SPDIF out, 1x IrDA, 1x DVI out,
• PC CARD slot supporting 1x type II
• Lithium-ion battery

M6M6

Celeron M
Nýji Celeron M örgjörvinn er 
byggður á Centrino tækni og 
afkastar mun meira en eldri 
Celeron örgjörvar

119.988
Staðgreitt

9.999
Vaxtalaust 12 mán.

**

Heildarverð: kr. 122.332

3.529
Tölvukaupalán 48 mán.

*

Heildarverð: kr. 166.991

14,1”

Ótrúlega
létt aðeins
2,2 kg.2,2 kg.

Ótrúlega
létt aðeins
2,2 kg.

3.529

DDR vinnsluminni
Vélin kemur útbúin 512MB DDR 
vinnsluminni. Þetta vinnsluminni 
minnkar álagið á harða diskinum 
og eykur hraða í vinnslu tölvunnar.

60GB harður diskur
Nauðsynlegt er að hafa 
mikið pláss til að geyma 
gögn í dag.

2,2

*Meðalmánaðargreiðsla á 48 mánaða tölvukaupaláni VÍS. 
Umsóknin er afgreidd á staðnum á innan við mínútu.

**Miðað við jafnar vaxtalausar greiðslur á Visa eða Mastercard 
skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina og 

greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.

3.999

5.999
Hver kannast ekki við Grand Theft Auto leikina? Nú 
er komin San Andreas sem hingað til hefur eingöngu 
verið fáanlegur á Playstation 2 en núna kemur hann 

á Xbox og PC. Þetta er bezti leikur í heimi skv. BT 
músinni.

Þráðlaust net
Vélin er með innbyggðu 
þráðlausu neti sem er 
nauðsynlegt í ferðavélum 
í dag. 

Takmarkað
Takmarkað

magnmagnTakmarkað
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Látlausi bæjarstjórinn
Skrifstofur bæjarstjórans í
Kópavogi eru látlausar. Eitt
skrifborð og sófasett ásamt
nokkrum stólum. Hinn nýji bæj-
arstjóri ætlar samt að breyta
þeim. Þægilegum leðursófa
verður skipt út fyrir fundarborð.
Þannig vill hann hafa það. Eitt
Kjarvalsmálverk á veggnum og
blóm á borðum frá vinum og
vandamönnum. Ekkert breytist
á skrifstofunum meðan bærinn
byggist upp og tekur á sig nýjar
og síbreytilegar myndir. Gunnar

I. Birgisson tók við stöðu bæjar-
stjóra í byrjun mánaðarins.
Hann hefur ekki annað í hyggju
en að koma sér vel fyrir á skrif-
stofu bæjarstjórans. 

„Ég er búinn að vera hér við
stjórn bæjarmálanna í langan
tíma þannig þetta er ekki nýtt
umhverfi fyrir mig. Ég gjör-
þekki auðvitað allan reksturinn
hér í bænum en maður er alltaf
að takast á við ný verkefni og
ætli þetta sé ekki eitt þeirra,“
segir Gunnar. Hann er búinn að

vera við stjórnvölinn í Kópavogi
í fimmtán ár og allan tímann
sem formaður bæjarráðs. Nú er
hann bæjarstjóri og tók við
starfinu í byrjun mánaðarins.
Samstarf Framsóknarflokksins
og Sjálfstæðisflokksins hefur
staðið allan þennan tíma og virð-
ist farsælt og gott. Kópavogur
ber þess augljós merki.

„Þegar við byrjuðum hérna
var bærinn kallaður félagsmála-
bær. Þannig var ásýndin. Hérna
var mikið af hálfkláruðum bygg-
ingum og götum og við ákváðum
að taka til hendinni. Við ákváð-
um að breyta orðspori bæjarins
með því að framkvæma. Við
keyptum land undir byggingar-
lóðir og breyttum ástandinu.
Reksturinn fór að batna og fólk
fór að hafa meiri trú á okkur.
Þegar við tókum við bjuggu
hérna um sextán þúsund manns
en nú búa hérna um tuttugu og
sjö þúsund. Hér er íbúðaverð
hæst og mikil aðsókn er í bæinn
og mikið af kraftmiklu fólki sem
byggir bæinn. Það er að minnsta
kosti sagt í dag að það sé gott að
búa í Kópavogi,“ segir Gunnar
með sinni landsfrægu og hrjúfu
rödd.

Gunnar segir ekkert lát á
uppbyggingunni. Hvert hverfið
á fætur öðru rísi í bæjarfélag-
inu.

„Við erum alltaf að byggja
upp hverfi. Erum að ljúka núna
við einn grunnskóla, erum að
fara að byggja annan og sama
má segja um leikskólana. Erum
núna að byggja yfir Kópavogs-
gjána, gera ýmislegt með vatns-
veituna okkar, sem Reykvíking-
ar eru reyndar ekki ánægðir
með, og svo erum við að fara í
ýmsar framkvæmdir á öðrum
sviðum. Þar á meðal eru fram-
kvæmdir við íþróttamannvirki
en þegar höfum við hér mikla og
góða menningaraðstöðu. Þannig
það er ekkert lát á framkvæmd-
um enda fjölgar íbúunum jafnt
og þétt. Ég geri ráð fyrir því að
það flytji í bæinn um fimmtán
hundruð manns á þessu ári og
tvö þúsund á næsta ári og þetta
fari upp í þrjátíu og fimm þús-
und manns á næstu fimm árum.
Þetta fólk þarf allt góða þjónustu

og við leggjum áherslu á að
framkvæma fljótt og vel, þannig
að þegar fólk flytur inn í húsin
sín getur það farið út að skokka
ef það vill. Það þarf ekki að bíða
í nokkur ár eftir göngustígum
eða einhverju slíku,“ segir
Gunnar, sem leggur áherslu á
fólkinu líði vel og finni sig
heimakært og velkomið. 

Stökk ekki hæð sína við ráð-
herraskiptin

Gunnar segist ekki hafa gefið
þingmannsstarfið alveg upp á
bátinn því í sumar verður hann
starfandi þingmaður með bæjar-
stjórarastarfinu þar sem hann
hafði tekið að sér verkefni fyrir
íslensku EFTA-nefndina og
verður á faraldsfæti. Svo tekur
hann sér launalaust leyfi og
varaþingmaðurinn Sigurrós Þor-
grímsdóttir sest í hans sæti á Al-
þingi. Hún er Kópavogsbúi eins
og hann en Gunnar hefur ekkert
ákveðið með framtíðina á þingi. 

„John Major sagði að stjórn-
málin væru „a tricky trade“. Það
eru auðvitað kosningar hér í
bænum næsta vor. Ég reikna
frekar með að gefa kost á mér í
þær en það er auðvitað fólksins
að ákveða hvort ég fer fram
fyrir þess hönd. Þetta er alveg
óvíst og hvað þingið varðar hef
ég ekkert ákveðið þar um. Mér
finnst gaman að vasast í stjórn-
málum, sérstaklega hér í bænum
þar sem ákvarðanatökurnar eru
heldur hraðari en niðri á þingi.
Ég var búinn að taka þetta verk-

efni hér að mér og ég ætla að
ljúka því, hvað svo sem síðar
verður hér eða í þinginu.“

Þorgerður Katrín Gunnars-
dóttir tók við stöðu menntamála-
ráðherra þegar Tómas Ingi Ol-
rich var skipaður sendiherra.
Gunnar var ofar en Þorgerður á
framboðslistanum og margir
töldu gengið framhjá Gunnari.
Hvað fannst honum sjálfum?

„Það lá fyrir þá að ég yrði
bæjarstjóri þannig að formaður-
inn átti úr vöndu að ráða. Svo
spilaði inn í hlutur kvenna í ráð-
herrastólum og mörg önnur
sjónarmið sem þurfti að taka til-
lit til. Ég hoppaði auðvitað ekki
hæð mína af ánægju við þessi
ráðherraskipti. En ég óskaði
Þorgerði auðvitað til hamingju.
Hún er kraftmikil manneskja og
stendur vel fyrir sínu. Maður
getur ekki verið í öllu.“

Skipulagsslys í Reykjavík
Gunnar varð alþingismaður

árið 1999 eftir að hafa hlotið af-
gerandi og góða kosningu í próf-
kjöri sem haldið var í Reykja-
neskjördæmi. Hann hefur gegnt
ýmsum trúnaðarstörfum fyrir
Sjálfstæðisflokkinn á Alþingi og
er ánægður með sinn flokk.
Spurður hvort ekki sé hægt að
gera betur í dag en í gær segir
Gunnar:

„Það er alltaf hægt að gera
betur ef maður segir það eftir á.
En hér gekk allt þjóðfélagið á
ríkisstyrkjum í tíð vinstri
stjórna og efnahagslífinu var
haldið uppi á erlendum lánum,
sem er auðvitað gjörbreytt í dag.
Ég tel að flokkurinn hafi staðið
sig afar vel. Búið er að koma á
frelsi til einstaklinganna og í
efnahagslífinu, sem hefur leyst
úr læðingi þennan drifkraft sem
er í efnahagslífinu í dag. Þetta
hefur leitt af sér hærri laun og
kaupmáttur hefur aldrei verið
hærri en í dag. Það sem mér
finnst að hefði mátt gera betur
er að koma því betur til skila til

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

12. hver vinnur. 

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

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

99 kr/skeytið. 

SMS leikur

GUNNAR I. BIRGISSON, BÆJARSTJÓRI Í KÓPAVOGI „Þegar við byrjuðum hérna var bærinn kallaður félagsmálabær. Þannig var ásýndin. Hérna var mikið af hálfkláruðum byggingum og götum og við ákváðum að taka til hend-
inni. Við ákváðum að breyta orðspori bæjarins með því að framkvæma.“
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Gunnar I. Birgisson valdi bæjarstjórastarfi› í Kópa-
vogi fram yfir flingmannsstarfi›. Hann er flaulkunn-
ugur Kópavogi, hefur komi› nálægt stjórn bæjarins í
fimmtán ár og ætlar a› bjó›a sig fram a› ári. Hann
segir samkeppnisstö›u Kópavogs byggjast á kraft-
miklu fólki en óstjórnin í Reykjavík hjálpi líka til.
Hjálmar Blöndal hitti bæjarstjórann morgunhressa
a› máli.

Ég hoppaði auðvit-
að ekki hæð mína af

ánægju við þessi ráðherra-
skipti. En ég óskaði Þor-
gerði auðvitað til hamingju.
Hún er kraftmikil mann-
eskja og stendur vel fyrir
sínu. Maður getur ekki verið
í öllu.

,,
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fólksins hve mikið er búið að
gera fyrir það. Svo má tala
meira við fólkið. Til dæmis aldr-
aða, þá sem minnst mega sín og
svo framvegis en í heildina er ég
mjög ánægður með Sjálfstæðis-
flokkinn þann tíma sem hann
hefur verið við stjórn.“

Umræðan um skipulagsmál
hefur verið ofarlega í fjölmiðl-
um og í borgarstjórn Reykjavík-
ur síðustu vikur. Gunnar fylgist
með eins og aðrir og hefur sínar
skoðanir. 

„Þetta hefur verið mjög
ómarkvisst í borginni. Ég þakka
náttúrlega fyrir hvernig þetta er
í Reykjavík hvað skipulagsmál
og annað varðar því fólk hefur
verið að flytja yfir til okkar í
Kópavog. Þessar tillögur sem R-
listinn kemur með eru einhvers
konar útópía og bull. Menn geta
alltaf þvælt eitthvað fram og til
baka. Með skipulagshugmynd-
um R-listans um tengingu yfir á
Álftanes verður lokað fyrir allar
siglingar inn í Kópavogshöfn. Og
svo er verið að tala um jarðgöng
sunnan við Straumsvík. Þetta er
svona della sem kostar tugi
milljarða. Og ég get ekki heldur
ímyndað mér að fólk á Álftanesi
verði sátt við það að það verði
gengið á friðland fugla og úti-
vistarsvæði. Ef R-listinn heldur
áfram með svona tillögur get ég
ekki ímyndað mér að hann verði
langlífur við stjórn borgarinnar.

Hvað sameiningu sveitar-
félaganna varðar er ég algjör-
lega á móti sameiningu í þeirri
mynd sem hún hefur verið rædd.
Ef öll sveitarfélögin á höfuð-
borgarsvæðinu verða sameinuð
er komið sveitarfélag með nærri
tvö hundruð þúsund manns. Þá
erum við komin með svipað
fyrirbæri og ríkið. Sveitarfélög-
in eiga að keppa sín á milli í mál-
um eins og skipulagsmálum og
þjónustu við íbúana og þau eiga
að sýna djörfung og áræðni. En
ég get verið sammála því að það
megi kannski fækka sveitar-
félögunum eitthvað á höfuðborg-
arsvæðinu.“

Fjölskyldan og framtíðin
Hann á fimmtán hálfsystkin

og heldur góðu sambandi við þau
öll. Kona hans er honum stoð og
stytta, svo og dætur hans. Eldri
dóttirin býr í Kópavogi, er gift
og á tvö börn, en sú yngri er í
sambúð og á eitt barn og býr á
Bifröst í Borgarfirði þar sem
hún er við nám og störf. Gunnar

segir fjölskylduna vera honum
mikið og hann hefði aldrei kom-
ist langt án hennar. Eitt systkina
Gunnars er Kristinn H. Gunn-
arsson alþingismaður. Talið
berst að því hvort ekki sé erfitt
að hafa einhvern sér svo ná-
skyldan á jafn eldfimum vinnu-
stað og Alþingi?

„Nei, við höfum alltaf verið
miklir vinir. Aftur á móti erum
við algjörlega ósammála um
stjórnmál. Kristinn var á minni
línu þegar hann var yngri en svo
fór hann vestur, lenti í galdra-
mönnum og gerðist kommi. En
hann er núna kominn hálfa leið
til baka eftir að hann gekk í
Framsóknarflokkinn. Ég læt
stjórnmálin ekki trufla okkar
samskipti en forðast að ræða
þau mikið við hann,“ segir hann. 

Samstarfsaðilarnir í hringiðu
stjórnmálanna hafa verið marg-
ir. Einn nánasti samstarfsmaður

Gunnars var Sigurður Geirdal,
sem var bæjarstjóri í Kópavogi
til margra ára og traustur sam-
herji Gunnars, en Sigurður lést í
nóvember á síðasta ári. Gunnar
segir eftirsjá að Sigurði enda
hafi hann verið góður vinur. 

„Við vorum ekki bara sam-
herjar í stjórn bæjarins heldur
líka vinir. Það mæddi mikið á
okkur í upphafi og í gegnum
þennan tíma en við stóðum sam-
an. Við vorum ekki alltaf sam-
mála en við leystum alltaf málin.
Hann var mjög ljúfur maður,
mjög léttur í lund og tók þrjár
tröppur í hverju skrefi þegar
hann fór upp. Hann var alltaf
léttur á sér og í anda en fastur
fyrir þegar það átti við og hjálp-
aði fólki mikið þegar hann gat.“

Og Gunnar vaknar sáttur og
fer sáttur að sofa hvern einasta
dag.

„Ég er sáttur við lífið og til-
veruna. Ég hef gaman að því
sem ég er að gera og ætla að
halda því áfram. Vakna snemma
á morgnana og tekst á við dag-
inn. Kópavogur mun halda
áfram að vaxa og við sem hér
störfum munum í sameiningu
reyna gera Kópavog að betri bæ
á morgun en hann er í dag. Það
er mikið framundan og við
höfum mikið af góðu fólki sem
starfar hérna. Þess vegna get ég
ekki annað en verið sáttur og
ánægður og ætla að takast á við
hvern dag með bros á vor.“ ■

Stutt um
Gunnar
Nafn: Gunnar I. Birgisson.
Fæddur: Í Reykjavík 30. september
1947.
Eiginkona: Vigdís Karlsdóttir, f. 1948.
Dætur: Brynhildur (f. 1968) og Auð-
björg Agnes (f. 1976).
Foreldrar: Birgir Guðmundsson
(1922-1962) og Auðbjörg Brynjólfs-
dóttir (1929-2000).
Menntun: Stúdent frá MR, verkfræði-
próf frá HÍ, meistarapróf í bygginga-
verkfræði frá Edinborg, doktorspróf í
jarðvegsverkfræði frá Missouri.
Fyrri störf: Ýmis störf hjá verktaka-
fyrirtækjum og eigin fyrirtæki,
Klæðningu ehf. 
Stjórnmálaþátttaka: Oddviti sjálf-
stæðismanna í Kópavogi frá 1990,
formaður bæjarráðs frá 1990-2005,
alþingismaður frá 1999, formaður
stjórnar LÍN frá 1991, bæjarstjóri í
Kópavogi frá 1. júní 2005.

FASTUR Í SESSI „Það eru auðvitað kosningar hér í bænum næsta vor. Ég reikna frekar
með að gefa kost á mér í þær en það er auðvitað fólksins að ákveða hvort ég fer fram
fyrir þess hönd.“

Með skipulagshug-
myndum R-listans

um tengingu yfir á Álftanes
verður lokað fyrir allar sigl-
ingar inn í Kópavogshöfn.
Og svo er verið að tala um
jarðgöng sunnan við
Straumsvík. Þetta er svona
della sem kostar tugi millj-
arða.
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SILJA AÐALSTEINSDÓTTIR RITHÖFUNDUR Skrifaði metsölubók um Bubba Morthens
og á vont með að gera upp á milli laga hans, þótt Stál og hnífur sé örugglega uppáhaldið.

Bubbi er alþýðuskáld og það á við
skáldskap hans eins og aðra al-
þýðulist, sem Guðbergur Bergsson
hefur skilgreint svo vel, að hún
gengur manni beint að hjarta, í ein-
lægni sinni talar hún beint við til-
finningalífið. Raunar höfðar Bubbi
oft til vitsmunanna líka, einkum í
pólitískum textum, en fyrst og
fremst orðar hann þessar einföldu
mannlegu kenndir svo ótrúlega
vel; ást, hamingju, einmanaleika,
reiði, angist, dauðaótta. 

Uppáhaldslagið mitt er og
hefur ævinlega verið Stál og hníf-
ur. Það var það fyrsta sem ég
heyrði Bubba syngja á fundi um
farandverkafólk í Félagsstofnun
stúdenta, líklega 1978 eða snemma
árs 1979, og er alger klassi. Þjóð-
söngur farandverkamanna og ann-
arra sem lítils mega sín.

Númer tvö er Blindsker, en sá
texti er einmitt afar skýrt dæmi
um þetta sem ég er að reyna að
segja. Við getum öll sett okkur í
spor þess sem talar, því öll höfum
við steytt á skeri ástarinnar og
hann leiðir okkur inn í þessar að-
stæður svo einkennilega eðlilega,
að áður en við vitum af erum við
komin upp á skerið til hans! Lagið
ýtir undir samkennd og óheft til-
finningaflæði.

Þriðja eftirlætið mitt er Para-
noia af Fingraförum, með sinni
fínu vísun í T.S. Eliot, en síðan
ryðjast að svo mörg lög sem
heimta að komast að og ég gefst
upp! Til dæmis bankar fast lag

sem mig minnir að heiti Ég minn-
ist þín og ég ákvað um leið og ég
heyrði það að fjallaði um mömmu
hans, hina stórmerku dönsku að-
alsmey, sem líka var skáld eins og
lesa má um í bókinni okkar
Bubba. Einnig Myrkur sjór og
sandur ... Það er gott að elska ...
nei, nú kemur skriðan og ég ferst
undir henni!

Af Ísbjarnarblús frá 1980

Stál og hnífur (lag

& texti: Bubbi Morthens)

Hvernig er að vakna, sjá skugga líða á brott? 
Það er einhver bak við dyrnar, þú finnur á þig
er horft. 
Draugarnir eru flúnir úr hvítu skálinni. 
Hvernig er að vakna upp með fingraför á sál-
inni.

Úti hamast vindurinn þú kúrir þig undir sæng. 
Á glugganum hamast stúlkan þín eins og hrafn
með brotinn væng. 
Þú þorir ekki að opna, í augunum sérðu blóð. 
Fyrir utan heyrir fæturna traðka paranoiu slóð. 
Angurværir tónar nálgast ofur hægt. 
Barnið í hjarta þínu löngu orðið er hrætt. 
Búkar með engin andlit stjórnlaust líða um, 

ó, ef aðeins aftur gætir náð ljúfu draumunum. 
Þú manst eftir konunni á horninu sem seldi
mönnum tár, mönnum sem voru dofnir, 
höfðu ekki grátið öll sín ár. 
Hún er hætt að koma, þurr augun laugar ei
meir,
uppsprettan er þurrausin, en það vita ekki þeir. 

Hvernig er hægt að vakna sjá skugga líða á
brott,
skugga sem ekkert eftir skilja, samt krefjast að
á þá sé horft? 
Draumarnir eru flúnir úr hvítu skálinni. 
Ó segðu mér hvernig er að vakna með
fingraför á sálinni?

Af Fingraförum frá 1983

Paranoia lag & texti: Bubbi Morthens

Þegar ég vaknaði um morguninn 
er þú komst inn til mín.
Hörund þitt eins og silki
andlitið eins og postulín
Við bryggjuna bátur vaggar hljótt,
í nótt mun ég deyja.
Mig dreymdi dauðinn segði komdu fljótt 
það er svo margt sem ég ætla þér að segja.

Ef ég drukkna, drukkna í nótt,
ef þeir mig finna.
Þú getur komið og mig sótt
þá vil ég á það minna.

Stál og hnífur er merki mitt
merki farandverkamanna.
Þitt var mitt og mitt var þitt
meðan ég bjó á meðal manna.

Silja Aðalsteinsdóttir, rithöfundur og þýðandi:

Á skeri ástarinnar

Bubbi Morthens er kóngurinn. Um fla› deilir enginn. Í aldarfjór›ung
hefur hann fært fljó›inni ljó› og lög um lífi›, dau›ann og allt flar á milli.
Oft rei›ur. Oftar gla›ur. Alltaf einlægur og me› bo›skapinn uppi á bor›i,
hvort sem sá er ljós e›a óræ›inn. Íslendingar finna sig í textum hans, skilja
fla› sem hann syngur um og uppgötva sífellt á sjálfum sér og kónginum
n‡jar, kunnuglegar en ókanna›ar hli›ar. fiórdís Lilja Gunnarsdóttir fékk
flrjá dygga a›dáendur til a› velja flrjú bestu lög Bubba Morthens af fleim
470 sem go›i› hefur gefi› út hin sí›ustu 25 ár.
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Ég heillaðist af Bubba sem ungur
drengur að alast upp á Akranesi.
Fékk strax veður af honum þegar
Ísbjarnarblús kom út og man eftir
plötuauglýsingunni í Alþýðublað-
inu, sem ég sá heima hjá Gísla
vini mínum og nágranna. Fyrsta
platan sem ég heyrði með Bubba
var Geislavirkir, stóra Utangarðs-
mannaplatan – og síðan hef ég
verið húkkt!

Í Bubba sá ég fyrirmynd.
Svona langaði mig að vera! Um
tíma, þegar ég var unglingur,
lagði ég mig fram um að líkjast
Bubba sem mest ég mátti. Lærði
að spila á gítar með því að sækja
tónleika með honum og hlusta á
plöturnar hans, og átti rauðar
gallabuxur af því Bubbi átti
þannig buxur. Bubbi Morthens
var einfaldlega mitt ídol!

Ekkert eitt finnst mér betra við
listamanninn Bubba en annað;
hann er svolítið eins og fjölþraut í
mínum huga. Það er ekki nóg að
vera bara góður í einni grein. Ætli
maður að ná árangri þarf allt að
spila saman: lagasmíðar, textar,
framkoma og fleira.

Bubbi er þannig í mínum huga,
eins og hann segir sjálfur á
annarri af nýju plötunum, „stór
pakki“, þótt það sé nú meint öðru-
vísi í þeirri merkingu.

Það er enginn hægðarleikur að

velja þrjú bestu lög og texta
Bubba Morthens, sérstaklega
ekki fyrir mann eins og mig, sem
hefur verið mettaður af Morthens
frá því löngu fyrir fermingu!
Samt vel ég þessi sem þau þrjú
sem mér finnst standa upp úr.

1. Blindsker Myndin um Bubba,
sem við Ólafur Jóhannesson
gerðum, heitir einmitt Blindsker
eftir þessu lagi. Ég fór einu sinni
í hljóðver með góðu fólki og tók
upp mína útgáfu af Blindskerinu,
rúmar tólf mínútur að lengd.
Bara intróið er þrjár mínútur. Ég
fór beint til Bubba eftir að upp-
takan var klár og leyfði honum að
heyra. Hann var nú ekkert sér-
staklega hrifinn, en á kannski
eftir að fatta seinna hvað þetta er
frábært!

2. Fuglinn er floginn Þetta er frá-
bært lag sem kemur blóðinu á
hreyfingu. Alltaf! Þarna er ung-
æðislegur kraftur reiða mannsins
sem Bubbi eitt sinn var bullandi
yfir og allt um kring.

3. Kossar án vara Þetta verkefni
er eiginlega ekki framkvæman-
legt, en eitthvert lag verður að
vera númer þrjú á þessum lista og
alveg eins gott að hafa það þetta
eins og eitthvað annað.

Af Lili Marlene með Das
Kapital frá 1984

Blindsker (lag &

texti: Bubbi Morthens)

Skömmu áður en vindurinn sofnar uppi á hæð-
unum
eins og morgundöggin sprettur svitinn fram. 
Andartaki áður en nýr dagur kemur með póst-
inum,
ákveður sólin að hylja sinn harm. 

Og ég veit ég þarf að leika sama leikinn 
veruleikinn er eins og gömul mynd 
ég sest niður með kaffið, ég set Bowie á fóninn 
þitt uppáhalds lag var Wild Is the Wind. 

Og öll þessi ár sem gáfu okkur það 
sem aðrir óskuðu sér, 
elskendur í stormi sem aldrei sáu að ástin var 
aðeins blindsker. 

Ég geng sömu göturnar, hitti sama fólkið 
geri sömu hlutina og ég gerði með þér 
þótt dagurinn sé sá sami er það ekki sama
nóttin
því nóttin var okkar tími til að byrja með. 

Og ég veit ég þarf að leika sama leikinn ... 

Af Fuglinn er floginn með
Utangarðsmönnum frá
1981

Fuglinn er floginn
(lag: Mike Pollock, texti:
Bubbi Morthens)

Hvað sem ég gerði, það var aldrei nógu gott 
ef búrið er opnað flýgur fuglinn á brott 
Hugur minn var stormur, kalin hjartarót 
næturnar voru martröð, dagurinn sárabót. 

Þína leið ég reyndi, það dró úr mér mátt 
það varð allt svo litlaust, lítt spennandi og grátt 
Þú reyndir að bera klæði á vopnin, biðja um
sátt,
en í þetta sinn var boginn spenntur of hátt. 

Þú hittir mig á götu spyrð hvort heilsan sé góð 
augu þín tjá mér hatur, hjartað öskrar á blóð. 
Ég gerði þér greiða það var liðið, þú hlóst 
þú hafðir mig að fífli og ég gerði mér það ljóst. 

Músíkin var keppinautur sem þú réðir ekki við 
Þú skyldir aldrei þrá mína að komast á svið. 
Ástæðan að ég fór var ekki út af annarri ást, 
músíkin á hjarta mitt og hefur alltaf átt.

Af Von frá 1992

Kossar án vara
(lag & texti: Bubbi
Morthens)

Það snjóar hérna úti og garðurinn hann grán-
ar.
Garðastrætishúsin verða hlýleg að sjá, 
og kertaljóssins skuggar skrítnum myndum
varpa
á veggina í stofunni sem ég stari á. 

Og myndirnar þær læðast, lúmskar inn í hug-
ann,
leggjast bak við augun og hvísla því að mér
að ástin sé augnablik sem brenni mannsins
hjarta,
í brjósti mínu er eldurinn enn að leika sér. 

Og þau svífa í kvöld snjókornin
sem kossar án vara. 
Og við sem vorum ástfangin 
aldrei náðum saman, 
það lá alltaf í loftinu 
að ég mundi fara. 

Það snjóar hérna úti og enginn er á ferli, 
allt er hjúpað rökkri og kertin eru dauð. 
Senn fer hann að birta og bílar vakna kaldir, 
en borgin sefur ennþá og gatan mín er auð. 

MEISTARI MUGISON Fannst Bubbi gera rétt þegar hann svissaði úr baráttusöngvum
verkalýðsins yfir í þá átt að semja lög um lífsþroska sinn og nýja heimsmynd samfara
fjölskyldulífi og heitri ást.
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Hvað ætli tæki langan tíma að
hlusta á allar plöturnar hans
Bubba í einu? Þetta er ekkert
smáræði sem hann hefur sent frá
sér. Ef hann eyðir þremur mánuð-
um í hverja plötu samsvarar það
mörgum árum inni í stúdíói að
syngja fyrir þjóð sína. Það finnst
mér ótrúlega fallegt.

Ég hef alltaf verið einstaklega
hrifinn af Bubba. Á menntaskóla-
árunum þótti hann hallærislegur
vegna væmni og mörgum fannst
hann búinn að svíkja einhver
gildi. Fólk pirraðist yfir því að
Bubbi væri ekki eins mikið í
verkalýðsbaráttunni; hættur að
vera þessi verkalýðshetja sem
hann var. 

Öfugt við almenningsálitið þá
fannst mér Bubbi einmitt sannur
og trúr sjálfum sér. Hefði hann
haldið áfram í sama staðnaða far-
inu hefði mér fundist hann svikari.
Bubbi hefur alltaf verið einlægur,
og kominn með börn og ástfanginn
af konunni sinni fannst mér bara
svalt að syngja um það. Held það
sé eðlilegt að menn langi í jeppa,
eins og sjötíu prósent Íslendinga,
og finnst engin rætni í því. 

Fannst því þróunin góð og flott
hjá Bubba að syngja um þann stað
sem hann var á í lífinu, í stað þess
að finna gildin tvítugur og hanga í
þeim það sem eftir er, eins og
sumir gera. Það væri ansi súrt ef

hann væri enn í Stáli og hnífi. Þá
væri hann ekki sú goðsögn sem
hann er.

Ég set Bubba oft á fóninn, ekki
síst plötuna Fingraför sem er
eftirlætið mitt. 

Í fyrsta sæti set ég lagið Sumar-
blús. Í því er einhver Bubbi sem ég
fíla geðveikt vel og þessi ameríski,
erfiði en flotti plokkblús sýnir vel
hvað Bubbi er góður gítarleikari.
Það er ótrúlegt hvernig hann held-
ur ganginum með þumalputtanum
og plokkar svo flotta melódíu í
leiðinni. Textinn er líka frábær.
Það er pínu Robert Johnson í
Sumarblúsnum, sem ég elska líka.

Í öðru sæti er Lög og regla.
Þetta er ógeðslega flott popplag
sem gæti allt eins verið eftir
David Bowie. Lagið angar af leik-
húsi og gæti verið úr hommasöng-
leik, auk þess sem sagan er góð.

Í þriðja sæti er lag af Sögum af
landi; Guli flamingóinn. Lagið
samdi Bubbi í Portúgal um vin-
konu sína sem var hórumamma.
Lagið hitti mig því ég bjó í Portú-
gal með foreldrum mínum um
tíma. Ég fílaði Bubba í tætlur og
pikkaði lagið einn, tveir og þrír
þegar ég keypti plötuna. Í því er
sömuleiðis leikhússtemning, hálf-
gerður sígaunafílingur.

Hvers vegna eru lög og regla 
til að fela hitt og þetta? 
Blóðug spor og handjárn smella
skýrslur segja: „Hann var alltaf að
detta“.

Börðu hann í bílnum með kylfum og
hnúum
hæddíann og svívirtu með tungum
hrjúfum.
Ekkert sást nema lítið mar
þetta var slys við vorum ekki þar. 
Við heyrðum hann kalla, biðja um
vatn,
kvartaði líka um honum væri kalt. 
Seinna um nóttina talaði út í bláinn. 
það var ekki fyrr í morgun að við sáum
að hann væri dáinn. 

Ekki benda á mig, segir varðstjórinn. 
Þetta kvöld var ég að æfa lögreglu-
kórinn.
Spyrjið þá sem voru á vakt. 
Ég ábyrgist þeir munu segja satt.

Af Fingraförum frá 1983
Lög og regla (lag &
texti: Bubbi Morthens) 

Það gæti verið gaman að eiga geisla. 
Fá að hafaíann þegar frost væri úti, 
að hleypa honum út. 
Hann mundi bræða klakann
snjórinn mundi hataíann
við gætum setið í grasinu
og drukkið af stút. 

Geislar sólarinnar negla glerið, 
en þú sérð ekki út. 
Það getur ekki verið, 
ekki hingað uppá skerið, 
sé kominn sumarblús. 

Það gæti verið gaman
ef við færum eitthvað saman
þar ef hitamælirinn mundi sína lítinn plús. 
Fuglar mundu syngja, 
kirkjuklukkur hringja
sólin og ég við gætum orðið dús. 

Geislar sólarinnar negla glerið, 
ég og þú við gætum orðið dús. 
Það getur ekki verið, 
ekki hingað uppá skerið, 
sé kominn sumarblús. 

Af Fingraförum frá 1983

Sumarblús (lag & texti: Bubbi Morthens) 

Á kvöldin þegar regnsvala kulið blæs frá hafi
kvikna neonljósin og strákar verða menn. 
Nóttin gerist þykk og þung af spilltu blóði. 
og þorstinn brennir klofin á þeim sem vaka enn

Á börunum er sólskinið borið fram í glösum. 
Brosin eru á útsölu og kosta varla neitt. 
Nóttin selur hamingju handa þeim sem vilja, 
og hláturinn er fyrir þá sem öllu hafa eytt. 

Stígum dansinn strákar, 
stígum dansinn strákar, 
Díana mun svo lesa okkur ljóð. 
Stígum dansinn strákar , 
stígum dansinn strákar, 
stígum dansinn meðan samviskan er hljóð. 
Í strætinu sem geymir bergmál hárra hæla
er háðslegt glott á skilti: þinn draum þú getur
sótt.
Neðar nokkrum metrum í myrkri eru dyrnar, 
þar mætast dreggjar glasanna á vörunum í
nótt.

