TÓNLIST
ÞÓRA INGÓLFSDÓTTIR

SVALA BJÖRGVINSDÓTTIR

Heilla›ist af New York

N‡ plata á lei›inni

●

ferðir

●

bílar

18. júní 2005 - 163. tölublað – 5. árgangur

r
afslátaftunammibarnum
á laugardögum

▲

▲

BLS. 20

Í MIÐJU BLAÐSINS

50%
VIRK SAMKEPPNI

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Fréttasími: 821 7556

LAUGARDAGUR
Berum fullt traust til
þjálfarans og leikmanna
Jónas Kristinsson, formaður
KR-Sports, segir engan
taugatitring vera í
Vesturbænum þrátt
fyrir afleitt gengi í
upphafi móts. Þjálfarinn
verður ekki rekinn og
stjórnin stendur
heilshugar á bak
við þjálfarann og
leikmenn liðsins.
ÍÞRÓTTIR 26

Þefaðir uppi
Er hægt að lesa í persónuleika manna
og starf út frá rakspíranum?
Fréttablaðið fékk fjóra karlmenn úr mismunandi
starfsstéttum til að segja
frá uppáhaldsrakspíranum sínum og þrjár
konur til að giska á
hver ætti hvaða
spíra.

Hrekklaus dugnaðarforkur
Halldór Ásgrímsson er góður húmoristi,
ræktarsamur við fjölskyldu sína og
berst ekki mikið á.
Veikleiki hans er
þungt skap og
stundum þunglamaleg framkoma. Halldór er maður vikunnar.
MAÐUR VIKUNNAR 10

VEÐRIÐ Í DAG

FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

ILMUR 22

KVENKYNS HEIÐURSVÖRÐUR Að þessu sinni stóðu eingöngu kvenlögregluþjónar heiðursvörðinn fyrir framan Alþingishúsið að morgni 17. júní. Þeim hefur eflaust verið býsna heitt í

búningunum svörtu enda var þjóðhátíðardagurinn sá heitasti síðan lýðveldið var stofnað. Veðrið var aðeins síðra á norðan- og austanverðu landinu en þátttaka í hátíðarhöldum var
engu að síður víðast hvar með miklum ágætum.

Stoltur af ﬂjó›inni
Breytingar á stjórns‡slu landsins og auki› samstarf atvinnulífsins og hins opinbera voru á me›al ﬂess sem Halldór Ásgrímsson tæpti á í ﬂjó›hátí›arræ›u
sinni í gær. Forma›ur Samfylkingarinnar segir slíkar breytingar tímabærar.

BJART MEÐ KÖFLUM suðvestan og
vestan til, annars yfirleitt skýjað. Hætt við
lítilsháttar súld með norður- og austurströndinni. Hiti 8-17 stig, hlýjast til landsins
VEÐUR 4
suðvestan til.
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ÞJÓÐHÁTÍÐARRÆÐA
Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra boðaði breytingar á stjórnsýslu ríkisins í sinni fyrstu þjóðhátíðarræðu
í blíðskaparveðri á Austurvelli í
gær. Hann kallaði jafnframt eftir
auknu samstarfi ríkis og atvinnulífs á sviði nýsköpunar.
„Mennirnir eru jafn ólíkir og
þeir eru margir,“ voru upphafsorð forsætisráðherra. Í ræðu
sinni kvaðst Halldór binda miklar vonir við störf endurskoðunarnefndar stjórnarskrárinnar
sem skipuð var í byrjun þessa
árs. Þá sagði hann ekki síður
nauðsynlegt að endurskoða
skipulag stjórnsýslunnar. „Það
þarf að gera hana markvissari og
meira í takt við tímann,“ sagði
forsætisráðherra en síðast fór
slík skoðun á stjórnarráðinu
fram árið 1969. „Ég tel mikilvægt að hefjast handa um slíka
endurskoðun nú í haust og ljúka
henni á tiltölulega stuttum tíma.“
Halldór gerði að umtalsefni að
ekki ætti að einblína á það sem
miður færi heldur draga lærdóm
af mistökunum og horfa björtum
augum á framtíðina. Hann bar í
framhaldi af því saman frásagnir
af árinu 1955. „Sumir myndu
kalla þetta rigningarsumarið
mikla, aðrir myndu minnast þess
sem ársins þegar Halldór Laxness fékk Nóbelsverðlaunin.“

HALLDÓR ÁSGRÍMSSON „Íslendingar eiga

að bera höfuðið hátt,“ sagði forsætisráðherra í ávarpi sínu.

Forsætisráðherrann lét þá
skoðun enn fremur í ljós að stórfyrirtæki sem skiluðu miklum
arði bæru samfélagslega ábyrgð
og eðlilegt væri að þau tækju
þátt í mikilvægum málum á sviði
nýsköpunar, menningar og velferðar. „Þeim ber að nýta hagnað
til að byggja upp.“ Halldór gat
þess einnig að Íslendingar væru í
fjórða sæti í heiminum yfir þær
þjóðir sem sýndu hraðastar
framfarir á sviði rannsókna og
nýsköpunar.
Mikillar bjartsýni gætti í
ræðu forsætisráðherra, sem
sagði að Íslendingar ættu að bera
höfuðið hátt án þess að ofmetnast. „Ég er stoltur af íslensku
þjóðinni.“
„Þetta er auðvitað orðið löngu
tímabært, ríkisstjórnin hefur
haft tólf ár til þessa verkefnis,“
sagði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar,
um hugmyndir forsætisráðherra
um breytingar á stjórnsýslunni.
Jón Bjarnason, þingmaður
Vinstri grænna, telur að með tillögum sínum sé forsætisráðherrann að beina sjónum almennings
frá ástandinu eins og það er í
dag. „Við ættum að endurskoða
allt ferlið í kringum sölu á ríkiseignum, þar hefur framganga
ríkistjórnarinnar verið með ólík- fgg
indum.“

FRÁ ÖXNADAL Tveir ungir menn dóu í umferðarslysi á þessum slóðum í fyrrinótt.

Umferðarslys í Öxnadal:

Tveir piltar
bi›u bana
Tveir unglingspiltar létu lífið
þegar bifreið sem þeir voru í lenti
utan vegar í mynni Öxnadals aðfaranótt föstudags.
Þegar sjúkralið kom á vettvang
voru piltarnir látnir. Hinir tveir
piltarnir voru fluttir slasaðir á
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri.
Annar þeirra var lagður inn á
slysadeild en hinn á gjörgæslu.
Drengnum sem lagður var inn
á slysadeild líður vel eftir atvikum en hinn var fluttur á Landspítalann í Reykjavík til frekari skoðunar. Hann liggur þungt haldinn á
gjörgæsludeild og segja læknar
enn of snemmt að segja til um
batahorfur hans.
Þeir sem létust í slysinu hétu
Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 18
ára, til heimilis að Kirkjuvegi 18,
Reykjanesbæ, og Þórarinn Samúel Guðmundsson, 15 ára, til heimilis að Silfurtúni 18c, Garði.
Sökum slyssins var hætt við
hátíðahöld í tilefni þjóðhátíðarinnar í Garðinum.
Engin vitni voru að slysinu en
lögreglan á Akureyri rannsakar
tildrög þess.
-ifv
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Mjög góð kjörsókn í írönsku forsetakosningunum:

Starfsmannafélag
Hafnarfjarðar:

Búist vi› annarri umfer›
SPURNING DAGSINS
Benedikt, er ﬂetta draumi líkast?
„Nei, þetta er blákaldur veruleikinn.“
Benedikt Erlingsson leikstýrði sýningunni Draumleikur, sem valin var sýning ársins á Grímunni, íslensku leiklistarverðlaununum, á fimmtudaginn.
Benedikt var einnig valinn leikstjóri ársins.

Norður-Kórea vill funda:

Lítill áhugi í
Washington
WASHINGTON, AP Norður-kóresk
stjórnvöld segjast vilja funda
með bandarískum stjórnvöldum
í næsta mánuði og ræða um
kjarnorkuafvopnun. Háttsettur
embættismaður í Washington
segir að bandarísk stjórnvöld
taki þessar yfirlýsingar ekki alvarlega og líti á þær sem enn eitt
mælskubragðið af hálfu NorðurKóreumanna.
Samningaviðræður hafa legið
niðri í eitt en Kim Jong-il, leiðtogi Norður-Kóreumanna, segist
reiðubúinn að funda á ný ef honum verði sýnd tilhlýðileg virðing. Bandaríkjamenn segja
Norður-Kóreumenn verða að
sýna að þeir séu reiðubúnir að
taka þátt í uppbyggilegum viðræðum, en það hafi þeir ekki
gert hingað til. ■

LÖGREGLUFRÉTTIR
ÁTÖK Á DANSLEIK Átök brutust út á dansleik í Ólafsvík í
fyrrakvöld með þeim afleiðingum að færa þurfti einn á
sjúkrahús. Sauma þurfti nokkur spor í höfuð mannsins en
hann fékk að fara heim að aðgerð lokinni. Málið er upplýst
en kæra hefur ekki verið lögð
fram.
RANGUR STAÐUR Ölvaður
maður ákvað að fá sér léttan
blund eftir sama dansleik í
Ólafsvík. Hann taldi besta
náttstaðinn vera þriggja hæða
vinnupall við byggingu í bænum. Tókst lögreglu að vekja
manninn í morgunsárið áður
en slys hlaust af.
INNBROT HJÁ KA Tilkynnt var
um innbrot í KA-heimilið á
Akureyri í fyrrinótt. Litlu var
stolið en talsverðar skemmdir
unnar á innanstokksmunum.
Málið er í rannsókn.

TEHERAN, AP Afar góð kjörsókn var í
írönsku forsetakosningunum í gær.
Úrslit munu liggja fyrir í dag en búist er við að kjósa þurfi aftur á milli
þeirra tveggja sem flest atkvæði
hlutu.
Þegar 41.000 kjörstaðir voru
opnaðir víðs vegar um Íran í gærmorgun var ljóst að þorri kjósenda
hygðist nýta sér kosningarétt sinn
og í gærkvöld var talið að kjörsókn
hefði verið um sextíu prósent.
Lengja þurfti opnunartíma kjörstaða vegna kjörsóknarinnar.
Fyrir fram var búist að Hashemi
Rafsanjani, fyrrverandi forseti,
myndi fá flest atkvæði og annað
hvort
myndi
umbótasinninn

Samkomulag
um samning

Mostafa Moin eða harðlínumaðurinn Mohammad Bagher Qalibaf
lenda í öðru sæti. Fái enginn frambjóðenda hreinan meirihluta verður
kosið aftur að viku liðinni á milli
þeirra tveggja efstu.
Talið er að íranskir kjósendur
hafi færst í aukana eftir að Ali
Khameini erkiklerkur hvatti þá til
að kjósa. Áeggjan erkiklerksins
kom eftir að George W. Bush
Bandaríkjaforseti sagði kosningarnar marklausar þar sem öll völd
væru í höndum klerkaráðsins. ■

Starfsmannafélag Hafnarfjarðar og launanefnd sveitarfélaga náðu samkomulagi um nýjan kjarasamning á fundi sem
haldinn var í gær, 17. júní. „Við
gengum frá samningi sem var á
svipuðum nótum og samningurinn
við samflotsfélögin. Við erum
með breitt félag og tekið er tillit
til þeirrar samsetningar í þessum
samningum,“ sagði Árni Guðmundsson, formaður Starfsmannafélags
Hafnarfjarðar.
Kynning á samninginum verður á
þriðjudaginn og taka félagsmenn
þá afstöðu til hans. ■

KJARAMÁL

KLERKARNIR KUSU LÍKAAli Khameini
erkiklerkur stingur kjörseðli sínum ofan í
kjörkassann undir vökulu auga Khomeinis
forvera síns.

Milljar›ar fram úr fjárlögum
Skólar og heilbrig›isstofnanir fóru mest umfram heimildir ári› 2004. Átta rá›uneyti héldu sig innan
marka en ﬂrátt fyrir ﬂa› fór rekstur stofnana 1,7 milljar›a fram úr fjárlögum.
RÍKISSJÓÐUR Samkvæmt bráðabirgðauppgjöri fjármálaráðuneytisins eru gjöld ríkissjóðs
tæpum tíu milljörðum lægri en
fjárlög gera ráð fyrir. Það er
mikil breyting frá síðustu árum
en þá fór ríkisreikningur að
meðaltali yfir tuttugu milljarða
fram úr fjárlögum. Brotalamir
voru hins vegar á rekstri ríkisstofnana, sem fór samtals 1,7
milljarða fram úr fjárlögum og
virðist að mestu leyti mega
rekja það til nokkurra menntaog heilbrigðisstofnana.
Mestu munaði um ýmsar viðhalds-, vega- og byggingaframkvæmdir sem var frestað og þá
spöruðust tæpir þrír milljarðar
vegna hafna- og flugvallarframkvæmda og framkvæmda á vegum menntamálaráðuneytisins
sem voru innan heimilda. Stofnkostnaður og viðhald voru samtals 7,2 milljörðum innan heimilda.
Sú ríkisstofnun sem mest fór
fram úr heimildum var Landspítali - háskólasjúkrahús með
945 milljónir fram úr fjárlögum, og samanlagður halli
Heilsugæslunnar í Reykjavík,
heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni og Tryggingastofnunar ríkisins er um 800 milljónir.
Rekja má halla þessara stofnana til uppsafnaðs rekstrarvanda frá fyrri árum.
Landbúnaðarháskólinn
á
Hvanneyri og Hólaskóli, sem
heyra undir landbúnaðarráðuneytið, fóru samanlagt 250
milljónir króna fram úr fjárlögum. Aðrir háskólar fóru 427
milljónir fram úr. Þá fóru framhaldsskólarnir 254 milljónir
fram úr heimildum, en þeir hafa
þó greitt niður uppsafnaðan
halla frá fyrri árum og flestir
þeirra
héldu
sig
innan
rammans.

Ráðherrar bera ábyrgð á
framkvæmd fjárlaga og þeim
ber skylda til að bregðast við ef
útgjöld fara fjögur prósent
fram úr heimildum. Menntamálaráðuneytið er rétt undir
þessum mörkum með 3,9 prósenta halla en landbúnaðar- og
utanríkisráðuneytið fara bæði
langt yfir þetta þak. Þessi þrjú
ráðuneyti virðast öll hafa dregið úr öðrum kostnaði til að vega
upp á móti því. Þannig voru
beingreiðslur til bænda 243
milljónum innan heimilda árið
2004,
utanríkisráðuneytið
greiddi ekki rúman hálfan milljarð í þróunarsjóð Evrópusambandsins og framkvæmdir á
vegum menntamálaráðuneytisins reyndust 1.526 milljónir inngrs@frettabladid.is
an heimilda.

ÚTGJÖLD RÍKISSTOFNANA:
UMFRAM FJÁRHEIMILDIR
Ráðuneyti
Landbúnaðar
Utanríkis
Menntamála
Heilbrigðismála

Hlutfall
11,3%
10,0%
3,9%
1,7%

Dýrasta ráðuneytið
Heilbrigðismálaráðuneytið
fór
milljarð fram
úr fjárlögum
á síðasta ári,
sem er mest í
krónum talið,
JÓN KRISTJÁNSSON en ráðuneytið
er langfjárHeilbrigðismálaráðherra.
frekast og tekur til sín tæp
45 prósent af fjárlögunum. Flestar stofnanir þess virðast eiga í
rekstarvanda sem ekki sér fyrir
endann á og mikið af hallanum er
uppsafnaður rekstrarvandi frá
fyrri árum sem í einhverjum tilvikum er að aukast frekar en hitt.

Upphæð
251
300
833
1.001

ÚTGJÖLD RÍKISSTOFNANA:
INNAN FJÁRHEIMILDA
Ráðuneyti
Hlutfall
Iðnaðar- og viðskipta 21,8%
Sjávarútvegs
10,0%
Forsætis
8,9%
Fjármála
8,2%
Umhverfis
5,7%
Samgöngu
4,4%
Dómsmála
3,6%
Félagsmála
0,3%

Upphæð
484
275
71
506
121
291
451
20

Upphæðir í milljónum króna. Þessar
tafla sýnir rekstrargjöld ráðuneytanna
og undirstofnana þeirra en ekki
framkvæmdir og rekstrartilfærslur.