Innan dyra fölhvítir skuggar reika í rökkri, 
rándýrskjaftar bíða opnir bak við þil, 
þarna rætast draumar í kynjaveröld karla, 
kannski ertu á himnum en það gerir ekkert til. 
viðlagFrá Portúgal hún flæktist þessi furðulega
Nikky
með föllnum englum, hún var ein af þeim. 
Hún flökti milli gestanna sem gátu ekki talað, 
gefandi öllum leyndarmál sem fylgdu henni
heim.

Ljósin sviðið skerpa og skvaldrið gleypir þögnin, 
skrýddar háum hælum stelpuhræin ganga inn, 
og þær strjúka hver aðra og elskast líkt og
klakar,
og andlitin eru gleðisnauð með glimmer út á
kinn.

viðlag

Meðan tónarnir úr Carmen týndust út í salinn
og töfrar kvöldsins liðu sem öldur út á sæ
urðu andlit gesta nakin og nautnaþrungin augu
nutust mött í básum með annarlegum blæ. 

Díana orti ljóð um lífið sem hún þráði 
og lygin var á sálinni sem mjúk rekkjuvoð. 
Þau efni sem hún neytti til að nóttin yrði styttri
voru nánast hennar eina haldbæra stoð. 

viðlag

Að lokum ljósin kvikna með kuldalegri birtu, 
kaffibrúnn dagur bíður ferskur eftir oss. 
Hitinn úti er lamandi og sjórinn silfri þakinn, 
og frá sólinni sérðu falla glóandi rauðan foss. 

En á kvöldin þegar regnsvala kulið blæs frá
hafi
kvikna neonljósin og strákar verða menn. 
Þá gerist nóttin þykk og þung af spilltu blóði
og þorstinn brennir klofin á þeim sem vaka
enn.

viðlag

Af plötunni Sögur af landi frá 1990

Guli flamingóinn (lag & texti: Bubbi Morthens) 

Tónlistarmaðurinn Mugison:

Go›sögn, sönn og trú sjálfri sér

Ólafur Páll Gunnarsson, forseti Popp- og Rokklands :

Me› Bubba á heilanum 

ÓLAFUR PÁLL GUNNARSSON Á RÁS 2 Kynntist Bubba á fermingaraldrinum, reyndi
að líkjast honum í einu og öllu og tók upp í hljóðveri lagið Blindsker sem hann leyfði
goðinu að hlusta á, við dræma hrifningu rokkkóngsins.
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Dregið verður næstkomandi fimmtudag kl. 12. 
SMS-skeytið kostar 99 krónur.

VERÐLAUNAKROSSGÁTAN
NR. 11

Í sunnudagskrossgátu Fréttablaðsins eru gefnir
4 bókstafir sem á að færa inn í númeraða reiti.
Í dag er L til dæmis í reit merktum 12 og fer þá
L í alla aðra reiti með því númeri. E er í reit
númer 24 og fer í alla aðra reiti gátunnar núm-
er 24 o.s.frv. Til þess að leysa gátuna þarf að
finna út hvaða bókstafir eiga að standa í auðu
reitunum (bókstafirnir c, z, q og w eru ekki not-
aðir). Þegar því verkefni er lokið er hægt að
finna lausnarorð gátunnar, sem er í þetta sinn
karlmannsnafn sett saman úr stöfum reita
númer 16-13-2-26-27-23-3-2 (í þessari röð).*

Lausnarorðið er hægt að senda inn með SMS-skeyti í núm-
erið 1900. Dæmi um það hvernig SMS gæti litið út ef lausn-
arorðið væri Jón: þá sendir þú SMS sem segir: 
JA LAUSN JON í númerið 1900.

27 23 3 22621316
Lausnarorð

*Ráðning gátunnar birtist í blaðinu eftir tvær vikur.
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Leystu krossgátuna!
Þú gætir unnið hina frábæru
mynd Closer sem tilnefnd var
til tvennra Óskarsverðlauna
árið 2005.“

Vinningshafar krossgátunnar í 
síðustu viku voru:
Elín Vala Arnarsdóttir, Gerður Magnúsdóttir,
Erlendur Lárusson og Guðbjörg Ársælsdóttir.

Það var vor og mikið um að vera í
stjórnmálunum. Davíð Oddsson
nýorðinn forsætisráðherra og
hann hafði skipað Halldór Blöndal
sem landbúnaðarráðherra. Ríkis-
fjármálin voru í kaldakoli og nið-
urskurður hér og þar var nánast
dagskipun til allra ráðherra. Ég
var þingfréttamaður á DV og
hafði það hlutverk að elta ráð-
herrana og finna út hvar skorið
yrði niður næst og hversu mikið.
Meira að segja landbúnaðarráðu-
neytið slapp ekki.

Veðrið var fallegt þennan dag.
Hópur fólks stóð utan við þing-
húsið. Þar beið ráðherrabíll Hall-
dórs og ég ætlaði mér að ná tali af
honum, vonaðist til að fá þær upp-
lýsingar sem mig vantaði til að

ljúka frétt. Ég beið og leiddist
ekki, fjöldi fólks var utan við
þinghúsið og allir í sólskinsskapi.
Dyrnar opnuðust og Halldór sté
út, með blaðabunka undir annarri
hendi, ég ætlaði að rjúka að hon-
um, en Haraldur heitinn, bróðir
Halldórs, var á undan og bræð-
urnir tóku tal saman. Ég ruddi
mér leið að þeim og setti fram
spurningu sem ráðherrann svar-
aði ekki. Hann sagði bróður sínum
að setjast inn í bílinn, vinstra
megin að aftan, og gekk síðan
sjálfur aftur fyrir bílinn, opnaði
dyrnar hægra megin og settist við
hlið bróður síns.

Hann hafði ekki svarað mér,
eins og ég hafði oft spurt. Segja
má að ráðherrann hafi látið sem

ég væri ekki til. Ég fylltist
þrjósku og þegar hann gerði til-
raun til að loka bílhurðinni setti
ég handlegginn á milli og kom í
veg fyrir að hann gæti lokað. Það
fauk aðeins í ráðherrann, sem
spurði mig hvað ég vildi. Ég end-
urtók spurninguna en hann sagð-
ist ekkert vilja segja mér. Ég end-
urtók spurninguna enn og aftur og
um stund fannst mér sem varnirn-
ar væru að bresta. Það var eitt-
hvað í fari ráðherrans sem mér
líkaði. Það hafði lifnað yfir hon-
um. Eftir andartaks þögn sagði
ráðherrann, og mér fannst hann
horfa blíðlega í augun á mér,
„sestu fram í“. Þvílíkur sigur,
sigri hrósandi greip ég um hurð-
arhúninn og ætlaði að opna. Þá
sagði ráðherrann: „Ekki þú, mað-
ur“. Ekki ég? Þá sá ég að bak við
mig stóð maður, maður sem ráð-
herrann hafði horft svo vinalega
til. Maðurinn settist inn, ráðherra-
bílnum var ekið burt. Eftir stóð
ég, fréttalaus fyrir framan Al-
þingishúsið og hafði óskipta at-
hygli viðstaddra.

Nýjar íslenskar þjóðsögur fara
nú í sumarfrí. Heyrumst síðar.

Saga af... misskilningi

SIGURJÓN M. EGILSSON sigurjon@frettabladid.is

NÝJAR ÍSLENSKAR
ÞJÓÐSÖGUR
með Sigurjóni

Vinningshafar í SMS-leik síðustu viku voru:

Á hvað spilar Will Champion?
a) Bassa s) Gítar e) Trommur

Hvað heitir dóttir Chris Martin?
p) Apple w) Orange b) Cherry

Hvað hefur Coldplay gefið út margar plötur ef X&Y er meðtalin?
s) 2 l) 3 k) 6

Hvernig hefst lagið „Yellow“?
i) Look at the stars ó) Yellow fellow p) Look in my eyes

Hversu oft hefur Coldplay spilað á Íslandi?
l) Aldrei m) sex sinnum n) tvisvar sinnum

Merktu við rétt svör. Stafirnir fyrir framan hvert rétt
svar mynda lausnarorð sem þú sendir í þjónustu-
númerið 1900.

Dæmi: Lausnarorðið er páfinn. Þú sendir skeytið JA
MYND PAFINN í þjónustunúmerið 1900.

Leystu gátuna! Þú gætir unnið nýja diskinn með Coldplay – X & Y, sem
þykir vera enn eitt stórvirkið frá þeim félögum.“

SMS skeytið kostar 99 krónur. 

SMS-GÁTAN:
Hvað veist þú um Coldplay?

Elísabet Nönnudóttir, Kolbrún D. Pálmadóttir, Ásta Jónína Ingvarsdóttir og
Elín Vala Arnarsdóttir.

Enginn viðbjóður



Flestar stúlkur dreymir í
æsku um að verða flug-
freyjur. Helena Dögg
Hilmarsdóttir lét
drauminn rætast. 

Helena er að búa sig í flug og
segir vaktavinnuna eiga vel
við sig. „Ég er að vinna tvo
langa daga í röð og fæ svo frí
í fjóra til fimm. Þá næ ég að
gera svo margt. Ég þyrfti að
vera í rosalega skemmtilegu
starfi til að una mér í vinn-
unni frá níu til fimm,“ segir
hún brosandi. „Erilsamt? Jú,
það getur verið það. Ég flýg
fram og til baka og finn oft
þegar ég kem heim hvað ég
er þreytt. En þá á ég líka frí
fram undan.“ 

Helena kveðst strax hafa
vanist aðstöðunni um borð.
„Mér þótti hún þröng fyrst en
finnst það ekki lengur,“ segir
hún og getur þess að á leiðinni
út undirbúi flugfreyjurnar
mat og fleira fyrir flugið til
baka og á bakaleiðinni sjái

þær um uppgjör. „Áður en ég
byrjaði hélt ég að starfið
snerist allt um þjónustu en
það eru líka mörg öryggis-
atriði sem við þurfum að stan-
da klár á. Í undirbúningsnám-
inu göngum við gegnum fullt
af prófum og þurfum að ná
þeim 90-100%.“ En hvað gerir
hún ef hún verður vör við
flughræðslu hjá farþegum?
„Ég hef nú ekki lent í neinum
ofsahræddum. Oft lætur fólk
mann vita þegar það kemur
um borð ef beygur er í því og
það er mjög gott. Þegar titr-
ingur er í lofti biðjum við
flugstjórann að tala við far-
þegana og útskýra ástæðurn-
ar. Það finnst þeim gott.“

Helena hefur verið að
læra þýsku í Háskólanum,
sem nýtist henni vel á nýju
flugleiðinni til og frá Frank-
furt Hahn. Hún kveðst sjá sig
fyrir sér sem flugfreyju í
framtíðinni með öðru. „Ég
hef mikla þörf fyrir að vera í
hinu og þessu,“ segir hún að
lokum. gun@frettabladid.is

Stendur klár á 
öryggisatriðunum

atvinna@frettabladid.is

Júníhefti SFR-blaðsins er
komið út og kennir þar ýmissa
grasa. Fjallað er um vaktavinnu,
sagt frá því að meðaltalsreglan
er yfirleitt betri fyrir SFR-félaga
þegar þeir fara á lífeyri og
hvernig tölvupóstur frá Verald-
arvinum var kveikjan að öðru-
vísi sumarfríi.

Hungurverkfall hjá kók
Starfsmenn í verksmiðjum
Coca-Cola í Rúmeníu gripu til
þess ráðs á dögunum að fara í

hungurverkfall til að mótmæla
lágum launum og slæmum
starfsaðbúnaði. Verkamennirnir
kröfðust 20% launahækkunnar
en kókverksmiðjurnar buðu
4%, sem þótti móðgandi. 

Breski verkamannaflokkurinn
lofar að lengja fæðingarorlof úr
26 vikum í 39 til að byrja með
og smám saman upp í heilt ár.

LIGGUR Í LOFTINU
í atvinnu

MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINSER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?

Ungt fólk í skapandi störfum  BLS. 2
Félagsráðgjafar eftirsóttir BLS. 2

SMÁAUGLÝSINGAR 
byrja í dag á bls. 24

Flokkar & fjöldi

Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

Góðan dag!
Í dag er sunnudagur 12. júní, 

163. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 3.00 13.28 23.56
AKUREYRI 1.51 13.12 00.37

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

STÖRF Í BOÐI

Bifvélavirkjar
Sölumaður
Kennarar
Starfsmannastjóri
Kranamaður
Afgreiðslufulltrúi
Stuðningsaðili
Fjármálastjóri
Verkstjóri á verkstæði
Sölumaður varahluta
Gæðastjóri
Verkstæðismóttaka
Aðstoðarleikskólastjóri
Deildarstjóri
Umsjónarmaður
Vélamenn
Bílstjórar

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR Á visir.is



Draumastarfið
Hafirðu sérstakt starf í huga skaltu fara á staðinn og láta vita af áhuga þínum, í stað
þess að bíða heima eftir því að starfið verði auglýst. [ ]

Ungt fólk hrindir eigin 
hugmyndum í framkvæmd
Undanfarin sumur hefur Hitt
húsið staðið fyrir skapandi
sumarstörfum fyrir ungt fólk
sem hefur áhuga á menningu
og listum. Þannig gefst ungu
fólki kostur á að fá laun fyrir
listsköpun sína og auðga um
leið menningarlíf borgarinnar.

Skapandi sumarstörf eru störf
fyrir ungt fólk á aldrinum 17 til 25
ára sem lumar á góðum hugmynd-
um og vill hrinda þeim í fram-
kvæmd. Á hverju ári velur Hitt
húsið nokkur skemmtileg verk-
efni og veitir umsækjendum styrk
í formi launa til að vinna að sköp-
un sinni yfir sumartímann.

Ása Hauksdóttir deildarstjóri
menningarmála í Hinu húsinu
segir að störf í skapandi sumar-
hópum verði stöðugt vinsælli enda
sé um skemmtileg atvinnutæki-
færi að ræða. „Hér ganga krakk-
arnir ekki inn í fyrir fram ákveðin
störf heldur skapa þau störfin sín
sjálf. Verkefnin snúast um að
hrinda eigin hugmyndum í fram-
kvæmd og eru frábært tækifæri
fyrir hugmyndaríka einstaklinga
til að gera eitthvað skemmtiegt og
fá borgað fyrir það í leiðinni,“
segir Ása. Hún segir að verkefnin
séu fjölbreytt og þarna sé unnið að
öllum sviðum listarinnar. Mynd-
list, dansi, kvikmyndagerð, leik-
list, tónlist og jafnvel fimleikum. 

Í ár bárust 48 umsóknir frá
ungmennum og hópum en unnt
var að veita 15 verkefnum braut-
argengi. Ása segir að vissulega sé
leiðinlegt að þurfa að sjá á eftir
spennandi verkefnum en það sé þó
alltaf gagnlegt fyrir fólk að prófa
að sækja um.

„Þegar valið er úr umsóknum
höfum við ýmislegt til hliðsjónar.
Við viljum að verkin verði á ein-
hvern hátt sýnileg og að sem flest-
ir fái notið þeirra. Við viljum líka
sjá að verkin verði að veruleika og
reynum því að tryggja að það sé
fjárhagslegur grundvöllur fyrir
verkefnunum. Vissulega er alltaf
tekin einhver listræn áhætta en
hingað til höfum við ekki orðið
fyrir vonbrigðum.“

Skapandi sumarhópar hafa
verið starfandi frá árinu 1994 og
margir þeirra ungu listamanna
sem starfa í dag stigu sín fyrstu
spor í gegnum Skapandi sumar-
hópa hjá Hinu húsinu. „Listir og
öflugt menningarlíf vaxa ekki af
sjálfu sér. Það þarf að rækta
lággróðurinn til að bæta mannlífið
og þess vegna er mikilvægt að
gefa ungu fólki tækifæri á að
sanna sig. Skapandi sumarhópar
eru ekki bara fyrir þessa krakka.
Við græðum öll á þessu því starf
þeirra auðgar mannlífið í borginni
okkur hinum til ánægju,“ segir
Ása.

Ekkert tyggjópopp
Þeir Steingrímur Karl Teague,
Magnús Trygvason Eliassen,

Andri Ólafsson, Finnur Guð-
mundsson og Snorri Haraldsson
skipa hljómsveitina Llama, sem er
einn af skapandi sumarhópum
Hins hússins í sumar. „Við erum í
fönkhljómsveit en leikum í raun
mjög fjölbreytta tónlist og frá
ýmsum tímabilum,“ segir Stein-
grímur, sem spilar á píanó með
sveitinni. „Íslendingar heyra ekki
mikið fönk og það er gaman að
koma þessari tegund tónlistar á
framfæri. Þetta er létt og
skemmtileg tónlist sem getur því
alls ekki talist tyggjópopp þótt hún
sé í léttari kantinum.“

Strákarnir verða á ferð og flugi
um borgina í sumar og ætla að
spila sem mest utandyra. Þeir
spila á Ingólfstorgi á 17. júní,
halda nokkra tónleika og ætla að
spila fyrir eldri borgara. 

Steingrímur er ánægður með
Hitt húsið og segir að þeir strák-
arnir hafi áður tekið þátt í starfi
skapandi sumarhópa. „Þetta er
snilldarframtak hjá Hinu húsinu
og það er gaman að geta fengið
tækifæri til að hrinda hugmyndum
sínum í framkvæmd og fá að gera
það sem manni þykir skemmtileg-
ast,“ segir Steingrímur. 

Innsetningar í hýðisrými
Á Austurvelli hafa nokkrir ungir
myndlistarmenn komið sér fyrir í
undarlegu tjaldi sem þau ætla að
nota sem sýningarrými í sumar.
„Við verðum með innsetningar
vikulega í allt sumar og vinnum
alltaf með sama rýmið. Þetta er
eins konar hýði sem við bjuggum
til,“ segir Ragnheiður Káradóttir,
sem skipar hópinn ásamt Jóhönnu
Kristbjörgu og Páli Björnssyni.
„Við vinnum út frá hýðinu og hver
innsetning byggir á nýrri hug-
mynd.“

Að sögn Ragnheiðar hafa þau öll
unnið mikið í myndlist áður og voru
saman á listnámsbraut í FB. Tvö úr
hópnum hyggja á myndlistarnám
við Listaháskóla Íslands í haust og
sumarstarfið ætti að vera góður
undirbúningur fyrir það. „Okkur
langaði að fá tækifæri til að vinna
að einhverju skapandi í sumar og
sóttum þess vegna um þetta,“ segir
Ragnheiður, sem er ánægð með
framtak Hins hússins. „Þetta er al-
veg frábært og það mætti alveg
veita meira fjármagni í þetta svo
fleiri fengju tækifæri á að vinna
svona skemmtilega sumarvinnu.“ 

thorgunnur@frettabladid.is

Ári eftir að evrópska efnahagssvæðið
stækkaði hafa hrakspár um flóð af er-
lendu vinnuafli á norskan vinnumarkað
ekki ræst en nýleg dæmi sýna að hætta
er á því að verið sé að stofna hagsmun-
um almennra launþega í hættu með
því að ráða erlent vinnuafl í gegnum
vinnumiðlanir sem telja sig ekki þurfa
að taka hlíta reglum um lágmarkslaun
og aðbúnað á vinnustað. 
Norðmenn hafa úthlutað tólf milljónum
norskra króna til að standa straum af
eftirliti með þróun launa- og starfs-
aðstöðumála hjá erlendum fyrirtækjum

með erlenda starfsmenn sem starfa í
Noregi. Verkamannasamband Noregs
segir gríðarlegan mun vera á vinnu-
aðstæðum innfæddra Norðmanna og
starfsmanna frá erlendum vinnumiðlun-
um sem starfa í Noregi. Allir eru sam-
mála um að aðalvandamálið felist ekki
í fjölda einstakra verkamanna sem
sækja um atvinnuleyfi heldur í vinnuafli
sem kemur inn í landið á vegum er-
lendra atvinnumiðlana. Erfitt er að
komast að því hversu margir þeir eru
nákvæmlega þar sem gögn eru af
skornum skammti. ■

Grafa undan hagsmunum verkamanna
NORÐMENN HAFA ÁHYGGJUR AF ERLENDUM VINNUMIÐLUNUM.

Norðmenn hafa áhyggjur af erlendum
vinnumiðlunum eins og þeim sem ráða
starfsmenn til Kárahnjúka.

Starfssvið félagsráðgjafa er mjög vítt og
eftirspurn eftir félagsráðgjöfum er mikil.
Félagsráðgjafar vinna náið með fólki og
aðstoða einstaklinga og fjölskyldur sem
eiga í alls konar erfiðleikum. Þeir stuðla
að eflingu félagslegra úrræða og að-
stoða fólk sem á í félags- eða tilfinnga-
legum vanda. Félagsráðgjafar vinna líka
að ýmsum heilbrigðisstéttum og sinna
forvarnarstarfi. Þeir sinna einnig alls
konar stjórnunarstörfum og vinna að
félagslegri stefnumörkun í fyrirtækjum.
Margir félagsráðgjafar stunda líka rann-
sóknir á sínu sviði. 

NÁMIÐ
Félagsráðgjöf er kennd við félagsvís-
indadeild Háskóla Íslands og er 120
eininga nám sem hægt er að ljúka á
fjórum árum. Við útskrift öðlast nem-
endurnir löggilt starfsréttindi. Sækja
þarf um námið fyrir 1. apríl ár hvert. 

INNTÖKUSKILYRÐI
Námið er á háskólastigi og því er nauð-
synlegt að hafa stúdentspróf til að hefja
nám. Nýnemar geta vandræðalaust inn-
ritast á fyrsta árið en sækja þarf sér-
staklega um inngöngu á annað ár og
ekki eru allir teknir inn. Þeir sem lokið
hafa BA prófi úr félags- eða heilbrigðis-
vísindum geta sótt um inngöngu beint í
starfsréttindanámið á þriðja ári en
gerðar eru vissar forkröfur til þess.

HELSTU NÁMSGREINAR
Nemar í félagsráðgjöf taka alls konar
grunnáfanga í félagsfræði, sálfræði og
uppeldisfræði. Þeir taka líka
starfstengda áfanga sem snúast um
starfsvettvang félagsráðgjafa og þjálfa
þá í mannlegum samskiptum og starfi

með fólki. Nemendur á þriðja ári eru
tvo daga í viku á haustmisseri í starfs-
þjálfun og á vormisseri fjórða árs er
sextán vikna starfsnám þar sem unnið
er undir faglegri handleiðslu sér-
þjálfaðra starfsþjálfunarkennara. 

STARF AÐ LOKNU NÁMI
Flestir félagsráðgjafar starfa í félags-og
heilbrigðisþjónustunni eða í mennta-
og dómskerfinu. Þeir reka einnig eigin
ráðgjafar- og meðferðarþjónustu,
meðal annars á sviði fjölskyldu- og
hjónameðferðar. Þeir starfa einnig hjá
sjálfseignarstofnunum og samtökum
sjálfboðaliða. Einnig hjá sveitarfélögum,
á sjúkrahúsum og í skólum. 

Félagsráðgjafi?
Hvernig verður maður ...

Félagsráðgjafar sinna fjölbreyttum störfum
og margir þeirra vinna með börnum og
unglingum.

Ný störf í tæknigarðinum
Í Ennis á Írlandi verður byggð 69.675 fermetra tækni- og þró-
unarmiðstöð.

Nýr tæknigarður í Ennis í Írlandi
gæti skapað allt að 3.500 störf á
svæðinu á næstu árum. Garðurinn
er kallaður Age Park og var form-
lega opnaður á fimmtudag. Garður-
inn er þrjátíu ekra og hannaður til
að verða þungamiðja í írskri og er-
lendri tækni, þjónustu og þekkingu.
Meðal fyrirtækja sem garðurinn
vonar að laða að eru rannsóknar- og
hugbúnaðarþróunarfyrirtæki.

Þegar lokið verður við garðinn

mun hann vera alls 69.675 fermetr-
ar og bjóða fyrirtækjum skrifstofu-
pláss, bæði lítil og stór básarými og
einkaskrifstofur. Einnig geta fyrir-
tæki staðsett skiptiborð sín í garð-
inum en hann verður opinn bæði er-
lendum og innlendum fjárfestum.

Aðilar bæði úr einkageiranum
og ríkisgeiranum munu fjárfesta í
verkefninu og er spáð að 110 millj-
ónir Evra renni í garðinn á næstu
fimmtán árum. 

Í tæknimiðstöðinni verða einnig fundarherbergi.

Atvinnuleysi stendur í stað
Kanadískur efnahagur er þó á uppleið og neysla eykst.

Atvinnuleysi í Kanada hélst í 6,8
prósentum í maí. 35 þúsund ný
störf voru sköpuð í mánuðinum
sem er þrefalt meira en spáð var
fyrir um. Alls hafa 90 þúsund
störf verið sköpuð það sem af er
árinu.

Atvinnuleysi í maí er það
lægsta síðan í desember árið 2000
vegna aukinna umsvifa í viðskipt-
um, landbúnaði, samgöngum og
viðskiptum en minnkun í fram-
leiðslu og byggingu.

Allt í allt er ástandið í Kanada
mjög jákvætt fyrir kanadískan
efnahag og virðist neysla innan-
lands vera að aukast til muna.

Það er fátt verra en að vera atvinnulaus
og hafa ekkert fyrir stafni á daginn.

Hljómsveitin Llama ætlar að spila fönk í
sumar fyrir alla sem vilja hlusta.

Þessir krakkar ætla að standa fyrir innsetn-
ingum á Austurvelli alla föstudaga í sumar.

Ása Hauksdóttir hefur umsjón með skapandi sumarhópum hjá Hinu húsinu. Hún segir
mikilvægt að styðja við bakið á ungum listamönnum sem eru að feta sín fystu spor í
listaheiminum.



3
ATVINNA

Laus störf hjá VSÓ Ráðgjöf
Umhverfis- og öryggismál

VSÓ Ráðgjöf vill bæta við sig starfsmönnum á
byggðatækni-, umhverfis- og mannvirkjasvið
stofunnar. 

Leitað er að metnaðarfullum og jákvæðum
einstaklingum til ráðgjafastarfa við fjölbreytt
verkefni s.s. mat á umhverfisáhrifum, öryggis-
og heilbrigðiseftirlit, skipulagsmál o.fl.

Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi haldgóða
háskólamenntun. Starfsreynsla er æskileg en
ekki skilyrði.

VSÓ Ráðgjöf hefur starfað frá árinu 1958
og er eitt af rótgrónustu ráðgjafafyrirtækj-
um landsins. Lögð er mikil áhersla á fagleg
vinnubrögð og góða þjónustu. Hjá VSÓ
Ráðgjöf, samstarfs- og dótturfyrirtækjum
starfa nú um 80 manns. Í fyrirtækinu ríkir
jákvæður starfsandi og starfsmenn reka
öflugt starfsmannafélag.

Umsóknum skal skilað til Guðrúnar Guð-
mundsdóttur á netfangið gudrun@vso.is eða
til móttöku VSÓ Ráðgjafar.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Staða matreiðslumanns
við Öldrunarheimili Akureyrar

Laust er til umsóknar starf matreiðslumanns
við Öldrunarheimili Akureyrar.

Um er að ræða fullt starf, daglegur vinnutími 08:00- 16:00. 
Umsækjandi þar að geta hafið störf eigi síðar en 1. septem-
ber 2005.

Matreiðslumaður starfar við hlið yfirmatreiðslumanns og leys-
ir hann af. Áhersla er lögð á jákvæðni og góða samskipta-
hæfileika.

Akureyrarbær rekur umfangsmikla öldrunarþjónustu bæði
innan og utan stofnanna. Heimilin eru 4 með alls 195 íbúa.
Fjöldi starfsmanna heimilanna eru um 260.

Upplýsingar um starfið veitir Karl F. Jónsson í síma 821-5399

eða 462-5399. (karlj@akureyri.is)

Laun eru skv. gildandi kjarasamningum Matvís við Launa-

nefnd sveitarfélaga. Tekið verður tillit til samþykkta bæjar-

stjórnar Akureyrar um jafnréttismál við ráðningu í starfið.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Hlíðar og í

þjónustuanddyri Akureyrarbæjar Geislagötu 9. 

Umsóknir skulu berast til Karls F. Jónssonar Austurbyggð 17,

600 Akureyri fyrir 28. júní 2005.

Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu bæjarins

w.w.w.akureyri.is

Vegna góðrar verkefnastöðu vantar okkur hjá Steypu-
stöðinni starfsmenn með meirapróf í útkeyrslu á höf-
uðborgarsvæðið og Suðurland. Starfið felst í útskeyrslu
steypubíls og afhendingu á steypu.

Umsóknir ásamt ferillýsingu og upplýsingum um reynslu
sendist fyrir föstudaginn 17.júní 2004 á skrifstofu á eftir-
farandi aðila:
Höfuðborgarvæðið. Sendist á Malarhöfða 10, Reykjavík
eða í tölvupósti á netfangið : sveinn@steypustodin.is
Sveinn svarar fyrirspurnum í síma 840-6810.
Suðurland. Sendist á skrifstofu á Hrísmýri 8, Selfoss eða í

tölvupósti á netfangið : snorri@steypustodin.is fyrir
föstudaginn 17.júní 2004. Snorri svarar fyrirspurnum í
síma 840-6882.

Umsækjandi þarf að hafa vilja til að taka þátt í
þróttmikilli og metnaðarfullri starfssemi okkar þar sem
þjónusta og vörugæði eru í fyrirrúmi. Vinnutími getur
bæði orðið langur og breytilegur. 

Steypustöðin ehf. er framsækið þjónustu og framleiðslufyrirtæki

sem skapar ásamt viðskiptavinum sínum verðmætar

gæðalausnir.

Starf í útkeyrslu

Barnaverndarstofa
Afgreiðslufulltrúi

Laust er til umsóknar starf afgreiðslufull-
trúa á Barnaverndarstofu. Um er að ræða
fullt starf sem felst í símavörslu, afgreiðslu
og skjalavörslu, ásamt öðrum fjölbreyttum
verkefnum.

Almennar menntunar- og hæfniskröfur eru að
umsækjendur hafi a.m.k stúdentspróf auk mark-
tækrar reynslu af skrifstofustörfum. Haldbær tölvu-
kunnátta er nauðsynleg ásamt góðri færni í ís-
lensku og kunnáttu í ensku og/eða einu norður-
landamáli. Skipulagshæfileikar, jákvætt viðmót
ásamt þjónustu – og samstarfsvilja eru mikilvægir
eiginleikar í þessu starfi. Kunnátta í GoPro og/eða
fjárhags- og mannauðskerfi Oracle er æskileg.
Skilningur á bókhaldi er kostur.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opin-
berra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur
gilda að öðru leyti lög um réttindi og skyldur starfs-
manna ríkisins nr. 70/1996. Boðið er upp á gott
starfsumhverfi og rík áhersla er lögð á góðan að-
búnað og hollustuhætti. Tekið er mið af jafnréttis-
stefnu Barnaverndarstofu við ráðningar í störf. Öll-
um umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

Umsóknarfrestur er til 27. júní n.k. og skal um-
sóknum skilað á Barnaverndarstofu, Borgartúni 21,
Reykjavík. Frekari upplýsingar veita forstjóri og
starfsmannastjóri í síma stofnunnar 530 2600 eða
á tölvupóstfangið aslaug@bvs.is

1. Unskilled workers

Scope of work

- assembly of the unificated steel structures on the 
ground, according to the workshop drawings, 
including work with bolts and tightening of bolts 
with appropriate equipment

- erection of the steel structures from the ground 
according to the established technology procedures

- assembly of the separated parts to the steel 
structures from the ground (fittings, etc.) according to 
the technology procedures

- Secondary site works by the construction, such as 
cutting of the appropriate material, transport works, 
etc.

Requirements

- elementary education
- team work
- basic experience 
- good health status

2. Skilled workers – linesman

Scope of work

- working in heights by the construction and assembly 
of the transmission lines towers 

- construction of the steel towers and connection of 
separated parts including bolt works

- assembly of insulators and electric conductors to the 
towers according to the approved technology 
procedures

Requirements

- secondary education in the electrical field
- approved technical ability for above mentioned works
- linesman training certificate
- 3 years experience (or add as appropriate)
- team work
- good health status

3. Skilled workers – mechanics

Scope of work

- assembly of the unificated steel structures on the 
ground, according to the workshop drawings, 
including work with bolts and tightening of bolts with 
appropriate equipment

- erection of the steel structures from the ground 
according to the established technology procedures

- assembly of the separated parts to the steel structures
from the ground (fittings, etc.) according to the 
technology procedures

- operation of hydraulic stringing equipment and 
machinery up to 12 tons ÑTesmecì, other assembly 
and erection equipment up to 3 tons

Requirements

- secondary education in the mechanical field
- approved technical ability for above mentioned works
- mechanical certificate
- 3 years of experience
- team work
- good health status

4. Technical staff (project managers, 
site managers, formen)

Requirements

- secondary education in the above field
- experience with overhead transmission lines projects
- knowledge of the technical procedures
- managerial skills
- attitude for teamwork
- responsibility and precision
- good health status

Óskað er eftir verkamönnum við samsetningu á stálund-
irstöðum, vana línumenn (a.m.k. 3 ára reynsla), vana
vélvirkja (3 ára reynsla), flokkstjóra og verkstjóra. Um-
sóknir og ferilskrár sendist til Fréttablaðsins, Skaftahlíð
24, 105 Reykjavík, merktar Hálendi. Umsóknarfrestur er
til 20. júní 2005.

Verkamenn, línumenn, vélvirkjar,
flokkstjórar og verkstjórar
Erlendur verktaki óskar eftir að ráða öflugt starfslið við uppsetningu á raf-
magnslínum og rafmagnsmöstrum á hálendinu. Um er að ræða tímabundið
verkefni sem unnið verður í tveimur hlutum; annars vegar frá júlí til og með
október 2005 og hins vegar frá mars til og með október 2006. 
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Vopnafjarðarskóli auglýsir

Laus er staða
aðstoðarskólastjóra 

við Vopnafjarðarskóla
Einnig vantar kennara við skólann 

næsta skólaár.

Kennslugreinar: Sérkennsla, stærðfræði,
danska, tölvukennsla, tónmennt.

Í skólanum verða um 100 nemendur næsta
skólaár og fjöldi í árgangi frá 5 til 15. 
Grunn- og tónlistarskóli eru í sama húsnæði
og leikskólinn er handan götunnar. 
Starf tónlistarskólans og tómstunda- og
íþróttastarf yngstu nemenda er fellt að starfi
grunnskólans.

Vopnafjörður er fallegt og snyrtilegt byggðarlag sem
býður upp á fjölbreytta náttúru og fagra sveit. Góð
almenn þjónusta er í boði og staðurinn hefur verið
lofaður fyrir gott veðurfar. Flugsamgöngur til Akureyrar
eru alla virka daga, vegalengd 234 km og til Egilsstaða er
92  eða 135 km.

Flutningsstyrkur og
húsnæðisfríðindi eru í boði.

Upplýsingar veita: Aðalbjörn, skólastjóri, sími
470-3251; 861-4256 og Harpa,
aðstoðarskólastjóri, sími 470-3252; 473-1345
Netfang skóla: adalbjorn@vopnaskoli.is

Aðstoðarleikskólastjóri og
deildarstjóri

Lausar eru til umsóknar stöður aðstoðarleikskóla-
stjóra og deildarstjóra í leikskólanum Bergi.

Leikskólinn Berg er tveggja deilda og þar dvelja 50
börn samtímis. Skólinn tók til starfa í nýju umhverfis-
vænu húsnæði 3. ágúst 2004 og er staðsettur í mikilli
nálægð við náttúruna, nánast í fjöruborðinu á Kjalar-
nesi. Í skólanum hefur verið lögð rík áhersla á um-
hverfismennt og vistvænt starf en skólinn mun taka við
Grænfánanum nú í júnímánuði. 

Menntunar og hæfniskröfur:
Leikskólakennaramenntun áskilin 

Hæfni og reynsla í stjórnun  

Sjálfstæð vinnubrögð 

Færni í mannlegum samskiptum  

Skipulagshæfileikar, frumkvæði, áhugi og
metnaður í starfi

Menntasvið Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík,

sími: 411 7000, menntasvid@reykjavik.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Valdís Ósk Jónasdóttir,
leikskólastjóri í síma 697 6706 eða 566 6039. Netfang leikskólans
er berg@leikskolar.is. Umsóknir sendist til Menntasviðs
Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík. Umsóknar-
frestur er til 20. júní. Laun eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélag. 
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Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið mið
af jafnréttisáætlun skólans.
Háskóli Íslands v/Suðurgötu, 101 Reykjavík, s. 525 4000

FÉLAGSVÍSINDADEILD

VERKEFNISSTJÓRI/AÐJÚNKT
VIÐ MA NÁM Í BLAÐA- OG FRÉTTAMENNSKU
Við meistaranám í blaða- og fréttamennsku
við félagsvísindadeild Háskóla Íslands er laust
til umsóknar starf verkefnisstjóra/aðjúnkts.
Verkefnisstjórinn mun annast skipulag og
daglega umsjón með verklegum þáttum náms-
ins og taka þátt í annarri kennslu meistara-
nemanna eftir því sem tilefni gefst til. Gert er
ráð fyrir að ráða í starfið frá 1. ágúst 2005, til
eins árs, með möguleika á framlengingu
ráðningar.

Í þessu starfi reynir mjög á frumkvæði, sjálf-
stæði og samstarfshæfni.

Krafist er meistaragráðu (helst á sviði félags-
vísinda) og víðtækrar starfsreynslu á sviði
blaða- og fréttamennsku. Kennslureynsla er
æskileg.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Félags
háskólakennara fjármálaráðherra.

Umsóknarfrestur er til 20. júní 2005. Umsókn
þarf að fylgja greinargóð skýrsla um náms-
og starfsferil ásamt meðmælum, auk fræði-
legra ritsmíða ef umsækjandi telur ástæðu til.
Umsóknum skal skila til starfsmannasviðs
Háskóla Íslands, Aðalbyggingu við Suðurgötu,
101 Reykjavík.

Upplýsingar veita Ólafur Þ. Harðarson, deildar-
forseti, í síma 525 4514, netföng: othh@hi.is,
Sigurbjörg Aðalsteinsdóttir, skrifstofustjóri, í
síma 525 4503, sigurada@hi.is, og Þorbjörn
Broddason, prófessor, í síma 5254509 og
5536037, tbrodd@hi.is.

Sjá nánar á www.hi.is/page/storf og
www.starfatorg.is

GETUM ENN BÆTT VIÐ 
OKKUR SUMARSTARFSFÓLKI
Við hjá Svæðisskrifstofu Reykjaness getum
enn bætt við okkur stuðningsfulltrúum til sumarstarfa á
heimili fólks með fötlun með möguleika á framtíðarstarfi.
Heimilin eru staðsett í eftirfarandi sveitarfélögum:

- Kópavogur - Álftanes
- Garðabær - Seltjarnarnes
- Hafnarfjörður

Ef þú ert að leita þér að skemmtilegu sumarstarfi þá gæti þetta
verið eitthvað fyrir þig. Tilvalið fyrir þá sem búa í fyrrgreindum
sveitarfélögum. 

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofutíma í síma 525-0900.
Umsóknareyðublöð má nálgast á skrifstofunni að Fjarðargötu 
13-15 í Hafnarfirði og á heimasíðu okkar www.smfr.is. 

Starfskrafur óskast til að sjá 
um fiskborð og afgreiðslu 

í rótgróinni fiskbúð.
Fiskbúðin er ný tekin í gegn og bíður upp á 

mikla möguleika fyrir áhugasama manneskju.
Óskað er eftir reglusömum/ stundvísum/ ábyrgum

aðila sem hefur áhuga á að leggja metnað sinn 
í fallegt fiskborð og veita góða þjónustu.

Áhugasamir sendi umsók á netfangið
fiskveg@simnet.is

Glaður og gefandi

Leikskólakennari / 
leiðbeinandi 

óskast til starfa næsta starfsár.
Regnboginn er deildaskóli staðsettur á 

Ártúnsholti. Áhersla er á gæði í samskiptum og
skapandi starf í anda Reggió-stefnunnar. 

Einkunnarorð skólans eru 
Börn eru merkilegt fólk. 

Nánari upplýsingar veitir undirrituð í síma 
557-70771 og 899-2056 og netfangið 

er regnbogi@regnbogi.is

Lovísa Hallgrímsdóttir
leikskólastjóri

Hlutastarf
Við leitum að ábyrgum

einstaklingi til að vinna með 
11 ára fatlaðri dóttur okkar. 

Starfið felst m.a. í að sækja hana í skólann, Ártúnsskóla,
fylgja henni eftir í þjálfun og vera henni innan handar

við tómstundir og nám. Þarf að hafa bíl til umráða.
Vinnutími er frá ca. 14:00 – 18:00 þrjá til fimm daga í

viku, frá og með ca. miðjum ágúst. Mikilvægt að
viðkomandi sé glaðlyndur, áhugasamur og reyklaus. Lítil

íbúð gæti fylgt sem hluti af starfskjörum. 

Þeir sem hafa áhuga geta fengið nánari upplýsingar
með því að senda póst á sm@legal.is. Einnig er hægt

að hringja í síma 690 4080 eftir 16. júní.



Sendiráð Bandaríkjanna 
óskar eftir að ráða 
aðstoðarmann 
viðskiptafulltrúa.

Atvinnuauglýsingu og starfslýsingu er að finna á 
heimasíðu sendiráðsins www.usa.is. 

Síðasti umsóknardagur er 16. júní 2005.

Kennari í skólahljómsveit 
Árbæjar og Breiðholts

Laust er til umsóknar starf klarinettukennara í
Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts. Um er að
ræða 50% starf.

Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts er ein af fjór-
um skólahljómsveitum í Reykjavík. Hún er með aðal-
aðsetur í Breiðholtsskóla en kennsla fer einnig fram í
öðrum skólum í Árbæ og Breiðholti.

Menntasvið Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík,

sími: 411 7000, menntasvid@reykjavik.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Knútur Birgisson, stjórnandi
skólahljómsveitarinnar í síma 864 5319. Umsóknir sendist til
Menntasviðs Reykjavíkvíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykja-
víkur. Umsóknarfrestur er til 4. júlí 2005. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga, Félags tónlistar-
skólakennara og Félags íslenskra hljómlistarmanna. 

Umsjónarmaður skóla 
í Laugarnesskóla

Starf umsjónarmanns Laugarnesskóla er laust til
umsóknar.

Í starfinu felst m.a. eftirlit og verkstjórnun vegna við-
halds og ræstingar húsnæðisins, eftirlit með skólalóð
og búnaði og umsjón með að aðbúnaður sé í lagi.

Leitað er að einstaklingi sem hefur hæfileika til mann-
legra samskipta, reynslu af stjórnun ásamt þekkingu á
viðhaldi og rekstri húseigna og er vanur vinnu með
börnum.

Menntasvið Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík,

sími: 411 7000, menntasvid@reykjavik.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Guðmundur Þór Ásmunds-
son, skólastjóri í síma 664 8300 og Sigurður Guðleifsson um-
sjónarmaður í síma 664 8297. Starfið er laust frá 1. ágúst.
Umsóknir sendist til Laugarnesskóla, Kirkjuteigi 24, 105 Reykja-
vík. Umsóknarfrestur er til 4. júlí 2005. Laun eru samkvæmt
kjarasamningum Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag
Reykjavíkurborgar. 

Sjá ennfremur: www.kopavogur.is og www.job.is 

KÓPAVOGSBÆR

FRÁ LINDASKÓLA
Lindaskóli í Kópavogi tók til starfa haustið
1997 og er því að ljúka sínu áttunda starfsári. 
Í skólanum eru 595 nemendur í 1. - 10. bekk
og er gert ráð fyrir svipuðum fjölda næsta
skólaár. Góð starfsaðstaða er við skólann og
er vinnuandi góður.

• Vegna skipulagsbreytinga vantar okkur

umsjónarkennara á miðstig í fullt starf.

Eingöngu koma til greina kennarar sem
hafa viðurkennd réttindi til kennslu í
grunnskóla.

Upplýsingar um starfið gefur Gunnsteinn
Sigurðsson skólastjóri í síma 861-7100 eða með
tölvupósti gunnsig@lisk.kopavogur.is .

Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi KÍ og 

Launanefndar sveitarfélaga. 
Karlar jafnt sem 

konur eru hvattir
til að sækja 
um störfin.

www.lindaskoli.kopavogur.is

ATVINNA
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Toppfiskur ehf.  Fiskislóð • 65, 101 Reykjavík, 562 1344

Ársfundur Janusar 
endurhæfingar ehf.

Janus endurhæfing ehf. heldur ársfund sinn 14. júní
n.k. kl. 14:30-15:45 í fundarsal Verzlunarmannafélags
Reykjavíkur, Kringlunni 7. Salurinn er að norðanverðu
á jarðhæð, við hliðina á hárgreiðslustofu Salon Veh.

Fundurinn er opinn, allir velkomnir.
Stjórn JE

Vélamenn,
meiraprófsbílstjórar 

og verkamenn óskast
Vegna mikilla verkefna viljum við ráða vana
vélamenn, meiraprófsbílstjóra og verkamenn til
starfa sem fyrst.

Vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Jarðvéla í
síma 564-6980, eða fyllið út umsóknareyðublað á
vefsíðu fyrirtækisins www.jardvelar.is Bakkabraut
14, 200 Kópavogur.
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Umhverfis- og tæknisvið óskar að ráða sérfræðing á
sviði byggingarmála. Um er að ræða fullt starf. 

LAUST STARF 
Á UMHVERFIS- OG TÆKNISVIÐI

Upplýsingar um starfið veitir Bjarki Jóhannesson,
sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs. 

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

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar kennarastöður

Hvaleyrarskóli
(s. 565 0200, helga@hvaleyrarskoli.is)

- Smíðakennsla
- Tölvukennsla

Allar upplýsingar gefur Helga Friðfinnsdóttir,
skólastjóri. Umsóknarfrestur er til 22. júní.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði

Flúðaskóli auglýsir eftir
kennurum til starfa næsta vetur.

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 skóla-
stjóri 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

Leikskólinn Sjáland

Við leitum að leikskólakennurum til starfa í nýj-
um leikskóla, Leikskólanum Sjálandi í Garðabæ.
Frekari upplýsingar veitir Ída Jensdóttir Leikskóla-
stjóri í síma 690 1237 eða á netfangið
ida@nysir.is . Hægt er að nálgast umsóknar-
eyðublöð hjá Nýsi hf, Flatathrauni 5a í
Hafnarfirði.

Umsóknarfrestur er til 16 júní.

Hótel Reykjavík Centrum óskar eftir 
starfsfólki í eftirfarandi störf:

- Þjón á Uppsali Bar&Café – til frambúðar
- Þjón á veitingastaðinn Fjalaköttinn – til sumarafleysinga
- Matreiðslumann á veitingastaðinn Fjalaköttinn – 

til sumarafleysinga

Umsóknir sendist eigi síðar en 20. júní 05, 
í Aðalstræti 16, 101 Reykjavík eða á 
póstfangið omar@hotelcentrum.is

BYGGINGAFÉLAG GYLFA OG GUNNARS EHF. • BORGARTÚNI 31 • S: 562 2991 • bygg.is

Byggingafélag Gylfa og Gunnars ehf. (BYGG) var stofna› ári› 1984 af fleim Gylfa Ómari Hé›inssyni múrarameistara
og Gunnari Þorlákssyni húsasmí›ameistara. Byggingafélagi› hefur á undanförnum árum byggt yfir 1500 íbú›ir
fyrir ánæg›a kaupendur. Má flar nefna Félag eldri borgara, Búseta, Húsnæ›isnefndir í Reykjavík og Kópavogi
auk íbú›a á almennum marka›i. Byggingafélag Gylfa og Gunnars er flekkt fyrir traust og örugg vinnubrög›,
vanda›an frágang og efndir á umsömdum afhendingartíma.

Vi› leggjum miki› upp úr gó›um a›búna›i fyrir starfsfólk okkar.
Vandlega er sta›i› a› öllum mælingum, starfsmannafélagi› er mjög
virkt og starfsandi er allur hinn besti.

Umsækjendur flurfa a› geta hafi› störf nú flegar. Um framtí›arstörf er a› ræ›a.
Upplysingar í síma 693 7310 e›a í tölvupósti á gunnar@bygg.is.

BYGG leitar a› 4-6 smi›um til starfa vi›
mótauppslátt vi› nybyggingu á Bíldshöf›a.

Við leitum að sterkum einstaklingum sem eru búnir 
að sanna sig í faginu og vilja takast á við ný og 
ögrandi verkefni í öflugu og framsæknu teymi.

Í boði er frábært tækifæri á að þróa hugbúnaðar-
lausnir fyrir kröfuharðan alþjóðamarkað.
Laun og önnur starfskjör eru samkomulag.

Allar nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon 
starfsmannastjóri.

Umsóknir og fyrirspurnir óskast sendar til 
starfsmannastjóra, torfi@t.is fyrir 22. júní nk.

Holtasmára 1, 201 Kópavogi, sími 545 3000, fax 545 3001TM Softwarewww.t.is

Lykilmenn í hugbúnaðarþróun

TM Software er eitt af framsæknustu fyrirtækjum í upplýsingatækni hér á landi. Fyrirtækið rekur starfsstöðvar í 12 löndum og 

þjónar rúmlega 1.500 viðskiptavinum um allan heim. Hjá TM Software starfa um 400 manns og á meðal þeirra eru fremstu 

sérfræðingar í sínu fagi. TM Software er í fremstu röð við ráðgjöf, þróun og rekstur hugbúnaðar og býður fjölbreyttar lausnir í 

nánu samstarfi við virtustu upplýsingatæknifyrirtæki heims.

Starfssvið
Hugbúnaðarþróun og samþætting lausna fyrir 
sjúkrahúsa- og heilbrigðissvið með áherslu á 
alþjóðamarkað. Lausnirnar eru markaðssettar 
undir heitinu Theriak.

· Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði,
 verkfræði eða sambærileg menntun

· Haldgóð starfsreynsla af þróun hugbúnaðarkerfa

· Samstarfshæfni, sjálfstæð og öguð vinnubrögð

· Metnaður og vilji til að ná árangri í starfi

· Delphi og/eða .NET

· Oracle og /eða MS SQL

TM Software heilbrigðissvið

M
IX

A
 • fít • 50739
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Ártúnsskóli, símar 695 4822 og 691 1990
Almenn kennsla 12 ára bekk.

Borgaskóli, sími 577 2900
Skólaliði.

Breiðholtsskóli, sími 
Almenn kennsla á yngsta stigi og miðstigi.

Umsjónarmaður.

Engjaskóli, sími 510 1300
Kennsla á unglingastigi, meðal kennslugreina er tölvu-

kennsla, íslenska, samfélagsfræði og lífsleikni.

Almenn kennsla á miðstigi.

Tónmenntakennsla.

Hólabrekkuskóli, sími 557 4466
Almenn kennsla á unglingastigi, meðal kennslugreina

danska, enska og samfélagsfræði.

Hvassaleitisskóli, sími 570 8800
Íþróttakennsla.

Ingunnarskóli, sími 585 0400
Kennsla á yngsta stigi.

Stuðningsfulltrúar.

Skólaritari, hlutastarf.

Langholtsskóli, sími 553 3188
Sérkennsla

Skólaliðar.

Stuðningsfulltrúar.

Melaskóli, sími 535 7500
Skólaritari.

Skólaliði.

Selásskóli, símar 567 2600 og 664 8340
Almenn kennsla.

Umsjónarmaður fasteigna.

Skólaliðar.

Ölduselsskóli, sími 557 5522
Skólaliðar.

Gangbrautavarsla, 75% staða.

Skólaritari.

Öskjuhlíðarskóli, símar 568 9740 og 664 8405
Stuðningsfulltrúi.

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

www.grunnskolar.is

Störf í grunnskólum
Reykjavíkur frá hausti 2005 

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

Eftirfarandi störf eru laus til
umsóknar á komandi skólaári
• Starf heimilisfræðikennara
• Starf umsjónarkennara
• Starf íslenskukennara á unglingastigi
• Störf skólaliða
• Starf stuðningsfulltrúa
• Starf dönskukennara til áramóta vegna forfalla.

Upplýsingar gefur Þorsteinn Hjartarson, 
skólastjóri, (thorsteinnh@fellaskoli.is) 
og Kristín Jóhannesdóttir, aðstoðarskólastjóri
(kristinjoh@fellaskoli.is). Sími 557-3800.

Tækifæri í útrás

Fyrirtæki með starfssemi erlendis óskar
eftir að ráða starfskraft í framkvæmda-og

fjármálastjórn.

Mikil sóknarfæri í flestum löndum heims.

Viðkomandi þarf að geta lagt að lágmarki
20 m.kr. inní fyrirtækið

Áhugasamir leggi inn nafn, símanúmer
og póstfang til auglýsingardeildar blaðs-

ins merkt XXX
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Grunnskólinn í Grindavík

Lausar kennarastöður
Við leitum að áhugasömum kennurum til 

eftirfarandi starfa næsta skólaár: 

• umsjónarkennara á yngsta- og miðstigi
• sérkennara 

Grindavík er blómlegt sveitarfélag með um 2500
íbúa í aðeins 50 km. fjarðlægað frá höfuðborginni.
Þar er alla almenna þjónustu að fá. Nemendur verða
um 500 í 1.-10. bekk. Í skólanum er unnið framsæk-
ið starf af áhugasömu starfsfólki. Unnið er að inn-
leiðingu uppbyggingastefnunnar – uppeldi til
ábyrgðar. Nánari upplýsingar er að finna um skólann
á heimasíðu hans www.grindavik.ismennt.is.

Upplýsingar veita skólastjóri og aðstoðarskóla-
stjóri í síma 420-1150 (netföng gdan@ismennt.is
og stefania@ismennt.is). 
Umsóknarfrestur er til 20. júní.

Sérfræ›ingur
í landuppl‡singum

Fasteignamat ríkisins leitar a› sérfræ›ingi í landuppl‡singum til starfa
á skrifstofu sinni á Akureyri.

Starfi› er einkum fólgi› í uppbyggingu og flróun landfræ›ilegs uppl‡singakerfis um mörk
jar›a og ló›a á Íslandi og vinnu a› tengingum Landskrár fasteigna vi› a›ra gagnagrunna

og samn‡tingu uppl‡singa.

Leita› er a› starfsmanni sem hefur mikla flekkingu á tæknilegu umhverfi landuppl‡singa,
gagnagrunnskerfum, uppbyggingu fleirra og virkni ásamt reynslu af vinnu vi› landfræ›ileg

uppl‡singakerfi og samflættingu gagna.

Starfi› krefst frumkvæ›is, tölvufærni, hæfni í mannlegum samskiptum og til a› greina og leysa
vi›fangsefni. Háskólamenntun á flessu svi›i er áskilin t.d. í verkfræ›i, landafræ›i, tölvunarfræ›i

e›a skyldum greinum ásamt starfsreynslu.

Uppl‡singar um starfi› veita Björn Magnússon svæ›isstjóri, bm@fmr.is, og Sigurjón Fri›jónsson
forstö›uma›ur tölvudeildar, sf@fmr.is. Umsóknarfrestur er til 30. júní.

Umsóknir skulu berast Fasteignamati ríkisins, Hafnarstræti 95, 600 Akureyri.
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Verkefnastjórastaða
Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf 

í skemmtilegu umhverfi.

 Verksvið:
 Umsjón með félagsmiðstöðvarstarfi fyrir börn og  
 unglinga í félagsmiðstöð á vegum Gufunesbæjar.
  Skipulagning starfsins í samráði við unglinga  
  og annað starfsfólk Gufunesbæjar.
 Samskipti og samstarf við foreldra og starfsfólk  
 skóla.
 Ýmis konar upplýsinga- og kynningarstarf.

 Hæfniskröfur:
 Háskólamenntun á uppeldissviði og/eða   
 sambærilega menntun æskileg.
 Reynsla við að vinna með börnum og   
 unglingum.
 Hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni,  
 frumkvæði og framtakssemi.
 Almenn tölvukunnátta auk skipulags- og   
 stjórnunarhæfileika.

Hlutastarf í félagsmiðstöð
Um er að ræða vinnu seinni hluta dags og á kvöldin við 
undirbúning og framkvæmd félagsstarfs fyrir unglinga á 
vegum miðstöðvarinnar. Starfið er tilvalið fyrir skólafólk sem 
vill afla sér reynslu á þessu sviði. Umsækjendur þurfa að 
vera orðnir tuttugu ára, vera hressir og góðir í mannlegum 
samskiptum sem og að hafa frumkvæði og 
hugmyndaauðgi. 

Nánari upplýsingar veita:
Atli Steinn Árnason, forstöðumaður 

 netfang: atli.steinn.arnason@reykjavik.is. s: 520 2300 
Elísabet Pétursdóttir deildarstjóri unglingasviðs 

 netfang: elisabet.petursdottir@reykjavik.is.
s:520 2300

Umsóknarfrestur er til  og með 26.júní  n.k.
Umsóknum skal skilað til Frístundamiðstöðvarinnar 

Gufunesbæjar, v/Gufunesveg, 112 Reykjavík.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og 

Starfsmannafélagi Reykjavíkurborgar.

Frístundamiðstöðin Gufunesbær var stofnuð haustið 1998 og er rekin af 
Íþrótta- og tómstundarsviði Reykjavíkur. Gufunesbær hefur umsjón með 
starfsemi sjö félagsmiðstöðva og níu frístundaheimila í Grafarvogi og á 
Kjalarnesi. Miðstöðin skipuleggur fjölbreytt  tómstundanámskeið í 
grunnskólum, sumarnámskeið fyrir börn ásamt því að vera virkur 
þátttakandi í fjölbreyttu hverfasamstarfi. Hjá Gufunesbæ starfa að jafnaði 
um eitt hundrað starfsmenn og er sérstök áhersla lögð á jákvæðan 
starfsanda og góða liðsheild.

 

Spennandi lausar stöður
í Frístundamiðstöðinni Gufunesbær

Frístundamiðstöðin Gufunesbær, v/Gufunesveg
112 Reykjavík • sími: 520 2300 • www.gufunes.is
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Tækifæri í útrás

Fyrirtæki með starfssemi erlendis óskar
eftir að ráða starfskraft í framkvæmda-og

fjármálastjórn.

Mikil sóknarfæri í flestum löndum heims.

Viðkomandi þarf að geta lagt að lágmarki
20 m.kr. inní fyrirtækið

Áhugasamir leggi inn nafn, símanúmer
og póstfang til auglýsingardeildar blaðs-

ins merkt XXX

Aðstoðarleikskólastjóri og
deildarstjóri

Lausar eru til umsóknar stöður aðstoðarleikskóla-
stjóra og deildarstjóra í leikskólanum Bergi.

Leikskólinn Berg er tveggja deilda og þar dvelja 50
börn samtímis. Skólinn tók til starfa í nýju umhverfis-
vænu húsnæði 3. ágúst 2004 og er staðsettur í mikilli
nálægð við náttúruna, nánast í fjöruborðinu á Kjalar-
nesi. Í skólanum hefur verið lögð rík áhersla á um-
hverfismennt og vistvænt starf en skólinn mun taka við
Grænfánanum nú í júnímánuði. 

Menntunar og hæfniskröfur:
Leikskólakennaramenntun áskilin 

Hæfni og reynsla í stjórnun  

Sjálfstæð vinnubrögð 

Færni í mannlegum samskiptum  

Skipulagshæfileikar, frumkvæði, áhugi og
metnaður í starfi

Menntasvið Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík,

sími: 411 7000, menntasvid@reykjavik.is

Nánari upplýsingar um starfið veitir Valdís Ósk Jónasdóttir,
leikskólastjóri í síma 697 6706 eða 566 6039. Netfang leikskólans
er berg@leikskolar.is. Umsóknir sendist til Menntasviðs
Reykjavíkurborgar, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík. Umsóknar-
frestur er til 20. júní. Laun eru samkvæmt kjarasamningi
Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélag. 

Vegna góðrar verkefnastöðu vantar okkur hjá Steypu-
stöðinni starfsmenn með meirapróf í útkeyrslu á höf-
uðborgarsvæðið og Suðurland. Starfið felst í útskeyrslu
steypubíls og afhendingu á steypu.

Umsóknir ásamt ferillýsingu og upplýsingum um reynslu
sendist fyrir föstudaginn 17.júní 2004 á skrifstofu á eftir-
farandi aðila:
Höfuðborgarvæðið. Sendist á Malarhöfða 10, Reykjavík
eða í tölvupósti á netfangið : sveinn@steypustodin.is
Sveinn svarar fyrirspurnum í síma 840-6810.
Suðurland. Sendist á skrifstofu á Hrísmýri 8, Selfoss eða í

tölvupósti á netfangið : snorri@steypustodin.is fyrir
föstudaginn 17.júní 2004. Snorri svarar fyrirspurnum í
síma 840-6882.

Umsækjandi þarf að hafa vilja til að taka þátt í
þróttmikilli og metnaðarfullri starfssemi okkar þar sem
þjónusta og vörugæði eru í fyrirrúmi. Vinnutími getur
bæði orðið langur og breytilegur. 

Steypustöðin ehf. er framsækið þjónustu og framleiðslufyrirtæki

sem skapar ásamt viðskiptavinum sínum verðmætar

gæðalausnir.

Starf í útkeyrslu

Staða matreiðslumanns
við Öldrunarheimili Akureyrar

Laust er til umsóknar starf matreiðslumanns
við Öldrunarheimili Akureyrar.

Um er að ræða fullt starf, daglegur vinnutími 08:00- 16:00. 
Umsækjandi þar að geta hafið störf eigi síðar en 1. septem-
ber 2005.

Matreiðslumaður starfar við hlið yfirmatreiðslumanns og leys-
ir hann af. Áhersla er lögð á jákvæðni og góða samskipta-
hæfileika.

Akureyrarbær rekur umfangsmikla öldrunarþjónustu bæði
innan og utan stofnanna. Heimilin eru 4 með alls 195 íbúa.
Fjöldi starfsmanna heimilanna eru um 260.

Upplýsingar um starfið veitir Karl F. Jónsson í síma 821-5399

eða 462-5399. (karlj@akureyri.is)

Laun eru skv. gildandi kjarasamningum Matvís við Launa-

nefnd sveitarfélaga. Tekið verður tillit til samþykkta bæjar-

stjórnar Akureyrar um jafnréttismál við ráðningu í starfið.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Hlíðar og í

þjónustuanddyri Akureyrarbæjar Geislagötu 9. 

Umsóknir skulu berast til Karls F. Jónssonar Austurbyggð 17,

600 Akureyri fyrir 28. júní 2005.

Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu bæjarins

w.w.w.akureyri.is

Toppfiskur ehf.  Fiskislóð • 65, 101 Reykjavík, 562 1344

Leikskólinn Sjáland

Við leitum að leikskólakennurum til starfa í nýj-
um leikskóla, Leikskólanum Sjálandi í Garðabæ.
Frekari upplýsingar veitir Ída Jensdóttir Leikskóla-
stjóri í síma 690 1237 eða á netfangið
ida@nysir.is . Hægt er að nálgast umsóknar-
eyðublöð hjá Nýsi hf, Flatathrauni 5a í
Hafnarfirði.

Umsóknarfrestur er til 16 júní.



















F.h. Menntasviðs Reykjavíkurborgar og 
Velferðasviðs Reykjavíkurborgar:
Rammasamningur um kaup á ferskum og/eða frystum fiski
og unnum fiskvörum „EES útboð“.

Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000, í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Kynningarfundur verður í Ráðhúsi Reykjavíkur, þann 16. júní
n.k. kl. 10:00.
Opnun tilboða: 19. júlí 2005, kl 10:00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.
10508
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

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

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

Lausar lóðir
Vesturgata 10 og 12

Hafnarfjarðarbær auglýsir lausar lóðir við Vestur-
götu 10 og 12. Við mat á umsóknum mun verða
horft til hönnunar og útlits sem tekur mið af eldri
byggð. Eigendum eldri húseigna í Hafnarfirði sem
þurfa flutning við en hafa ríkt varðveislugildi er
bent á að skoða möguleika á því að flytja húseignir
sínar á lóðirnar.

Á lóðunum er heimilt að byggja allt að tvö parhús,
tvær hæðir og ris, eins og fram kemur á deiliskipu-
lagsuppdrætti og í skipulagsskilmálum. Eldri hús
sem flutt eru á lóðirnar þurfa þó ekki að falla undir
þá skilgreiningu.

Umsóknarblöð ásamt deiliskipulagsskilmálum, 
úthlutunarskilmálum, gjaldskrá og lóðarblaði eru
afhent á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar, 
www.hafnarfjordur.is og í þjónustuveri Hafnarfjarð-
arbæjar Strandgötu 6 milli kl. 8 og 17 virka daga. 
Lóðirnar verða afhentar á haustmánuðum 2005
skv. samkomulagi.

Umsóknum skal skilað í þjónustuver Hafnarfjarðar
fyrir kl. 17:00 þann 1.júlí 2005.

Öllum umsóknum þarf að fylgja staðfesting
lánastofnunar á greiðsluhæfni umsækjanda svo
og teikningar eða hugmyndir af útliti þeirra húsa
sem fyrirhugað er að byggja á lóðunum. Ef um-
sækjandi hefur hug á að flytja eldra hús á lóðina
þarf að fylgja mynd af húsinu.
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Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á
fundi sínum 10. maí s.l. að óska eftir afgreiðslu
Skipulagsstofnunar á aðalskipulagi Bláskóga-
byggðar, Þingvallasveit 2004-2016 til staðfest-
ingar umhverfisráðherra, sbr. 18. gr. skipulags-
og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br. 

Aðalskipulagstillagan var auglýst samkvæmt 17.
og 18. gr. skipulags- og byggingarlaga á tímabil-
inu 25. febrúar 2005 til 25. mars 2005. Frestur til
að skila inn athugasemdum var til 8.apríl 2005.
Alls bárust athugasemdir frá 14 aðilum. Sveitar-
stjórn hefur afgreitt athugasemdirnar og sent
þeim er gerðu athugasemdir umsögn sína. 

Vegna athugasemdanna voru gerðar lítilsháttar
breytingar á skipulagstillögunni. M.a. var reiðleið
norðan Stíflisdalsvatns felld út og í stað þess sett
meðfram þjóðvegi að afleggjara að Stíflisdalsbæj-

um. Svæði fyrir frístundabyggð við Stíflisdalsvatns
var afmarkað nákvæmar og í samræmi við fyrir-
liggjandi tillögu að deiliskipulagi. Þá var ákvæð-
um um hverfisvernd vegna vatnsverndar (svæði
H1) breytt í þá veru að felld voru út ákvæði er
tengdust stýringu á ræktun og vali tegunda til
skógræktar og uppgræðslu, enda koma sambæri-
leg ákvæði fram í hverfisvernd vegna ásýndar
(svæði H2, H3 og H4). Ýmsar leiðréttingar voru
einnig gerðar í samræmi við réttmætar athuga-
semdir og nákvæmari heimildir.

Tillagan hefur verið send Skipulagsstofnun sem
gerir tillögu til umhverfisráðherra um lokaaf-
greiðslu hennar. Þeir sem óska nánari upplýsinga
um tillöguna og niðurstöður sveitarstjórnar geta
snúið sér til skrifstofu Bláskógabyggðar.

Oddviti Bláskógabyggðar

AUGLÝSING

Aðalskipulag Bláskógabyggðar 
– Þingvallasveit 2004-2016 

Dagskrá:
Föstudagur 24. júní

Kl. 21.00. Sögustund í Minningarkapellu sr. Jóns 
Steingrímssonar: Hanna Hjartardóttir

Kl. 22.00 Jónsmessunæturganga umhverfis 
Hæðargarðsvatn, varðeldur og brekkusöngur. 

Kl. 23.00 Miðnæturgolfmót á golfvellinum í Efri-Vík

Laugardagur 25. júní

Kl. 09.30 Gengið á fjallið Lómagnúp í Fljótshverfi. Lagt 
er af stað frá mynni Fossdals austan við Ló-
magnúp. Tími  ca. 8-10 klst. Gangan er til
einkuð 15 ára afmæli Skaftárhrepps. allir 
þátttakendur fá viðurkenningarskjal við lok 
göngunnar. 

Kl. 13.00 – 18.00 Markaðstjald við félagsheimilið Kirkjuhvol.
Markaður, kökubasar, lukkupakkar, harmonikku
tónlist, andlitsmálning, leikir og leiktæki fyrir 
börn. Spákona er á svæðinu.