Skiluðu hlutfallslega mestum afgangi
Gjöld flestra stofnana hjá iðnaðar- og
viðskiptaráðuneytinu voru innan
heimilda.
Mestu
munaði um rúmlega tvö hundruð
milljóna inneign hjá Orkustofnun og tæpra áttatíu milljóna inneign hjá Löggildingarstofunni.

Eins og síðustu ár
voru
nær
allar
stofnanir sjávarútvegsráðuneytisins
innan marka. Mestur afgangur var hjá
Fiskistofu,
174
milljónir og einungis rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins var
með umframgjöld.

Hjá forsætisráðuneytinu
munaði
mestu um þrjátíu
milljóna afgang af
ýmsum verkefnum,
og 27 milljóna afgang af bæði rekstri
aðalskrifstofu og minningarsafns um Halldór Laxness.

Fóru hlutfallslega mest fram úr
Framúrkeyrsla landbúnaðarráðuneytisins skrifast að langmestu leyti á tvo
skóla. Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri fór 143 milljónir
fram úr heimildum, hlutfallslega
mest allra skóla á landinu, og
Hólaskóli fór 110 milljónir fram
yfir.

Rekstur sendiráða
fór 231 milljón fram
úr fjárlögum og
sýslumannsembættið í Keflavík fór 100
milljónir fram yfir
heimildir. Halldór
Ásgrímsson var utanríkisráðherra megnið af árinu og hlýtur
að bera mesta ábyrgð á framúrkeyrslunni.

Það eru einkum
háskólarnir
sem
standa
illa
hjá
menntamálaráðuneytinu, en söfn og
listastofnanir haldast í samræmi við
heimildir. Háskólinn á Akureyri
fór mest fram úr heimildum, 36
prósent. Framhaldsskólarnir eru
almennt að bæta sig.

Pétur Blöndal:

Lúðvík Bergvinsson:

Ögmundur Jónasson:

Á a› halda sig
vi›
fjárlög
„Menn eiga

Óhóflegar
Buddan vir›ist
framúrkeyrslur
ótæmandi
„Ef þingið
„Það er grát-

að halda sig
við
fjárlög
því þau eru
ákveðin lög.
Það er náttúrlega orðið dálítið
mikið
þegar einstök
ráðuneyti eru farin að fara um og
yfir tíu prósent fram úr fjárlögum. Hins vegar geta komið upp
aðstæður sem geta réttlætt slíkar
framúrkeyrslur og það þarf að
skoða hvort þessar aðstæður hafi
verið óhjákvæmilegar og ef þær
eru það þarf að taka þær inn í
fjáraukalög, annars ekki. Þetta
verður eflaust rætt á þingi þegar
það kemur saman,“ segir Pétur
Blöndal, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, um eyðslu ráðuneytanna umfram fjárlög.

sæti væru
ráðherrar
dregnir til
ábyrgðar á
stundinni.
Þetta dregur
fram
h v e r s u
fráleitt það er að þingið sitji
ekki lengur. Þegar svona
alvarlegir hlutir koma upp á
yfirborðið hafa þingmenn,
sem eiga að hafa eftirlit með
framkvæmdavaldinu, ekkert
um það að segja. Ráðherrar
eiga að þurfa að svara samstundis fyrir svona framúrkeyrslur á Alþingi,“ segir Lúðvík Bergvinsson, alþingismaður Samfylkingarinnar, um
framúrkeyrslur ráðuneytanna
á síðasta ári.

legt að budda
utanríkisráðuneytisins
hefur
virst
nær
ótæmandi á
undanförnum
árum.
Jafnvel þó að ég sé hlynntur því
að við rækjum okkar hlutverk
vel á alþjóðavettvangi held ég að
kominn sé tími til að við endurskoðum það hvernig við verjum
okkur fjármunum í utanríkisráðuneytinu. Ég hef vaxandi efasemdir um að við séum að verja
peningunum á skynsamlegan
máta,“ segir Ögmundur Jónasson, þingmaður Vinstri grænna,
um framúrkeyrslu utanríkisríkisráðuneytisins.

15. - 19. júní 2005

KRINGLU

Miðvikudagur
10.00 til 18.30

Fimmtudagur
10.00 til 21.00

Föstudagur
17. júní - lokað

Laugardagur
10.00 til 18.00

Sunnudagur
13.00 til 17.00

KAST
20 50%
til

afsláttur
afnýjum vörum

Veitingastaðir
og Kringlubíó
eru með opið
lengur á kvöldin.

Nýtt kortatímabil

Opið

10-18 í dag
www.kringlan.is upplýsingasími 588 7788 skrifstofusími 568 9200
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GENGIÐ
GENGI GJALDMIÐLA 16.06.2005

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

64,95 65,27

Sterlingspund

GBP

Evra

EUR

78,73

Dönsk króna

DKK

10,58 10,64

Norsk króna

NOK

10,01 10,06

Sænsk króna

SEK

8,50

8,55

Japanskt jen

JPY

0,60

0,60

SDR

XDR

118,39 118,97
79,17

95,13 95,69

Gengisvísitala krónunnar
110,95 -1,23%
HEIMILD: Seðlabanki Íslands
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Ægisgarður í Reykjavíkurhöfn:

Hunsaði stöðvunarmerki:

Skip Greenpeace í Reykjavík

Enda›i sár
á sjúkrahúsi

Vikuheimsókn
skips náttúrverndarsamtakanna
Greenpeace, MV Arctic Sunrise,
hingað til lands hófst í gær en þá
lagðist skipið við bryggju við
Ægisgarð í Reykjavík.
Frode Pleym, talsmaður
Greenpeace, sagði að samtökin
myndu virða þjóðhátíðardag
Íslendinga og ekki standa fyrir
neinum uppákomum. Í staðinn
fengu borgarbúar að skoða sig
um í skipinu og nýttu allmargir
sér það boð.
Klukkan 10 á mánudagsmorgun verður svo boðað til blaðamannafundar um borð þar sem
fjallað verður bæði um hval-

UMHVERFISVERND

tvö ár eru liðin síðan stjórnvöld
hér heimiluðu hvalveiðar í
vísindaskini. Heimsóknin fer
fram á sama tíma og yfir
stendur fundur Alþjóðahvalveiðiráðsins í Kóreu.

LÖGREGLUMÁL Eftirför lögreglunnar
á Selfossi vegna ökumanns sem
sinnti ekki stöðvunarmerkjum
endaði með því að maðurinn ók bíl
sínum á stóran stein.
Lögreglu grunaði ökumanninn um
ölvun og hóf því eftirför. Þess var
þó gætt að halda góðri fjarlægð
enda rásaði bíll mannsins mikið.
Fór hins vegar svo að við gatnamót
Eyrarbakka- og Þorlákshafnarvegar náði ökumaðurinn ekki
beygju með þeim afleiðingum að
hann ók út af og endaði á kletti.
Var hann fluttur á slysadeild en
meiðsl hans reyndust ekki alvarleg.

-óká

- aöe

MV ARCTIC SUNRISE Greenpeace-samtökin eru stödd hér á landi til að ræða hvalveiðar

og hlýnun á norðurslóðum. Blaðamannafundur verður haldinn um borð á mánudaginn.

veiðar þjóðarinnar og svo um
hlýnun á norðurslóðum sem haft
getur í för með sér verulegar
breytingar á náttúrufari um
allan heim.
Heimsókn skipsins til landsins nú er sögð af því tilefni að

Mikil umferð um landið:

Kvarta›
undan hra›a
LÖGREGLUMÁL Áberandi mikið var
um hraðakstur á þjóðvegum
landsins í gær og fyrradag og
höfðu flest lögregluembætti við
þjóðveginn nóg að gera við eftirlit.
Lögreglan á Akureyri mældi
tuttugu ökumenn sem óku of
hratt í umdæminu, margir þeirra
voru verulega yfir hámarkshraða.
Að auki fékk lögreglan margar tilkynningar frá vegfarendum
sem kvörtuðu yfir háskalegum
akstri. Lögregla í Borgarnesi og
á Blönduósi hafði talsverðan viðbúnað en þar fór umferð að
mestu vel fram. Töldu lögreglumenn að mikil umferð hefði
komið í veg fyrir stöðugan framúrakstur og ofsahraða.

HITI Á ÞJÓÐHÁTÍÐ Fimm manns fengu
aðsvif í hitanum og mannþrönginni á
Austurvelli í gær.

Þjóðhátíð á Austurvelli:

Fimm manns
féllu í öngvit

- aöe

ÓEINING UM STEFNUNA Jean-Claude Juncker og Jose Manuel Barroso, forseti framkvæmdastjórnar ESB, eru ekki öfundsverðir af því
hlutverki að sætta ólík sjónarmið innan sambandsins.

Danir breyta nafnalögum:

Taka má upp
fö›urnöfn
Danskir þingmenn samþykktu ný nafnalög sem fela
meðal annars í sér að öllum skuli
vera frjálst að taka upp eftirnafn
sem fleiri en tvö þúsund Danir
bera. Upphaflega stóð til að gera
þau eftirnöfn frjáls sem fleiri en
eitt þúsund bera, en eftir að
danska þinginu höfðu borist yfir
tuttugu þúsund mótmæli, þar á
meðal frá Stoltenberg-ættinni,
voru mörkin hækkuð upp í tvö
þúsund. Það þýðir að um 160
eftirnöfn hafa verið gefin frjáls í
stað 350 hefði frumvarpið náð að
ganga fram óbreytt.
Önnur breyting fól í sér
endurvakningu föðurnafna að
íslenskri hefð og þá geta Danir
líka kennt sig við móður sína líkt
og Íslendingar. ■

DANMÖRK

Vi›ræ›urnar í hnút
Gert var hlé á lei›togafundi ESB-ríkjanna eftir a› vi›ræ›ur um fjárlög sambandsins voru komnar í hnút. Lei›togarnir kappkosta vi› a› halda lífi í
stjórnarskrársáttmálanum en ljóst er a› ﬂeir róa á móti straumnum.
Jean-Claude Juncker,
forsætisráðherra Lúxemborgar,
gerði hlé á leiðtogafundi Evrópusambandsins stuttu eftir hádegi í
gær. Umræður um fjárlög sambandsins fyrir tímabilið 2007 til
2013 fóru í hnút og Juncker mun
hafa boðað hina leiðtogana 24 á
sinn fund til þess að ræða einslega við þá áður en lengra verður
haldið.
Leiðtogarnir kappkosta við að
halda lífi í stjórnarskrársáttmálanum þótt lítil von sé um að
það takist. Í drögum að ályktun
sem leiðtogarnir ræddu í gær
kemur meðal annars fram, að þótt
Frakkar og Hollendingar hafi

BRUSSEL, AP

hafnað sáttmálanum þýði það
ekki að gjá hafi myndast á milli
Evrópusambandsins og borgara
þess, og tefli Evrópusamrunanum
ekki endilega í tvísýnu. Það hafi
aldrei verið jafn aðkallandi og
einmitt nú að halda honum áfram.
„Evrópusambandið hefur gert
okkur kleift að tryggja velferð
þegna okkar, gildi okkar og hagsmuni, og gert okkur að leiðandi
afli í alþjóðamálum,“ segir meðal
annars í drögunum.
Leiðtogar ESB-ríkjanna 25 viðurkenna þó að þeir hafi staðið sig
illa í að kynna þegnum sínum
stjórnarskrána og þurfi að taka
sig á í þeim efnum. Þá hefur verið

VEÐRIÐ Í DAG

ákveðið að framlengja frestinn til
að staðfesta stjórnarskrána, en
hann átti að renna út í nóvember
á næsta ári. Nýr frestur verður
ákveðinn að ári.
Ljóst er að við ramman reip er
að draga. Svíar munu ekki staðfesta stjórnarskrársáttmála Evrópusambandsins nema Frakkar
og Hollendingar boði til annarra
þjóðaratkvæðagreiðslna, segir
Göran Persson forsætisráðherra
Svíþjóðar. „Ef þeir geta ekki
sannfært þegna sína um að kjósa
aftur um sömu stjórnarskrá, er
dæmið fallið um sjálft sig og
óþarfi að halda fullgildingarferlinu áfram.“ ■

ÞJÓÐHÁTÍÐ Fimm manns féllu í
yfirlið vegna hitans á hátíðarsamkomunni á Austurvelli í gærmorgun.
„Fyrst var það skáti sem hneig
út af stuttu eftir að forsætisráðherra hóf ræðu sína og svo þegar
nokkuð var liðið á ræðuna hneig
eldri maður einnig niður. Við
hjónin hlúðum að skátanum en
sjúkrabíll var kallaður á vettvang
fyrir eldri manninn,“ segir Dagur
B. Eggertsson, borgarfulltrúi og
læknir, sem varð vitni að tveimur
atvikanna. Dagur taldi líklegt að
fólkið hefði borðað lítið og því
hefði hitinn og þrengslin farið
verr með það en ella.
Maðurinn sem fluttur var á
bráðamóttöku var á batavegi eftir
að hafa fengið aðhlynningu og var
-ifv
líðan hans sögð góð.

LÖGREGLUFRÉTTIR
BÍLVELTA Í JÖKULDAL Lögreglan á
Egilsstöðum fékk tilkynningu um
bílveltu í Jökuldal í fyrrakvöld.
Ökumaður bílsins og farþegi
komu sér sjálf á sjúkrahús þar
sem ástand þeirra var kannað og
reyndist hvorugt illa slasað.
BÍLVELTA Á NESJAVÖLLUM Bíll
valt á vegi skammt frá Nesjavöllum í fyrradag. Var einn
fluttur á sjúkrahús til rannsóknar
en meiðsli viðkomandi voru
óveruleg. Grunur leikur á að um
ölvunarakstur hafi verið að ræða.
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Forseti Íslands sæmdi tólf Íslendinga fálkaorðunni í gær:

Ei›ur Smári fékk riddarakross
KJÖRKASSINN
Eru Íslendingar að verða of
feitir?

ORÐUVEITINGAR Forseti Íslands,
Ólafur Ragnar Grímsson, veitti í
gær tólf einstaklingum heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu
við hátíðlega athöfn að Bessastöðum.

Allir tólf fengu afhentan
riddarakross fálkaorðunnar, sem
er fyrsta stig orðunnar. Næstu stig
eru stórriddarakross, stórriddarakross með stjörnu og loks stórkross.

Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já
Nei

87%
13%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að veita fólki fálkaorðu fyrir
vel unnin störf?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

FRÁ BESSASTÖÐUM

Fálkaorðan er veitt tvisvar á
ári, 17. júní og 1. janúar. Að auki er
orðan veitt erlendum ríkisborg-

urum en þá sérstaklega í tengslum
við opinberar heimsóknir.

RIDDARAKROSS HINNAR ÍSLENSKU FÁLKAORÐU 17. JÚNÍ 2005:

fyrir vísindastörf.
Jóhann R. Benediktsson, sýslumaður á
Keflavíkurflugvelli,, fyrir störf í þágu löggæslu og fíkniefnavarna.
Jónas Hallgrímsson, framkvæmdastjóri
Austfars, fyrir framlag til samgangna og
ferðamála.
Leifur Breiðfjörð, listamaður, fyrir framlag
til glerlistar.
Páll Samúelsson, kaupsýslumaður, fyrir
framlag til viðskiptalífs og menningar.
Páll Steingrímsson, kvikmyndagerðarmaður, fyrir framlag til heimildarmyndagerðar.
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, formaður
Sambands íslenskra sveitarfélaga, fyrir störf
í þágu sveitarstjórnarmála.

Dr. Bjarni Guðmundsson, prófessor,
Hvanneyri, fyrir landbúnaðarrannsóknir.
Drífa Kristjánsdóttir,, fyrir störf að velferðarmálum unglinga.
Eiður Smári Guðjohnsen, knattspyrnumaður, fyrir íþróttaafrek.
Eyjólfur Sigurðsson, forseti Kiwanis
International, fyrir störf í þágu félagsmála á
alþjóðavettvangi.
Guðbjörg Kristjánsdóttir, forstöðumaður
Gerðarsafns, fyrir störf í þágu lista og
menningar.
Dr. Haraldur Sigurðsson, jarðfræðingur,

VIÐ LEIÐI JÓNS SIGURÐSSONAR Stefán Jón Hafstein, forseti borgarstjórnar, lagði blómsveig að leiði Jóns Sigurðssonar.