Kl.13.00 Hlutavelta kvenfélaganna í Kirkjuhvoli 

Kl. 14.00 Sögustund í Minningarkapellu sr. Jóns 
Steingrímssonar: Hanna Hjartardóttir

Kl. 17.00 Atriði úr leiksýningunum Ávaxtakörfunni og 
Benedikt búálfi

Kl. 18.00-20.00 Útigrill við Félagsheimilið Kirkjuhvol 

Kl. 22.00- 23.00 Tónleikar á Systrakaffi: Jón Rafnsson og félagar 

Kl. 23.30 Dansleikur í Kirkjuhvoli: Hljómsveitin Spútnik

Sunnudagur 26. júní

Kl. 13.30-16.00 Handverkssýning eldri borgara á Klausturhólum 

Kl. 14.00 Fornleifafræðistofan kynnir ýmsar rannsóknir í 
Skaftafellsþingi í Félagsheimilinu Kirkjuhvoli. 

Málverkasýning Unnar Sæmundsdóttur er opin alla helgina á 
veitingahúsinu Systrakaffi. Handverksmarkaður er opin laugardag-
inn 25 júní kl. 13.00- 17.00 í Kirkjuhvoli. Sýningarsalur Kirkjubæj-
arstofu er opin þriðjudaga – sunnudaga kl 14.00-18.00. 
Nánari upplýsingar í síma 892 9650, á netfangi 
olafiaj@centrum.is og www.klaustur.is

Jónsmessubál 2005 á Kirkjubæjarklaustri,
dagana 23.- 26. júní

Fótaaðgerðastofa í rekstri til sölu
Fótaaðgerðastofa 3 1/2 árs í rekstri er til sölu.
Rafmagnsstóll, vatnsmótor og þurrhreinsitæki

fylgja kaupunum. Hárgreiðslustofa og snyrtistofa
eru í sama húsnæði. 

Áhugasamir hafi samband við Hafdísi 
í síma 849 7619.

Kranamaður óskast
Reynsla ekki nauðsynleg.

Skilyrði er meirapróf og stærra vinnuvélapróf. 
Upplýsingar í síma 892-1950 og 554 3722, Erlingur Snær.

Enginn viðbjóður
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Allt um fasteignir og heimili

á mánudögum í Fréttablaðinu.
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Draumahús ehf – Brynjólfur Hjartarson hdl. og Sigurður J. Sigurðsson, 
löggiltir fasteignasalar. - Mörkin 4, 108 Reykjavík 

Sími 530 1800 - Fax: 530 1801 - draumahus@draumahus.is - www.draumahus.is 

22.800.000 
Bj rt og falleg 4ra herb. 111,5 fm enda b   2. h  me  s rinn-
gangi r sameiginlegum gar i. Parket og fl sar  llum g lfum. 
Stutt  grunnsk la. LAUS STRAX. Gylfi og Helga taka  m ti gestum

Þrastarás 18 - 221 Hfj  OPIÐ HÚS Í
DAG KL. 16:00 - 18:00 

19.900.000 LAUS STRAX!
Mjög góð 91,9 fm. íbúð (auk ca 5 fm geymslu) á 3.hæð í lyftuhúsi með stór-
um suðursvölum og 25 fm. bílskúr alls u.þ.b. 122 fm. Nýtt plastparket er á
stofu og eldhúsi. Fallegt útsýni er úr íbúðinni. Árni tekur á móti gestum. 
Árni og Daníel á bjöllu.

Krummahólar 10 - 111 Rvk
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14:00 - 16:00

Atvinnuhúsnæði á albesta stað í
miðboginni til leigu. Hentar undir
veitingahús eða verslun stærð
181 fm. til 362 fm.

Upplýsingar gefur Bjarni Pétursson hjá
AKKURAT s. 896-3875.

HÚSI VERSUNARINNAR KRINGLUNNI 7, 103 REYKJAVÍKHrafnhildur Bridde Löggiltur Fasteignasali

Teitur Lárusson sölufulltrúi HB Fasteigna 
verður á staðnum og tekur á móti þeim sem vilja
skoða eignina, en einnig er hægt að ná í hann í
sími 894-8090 eða á 
netfangið teitur@hbfasteignir.is

OPIÐ HÚS Í DAG
BAUGANES 31 SKERJAFIRÐI

(MILLI KL. 15:00 – 16:00)
Tilboð óskast í húsið og eignarlóð

Af sérstökum ástæðum er til sölu tæplega 200 fm hús sem stendur á 1060 fm 

eignarlóð að Bauganesi 31, 101 Reykjavík. Húsið sjálft þarfnast töluverða 

endurbóta bæði að utan sem að innan.Heimild er fyrir því að byggja annað 

einbýlishús á lóðinni og/eða rífa húsið Fyrir er og byggja eitt stórt hús á 

lóðinni eða byggja tvö minni ca 200 fm að stærð hvert.

Hér er einstakt tækifæri á að fá góða lóð í Skerjafirðinum. 

Óskað eftir skriflegum tilboðum í þessa eign.

www.draumahus.is

Draumahús ehf – Brynjólfur Hjartarson hdl. og Sigurður J. Sigurðsson, 
löggiltir fasteignasalar. - Mörkin 4, 108 Reykjavík 

Sími 530 1800 - Fax: 530 1801 - draumahus@draumahus.is - www.draumahus.is 

22.800.000 
Bj rt og falleg 4ra herb. 111,5 fm enda b   2. h  me  s rinn-
gangi r sameiginlegum gar i. Parket og fl sar  llum g lfum. 
Stutt  grunnsk la. LAUS STRAX. Gylfi og Helga taka  m ti gestum

Þrastarás 18 - 221 Hfj  OPIÐ HÚS Í
DAG KL. 16:00 - 18:00 

22.800.000 - Laus strax
Björt og falleg 4ra herb. 111,5 fm endaíbúð á 2. hæð með sérinngangi 
úr sameiginlegum garði. Parket og flísar á öllum gólfum. 
Stutt í grunnskóla. LAUS STRAX. Gylfi og Helga taka á móti gestum

Þrastarás 18 - 221 Hfj  
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16:00 - 18:00 

OPIÐ HÚS MILLI 17:00-19:00 Í DAG 
Lýsing eignar: Þórólfsgata 10 -Borgarnesi 
Fimm herb. sérhæð á fallegum útsýnisstað í Borgarnesi. Stórar og bjartar
stofur. Þrjú góð svefnherbergi, möguleiki á fjórum. Endurnýjað baðherbergi.
Falleg ræktuð lóð og stutt í alla þjónustu.Ath innan við
klukkutíma akstur til Reykjavíkur.
Stærð í fermetrum: 154,4 • 
Fjöldi herbergja: 5 
Tegund eignar: Þríbýli
Verð:12,9 millj
Gyða Gerðarsdóttir, sölumaður, 
S. 695-1095. tekur á móti gestum í dag. 

Gyða Gerðarsdóttir, 
sölumaður

S. 695-1095

[ opin hús ]

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

OPIÐ HÚS FRÁ 

KL. 15.00 - 17:00. 

3ja herb. 87 fm íbúð á
1. hæð í litlu fjöl-
býlishúsi. Íbúðin er
m.a. stofa og borðsto-
fa með útgangi út á
rúmgóðar suðursvalir
og miklu útsýni, tvö
svefnherb., eldhús og

baðherb. Þvottaaðstaða í íbúð. Húsið er allt klætt að utan
með stení-klæðningu. Sigríður Ásta og Davíð taka á móti
gestum frá kl. 15:00 - 17:00. Verð 16,1 millj.

ENGIHJALLI 5 Í KÓPAVOGI

Á mánudögum:

Auglýsendur, hafið samband við Petrínu í síma 515 7584
eða Ester í síma 515 7517 og tryggið ykkur pláss.550 5000

AUGLÝSINGASÍMI







[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

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

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

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Yamaha FZ6 Sport. Kr. 879.000,-

Bílabúð Benna ehf. 
Vagnhöfði 23, 110 Rvk.

Sími: 590 2000
www.benni.is

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

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Audi A4 Quattro 1.8T., árgerð 2004., ek
16 þ.mílur., svartur., 17” álfelgur., leður.,
topplúga., ssk., cruise control o.fl., Verð
3.700.000-., Ert þú með tilbreytingu í
huga? Komdu þá til okkar, mikið af bíl-
um á staðnum í öllum litum... svaka
gaman!

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

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

Camaro árg. 2002 afmælistýpa til sölu.
Bíllinn er sem nýr og ekinn aðeins 14 þ.
míl. Leður, CD, T-toppur og margt fleira.
Upplýsingar í síma 893 6404.

Toyota Corolla station 4X4 árgerð 1996.
Ekin 146 þ. km. Dráttarkrókur og
spoiler. Upplýsingar í síma 893 6404.

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

Golf ‘94 5 dyra, ek. 119 þús. samlitur,
mjög snyrtilegur. Verð 240 þús. Uppl. í
s. 867 7604.

Opel Corsa ‘97, ekinn 213 þús., nýsk.
‘06 á athugasemda, þarfnast smá að-
hlynningar. Verð 120 þús. Uppl. í s. 898
1723.

Hjólhýsi. Óska eftir að kaupa ódýrt hjól-
hýsi 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.

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

Til sölu Daihatsu Applause 1600 árg.
‘91, nýskoðaður. Ek. 170 þús. Verð 100
þús. Uppl. í s. 557 2824 og 869 2706.

Toyota Touring 4wd, árg. ‘89, nýsk. ‘06.
Ek. 150 þús, CD, Uppl. í síma 864 4891.

Til sölu Nissan Sunny árg. ‘93 vel með
farinn, ný kúpling og nýjar bremsur.
Verð 94.000. Uppl. í síma 848 8183.

Benc 190E, þarfnast smá aðhlynningar.
sk. ‘06. Uppl. í s. 866 6069.

Daihatsu Charade ‘92, þarfnast smá
lagfæringar, verð tilboð. Uppl. síma 554
5115.

Nissan Micra ‘97. Ekinn 142 þús. Skoð-
aður ‘06. Ssk., verð 310.000. Tilboð
190.000. S. 659 9696.

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.

Dodge Ram árg. ‘96, ek. 170 þús. Nýsk.
Ásett verð 690 þ. Tilboð 490 þ. Uppl. í
síma 616 1721.

Mjög lítið ekinn VW Golf ‘96. Snyrtileg-
ur og vel með farinn. Verð 450 þ. Tilboð
390 þ. Sími 820 9807.

Toyota Corolla 1300 GLI, árg. ‘96, ek.
169 þús. Sk. ‘06. Verð 390 þús. Uppl. í
s. 894 7141.

Corolla XLi, ekinn 106 þús. árgerð ‘96.
Vindskeið, sjálfskiptur. Algjör gullmoli.
Verð 380 þús. Uppl. í s. 660 7575 & 660
7577.

Hyundai Accent. Árgerð 96 ek. 65 þ.km.
Beinsk. Vetrardekk fylgja. Verð 290 þús.
Uppl. í s. 893 3219.

Til sölu Nizzan primera 1600 GX ‘97, ek.
143 þús., kúlutengi, nýsk. Góður bíll.
Verð 460 þús. Uppl. í s. 897 3479.

Til sölu Polo árg. ‘96. Ek. 125 þús. Góð-
ur og fallegur bíll s/v dekk, ál felgur og
topplúga. Verð 300 þús. S. 847 8718.

Tilboð 330 þús. kr.
Daewoo Nubira árg. ‘99, ekinn 60 þús.
km, góður bíll í mjög góðu standi. Uppl.
í síma 892 1298.

Toyota Corolla árg 98 Ek. 132 þús km.
Blár 5 d, 5g Verð 450 þ. Simi 8990392

Suzuki Balleno 4x4 árg. ‘01, ek. 75 þ.
Tilboð 950 þ. Ath skipti. Uppl. í síma
894 2121.

Til sölu Kia Clarus GLX árg. 2002, ssk,
ek. aðeins 31 þús., álfelgur, loftkæling,
glæsilegur bíll. Verð 990 þús. eða til-
boð. Uppl. í s. 899 9941 & 554 6505.

Til sölu VW Passat 1800, 17” álfelgur,
árg. ‘98. Verð 970 þús. Uppl. í s. 825
5796.

Ford Mondeo Chia 2,0 station, árg. ‘98,
ek. 89 þús., ssk. Abs. Verð 650 þús.
Uppl. í s. 557 1528 & 868 0199.

Til sölu. Nizzan Almera, árg. 2001,
1800cc, ek. 82.000 km. 6 CD Magazín
ofl. aukahlutir. Verð 800.000. S. 864
4346.

BMW Compact ‘99, ek. 124 þ. Verð 990
þ. Ath öll skipti. S. 822 0959 & 662
1234. Tilboð óskast!

Subaru Legacy árg. ‘97, ekinn 150 þús.
Fæst gegn yfirtöku á láni uppá 503
þús., 23 þús. á mánuði. Góður bíll í
góðu standi. S. 847 2677.

Toyota Yaris 1,3 skrá. 03/08/’00 ek. 53
þ. Topp bíll. V. 795 þ. S. 691 0202.

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

Nissan ALmera 1600 SLX 10/’99, ekinn
aðeins 65 þús. Ssk., filmur, spoiler, vetr-
ar og sumardekk. Skipti á dýrari koma
til greina. S. 849 8093.

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

Gott eintak til sölu!
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. S. 897 7758.

Peugeot 406 árg. 2001. Beinsk., ekinn
50 þ. km. Verð kr. 1.190.000. S. 864
5033.

MMC Pajero 2,8 Int. Turbo Diesel, 7
manna. 17/10/1996. Ekinn 159 þús. Ný
yfirfarinn sjálfsk. dráttarbeisli. Verð
1.190 þús. Uppl. í s. 695 5202.

Vegna fluttninga
Grand Cherokee ‘94. Ek. 80 þús. míl.
38” breyttur. Verð 1.600.000. S. 898
3123.

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 Grand Vitara XL -7 V6. Árg.
2003, ekinn 34 þ. km. Fallegur bíll, upp-
hækkaður með öllum helsta aukabún-
aði. Verð aðeins 2.390. Uppl. í síma 896
4189.

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.

Er með 200 þús. á borðið! Óska eftir að
kaupa Nissan Micra. Símar 696 0843
eða 661 1709.

Óska eftir góðum sendiferðabíl í góðu
standi. Uppl. í síma 898 5594 Einar.

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

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

Toyota 4 Runner V6, sjálfskiptur. Árgerð
1992, ekinn 172.000 km. Leðuráklæði
og topplúga. Sumardekk á orginal
álfelgum og nelgd vetrardekk. Verð
460.000. Upplýsingar í síma 896 4527.

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

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

Mitsubishi Pajero 2,5TDI, ‘98, ek.125
þús, 32”, sk.’06, fallegur, vel með farinn,
gott verð. s. 864 5083.

Grand Cherokee Limited. Árgerð 97 ek.
150 þ.km. V8 vél. Sjálfsk. Leðurs. Vetr-
ard. Verð 1.490 þús. Uppl. í s. 893
3219.

Landcruiser árg. ‘88. Ek. á vél ca 150
þús., ek. á gírkassa ca 80 þús. Turbo
Intercooler. 38’’ upphækkun, 3ja’’ púst,
hásing færð aftar, nýlega uppgerður
startari, altanator og bremsur. Uppl. í s.
421 6950.

Til sölu rauð Suzuki Vitara JLX ‘98. Sk.
‘06. Ný tímareim. Verð 680 þ. S. 867
1781.

Til sölu Nissan Patrol árg. ‘95, ek. 160
þús. 38’’ breyttur. Drifhlutföll, aukatank-
ur, kastarar, ný dekk, lagnir fyrir síma,
gps og vhf. Verð 1300 þús st.gr. Uppl. í
s. 892 5429.

MMC Pajero árg. ‘90 með bilað púst.
Verð 100 þús. Uppl. í síma 567 7706.

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

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS     8–18
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG      8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16 
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Benz 612D, ‘96 árg., ek. 226 km, m/18
rúmm kassa, lyftu og hlera á hlið, kæli-
pressa fylgir. GSM NR + Viðskiptavild.
Verðtilboð. S. 848 4918.

VW Transporter nýskr. 12/’99 disel, ek-
inn 112 þús. Verð 890 þús. engin skipti.
Uppl. í síma 893 1343.

Renault Express sendibíll. Árgerð 97 ek.
70 þ.km. Beinsk. Heilsársdekk. Verð
350 þús. Uppl. í s. 893 3219.

Renault Traffic sendibíll. Árgerð 96 ek.
110 þ.km. Beinsk. Vetrardekk fylgja.
Verð 690 þús. Uppl. í s. 893 3219.

til sölu M-Bens 817 Club Star árg. ‘88.
Ek. ca 150 þús á vél. 24 sæti með belt-
um. Gott lakk verð 1800 þús st.gr. Uppl.
í s. 892 5429.

Ford E 150 351 efi árg. ‘94 verksmiðju-
innréttaður, einstaklega gott eintak. 7
manna. vaskur, wc, loftkæling, miðstöð,
sjónvarp, örbylgjuofn, eldavél og m. fl.
Uppl. í s. 894 2606.

Bens 207 nýskoðaður, heitt+kalt vatn,
Miðstöð, sér baðherbergi, svefnpláss
fyrir 6. Sér svefnloft. Verð 1390 skoða
skipti. S. 822 4167.

Ford Transit turbo dísel ‘96. Nýinnrétt-
aður og nýsk. Myndir á www.dyra-
land.is/dyr22948 S. 555 1980 & 847
1980

Suzuki GS 750 árg. ‘78, topphjól. Verð
350 þús. Uppl. í síma 867 2321.

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

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

Til sölu suzuki RF 600R, Árg. ‘94, ekið
16 þ. km. Uppl. Í síma 820 7639 eftir kl
8.

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

Til sölu Yamaha YZ 125 árg. ‘96, nýleg-
ur stimpill. Topphjól. Uppl. í s. 868
4539.

Vespa 50cc árg. ‘00 til sölu. Verðhug-
mynd 175 þús. Uppl. í s. 892 9644.

Til sölu Vespa árg. 12/2004 upplýsingar
í síma 663 8214.

Óska eftir notaðri bílkerru á hagstæðu
verði. Uppl. í síma 555 3423 og 898
9455.

Til sölu Hobby hjólhýsi árg. ‘92 á Laug-
arvatni. S. 553 9775 og 891 9774.

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

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

Til sölu lítið notað fellihýsi Rockwood
Freedom árgerð 2001, 10 fet með sól-
arsellu. Verð 690.000. Sími 844 6041.

Óska eftir fellihýsi í skiptum fyrir VN eða
bíl. S. 860 0860.

Palomino Yearling 10 fet
Til sölu árg. ‘99. Ásett verð 700 þús.
staðgr.afsláttur. Nánari uppl. í s. 894
2297.

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

Montana tjaldvagn á fjöðrum m/for-
tjaldi og farangursboxi, árg. ‘02. Vel
með farinn. V. 470 þ. Uppl. í s. 840
1603.

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

Combi Camp Family árg. ‘01 með beisl-
iskassa, yfirbreiðslum og nýju fortjaldi.
Verð 450 þús. S. 898 8590.

Case CX 210 (Sumitomo) beltagrafa til
sölu. ‘03, ek. 850 vinnust. 800 mm
spyrnur, hraðtengi, vökvalagnir f/fleyg
ofl. Verð 7,5 millj. + vsk. S. 892 5195.

Caterpillar 140G til sölu, árg. ‘90. Keyrð
ca 15 þús. vinnustundir. Með nýlegum
slope og lazerbúnaði. Mjög gott tæki.
Uppl. í s. 892 5195.

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

Atlet ramagnslyftari (staflari) er í mjög
góðu lagi og nýskoðaður. Lyftigeta 1
tonn, lyftihæð ca 3,80. Verð 220 þ. Uppl
í s 898 2111.

Grásleppu og rauðmagabátur Með leyfi
100 grásl.net og 100 rauðm.net nýtt.
Verð tilboð. S. 892 9277.

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., upp-
tekin 1996. Skipið smíðað í Þýskalandi.
Mustard beitningavél / er í skipinu.
Fæst á góðu verði. Uppl. í síma 663
4850, 663 4750 & 897 0150.

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

Fjord dolphin 775 til sölu. Volvo Penta
260 hestafla mótor, nýleg blæja, svefn-
aðstaða, wc, eldunaraðstaða, GPS, rad-
ar og fleira. Upplýsingar í síma 893
6404.

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

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

18 tommu OZ felgur til sölu, notaðar í 3
mánuði en ertu á glænýjum Toyo
dekkjum. Sími 867 7199.

Til sölu 5 bita 15” M. Benz álfelgur. Góð
dekk. Verðhugmynd 40.000. Uppl. í s.
699 6431.

Til sölu lítið notuð 15” sumardekk, selst
á góðu verði. Uppl. í s. 690 7786.

4 sumardekk á álflegum, 4 vetrardekk á
stálfelgum 175-70-13 undan Mazda
323. Verð 30 þús. saman. Uppl. í síma
868 1115.

Góð dekk 4x 155/80/13, 2x
165/70/13, 4x 185/65/14 Negld 2x
175/70/14, 4x 195/65/15 Negld
Mitchelin 4x 235/75/15, 4x 13” Felg-
ur 4ra gata nýjar. Tilboð óskast. Upp-
lýsingar eftir kl. 13 Halli 554 1066.

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

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

bilapartar.is
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu með Toyota. Kaupum Toyota-
bíla. Opið virka daga frá 10-18.

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

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

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

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

Vinnuskúr og flutningskassi og til sölu
upplýsingar á www.bilapartar.is og í
síma 893 6404.

Til Sölu Kubota Disel G18 Slátturvél
2000 árgerð, 500 Vinnustundir Uppl. í
síma 892 1157.

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

Til sölu nánast ónotaður Racer mótor-
hjólagalli, skór og vettlingar fylgja. Uppl.
í s. 844 8378. Blár BMW 520I ‘89 til
sölu, Þarfnast smá lagfæringar. Kr. 150
þús. Uppl. í s. 846 6202.

Til sölu trefjaplastfyrirtæki. Ehf, mót og
góð heimasíða. Fæst fyrir ód. bíl + yfir-
töku á skuldum ca 3-4 milljónir. S. 868
0377.

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

Þvottavél til sölu, selst ódýrt, einnig
frystiskápur og Subaru Legacy ‘99.
Uppl. í síma 868 0395.

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

Til sölu vegna flutnings amerískur G.E.
kælir og frystir, alsjálfvirk afþýðing.
Uppl. í síma 849 4692.

Heimilistæki

Sumartilboð!!
20 tíma ljósakort á aðeins

kr. 6.990.
Kortið gildir í 6 mánuði, Lindarsól
Bæjarlind 14-16, sími 564 6666.
Fjarðarsól Reykjarvíkurvegur 72,

sími 555 6464.
Hreinlega betri sólbaðsstofur.

Til sölu

Rafstilling ehf. Dugguvogi
23

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

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

Varahlutir

Hjólbarðar

Aukahlutir í bíla

Flug

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Vespur

Mótorhjól

Húsbílar

Hópferðabílar

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

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

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

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

Pípulagnir
Heimaþjónusta, breytingar og viðgerðir.
S. 661 9480.

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.

Til sölu handflekasteypumót úr áli
35metrar í tvöföldu byrði. Verð 1.700
þús. + vsk. Uppl. í síma 893 4673.

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

Kr. 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

Kr. 4.800
Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud. Praxis
S. 568 2878 & 691 0808 Síðumúla 13,
108 R. www.praxis.is praxis@praxis.is

Útskriftir - Sveinspróf - meistarapróf -
afmæli. Kristín s. 661 8430.

Útskriftir - Sveinspróf - Meistarapróf - af-
mæli. Kristín s. 661 8430.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáin-
draumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sam-
bandi. Hringdu núna!

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Alspá 908-6440
Finn týnda muni. Andleg hjálp, Ráðgjöf,
nýjar leiðir, NLP. Y. Carlsson.

2 fyrir 1. Rafhl. í 2 úr, borgað fyrir 1. Úr
að ofan Laugav. 30 517 6777 www.ura-
dofan.is.

Gefur þægilegann stuðning og yl. Gigt-
arfélag Íslands og Betra líf Kringlunni.
www.lifsorka.com

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

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

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

Til sölu vandað nýlegt koniaksbrúnt
sófasett 3+1+1 og sem nýtt skrifborð f
skrifst m/hillum og skápum frá Axis.
Upplýs í síma 840 6908

Sófalist
Fallegar yfirbreiðslur fyrir sófa, stóla og
borðstofustóla Opnunartími mán. -
mið. 12.00 - 15.00, fim. 15.00 - 18.30
og lau. 11.00 - 15.00 Sófalist, Síðumúla
20 (2 hæð), www.sofalist.is Sími 553
0444.

Til Sölu Cal King hjónarúm 5 ára (án
gafls) stærð 183x213. (Mjúk dýna).
Verð 55 þús. Sími 844 6041.

Grænn tveggja sæta sófi með microfi-
beráklæði 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.

Húsgögn - ferðaþjónusta
Til sölu borðstofustólar - beyki. Furu-
borð 55x75, náttborð 37x39x45 kirsu-
berja, skirfborð 53x104x73 fura, rúm-
dýnur og botnar 80x200 og 90x200. S.
892 2030.

Til sölu brúnn hornsófi kr. 20 þús. og
rúmgóður forstofuskápur kr. 10 þús. S.
848 2909.

Til sölu vegna flutnings svefnherbergis-
húsgögn, complet með snyrtiborði og
spegli (Palesander). Sími 849 4692.

Borðstofuborð, 6 stólar og skenkur í
Kirsub. Bólstrað sófasett ljósgrátt. Allt
vel með farið. Gott verð s. 561 7119 og
820 7119.

Glæsilegur hornsófi kremaður, ekta leð-
ur 2x225, frá Öndvegi, árs gamall. Fæst
á 90 þús. Uppl. í síma 845 9993.

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

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

3 yndislegir kettlingar fást gefins. 7
vikna svartir og hvítir, kassavanir. Uppl. í
síma 868 8752 eða 691 4147.

9 vikna kislingar óska eftir heimili.
Kassavanir og kelnir. Hringið í 821
2593, myndir á www.prufur.com

Til Sölu lítið notaður barnabílstóll
(rauður) og kerra kr. 17.000. Einnig
Simo barnavagn kr. 6500. Sími 844
6041.

Æðislegir Shar-Pei hvolpar til sölu. Eru
tilbúnir til afh. 16. júní. Innifalið er
skráning í HRFÍ, 1. sprautun og örmerk-
ing. Foreldrar hafa bæði verið sýnd með
mjög góðum árangri. Uppl. í s. 821
9262.

Smáhundaföt
Mikið úrval af peysum og fatnaði á frá-
bæru verði. Tilvalið fyrir smáhundinn í
útileiguna. www.comfort.is

NUTRO - 30 % afsláttur!
Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta
gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum.
30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10
til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til
16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565
8444.

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

Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá
Beachcomber. Eigum potta hlaðna
auka hlutum til afgreiðslu samdægurs.
Er nú á frábæru vortilboði. Fimm ára
ábyrgð. Frí heimsending hvert á land
sem er. Sendum bæklinga samdægurs.
opið alla daga frá 9 til 21:00. Allar nán-
ari uppl. í 897 2902 mvehf@hive.is

Skipulagðar gönguferðir í Skotlandi fyr-
ir hressar konur 40+ gengið í 4 daga,
fjórar í hóp. Nánari uppl. í síma 0044
141 9428 918 e. kl. 15 eða inga-
geirs@hotmail.com

Ferðalög

Ýmislegt

Dýrahald

Barnavörur

Gefins

Heimilistæki

Antík

Húsgögn

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Viðgerðir

Spádómar

Tölvur

Húsaviðhald

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Í fjármálum, alhliða fjár-
mála- og rekstrarráðgjöf
Skattskil og bókhalds-

þjónusta
Endurskipulagning fjármála, samn-
ingar við lögmenn, lánadrottna og
innheimtumenn, aðstoð v/nauð-
ungaruppboða ofl. Stofnun einka-
hlutafélaga, bókhaldsþjónusta og

Ráðgjöf

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

hreinsum beð, þökuleggjum, eitr-
um túnfífla og margt margt fleira.
Gerum góð tilboð. Síminn er alltaf

opinn.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.

Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur
s. 868 2667

Úði - Garðaúðun
Örugg þjónusta í 30 ár.

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

Túnþökur.
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. 892 3666 Gylfi

Jónsson

Garðyrkja

Hreingerningar

Ýmislegt

Verslun

Pallaefni Utanhússklæðn-
ing

Massaranduba, Brasilískur harðvið-
ur

Rifflaður báðum megin, ýmsar
lengdir.

Innviðir-Valdberg ehf.
Smiðjuvegi 36 ( rauð gata)

Sími 564-3636

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

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

Íslendinga afsláttur!
Hótel Vík í Síðumúla hefur um að ráða
stór og falleg hótelherbergi og íbúðir f.
allt að 5 manns. Sími, sjónvarp og frítt
internet á bar. Hótel Síðumúli s.: 588-
5588 / www.hotelvik.is

Hefur þú prófað að veiða silung á ör-
flugu # 24. Frábært Fæst á
www.frances.is

Veiðileyfi Stóru-ármót
Viltu komast í Laxveiði fyrir 5900 kr,
með húsi. Klukkutíma frá Reykjavík.
Upplýsingar í síma 868 4043 og hjá
Stangveiðifélag Reykjavíkur í s. 568
6050.

Þokki frá Sörlatungu Stóð-
hestar til notkunar Sörla-
tungu í Holtum Rangárþ

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

Segull frá Sörlatungu Stóð-
hestar til notkunar Sörla-
tungu í Holtum Rangárþ

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

1. verðlauna stóðhesturinn
Leiftur frá Akurgerði-Klár-
hestur. Kostir 8.15. Sköpu-

lag 8.04.
Verður til notkunar í Gaulverjarbæjar-
hreppi frá 22, júní. Faðir: Svifi frá Mora-
stöðum, FF. Rauður frá Árbakka (1, v)
FFF: Feykir frá Hafsteinsstöðum. - Móð-
ir: Dimma 8972 frá Ási. Tölt: 9, Taktgott,
há fótalifta, mjúkt. - Brokk: 8,5 Rúmt,
Taktgott. - Skeið: 5. Stökk: 9,0 Ferðmik-
ið, 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 - Fóta-
gerð 8,5. Öflugar sinar, prúðir fætur -
Hófar 8,5 Efnisþykkir - Prúðleiki: 8,5 -
Samraæmi 8,5. Aðaleinkunn 8,11 -
Folatollur 35.000.- Upplýs. gefur Þor-
steinn Garðarsson sími 664 7526.

Úrtaka fyrir heimsmeistaramótið í Sví-
þjóð verður haldin hjá Sleipni á Selfossi
dagana 15. /16. júní og 18. /19. júní.
Skráning er hafin á skrifstofu LH og
stendur fram til kl. 16:00 á mánudag
13. júní. Hægt er að skrá í gegnum síma
514 4030 gegn kortagreiðslu eða
mæta á staðinn. Skráningargjald er kr.
6.000. Landsliðsnefnd LH

Eldhestar óska eftir þægum tölturum til
leigu eða kaups, æskilegur aldur
11vetra og eldra. Hafið samband í síma
896 4841.

4ra herbergja íbúð í miðbæ Reykjavíkur
til leigu. Húsgögn fylgja. Laus 01. ágúst.
Verð 90 þús. Sími 690 3429.

Gott og bjart 14 fm herbergi til leigu á
svæði 107. Leiga 25.000 kr. með rafm.
og hita. Aðgangur að baðherbergi og
eldhúsi. Upplýsingar í síma 552 3486.

Til leigu 3ja til 4ra herb. íbúð á sv. 110.
Laus strax. Uppl. í s. 860 0860.

Íbúð í París til leigu!
Hugguleg íbúð í miðborg Parísar leigist
með húsgögnum viku í senn. Uppl. á
www.this.is/paris

200 fm glæsilegt einbýlishús á besta
stað í Fossvogi til leigu. Leiga 160 þús.
Bankaábyrð 600 þús. Leigist til 1. júní
2006. Uppl. í síma 553 0411.

Tveir háskólanemar utan að landi óska
eftir 3ja herberja íbúð í Rvk. frá 1. ágúst.
Reglusamar og reyklausar. Upplýsingar í
síma 663 8516.

Hjón með 1 barn og stilltan og prúðan
hund óska eftir 2ja-4ra herb. íbúð á stór
Rvk. svæðinu frá og með 1. ágúst eða 1.
sept. Erum reglusöm og skilvísum
greiðslum heitið. S. 866 1418 & 588
0039.

Óska eftir ca 50 fm íbúð til leigu í Breið-
holti, Kópavogi eða Hafnafirði. Er reglu-
samur, reyklaus sjómaður. Meðmæli ef
óskað er. Sími 892 2030.

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.

Par með 2 hunda bráðvantar íbúð á
höfuðborgarsv. 2ja til 3ja herb.
Greiðslugeta allt að 70 þús. Uppl. í s.
866 2689.

Óska eftir stúdíóíbúð á höfuðborgar-
svæðinu. Uppl. í s. 849 0372.

Reglusamt par óskar eftir 2ja herbergja
íbúð í miðbænum. Uppl. í síma 867
2115 & 848 4759.

Við hjá Skógarhúsum erum að smíða
glæsileg sumarhús í stærðunum frá 53-
83 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.

Sumarbústaðaland í landi Hálsi í Kjós.
Skúr og gámur á landi. Tilboð óskast. S.
421 1479 & 845 2303.

Óska eftir sumarbústað í skiptum fyrir
VN og bíl. S. 860 0860.

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

Til leigu 100fm rými í Hfj. með stórri
innkeyrsluhurð og 35fm millilofti. Lang-
tímaleiga. Uppl. í síma 846 0622.

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

Menorca (eyja við Mall-
orca)

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

Rauða Ljónið Eiðistorgi óskar eftir að
ráða barþjóna, kvöld og helgarvinna.
Uppl. í s. 896 5002 á mánudag og
þriðjudag.

Nýr veitinga og skemmtistaður sem
opnar að Gylfaflöt í Grafarvogi senni-
partinn í júní óskar eftir að ráða fólk í öll
störf. Uppl. í s. 896 5002 mánudag og
þriðjudag.

Ertu jákvæð/ur ? Geturðu unnið með
skemmtilegu fólki ? Hafðu samb.
ShapeWorks@tpostur.is

Saumakonur óskast, reynsla nauðsyn-
leg. Henson Sports Hf, Brautarholti 24
S. 562 6464.

Bifreiðastjórar ath
Okkur hjá Icelandexcursions Allrahanda
ehf, óskum eftir að ráða bifreiðastjóra
með rútupróf vantar til aksturs strætis-
vagna í framtíðarstarf, einnig vantar
rútubílstjóra til sumarafleysinga, mikil
vinna. Upplýsingar gefur Rúnar s. 540
1313 & 660 1303

Nonnabiti
Starfskraft vantar í fullt starf og hluta-
starf, reyklaus. Uppl. í s. 551 2312 (milli
14-18, ekki svarað í hád.), 899 1670.
Umsóknarblöð á staðnum.

Arnarverk e.h.f.
Óskar eftir að ráða vana vélamenn og
meiraprófsbílstjóra. Uppl. í s. 893 8423.

Matreiðslumaður/ráðskonu vantar á lít-
inn veitingastað úti á landi. Uppl. í s.
451 2938.

Pylsuvagninn í Laugardaln-
um

Okkur vantar gott starfsfólk til dagvinnu
strax. Þarf að vera röskt, stundvíst,
heilsuhraust og snyrtilegt. 20 ára og
eldri. Uppl. í s. 588 5445 eða 864 9862.

Bílgreinin - laus störf
Viljum ráða vanan réttingamann, þarf
að hafa reynslu í Cabas kerfinu. Einnig
viljum við ráða vanan bílamálara. Góð
laun í boði fyrir fagmenn. Uppl. í síma
896 4214 & 662 8088
gummi123@simnet.is

Vegna aukinna verkefna
Vegna aukina umsvifa vantar okkur
hæft kynningarfólk í Reykjavík og ná-
grenni strax til starfa. Mikilvægt að við-
komandi 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

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Hreinsum gráma af sól-
pöllum!

Sólpallaeigendur, ódýr lausn til að
djúphreinsa veðraða sólpalla og

gera þá eins og nýja.
Sólpalla og skjólgirðingasmíði

Anton í síma 866 5262.

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska
www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

Ferðaþjónusta

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

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.
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BLT

Rás 1+2

18-34 ára konur allt landið

Glöggur geimvera kemur í
Vísindaveröldina
milli kl. 14 og 15 í dag til
að safna föttum.
Fjölskyldu- og húsdýra-
garðurinn.

Íslensku leiklistarverð-
launin – Gríman – 
verða afhent í Þjóðleik-
húsinu 16. júní.
Taktu þátt í vali á leiksýn-
ingu ársins á vísir.is – 
og þú getur unnið frímiða
í leikhús næsta vetur.
Leiklistarsamband Ís-
lands og Vísir.is

Hamborgaratilboð.
Vitaborgarinn Ármúla,
Vitabar.

Þrastarlundur 1 árs. 
Tilboð alla helgina.

Ertu á leið í bæinn,
komdu við á Pizza Hut.

Veðurfar er hugarfar.
IKEA.

Dregið 17. júní.
Glæsilegir vinningar.
Greiðslukortaþjónusta.
Happdrætti krabba-
meinsfélagsins.

Sumarblóm í úrvali.
Gróðrarstöðin Mörk.

Opið til sex í dag..
IKEA.

Símaskráin 2005 er kom-
in út.
Gjörðu svo vel að ná þér í
eintak á sölustöðum Olís,
Essó, Shell, hjá Flytjanda
eða í verslunum Símans.
Tekið er við gömlu síma-
skránni þinni á sömu
stöðum.
Síminn.

Þrastarlundur 1 árs. Kjörís
með 50 prósenta 
afslætti um helgina.

Hægt er að greiða
heimsenda happdrættis-
miða á netinu.
Krabbameinsfélagið.

Sækið sumarið til okkar.
Gróðrarstöðin Mörk.

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

15% afsláttur af öllum
Nicotinelyfjum.
Bílaapótekið, 
Hæðasmára.
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Rafsuðumenn.
Óskum eftir að ráða vana rafsuðumenn
og aðstoðamenn. Uppl. í s. 577 7090.

Aðstoðarmanneskja í eld-
húsi.

Okkur í leikskólanum Jörfa, 108 Rvk.
vantar starfsmann í eldhús sem aðstoð-
ar og er staðgengill leikskólakokks í fjar-
veru hans. Um er að ræða 100% fram-
tíðarstarf, vinnutími er frá kl. 8:00 -
16:00. Viðkomandi starfsmaður þarf að
vera jákvæður, duglegur, eiga auðvelt
að vinna undir annarra manna stjórn og
eiga auðvelt með mannleg samskipti.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst. Upp-
lýsingar gefur Sæunn leikskólastjóri í
síma 553 0347.

Ef að þú ert einn á sjötugsaldri, fjár-
hagslega sjálfstæður og hefur áhuga á
ferðalögum og fleiru á vil ég gjarnan
kynnast þér. Ég er skapgóð og kát en
alltof mikið ein. Vinsamlega sendu mér
bréf merktur “kátur félagi” á afgreiðslu
Fbl sem fyrst.

Einkamál

Rafvirki óskast
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Fjölbreitt starf í boði.
Umsóknir sendist á netfangið

rafefl@mi.is

Vantar góða smiði í inni og úti-
vinnu, einnig vanan smið á verk-

stæði.
Uppl. gefur Sæmundur 893 1424

eða Gylfi 862 1524.

Bílamálari og bílasmiður
ALP-GÁK Bílaverkstæðið sem er

viðurkennt CABAS verkstæði óskar
eftir vönum bílamálara og bílasmið
til starfa sem fyrst. Æskilegt er að
viðkomandi sé lærður á viðkom-
andi sviði sé samviskusamur ná-

kvæmur og vandvirkur. Gott vinnu-
umhverfi og góð laun í boði fyrir

rétta aðila.
Umsóknir skulu berast á net-
fangið alpretting@simnet.is

Nánari upplýsingar veitir Böðvar
í síma 557-1610 á virkum dög-

um.

Síðdegisræstingar

Vantar fólk til ræstinga, reynsla
æskileg en ekki skilyrði. Unnið

alla virka daga eftir kl. 16.
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf, s. 554-

6088.

Allt um atvinnu
á sunudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Taktu þátt... 
í kjöri um áhorfendaverðlaun ársins á visir.is

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

Verðlaunin verða afhent í Þjóðleikhúsinu 16. júní
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Ítalski listamaðurinn Gianni
Motti hefur stillt fram sápu á
sýningu í Basel í Sviss, en
sápuna segist hann hafa búið til
úr fitu sem sogin var úr líkama
ítalska forsætisráðherrans Sil-
vios Berlusconi í lýtaaðgerð
forðum. Segist Motti hafa fengið
mörinn frá lýtalækningastofu
fína fólksins í Lugano.

„Berlusconi fór í andlitslyft-
ingu og fitusog á þessari sömu
læknastofu í Lugano, þar sem ég
hef mjög góð sambönd og get út-
vegað mér fitu af ýmsu frægu
fólki. Fita Berlusconis var hlaup-
kennd og lyktaði hörmulega,

minnti á þránað smjör eða úldna
pönnufitu,“ segir Motti, sem kall-
ar verkið Mani Pulite (Hreinar
hendur) og segir sápuna tjá af-
stöðu hans til spillingar og vinnu-
bragða mafíunnar á Ítalíu, sem
og hans eigin álits á stefnumál-
um Berlusconis.

„Ég fékk hugmyndina vegna
þess að sápa er venjulega unnin
úr svínafitu, en fannst meira
viðeigandi ef fólk gæti þvegið
sér um hendurnar með bút af
Berlusconi.“

Fyrir þá sem langar að baða sig
upp úr spiki Berlusconis er sápan
föl fyrir tíu þúsund pund. ■

KULDALEG VERÖLD Inga Jónsdóttir með
ungum sýningargesti í íshelli sem byggður
var af breska fyrirtækinu JANVS, en fyrir-
tækið kemur að sýningagerð vítt og breitt
um heiminn.

Aðsókn fram-
ar vonum
Um 1000 sýningargestir sóttu
jöklasýninguna ÍS-land á Höfn um
sjómannadagshelgina en þá opn-
aði Halldór Ásgrímsson forsætis-
ráðherra sýninguna við hátíðlega
viðhöfn. Fjölmargir aðilar, inn-
lendir og erlendir, komu að upp-
setningu hennar en kostnaður er
um 60 milljónir króna. Fjörutíu
milljónir króna skiptast jafnt á
ríkissjóð og Sveitarfélagið Horna-
fjörð en Landsnet, Vegagerðin og
VÍS greiða samtals 20 milljónir
króna.

Jöklasýning hefur verið á Höfn
frá árinu 2000 en nú hefur sýning-
in tekið miklum stakkaskiptum og
boðið er upp á fjölmargar nýjung-
ar. Inga Jónsdóttir, verkefnis-
stjóri sýningarinnar, segir að-
sóknina fyrstu helgina framar
vonum. „Á meðal nýjunga sem
boðið er upp á eru jökulsprunga
og íshellir sem hægt er að ganga
inn í og hlusta á tilheyrandi vatns-
hljóð og bresti, en einnig má sjá
James Bond á Jökulsárlóni, skoða
margmiðlunarefni um jökla og
njóta óviðjafnanlegs útsýnis til
allra átta af þaki hússins,“ segir
Inga.

Björn G. Björnsson hannaði
sýninguna og verður hún opin árið
um kring.

- kk

NICOLE KIDMAN Leikkonan ljáir teikni-
myndapersónu rödd sína í myndinni
Happy Feet.

Talar fyrir
mörgæs
Nicole Kidman ljáir mörgæs rödd
sína í væntanlegri teiknimynd
sem mun kallast Happy Feet. „Ég
fékk að syngja svolítið. Ég leik
mörgæs, vonandi sæta mörgæs.
Ég leik lítið hlutverk en ég leik
samt stóra mörgæs,“ sagði Nicole,
ánægð með hlutverkið. 

Aðalpersóna Happy Feet heitir
Mumble og er leikin af Elijah
Wood. Mumble kann ekki að
syngja og veldur það honum mikl-
um vandræðum þar sem mörgæs-
ir finna maka sína með söng.
Myndin er framleidd af George
Miller en fyrsta mynd hans var
Babe: Pig in the City, sem sýnd
var fyrir sjö árum. 

Aðrir leikarar sem ljá teiknuð-
um persónum rödd sína eru Britt-
any Murphy, Hugh Jackman og
Robin Williams. ■

Ítölsk list:

Fita Berlusconis í sápu

SILVIO BERLUSCONI Hefði getað frískað
sig við með sápu úr eigin fitu á þessu
strembna augnabliki, en nú gefst listunn-
endum færi á að baða sig upp úr sognum
mör hans, sem breytt hefur verið í sápu-
stykki.

SUMARLÍF LEIKARANS Hið fegursta
veður var á Akureyri í gærmorgun; sólskin,
hlýtt og stafalogn. Þráinn Karlsson leikari
notaði morgunblíðuna til að renna færi
fyrir fisk í spegilsléttum Pollinum.







Flottasta tískus‡ning sem
haldin hefur veri› á Ís-
landi fór fram í Skauta-
höllinni í Laugardal á
föstudagskvöld. Sóley
Kaldal og Borghildur
Gunnarsdóttir fóru á s‡n-
inguna og fylgdust me›.

„Vá!“ er orðið sem lýsir kvöld-
inu best. Aðstandendur og skipu-
leggjendur kvöldsins eiga hrós
skilið fyrir þennan viðburð, sem
var hvalreki fyrir íslenska tísku-

unnendur. Það var
enginn sveita-

bragur á her-
l e g h e i t u n u m
og gaf viðburð-
urinn sýningum
erlendra tísku-

húsa ekkert eftir
nema síður sé.
Ekkert var til
sparað.

Skautahöll-
in var óþekkj-
anleg þegar
gengið var
inn. Búið var
að hengja
stór hvít tjöld
í loftið sem
m y n d u ð u
falska veggi

og á þau var
varpað myndum
úr náttúru Ís-
lands. Stemningin

var með himnesku
yfirbragði, þar
sem eldur og ís
spiluðu hlutverk í
hvítu umhverfinu.

Svo var gestum hleypt inn í salinn
þar sem tískusýningin fór fram og
var þá orðin nokkur spenna í loft-
inu. Heldur meiri lýsing var á
gesti tískusýningarinnar en geng-
ur og gerist en ætla má að það
hafi þjónað tilgangi því Íslending-
um þykir gaman að sýna sig og sjá
aðra. Þarna voru samankomnir
flestir sem tengjast tísku og við-

skiptum á Íslandi ásamt erlendum
gestum eins og fatahönnuðinum
Karen Millen, ofurfyrirsætunum
Erin O’Connor og Jade Parfit og
poppsöngkonunni Samönthu
Mumba.

Tískusýningin hófst svo með
taktfastri tónlist í boði dj Mar-
geirs en þau fatamerki sem voru á
sýningunni voru Oasis, Whistles,

Coast, Onille Oasis og Karen Mil-
len. Oasis sýndi frekar hefðbund-
in föt sem smellpassa inn í ís-
lenskt veðurfar. Fötin voru vel
stíliseruð og flottar húfur, treflar
og stígvél kórónuðu töff útlitið.

Þegar Oasis hafði sýnt sína
fatalínu tók merkið Coast við.
Fyrirsæturnar spígsporuðu eftir
sviðinu í smart fötum og verður

áhugavert að fylgjast betur með
fatnaði frá Coast í nánustu fram-
tíð.

Odille Oasis, sem er undirfata-
merki, var næst og sýndi mjög
flott nærföt. Þau voru kynþokka-
full án þess að vera klámfengin.
Fyrirsæturnar, sem bæði voru ís-
lenskar og útlenskar, voru hraust-
legar í útliti, en þær geisluðu á
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BEINT FLUG TIL ÍRLANDS
Í tengslum við einstakt leiguflug til Dublinar 
getur Úrval Útsýn boðið flugsæti í eina viku 

til Dublin frá 17. - 24 júní.    

Flugtímar:
Keflavík – Dublin 17. júní: 10:30 - 14:00 
Dublin – Keflavík 24. júní: 15:00 - 16:30 

Það er fágætt að Íslendingar eigi þess kost að
fljúga beint til Írlands að sumri til og upplifa
fegurð þessa nágrannalands okkar og vinalegt
mannlíf. 

VERÐ: 22.900 M/SKÖTTUM BÁÐAR LEIÐIR

17.900 M/SkÖTTUM AÐRA LEIÐINA

Hátíska í allri sinni d‡r›
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sviðinu í g-strengjum undir
frönskum blúndunærbuxum.

Whistles tók við af Odille Oasis
og sýndi mjög skemmtilega línu.
Fötin voru þjóðleg og minntu
stundum á Moschino eða Miu Miu.
Það var margt mjög klæðilegt þar
á meðal og þess er beðið með
eftirvæntingu að Whistles opni

búð á Íslandi.
Karen Millen end-

aði svo sýninguna
með fallegum og
vönduðum fötum.

Þar voru sýnd
formlegri föt en

hjá hinum
merkjunum
og var show-
s t o p p e r i n n
rosalega fal-
legur skósíð-

ur hvítur pels í
anda ísdrotting-
arinnar úr æv-
intýrinu.

Bakgrunn-
urinn við sýn-

i n g a r p a l l i n n
breyttist með

hverju merki og
var sviðið allt mjög
skemmtilega hann-
að. Eftir sýninguna
gátu gestir sest nið-
ur, fengið sér drykk

og rætt saman um
glæsilega sýningu.



> Við vorkennum ...

Þrótturum, sem máttu ekki
við því að fá ósanngjarnan

vítaspyrnudóm í
andlitið á mikil-

vægum tímapunkti í
leiknum gegn FH í
gær. Þeir stóðu
annars vel í Íslands-

meisturunum.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

9 10 11 12 13 14   15
Sunnudagur

JÚNÍ

■ ■ LEIKIR
� 17.00 ÍBV og KR mætast í Vest-

mannaeyjum í Landsbankadeild
karla.

� 19.15 Keflavík og Valur mætast á
Keflavíkurvelli í Landsbankadeild
karla.

� 20.00 Fylkir og Grindavík mætast
í Árbænum í Landsbankadeild karla.

� 19.40 Ísland og Hvíta-Rússland
mætast í Kaplakrika í undankeppni
EM í handbolta.

■ ■ SJÓNVARP
� 13.50 EM í kvennaknattspyrnu á

RÚV. Þýskaland – Frakkland (b).

� 16.30 Formúlan á RÚV. Kappakstur
í Kanada (b).

� 16.40 Hnefaleikar á Sýn. Mike
Tyson – Kevin McBride (e)

� 18.45 Golf á Sýn. Bandaríska
mótaröðin.

� 19.35 Landsleikur í handbolta á
RÚV. Ísland – Hvíta Rússland (b)

� 19.40 Landsbankadeildin á Sýn.
Fylkir – Grindavík (b)

� 22.00 Landsbankamörkin á Sýn.

� 23.00 Landsbankadeildin á Sýn.
Fylkir – Grindavík (e)

Þróttarar sprækir en stigin til FH

12. júní 2005 SUNNUDAGUR

FH er enn me› fullt hús stiga eftir 3-1 sigur á firótti í gær. Sigurinn var ekki jafn öruggur og úrslitin gefa
til kynna en firóttarar léku einn sinn besta leik í sumar.

FÓTBOLTI Tryggvi Guðmundsson
heldur áfram að bæta við mörkum
enda greinilega enn heitur eftir
landsleikinn. Hann skoraði tvö í
gær og hefur nú alls skorað sjö –
og ekki nema fimm leikir búnir.
Það var svo varamaðurinn Jónas
Grani Garðarsson sem minnti á
sig með þriðja marki leiksins.

Fyrra mark Tryggva var stór-
glæsilegt enda ekki á hverjum
degi skorað með bakfallsspyrnu.
Tryggvi smellhitti boltann, sem
sveif í markhornið fjær, og kom
Fjalar engum vörnum við. Markið
kom á mjög góðum tíma fyrir
heimamenn, fyrri hálfleikur var
við það að klárast. Fram að því
höfðu Þróttarar varist mjög vel
enda þéttir fyrir gegn öflugri
sóknarlínu FH-inga. Þeim tókst að
beita einnig skæðum skyndisókn-
um framan af í leiknum en Auðun
Helgason sá um að kæfa allar slík-
ar tilraunir í fæðingu. Besta færi
FH-inga fyrir markið fékk Davíð
Þór er hann skaut í stöngina.

Þróttarar voru vel á tánum
þrátt fyrir markið og tókst að
refsa FH-ingum á 55. mínútu er
Jozef Maruniak slapp framhjá
Tommy Nielsen og skoraði gott
mark. Davíð Þór hefði átt að skora

en lét verja frá sér þrátt fyrir
ótrúlega gott marktækifæri. Í
kjölfarið náði Jón Þorgrímur að
renna knettinum yfir línuna en
var dæmdur rangstæður eftir
mikið þref.

Leikurinn hefði getað dottið
hvoru megin sem var og voru
gestirnir síst lakari aðilinn í leikn-
um. En umdeildur vítaspyrnu-
dómur gerði út um leikinn og
skoraði Tryggvi örugglega úr vít-
inu. Þriðja markið kom fljótlega á
eftir enda höfðu Þróttarar gefið
alla von upp á bátinn.

Sem fyrr sýna FH-ingar ekki
sitt besta en tekst samt að inn-
byrða sigur. Það voru hættumerki
á varnarleik liðsins en Auðun
Helgason var þar alger yfirburða-
maður og bjargaði sínum mönn-
um hvað eftir annað. Þróttarar

sýndu að það ber ekki að afskrifa
þá og með svona spilamennsku
geta þeir staðið í hvaða liði sem
er.

Páll Einarsson, fyrirliði
Þróttar, var vitanlega súr eftir
leikinn. „Það er náttúrlega alltaf
hundfúlt að tapa, en þeir áttu
þetta skilið þegar upp var staðið.
Ég er nú ekki mikið fyrir að gagn-
rýna dómara en mér fannst vítið,
sem Tryggvi skoraði annað mark
sitt úr, ekki réttur dómur hjá dóm-
aranum. En það er ekkert við því
að gera, við verðum bara að rífa
okkur upp fyrir næsta leik.“

Auðun Helgason, miðvörður
FH, hafði í nógu að snúast enda
sóttu Þróttarar stundum hart á
vörn FH. „Þetta var þolinmæðis-
vinna hjá okkur í dag,“ sagði
Auðun. „Þróttararnir eru hægir

en láta boltann ganga vel á milli
sín. Við náðum að auka hraðann í
leiknum í seinni hálfleik og þá
komu mörkin. Mér finnst við eiga
mikið inni og þetta á bara eftir að
batna hjá okkur.“

-esá, mh

Gildir til 15. júlí 2005.
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HVAÐ ÁTT
ÞÚ MARGA

VILDAR-
PUNKTA?

GILDIR 
Í ÖLL

ÁÆTLUNARFLUG
ICELANDAIR

NÝJUNG
FYRIR HANDHAFA

VILDARKORTS
VISA OG

ICELANDAIR

Kristján fékk EM-silfur
Kristján Helgason þurfti að sætta sig
við silfur á Evrópumeistaramóti
áhugamanna í snóker sem fór fram í
Póllandi. Hann tapaði í úrslitaleiknum
fyrir Alex Borg frá Möltu. Leikar fóru
7–2 í römmum.

Íslenska landsliðið er ... Stór-
kostlegt.
Sannir karlmenn ... Eru með
bringuhár.
Fyrirmynd? Pabbi.
Að eiga 100 millur í banka er ...
Yndislegt.
Aðdáendur þínir á Íslandi eru
... frábærir.
Að lyfta ensku dollunni er ...
Næstbesta tilfinning í heimi.
Þungarokk eða rapp? Rapp.
Grófasti leikmaðurinn? Her-
mann Hreiðarsson.
ÍR, Valur eða KR? ÍR.

Vialli eða Ranieri? Vialli.
Sókn eða miðja? Miðja.
Frank Lampard er ... Næstbest-
ur í Chelsea.
Besti leikmaður í heimi?
Tryggvi Guðmundsson.
Er glasið hálffullt eða hálf-
tómt? Það er alltaf hálffullt.
Hasselbaink eða Zola? Hassel-
baink.
Skora eitt eða leggja upp tvö?
Leggja upp tvö.
Erfiðasti andstæðingur? Ég
sjálfur.
Auðveldasti andstæðingur?
Rio Ferdinand.

MEÐ EIÐI SMÁRA
GUÐJOHNSEN

sport@frettabladid.is

LEIKIR GÆRDAGSINS

Landsbankadeild kvenna:
ÍBV–VALUR 1–7
Bryndís Jóhannesdóttir – Laufey
Ólafsdóttir 4, Margrét Lára Viðarsdóttir 2,
Rakel Logadóttir 1.

STAÐAN
VALUR 5 4 0 1 27–7 12
BREIÐABLIK 4 4 0 0 13–4 12
KR 4 3 0 1 16–7 9
STJARNAN 4 2 0 2 3–10 6
ÍBV 4 1 0 3 2–9 3
KEFLAVÍK 3 1 0 2 4–12 3
ÍA 4 0 0 4 5–23 0

1. deild karla:
VÖLSUNGUR–FJÖLNIR 1–0
1–0 Andri Valur Ívarsson (24.).
HAUKAR–ÞÓR 0–1
0–1 Ingi Hrannar Heimisson (41.).

STAÐAN
BREIÐABLIK 5 5 0 0 10–2 15
VÍKINGUR R. 5 3 2 0 15–2 11
KA 4 2 1 1 10–4 7
HAUKAR 5 2 1 2 8–7 7
ÞÓR 5 2 1 2 8–12 7
HK 5 1 2 2 6–7 5
KS 5 1 2 2 5–6 5
VÍKINGUR Ó. 4 1 1 2 1–10 4
VÖLSUNGUR 5 1 0 4 3–9 3
FJÖLNIR 5 1 0 4 5–12 3

2. deild karla:
ÍR–LEIFTUR/DALVÍK 1–5
Elías Ingi Árnason – Jón Örvar Eiríksson
2, Sveinn Elías Jónsson, Orri Rúnarsson,
Gunnar Þórir Björnsson.
AFTURELDING–FJARÐABYGGÐ 5–0
Þorvaldur Árnason 3, Björn Sigurbjörns-
son, Jóhann Björn Valsson.

ERFITT HJÁ ERLENDI Erlendur Eiríksson dómari átti slakan dag í gær og dæmdi FH-ingum vítaspyrnu sem þeir áttu ekki að fá. Reyndist
það vendipunkturinn í leiknum. Þróttarinn Páll Einarsson og FH-ingurinn Tryggvi Guðmundsson eru einnig á myndinni. FRÉTTABLAÐIÐ/PÁLL

26

> Við samgleðjumst ...

.... Trygggva
Guðmunds-
syni, sem virðist
óstöðvandi um þessar
mundir. Sjö mörk í fimm
leikjum er frábær árangur
og þá er ótalið markið sem
hann skoraði fyrir Ísland
gegn Möltu á dögunum.
Hann er greinilega sjóðheitur.

3–1
Kaplakriki, áhorf: 1200 Erlendur Eiríksson (4)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 13–8 (8–3)
Varin skot Daði 2 – Fjalar 4
Horn 3–1
Aukaspyrnur fengnar 16–15
Rangstöður 6–4

1–0 Tryggvi Guðmundsson (45.)
1–1 Jozef Maruniak (55.)
2–1 Tryggvi Guðmundsson, víti (80.)
3–1 Jónas Grani Garðarsson (83.)

FH

*MAÐUR LEIKSINS

FH 4–3–3
Daði 7
Guðmundur 6
Auðun 8
Nielsen 6
Freyr 6
(79. Jónas Grani –)
Heimir 5
Davíð 5
Siim 7
(58. Ásgeir Gunnar 6)
Jón Þorgrímur 7
Borgvardt 6
Tryggvi 8
(87. Atli Viðar –)

ÞRÓTTUR 5–3–2
Fjalar 7
Freyr 7
Eysteinn 6
Halldór 6
Jens 7
Ólafur 5
Páll 7
Kristinn 5
(84. Sævar –)
Daníel 4
(71. Ingvi 6)
Maruniak 7
Henning 6
(79. Haukur Páll –)

Þróttur

60
SEKÚNDUR



FÓTBOLTI KR-ingum var spáð góðu
gengi í Landsbankadeild karla
enda með sterkan hóp og fullt af
góðum knattspyrnumönnum.
Frammistaða liðsins í fyrstu fjór-
um umferðum deildarinnar hefur
því valdið miklum vonbrigðum.
Heppnissigrar gegn Fylki og
Fram hafa skilað þeim sex stig-

um sem komið hafa í hús en varn-
arsinnaður leikur liðsins hefur
fallið í misgóðan jarðveg hjá
stuðningsmönnum KR-inga. Liðið
er með tvo af marksæknustu
sóknarmönnum íslenskrar knatt-
spyrnu innan sinna raða en hvor-
ugur þeirra hefur fundið sig í
leikskipulagi Vesturbæjarliðsins

það sem af er sumri.
KR-ingar hafa tapað tveimur

leikjum í röð í Landsbankadeild
karla og liðið hefur verið gagn-
rýnt mikið fyrir leikstíl sinn í upp-
hafi móts enda er lítið lagt upp úr
sóknarleiknum í Vesturbænum
það sem af er sumri. Þjálfarinn
Magnús Gylfason getur teflt fram

tveimur af mestu markaskorur-
um íslensku deildarinnar á síð-
ustu árum, Grétari Hjartarsyni og
Arnari Gunnlaugssyni, en hvorug-
ur hefur komist á blað í mótinu til
þessa. Arnar er markalaus á þeim
306 mínútum sem hann hefur spil-
að og Grétar hefur enn ekki opnað
markareikning sinn fyrir KR
þrátt fyrir að hafa spilað í 241
mínútu í KR-búningnum. Mörkin
hafa miðjumennirnir Bjarnólfur
Lárusson, Sigurvin Ólafsson og
Rógvi Jacobsen skorað og meira
að segja mótherjar KR hafa skor-
að fleiri mörk en framherjarnir
tveir, því annað marka liðsins í
fyrsta leik mótsins var sjálfs-
marks Fylkismannsins Vals Fann-
ars Gíslasonar, sem er sem stend-
ur ásamt hinum þremur marka-
hæsti leikmaður KR í Lands-
bankadeildinni.

Þegar tölfræðin er skoðuð
kemur líka í ljós að skotgleði KR-
inga hefur ekki verið mikil það
sem af er mótinu.

Fylkismenn eru þar í algjörum
sérflokki en uppskera Árbæinga
hefur þó ekki verið mikil þrátt
fyrir það. Besta dæmið er úr leik
þeirra við KR í fyrstu umferð þar
sem Fylkismenn áttu 22 skot gegn
aðeins 7 frá KR en urðu engu að
síður að sætta sig við tap.

KR-ingar fara til Vestmanna-
eyja í dag og heimsækja þar botn-
lið deildarinnar, sem hefur í
fyrsta sinn í sögu félagsins í tíu
liða efstu deild ekki fengið stig í
fyrstu fjórum leikjum sínum.
Eyjamenn hafa ekki unnið leik
eftir að Magnús Gylfason yfirgaf
liðið og fór að þjálfa KR og nú er
að sjá hvort fyrsti sigurinn komi
þegar Magnús snýr aftur til Eyja.
ÍBV hefur leikið átta leiki í röð án
þess að tapa fyrir KR og því eru
stuðningsmenn liðsins örugglega
vongóðir um að fyrstu stigin komi
í hús á Hásteinsvellinum í dag en
KR hefur ekki unnið deildarleik í
Eyjum síðan 1997. Auk leiks KR
og ÍBV í Eyjum taka Fylkismenn á
móti Grindavík og Valsmenn fara
í heimsókn til Keflavíkur og geta
þar enn bætt við met sitt en engir
nýliðar hafa byrjað mótið betur.
Til þess að svo verði þurfa Vals-
menn að vinna sinn fyrsta sigur á
Keflavík síðan 1997. Fylkir á líka
enn eftir að fá stig á heimavelli,
sem er óvenjulegt enda hafa
Fylkismenn verið mjög sterkir á
heimavelli sínum undanfarin ár.

ooj@frettabladid.is

FÓTBOLTI Skagamenn tóku aðeins
eitt stig með sér úr viðureign
sinni gegn Fram í Landsbanka-
deildinni í gær þrátt fyrir að hafa
verið betra liðið á vellinum. Tví-
vegis náðu Framarar að bjarga á
marklínu, og þá áttu gestirnir
skalla í stöngina.

Fyrri hálfleikurinn var ansi
fjörugur og bæði lið fengu sín
færi, litlu mátti muna að Fram
næði forystu á 8. mínútu þegar
Heiðar Geir Júlíusson átti fasta

sendingu sem Bjarki Guðmunds-
son markvörður missti undir sig,
Reynir Leósson var þó réttur
maður á réttum stað og bjargaði á
marklínu. Bjarki stóð í markinu í
fyrsta sinn í sumar en hann var
fenginn til liðsins þegar Þórður
Þórðarson neyddist til að hætta
vegna veikinda. Um miðjan fyrri
hálfleikinn hófst fín sóknarlota
Skagamanna með því að Unnar
Örn Valgeirsson komst í dauða-
færi en Gunnar Sigurðsson varði
vel. Þar á eftir fékk liðið þrjár
hornspyrnur í röð og á endanum
bjargaði Ross McLynn á marklínu
frá Finnboga Llorenz.

Ríkharður Daðason átti ágætis
skot seint í fyrri hálfleik en meira
ógnuðu heimamenn ekki uppi við
mark ÍA.

Á 38. mínútu átti sér stað mjög
umdeilt atvik þegar Gunnar
Sigurðsson, markvörður Fram,
missti boltann og Hjörtur
Hjartarson skoraði með bakfalls-
spyrnu. Egill Már dæmdi auka-

spyrnu á Hjört, sem mótmælti
enda leit út fyrir að hann hefði
ekkert gert af sér og dómurinn
því rangur.

Síðari hálfleikur var ekki næst-
um eins fjörugur og sá fyrri en
Skagamenn mun hættulegri. Sig-
urður Ragnar Eyjólfsson kom inn
á sem varamaður og fékk tvö
mjög góð færi til að skora með
skalla, í fyrra skiptið hafnaði bolt-
inn í stönginni og fór framhjá í
því síðara. Ekkert mark var skor-
að og fyrsti markalausi leikur
sumarsins staðreynd.

„Þetta var alveg rosalega dap-
urt hjá okkur og klúður hjá Skaga-
mönnum að ná ekki sigri. Það
sýndi sig þó að við getum varist
ágætlega þó það sé pressa á okkur
allan tímann. Ég get ekki verið
annað en sáttur við stigið.“ sagði
Gunnar Sigurðsson, markvörður
Fram, eftir leik en hann vildi þó
meina að liðið hefði ekki leikið
eins illa og í fyrri hálfleiknum
gegn Val.

Gunnlaugur Jónsson, fyrirliði
ÍA, vildi skiljanlega fá meira úr
leiknum. „Miðað við færin sem
við fengum í þessum leik er
svekkjandi að fá bara stig, ég er
þó sáttur við spilamennsku okkar.
Varnarspilið gekk vel og við von-
um bara að það gangi betur hjá
okkur að nýta færin á miðviku-
dag.“ elvar@frettabladid.is
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GRÉTAR HJARTARSON, 28 ÁRA:

Árangur fyrir mót
80 leikir, 48 mörk (0,6 mörk í leik)
Síðustu tvö tímabil
36 leikir, 24 mörk (0,7 mörk í leik)
Leikir í sumar: 3
Mínútur í sumar: 241
Mörk í sumar: 0
Stoðsendingar í sumar: 0
Mörk í fyrstu 4 umferðunum 2004: 3
Mörk í fyrstu 4 umferðunum 2002: 4 

ARNAR GUNNLAUGSS., 32 ÁRA:

Árangur fyrir mót
73 leikir, 49 mörk (0,7 mörk í leik)
Síðustu tvö tímabil
26 leikir, 14 mörk (0,5 mörk í leik)
Leikir í sumar: 4
Mínútur í sumar: 306
Mörk í sumar: 0
Stoðsendingar í sumar: 0
Mörk í fyrstu 4 umferðunum 2004: 2
Mörk í fyrstu 4 umferðunum 2003: 2 

FLEST SKOT Í FYRSTU
FJÓRUM UMFERÐUNUM:
Fylkir 63
FH 46
Keflavík 51
Fram 48
Valur 39
ÍA 38
Grindavík 34
Þróttur 32
ÍBV 29
KR 29 

Nú bjóðast fleiri tækifæri fyrir handhafa Vildarkorts VISA 

og Icelandair til þess að nota Vildarpunktana sína þegar 

ferðast er til útlanda. 