- aöe

MÆÐGUR Á UPPHLUT Þær Rannveig og Guðrún klæddu sig upp í
upphlut í tilefni þjóðhátíðarinnar. Þær sögðu það vera skyldu allra
kvenna sem ættu slíkan búning að klæðast honum á þessum degi.

Rjómablí›a í Reykjavík
Á me›an höfu›borgarbúar nutu ve›urblí›unnar á ﬂjó›hátí›ardaginn sást
ekki til sólar á Akureyri. Allir voru ﬂó í sólskinsskapi eins og vera ber.

Kvæði Halldórs
Laxness
Nýtt safn margra
þekktustu kvæða
Halldórs Laxness sem
hafa verið þjóðinni
mest hjartfólgin.
Verð 2.990 kr.

Það var sannkölluð 17. júní
stemning í miðbæ Reykjavíkur
í gær enda léku veðurguðirnir
við hvern sinn fingur. Borgarbúar spókuðu sig léttklæddir um
borgina sem skartaði sínu fegursta. Á Arnarhóli var skipulögð
dagskrá langt fram á nótt.
Í Hljómskálagarðinum höfðu
verið sett upp leiktæki af ýmsu
tagi sem heilluðu litlu börnin og
á Austurvelli var saman kominn
mikill fjöldi, aðallega ungt fólk,
sem naut veðurblíðunnar.
Þrátt fyrir sólarlausan 17.
júní á Akureyri var fjölmenni
við hátíðarhöldin sem hófust
klukkan níu í gærmorgun og
stóðu sleitulítið fram á rauða
nótt.
Dagskráin var fjölbreytt að
vanda en sjálf hátíðardagskráin

hófst klukkan tvö á Ráðhústorgi
og stóð fram eftir degi.
Að henni lokinni var meðal
annars boðið upp á skemmtisiglingar á Akureyrarpolli og gestum boðið að skoða Davíðshús
eftir miklar endurbætur. Klukkan átta um kvöldið hófst tónlistar- og skemmtihátíð á Ráðhústorgi og eftir miðnætti fjölmenntu Akureyringar í Síkisdans við Torfunesbryggju en í
framtíðinni mun göngugatan á
Akureyri tengjast Akureyrarpolli með sjávarsíki.
fgg / kk

JÓLABOÐ 17. JÚNÍ Sindri Freyr og vinir
hans héldu jólaboð á Austurvelli. Þau vildu
með því minna á að jólaboðskapurinn ætti
að vara allt árið.

1.

FRÉTTABLAÐIÐ/FRÉTTABLAÐIÐ / HÖRÐUR / KK

Skáldverk
Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM
8. – 14. júní

edda.is

FÉLAGAR FAGNA Þeir Jón Tryggvi, Valur og Kristján Brynjar nutu
veðurblíðunnar en þjóðhátíðardagurinn í ár er sá heitasti frá lýðveldisstofnun.

HUNDURINN KÓKÓ Það er ekki eingöngu mannfólkið sem heldur
upp á þjóðhátíðardaginn. Hundurinn Kókó var mjög ánægður með
þá athygli sem hann fékk.

BROSMILD BLÖÐRUBÖRN Þessar glaðlegu systur tóku þátt í hátíðarhöldunum á Akureyri og höfðu gaman af. Sú yngri er tæplega
eins og hálfs árs og blaðran átti allan hug hennar.

ÞÉTTSKIPUÐ GÖNGUGATA Hafnarstræti var lokað fyrir akandi umferð og iðaði gatan af lífi og fjöri frá hádegi og fram á nótt.

Afnemum VSK
af öllum fatnaði
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tti.
Álagður vir ngildir 19,68% afslæ
jaf
24,5% sem

Um helgina færðu allan dömu-,
herra- og barnafatnað, undirföt,
sokka, og sokkabuxur án VSK.

Dagana 17.-19. júní afnemum
við VSK af öllum fatnaði í
verslunum Hagkaupa.

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður sinn virðisaukaskatt af þessari sölu.
Verðlækkunin er alfarið á kostnað Hagkaupa.

f27160205_david_____05.jpg
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FRÁ DEGI TIL DAGS

SJÓNARMIÐ

KÁRI JÓNASSON

Forsætisráðherra talaði um úrtölumenn og þá
bjartsýnu í fyrstu þjóðhátíðardagsræðu sinni.

Ljósi› í myrkrinu e›a
myrkri› í deginum?
alldór Ásgrímsson forsætisráðherra hélt sína fyrstu þjóðhátíðardagsræðu á Austurvelli í gær, í sömu viku og stjórnarandstaðan hefur haldið uppi miklu málþófi vegna sölu
ríkisbankanna tveggja, Landsbankans og Búnaðarbankans. Forsætisráðherra kom hvergi beint inn á þetta mál í ræðu sinni, en talaði í
upphafi hennar um úrtölumennn og þá sem eru bjartsýnir: „Hvor
hópurinn er nú líklegri til að láta okkur líða betur, fyllast bjartsýni og
vilja til að sækja fram? Þeir sem sjá myrkrið í deginum, eða þeir sem
sjá ljósið í myrkrinu? Hvorn hópinn viljum við hafa félagsskap af? Ég
held að við vitum öll svarið,“ sagði forsætisráðherra.

H

Hér hafa fyrirtæki á sí›ari árum stutt margvíslega starfsemi og
veitt mikilvæga a›sto› vi› ‡mis verkefni, svo sem á svi›i landgræ›slu, heilbrig›ismála og ‡miss konar menningarmála, sem
ber a› ﬂakka. Hins vegar ver›ur mönnum hugsa› til ‡missa
ﬂjó›ﬂrifaverkefna ﬂegar tala› er um milljar›a gró›a bankanna
á nokkrum mánu›um.
Hann fjallaði um gróða og umsvif í þjóðfélaginu, ekki síst á fjármálamarkaði, og sagði þorra landsmanna hafa notið góðs af þeim
breytingum sem orðið hafa, en ekki þó alla. Í framhaldi af því sagði
hann: „Fyrirtæki bera samfélagslega ábyrgð, sérstaklega gagnvart
starfsmönnum. Þeim ber að nýta hagnað til að byggja upp. Það er
eðlilegt að þau taki þátt í mikilvægum málum á sviði menningar og
velferðar. Þeim ber ekki síst að leggja fram fjármuni til að efla nýsköpun og fjölbreytni í atvinnulífi. Þar geta þau lagt meira af mörkum, ekki síst stærstu fjármálafyrirtæki landsins. Ríkisstjórnin vill
samstarf um það og skapa til þess nauðsynlegan farveg í formi
öflugra sjóða sem við eigum ekki í dag.“
Þarna kemur forsætisráðherra inn á mál sem margir hafa velt
fyrir sér, en það er hvernig stórfyrirtækin, sem mörg eru í mikilli útrás, skila einhverju hingað heim, einhverju áþreifanlegu fyrir samfélagið, en ekki aðeins fyrir stjórnendur og hluthafa. Mörgum hefur
fundist að samfélagið hér á landi njóti ekki mikils ávinnings af útrás
og stórgróða margra fyrirtækja. Þau skapa að vísu mörg störf fyrir
Íslendinga innanlands sem utan, vekja mikla athygli á Íslandi og íslensku þjóðlífi, en menn hafa viljað sjá þetta enn skýrar í krónum og
aurum, tölum sem hægt er að heimfæra sem ávinning fyrir íslenskt
efnahagslíf. Það er alþekkt fyrirbæri víða um lönd að stórfyrirtæki
leggja ómælda fjármuni til menningar og lista, svo eftir er tekið.
Heilu menningarstofnanirnar eru reistar fyrir framlög frá stórfyrirtækjum. Hér hafa fyrirtæki á síðari árum stutt margvíslega starfsemi og veitt mikilvæga aðstoð við ýmis verkefni svo sem á sviði
landgræðslu, heilbrigðismála og ýmiss konar menningarmála, sem
ber að þakka. Hins vegar verður mönnum hugsað til ýmissa þjóðþrifaverkefna þegar talað er um milljarða gróða bankanna á
nokkrum mánuðum. Fer mest af þeim fjármunum aftur inn í bankana, svo kaupauki stjórnendanna verði enn meiri og stærstu hluthafarnir græði enn meira, eða fer eitthvað af þessum fjárhæðum til
þjóðþrifamála? Það er kannski eitthvað af þessum fjármunum sem
forsætisráðherra er að tala um að fari í öfluga sjóði til eflingar nýsköpunar og fjölbreytni í atvinnulífinu.

Davíð að hætta?

Lítið heyrst

Sögur um að Davíð Oddsson sé að
hætta í stjórnmálum hafa ágerst, og
fyrir því eru nokkrar ástæður. Sú sem
er sögð vega þyngst er að Kristján
Andri Stefánsson, sem hefur verið einn
dyggasti starfsmaður í herliði Davíðs
allt frá því hann tók
við hefur verið fluttur
til og er nú starfandi
hjá Eftirlitsstofnun
EFTA, ESA. Kristján
Andri mun hafa
verið duglegur í
starfi og tryggur
Davíð. Eftir að
hann er ekki lengur í
herbúðunum er mikils saknað.

Það hefur nánast ekkert heyrst frá
Davíð Oddssyni meðan Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra sér ekki
fram úr augum vegna anna. Þess er
beðið að Davíð tjái sig um gang þjóðmála, en langt er síðan hann hefur gert
það af festu og hörku.

Grunurinn styrkist
Þeir sem telja að Davíð Oddsson sé að
hætta í stjórnmálum benda á fleira.
Hann hefur verið einstaklega duglegur
við að koma vinum sínum í skjól.
Frægast til þessa er skipun Júlíusar
Hafstein í embætti sendiherra og ráðning Láru Margrétar Ragnarsdóttur, fyrrum þingmanns Sjálfstæðisflokks, í

óþekkt starf sem borgað er með þeim
peningum sem annars hefðu farið til
Mannréttindaskrifstofu Íslands. Nýjast
er björgun Davíðs á Markúsi Erni
Antonssyni úr útvarpshúsinu þar sem
útvarpsstjóri, sem er gamall vinur ráðherrans, hefur átt vonda vist síðustu
mánuði. Guðmundur Árni Stefánsson
gekk inn í innsta hring
þegar hann studdi
eftirlaunaforréttindi
ráðherrans og fær
nú sendiráð að
launum. Sagt er að
erfitt sé að sjá hvað
Davíð á eftir að gera
til viðbótar fyrir vinagarðinn.

sme@frettabladid.is

Brá›um ver›ur
l‡›veldi› gamalt og viturt
Lýðveldið okkar varð 61 árs í gær.
Það er enginn aldur – 61 árs. Og
það er engin afmælisdagakurteisi
að halda slíku fram. Jung, sá frjói
en mollukenndi hugsuður, hefði
flokkað þennan aldur innan manndómsára. Sá sem er 61 er enn ekki
gamall þulur – grand old man –
heldur er fullur þátttakandi í erli
dagsins, of flæktur í vildar-,
vensla- og vinatengsl til að geta
búið yfir visku hins gamla. En er
samt að vitkast. Hann á aðeins
eftir tvö ár að næstu hlutverkaskiptum sínum. Fram undan er
viska frelsuð frá hagsmundatengslum – viska þeirra sem geta
metið framtíðina út frá almannahag og hinum eilífa einstaklingi;
laus undan taumlausri frekjunni
sem við berum í brjósti okkar og
sífellt sífrar: Hvað með mig?
Hvað fæ ég?
Auðvitað þroskast samfélög
ekki eins og einstaklingar og
framsetning Jung á þroskaferli
mannsins á ekkert skylt við þróun
íslenskrar
samfélagsgerðar
undanfarna sex áratugi. Akkúrat
ekki neitt. Og við ættum alls ekki
að láta það eftir okkur að hugsa
þannig. Nóg höfum við skaðað
samfélagið okkar með persónugerð persónulausra þátta. Fjallkonan hefur hvorki gert íslenskum konum greiða né auðgað
þjóðernishugmyndir
okkur.
Persónugerð landsins, tungunnar
og sögunnar hefur gert okkur að
gæslumönnum fortíðar fremur en
þeim sköpurum framtíðar sem við
ættum að vera. Hin óblíðu náttúruöfl sem hafa mótað harðgert
fólk öldum saman eru bara grín
úr einhverjum pistlahöfundum
frá miðbiki nítjándu aldar. Við
höfum fyrir löngu snúið á harðgerða náttúruna; komið okkur upp
hitaveitu og þreföldu hljóðeinangruðu gleri. Ef vindurinn

LAUGARDAGSBRÉF
SKRIFAR UM BLESSAÐ
LÝÐVELDIÐ OKKAR.

GUNNAR SMÁRI
EGILSSON

gnæðir, ýlfrar og gnaustar er
hann aðeins að humma með sjálfum sér á leið sinni gegnum daginn. Það er enginn að hlusta lengur. Hin óblíða náttúra er persóna
úr leikriti sem er fyrir löngu fallið og verður ekki aftur sett upp
hérna megin kjarnorkuveturs.
En samt. Það er alltaf gaman
að reyna að blása persónu í jafn
leiðinleg fyrirbrigði í fjöll, goshveri, samfélagsgerð og pólitík.
Og samkvæmt Jung er íslenska
lýðveldið á síðasta spretti manndómsáranna. Að baki er bernskan
og ungmanndómsárin og fram
undan viska efri áranna. Og það
er aldeilis eitthvað til að hlakka
til. Er ellin ekki einmitt rétti
aldurinn fyrir lýðveldi? Er lýðveldi ekki líkara Guði að þessu
leyti en til dæmis fótboltaliði?
Þegar Guð var ungur átti hann í
eilífu basli; setti svo ströng lög og
illa útskýrðar reglur að hann varð
að vísa þegnum sínum úr landi.
Og voru þeir þó aðeins tveir.
Seinna lét hann skapið hlaupa
með sig í gönur og drekkti öllum
nema allra dyggustu flokksmönnum sínum. Stjórnartíð hins unga
Guðs einkenndist af sífellum inngripum í líf einstaklinganna og
endalausum lagasetningum. Það
var ekki fyrr en á æskudögum
Evrópusambandsins að mönnum
tókst að semja lengri, óskiljanlegri og leiðinlegri lög en Guð las

fyrir Móse á sínum tíma. Upp úr
því missti Guð trúna á handstýrð
samfélög, gaf eftir öll samskipti
við mennina til sonar síns og
hefur að mestu haldið sig til hlés
upp frá því – lærði að sleppa og
leyfa lífinu að hafa sinn gang.
Jung segir að æskunni ljúki
þegar við verðum 21. Lýðveldið
náði þessum áfanga á viðreisnarárunum. Að baki var hlaup okkar
með stríðsgróðann í næstu gotterísbúð, strákaslagur á skólalóð
íslenskra stjórnmála og ákvörðun
um að öruggast væri að hafa
barnapíu á Miðnesheiði ef eitthvað kæmi upp á. Ungmanndómsárin einkennast af ofmati á eigin
getu, óbilandi trú á eigin delluhugmyndir og fyrirlitningu á
reynslu aldanna. Fullyrðing Steingríms Hermannssonar um að lögmál hagfræðinnar þyrftu ekki að
gilda hér þótt þau ættu við annars
staðar voru einkunnarorð þessa
skeiðs. Samkvæmt Jung lauk því
1987 þegar hafinn var undirbúningur að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið; viðurkenning þess að okkur farnist
best að laga okkur að heiminum í
stað þess að bíða þess að hann lagi
sig að okkur – sem er lærdómur
og grundvöllur manndómsáranna.
Og fram undan er viska efri áranna; þegar lýðveldið okkar
verður loks grand old man og
losnar við afganginn af sjálfshyggjunni, hagsmunagæslunni og
öðlast virðingu fyrir fólki – ekki
aðeins því fólki sem nýtist okkur.
Þá hefur okkur tekist að bera
þetta lýðveldi okkar þangað sem
það á heima; sem staðgengill
öldungaráðsins.
Við skulum vona að svo sé – í
það minnsta halda því fram
daginn eftir afmælið – að lýðveldið okkar sé hægt og bítandi að
þroskast, eldast og vitkast. ■

Tjöld
-landsins mesta úrval
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Simex Coho
2ja manna
Einfalt og skemmtilegt
göngutjald.
Þyngd 2,6 kg

Verð
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OG SEGÐU SKOÐUN ÞÍNA
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Allt
um brúðkaup
Svanhildar
og Loga

Börn níðingsins
Smáíbúðahverfinuí
búa enn hjá honum

Barnaníðingur gen
laus í Smáíbúðahv gur
erfinu.
DV fékk hann til að
játa.
Foreldrar eru skel
fing
lostnir og varnarla u
usir
gagnvart níðingn
um
sem notaði eigin
börn sem beitu.
Bls. 12-13

Fórnarlamb
handrukkara
svarar fyrir sig

Helgarblað kKlara í Nylon
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DAGBLAÐIÐ VÍSIR
132.