Nú getur þú notað 10.000 Vildarpunkta sem 5.400 kr. 

greiðslu upp í hvaða fargjald sem er, fyrir hvern sem er og 

hvenær sem er. Hægt er að nýta punktaúttektina í allt að 

eitt ár. Fáðu frekari upplýsingar á www.vildarklubbur.is 

og punktaðu ferðina niður um 5.400 kr.

PUNKTAÐU
NIÐUR

FERÐALAGIÐ

LEIKIR GÆRDAGSINS

Landsbankadeild karla:
FH–ÞRÓTTUR 3–1
1–0 Tryggvi Guðmundsson (45.), 1–1 Jozef
Maruniak (55.), 2–1 Tryggvi Guðmundsson, víti
(80.), 3–1 Jónas Grani Garðarsson (83.).
FRAM–ÍBV 0–0

STAÐAN
FH 5 5 0 0 15–2 15
VALUR 4 4 0 0 10–2 12
FRAM 5 1 2 1 6–4 7
KEFLAVÍK 4 2 1 1 7–8 7
ÍA 5 2 1 2 4–7 7
FYLKIR 4 2 0 2 7–5 6
KR 4 2 0 2 4–4 6
GRINDAVÍK 4 1 0 3 6–12 3
ÞRÓTTUR 5 0 2 3 4–11 2
ÍBV 4 0 0 4 3–11 0

MARKAHÆSTU LEIKMENN
Tryggvi Guðmundsson, FH 7
Guðmundur Steinarsson, Keflavík 4
Andri Fannar Ottósson, Fram 3
Matthías Guðmundsson, Val 3

NÆSTU LEIKIR
ÍBV–KR Í dag kl. 17.00
Keflavík–Valur Í dag kl. 19.15
Fylkir–Grindavík Í dag kl. 20.00
ÍA–Keflavík Miðvikudag kl. 19.15
Valur–FH Miðvikudag kl. 20.00
Grindavík–KR Fimmtudag kl. 19.15
Fylkir–Fram Fimmtudag kl. 19.15
Þróttur–ÍBV Fimmtudag kl. 19.15

Í HELJARGREIPUM VARNARMANNA
Grétar Ólafur Hjartarson hefur ekki náð að
skora í fyrstu fjórum leikjum KR frekar en

félagi hans í framlínunni, Arnar
Gunnlaugsson. Báðir eru þekktir

markaskorarar og vekur því markaþurrð
þeirra talsverða eftirtekt. Það gæti þó

breyst í dag en KR-ingar fara í heimsókn til
Vestmannaeyja. Eyjamenn eru enn án

stiga í deildinni og vilja sjálfsagt breyta því. 

0–0
Laugard.v., áhorf:1007 Egill Már Markússon (6)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark) 4–8 (1–4)
Varin skot Gunnar 3 – Bjarki 0
Horn 3–6
Aukaspyrnur fengnar 8–8
Rangstöður 0–6

Fram

*MAÐUR LEIKSINS

FRAM 4–3–3
Gunnar 6
McLynn 7
Þórhallur Dan 5
Kristján 6
Gunnar Þór 5
Ingvar 4
Mathiesen 5
(62. Andri Steinn 3)
Viðar 5
(74. Kristófer Skúli –)
Andri Fannar 5
Ríkharður 4
(58. Ívar 5)
Heiðar Geir 5

ÍA 4–3–3
Bjarki 5
Finnbogi 7
Reynir 7
*Gunnlaugur 8
Guðjón Heiðar 6
Kári Steinn 5
Pálmi 6
Unnar 7
(83. Jón Vilhelm –)
Martin 6
Hjörtur 6
(62. Sigurður Ragnar 6)
Hafþór Ægir 5
(67. Andri 5)

ÍA

Heppnin ekki me› Skagamönnum

Sóknarmenn KR hafa ekki
skora› í 360 mínútur
Markaskorararnir Grétar Hjartarson og Arnar Gunnlaugsson hafa ekki komist á bla› í í fyrstu fjórum um-
fer›um Íslandsmótsins og mótherjar KR hafa skora› fleiri mörk fyrir vesturbæjarli›i› en framherjar fless.

Fyrsta markalausa jafntefli sumarsins leit dagsins ljós í Laugardalnum í gær flegar ÍA heimsótti Fram.
Fyrri hálfleikurinn var mjög fjörlegur en fátt ger›ist í fleim sí›ari.
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MÆTIR
ÓHRÆDDUR Í
ALLA LEIKI

HANDBOLTI Einar er 23 ára strákur
úr Breiðholtinu en hann lék með
ÍR áður en hann hélt utan en þar
hélt faðir hans, Hólmgeir Einars-
son, um taumana og var aldrei
langt undan þegar sonurinn var að
spila eða æfa. 

Það kom snemma í ljós að Ein-
ar hafði það sem til þurfti að kom-
ast langt í handboltaheiminum.
Það var búið að orða hann lengi
við erlend félög áður en hann
ákvað að taka tilboði þýska félags-
ins Grosswallstadt sem félagi
hans í landsliðinu, Snorri Steinn
Guðjónsson, var þegar hjá.

„Atvinnumannalífið hefur
staðið undir væntingum og vel
það. Ég komst fyrr inn í allt en ég
átti von á og það get ég þakkað
Snorra að stóru leyti,“ sagði Einar
en handboltaspekingar eru allir
sammála um að hann hafi tekið
stórstígum framförum sem hand-
boltamaður á þessu eina ári í
Þýskalandi. „Maður tekur minnst
eftir því sjálfur en maður hlýtur
samt að taka framförum við að
spila gegn þeim bestu og að geta
einbeitt sér algjörlega að hand-
boltanum. Ég er samt sammála
því að ég hef bætt mig mikið.
Þjálfarinn vissi vel að ég gæti
skotið fast og því lagði hann mikla
áherslu á að bæta það sem upp á
vantaði og að ég spilaði vel fyrir
liðið.“

Það er óhætt að segja að Einar
hafi staðið sig vonum framar í
þýska handboltanum á sínu fyrsta
ári en hann skoraði 164 mörk í
Bundesligunni og varð í 25 sæti
yfir markahæstu leikmenn deild-
arinnar og næstmarkahæsti Ís-
lendingurinn á eftir Guðjóni Val
Sigurðssyni hjá Essen sem skor-
aði 174 mörk.

„Ég átti ekki von á að mér
myndi ganga svona vel. Ég fékk
meira að spila en ég átti von á og
sjálfstraustið jókst smám saman.
Ég mætti líka óhræddur í alla
leiki og bar enga virðingu fyrir
stjörnunum sem ég var að spila
gegn. Ég bar náttúrlega virðingu
fyrir þeim eftir leikinn og fyrir en

ekki meðan á honum stóð. Ég met
alla jafnt og spái ekkert lengur í
það hverjum ég er að spila gegn,“
sagði Einar en sjálftraustið skein
af honum gegn Svíunum þegar
hann raðaði inn mörkunum gegn
einum besta markverði heims,
Tommy Svensson. „Ég er ekkert
að spá í hvort það sé Svensson eða
einhver annar í markinu. Ég læt
bara vaða.“

Atvinnumennskan er ekki
endalaus dans á rósum og það var
margt sem kom Einari á óvart í
Þýskalandi. „Sumir hlutir eru
betri hjá ÍR en hjá Grosswall-
stadt. Ég er ekkert að grínast.
Maður þarf til að mynda að sjá um
búninga sína sjálfur en það var
nokkuð sem maður spáði aldrei í
hjá ÍR,“ sagði Einar.

Frammistaða Einars upp á
síðkastið hefur vakið það mikla
athygli að talað er um að Ólafur
Stefánsson verði að vera á tánum
vilji hann halda sæti sínu í liðinu.
Einar hlær þegar hann heyrir að
fólk sé að bera hann saman við
ÓIaf.

„Í fyrsta lagi þá er alveg út í
hött að setja okkur á sama stall.
Ég vona vissulega að ég nái að
verða jafn góður og Óli einhvern
daginn en það er nokkuð í það. Svo
er Ásgeir líka að berjast um þessa
stöðu en við erum allir mjög ólík-
ir leikmenn,“ sagði Einar hógvær
en miðað við frammistöðuna gegn
Svíum á hann þá ekki von á því að
vera í byrjunarliðinu gegn Hvít-
Rússum í kvöld? „Þú verður að
spyrja Viggó að því,“ sagði Einar
og hló.

Einar hefur fengið góð tæki-
færi til að sýna hvað í sér býr síð-
an Viggó Sigurðsson tók við lands-
liðinu og fyrir það er hann mjög
þakklátur.

„Það líður öllum leikmönnun-
um hjá Viggó þannig að þeir eigi
möguleika á sæti í liðinu. Það á
enginn sæti í liðinu hjá honum,
menn fá sín tækifæri og það met
ég mikils við Viggó. Það er hörð
samkeppni um stöður í landslið-
inu í dag og ég tel það vera mjög

jákvætt,“ sagði Einar, sem gerði
tveggja ára samning við
Grosswallstadt á sínum tíma og
hann er farinn að spá í framtíð-
ina.

„Ég hef fengið að heyra af
áhuga annarra liða og svo vill
Grosswallstadt framlengja við
mig og þeir vildu það strax eftir
HM í Túnis. Mér leist ekki á það
og ákvað að bíða og sjá hvernig
mér litist á nýja þjálfarann, sem
tekur við í sumar, áður en ég tek
ákvörðun með framtíðina. Það
sem ég tel mikilvægast fyrir mig
er að vera hjá liði þar sem ég fæ
nóg að spila. Ég hef ekki áhuga á
að fara í stórt lið bara til þess að
vera einhver varaskeifa,“ sagði
Einar en hann telur að framfarir
sínar megi að stóru leyti þakka

að hann fór til liðs þar sem hann
naut trausts og fékk að spila.

„Ég hefði getað farið fyrr út
en ég ákvað að fara þegar ég sá
fram á að geta ekki bætt mig
meira hérna heima. Ég valdi
þetta lið þar sem það væri ekki of
mikil pressa og að ég fengi að
leika 50% á móti manninum sem
spilaði sömu stöðu. Ég sé ekki
eftir því að hafa tekið þá ákvörð-
un að fara til Grosswallstadt,“
sagði Einar, sem hefur séð marga
fara illa út úr því að semja við of
stórt félag. „Það er dýrt að vera
töff í þessum bransa. Það eru ófá-
ar skytturnar sem hafa samið við
stóru liðin og síðan endað sem
lánsmenn í 2. eða 3. deildinni. Það
er nauðsynlegt að vera skynsam-
ur þegar maður tekur ákvörðun

en ekki stökkva bara á besta pen-
ingatilboðið.“

Einar segir að vonbrigðin frá
HM í Túnis verði grafin og
gleymd ef landsliðinu tekst að
leggja Hvít-Rússa að velli og
komast á EM í Sviss sem fram fer
í janúar á næsta ári. Hann náði
aldrei að sýna sitt rétta andlit í
Afríku enda lenti hann í leiðinleg-
um meiðslum rétt fyrir mót.

„Ég var bara hálfur maður og
hálfhræddur. Það skipti mig því
miklu að sýna mitt rétta andlit
gegn Pólverjum um páskana og nú
gegn Svíum. Það er lífsnauðsyn-
legt fyrir boltann að við tryggjum
okkur inn á EM. Íslenska hand-
boltanum veitir ekki af smá upp-
sveiflu enda verið í lægð,“ sagði
stórskyttan Einar Hólmgeirsson.

SUNNUDAGSVIÐTALIÐ                                                                                         > EINAR HÓLMGEIRSSON

Handknattleikskappinn Einar Hólmgeirsson s‡ndi
stórkostlega takta í sögulegum sigri gegn Svíum á
mi›vikudaginn og frammista›a hans heldur sjálfum
Ólafi Stefánssyni vel vi› efni›. Henry Birgir Gunnars-
son ræddi vi› Einar um lífi› í handboltanum en
hann var a› klára sitt fyrsta ár sem atvinnuma›ur í
fi‡skalandi me› úrvalsdeildarli›i Grosswallstadt.

MEISTARINN OG ARFTAKINN Einar Hólmgeirsson og Ólafur Stefánsson munu berjast um stöðu hægri skyttu í íslenska landsliðinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Enski leikmannamarkaðurinn:

Newcastle b‡›-
ur í Wright-
Phillips
FÓTBOLTI Newcastle hafa boðið í
enska landsliðsmanninn Shaun
Wright-Phillips. Boðið hljóðar upp
á sex milljónir punda, ásamt
Craig Bellamy landsliðsmanni
Wales og Frakkanum Laurent Ro-
bert, sem báðir vilja komast burt
frá félaginu. Craig Bellamy fór á
láni til Celtic í vetur eftir að hafa
lent upp á kant við Graeme Soun-
ess, knattspyrnustjóra Newcastle.
Laurent Robert hefur heldur ekki
verið í náðinni hjá stjóranum
skapbráða. Chelsea er einnig sagt
hafa áhuga á Wright-Phillips og
fylgjast grannt með gangi mála.

-mh

Danski fótboltinn:

Bröndby
meistari
FÓTBOLTI Bröndby tryggði sér
meistaratitilinn í Danmörku í gær
með því að vinna stórsigur 7-0 á
Herfölge. Thomas Kahlenberg
var besti maður leiksins og skor-
aði tvö mörk. Bröndby á enn tvo
leiki eftir í deildinni, er í efsta
sæti með 63 stig en FC Kaup-
mannahöfn er í öðru sæti með 52
stig og á þrjá leiki eftir. Þetta er í
fyrsta sinn sem Michael Laudrup
þjálfari hampar danska meist-
aratitlinum en þrátt fyrir frábær-
an feril sem leikmaður tókst hon-
um ekki að vinna titilinn þegar
hann var að spila. Hann vann þó
titla með Real Madrid, Barcelona,
Juventus og Ajax. Bröndby vann
tvöfalt í Danmörku því liðið varð
einnig bikarmeistari. -egm

Svíþjóð, Finnland og Þýskaland komin áfram í EM kvenna í knattspyrnu:

Ensku stúlkurnar úr leik
FÓTBOLTI Enska landsliðið, ásamt
því danska, féll út úr keppni á
Evrópumótinu í kvennaknatt-
spyrnu þegar liðið tapaði 0-1 fyrir
Svíum á Ewood Park í Leeds.

Enska liðið, sem var undir tölu-
verðri pressu þar sem mótið var
haldið á Englandi, lenti undir eftir
þrjár mínútur þegar Anna
Sjöström kom sænsku stelpunum
yfir eftir klaufagang í vörn enska
liðsins. Sænsku stelpurnar héldu
forskotinu til enda þrátt fyrir
mikla pressu undir lokin.

Finnland vann óvæntan sigur á
Dönum á Bloomfield Road, og
hafa þar með tryggt sér áfram-
haldandi þátttöku í keppninni.

Laura Kalmari kom Finnum

yfir snemma leiks og þær bættu
síðan við öðru marki á sjöttu mín-
útu þegar Heidi Kackur skoraði
fallegt mark.

Dönsku stelpurnar sóttu án af-
láts eftir þetta og náðu að minnka

muninn þegar Catherine Sörensen
skoraði á fertugustu og fimmtu
mínútu. Finnsku stelpurnar vörð-
ust svo hetjulega allt til enda og
unnu góðan 2-1 sigur. Þjóðverjar
eru einnig öruggir áfram. -mh

MARKIÐ SEM SLÓ ENSKU STÚLKURNAR ÚT Anna Sjöström sést hér skora markið sem
sendi Englendinga út úr keppninni. NORDIC PHTOTS/GETTY
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LIÐIÐ MITT > GUÐMUNDUR HRAFNKELSSON SETUR SAMAN DRAUMALANDSLIÐ SITT

Draumalið síðustu 20 ára

„Valið var mjög erfitt enda langur
tími og um marga leikmenn að velja

sem erfitt er að bera saman.“

Geir

Guðjón Valur Valdimar
Guðmundur

Dagur

Alfreð Ólafur

Guðmundur Hrafnkelsson: Markvörður.
Auðvitað vill maður sjálfur spila í eigin
draumaliði. En ef ég ætti að velja einhvern í
minn stað væri það Einar Þorvarðarson.

Valdimar Grímsson: Hægri hornamaður.
Valdimar hefur óbilandi sigurvilja og mikla trú á
sjálfum sér.

Ólafur Stefánsson: Hægri skytta. Það vita allir
af hverju hann er valinn hér enda ótrúlegur
leikmaður.

Dagur Sigurðsson: Leikstjórnandi.
Útsjónarsamur leikmaður sem drífur aðra
leikmenn í liðinu áfram. Mikilvægur hlekkur í
liðsheildinni og traustur félagi inn á vellinum.

Alfreð Gíslason: Vinstri skytta. Alfreð er mjög
traustur sóknarmaður og mikill klettur í vörninni.
Mjög öflugur og mikill að vexti.

Guðjón Valur Sigurðsson: Vinstri hornamaður.
Alveg ótrúlega fljótur og útsjónarsamur
leikmaður. Hjá honum er leikgleðin fyrst og
fremst í fyrirrúmi.

Geir Sveinsson: Mjög góður varnarmaður og
mikill leiðtogi inni á vellinum.

Asier Del Horno gengur til liðs við
enska stórliðið Chelsea ef eitt-

hvað er að marka umboðsmann
leikmannsins.
Jose Mourinho
er í leit að vinstri
bakverði og hef-
ur m.a. verið
orðaður við
Kakha Kaladze
hjá AC Milan.
Þrátt fyrir það
segir umboðs-
maður Del Horno í samtali við
spænska liðið Marca að leikmaður-
inn fari til liðsins en samkvæmt
blaðinu er kaupverðið litlar 12 millj-
ónir punda. Þá er sagt að William
Gallas sé ekki í áætlunum Mour-
inhos fyrir næstu leiktíð, þótt ótrú-
legt megi virðast.

Teddy Sheringham hefur framlengt
samning sinn við West Ham um

eitt ár og verður því spriklandi með
liðinu í ensku úrvalsdeildinni á

næsta leiktíma-
bili. Hann er 39
ára gamall og
gekk til liðs við
West Ham fyrir
ári þegar Ports-
mouth rifti
samningi sínum
við hann.
Reynsla hans

hefur fleytt liði West Ham langt og
skoraði hann 20 mörk á nýafstöðnu
tímabili fyrir liðið en reikna má með
að næsta tímabil verði hans síðasta.

Gennaro Gattuso, miðjumaður AC
Milan, er nú orðaður við

Manchester United en það er ekki í
fyrsta sinn á hans ferli. Sir Alex
Ferguson hefur
verið aðdáandi
hans lengi og er
talið að hann
ætli að gera
stórt tilboð í
leikmanninn.
Gattuso hefur
sjálfur lýst yfir
aðdáun sinni á
Manchester United en hængurinn er
sá að hann er samningsbundinn
Milan til 2009 og er lykilmaður í
áætlunum Carlo Ancelotti. 

Birgir Leifur Hafþórsson lék þriðja
hringinn á áskorendamótinu í

Esbjerg í gær á fjórum höggum yfir
pari. Hann er því á 12 höggum yfir

pari samtals og í
41.-45. sæti.
Birgir er Íslands-
meistari karla í
golfi en Íslands-
meistari kvenna,
Ólöf María Jóns-
dóttir, lék þriðja
hringinn á opna
franska meist-

aramótinu á einu höggi yfir pari og
er því á fimm höggum yfir pari í
heildina. Síðast þegar fréttist var
hún í 50.-54. sæti þegar nokkrir
keppendur áttu eftir að ljúka
keppni.

Sigurpáll Geir Sveinsson úr Golf-
klúbbi Kjalar er með forystu eftir

27 holur á öðru stigamóti ársins
sem fram fer í Vestmannaeyjum og
er á einu höggi undir pari saman-
lagt. Þeir Heiðar Davíð Bragason og
Magnús Lárusson eru einu höggi á
eftir Sigurpáli. Í kvennaflokki hefur
Ragnhildur Sigurðardóttir úr Golf-
klúbbi Reykjavíkur eins höggs for-
ystu eftir fyrsta hringinn en hún lék
á 75 höggum, eða fimm yfir pari.
Anna Lísa Jóhannsdóttir, einnig úr
GR, er önnur á 76 höggum.

ÚR SPORTINU Allt annar hópur en í Túnis
Viggó Sigur›sson landsli›sfljálfari hefur engar áhyggjur af leikjunum vi› Hvít-Rússa og segir strákana til-
búna í verkefni›, fló búast megi vi› erfi›um leikjum.

HANDBOLTI Íslenska landsliðið í
handknattleik leikur fyrri um-
spilsleikinn við Hvít-Rússa um
laust sæti á EM í Kaplakrika í
dag og síðari leikurinn verður úti
í Hvíta-Rússlandi eftir viku.
Viggó Sigurðsson landsliðsþjálf-
ari er bjartsýnn á leikina og er
ánægður með andann í íslenska
hópnum. „Hvít-Rússar eru með
mjög vel skipað lið, sem hefur
fáa veikleika sóknarlega. Þeir
spila yfirleitt 3-2-1 vörn, sem
ætti að henta okkur ágætlega.
Við höfum verið að undirbúa það
í vikunni að spila á móti svona
vörn, þannig að ég held að það sé
ekkert sem þurfi að koma á
óvart. Þær munnlegu upplýsing-
ar sem ég hafði fengið um þetta
lið komu vel heim og saman við
það sem ég hef núna fengið að
sjá á myndbandi. Þeir eru með
tvær mjög góðar skyttur, góðan
miðjumann og fljóta hornamenn. 

Við erum nokkuð meðvitaðir
um þeirra styrk og þurfum að
reyna að halda hraða þeirra niðri,
því þeir eru með mjög öflugt
hraðaupphlaupslið og reiða mikið
á að taka hraðar miðjur. Ég
myndi segja að þetta lið sé í raun-
inni hættulegt á öllum póstum,“
sagði Viggó Sigurðsson landsliðs-
þjálfari á blaðamannafundi á Sal-
atbarnum í fyrradag, þar sem til-
kynnt var um nýjan samstarfs-
samning HSÍ og Samskipa.

Óttast ekki Hvít-Rússa
Blaðamaður spurði Viggó

hvort hann hefði einhverjar sér-
stakar óskir um að fara með gott
veganesti í síðari leikinn ytra.
„Við leggjum fyrst og fremst
upp með að vinna leikinn. Hvað
það verður með mörgum mörk-
um, verður bara að koma í ljós,
en það er ljóst að hvernig sem

fer verðum við að fara í leikinn
úti með það fyrir augum að
sækja, í stað þess að vera að
reyna að verja eitthvað forskot.
Það þýðir ekkert að fara í leikinn
úti til að verja forskot og þó
menn séu með gott forskot getur
fljótt farið illa ef menn sækja
ekki til sigurs. Aðalatriðið hjá
okkur verður að reyna að hafa
tögl og hagldir í báðum leikjum

og reyna að stjórna hraðanum,
við verðum að láta þá finna það
að þeir séu að spila við sterkt
lið,“ sagði Viggó, sem aðspurður
segist ekki óttast neitt í leik
Hvít-Rússanna.

„Liðið okkar hefur verið á
góðum spretti undanfarið og það
er allt annað að sjá þennan hóp
núna, en í Túnis. Ungu strákarn-
ir eru komnir með miklu meiri

ábyrgð í liðinu og þeir finna það
núna að þeir eru framtíðin. Við
erum með tíu nýja leikmenn síð-
an á Ólympíuleikunum og þessir
strákar eru allir að koma inn af
meira öryggi og eru að finna sig
betur, sem kemur fram inni á
vellinum,“ sagði Viggó, sem vildi
ekki gefa upp byrjunarlið sitt að
svo stöddu.

baldur@frettabladid.is

NÝJIR OG ÖFLUGIR Róbert Gunnarsson og Einar Hólmgeirsson eru meðal þeirra ungu landsliðsmanna Íslands sem hafa látið til sín taka.
FRÉTTABLAÐIÐ/PÁLL BERGMANN

Tímatökur fyrir Montreal-kappaksturinn voru í gær:

Button á ráspól í dag
FORMÚLAN Englendingurinn Jen-
son Button verður á ráspól þegar
Formúlu 1 kappaksturinn í Mont-
real í Kanada hefst í dag, en hann
náði bestum tíma í tímatökunni í
gær. Lið Buttons, BAR, hefur ekki
gengið eins vel og spáð hafði verið
og því var þessi óvænti árangur
liðinu mikið gleðiefni.

Michael Schumacher var í öðru
sæti á Ferrari bifreið sinni og
Spánverjinn Fernando Alonso og
Ítalinn Giancarlo Fisichella, í
þriðja og fjórða sæti, en þeir aka
báðir fyrir Renault.

Juan Pablo Montoya hjá Mc-
Laren varð í fimmta sæti, rétt á
undan Takum Sato frá BAR liðinu.

Kimi Raikonen var nokkuð
óvænt í sjöunda sæti í þetta skipt-
ið, en hann hefur þótt aka vel í
tímatökunum á þessu tímabili.

Jacques Villeneuve, sem var á

heimavelli, var í áttunda sæti, en
honum hefur ekki gengið vel að
undanförnu.

Röðun efstu manna kom nokk-
uð á óvart því Button hefur ekki
gengið sem skildi. Þá var Íslands-
vinurinn Mark Webber í fjórtánda
sæti sem ekki þykir nógu gott hjá
liði hans, Williams þar sem Nick
Heidfeld, annar ökumaður hjá lið-
inu, endaði einnig neðarlega, eða í
þrettánda sæti.

David Coulthard náði sé ekki
heldur strik en hann ekur nú fyrir
Red Bull. Hann var með tólfta
besta tímann í tímatökunni í gær.

-mh

BUTTON ÁNÆGÐUR
Það kom töluvert á óvart í gær þegar

það lá ljóst fyrir að Jenson Button yrði á
ráspól í kappakstrinum í Kanada í dag. 
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Húsnæðisverð hef-
ur aldrei verið
hærra en einmitt
nú. Því fannst mér
tilvalið að selja
íbúðina, sem ég og
unnusta mín keypt-
um fyrir fjórum
árum, áður en við
flytjum til Svíþjóð-

ar. Og viti menn, við stórgræddum á
henni. Íbúðin hafði margfaldast í
verði og við, sem áttum engan pen-
ing þegar við keyptum hana, státuð-
um allt í einu af sex stafa tölu inni á
bankabókinni. Það yljaði okkur svo
sannarlega um hjartarætur. En
hvað áttum við nú að gera við alla
peningana?

Við ákváðum að vera skynsöm

og gera upp allar okkar skuldir við
bankann; skuldabréf, lífeyrissjóðs-
lán og hvað þessi lán nú öll heita.
Við eyddum drjúgum tíma með
þjónustufulltrúanum sem virtist, að
því er mér fannst, ekki eiga til auka-
tekið orð yfir skynsemi okkar.
Hann, sem hefur hjálpað okkur svo
mikið, brosti breitt þegar skuldirn-
ar voru uppgreiddar. Fjárhæðin á
bankabókinni hafði að vísu lækkað
svo um munaði en við þökkuðum
fyrir og gengum út. Loksins vorum
við laus við skuldirnar.

Við bjuggumst við því að byrðin
sem hvílt hefur á herðum okkar síð-
ustu ár yrði ekki alveg jafn þung.
Svo reyndist þó ekki vera. Þegar við
gengum út í heldur grámyglulegt
veður fylltist ég tómleikakennd og

söknuði. Í fyrstu vissi ég ekki af
hverju en áttaði mig svo á því að
góður vinur sem hefur fylgt mér í
rúm tíu ár, tekið mér fagnandi í
hvert sinn sem ég leita til hans og
staðið með mér í gegnum súrt og
sætt, var horfinn. Næstu nætur á
eftir lá ég andvaka og hugsaði um
þennan vin. Ég reyndi að telja mér
trú um að ég þyrfti ekki á honum að
halda, að lífið væri auðveldara án
hans.

Eftir nokkrar svefnlausar nætur
kyngdi ég loks stolti mínu og fór
aftur í bankann. Þar tók þjónustu-
fulltrúinn brosandi á móti mér og
spurði: „Á ég að hækka heimili-
dina?“ Ég kinkaði kolli og endurnýj-
aði kynni mín af yfirdrættinum,
þessum trausta og góða vini.

STUÐ MILLI STRÍÐA
KRISTJÁN HJÁLMARSSON ÁTTI ANDVÖKUNÆTUR.

Traustur vinur
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■ PONDUS

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Frode Överli

Þetta er Pési! Í
Varmahlíð!

Hann vantar
peninga fyrir

bensíni.

...og það
verður

örugglega
hart barist í

seinni
hálfleik!
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13. og 14. júní frá kl. 8.10 til 19.00

KYNNING Á NÁMSFRAMBOÐI • LEIÐSÖGN UM SKÓLANN • AÐSTOÐ VIÐ RAFRÆNA SKRÁNINGU • NÁMSRÁÐGJÖF • VERIÐ VELKOMIN

MENNTASKÓLINN VIÐ SUND • SÉRHÆFÐUR BÓKNÁMSSKÓLI • WWW.MSUND.IS 

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

KALLI Á ÞAKINU 

e. Astrid Lindgren

Í samstarfi við Á þakinu

Í dag kl 14 UPPS, í dag 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

STÓRA SVIÐ

99% UNKNOWN - Sirkussýning

CIRKUS CIRKÖR frá SVÍÞJÓÐ

Þri 14/6 kl 20, 

Mi 15/6 kl 20, 

Fi 16/6 kl 20,

Fö 17/6 kl 20 Aðeins þessar sýningar

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur. 

Þri 14/6 kl 20 - Styrktarsýning,

Fi 16/6 kl 20, 

Lau 18/6 kl 20, 

Su 19/6 kl 20

Síðustu sýningar

Börn 12 ára og yngri fá frítt í
Borgarleikhúsið í fylgd

fullorðinna
- gildir ekki á barnasýningar

Miðasölusími 568 8000 
midasala@borgarleikhus.is

Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is
Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 

10-18 mánudaga og þriðjudaga, 10-20 
miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudag

John Bock, sem kom hér á veg-
um listahátíðar og sýnir í Kling
og Bang á Laugaveginum, er
einn heitasti myndlistarmaður
samtímans. Sýningar eftir hann
virðast vera úti um allt um þess-
ar mundir. Í París, á Feneyjartví-
æringnum og hér í Reykjavík.
Hann er Þjóðverji, um fertugt,
sveitadrengur sem lærði hag-
fræði meðfram myndlistarnámi í
Hamborg. Hóf feril sinn með
„nonsense“ fyrirlestrum þar sem
hann notaði orðaforða og hugtök
hagfræðinnar til þess að útskýra
heiminn.

Hann yfirgaf þó þann meðvit-
aða heim og hélt á vit undirmeð-
vitundarinnar í formi gjörninga
sem voru kvikmyndaðir og eru
megin verk hans í því formi í dag.
Í þeim eru ýmis minni og tilvísan-
ir í gamla og nýja samtímalist.
Hann ræðir við skjaldböku á svip-
aðan hátt og Joseph Beuys ræddi
við dauða héra. Hann framkvæm-
ir „ritúöl“ í anda Vínar-aksjónist-
anna o.s.fr.v. Það sem hann sýnir
hér á landi er þess lags verk,
ferðalag og athafnir, ný kvik-
mynd unnin með aðstandendum
gallerísins. Hann kallar myndina
„SKIPHOLT“ og er hún filmuð í
íslensku umhverfi, á hverasvæð-
um og sprungum á Reykjanesinu,
Mýrdalsjökli og ef til vill fleiri
stöðum.

Á þessari sýningu mæta
áhorfandanum ókennilegir hlutir
flestir eins konar skúlptúrar,
sem gætu allt eins verið ýmiss
konar „props“ eða leikmunir sem
tilheyra kvikmyndinni sem sýnd
er í kjallaranum. Þessir munir
eru settir fram algerlega sam-
hengislaust og hafa nánast enga
merkingu fyrr en búið er að
horfa á myndina þá verða þeir
einkennilega nákommnir þegar
samhengið er ljóst. Kvikmyndin
er að forminu til dæmigerð
ferðasaga hetjunar sem hverfur
að lokum inn í ljós jökulsins. 

Almennt eru tvær megin lík-
ingamyndir notaðar um fegurð-
arupplifun. Önnur er spegil-
myndin þar sem fegurðin er ekki
eigind hlutanna heldur liggur

hún eingöngu í huga mannanna
sem skoða þá eða öllu heldur –
bara sitt sýnist hverjum og
hverjum þykir sinn fugl fagur.
Hin líkingin sem á alveg sérstak-
lega við um þessa sýningu er
hurðin eða glugginn sem opnast
inn í nýjan heim, oftast draum-
kenndan þar sem sá sem upplifir
er á ferð annað hvort sem hetja
eða fórnarlamb á flótta. 

Í þessu tilviki er mikil rómant-
ísk hetja á ferð greinilega með
mikinn og göfugan tilgang að
leiðarljósi. Eins konar Ódysseif-
ur sem veit ekkert um umhverfi
sitt en heldur ótrauður áfram.

Hér er á ferðinni kostuleg

upplifun þar sem vitleysan fer
allt í einu að taka á sig skiljan-
lega mynd. Leiðin inn eða út um
gluggann, konan að fara eða kon-
an að koma, ferðin inn eða ferðin
út, hver vegur að heiman er veg-
urinn heim. Allt saman kunnug-
leg stef en John Bock notar öll
tiltæk ráð við sköpun á heims-
mynd sinni. Gjörningurinn verð-
ur að kvikmynd, skúlptúrinn
verður að „propsi“ „non-sensið“
verður að einhverjum altækum
uppljómuðum sannleika ... sem
mér finnst alla vega eitt augna-
blik svo skiljanlegt, svo satt.
Þannig myndlist finnst mér góð.
Þetta er góð sýning. ■

MYNDLIST 
GUÐMUNDUR ODDUR MAGNÚSSON 

John Bock
Gallerí Kling og Bang

Niðurstaða: Hér er á ferðinni kostuleg
upplifun þar sem vitleysan fer allt í einu
að taka á sig skiljanlega mynd.

Ódysseifur ve›ur leirhveri

ÚR VERKUM JOHNS BOCK Þjóðverjinn John Bock sýnir í galleríi Kling og Bang.

■ ■ SAMKOMUR
� 14.00 Steindór Andersen, Rósa

Jóhannesdóttir og Hilmar Örn
Hilmarsson leika tónlist og kveða
rímur á Árbæjarsafni. Einnig kynnir
Ásatrúarfélagið heiðinn sið.

� 20.00 Tangósveit lýðveldisins
heldur síðasta tangókvöld vetrarins í
Iðnó. Sveitin er skipuð þeim Hjör-
leifi Valssyni fiðluleikara, Tatu
Kantomaa bandoneonleikara, Ást-
valdi Traustasyni harmónikuleikara,

Vigni Þór Stefánssyni píanóleikara
og Gunnlaugi T. Stefánssyni kontra-
bassaleikara. Argentísku tangódans-
ararnir Ceciliu Pugin og Mariano
Galeano sýna dans.

■ ■ SÝNINGAR
� 15.00 Ólafur Kvaran sýningarstjóri

verður með leiðsögn á Kjarvalsstöð-
um um sýningu á mörgum helstu
myndlistarverkum 20. aldar, sem eru
í eigu Listasafns Íslands.

■ ■ BJARTIR DAGAR
� 10.00 Fjallahjólakeppnin Hafnar-

fjörður - Bláa lónið. Lagt af stað frá
Íþróttahúsinu Strandgötu.

� 16.00 Ziegler/Scheving kvintettinn
kemur fram á afmælistónleikum
Jazzvakningar í Hásölum, við Hafn-

arfjarðarkirkju. Kvintettinn er skipað-
ur Árna Scheving, Finn Ziegler,
Einari Val Scheving, Olivier Antu-
nes og Gunnari Hrafnssyni.

� 20.00 Íslensk-danska klezmer-
hljómsveitin Schpilkas leikur ásamt
söngkonunni Ragnheiði Gröndal í
húsnæði Hafnarfjarðarleikhússins að
Strandgötu 50.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

9  10  11 12  13  14  15
Sunnudagur

JÚNÍ

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



AÐALLISTINN - ALLAR BÆKUR

ÚTIVISTARBÓKIN
Páll Ásgeir Ásgeirsson

KLEIFARVATN (KILJA)
Arnaldur Indriðason

KALAHARI VÉLRITUNARSKÓL-
INN FYRIR KARLMENN (KILJA)

Alexander McCall Smith

ALKEMISTINN (KILJA)
Paulo Coelho

HVEITIBRAUÐSDAGAR (KILJA)
Patterson

GOTT AF GRILLINU
Margrét Þóra Þorláksdóttir

ELLEFU MÍNÚTUR
Paulo Coelho

ENGLAR OG DJÖFLAR (KILJA)
Dan Brown

VERK AÐ VINNA
Geir Svansson þýddi

SKYNDIBITAR FYRIR SÁLINA
Barbara Berger
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EYMUNDSSON
MÁL OG MENNING

PENNINN 

[ METSÖLULISTI ]

„Lymskufulla bygging
úr bleikum, mjóum steinum
þú ert ekki hús.“

Upphaf ljóðsins Líkbrennslustöðin í Dachau, sem er að finna í
nýútkomnu Ljóðasafni Hannesar Péturssonar.

baekur@frettabladid.is

Blómleg bókaútgáfa í sumar

Margra ára ævintýri
Þóru Kristjánsdóttur með
fornum myndlistarmönn-
um hefur nú skilað þjóð-
inni menningarlegu stór-
virki sem auðgar arf okk-
ar. Hver veit nema hún
breyti líka sjálfsmynd
okkar. Jón Sigurður Eyj-
ólfsson ræddi við Þóru
um þetta ævintýri.

Þóra Kristjánsdóttir kastar mæð-
inni eftir að hafa lokið við menn-
ingarlegt stórvirki en á þriðju-
daginn var kom út bók hennar
Mynd á þili en þar kynnir hún ís-
lenska lesendur fyrir mönnunum
á bak við merkustu listaverkin
frá siðaskiptum til öndverðrar 18.
aldar. 

Sjálf hefur hún lítið málað en
þó hefur myndlistin átt hug henn-
ar allan frá unga aldri. Sem ungur
og áhrifagjarn menntskælingur
kynntist hún Birni Th. Björnssyni
sem þá var listasögukennari og
hafði þessi vinur hennar mikil
áhrif á hana. Að stúdentsprófum
loknum fór hún til Uppsala þar
sem hún nam listasögu. Þegar
heim kom biðu hennar margvís-
leg störf en hún var meðal annars
listráðunautur á Kjarvalsstöðum,
fréttamaður á fréttastofu útvarps
og hafði það sem aukabúgrein að
búa til útvarpsþætti um myndlist
og myndlistarmenn. 

En loks ákvað hún að setjast
aftur á skólabekk og fór að nema
sögu við Háskóla Íslands en starf-
aði þó því samhliða á Þjóðminja-
safninu. Þegar komið var að því
að gera lokaverkefnið fyrir MA-
námið ákvað hún að skrifa um ís-
lenska myndlistarmenn frá siða-
skiptum til 18. aldar. Þar með
byrjaði ævintýrið með fornu
myndlistarmönnunum sem end-
aði í formi þessarar bókar. 

Þykir vænt um mennina á bak
við verkin

„Ég á engan uppáhalds málara
eða uppáhalds verk.
Ég hef einfaldlega
verið afar forvitin
fyrir því hverjir
mennirnir voru sem
standa á bak við þessi
merkilegu verk og
þegar ég fer að kynna
mér það og kynnist
þessum mönnum fer
mér að þykja vænt
um þá. Það er hins
vegar engin leið að
gera upp á milli
þeirra ekki frekar en
maður gerir upp á
milli vina eða ætt-
ingja.“

Það er ekki að
ástæðulausu sem

Þóra afmarkar ævintýrið sitt
með myndlistarmönnunum
fornu við þetta tímabil. „Við
siðaskiptin verða ákveðin skil
og listamenn fara að merkja
verkin sín en það eru áhrif frá
endurreisninni og þá er einnig
farið að geta nafna þeirra í rit-
uðum heimildum. Svo verða aft-
ur ákveðin skil þegar íslenskir
myndlistarmenn fara að leita
sér menntunar í Kaupmanna-
höfn í lok 18. aldar en ýmissa
hluta vegna varð minna úr þeim
en efni stóðu til þegar þessir
menntuðu menn komu svo heim.
Aðrir ílengdust reyndar úti en
það er önnur saga. Þetta tímabil
hefur ekki verið mikið rannsak-
að og fannst mér tími kominn til
þess.“

Rannsóknarvinna Þóru leiddi
meðal annars til þess að merkir
listmunir sem áður voru taldir
„munaðarlausir“ eignuðust sína
höfunda. Þannig hafa elstu ís-
lensku málverkin sem varðveist
hafa fundið höfund sinn en um
er að ræða myndir á pretikunar-

Ævintýrið með fornu
listamönnunum

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

God og War
Kippur af Coca Cola 

DVD myndir
Aðra tölvuleiki
Og margt fleira.

BTL GAME
á númerið 1900 

og þú gætir unnið. 

D3D3

Þú gætir unnið:

Sendu SMS skeytið

12. hver vinnur. 

ÞÓRA KRISTJÁNSDÓTTIR Þóra segist hafa gaman af því að kynnast mönnunum á bak
við fornu listaverkin og nú kynnir hún þessa vini sína fyrir þjóðinni. 
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MYND AF HALLDÓRI
JÓNSSYNI Þóra telur að
þessi mynd sé máluð af
séra Hjalta Þorsteinssyni um
1700.

NÝJAR BÆKUR

Hjá Máli og menningu er komin út
bókin Hannes
Pétursson.
Ljóðasafn. Í
þessari bók er
að finna öll
ljóð Hannesar,
auk Kvæða-
bókar, bæk-
urnar Í sumar-
dölum, Stund
og staðir, Inn-
lönd, Rímblöð,
Óður um Ís-
land, Heim-
kynni við sjó,

36 ljóð og Eldhylur, en fyrir þá bók
hlaut Hannes Íslensku bókmennta-
verðlaunin árið 1993. Njörður P. Njarð-
vík ritar inngang um ljóð Hannesar.

Út er kom-
in bókin
Saga
svínarækt-
ar á Ís-
landi frá
landnámi
til okkar
daga eftir
Friðrik G.
Olgeirsson
sagnfræð-
ing. Útgef-
andi er
Svína-
ræktarfélag Íslands. Bókin er 272
blaðsíður, prýdd um 200 ljósmyndum,
teikningum og myndritum. Henni er
ætlað að höfða til almennra lesenda
en jafnframt uppfyllir hún fræðilegar
kröfur því heimildatilvísanir og allar
nauðsynlegar skrár eru til staðar. 

„Um jólin kaupir fólk bækur til að gefa en
á sumrin kaupir það frekar fyrir sjálft sig,“
segir Egill Örn Jóhannsson, framkvæmda-
stjóri bókaútgáfunnar JPV, sem gefur út
um tuttugu bókartitla í sumar. Kristján B.
Jónsson, þróunarstjóri hjá Eddu, segir að
þar á bæ komi út rúmlega fimmtíu bókatitl-
ar í sumar. Bókaútgáfan Bjartur hugsar sér
líka gott til glóðarinnar í sumar og gefur út
fjórar kiljubækur.

Egill Örn segir að síðustu fimm ár hafi
bókaútgáfa að sumri til sífellt færst í
aukanna. Aðallega eru það kiljur sem selj-
ast á sumrin en nú er einnig svo komið að
hinar veglegustu fræði- og gjafabækur eru
farnar að koma út á þessum árstíma. 

Kristján segir að sumarmarkaðurinn
skiptist í þrennt: „Í fyrsta lagi er það kilju-
útgáfan en það hefur sýnt sig að fólk sækir
mikið í afþreyingarlestur á sumrin. Svo eru

það barnabækurnar sem seljast einnig
mikið á sumrin og gjafabækurnar. Svo eru
margir farnir að nota sumarfríið til að læra
tómstundaiðjur og kaupir sér þá jafnvel
bók til að koma sér af stað.“ -jse

BLÓMLEG BÓKAÚTGÁFA Íslendingar eru farnir að
kaupa fleiri bækur á sumrin. 

> Bók vikunnar ...
DÁIÐ ER ALT ÁN DRAUMA OG
FLEIRI KVÆÐI – Halldór Laxness

„Dáið er alt án
drauma og fleiri
kvæði“ er nýtt
kvæðasafn með
kvæðum Hall-
dórs Laxness,
sem Vaka-
Helgafell var að senda frá
sér.
Frá unglingsaldri orti Hall-
dór Laxness kvæði af ýmsu
tagi. Öll eru þau minnisstæð
og við mörg þeirra hafa verið
samin vinsæl lög. Þessi bók
er safn margra þekktustu
kvæða Halldórs og þeirra
sem orðið hafa þjóðinni mest
hjartfólgin.
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Þann 4. október hefði rit-
höfundurinn Svava
Jakobsdóttir orðið 75 ára,
en hún lést snemma árs
2004. Til heiðurs minn-
ingu hennar verður gefið
út fræðirit á afmælisdegi
hennar, ritstýrt af Ár-
manni Jakobssyni.
„Þetta er grundvallarrit um
Svövu og örugglega ekki það síð-
asta, því mér sýnist að þarna
verði ekki sagt síðasta orðið,“
segir Ármann Jakobsson um
verkið og bætir við að Svava sé að
mörgu leyti flókið viðfangsefni.

„Hún var eins og menn vita ein af
fyrstu módernistunum og stillt
upp með Thor Vilhjálmssyni og
Guðbergi Bergssyni, en afar ólík
þeim báðum. Svava skrifaði mun
styttri og stíllega látlausari sögur.
Lét atburðarásina leiða fram and-
stæður í stað stíls, auk þess sem
hún fjallaði um hversdagslíf sem
fáir gerðu á þeim tíma, eins og
byggingaæði Íslendinga og að
ætlast væri til að fólk eyddi
nokkrum árum ævi sinnar í að
koma sér upp húsnæði. Því var
hún þjóðfélagsrýnir öðrum þræði
en fjallaði einnig mikið um óttann
og aðrar mannlegar tilfinningar
af því tagi.“

Í bókinni verður stutt ævi-

ágrip, endurprentuð þrjú viðtöl
við Svövu frá þremur æviskeiðum
og endurprentaðar fræðigreinar
eftir Svövu, sem margir vita ekki
af og voru ekki gefnar út í nýlegu
greinasafni hennar Skyggnst á
bak við ský.

Auk þess að hafa skrifað
fjöldann allan af smásögum,
skáldsögum, leikritum og
fræðigreinum um bókmenntir var
Svava mjög virk á öðrum sviðum.
Hún var þingkona fyrir Alþýðu-
bandalagið frá 1971 til 1979. Hún
sat á allsherjarþingi Sameinuðu
þjóðanna, auk þess að sitja í
stjórn Rithöfundafélags Íslands, í
Rithöfundaráði og í stjórn Leik-
skáldafélags Íslands.

Meginefni bókarinnar verða
níu fræðigreinar um ýmsar hliðar
Svövu; áhrifavalda á verk hennar,
samband borgar og náttúru,
goðsagnir og óhugnað í skáldskap
hennar og það hvernig verk henn-
ar nýtast í kennslu. 

Íslendingum öllum sem vilja
minnast Svövu Jakobsdóttur er
boðið að rita nafn sitt á lista sem
birtur verður fremst í bókinni,
ásamt því að eignast bókina á sér-
stöku kynningarverði. Þeir geta
sent tölvupóst á sif@jpv.is eða
hringt í síma 575 5600.

thordis@frettabladid.is

SVAVA JAKOBSDÓTTIR RITHÖFUNDUR
Hefði orðið 75 ára í október.

Minningarbók um Svövu Jakobsdóttur

stól sem gerðar voru fyrir
Bræðratungukirkju snemma á
17. öld en höfundur þeirra
reyndist vera Björn Grímsson
en ýmsir kannast við það nafn
vegna handrita hans en ekki var
vitað til þess að eftir hann lægju
málverk.

Að myndlistarsagan verði þekkt
sem Njála 
Í huga Þóru fylgir þessu verki
hennar ákveðin von sem gæti
breytt sjálfsmynd okkar Íslend-
inga. „Það hafa verið gerðar
miklar rannsóknir á bókmennta-
sögu okkar og það er gott því
sagan getur sagt okkur hver við
í raun og veru erum. Hins vegar
hafa afar fáar rannsóknir verið
gerðar á myndlistalegri arfleið
okkar en það er von mín að þessi
bók stuðli að því að fólk kynnist
þessum verkum og höfundum
þeirra, rétt eins og allir þekkja
Njálu og per-
sónur hennar.

Ég held að
við Íslendingar
þurfum ekki að
hafa neina
minnimát tar -
kennd þegar
myndlistarsögu
okkar ber á
góma, við eig-
um kannski
ekki svo mörg

verk en þetta er engu fátæk-
legri arfur en nágrannaþjóðirn-
ar okkar eiga sér.“

Þóra ætlar ekki að leggjast í
helgan stein þó þetta þrekvirki
sé að baki. „Ég tek þátt í því að
gefa út bækur sem heita Kirkjur
Íslands þar sem rakin er saga
þeirra en það er húsafriðunar-
nefnd sem stendur fyrir þeirri
útgáfu í samvinnu við Þjóð-
minjasafnið og starfsfólk forn-
leifarnefndar. Svo erum við á
Þjóðminjasafninu alltaf að
standa fyrir einhverju skemmti-
legu og reyndar var það fyrir
tilstuðlan þessara frábæru sam-
starfsmanna minna þar að ég
gat unnið þessa bók; hún Hrefna
Róbertsdóttir hreinlega rak mig
áfram til verksins,“ segir Þóra
og hlær en blaðamaður vonar að
hún hafi sem mest að gera svo
menningararfurinn megi auðg-
ast sem mest. ■

MÁLVERK EFTIR BJÖRN GRÍMSSON Rannsóknarvinna Þóru færði þessari mynd
höfund sinn. Myndin er máluð um 1630.

Málverk af Ragn-
heiði Jónsdóttur
Þóra telur að þetta
málverk sé af Ragn-
heiði Jónsdóttur
biskupsfrú, málað
1675.

Á föstudaginn var opnuð í Þjóð-
menningarhúsinu sýningin Nor-
rænt bókband 2005. Á sýningunni
er áttatíu og eitt verk eftir jafn-
marga bókbindara frá Norður-
löndunum.

Um fjórðungur verkanna hefur
hlotið heiðursútnefningu sér-
stakrar dómnefndar með tilliti til
tækni, efnisvals og hönnunar.
Sýningin fer um öll Norðurlöndin
og verður í Þjóðmenningarhúsinu
til 22. ágúst.

Fyrir Íslands hönd stendur að
sýningunni félagsskapur ís-
lenskra bókbindara sem kallar sig
JAM-hópinn. Þennan hóp mynd-
uðu nemendur á bókbandsnám-
skeiði með dönskum leiðbeinend-
um sem haldið var í Reykjavík
1989. Hópurinn hefur staðið að
fjölda námskeiða, sýninga og nú
síðast norrænu samstarfi til þess
að stuðla að varðveislu gamla
handverksins í bókbandi og miðla
því til komandi kynslóða. ■

FRÁ SÝNINGUNNI Í Þjóðmenningarhúsinu má nú sjá verk færustu bókbindara Norður-
landanna.

Snjallir bókbindarar



Klám er ákaflega umdeildur
hluti af menningu okkar. Er klám
í lagi eða er það forboðinn hlut-
ur? Er þetta ofbeldi eða erótísk
afþreying? Er klám ekki bara
það sem hverjum og einum
finnst vera klám? Þegar Deep
Throat kom út árið 1972 fór allt á
annan endann í Bandaríkjunum.
Siðapostular kepptust um að for-
dæma myndina en „frjálslyndir“
sögðu að nú væri hægt að tala á
eðlilegan hátt um kynlíf. Deep
Throat er engin venjuleg klám-
mynd. Áhrif hennar eru það mik-
il að frá henni spratt einhver arð-
bærasti iðnaður afþreyingarefn-
is. Í dag eru framleiddar rúm-
lega ellefu þúsund klámmyndir
árlega í Bandaríkjunum og þessi
iðnaður skilar meiri hagnaði en
Hollywood-kvikmyndirnar sem
eru sýndar og auglýstar hvar-
vetna. Deep Throat afhjúpaði
sakleysi þjóðfélagsins.

Heimildarmyndin Inside
Deep Throat fjallar vissulega um
hvernig Deep Throat varð til en
hún fjallar ekki síður um áhrif
hennar. Myndin er nokkuð
skemmtilega gerð og viðtölin í
henni eru bæði forvitnileg og á
köflum fyndin. Þetta er æði

skrautlegt lið í dag. Það er at-
hyglisvert að kynnast því fólki
sem vann að gerð Deep Throat,
hvar það er í dag og hvaða áhrif
þessi mynd hafði á líf þess. Aðal-
leikarinn, Harry Reems, er til
dæmis frelsaður fasteignasali
sem spilar golf. 

Á köflum er Inside Deep
Throat eilítið yfirdrifin og hún

virðist ekki sjálf hafa gert upp
hug sinn gagnvart klámi. Hún
tekur sér stöðu við hlið klámsins
eins og það var gert á áttunda
áratugnum en mótmælir því
klámi sem er gert í dag. Inside
Deep Throat er þó umfram allt
skemmtileg heimildarmynd um
eina þekktustu klámmynd okkar
tíma. Freyr Gígja Gunnarsson

Sakleysi› afhjúpa›

INSIDE DEEP THROAT
LEIKSTJÓRI: FENTON BAILEY OG RANDY BARBATO

AÐALLEIKARAR: HARRY REEMS OG GERARD DAMIANO

NIÐURSTAÐA: Inside Deep Throat er skemmtileg heimildarmynd um upphaf klámsins og lýsir á
skemmtilegan hátt hvaða áhrif hún hafði á fólkið sem gerði hana og samfélagið sem það lifði í.

Það hefur tekið mig þó nokkurn
tíma að verða almennilega ást-
fanginn af The White Stripes. Þó
mættu þau á svæðið þegar
popptónlist fór í örlitla uppreisn
gegn nýjustu tækni og vísindum í
hljóðvinnslu. Það fór t.d. alltaf í
taugarnar á mér að þau hafi séð
sig tilneydd til þess að taka það
fram í plötukápum að allt væri
gert án þess að ein tölva kæmi við
sögu. Mér finnst svoleiðis gott og
blessað, en ég sé ekki tilganginn í
því að láta heiminn vita, því tölv-
ur eru ekkert annað en viðbót á
fyrri upptökutækni. Það getur
hvaða bavíani sem er kosið að
vinna með sömu vinnuaðferð og
upptökumenn gerðu í gamla daga,
þó að hann noti tölvu. Nóg um
það.

Með tíð og tíma hef ég lært að
meta The White Stripes og tel mig
til aðdáenda í dag. Ég keypti mér
eintak af nýju plötunni á útgáfu-
degi og fór heim með hnút í mag-
anum til þess að hlusta. Hæfileik-
ar Jack White eru gífurlegir.
Hann er ekki bara ótrúlegur laga-
og textahöfundur heldur er túlkun
hans nær óaðfinnanleg. Hann
kann að nota tónana til þess að
senda tilfinningar sínar djúpt inn
í hjarta hlustenda sinna. Það er
einfaldlega ómögulegt að hlusta á

þessa nýju plötu án þess að heill-
ast með. Hér er minna um MC5
töffarariff eins og einkenndi
Seven Nation Army. Hægt en bít-
andi virðist Jack vera færast nær
og nær blúsrótum sínum. Best
tekst sveitinni upp þegar Jack
sleppir því að kveikja á gítarbjög-
uninni. Ég væri alveg til í heila
svoleiðis plötu einhvern tímann.
Gæti vel verið besta plata dúetts-
ins frá upphafi.

Birgir Örn Steinarsson

Hvítflvegi› og fallegt

THE WHITE STRIPES: 
GET BEHIND ME SATAN

NIÐURSTAÐA: The White Stripes þróa stíl sinn
lengra með annarri frábærri breiðskífu. 13 lög
sem þjóna öll tilgangi, ekki eitt þeirra virðist
hafa verið sett á plötuna til þess að fylla upp í
þögnina.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

[ KVIKMYNDIR ]
UMFJÖLLUN

HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

Sýnd kl. 2  m/ísl. taliSýnd kl. 5.45, 8 og 10.15 

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

Aðsóknarmestamynd ársins

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

Sýnd kl.  3, 5.30, 8  og 10.40
Sýnd í Lúxus kl. 8 og 10.40 B.i. 14 ára

„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í 

hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM

★★★★ EMPIRE

SÍMI 551 9000

Sýnd kl. 3, 6, og 9  B.i. 10 ára

★★★★ 
O.H.T. Rás 2Downfall

Sýnd kl. 3

Sýnd kl. 3.30, 6, 8.30 og 11 B.i. 14 ára

★★★ HL MBL

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

★★★
ÓÖH DV

Aðsóknarmestamynd ársins

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

„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í 

hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM

★★★★ EMPIRE

Sýnd kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.i. 16 ára

Liðsmenn Radiohead hafa nú rof-
ið þögnina sem hingað til hefur
ríkt yfir næstu plötu þeirra
félaga. Söngvari hljómsveitarinn-
ar, Thom Yorke, hefur sagt að
upptökur og vinnsla á plötunni
minni hann á plötuna Kid A. 

Hljómsveitin kom nýlega sam-
an til þess að æfa á fullu og taka
upp ný lög en síðasta plata sem
hún gaf út var Hail to the Thief,
árið 2003. Nýja platan, sem verð-
ur sú sjöunda í röðinni, kemur þó
ekki út fyrr en á næsta ári. 

Yorke sagði nme.com að á æf-
ingum hljómsveitarinnar mætti
marka breytingar sem minntu
hann á breytingarnar á milli
platnanna OK Computer og Kid A.
„Þetta gengur mjög vel. Vinnsla
plötunnar minnir mig að mörgu
leiti á Kid A því við erum aftur að
ganga í gegnum breytingatímabil.
En það er bara jákvætt. Þetta
kemur allt í ljós,“ sagði söngvar-
inn bjartsýnn. Nöfn eru komin á
nokkur lög nýju plötunnar og eru
það lögin House of Cards, Glass
Flowers, Reckoner og Arpeggi. ■

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

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

Radiohead aftur á breytingaskei›inu

THOM YORKE Hljómsveit hans Radiohead vinnur nú að nýrri plötu og segir söngvarinn
tilfinninguna vera líka þeirri þegar hún vann að Kid A en hún var mjög ólík öllum fyrri
plötum sveitarinnar.



Keppni allra landsmanna
Frítt á leiki og happdrættispottur
Sextán ára og yngri fá frítt á leiki í Landsbankadeildinni í sumar og lenda 
í happdrættispotti þar sem dregnir verða út 100 glæsilegir vinningar. 
Miðar eru afhentir í útibúum bankans.
1. vinningur: 4 flugmiðar og 4 miðar á leik í Meistaradeild Evrópu. 
Aðrir vinningar: Áritaðar landsliðstreyjur og vandaðir fótboltar. 
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Við styðjum íslenska 
knattspyrnu með stolti

Kanadísk sýning á Bláa hnettin-
um eftir Andra Snæ Magnason
hefur verið tilnefnd til verðlauna í
fimm flokkum Dora-verðlaun-
anna, sem eru helstu leiklistar-
verðlaun Kanada.

Sýningin er sett upp af barna-
leikhúsinu Lorraine Kimsa
Theatre for Young People í
Toronto, en flokkarnir fimm eru
besta búningahönnun, besta sviðs-
hönnun, besta kóreógrafía, besta
leikstjórn og besta leiksýning árs-
ins. Tilkynnt verður um verðlaun-
in hinn 27. júní. 

Þótt sýningin sé ætluð fyrir
börn og sett upp af barnaleikhúsi
var hún engu að síður tilnefnd til
verðlauna utan barnasýninga-
flokka, þar á meðal sem besta
leiksýning Toronto á leikárinu
2004-2005. Dora Mavor Moore-
verðlaunin, eða Dora, eins og þau

eru nefnd, eru leiklistarverðlaun
sem veitt eru fyrir bestu leiksýn-
ingar Toronto, sem er stærsta
leihúsborg Norður-Ameríku á
eftir New York.

Leikhúsið LKTYP var stofnað
árið 1966 og hefur að markmiði að
hjálpa börnum að skilja flókið nú-
tímaumhverfi og þau vandamál
sem því tengjast með hjálp leik-
hússins, töfra þess og einstakrar
upplifunar. 

Þetta er stærsta leikhús sinnar
tegundar í Kanada og vinnur náið
með skólum, leikskólum og vinnu-
hópum við að tengja saman leik-
húsupplifun og skilning á um-
hverfinu. Blái hnötturinn var
stærsta verkefni leikhússins á
leikárinu 2004-2005 og var kynnt
þar sem „eitt ótrúlegasta, ævin-
týralegasta og innihaldsríkasta
barnaleikrit allra tíma“. ■

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

ÚR SÝNINGU ÞJÓÐLEIKHÚSSINS Kanadísk sýning á Bláa hnettinum hefur slegið í
gegn og hlotið fimm tilnefningar til verðlauna í Kanada, þar á meðal sem besta leiksýning
ársins.

Blái hnötturinn
heillar Kanadamenn
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Gleðifréttir frá Gleðistofu Íslands
Laugardaga kl. 11:30
og alla virka daga kl. 11:30, 16:30 og 21:30
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POPP TÍVÍ

7.00 Joyce Meyer 7.30 Benny Hinn 8.00 Ron
Phillips 8.30 Ísrael í dag 9.30 Blandað efni
10.00 Joyce Meyer 10.30 Miðnæturhróp
11.00 Blandað efni 11.30 Um trúna og til-
veruna 12.00 Freddie Filmore 12.30 Dr. Dav-
id Cho 13.00 Joyce Meyer 13.30 Robert
Schuller 14.30 Mack Lyon 15.00 Vatnaskil
16.00 Joyce Meyer 16.30 Blandað efni
17.00 Sherwood Craig 17.30 Maríusystur
18.00 Um trúna og tilveruna 18.30 Joyce
Meyer 19.00 CBN fréttastofan – fréttir á
ensku 20.00 Ísrael í dag 21.00 Gunnar Þor-
steinsson 21.30 Ron Phillips 22.00 Joyce
Meyer 22.30 Blandað efni 23.00 CBN frétta-
stofan – fréttir á ensku 0.00 Nætursjónvarp

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

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

STÖÐ 2 BÍÓ

6.00 Elephant Juice 8.00 Fame 10.10
Down With Love 12.00 Austin Powers in
Goldmember 14.00 Fame 16.10 Down
With Love 18.00 Austin Powers in Gold-
member 20.00 Elephant Juice 22.00
Operation Delta Force III: Cl (Strangl. b.
börnum) 0.00 Arresting Gena 2.00 The
Shadow (Strangl. b. börnum) 4.00 Oper-
ation Delta Force III: Cl (Strangl. b. börn-
um)

SKJÁREINN

12.00 Neighbours 12.20 Neighbours 12.40
Neighbours 13.00 Neighbours 13.20 Neigh-
bours 13.45 Idol – Stjörnuleit (e) 14.40 Ég
lifi... (2:3) (e) 15.25 You Are What You Eat
(2:8) (e) 15.50 William and Mary (2:6) 16.35
Apprentice 3, The (2:16) 17.45 Oprah Winfrey 

SJÓNVARPIÐ

21.25

ÚT OG SUÐUR. Í kvöld fer Gísli í heimsókn til
Jóns Sveinssonar, fyrrverandi liðsforingja í
Norska hernum, í Miðhúsum í Reykhólasveit.

▼

Fræðsla

20.05

KÓNGUR UM STUND. Brynja Þorgeirsdóttir kynnir
hestamennsku fyrir áhorfendum.

▼

Lífsstíll

20.00

DATELINE. Fréttaskýringaþáttur í umsjón Tom
Brokaw, Stone Phillips og Mariu Shriver.

▼

Fréttir

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Pingu, Litlir hnettir,
Vaskir Vagnar, Litlu vélmennin, Leirkarlarnir,
Véla Villi, Svampur, Smá skrítnir foreldrar,
Könnuðurinn Dóra, WinxClub, As told by Gin-
ger 1, Shin Chan, Scooby Doo, Lizzie McGuire,
Batman, Yu Gi Oh, Froskafjör, Shoebox Zoo) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.15 Home Improvement (20:22) (Handlag-

inn heimilisfaðir 1)
19.40 Whose Line Is it Anyway? (Hver á

þessa línu?)
20.05 Kóngur um stund (4:18) Umsjónar-

maður er Brynja Þorgeirsdóttir og hún
fjallar um allar hliðar hestamennsk-
unnar í þætti sínum. Það verða því
óvæntar uppákomur og sumarstemn-
ing á Stöð 2 í allt sumar.

20.35 Cold Case 2 (20:24) (Óupplýst mál)
Bönnuð börnum.

21.20 Twenty Four 4 (21:24) (24) Jack Bauer
kemst alltaf nær því að bjarga heimin-
um. Stranglega bönnuð börnum.

22.05 Medical Investigations (9:20) (Lækna-
gengið) Doktor Stephen Connor fer
fyrir sérfræðingasveit sem er kölluð til
þegar hætta er á ferðum. 

22.50 The Body (Hinn krossfesti) Fornleifa-
fræðingurinn Sharon Golban er við
rannsóknarstörf í Jerúsalem. Í æva-
gömlu grafhýsi finnur hún líkamsleifar
sem vekja mikla athygli. Á beingrind-
inni finnast ummerki sem benda til
þess að viðkomandi hafi verið kross-
festur. Ýmsir blanda sér í málið og
brátt er vinnufriðurinn úti. Aðalhlut-
verk: Antonio Banderas, Olivia Willi-
ams, John Shrapnel, Derek Jacobi.
Bönnuð börnum. 

0.35 Two Can Play That Game 2.05 Hilary
and Jackie 4.10 Fréttir Stöðvar 2 4.55 Tónlist-
armyndbönd frá Popp TíVí 

13.20 Í einum grænum (6:8) 13.50 EM í
kvennaknattspyrnu. Bein útsending frá leik
Þjóðverja og Frakka sem fram fer á Englandi.
15.50 Út og suður (6:12) 16.20 Táknmáls-
fréttir 16.30 Formúla 1. Bein útsending frá
kappakstrinum í Kanada. 

8.00 Morgunstundin okkar 8.02 Sammi
brunavörður 8.11 Fallega húsið mitt 8.20 Ket-
ill 8.33 Magga og furðudýrið ógurlega 9.00
Disneystundin 9.01 Stjáni 9.25 Sígildar teikni-
myndir 9.32 Sögur úr Andabæ 9.55 Hænsna-
kofinn 10.03 Matta fóstra og ímynduðu vin-
irnir 10.30 Hlé

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Landsleikur í handbolta Bein útsending

frá leik Íslendinga og Hvít-Rússa.
21.15 Út og suður (7:12) Gísli Einarsson

flakkar vítt og breitt um landið og
bregður upp svipmyndum af áhuga-
verðu fólki. Textað á síðu 888 í Texta-
varpi.

21.40 Napóleon (2:4) (Napoléon) Mynda-
flokkur í fjórum þáttum frá 2002.
Napóleón er fangi Englendinga á eyj-
unni St Helenu og rekur viðburðaríka
sögu sína fyrir breskri stúlku sem
hann kynnist þar. Leikstjóri er Yves
Simoneau og meðal leikenda eru
Christian Clavier, Isabella Rossellini,
Gérard Depardieu, John Malkovich og
Anouk Aimée. 

23.20 Fótboltakvöld 23.35 Stóra stökkið
0.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok 

13.15 Mad About Alice (e) 13.45 Burn it (e)
14.15 Dateline (e) 15.15 The Biggest Loser
– NÝTT! (e) 16.15 Jack & Bobby (e) 17.00
Brúðkaupsþátturinn Já – Ný þáttaröð (e)
18.00 Providence (e) 

18.45 Ripley's Believe it or not! (e) 
19.30 The Awful Truth Þættirnir eru gagnrýnar

en háðskar heimildamyndir um atburði
líðandi stundar.