TBL. – 95. ÁRG.

Bls. 8

omin á fas

t

– VERÐ KR. 295

Bls. 53

FÆÐINGARÞUNGLYNDI

Allt um
brúðkaup
ársins

Logi leiddi
Svanhildi
sjálfur inn
kirkjugólfið
Bls. 14-16

Þegar
kraftaverk
snýst upp í
svartnætti
Bls. 26-27

Nemendur
Þorfinns vilja grýta
hann með eggjum

ﬂú

HALLDÓR ÁSGRÍMSSON

FORSÆTISRÁÐHERRA OG LÖGGILTUR ENDURSKOÐANDI

Hugsanlegt vanhæfi Halldórs
Ásgrímssonar forsætisráðherra
til afskipta af sölu Búnaðarbankans síðla árs 2002 hefur
verið í fréttum undanfarna daga
og vikur. Með skömmum fyrirvara boðaði hann til blaðamannafundar síðastliðinn
mánudag. Þar birti hann
þá niðurstöðu Ríkise n d u r s k o ð u n a r,
eftirlitsverkfæris
Alþingis,
að
ástæðulaust væri
að véfengja hæfi
forsætisráðherra
til afskipta af
sölu ríkisbankanna. Hagsmunir
hans
í
krafti
Skinneyjar-Þinganess væru smávægilegir,
en
fyrirtækið er að
34 prósentum í
eigu ættingja
forsætisráðherra. Stjórnarandstæðingar véfengja réttmæti
þess að Ríkisendurskoðun fjalli um
lögfræðileg álitamál
sem þetta og raunar
hefur ríkisendurskoðandi sínar efasemdir
sjálfur í þeim efnum.
Hvað sem öðru líður sté
Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra fram með
minnisblað Ríkisendurskoðunar sjálfum sér til varnar.
Ríkisendurskoðandi haggast
ekki og segir Halldór ekki
vanhæfan.
Halldór
Ásgrímsson
fæddist á Vopnafirði 8.
september 1947 í þekktu
húsi sem nú kallast Kaupvangur en kennt var við
dönsku verslunina Örum og
Wulf. Þetta hús hefur nú verið
gert upp og hýsir brátt kaffistofu og þjónustumiðstöð fyrir
ferðamenn. Halldór er sonur
Ásgríms Halldórssonar framkvæmdastjóra á Hornafirði og
Guðrúnar Ingólfsdóttur húsmóður, en þau eru bæði látin.

Til fróðleiks má geta þess að
afi Halldórs í föðurætt og alnafni var einnig alþingismaður á
sínum tíma.

Eiginkona Halldórs er Sigurjóna Sigurðardóttir læknaritari
og eiga þau þrjár uppkomnar
dætur, Helgu, Guðrúnu Lind og
Írisi Huld.

Halldór er löggiltur endurskoðandi að mennt og kenndi
meðal annars slík fræði við Háskóla Íslands skamma hríð.
Lengstum hefur Halldór helgað
sig stjórnmálabaráttunni og
varð ungur áberandi í röðum
Framsóknarflokksins. Reyndar er Halldór sá þingmaður
sem lengst núverandi
þingmanna hefur setið á
þingi en hann var fyrst
kjörinn á þing fyrir
Austfirðinga árið 1974.
Þeir sem starfa með
Halldóri innan Framsóknarflokksins sem
utan hans segja hann
mikinn dugnaðarfork
og styrkur hans sé
mikið
vinnuþrek.
Hann viti vel á
hvaða leið hann sé,
erfitt sé að hagga
skoðunum Halldórs
og ákvörðunum þegar hann hafi tekið
stefnuna og aldrei
njóti hann sín betur
en í andstreymi kosningabaráttu. Halldór
hefur hlið sem of
sjaldan snýr að kjósendum, segir einn af
samherjum hans, en
hún er sú að hann er
góður húmoristi, ræktarsamur við fjölskyldu
sína og berst ekki mikið
á. Þá er einnig nefnt að
Halldór sé mikill útivistarmaður, gangi á
fjöll og stundi líkamsrækt þrisvar til fjórum
sinnum í viku. „Hann er
vinur vina sinna,“ segir
samstarfsmaður Halldórs.
Veikleiki Halldórs er
þungt skap og stundum þunglamaleg framkoma. Hann er
ekki beinlínis lipur í samskiptum og stundum ósveigjanlegur,
segir einn af samflokksmönnum hans en bætir við: Halldór
er ekki kaldrifjaður. Hann er
miklu fremur hrekklaus en
tekur hlutina stundum of
persónulega.

AF NETINU

Bls. 4

Smyglaði dópi
og sneri við
blaðinu

„Mun sakna
dóttur minnar
í fangelsinu.“
Bls. 37

Hefur
sé›
DV í dag

Hrekklaus
dugna›arforkur

Ríkisvatn er ekki gott
Ég get fallist á það að aðgengi að vatni
teljist til mannréttinda, þótt reyndar sjái
ég ekki að þörf sé á sérstöku ákvæði
sem fjallar um það og það einungis. En
hins vegar er auðvitað fráleitt og gott aðgengi sé tryggt með opinberum rekstri.
Ef svo væri þá hefði aðgengi manna að
mat átt að vera best í þeim löndum þar
sem framleiðsla og dreifing þess var
einmitt „samfélagsleg“, en sagan sýnir
að þannig var það ekki. Í þeim löndum
var það hins vegar þannig að matur og
vatn voru vissulega sjaldnast söluvara,
heldur skömmtunarvara, og aðgengi að
þeim líkt mannréttindum að því leyti að
vera frekar takmarkað og háð duttlungum stjórnvalda.
Pawel Bartoszek – deiglan.com

Í orði og á borði
Eins og við þekkjum hefur íslensk fjölmiðlaumræða um innflytjendur verið
mun jákvæðari, enda mun færri innflytjendur á Íslandi. Það þarf þó ekki að
merkja að almenn viðhorf til innflytjenda
séu jákvæðari og eins líklegt að hatur á
þeim gysi upp ef þeim fjölgaði nokkuð,
eins og gerðist í Danmörku. Danir hafa
stundum verið sagðir ræða málin til
óbóta en að minnsta kosti merkir það að

minna er um undiröldu sem hvergi
kemur fram. Þess vegna eru viðhorf
flestra Dana til innflytjenda öllu jákvæðari en ætla mætti af lestri blaða. En
ætli sú sé raunin á Íslandi?
Ármann Jakobsson – murinn.is

Ill tilhugsun
Það er merkilegt að Heimssýn, hreyfing
Evrópuandstæðinga á Íslandi, hefur
nokkurn veginn sömu samsetningu og
nei-hreyfingin Evrópu. [...] Í þjóðaratkvæðagreiðslunum í Evrópu voru
hörðustu andstæðingar stjórnarskrárinnar pópúlistar af hægri vængnum sem
kenna útlendingum um allt sem aflaga
fer og ala á ótta við að Tyrkir fái inngöngu í sambandið. Hinum megin voru
svo vinstri pópúlistar sem nærast á ótta
við hnattvæðingu og engilsaxneska
markaðshyggju.
Vandinn er að þetta lið hefur ekkert uppbyggilegt fram að færa í stjórnmálunum.
Einu marktæku viðbrögðin við kröfum
þess væri að reisa nýjar girðingar sem
verða settar saman úr tortryggni, þröngsýni, smásálarhætti. Krafan er um nýtt
tímabil verndarstefnu – um að ríki
Evrópu fari aftur að loka sig af. Það er ill
tilhugsun.
Egill Helgason – visir.is

TEIKNING: HELGI SIGURÐSSON – HUGVERKA.IS
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MAÐUR VIKUNNAR

KONUR!
SKUNDUM Á ÞINGVÖLL
SÝNUM
SAMSTÖÐU
BARÁTTUHÁTÍÐ Á ÞINGVÖLLUM
90 ÁRA KOSNINGARÉTTUR
KVENNA 19. JÚNÍ KL. 13 –16

Almannagjá

Kvennamessa í Laugardal

Kl. 13.00

Kl. 20.30

Gengið niður Almannagjá.
Kventett leikur á lúðra.
Valkyrjur og dansandi álfameyjar undir stjórn
Auðar Bjarnadóttur.
Kórsöngur: Kvennakór Reykjavíkur.
Drekkingarhylur: 18 rósir settar í hylinn í minningu
þeirra 18 kvenna sem drekkt var þar.

Hátíðar- og baráttudagskrá á Efrivöllum
Kl. 14.15

Setning.
Ávarp: Kristín Ástgeirsdóttir, sagnfræðingur.
Kórsöngur.
Ávarp: Kristín Tómasdóttir, nemi.
Ljóðalestur.
Kórsöngur.
Gerð Þingvallafundar lesin upp og afhent Árna
Magnússyni jafnréttisráðherra.
Hátíðarávarp: Frú Vigdís Finnbogadóttir,
fyrrverandi forseti Íslands.
Kórsöngur og fjöldasöngur.

Kvennamessa í Laugardal. Séra Auður Eir
Vilhjálmsdóttir predikar.
Kór Kvennakirkjunnar leiðir söng undir stjórn
Aðalheiðar Þorsteinsdóttur.

Rútuferðir
Hópferðamiðstöðin verður með rútuferðir til og frá Þingvöllum á 500 kr. Nýtið ykkur þetta frábæra tilboð! Á leiðinni
byggjum við upp stemningu og eflum samstöðu.
Kl. 12.00

Lagt af stað frá Tækniháskóla Íslands og
Aðalbyggingu Háskóla Íslands.

Kl. 16.00

Lagt af stað frá Þingvöllum til Reykjavíkur.
Ferðir eru á 15 mín. fresti til kl. 17.00.

Samband sunnlenskra kvenna verður
með kaffi- og veitingasölu á Efrivöllum
Seldir verða bolir með merki
baráttuársins 2005

Fundarstjóri: Rósa Björk Brynjólfsdóttir, ritstjóri 19. júní 2005.
Kvennakór Reykjavíkur og Sigrún Hjálmtýsdóttir, sópran, syngja.
Strengjakvartettinn Loki leikur á undan hátíðardagskrá.

Bakhjarl: Landsbankinn. Styrktaraðilar: Bónus, ríkisstjórn Íslands, Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, Hópferðamiðstöðin.
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REYKJAVÍK Jónína er borin og barnfædd í Reykjavík og kann því
einna best við sig þar.

HALLORMSSTAÐUR Hjörleifur Guttormsson á margar æskuminningar úr Hallormsstaðarskógi.

Hér vil ég helst vera
Á Íslandi eru gríðarlega margir fallegir og áhugaverðir staðir og því um nóg að
velja fyrir innlenda sem erlenda ferðalanga. Þó eru alltaf einhverjir sem standa
upp úr í minningunni. Það er eitthvað við hvern stað sem orkar mismunandi
sterkt á hvern þann sem sækir hann heim. Nokkrir þjóðþekktir einstaklingar
sögðu frá sínum uppáhaldsstað á landinu og hvar þeir vilja helst vera.
Víkin er eins og kirkja
„Fallegasti staður sem ég hef
komið á er Hornvík,“ segir Ólína
Þorvarðardóttir, skólameistari
Menntaskólans á Ísafirði. Hún
gekk á Hornstrandir síðastliðið
sumar og féll svo fyrir staðnum
að hún ætlar þangað aftur í
sumar. „Þarna er allt. Ótrúleg
náttúrufegurð, fámenni og auðugt fuglalíf,“ segir Ólína, sem
líkir staðnum við kirkju. „Þetta
er kyrrlát vík mót opnu hafi og
þarna eru allir litir og mikil
kyrrð.“ Ólína segir að Hornvíkin
sé sá staður á Íslandi sem hafi
orkað sterkast á hana á ævinni.
Annar uppáhaldsstaður Ólínu
er gljúfur í Álftafjarðarbotni en
þangað liggur eingöngu gönguleið. „Þar er óskaplega fallegt,“
segir Ólína en henni þykir vænst
um Vestfirðina þó hún segi að
vissulega eigi allir landshlutar
sína helgistaði sem séu mjög
fallegir. Staðir eins og Dritvík á
Snæfellsnesi, Hvallátrar í Barðastrandarsýslu, Skaftafell, Fljótsdalshérað,
Eyjafjörður
og
Hornafjörður. „Það er einhver
karakter í vestfirsku landslagi
sem orkar mjög sterkt á mig,“

segir Ólína, sem á örugglega eftir að koma oft á Hornstrandir í
framtíðinni.
Varla jarðneskt að sjá laxa stökkva
í Norðurá
„Minn
uppáhaldsstaður
er
Norðurárdalurinn í Borgarfirði,“
segir Ísólfur Gylfi Pálmason,
sveitarstjóri í Hrunamannahreppi, sem er að planta trjám
þegar samband er haft við hann.
Auk þess er Þórsmörk í miklu
uppáhaldi hjá honum.
Ísólfur var meðal annars kennari í sex ár á Samvinnuskólanum á
Bifröst og einnig veiðivörður í
nokkur sumur í Norðurá. „Þar var
svo fallegt að maður sveif um og
fannst maður varla jarðneskur
þegar maður sá laxinn stökkva í
Norðurá,“ segir Ísólfur, sem á
mikið af góðum minningum frá
þessum tíma.
„Þórsmörkin er líka óskaplega
falleg og það er gaman að ganga
um mörkina. Þar stendur tíminn
nánast kyrr,“ segir Ísólfur, sem
fer alltaf einu sinni á ári í Þórsmörk og reynir einnig að komast
reglulega í Norðurárdalinn.
Ísólfur hefur mest gaman af

því að ganga um og skoða náttúruna. Þegar hann er staddur í Þórsmörk finnst honum best að gera út
frá Húsadal, því þar er gufubað
sem gott er að fara í á kvöldin. Þá
hefur hann gengið Fimmvörðuhálsinn í nokkur skipti. „Það er
himnaríki á jörð,“ álítur Ísólfur,
sem finnst best að vera á ferðinni
um hásumarið. Hins vegar séu
bæði Þórsmörk og Norðurárdalurinn mjög falleg í haustlitunum.
Æskuminningar úr Hallormsstað
„Ísland allt,“ segir Hjörleifur
Guttormsson, náttúrufræðingur
og fyrrverandi þingmaður og ráðherra, þegar hann er spurður að
uppáhaldsstað sínum á landinu.
Honum finnst erfitt að gera upp á
milli staða enda kann hann vel við
sig hvar sem hann fer, að eigin
sögn. Hann veit þó meira um
Austurland en önnur svæði enda
hefur hann skrifað um það svæði í
nokkrum af árbókum Ferðafélags
Íslands.
Hallormsstaður er honum þó
ofarlega í huga. „Þar er fjölbreytni í landi og lífríki,“ segir
Hjörleifur, sem kemur oft á ári í
Hallormsstaðarskóginn.

Allt á grillið

HORNVÍK Ólína Þorvarðardóttir á uppáhaldsstað sínum í Hornvík.

Hann á margar minningar
þaðan enda var faðir hans skógarvörður á staðnum. Hjörleifur
segir það hafa verið mjög góðan
stað til að alast upp á. „Þetta er
þekktasti þjóðskógur á Íslandi og
var ennþá frægari fyrir hundrað
árum, áður en farið var að hlúa að
skógum annars staðar,“ segir
Hjörleifur, sem segir að sér hafi
komið það spánskt fyrir sjónir
þegar hann kom út úr skóginum
sem krakki.
Hjörleifur segist þó ekki síður
kunna vel við sig uppi til fjalla.
„Ég hef heildstæða skynjun á náttúrunni og kann alls staðar vel við
mig. Hvert svæði hefur sín sérkenni og sjarma og erfitt að gera
upp á milli.“
Heimabærinn Reykjavík
Jónína Bjartmarz alþingiskona á
sér marga uppáhaldsstaði á landinu. Reykjavík er henni ofarlega í
huga enda borin þar og barnfædd.
„Þetta er heimabærinn,“ segir Jónína, sem hefur búið í Smáíbúðahverfinu, Vesturbænum og Breiðholti.
Þá hefur hún einnig sérstakt dálæti á Hornströndum, sem hún
hefur gengið í fimm skipti, en þangað fór hún í fyrsta sinn árið 1982.

„Fyrst ég er komin með hugann vestur dettur mér líka í hug
Haukadalur í Dýrafirði,“ segir
Jónína. „Í fyrsta sinn sem ég kom
þangað á æskuárum fann ég að ég
væri ættuð þaðan,“ segir Jónína
en hið sama segir hún að hafi
verið uppi á teningnum þegar hún
kom í Skaftafellssýslu þaðan sem
amma hennar er ættuð.
Það sem heillar Jónínu mest
við Hornstrandir er hin ósnortna
náttúra. „Ef maður er svo heppinn
að koma þangað með góðum leiðsögumanni er það tvöföld
ánægja,“ segir Jónína, sem segir
sjarmann jafn mikinn hvort sem
gengið sé í glampandi sól eða
rigningu.
Í fyrstu ferð Jónínu á Hornstrandir gekk hún í fjórtán tíma í
nýjum skóm og þurfti það sem
eftir var ferðar, níu daga að ganga
í ullarsokkum og stígvélum þar
sem hún fékk hrikalegt hælsæri.
Jónína reynir að komast á fjöll
á hverju ári. Hún segir það lífsnauðsynlegt til að hlaða batteríin.
Nú eru hins vegar tvö ár síðan
hún fór slíka ferð síðast og því
alls konar varaleiðslur komnar í
gagnið. Hún stefnir þó að á að
fara í lengri gönguferð í sumar.

Lúðusteikur
1690,Löngusteik
1.290,Keilusteik
1.290,Steinbítssteikur
1.290
Laxasteik
1.290,Humar
5.350,í hvítlaukskryddlegi.......

í rauðvínskryddolíu.....

m/piparkryddblöndu....

með hvítlauk og kryddjurtum...

hunangslegin, beinlaus....

stór................................

Humar medium........................ 3.990,Risarækjur með skel.................2.000,Hörpufiskur kanadískur..............2.990,-

ÞÓRSMÖRK Einn af eftirlætisstöðum Ísólfs Gylfa.

solveig@frettabladid.is

Garðálfar

nýsending

Öll sumarblóm
20% afsláttur

fimmtudag - sunnudags

Kringlukast

20% afsl.
Lamhaga kryddjurtir og salat
Aðeins í Blómavali Sigtúni

Allir frostþolnir
útipottar

129

20% afsláttur

Ritzenhof glös og bollar
Aðeins í Blómavali Kringlunni og Smáralind

ð
a
þ
u
hafgðott

Vnr.53322999

Sláttuvél

29.900

PARTNER sláttuvél með
fjórgengis Briggs & Stratton
Classic Q40 mótor. Vélin er
40 hestöfl, sjálfdrifinn.
Sláttubreiddin er 50 cm og
stillanleg sláttuhæð. Með
mulningshnífa, þarf ekki að
raka.

Vnr.53322997

Sláttuvél
PARTNER sláttuvél með fjórgengis
Briggs & Stratton Classic Q45 mótor.
Vélin er 4,5 hestöfl, sjálfdrifinn og með
rafstarti. Sláttubreiddin er 46 cm og
stillanleg sláttuhæð með einu
handtæki. Með 55 ltr. safnkassa.

g

26.900
Vnr.53322995

Sláttuvél
PARTNER sláttuvél með fjórgengis
Briggs & Stratton Classic Q40 mótor.
Vélin er 4 hestöfl. Sláttubreiddin er 56
cm og stillanleg sláttuhæð. Stór hjól
að aftan, hentugt í sumarbústaðinn.

34.900

LEIKANDI LÉTT T
Vnr.74810100

Háþrýstidæla
BOSCH AQUAT 100
háþrýstidæla, 100 bör,
1400W, 330 ltr/klst.
Þyngd 6 kg.

6.690

Vnr.89671040-94

8.552

Viðarskoli
Viðarskoli, 1 ltr.
Vnr.74819169

Pallahreinsir
BOSCH Pallahreinsir fyrir
háþrýstidælur. Pallahreinsir
þrýfur pallinn, stéttina og
hellurnar með háþrýstispíssum
og því þarf ekki að slípa áður
en borið er á.

9.900

890
1.148

11.990

Fura alhefluð
Vnr.0058254

22x95 mm A-gagnvarið

Vnr.0058324

27x95 mm A-gagnvarið

Vnr.0058504

45x95 mm A-gagnvarið

Vnr.0058506

45x145 mm A-gagnvarið

Vnr.0059954

95x95 mm A-gagnvarið

94 kr./lm 117
117 kr./lm 167
157 kr./lm 209
238 kr./lm 317
318 kr./lm 425

Vnr.0226616-7

Garðhellur
Garðhellur
15x15/15x30x6 cm,
gráar.
Verð
frá

45

kr./stk.

Vnr.88645007

Fótboltamark
Fótboltamark, 2,4x1,5 m.

4.990

| Breiddin-Verslun opið virka daga: 8-19 laug: 9-18 sun: 10-17 - Sími: 515 4200 | Timburverslun-Breidd opið virka daga: 8-18 laug: 9-18 sun: 10-17 - Sími: 515 4100 | Lagnadeild-Breidd opið virka daga: 8-18
| Akranes opið virka daga: 8-18 laug: 10-16 - Sími: 433 4100 | Akureyri, Glerártorg opið virka daga: 8-1830 laug: 10-17 - Sími: 460 4800 | Akureyri, Furuvöllum opið virka daga: 8-18 laug: 10-14 Sími: 460 4860

laug:

9-16 -

Sími:

515 4040

l
l
i
r
g
gæða u verði!

44.900

á góð

49.900

Vnr.50640102

Gasgrill
PHOENIX gasgrill, 3 brennarar,
ryðfrír hjálmur, hitamælir. Pottjárn
í grillgrind og brennurum.
Grillflötur 65x49 cm. Álgrind og
gler í hliðarborði og undirborði.

TILBOÐ Í BYKO!
ð
a
þ
u
ð
f
ha gott ar

FRÍSTUNDAHÚS
á frábæru verði
Vnr.0291945

í sum

Frístundahús

Frístundahús - tvöfalt gler.
Stærð: 22 m2 + pallur + 8 m2 loft.
Mesta hæð: 3.7 m.
Bjálki: 70 mm.

70

1.149.500

Vnr.0251660

Vnr.0251661

Vnr.0071144

Undirstöður

Undirstöður

Panill

Steyptar pallaundirstöður, 200 mm.

Steyptar girðingaundirstöður, 200 mm.

2.990

3.990

Panill, baðstofufura,
12x95 mm.
kr./lm

78 98

Vnr.0051382

Fura/greni
Alheflað þurrkað 12-14%,
34x45 mm.

108 135

kr./lm

BYGGIR MEÐ ÞÉR

| Leigumarkaður BYKO opið virka daga: 8-19 laug: 9-18 sun: 10-17 - Sími: 515 4020 | Hringbraut opið virka daga: 8-19 laug: 9-18 sun: 10-17 - Sími: 562 9400 | Hafnarfjörður opið virka daga: 8-18 laug: 9-16 | Reyðarfjörður opið virka daga: 8-18 laug: 10-14 - Sími: 470 4200 | Suðurnes opið virka daga: 8-18 laug: 9-16 - Sími: 421 7000 | Selfoss opið virka daga: 8-18 laug: 9-16 sun: 12-16 - Sími: 480 4600 |

Sími:

555 4411
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ROALD AMUNDSEN (1872-1928)
lést þennan dag.

MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST

Eitt versta flugslys í sögu Bretlands
„Þeir ensku hafa haldið því fram um allan
heim að skíði og hundar séu ónothæf á
þessum slóðum og að föt úr loðfeldi séu
rusl. Sjáum til, sjáum til.“
Roald Amundsen var norskur landkönnuður. Hann fór fyrir hópi
manna í leiðangri árið 1911 til 1912 sem komst fyrstur allra á
Suðurskautið.

timamot@frettabladid.is

Eitt versta flugslys í sögu Bretlands átti sér stað þennan dag
árið 1972. Allir farþegar um
borð í flugvél British European
Airways létust, 118 manns,
þegar vélin hrapaði fáeinum
mínútum eftir flugtak frá
Heathrow-flugvelli. Vélin endaði á akri stutt frá bænum
Staines og munaði minnstu að
hún lenti í miðjum bænum.
Vitni töldu að vélin hefði brotnað í tvennt í loftinu og lentu
hlutarnir tveir um 50 metra
hvor frá öðrum. Tvennt var á lífi
þegar björgunarmenn bar að
en bæði dóu stuttu síðar.

18. JÚNÍ 1972
Allir um borð í vélinni létu lífið.

Rannsókn á flugslysinu leiddi í
ljós að rangur hraði hefði leitt
til þess að vélin ofreis. Þar sem
vélin var ekki nógu hátt á lofti

gat áhöfnin ekki náð stjórn á
henni aftur. Krufning á flugmanninum sýndi að hann hafði
þjáðst af hjartaveilu sem að
öllum líkindum hafði valdið
honum nokkrum sársauka
stuttu fyrir slysið. Leiddar voru
að því líkur að þetta hefði skert
dómgreind flugmannsins og því
hefði hann gert þessi banvænu
mistök sem enginn í áhöfninni
virtist hafa tekið eftir.
Þetta flugslys var það versta í
sögu Bretlands þar til Pan Amþota var sprengd í loft upp yfir
Lockerbie í Skotlandi í desember árið 1988.

1000 Kristniboðarnir Gissur
hvíti Teitsson og Hjalti
Skeggjason taka land á
Heimaey og skipa upp
viði í kirkju sem Ólafur
konungur boðaði að reist
skyldi þar sem þeir
kæmu fyrst í land.
1815 Napoleon er gersigraður
við Waterloo.
1940 Hitler og Mussolini funda
í München.
1955 Þrír bræður frá Hvítárbakka í Biskupstungum
kvænast þremur systrum
úr Austurhlíð í sömu
sveit.
1980 Fokker-flugvél nauðlendir
á Keflavíkurflugvelli, enginn slasast.
1983 Fyrsta bandaríska konan
flýgur út í geim, tuttugu
árum á eftir fyrstu rússnesku konunni.

TÍMAMÓT: KRISTBJÖRG KJELD LEIKKONA SJÖTUG

Útför okkar kæru

Fanneyjar Gísladóttur
sem lést 10. júní s.l. verður gerð frá Kópavogskirkju mánudaginn
20. júní kl. 13.00.
Fyrir hönd ættingja og vina.
Bóel Ísleifsdóttir,
Sigríður Guðlaugsdóttir.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Ragnhildur Þorgeirsdóttir
Hrafnistu, Hafnarfirði, áður Álfaskeiði 49,
Hafnarfirði

verður jarðsungin frá Garðakirkju mánudaginn 20. júní kl. 13.00.
Þorgeir Sæmundsson
Margrét Guðmundsdóttir
Helgi Sæmundsson
Guðbjörg Harðardóttir
Barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Bergljót Þorsteinsdóttir
frá Byggðarholti, Lóni, fyrrum húsfreyja,

verður jarðsungin frá Hafnarkirkju, Höfn, Hornafirði, laugardaginn 18. júní kl. 14.00. Þeim sem vildu minnast hennar er bent
á elliheimilið Skjólgarð á Höfn.
Guðmundur Þórðarson
Arnór Þórðarson
Ólöf Rafnsdóttir
Freysteinn Þórðarson
Guðlaug Þorgeirsdóttir
Erla Ásthildur Þórðardóttir Hugi Jóhannesson
barnabörn og barnabarnabörn.

Gefandi fyrir sálina
að ganga um landið
„Ég ætla að fara í Hallormsstaðarskóg með systur minni,“
segir Kristbjörg Kjeld leikkona,
sem á sjötugsafmæli í dag. Í Hallormsstað ætlar hún að dvelja í í
sumarbústað og fara í afmælisboð, þó ekki sitt eigið. „Ég er ekki
sérstaklega mikið afmælisbarn,
en mér er þó minnisstætt fimmtugsafmælið sem ég hélt upp á
ásamt stöllum mínum, Guðrúnu
Ásmundsdóttur og Bríeti heitinni
Héðinsdóttur. Það var svokallað
150 ára afmæli KGB og var
óskaplega skemmtilegt.“ Kristbjörg segir að það hafi ekki komið til greina að hún og Guðrún
héldu sameiginlega upp á sjötugsafmælin í ár. „Það væri bara
140 ára afmæli og það er ekkert
merkilegt,“ segir hún hlæjandi.
Stórafmælið er þó ekki einu
tímamótin í lífi Kristbjargar um
þessar mundir því hún er bæði
nýflutt og nýhætt á föstum samningi hjá Þjóðleikhúsinu eftir tæplega fimmtíu ára veru þar. „Jú,
tímamótin hrúgast upp hjá mér.
Núna er ég orðinn „freelance“.
Það er spennandi að vera laus og
liðug og tilboðunum á ábyggilega
eftir að rigna inn héðan og þaðan,“ segir Kristbjörg og hlær, en
vill lítið meira gefa upp. „Það er
svo sem ýmislegt í spilunum en
óþarfi að tíunda það á meðan
ekkert hefur verið neglt niður. Ég
á eftir að hafa nóg fyrir stafni,“
segir hún sposk.
Sumrinu hefur Kristbjörg
ráðstafað út í ystu æsar og ætlar
að ganga um þvert og endilangt
Snæfellsnesið og Hornstrandir.
„Ég fer í gönguferðir á hverju
ári. Ég er í gönguhóp og við
förum yfirleitt í fjögurra til

KRISTBJÖRG KJELD Hélt veglega upp á 150 ára afmæli sitt, Guðrúnar Ásmundsdóttur
og Bríetar Héðinsdóttur, KGB klíkunnar, fyrir 20 árum.

fimm daga ferðir. En í sumar
ætla ég að bæta um betur og
fara í tíu daga gönguferð til viðbótar.“ Kristbjörg segist þó að
öllu jöfnu ekki vera mikil útiTinna Þ. Gunnlaugsdóttir þjóðleikhússtjóri er 51
árs.

AFMÆLI
Stefán Baldursson
leikstjóri er 61 árs.

vistarmanneskja. „Það breytist
hins vegar á sumrin því ég held
að það sé ekkert eins gefandi
fyrir sálina og að ganga um
okkar fallega land.“ ■

ANDLÁT
Guðrún Ingibjörg Jónsdóttir frá YtriVeðrará lést á hjúkrunarheimilinu
Sunnuhlíð þriðjudaginn 14. júní.

JAR‹ARFARIR
10.30 Kristín Helgadóttir, Hvítingavegi
2, Vestmannaeyjum, verður jarðsungin frá Landakirkju

Viðar Eggertsson
leikstjóri er 51 árs.
Júlíus Vífill Ingvarsson er 54 ára.

Ástkær sonur okkar, stjúpsonur, bróðir og barnabarn,

Arent Pjetur Eggertsson

Guðjón Hjörleifsson, alþingismaður
er fimmtugur.
Vilborg Halldórsdóttir leikkona er
48 ára.

Sindragötu 4, Ísafirði,

G. Pétur Matthíasson fréttamaður er
45 ára.

andaðist á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði miðvikudaginn 15. júní.
Berglind Sveinsdóttir
Pálmi Ó. Árnason
Kristrún Sif Gunnarsdóttir
Jóna Sigurlína Pálmadóttir
Sveinn Jóhann Pálmason
Ingibjörg Kristjánsdóttir
Sveinn Jóhannsson
Eggert Hjartarson
Gríma Huld Blængsdóttir
Lára Ósk Eggertsdóttir
Gunnar Smári Eggertsson
Laura Claessen.