20.00 Dateline Dateline er fréttaskýringa-
þáttur frá NBC sjónvarpsstöðinni í
Bandaríkjunum.

21.00 Worst Case Scenario Þættir um hvernig
ósköp venjulegt fólk bregst við
óvenjulegum aðstæðum; sýnd eru
bæði leikin atriði og raunveruleg. Í
þáttunum eru sjálfboðaliðar fengnir til
skora sjálfa sig á hólm og takast á við
það sem þeir óttast mest.

21.50 Da Vinci's Inquest Sakamálaþættir um
réttarannsóknardeild í Vancouver í
Kanada. Þættirnir byggja á lífi Larry
Campell, metnaðarfulls og vandvirks
dánardómstjóra í Vancouver sem í
starfi sínu lagði einlæga áherslu á að
gera borgina sína að betri stað til að
búa á en þættirnir gerast einmitt í
Vancouver. 

22.40 Catch a Falling Star Sydney Clarke er
stórstjarna í Hollywood sem gengur
allt í haginn. En þegar hún kemur að
unnusta sínum með annari konu,
stingur hún af og endar í litlum bæ
þar sem enginn þekkir hana og
ákveður að verða þar um kyrrt á
meðan hún er að átta sig. Aðalhlut-
verk: Sela Ward.

0.20 Cheers (e) 0.50 Boston Public 1.30
John Doe 2.15 Óstöðvandi tónlist 

▼

▼

▼

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT
13.00 Beach Volley: Swatch-fivb World Tour Italy
14.00 Football: UEFA European Women's Champ-
ionship England 17.45 Tennis: ATP Tournament
Queen's United Kingdom 19.15 Motorsports: Motor-
sports Weekend 19.45 Fight Sport: Fight Club 21.30
News: Eurosportnews Report 21.45 Beach Volley:
Swatch-fivb World Tour Croatia 22.45 Boxing

BBC PRIME
12.00 Classic EastEnders 13.00 EastEnders Omni-
bus 15.00 Extreme Animals 15.30 Weird Nature 16.00
The Chelsea Flower Show 17.00 A Place in France
17.30 Location, Location, Location 18.00 Monarch of
the Glen 19.00 Property People 20.00 Escape to the
Country 21.00 Pyramid 22.00 Medical Mysteries
22.50 Table 12 23.00 Battlefield Britain 0.00 Dan Cru-
ickshank Under Fire 1.00 Spain Means Business

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Built for the Kill 13.00 The Real Zulu Dawn
14.00 Zulu Dawn 16.30 Flying With Falcons 17.00 In
the Womb 19.00 World's Busiest Port 20.00 Air
Crash Investigation 21.00 Tsunami – The Day the
Wave Struck 22.00 The Sea Hunters 23.00 Journey
of Man

ANIMAL PLANET 
12.00 Big Cat Diary 13.00 Wild Indonesia 14.00
Austin Stevens – Most Dangerous 15.00 Seven Dea-
dly Strikes 16.00 Horsetails 16.30 Zoo Story 17.00
Lyndal's Lifeline 18.00 Big Cat Diary 19.00 Wild Indo-

nesia 20.00 The Amazing Talking Orang-utan 21.00
Gorilla, Gorilla 22.00 Pet Rescue 22.30 Breed All
About It 23.00 Wildlife SOS 23.30 Aussie Animal
Rescue 0.00 Austin Stevens – Most Dangerous 1.00
Crocodile Hunter

DISCOVERY 
12.00 Extreme Machines 13.00 Mummy Autopsy
14.00 Wild Weather 15.00 Why Intelligence Fails
16.00 Building the Ultimate 16.30 Massive Engines
17.00 Battle of the Beasts 18.00 American Chopper
19.00 Harley 20.00 Motorcycle Mania 21.00 Thunder
Races US 22.00 American Casino 23.00 War Surge-
ons 0.00 Scene of the Crime

MTV
12.00 Diary of 12.30 Movie Awards Weekend Music
Mix 13.00 The Fabulous Life of 13.30 All Eyes On
14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV
16.30 Punk'd 17.00 World Chart Express 18.00
Dance Floor Chart 19.00 Switched On 19.30 Wild
Boyz 20.00 MTV Live 21.00 Pimp My Ride 21.30 MTV
Mash 22.00 MTV Live 23.00 Just See MTV

VH1
12.00 Teen Sex Super Secret Movie Rules 13.00 VH1
Goes Inside 14.00 Fabulous Life Of... 16.00 Top 20
Awesome Movie Songs 18.00 Behind the Movie
20.00 Movie Love Songs 21.00 MTV at the Movies
21.30 VH1 Rocks 22.00 VH1 Hits

CLUB
12.40 City Hospital 13.35 Famous Homes &
Hideaways 14.00 Fantasy Open House 14.25 Parad-
ise Seekers 14.50 It's a Girl Thing 15.15 The Race
16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 Crime
Stories 17.40 Single Girls 18.40 The Roseanne Show
19.25 Matchmaker 19.50 Cheaters 20.40 Spicy Sex
Files 21.30 Sex Tips for Girls 22.00 Sextacy 23.00
City Hospital 0.00 In Your Dreams 0.30 Insights 1.00
The Race

E! ENTERTAINMENT
13.00 The E! True Hollywood Story 20.00 The
Entertainer 21.00 The E! True Hollywood Story 0.00
The Entertainer 1.00 The E! True Hollywood Story

CARTOON NETWORK
12.20 The Cramp Twins 12.45 Johnny Bravo 13.10
Ed, Edd n Eddy 13.35 The Powerpuff Girls 14.00
Codename: Kids Next Door 14.25 Dexter's
Laboratory 14.50 Samurai Jack 15.15 Megas XLR
15.40 The Grim Adventures of Billy & Mandy 16.05
Courage the Cowardly Dog 16.30 Foster's Home for
Imaginary Friends 16.55 Ed, Edd n Eddy 17.20 Dext-
er's Laboratory 17.45 Codename: Kids Next Door
18.10 The Powerpuff Girls 18.35 The Grim
Adventures of Billy & Mandy

JETIX
12.20 Digimon II 12.45 Super Robot Monkey Team
Hyperforce Go! 13.10 Iznogoud 13.35 Life With Louie
14.00 Three Friends and Jerry II 14.15 Jacob two-
two 14.40 Ubos 15.05 Goosebumps

MGM
12.19 The Man Who Fell to Earth 13.54 Fringe Dwell-
ers 15.34 The Broken Star 17.00 Love Crimes 18.30
The Betsy 20.34 I Start Counting 22.20 Joseph
Andrews 0.00 Straight Out of Brooklyn 1.25 Hard-
ware

TCM
19.00 Sweet Bird of Youth 21.00 The Strawberry
Statement 22.50 Joe: The Busy Body 0.15 Week-end
at the Waldorf 2.20 The Gazebo

HALLMARK
12.45 Dinotopia 14.15 By Dawn's Early Light 16.00
Flood: A River's Rampage 17.30 Ruby's Bucket of
Blood 19.15 H2O 21.00 Lonesome Dove: The Series
21.45 While I Was Gone 23.30 Lonesome Dove: The
Series 0.30 H2O 2.15 While I Was Gone

ERLENDAR STÖÐVAR

Sela Ann Ward fæddist 11. júlí árið 1956 í Meridian í
Mississippi. Hún er elst fjögurra systkina. 

Barnæska hennar var afar venjuleg. Hún lærði list-
ir og auglýsingafræði við Háskólann í Alabama, var
klappstýra, í systrafélagi og var valin heimkomu-
drottning í skólanum enda afskaplega falleg stúlka.

Eftir háskóla fór Sela til New York til að reyna fyrir
sér í auglýsingabransanum en eftir að hún var hvött til
að prófa fyrirsætustörf sló hún til. Sela lék í sjónvarps-
auglýsingum fyrir vörur eins og Pepsi og Maybelline
en eftir rúmlega tuttugu auglýsingar hætti Sela í
bransanum og flutti til Los Angeles til að verða leik-
kona.

Frumraun Selu í leiklistinni var árið 1983 þegar hún
lék í sjónvarpsþáttunum Emerald Point N.A.S. og það
sama ár fékk hún hlutverk á móti Burt Reynolds í
myndinni The Man Who Loved Women sem kom henni á

kortið. Sela lék líka í sjónvarpsþáttum eins og L.A. Law,
Night Court og Cameo By Night og myndum á borð við
Nothing in Common, Steele Justice og Hello Again.

Stóra tækifærið hennar Selu kom árið 1991
þegar hún fékk hlutverk sem ein af fjórum
systrum í dramaþættinum Sisters á NBC sem
sýndir voru á Íslandi. Sela varð strax vinsæl
meðal áhorfenda og fékk Emmy verðlaun
sem besta kvenleikkonan í dramaþáttaröð
árið 1994.

Sela hefur síðan þá fengið hlutverk í
myndum eins og Double Jeopardy, The
Fugitive og Runaway Bride en hefur gengið
mun betur í sjónvarpi.

Hún er gift fasteignajöfurnum Howard
Sherman og eiga þau saman tvö börn;
Austin Ward og Anabellu Raye.

Í TÆKINU 

Sló í gegn í Systrunum

Double Jeopardy – 1992 The Fugitive – 1993 The Day After Tomorrow – 2004
Þrjár bestu myndir 
Selu:

SELA LEIKUR Í CATCH A FALLING STAR Á SKJÁEINUM KL. 22.40 Í KVÖLD.
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BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Hádegisfréttir 13.00 Sakamálaleikrit
Útvarpsleikhússins, Lesið í snjóinn 14.10
Stofutónlist á sunnudegi 15.00 Eins og dýr í
búri 16.10 Listahátíð í Reykjavík 2005: 
18.28 Illgresi og ilmandi gróður 19.00 Ís-
lensk tónskáld: Atli Heimir Sveinsson 19.50
Óskastundin 20.35 Sagnaslóð 21.15 Lauf-
skálinn 21.55 Orð kvöldsins 22.30 Teygjan
23.00 Í leit að glataðri veröld

9.00 Gæðatónlist á sunnudagsmorgni 

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

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

12.45 Helgarútgáfan 16.08 Rokkland

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið
19.30 Fótbolta- og handboltarásin 
22.10 Popp og ról  
1.10 Ljúfir næturtónar

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

8.05 Morgunandakt 8.15 Tónlist á sunnu-
dagsmorgni 9.03 Á sumargöngu 10.15
Myndin af manninum 11.00 Guðsþjónusta í
Breiðholtskirkju

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.10 Staðan í fíkniefnamálum – Sigurður G.
Tómasson ræðir við Þórarinn Tyrfingsson. 
13.00 Hitt og þetta úr Allt og sumt e. 
14.00 Menningarþáttur 15.03 Bíóþátturinn
16.00 Tónlistarþáttur Dr. Gunna. 18.00
Sannar kynjasögur eftir Cheiro. 19.00 Staðan
í fíkniefnamálum 20.00 Messufall e. 21.00
Gullströndin – Skemmtiþáttur e.

9.00 Er það svo – Umsjón: Ólafur B. Guðna-
son e. 10.03 Gullströndin – Skemmtiþáttur
Reykjavíkurakademíunnar 11.00 Messufall –
Umsjón: Anna Kristine Magnúsdóttir 

7.05 Morguntónar 9.03 Helgarútgáfan 12.20
Hádegisfréttir 

12.40 MEINHORNIÐ 

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

Íslendingar og Hvít-Rússar mætast í landsleik í
handknattleik á sunnudagskvöld í beinni út-
sendingu. Þessar þjóðir bítast um sæti í Evrópu-
keppninni í handknattleik sem haldin verður í
Sviss á næsta ári. Liðin mætast í tveimur leikj-
um, sá fyrri er í Kaplakrika, sá síðari er í Minsk
18. júní og er einnig í beinni útsendingu sjón-
varpsins. Allir bestu handknattleiksmenn lands-
ins verða tiltækir í þessum mikilvægu leikjum,
þar á meðal atvinnumenn Íslands í Þýskalandi
og á Spáni, þar sem keppni lauk nú um mán-
aðamótin.

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Sjónvarpið kl. 19.35ÍSLAND – HVÍTA-RÚSSLAND

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Barist um sæti

Svar:Commodus úr kvikmyndinni
The Fall of the Roman Empire frá ár-
inu 1964.

„Livius, if you listen very carefully, you can
hear the gods laughing!“

»

19.40

LANDSBANKADEILDIN. Bein útsending frá leik
Fylkis og Grindavíkur í fimmtu umferð.

▼

Íþróttir

13.20 HM 2006. (Mike Tyson – Kevin
McBride) 15.00 US PGA 2005 – Monthly
15.45 Gillette-sportpakkinn 16.15 Banda-
ríska mótaröðin í golfi 17.10 Hnefaleikar
(Mike Tyson – Kevin McBride) 

10.50 Hnefaleikar (Mike Tyson – Kevin
McBride)

19.40 Landsbankadeildin (Fylkir – Grinda-
vík) Bein útsending frá fimmtu um-
ferð Landsbankadeildarinnar en um
helgina mætast eftirtalin félög: Fram –
ÍA, FH – Þróttur, ÍBV – KR, Fylkir –
Grindavík og Keflavík – Valur.

22.00 Landsbankamörkin Mörkin og mark-
tækifærin úr fimmtu umferð Lands-
bankadeildarinnar.

22.30 Aflraunir Arnolds (Arnold Schwarze-
negger-mótið 2005) Árlega flykkjast
bestu keppnismennirnir til Ohio í
Bandaríkjunum og taka þátt í móti
sem kennt er við Arnold Schwarze-
negger, ríkisstjóra í Kaliforníu, sem var
mikill íþróttagarpur á árum áður.
Keppt er í nær öllum greinum bar-
dagaíþrótta auk fitness, fimleika, lyft-
inga og vaxtarræktar svo fátt eitt sé
nefnt. Þetta er sannkölluð íþrótta-
veisla sem óhætt er að mæla með. 

23.00 Landsbankadeildin (Fylkir – Grindavík)
1.00 NBA (Úrslitakeppni)

▼

BBC FOOD

12.00 Delia's How to Cook 12.30 A Cook's Tour
13.00 Chalet Slaves 13.30 The Best 14.00 The Rank-
in Challenge 14.30 Wild Harvest 15.00 Who'll Do the
Pudding? 15.30 Ready Steady Cook 16.00 Secret
Recipes 17.00 Ainsley's Meals in Minutes 17.30
Worrall Thompson 18.30 Ready Steady Cook 19.00
Ching's Kitchen 19.30 Safari Chef 20.00 Can't Cook
Won't Cook 20.30 A Cook's Tour 21.30 Ready Stea-
dy Cook

DR1

12.00 Billedgudstjeneste fra Gjerrild Kirke 12.45
Speedway: Englands Grand Prix 14.15 Vild med Alice
14.45 Flyvende farmor 16.00 Bamses Billedbog
16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Fint skal
det være 17.40 Vagn i Japan 18.10 Landsbyhospita-
let 19.00 TV Avisen 19.15 S¢ndag 19.45 S¢ndags-
sporten med SAS liga 20.10 Da Holly forsvandt 21.05
Portræt af en morder 22.35 Made in Denmark: I
fællesskabets tjeneste

SV1

12.25 Mordet på en tidning 13.15 Världens bästa
Nilsson 14.15 Drömmarnas tid 15.00 Barn är livet
16.00 På fisketur med Lars & Bård 16.30 Mike Mulli-
gan och hans ånggrävskopa 16.55 Dagens visa 17.00
Så här går det till på Saltkråkan 17.30 Rapport 18.00
Little Britain 18.30 Sportspegeln 19.00 Bestäm dig,
Jimmy 19.20 Agenda 20.15 Orden med Anna
Charlotta 20.45 Vetenskap – Barndomens mysterier
21.15 Rapport 21.20 Design 365 21.25 Golf: LPGA
23.20 Sändning från SVT24

Ólafur Stefánsson.

Seinni leikurinn er í
Minsk 18. júní.
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Nú þegar hinn nýdanski Björn
Jörundur Friðbjörnsson er horf-

inn úr ritstjórastóli b&b eru miklar
vangaveltur um hver muni taka við

af honum. Steinar J.
Lúðvíksson, fram-
kvæmdastjóri Fróða,
er þögull sem gröfin
enda er góður tími

til stefnu því Björn
mun hafa skilið
eftir sig full-
klárað blað. Þó
eru ýmsar vær-
ingar og nafn
Guðmundar
Arnarsonar,

blaðamanns á
Séð og Heyrt og

mágs Bjarna
Brynjólfssonar,
verið mikið í um-
ræðunni. Eitt er víst
að næsti ritstjóri
mun þurfa að taka

til hendinni ef takast
á að rífa eina „karla-
blaðið“ á Íslandi upp
úr þeim öldudal sem
það hefur verið í. 

„Ég legg af stað 27. júní í beinni
útsendingu í Íslandi í bítið með
gulldrengnum Eiði Smára. Hann
ætlar að hjóla með mér fyrsta
daginn en þetta verður svona
ìcelebrityî hjólreiðaferð,“ segir
Eggert Skúlason sem er að skipu-
leggja hjólreiðaferð í kringum
landið til styrktar Hjartaheill,
með áherslu á Neistann sem er
deild innan samtakanna og hlúir
að hjartveikum börnum og að-
standendum þeirra. „Ég fæ þekkt
fólk til að hjóla með mér til að
styðja málstaðinn,“ segir Eggert
en meðal þeirra sem hjóla með
honum eru Jónsi úr Svörtum föt-
um, Kári Stefánsson, Jón Ásgeir í
Bónus og Ingibjörg Pálmadóttir. 

Fyrirtæki og einstaklingar
geta keypt kílómetra og lagt
þannig sitt af mörkum í söfnun-
ina. Öryggismiðstöðin Lífís, Vís
og Lýsing gerðu Hjartaheill kleift
að ráðast í verkefnið. Ísland í bít-
ið fylgir Eggerti og félögum eftir
og sýnir frá ferðinni þrisvar til
fimm sinnum í viku. „Ég hjóla
þetta á fimmtán dögum en tek
pásu um helgar, til að klofið á kall-
inum verði ekki ónýtt,“ segir Egg-
ert. Fyrst verður stefnt að Höfn í
Hornafirði, svo Akureyri og loks
endað í Reykjavík 15. júlí. 

„Eg var orðinn djöfull feitur
um áramót og sömuleiðis var fjár- hagur Hjartaheillar mjög magur,“

segir Eggert en hann er varafor-
maður samtakanna og sá einnig
um söluna á treyju Eiðs Smára í
lok apríl. Hann ákvað að skella sér
í þjálfun fyrir ferðina miklu og
verður sá undirbúningur sýndur í
Íslandi í bítið. „Ég er búinn að
léttast fullt. Ég segi nú ekki að ég

myndi kaupa latex-galla ótil-
neyddur en ég passa alveg í hjól-
reiðagalla,“ segir Eggert. 

Eggert skorar á Strákana á
Stöð 2 að taka alvöru verkefni sér
fyrir hendur og hjóla með honum.
„Ég býð þeim að hjóla með mér
eina dagleið á Möðrudalsöræfum,
92,23 km. Þeir hafa 12 klukkutíma

til að gera þetta,“ segir Eggert.
„Ef þeir þora ekki þá kemur það
bara í ljós. Ef þeir hins vegar
mæta og ná að klára þetta þá
býðst ég til að gera eitthvað fyrir
þá,“ segir Eggert, sem bíður
spenntur eftir því að leggja af
stað.

rosag@frettabladid.is

EGGERT SKÚLASON „Þetta verður fullt af fíflaskap og æðislegum boðskap,“ segir Eggert um ferðina.

EGGERT SKÚLASON: HJÓLAR HRINGINN FYRIR HJARTVEIKA

Vill Strákana í lið með sér
FRÉTTIR AF FÓLKI

HIN HLIÐIN
HIN HLIÐIN Á BALDVINI ALBERTSSYNI, HLJÓMBORÐSLEIKARA LOKBRÁR.

Hvernig ertu núna? Ég er að jafna mig eftir ferðalag til Normandí í Frakklandi. 
Augnlitur: Brúnn.
Starf: Rokkstjarna.
Stjörnumerki: Naut.
Hjúskaparstaða: Piparsveinn. Mjög svo einhleypur.
Hvaðan ertu? Fæddur og uppalinn í Reykjavík.
Helsta afrek: Það mun allt koma fram í ævisögunni eftir 50 ár.
Helstu veikleikar: Tölvuleikir, myrkfælni og rómantískar kvikmyndir.
Helstu kostir: Ég er jákvæður og hress.
Uppáhaldssjónvarpsþáttur: Horfi aldrei á sjónvarp.
Uppáhaldsútvarpsþáttur: Freysi á XFM.
Uppáhaldsmatur: Indverskur.
Uppáhaldsveitingastaður: Indverskur staður í London, man ekki nafnið.
Uppáhaldsborg: London.
Uppáhaldsíþróttafélag: Engin skoðun.
Mestu vonbrigði lífsins: Þau eru ekki enn komin.
Áhugamál: Tónlist, sagnfræði, kærusturnar mínar í hljómsveitinni, að skralla.

Viltu vinna milljón? Ég myndi vilja milljarð.
Jeppi eða sportbíll: Engin skoðun.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? Rokkstjarna eða
sagnfræðisérfræðingur.
Skelfilegasta lífsreynslan: Þegar hljómborðinu mínu var stolið. Ég
hef samt endurheimt það núna.
Hver er fyndnastur? Óskar trommari.
Hver er kynþokkafyllstur? Bara einhver sem líkist mér.
Trúir þú á drauga? Já.
Hvaða dýr vildirðu helst vera? Síberíski tígurinn eða kamelljón.
Hvaða dýr vildirðu ekki vera? Hamstur eða sjávardýr.
Áttu gæludýr? Já, svartan labrador sem heitir Argus.
Hvar líður þér best? Með mínum vinum og fjölskyldu.
Besta kvikmynd í heimi: 2001: A Space Odyssey.
Besta bók í heimi: Get ekki ákveðið mig því þær eru svo margar.
Næst á dagskrá: Bara að vinna í músíkinni.

1.5.1983

Sagnfræ›ingur Lokbrár

... fær David Beckham. Ef hann
er staddur hér á landi þá hefur
hann aldeilis leikið á íslenska
fjölmiðlamenn, sem hafa alls
staðar gripið í tómt.

HRÓSIÐ

Allt um fasteignir
og heimili
á mánudögum í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Tvær glæsilegar á tískus‡ningu
Sennilega hefur aldrei verið hald-
in jafn flott tískusýning hér á
landi og sú sem efnt var til í
Skautahöllinni á föstudaginn. Erin
O'Connor var viðstödd sýninguna
en hún er ein frægasta fyrirsæta í
heimi í dag. Henni þótti sýningin
glæsileg og afar fagmannlega
unnin. „Mér finnst frábært að
halda svona flotta tískusýningu á
Íslandi því mig hefur alltaf langað
að koma til Íslands,“ sagði Erin en
þessi glæsilega fyrirsæta hefur
meðal annars verið í auglýsinga-
herferðum fyrir Chanel,
Givenchy, Versace, Dolce &
Gabbana, Gucci, Armani og Jean
Paul Gaultier. Með henni á sýn-
ingunni var meðal annars vinkona
hennar Jade Parfit, sem einnig er
heimsfræg fyrirsæta. Erin
O'Connor þótti Whistles vera með
flottustu fötin á sýningunni.
„Whistles heillaði mig mest með
klæðilegum fötum í þjóðlegum
stíl. Ég er hérna sem boðsgestur
en ég var fyrst að hitta Jón Ásgeir
nú í kvöld. Hann er afar heillandi
maður,“ sagði Erin, sem sást síðar
um kvöldið dilla sér af mikilli
snilld á dansgólfinu á Nasa. 

Dorrit Moussaieff var að sjálf-
sögðu viðstödd sýninguna enda
ekki óvön að spóka sig um í há-

tískufatnaði. Hún var stórglæsi-
leg að vanda, brosmild og glöð og
yfir sig hrifin af sýningunni. „Mér
fannst þetta rosalega flott og fötin
voru glæsileg. Ég er mjög stolt af
Íslendingum að halda ekta há-
tískusýningu. Þetta er bara byrj-

unin.“ Athygli vakti að Ólafur
Ragnar Grímsson var ekki í fylgd
með Dorrit. „Hann er á fundi með
átta hagfræðingum, hann er alltaf
að vinna,“ sagði hún og hló dátt.
„Á meðan fæ ég að gera þetta
skemmtilega.“ ■

ERIN OG JADE Erin O'Connor er ein
frægasta fyrirsæta í heimi í dag. Hún
skemmti sér vel á tískusýningunni og
mætti með vinkonu sinni Jade Parfitt. Hér
eru þær stöllur á Glamour Women of the
Year verðlaununum. 

DORRIT MOUSSAIEFF
Hún var stórglæsileg eins og alltaf og naut
sín vel á sýningunni. Ólafur var ekki með
henni því eins og hún orðaði það sjálf,
„Hann er alltaf að vinna.“ 
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Vissir flú...
a› 20% af rafmagni í Danmörku kemur frá vindmyllum,
en fla› er heimsmet í n‡tingu vindorku?

Róa›u flig í Köben
Á bátaleigunni í Kristjánshöfn er hægt a› leigja
árabáta og róa um síkin hvort sem flú ert a› leita
a› frábærri fjölskylduskemmtun e›a rómantískri
turtildúfufer› sem endar á kaffihúsi flar sem skilja
má bátinn eftir.

Sannkalla›ir djassgeggjarar!
fia› jafnast ekkert á vi› djasshátí›ina í
Kaupmannahöfn sem haldin er í júlí ár hvert og er
stærsta uppákoma borgarinnar. Fyrstu 10 dagar
mána›arins eru hreinlega tro›fullir af tónum enda
yfir 800 tónleikar haldnir í gör›um, kaffihúsum,
torgum og börum borgarinnar.

Mundu!
Horfa „í öfuga átt“ á›ur en flú fer› út á götu! Besta lei›in
til a› pirra Lundúnabúa er a› standa vinstra megin í
tvíbrei›um rúllustiga.

Ekki!!!
»Ef flú vilt for›ast fla› a› reita frændur okkar Dani til

rei›i skaltu hafa eftirfarandi atri›i bak vi› eyra›:

»Ekki kvarta yfir óbeinum reykingum

»Ekki sleppa flví a› ná augnsambandi vi› fla› fólk sem
flú skálar vi› flví ef flú gerir fla› bo›ar fla› 7 ára depur›
í kynlífi flínu!

»Aldrei fara yfir á rau›u gönguljósi!

 London-Stansted

Reykjavík

Kaupmannahöfn

Frankfurt-Hahn

Stutt til allra átta
Frankfurt Hahn er frábærlega sta›settur og vegir fla›an liggja til
margra áhugaver›ustu sta›a Evrópu. Flug og bíll til Frankfurt
Hahn klikkar ekki. fiú finnur aksturslei›beiningar og uppl‡singar
á icelandexpress.is.

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

FRANKFURT HAHN fi‡skaland

KAUPMANNAHÖFN Danmörk

LONDON England

Ég kemst í hátí›arskap...
City of London Festival er árleg menningarhátí›
sem haldin er 27. júní til 13. júlí. Mjög miki› er um
a› vera á me›an á hátí›inni stendur enda nær
hún til flestra listageira og höf›ar jafnt til ungra
sem aldinna. Lestu flér til um hátí›ina á
www.colf.org.

Sigldu frá Camden Town til Notting Hill
Á Camden útimarka›num er margbroti› úrval af alls kyns
fatna›i og varningi. Vi› bendum fólki sérstaklega á
fur›ulegu pönkaratískubú›ina Cyberdog sem er vel fless
vir›i a› sko›a. Fáir vita a› hægt er a› sigla frá Camden
fyrir lítinn pening alla lei› til Notting Hill. Stórskemmtilegur
möguleiki fyrir Lundúnafara.

Vertu bræt og far›u til Brighton!
fiegar ríkar poppstjörnur fá nóg af ysnum í London
flytja flær til fallega sjávarbæjarins Brighton sem
er í um klukkustundar fjarlæg› frá höfu›sta›num.
Nota›u tækifæri› og heimsæktu flessa
háskólaborg sem er talin sú fjölskrú›ugasta í
Englandi. Röltu me› fjölskyldunni eftir glæsilegri
strandlengjunni flar sem flú finnur heilu torfurnar
af frábærum veitingastö›um. Glæsilegt tívolí er
vi› endann á ströndinni og flar finnst me›al annars
karókíbar sem opinn er allan sólarhringinn... er
hægt a› bi›ja um meira?

Vissir flú...
A› næsturlífi› er frábært í Frankfurt og gamli mi›bærinn
heillandi en borgin er fló a›allega flekkt fyrir fjármála- og
i›na›aráherslur (stundum köllu› Bankfurt).

Fer›amöguleikarnir eru ótakmarka›ir
Flugvöllurinn Frankfurt Hahn er sta›settur í mi›ju
eins fallegasta héra›s fi‡skalands, Hunsrück héra›i,
milli fljótanna Mósel, Rínar, Nahe og Saar. Á flessu
svæ›i er fjöldi lítilla bæja, gamalla kastala, mylla
og rómantískra dala sem tilvaldir eru til göngu-
og hjólafer›a og siglinga.

Sjávarflorp í seilingarfæri
Dragør er lítill og fallegur sjávarbær í strætófæri
vi› Kaupmannahöfn. fiar eru ómótstæ›ilegir
veitingasta›ir flar sem fiskurinn er borinn fram
beint úr sjónum og hellulög› mjóstrætin skapa
ógleymanlega stemningu.

Flóamarka›urinn á Frederiksberg
Frederiksberg Fleemarket er haldinn alla
laugardaga frá kl. 8–14. fiar fást notu› föt, antik-
munir, skartgripir og alls kyns annar varningur
sem vert er a› sko›a.

Sólarlandi› Danmörk
Á sumrin ver›ur gjarnan mjög heitt í
Kaupmannahöfn og flá er tilvali› a› skella sér
me› lestinni ni›ur á strönd á Amager e›a
Íslandsbryggju og skora á innfædda í strandblak.

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

FRANKFURT

SAARBRÜCKEN

BONN

KOBLENZ

TRIER

KÖLN

LUXEMBOURG

STRASBOURG

KAISERSLAUTERN

WIESBADEN

FRAKKLAND

BELGÍA fi†SKALAND

HOLLAND

...NÚ ER KOMINN TÍMI Á

FYRIR fiÚSUND ÁRUM
UPPGÖTVU‹U ÍSLENDINGAR

AMERÍKU
EVRÓPU!

www.londontown.com

www.aok.dk

www.flyhahn.com

Barnaver›

Ver› frá

5.995 kr.
7.995 kr.

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

*

Óor›i›
Kynfrelsi er meðal mikilvægustu

persónuréttinda hverrar manneskju.
Í kynfrelsi á að felast sjálfsákvörðunar-
réttur og auðvitað réttur til að geta hafn-
að kynferðislegu samneyti við aðra mann-
eskju. Kynfrelsið er ekki nægilega vel
varið í núgildandi kynferðisbrotakafla.
Það birtist meðal annars þannig að hegð-
un og andlegt ástand þolenda getur haft
áhrif á refsivernd þeirra. Og hjúskapar-
staða getur sömuleiðis skipt máli við
ákvörðun refsinga fyrir kynferðisbrot.
Auðvitað er það mjög óeðlilegt. Þess
vegna er mjög gott að nú standi til að
semja nýtt frumvarp um ákvæði kynferð-
isbrotakaflans.

DRYKKJA þolenda sem veldur rænu-
leysi getur til dæmis haft áhrif á þá refs-
ingu sem lögð er við kynferðismökum
gegn vilja þeirra. Þessi nálgun fellur eðli-
lega mjög illa að hugmyndum um að allt
fólk eigi að hafa sjálfsákvörðunarrétt í
þessum efnum, eins og öðrum. Sennilega
eru þetta leifar af eldri hugmyndum um
kynferðisbrot og stöðu kvenna. Í eldri
hegningarlögum var refsivernd kvenna
vegna nauðgana mjög ólík eftir því hvort
þær höfðu á sér óorð eða ekki. Löggjafinn
virtist telja tjón þeirra kvenna sem höfðu
á sér óorð minna af nauðgun en þeirra
kvenna sem ekki höfðu orð á sér.

NÚTÍMAÚTGÁFAN af þessari „óorðs-
hugmynd“ er sú að þegar brotið er gegn
manneskju sem sefur ölvunarsvefni telst
afbrotið ekki til nauðgunar í skilningi
laga. Óæskileg hegðun þolenda virðist
valda því að kynferðisbrotinu er fundið
annað nafn sem vægari refsing er lögð
við. Hegðun þolenda getur því haft þau
áhrif að kynferðisbrot sem ætti að teljast
til nauðgunar gerir það ekki, í skilningi
laga. Löggjafinn virðist fókusera á það
hver kom þolanda í þetta ástand, hvort
brotaþoli „geti sjálfum sér um kennt“ eða
ekki.

HEGNINGARLÖGIN geyma annað
sérkennilegt ákvæði sem segir meðal
annars að refsing fyrir tiltekin kynferðis-
brot, þar á meðal nauðgun, megi falla
niður ef þolandi og gerandi eru hjón eða
sambúðarfólk. Þetta ákvæði gefur til
kynna að kynferðisbrot geti í þeim tilvik-
um verið einkamál þolanda og geranda.
Kannski það sem einhverjir myndu kalla
„stormasama sambúð“. Þetta endurspegl-
ar líka að kynferðisbrot milli tengdra
aðila sé ekki jafnalvarlegt brot og á milli
ókunnugra.

ÞESSI hugmynd er arfleið þess tíma
þegar nauðgun var talin afbrot gegn fjöl-
skyldu þeirrar konu sem varð fyrir af-
brotinu. Nauðgun var að sumu leyti talin
sambærileg eignaspjöllum. Eimir kannski
enn eftir af þessum hugmyndum í hegn-
ingarlögum? Að þolandi nauðgunar sé
fjölskylda konu sem fyrir henni verður?
Eða eru þetta leifar af eignarréttarsjónar-
miði – þannig að með því að giftast þol-
andanum sé skaði nauðgunar að engu orð-
inn?

BAKÞANKAR
ÞORBJARGAR S.

GUNNLAUGSDÓTTUR