11.00 Brynjólfur Jónatan Jónsson,
Borg, Reykhólasveit, verður jarðsunginn frá Reykhólakirkju.

Sveinn Helgason
fréttamaður er 38
ára.
Auðun Helgason
knattspyrnumaður
er 31 árs.

www.steinsmidjan.is

Lára Sveinsdóttir
leikkona er 31 árs.

13.00 Sigurbjörg Þorvarðardóttir, Mýrargötu 20, Neskaupstað, verður
jarðsungin frá Norðfjarðarkirkju.
13.30 Sigurður Þröstur Hjaltason,
Knarrarbergi 7, Þorlákshöfn, verður jarðsunginn frá Þorlákskirkju.
14.00 Jörundur Sigurgeir Sigtryggsson
verður jarðsunginn frá Ísafjarðarkirkju
14.00 Erla J.E. Gísladóttir frá Hergilsey,
Kirkjuvegi 70, verður jarðsungin
frá Landakirkju.
14.00 Kjartan Stefánsson, frá Móbergi,
Hrísey, verður jarðsunginn frá
Hríseyjarkirkju.
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SVALA Svala er á leiðinni til Bandaríkjanna, nánar tiltekið til LA, á næstu vikum og ætlar bæði að vinna og slappa af.

N‡ plata á lei›inni
Svala Björgvins er ein glæsilegasta poppsöngkona okkar Íslendinga. Sóley
Kaldal fór og spjalla›i vi› hana um væntanlega plötu, Ameríkuævint‡ri› og
samstarfi› vi› kærastann.

S

vala Björgvins er að leggja
lokahönd á nýja plötu sem
Skífan mun gefa út í haust.
„Platan kemur út í október en
fyrsta lagið fer í spilun í ágúst,“
segir Svala, sem er þessa dagana
að vinna að myndbandi við lagið.

Aðspurð hvort hún stefni með
plötuna á erlenda markaði segir
hún það alveg hugsanlegt en það
muni bara koma í ljós þegar nær
dragi. „Þessi plata er eiginlega
eins og barnið mitt,“ segir Svala.
„Ég og pabbi stjórnuðum upp-

tökum því mér fannst nauðsynlegt að hafa einhvern með svo
góða reynslu í þessu verkefni,“
segir hún, en eins og flestir vita
er Svala dóttir Björgvins Halldórssonar. Hún samdi öll lögin á
plötunni í samstarfi við aðra
lagasmiði, þar á meðal Krumma
bróður sinn, Friðrik Karlsson,
Ian Morrow og Ben Barson. Textarnir eru einnig eftir hana sjálfa
og þeir eru á ensku. „Þetta er
poppplata en hún er samt ólík
plötunni sem ég gaf út 2001 því
það eru heil sex ár frá því ég tók
hana upp. Maður breytist og vill
gera nýja hluti og þroskast sem
tónlistarmaður,“ segir Svala, sem
er að taka plötuna upp í stúdíói í
Hafnarfirði sem tilheyrir Stúdíó
Sýrlandi. „Þetta er gamalt og
frægt stúdíó, helstu tónlistarmenn Íslands tóku upp plöturnar
sínar þarna í gamla daga og andinn þarna inni er frábær.“
Ameríkuævintýrið
Svala segir að platan sem kom út
2001 hafi verið góð reynsla en
hún hafi verið framleidd með
ákveðinn markað í huga. Platan
kom út í lok september það árið,
en það var afar óheppilegur tími
fyrir
Bandaríkjamarkað.
Skemmtanabransinn átti mjög
erfitt uppdráttar í kjölfar
hryðjuverkanna 11. september
og ekki gott fyrir ungt fólk að
koma sér á framfæri. Svala segir
þó enga eftirsjá í sínum huga.
„Nýja platan er mitt hugarfóstur
og hún sýnir betur hver ég er,“
segir Svala. „Hún er meira lifandi og öll handspiluð. Ég vil
bara leggja áherslu á góða texta

SUZY Svala kallar sig Suzy þegar hún er stílisti, en hægt er að skoða verkefni Suzy & Elvis
á síðunni www.internet.is/suzy. Fyrir þá sem vilja forvitnast um Svölu bendir hún á síðuna
www.svalasworld.com.

og vel samin lög sem fólk hefur
gaman af.“
Samstarfið við kærastann
Svala hefur í nógu að snúast því
hún hefur einnig verið að vinna
töluvert með kærastanum sínum,
Einari Egilssyni. Þau vinna við
hönnun og ljósmyndun og kalla
sig Suzy & Elvis. „Mér hefur alltaf
þótt gaman að stílisera og Einar
er ljósmyndari og grafíker svo við
ákváðum bara að sameina krafta
okkar,“ segir Svala. „Við höfum
líka verið að dj-a saman.“ Einar
hlustar mikið á hiphop og soul en
Svala segist ekki vera undir þess
konar áhrifum,hlustar meira á
70’s-rokk og 80’s-tónlist. „Hann
hefur ekki áhrif á tónlistarsmekk
minn en hann gefur mér innblástur.“
Hefur sinn persónulega stíl
Svala hefur mjög skemmtilegan
fatasmekk og þykir ávallt vera
mjög smart til fara. Hún lítur
betur út en nokkru sinni fyrr og
þegar blaðamaður mætti heim til
hennar var hún í skemmtilegu
bleiku dressi með ljósa þykka hár-

ið í hnút á höfðinu. Hún segist
kaupa mikið af fötum erlendis eða
í „vintage“-búðum á netinu. „Ég
hef ekki neinn ákveðinn stíl. Bara
minn eigin,“ segir hún hugsi.
„Hérna heima versla ég helst í
Spúútnik, Zöru eða Kolaportinu.
Það er oft hægt að finna eitthvað
skemmtilegt þar.“
Krummi með í poppið
Svala segir að samstarfið með
Krumma bróður sínum hafi gengið vel og að hann eigi ekki í neinum vandræðum með að skipta um
stíl, en flestir kannast við
Krumma sem harðan rokkara úr
Mínus. „Hann á mjög auðvelt með
að vinna við ólíka tónlist enda er
gott fyrir tónlistarmenn að festast
ekki í einum stíl heldur prófa
fleiri stefnur“. Frægt er orðið að
Krummi er með nafn Svölu tattúverað á líkama sinn en Svala segir
að ekki standi til að svara í sömu
mynt og fá sér nafn Krumma. „Að
minnsta kosti ekki í nánustu framtíð – en það er samt aldrei að vita.
Ég er með tvö tattú núna og ætla
að láta það duga í bili,“ segir hún
og brosir.
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ÁLITSGJAFARNIR

Þefaðir uppi
Er hægt a› lesa í persónuleika manna og starf út
frá rakspíranum? Fréttabla›i› fékk fjóra karlmenn úr mismunandi starfsstéttum til a› segja
frá uppáhalds rakspíranum sínum og ﬂrjár konur
til a› giska á hver ætti hva›a spíra.

ALMA GUÐMUNDSDÓTTIR Ölmu
fannst rakspíri Auðuns vera dæmigerður
fyrir mann í jakkafötum. Þó að Auðunn sé
í fótboltagallanum á vellinum má segja að
Alma sé sannspá því Auðun er einnig
þekktur fyrir að klæða sig vel.

KATRÍN JÚLÍUSDÓTTIR Katrínu fannst
rakspíri vinnufélagans á Alþingi, Sigurðar
Kára, vera mildur, þægilegur, og „ekki yfirþyrmandi.“ Hún giskaði á að rakspírinn tilheyrði söngvaranum í hópnum.

HREFNA JÓHANNESDÓTTIR Hrefna
var ilmglöggust. Hún giskaði tvisvar á
réttu týpuna sem verður að teljast
góður árangur, en Alma og Katrín fengu
ekkert rétt svar.

Sigurður Kári Kristjánsson
Það er nú misjafnt eftir tilefnum hvað ég nota, en helst er
það Chic frá Carolina Herrera.
Hann er rosalega góður, léttur
og frískandi rakspíri. Ég nota
hann svona mest. Ég keypti
hann fyrir nokkrum mánuðum
og þá var ég að kaupa annað
glasið af honum. Ég átti H20 frá
Carolina Herrera og líka fyrstu
línuna frá því fyrirtæki áður,
allir þessir ilmir eru mjög
mildir og ferskir.

Álitsgjafarnir

Umm. Já...uss, ég veit ekki.
Hún er ekki yfirþyrmandi,
þetta er þægileg lykt. Ég ætla
að tippa á að þetta sé söngvarinn.
Alma: Vá. Þessi er mjög góð.
Lyktin er svolítið sæt einhvern
veginn, en samt fersk. Ég segi
fótboltamaðurinn.
Hrefna: Þessi er svolítið þung.
Ég fíla léttari rakspíra. Ég
giska á að þetta sé þingmaðurinn. Mér finnst þetta vera fyrir
eldri menn.

Katrín: Ummm, þessi finnst
mér góður. Mildur og góður.

STJÓRNMÁLAMAÐURINN

Vignir Snær Vigfússon
Ég hef notað Clinique
Happy for Men örugglega í
tvö ár, eitthvað svoleiðis.
Aðallega finnst mér gott að
hann er svona frekar
ferskur, ég þoli ekki mjög
sterka rakspíra.

Álitsgjafarnir
Katrín: Þetta er ein af
þessum nýju, er það ekki.
Mér finnst hún góð. Ég held
að viðkomandi sé töluvert á
ferð og flugi. Þetta gæti
verið lykt af þessum fjórum. Þetta kaupir maður í

fríhöfninni, þetta er svolítið
þannig. Dálítið trendy.
Alma: Mjög fersk og sumarleg. Mér finnst þetta alveg
geta verið leikarinn því
hann er í miklu návígi við
aðra í vinnunni og þess
vegna mikilvægt að vera
með létta og ferska lykt.
Hrefna: Þetta er sumarlegt.
Ég held að þetta sé bara
besta lyktin. Ég giska á fótboltamanninn, hann er
kannski með sumarlegri og
sportlegri rakspíra.

TÓNLISTARMAÐURINN

LEIKARINN

Björn Ingi Hilmarsson
Ég nota Issey Miyake ilminn, L’eau D’Issey Pour
Homme. Kærastan mín
gaf mér hann fyrir svona
tveimur og hálfu ári. Ég
var að klára hann og á
eftir að endurnýja. Mér
finnst eiginlega best
þegar ég hætti að finna
lyktina sjálfur. En þegar
ég er nýbúinn að setja
hana á mig finn ég hana alltaf, það
er eitthvað dularfullt og gott við
þennan rakspíra.

Álitsgjafarnir

Auðun Helgason
Ég var að kaupa mér nýjan,
þennan nýjasta frá Boss. Hugo
Boss Soul. Hann fer mínum
hormónum vel, eða öfugt. Hann
lyktar vel á mér, passar við mig.
Konan hefur að minnsta kosti
ekki kvartað enn þá. Frekar að
hún sækist meira í mig en áður.
Þetta er svona meðal karlmannlegt, engin blóm eða grænmeti
eða grænt í þessu.

Álitsgjafarnir
Katrín: Já...Ég er ekki eins
hrifin af þessari. Hún er of sterk
fyrir minn smekk. Þetta er
svona klassískur rakspíri. Þetta
er örugglega stjórnmálamaðurinn, þeir vilja oft vera svolítið
„safe“.
Alma: Þessi er þyngri. Þetta er

Katrín: Nei, þetta er bisness-týpa.
Teinótt jakkaföt sé ég fyrir mér.
Hann er voða góður, þetta er svona
sápuilmur einhver. Ég giska á fótboltamanninn, og að hann vinni í
banka. Eitthvað svoleiðis.

þung lykt, miðað við hinar, hún
er þó ekkert rosalega þung. Svolítið krydduð. Ég segi þingmaðurinn. Ég finn þessa lykt í
anda á manni sem fer í jakkafötum í vinnuna.

Alma: Já, vinur minn notar þessa
lykt. Mér finnst hún mjög góð. Þetta
minnir mig strax á hann en ég veit
ekkert hvað hún heitir. Ef þetta er
eitthvað líkt honum þá er þetta
mjög
viðkunnanlegur
náungi,
mjúkur maður og hugsar um útlitið.
Ég segi að þetta sé tónlistarmaðurinn.

Hrefna: Þessi er of þungur. Ég
mæli ekki með þessum. Ég veit
ekki hvað ég á að segja, mér
finnst þetta ekki góð lykt. Ég þoli
ekki svona þunga lykt, það
verður að vera smá sumar og
sítrónukeimur á þessu. Ég segi
að þetta sé þingmaðurinn. Það
passar reyndar ekki við það sem
ég sagði áðan en það verður að
hafa það.

Hrefna: Þessi er svona... ég veit það
ekki alveg. Smá sítrónukeimur.
Sumarlegur. Það er erfitt að segja,
ekki hægt að dæma fólk út frá lyktinni. Ég giska á að þetta sé leikarinn.

ÍÞRÓTTAMAÐURINN

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

Sólarupprás

Hádegi

Sólarlag

REYKJAVÍK 2.55
AKUREYRI 1.31

13.29
13.14

00.03
00.59

[

Heimild: Almanak Háskólans

]

Kawasaki Z750-S reynsluekið
BLS. 4

SMÁAUGLÝSI NGASÍM I N N ER 550 5000 OG Á visir.is

Góðan dag!

Arai bestu hjálmar í heimi

Í dag er laugardagur 18. júní,
169. dagur ársins 2005.

Í ÁRLEGRI KÖNNUN J.D. POWER KEMUR FRAM AÐ YNGRI
MÓTORHJÓLAMENN LEGGJA MEIRA UPP ÚR ÚTLITI HJÁLMSINS.

KRÍLIN

Mótorhjólamenn eru hrifnastir af Arai-hjálmum og telja þá vera
besta í heimi. Þetta er sjötta árið sem mótorhjólamenn velja Araihjálmana besta í árlegri könnun J.D. Power.
Í könnuninni er spurt um atriði eins og öryggi, þægindi, loftræstingu og útlit og skreytingu utan á hjálminum eins og sagt er frá á heimasíðu
FÍB, fib.is.
Allir sem tóku þátt í könnuninni
eiga það sammerkt að leggja
mikið upp úr öryggi og þægindum. Nokkur munur reyndist á smekk eftir aldri þátttakenda. Yngri mótorhjólamenn
spá í útlit, liti og skreytingar í
mun meira mæli en þeir eldri.
Á eftir Arai að heildarstigum koma
Shoei, Schuberth, KBC, Nolan
og Harley-Davidson, sem allir Yngri mótoreru taldir yfir meðallagi að
hjólamönnum
finnst mikilvægt að hafa hjálminn
gæðum.

Ég ætla að verða
handboltamaður því
kennarinn segir að
ég sé fljótur að
grípa hlutina!

vel skreyttan.

LIGGUR Í LOFTINU

Smáauglýsingar

í bílum

byrja í dag á bls. 11
Flokkar
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR
Á visir.is

Inda er ánægð með nýja hjólið og leggur áherslu á að nauðsynlegt sé að vera vel gallaður með góðan hjálm.

Frábært fjölskyldusport
Inda Björk Alexandersdóttir var að fá
sér nýtt mótorhjól. Hún fékk delluna
fyrir þrettán árum og eftir það varð
ekki aftur snúið.
„Fyrrverandi sambýlismaður minn átti hjól
og ég smitaðist af bakteríunni,“ segir Inda.
„Ég var ekki einu sinni með próf þegar áhuginn vaknaði, en ég dreif mig að taka prófið
um leið og ég mátti. Þetta er þess eðlis að
maður verður auðveldlega húkkaður.“
Fyrsta hjólið sem Inda eignaðist var 100
Kawasaki, árgerð ‘78. „Það var ágætis
græja, en þetta sem ég var að fá núna er
meiriháttar. Þetta er Triumph Speedmaster,
rosalega hippo. Ekki hippalegt,“ útskýrir
hún, „meira svona króm. Hippahjólin voru
gömlu Goldwingarnir sem voru eins og hálfgerð sófasett.“
Inda pantaði hjólið upp úr bæklingi og
var jafnvel örlítið smeyk um að það væri
ekki nógu stórt. „Félagi minn er kominn

með Triumph-umboðið á Íslandi sem er nú
virkt á Íslandi í fyrsta skipti í 25 ár. Nú
þegar ég er búin að fá það og prófa það er ég
alsæl.“
Inda segist ekki beint geta skilgreint
hvað það er sem er svona skemmtilegt við
mótorhjólasportið. „Það er bara allt. Maður
kemst í beina snertingu við náttúruna þegar
maður er á ferð um landið og það er svo gott
að vera einn með sjálfum sér. Þetta er bara
svo ólýsanlega gaman.“
Inda á þrjú börn, ellefu ára , fimm ára og
eins árs og þessi ellefu ára mjög áhugasamur. „Þetta er sport sem hentar fjölskyldufólki og nú erum við til dæmis á leið á fjölskylduhátíð á Siglufirði með Sniglunum.“
Inda segir enn örla á fordómum gagnvart
mótorhjólafólki og segir brýnt að það breytist. „Það er ekki auðvelt að vera á mótorhjóli í umferðinni, aðallega vegna tillitsleysis og frekju þerra sem eru á bíl. Þetta
verður að laga og það gerist ekki nema með
áróðri og meiri skilningi.“

ESP-skrensvörn og stöðugleikakerfi verður staðalbúnaður í Opel Astra frá og með
haustinu samkvæmt Claes
Tinvall, stjórnarformanni
EuroNCAP og yfirmanni umferðaröryggismála hjá sænsku
vegamálastofnuninni. Nýi
fimm stjörnu smábíllinn Renault
Modus verður
framvegis með
ESP kerfi sem
hluta staðalbúnaðar. Svíþjóð er það
land þar sem hlutfallslega flestir nýir bílar í veröldinni eru með ESP búnaði,
eða 69 prósent.
Á heimasíðu Sjónvarpsins,
ruv.is, er að finna Formúlu 1
spurningaleik. Heppnum þátttakanda verður boðið á Formúlu 1 kappaksturinn á Spa
brautinni í Belgíu í september
í boði Toyota. Ekki þurfa
þátttakendur að vera

sérfræðingar í Formúlu 1 þar
sem öll svörin er að finna á
vefsíðunni ruv.is/f1.
Renault Megane, Ford Focus
og Volkswagen Golf eru þrír
söluhæstu bílarnir í Evrópu
samkvæmt frétt á
heimasíðu
B&L, bl.is.
Megane er
með 4,5
prósent
markaðshlutdeild,
Focus með
4,0 prósent og Golf
með 3,5 prósent.
Ford í Bandaríkjunum hefur
tilkynnt áætlun um að selja
að minnsta kosti 900 þúsund
F-series pallbíla á þessu ári. Ef
það tekst yrði Ford eina fyrirtækið til að selja 900 þúsund
farartæki tvö ar í röð. Í fyrra
setti Ford sér takmarkið að
selja meira en 911 þúsund
F-series vörubíla en fyrirtækið seldi alls 939.511.
Enn fremur ætlar Ford
að selja 100 þúsund
Titan pallbíla en í
fyrra seldust 83.848.

bilar@frettabladid.is

Jónsmessunæturganga Útivistar
Að fá að vera á göngu og fylgjast með sólinni rétt tylla sér
þar sem jökulinn ber við himin og rísa einu augnabliki síðar
eru forréttindi.
Hvar verður þú helgina
24.-26. júní?
Bókun stendur yfir
nokkur sæti laus

]

Á löngu flugi er líkamanum nauðsynlegt að fá nóg af vatni. Ágætt er að
hafa vatnsbrúsa með sér í handfarangur og setja sér það markmið að
drekka hann allan á meðan flugi stendur.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI
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Vatn

Laugavegi 178, sími 562 1000
www.utivist.is

Húsin eru falleg í Oberwesel.

Vatnsfjörður er með fallegri stöðum á vestfjörðum
Hótel Flókalundur Vatnsfirði býður ykkur
velkomin í sumar.
Gott tjaldstæði.
Við tökum vel á móti ykkur.
Sími 456-2011
www.flokalundur.is.is

Ljúft andrúmsloft í Oberwesel
Margir heillandi smábæir eru
á bökkum Rínar í Þýskalandi.
Einn þeirra er Oberwesel.
Hann er í Rínardal miðjum,
nærri hinum dulúðuga Loreleikletti.
Líkt og hin fagra Lorelei seiddi til
sín unga menn, að því er þjóðsagan segir, þá dregur Oberwesel að
sér ferðamenn í stórum stíl, bæði
á landi og legi. Einkum breiðir
bærinn faðminn mót þeim sem
koma siglandi um Rín. Kastalinn
Schönburg frá 12. öld gnæfir yfir
og leifar af þriggja kílómetra
virkisvegg með turnum setja ævintýralegan svip á bæinn. Sagan
er við hvert fótmál. Meðal fornra
bygginga er Maríukirkjan Rote
Kirche sem er 600 ára gömul.
Byrjað var á henni árið 1308. Þar
er gullaltari er í einum kórnum og
frægt Barrokkorgel kirkjunnar
var byggt af Ererhardt á árunum
1740-1745.
Þegar gengið er um Oberwesel
vekja krítarstafir á útihurðum
athygli. Skýringin á þeim er sú að
árlega ganga bæjarbúar í hús og
safna peningum til góðra málefna.
Gefendurnir telja sig verndaða af
vitringunum þremur Kaspar,
Melkíor og Baltasar og það eru
upphafsstaðir þeirra þriggja sem
ritaðir eru á útihurðirnar ásamt
gjafarári.
Enda þótt íbúar Oberwesel séu
bara rétt um tvö þúsund talsins nú
þá er bærinn þekktur fyrir mikla
og góða vínframleiðslu, meðal
annars á Riesling vínum. Flutningaprammar og farþegaferjur
líða eftir Rín en meðfram henni
sitt hvorum megin eru vegir og

Kastalar frá miðöldum setja svip sinn á Rínardalinn og bera vitni um stórbrotna sögu
héraðsins.

hjólastígar góðir. Flugvöllurinn
Frankfurt Hahn er skammt frá og
þangað hefur Iceland Express

tekið upp áætlunarferðir þrisvar í
viku, á þriðjudögum, miðvikudögum og laugardögum.

Kötturinn varði tunnuna

Þýskir vínbændur taka vel á móti ferðamönnum. Sumir bjóða gestum í vínkjallara sína, aðrir sýna akrana og enn
aðrir gera hvorutveggja. Smökkun á framleiðslunni fylgir með fyrir þá sem vilja.
Zell er eitt stærsta vínhérað Þýskalands. Það er í miðju
ferðamannasvæði Móseldalsins og þrúgurnar vaxa þar vel í
mildu og sólríku loftslaginu. Víða er brattinn mikill í hlíðunum þannig að fólk þarf að vera í böndum við vinnu sína
við plönturnar.
Schwartze Katz-vínið er eitt frægasta vín héraðsins. Eftirfarandi saga er til um uppruna þess.
Áður fyrr keyptu kaupmenn vín frá framleiðendum í tunnum en ekki í flöskum eins og nú. Eitt sinn kom hópur
kaupmanna til að smakka framleiðsluna og velja vín. Úr því
varð allsherjarfyllerí og þegar kaupmennirnir vöknuðu daginn eftir mundu þeir ekkert hvaða vín hafði bragðast best.
Ofan á einni tunnunni sat svartur köttur og varði hann
tunnuna þegar einhver nálgaðist hana. Þó náðu kaupmennirnir að hrekja hann burtu og kom þá í ljós að sú
tunna geymdi besta vínið. Keyptu þeir það allir og síðan
uxu vinsældir þess jafnt og þétt. Vínið var skírt Zwartze
Katz og það er eðalvara.

Stoltur bóndi í Zell býður til veislu í vínkjallaranum sínum.
Svarti kötturinn er víðfrægur.
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Sóla ttó
Sama sólin, sama fríið
en á verði fyrir þig.

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

Krít

BÆKLINGAR UM HVERN LANDSHLUTA FYRIR SIG ERU NÝKOMNIR ÚT.
ÞEIR ERU HANDHÆGIR FERÐAFÉLAGAR, ALLIR EINS UPP SETTIR OG
PRÝDDIR ÓTAL MYNDUM.
Bæklingarnir eru sjö talsins, allir með
svipaða textaframsetningu. Þeir birta
ýmsar upplýsingar um sögu, náttúrfar
og atvinnulíf á hverju svæði fyrir sig
og þar er getið safna og upplýsingamiðstöðva ferðamanna á hverjum
stað. Pétur Rafnsson, formaður Ferðamálasamtaka Íslands, sem að útgáfunni standa segir fyrst og fremst um
ímyndarbæklinga að ræða.
Aðaláherslan er á valdar myndir í
hæsta gæðaflokki og hnitmiðaðan
texta, ásamt kortum af svæðunum
með teikningum af þeirri afþreyingu
sem í boði er. Samtökin fengu útgáfufélagið Heim til liðs við sig og
þar voru bæklingarnir unnir af fagmönnum. Ritstjóri þeirra er María
Guðmundsdóttir en myndir eru eftir
Pál Stefánsson.

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

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

Þóra mælir sterklega með því
fyrir þá sem eru að fara til New
York í fyrsta skipti að byrja á því
að fara í tveggja til þriggja tíma
skoðunarferð um borgina í þar til
gerðum vagni sem hægt er að
taka nánast á hverju horni.
„Fyrir þá sem vilja skoða
helstu staðina á stuttum tíma er
sniðugt að kaupa sér tveggja eða

þriggja daga passa í þessa vagna
því þá er hægt að hoppa inn og út
á helstu stöðum. Ég fór ekki í
slíka ferð fyrr en á síðasta degi og
þá rann upp fyrir mér að þrátt
fyrir að margt hefði verið skoðað
og gert hafði ég ekki tekið nema
agnarlítinn, næstum ósýnilegan
bita af stóra eplinu.“
edda@frettabladid.is

Gönguferðir í útlöndum njóta æ meiri vinsælda og í sumar
halda Heimsferðir með hatt og staf upp í ítölsku Alpana.

Handhægir
ferðafélagar

Portúgal

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

Sjö daga stafganga í
Dólómítafjöllum

Pétur Rafnsson með bæklingana sem
gefa glögga mynd af náttúru, mannlífi
og menningu á landinu öllu.

23. 30. júní
7. 21. júlí og 18. ágúst

Mallorca

Þóra Ingólfsdóttir var alsæl með fyrstu ferðina til New York þar sem allt er svo stórt og
mikið af öllu.

„Allar gönguferðirnar eru byggðar upp þannig að farið er í dagsgöngur út frá hóteli og að kvöldi
bíða ferðalanganna notalegheit á
hótelinu,“ segir Halldór Hreinsson fararstjóri, sem ætlar að leiða
gönguglaða Íslendinga í sjö daga
stafgöngu um ítölsku Alpana í
sumar.
„Við verðum á göngu í 5-8 tíma
á dag að jafnaði og ég vel nýja
leið á hverjum degi miðað við
bestu skilyrði hverju sinni. Við
gistum allan tímann á sama stað,
á góðu þriggja stjörnu hóteli í
smáþorpinu San Vito di Cadore á
Norður-Ítalíu. Loftslagið þarna á
þessum tíma er notalegt og heppilegt til gönguferða.“
Stafgöngukennsla verður á
hverjum degi, en Halldór segir að
góður búnaður sé nauðsynlegur,
eins og góðir gönguskór, léttur
göngu- og hlífðarklæðnaður, lítill
bakpoki og göngustafir, en nánari
ábendingar og listi yfir búnað
verður sendur þátttakendum
fyrir brottför.
„Náttúrufegurðin þarna er
ótrúleg, við göngum um fjöll og
dali, engi og skóga og notum

Þátttakendur munu njóta ótrúlegrar
fegurðar ítölsku Alpanna.

fjallalyftur og rútur milli staða
þar sem á þarf að halda. Umfram
allt eru þetta skemmtilegar ferðir
og góður félagsskapur,“ segir
Halldór.
Flogið er af stað 7. júlí en
áhugasamir geta skoðað göngusvæði nánar á www.dolomiti.org
og þeir sem hafa verulegan áhuga
á að reyna eitthvað nýtt í fríinu
sínu eru hvattir til að hafa samband við Heimsferðir eða Halldór
fararstjóra
(halldorh@explorer.is).

Halldór Hreinsson er þaulvanur göngumaður og mun leiða stafgöngu í Dólómítunum í sumar.

Co

Costa del Sol

27. júní, 4. 25. júlí
22. og 29. ágúst
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„Ég viðraði hugmyndina við
nokkrar vinkonur mínar og þá
kom í ljós að ég var ekki sú eina
sem langaði að heimsækja stórborgina. Við ákváðum að fara
fjórar saman og hittum þá
fimmtu úti. Ég samdi við mann og
börn um að ég færi í húsmæðraorlof til New York að þessu sinni
og samningar tókust bara vel,“
segir Þóra hlæjandi.
Þóra vissi lítið um New York
við komuna þangað, en ákvað að
láta sig flæða með orkunni. „Mínar hugmyndir um borgina voru
meira og minna óraunverulegar
enda fengnar úr bíómyndum og
sjónvarpsþáttum. En ég varð
síður en svo fyrir vonbrigðum.
Þegar ég gekk út á götu í fyrsta
sinn bókstaflega þöndust skilningarvitin út. Þarna var allt svo
stórt og mikið af öllu. Mikið af
fólki, mikið af byggingum, margs
konar hávaði, og stöðug sjónáreiti
frá ljósaskiltum og auglýsingum
sem reyndu að fanga athygli vegfarenda. Í New York virðist eins
og hægt sé að gera allt, kaupa allt
og sjá allt. Þrátt fyrir þetta er
andrúmsloftið fremur afslappað
og því fylgdi öryggistilfinningin
sem stundum lætur sig vanta
þegar farið er á nýjar slóðir. Ég
hafði af einhverjum ástæðum
ímyndað mér fyrir fram að New
York-búar væru stressaðir og fúlir en það var síður en svo raunin.
Fólk var brosmilt og þægilegt og
skipulagið svo gott að þrátt fyrir
mannfjöldann gekk allt meira og
minna eins og smurt.“
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Þóru Ingólfsdóttur hafði lengi
langað til New York en ekki
haft tækifæri til að láta
drauminn rætast. Um daginn
ákvað hún að lífið væri of
stutt til að fresta draumaferðinni öllu lengur og dreif sig af
stað. Hún varð ekki fyrir vonbrigðum.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Fyrsti bitinn af stóra eplinu

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

Spilaðu með!
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Framrúða
Á ferðalagi um landið er alveg nauðsynlegt að hafa gluggahreinsi og klúta í bílnum til
að þrífa rúðuna. Fátt er leiðinlegra en að keyra með framrúðu fulla af dauðum flugum
og langt í næstu bensínstöð.
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REYNSLUAKSTUR

Tjónaskoðun

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Almennar bílaviðgerðir

Zetan í essinu sínu. Z750-S-hjólið nýtur sín bezt á beygjuríkum þjóðvegi.

Kawasaki Zetan snýr aftur
Z750 S er nýtt götuhjól frá
Kawasaki. Það er nýjasta
kynslóð Kawasaki-hjóls sem
ber einkennisstafinn Z, en sú
nafngift á sér 30 ára hefð.

ALLT Á EINUM STAÐ
• SUMARDEKK
• HEILSÁRSDEKK
• OLÍS SMURSTÖÐ
• BÓN OG ÞVOTTUR

• HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
• RAFGEYMAÞJÓNUSTA
• BREMSUKLOSSAR
• PÚSTÞJÓNUSTA

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4, SÍMI 562 6066

Þótt bókstafurinn Z hafi verið gerður útlægur úr opinberri réttritun íslenzkrar tungu fyrir þremur áratugum hefur þessi formfagri bókstafur á sama tímabili áunnið sér
verðugan sess í hugum íslenzkra
mótorhjólaáhugamanna. Þökk sé
japönsku
mótorhjólasmiðjunni
Kawasaki, sem lagði grunninn að
velgengni sinni með fyrstu „zetunni“, Z1 900-hjólinu, sem kom á
markað árið 1973 og heillaði mótorhjólaáhugamenn um allan heim. Það
sem heillaði mest var fjögurra
strokka línu-fjarkinn sem skilaði
afli á við öflugustu kappaksturshjól
þess tíma, en var samt áreiðanlegri
og langlífari en evrópska samkeppnin – og þar að auki á lægra
verði.
Sjálfur tók undirritaður mótorhjólaprófið á sínum tíma á Z650,
sem er annað klassískt Z-hjól úr
smiðju Kawasaki. Það var á áttunda
áratugnum, þegar GPZ1100 var
toppurinn á sporthjólamarkaðnum,
en það hafði tekið við af upprunalega Z1000-hjólinu. Á tíunda
áratungum týndist síðan zetan svolítið í bókstafasúpunni í framleiðslulínu Kawasaki – dæmi: ZRX,
ZX-R, ZZR.
Þegar Kawasaki kynnti nýja
Z1000-hjólið árið 2002, nákvæmlega
þrjátíu árum eftir að fyrsta Zetan
var kynnt, var því sem japanska
sporthjólasmiðlan hefði snúið aftur
til gamalla gilda sinna. Þessu stutta
og laggóða nafni með sögulega skírskotun var heldur ekki spanderað á
neina málamiðlunarsmíð. Klæðningarlausa Z1000-hjólið sló í gegn
og er nú með þeim söluhæstu í Evrópu.
En Kawasaki-menn létu kné
fylgja kviði er þeir kynntu Z750-
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Nýju S-týpuna einkennir hálfklæðning og langur hnakkur.

KAWASAKI Z750 S
Vél: 4 str. vatnskæld línuvél
m. innspýtingu, púst 4-í-1
Afl: 110 hö. (81 kW) v. 11.000 sn/mín,
75 Nm tog v. 8.200 sn/mín
Þyngd: Þurrvigt 199 kg., fulltankað
218 kg.
Hröðun: 3,2 sek. 0-100 km/klst
Hámarkshraði: 235 km/klst
Eyðsla: 5,9 l/100 km
Listaverð: 980.000 kr.
Umboð: Nítró ehf. (www.nitro.is)

hjólið einu ári síðar. Þar var mætt í
samkeppnina hjól í sama verðflokki
og 600-hjól, en með vél sem er að
grunni til sú sama og í Z1000-hjólinu með aðeins minni útborun. Það
er einmitt þessi vél sem gerir Z750hjólið að svo spennandi valkosti.
Það var blaðamanni því kærkomið að fá tækifæri til að sannreyna þann orðstír sem af nýjustu
zetunni fer, er honum gafst tækifæri til að reynsluaka 2005-árgerðinni af Z750 S. „S“-týpan kom fyrst
á markað nú í ár, en aðalmunurinn
er að hún er búin hálfklæðingu og
heilum hnakki (þ.e. ekki stökum
sætum fyrir ökumann og farþega).
Um það má deila hvort klæðningin
fegri gripinn, en hjólið á þannig að
vera betur búið til ferðalaga.
Í stuttu máli má segja að hjólið
hafi sannarlega staðið undir væntingum. Með Z750 S-hjólinu fæst
gríðarlega mikið mótorhjól fyrir
peninginn. Það er satt að segja
erfitt að sjá að nokkur mótorhjólamaður sem búsettur er á hinu
kappakstursbrautalausa
Íslandi
hafi við meira afl, meiri akstursgetu að gera en fæst í þessu hjóli.
Vélin skilar góðu togi strax á tiltölulega lágum snúningi (frá 3000
sn.) og feykinógu afli sé henni snúið
í átt að „rauða strikinu“ – hámarkstog er 75 Nm v. 8200 snúninga, hámarksafl 110 hö. við 11.000 snúninga. Þetta er þar að auki mjög vel
„skammtanlegt“ afl, sem gerir hjólið mjög viðráðanlegt. Þessir eiginleikar vélarinnar ásamt hinu góða
jafnvægi í hjólinu, lipri gírskiptingunni, mátulega stífri fjöðruninni
(þ.e. ekki of stífri fyrir íslenzka
vegi), gripmiklum dekkjunum

Vatnskælda 750 cc-innspýtingarvélin er
kjarninn í akstursánægjunni.

(Bridgestone BT-012), mátulega öflugum hemlunum og afslappaðri en
þó sportlegri ásetunni gerir að
verkum að strax á fyrstu kílómetrunum öðlast knapinn mikið traust á
tækinu sem hann stýrir.
Við sex þúsund snúninga fer titringur frá vélinni að gera allóþægilega vart við sig, en hann hverfur
aftur þegar 8.000-snúningamarkið
nálgast. Þetta veldur ökumanni annars litlu angri í raun, þar sem undir
6.000 sn. er feykinóg afl í innanbæjarsnattið. Ef meira afls er óskað –
svo sem við framúrakstur – þarf
ekki annað en að gefa inn og hámarksaflið – sem er á bilinu átta til
ellefu þús. sn. – kýlist inn og rífur
mann bókstaflega áfram. Síðan
skiptir maður bara upp í hærri gír –
þeir eru sex svo af nógu er að taka –
og lætur vélina mala með sínum
örvandi bassatón á þægilegum
„krúsing“-snúningi.
Annað sem mætti gagnrýna er
að vindvörnin sem hálfklæðningin
veitir er takmörkuð, þar sem hún
beinir vindinum á axlir og höfuð
ökumanns. En það fylgir hinni afslappað-uppréttu ásetu, einkum og
sér í lagi ef ökumaður er yfir meðalhæð.
Í hnotskurn má segja að Kawasaki Z750 S hafi allt til að bera sem
maður óskar sér að gott götuhjól búi
yfir – og það á sannarlega samkeppnishæfu verði. Það er mjög lipurt og meðfærilegt og þannig þægilegt til hversdagsbrúks, en býr
samt yfir nægu afli til að gefa jafnvel vönustu knöpum „hröðunarkikkið“ sem gerir svona tæki jú svo
eftirsóknarverð.
audunn@frettabladid.is
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Smurþjónusta
fyrir allar gerðir bíla
Áfram veginn
Einar Elí Magnússon kemst leiðar sinnar

Eigum olíusíur í flestar gerðir bíla
Komdu með bílinn til okkar!
Frábær verð og góð þjónusta!
Alltaf heitt á könnunni!

MYND GETTY

Brosum fyrir betri vegi
Konur virðast óttast vélarbilun og að
verða villtar á vegum úti.

Konur keyra meira
en karlmenn
NÝ KÖNNUN Í BANDARÍKJUNUM
LEIÐIR Í LJÓS AÐ KONUR ERU
HRÆDDAR VIÐ HÆTTURNAR Í UMFERÐINNI.
Konur keyra meira með hverju árinu og nú keyra þær jafnvel meira
en karlmenn. Þetta kemur fram í
nýrri könnun sem gerð var af umferðaröryggisráði Bandaríkjanna.
Konum finnst, ef marka má
niðurstöðurnar, þær vera berskjaldaðar í umferðinni. Fjórar af
tíu konum finnst þær óöruggar
þegar þær keyra einar og þrjár af
fjórum sögðust verða áhyggjufyllri
þegar börnin þeirra væru í bílnum.
Margar konur óttast að það springi
dekk eða vélarbilun geri vart við
sig. Meirihluti kvenna sem tók þátt
í könnuninni óttast að lenda í
árekstri eða það sem verra er:
villast á vegum úti.

Þetta sumar hefur byrjað óvenjulega vel hvað tíðarfar varðar. Ég býst
reyndar ekki við að bændur séu sammála mér en sól og hiti henta alltént vel
til útiveru og ferðalaga.
Ég reyni að láta mitt ekki eftir liggja; held út úr bænum á vit ævintýranna þegar tími leyfir og nýt þess að keyra um landið okkar. Víða tefst för
vegna framkvæmda við vegi og brýr og þegar verst lætur má litlu muna að
það sé búið að moka veginn í burtu. Ég held ég viti fátt leiðinlegra en gatnaog vegavinnuframkvæmdir á sumrin.
Jú – reyndar veit ég um eitt sem slær það út. Það er að vinna við vegagerð á sumrin. Sumarið sem ég varð sautján ára var ég að vinna nokkrar
vikur við vegagerð norður í landi. Vinnutíminn var langur, frí voru fá og
stutt, veðrið stundum þannig að maður stóð ekki í lappirnar og umferðin var
alltaf mest þegar vegurinn var verstur. Samt var þetta yfirleitt mjög
skemmtilegt. Yfirleitt.
Eðli málsins samkvæmt þurfti stundum að beina umferð um slóða þegar
vegurinn sjálfur var ófær. Þetta var í fjallshlíð svo að stundum var slóðinn
ekki beysinn. Þá þótti fínt hjá sumum vegfarendum að skrúfa niður rúðuna,
skamma okkur fyrir að eyðileggja bílinn og líf sitt og hnýta svo nokkrum vel
völdum uppnefningum aftast í mál sitt. Hótanir um málaferli voru ekki algengar en eitthvað slíkt þekktist þó.
Sem betur fer blíðkaðist fólk þegar það komst á malbikið aftur og ekki
minnist ég þess að neinn bílanna hafi hrunið fyrir augum mínum, líkt og eigendurnir voru vissir um að þeir myndu gera.
Vegavinnufólk er auðvitað bara að vinna vinnuna sína. Það reynir að búa
þannig um hnútana að rask á umferð sé eins lítið og hægt er en stundum er
það því miður óhjákvæmilegt. Að rífast við okkur um þá ákvörðun að bæta
veginn þá og þarna var eins og að reyna að semja um verð á mjólkurlítranum við kassadömu í Bónus. Eða skamma lamb fyrir lágt verð á lambakjöti
til bænda.
Við getum huggað okkur við það að tilgangurinn er okkur öllum til góða.
Betri vegir og götur þýða greiðari umferð og færri slys. Í raun ættum við öll
að skrúfa niður rúðuna þegar við keyrum framhjá vegavinnuflokki næst.
Skrúfa niður, brosa og veifa. Þeir sem þurfa endilega að öskra eitthvað geta
prófað að öskra: „Takk. Ég hlakka til að keyra hér þegar vegurinn er tilbúinn.“

Fjölskyldugleði og drulluspyrna Sniglanna

Verðlauna kerran loksins komin

Klick-N-Go
Kerran er með þremur
hjólum og grind sem
festist á pokan.
Kerran er létt og þægileg
Aukahlutir:
Festingar fyrir kerru og poka
til að hengja á vegg
Regnhlífastatif
Söluaðilar:
Lexa - Golfbúðin

Umboðsaðili:

Í ár er 100 ára afmæli mótorhjólsins á Íslandi. Sniglarnir fagna því eins og vera ber og halda
hátíð til heiðurs hjólinu á Siglufirði um helgina.
Baldvin Jónsson, stjórnarmaður í
Sniglunum, segir að efnt verði til
hópferða á hátíðina en langflestir
fara að sjálfsögðu á hjólum. „Það
eru þó alltaf einhverjir sem fara á
bíl og þá drekkhlaðnir því fólk
reynir að koma sem mestum farangri á bílana til að létta á hjólunum. Þetta er mikil fjölskylduhátíð
en fyrir utan hefðbundið grill og
gleði verða í gangi aksturskeppnir,
drulluspyrna og klettaklifur með
meiru og svo verður að sjálfsögðu
hópakstur.“
Fyrsta mótorhjólið kom til Íslands frá Danmörku árið 1905 og
var af gerðinni ELG. „Það hefur
mikið breyst síðan þá,“ segir Baldvin hlæjandi, en hann hefur verið
Snigill í þrjú ár og forfallinn mótorhjólaáhugamaður í sextán. „Ég hef
oft hugleitt hvort ég geti ekki fundið mér annað áhugamál samhliða
þessu en finn það bara ekki í hjarta
mínu. Þetta er svo skemmtilegur félagsskapur. Aðalmarkmiðið er auðvitað að stuðla að betri umferðarmenningu en svo gleymum við ekki
að hafa gaman saman.“

Askalind 2
201 Kópavogur
Sími 565 2000 / 897 1100

Baldvin Jónsson segir að mótórhjólaáhuginn og félagsskapur Sniglanna sé lífsstíll. Aðalmarkmið Sniglanna er að koma á bættri umferðarmenningu.

Á sumrin er mikið um að vera
hjá Sniglunum en tveimur vikum
eftir Siglufjarðarhátíðina verður
efnt til Landsmóts í Tjarnarlundi.
Þá eru fyrirhuguð í sumar mótorcross víða um land, samvera í

Fjölskyldugarðinum, Norðurlandsferð á Fiskidaga, ferð um Reykjanes og fjölskyldumót í ágúst, svo
eitthvað sé nefnt. Allar uppýsingar
um félagsskapinn má fá á heimasíðu samtakana, www.sniglar.is ■

Hinrik Pétursson l www.mmedia.is/hip

Það eina sem er erfitt við
að kaupa nýjan bíl . . .
Fjármögnun í takt við þínar þarfir

. . . er að þurfa að leyfa
krökkunum að keyra hann

Suðurlandsbraut 22
108 Reykjavík
Sími 540 1500 Fax 540 1505

www.lysing.is
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Svona lítur bíllinn út í dag og er að taka á sig endanlega mynd.

Gömul rúta fær nýtt andlit
Rúta af gerðinni Mercedes
Benz árgerð 1960 er nú nánast tilbúin á götuna, en strákarnir á bílaverkstæði Guðmundar Jónassonar hafa
verið að dunda við að koma
henni í upprunalegt horf.

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

Vegmúli 4 • Sími 553 0440

TRIO

GOLFHJÓL
Partur–Spyrnan–Lyftarar
Eldshöfða 10
s. 585 2500 og 567 8757

Traust

dráttarbeisli
Ásetning á staðnum.

Vissir þú að 90% af sjálfskiptingum
bila vegna hitavandamála?
Láttu skipta um olíu og síu á sjálfskiptingunni.
Sjálfskiptingar, stillingar og alhliða viðgerðir.
Bifreiðastillingin ehf. • Smiðjuvegi 40d • Sími 557 6400

Víkurvagnar ehf  Dvergshöfða 27
Sími 577 1090  www.vikurvagnar.is

Gamli sjúkrakassinn er úr harðviði.

Sætin bíða þess að fá ný áklæði og í
framhaldi af því nýja ferðalanga.

Rútan hefur staðið inni á verkstæði Guðmundar Jónassonar í þrjú ár, en nú sér fyrir
endann á viðgerðunum.

Valdimar Ásmundsson er harla ánægður
við stýrið á rútunni gölmlu.

fara með Bandaríkjamenn upp í
Heiðmörk og þeir höfðu mjög
gaman af því.“

baka til Hólmavíkur. Ég athugaði
með farþegana hvort einhver gæti
keyrt ef ég gengi á undan, en það
var enginn. Ég fékk þá ungan mann
til að ganga á undan, klæddi hann
upp í föt sem ég var með, batt hann
við bílinn með spotta og sagði honum að ganga í kantinum vinstra
megin. Það var algjörlega blint og
við vorum átta klukkutíma að komast þessa fjóra kílómetra. Ég varð
að taka drenginn inn reglulega svo
hann næði almennilega andanum.
Svo var ég orðinn hræddur um að
við værum komin framhjá, fór út
og rak þá tærnar í eitthvað. Þegar
ég kraflaði af því snjóinn sá ég að
það voru símastaurar og vissi þá
nákvæmlega hvar ég var. Þá áttum
við eftir nokkra metra að sýslumannshúsinu á Hólmavík. Já, þetta
var oft skemmtilegt,“ segir Valdimar dreyminn og horfir ástúðlega
á gömlu rútuna.

Svaðilför við Hólmavík
Valdimar hefur að sjálfsögðu lent í
ýmsu þótt alltaf hafi farið vel að
lokum en varkárnin er honum í
blóð borin. „Ég óð alltaf út í árnar
sjálfur og fann út hvar best var að
fara. Ég treysti engum nema sjálfum mér,“ segir hann brosandi. „Það
var sennilega það versta sem ég
lenti í þegar ég lokaðist inni á
Hólmavík í mars árið 1969. Það
hafði kyngt niður snjó en veðurspáin var góð þannig að ég fór af
stað frá Hólmavík um morguninn.
Ég var ekki kominn nema um fjóra
kílómetra þegar brast á með norðan stórhríð. Ég var á gríðarlega öflugum bíl og sneri við í ofboði, og
það passaði því svo sá ég ekki glóru
næsta hálftímann. Það var auðvitað ekkert að gera nema fara til

edda@frettabladid.is

Metanbílar teknir í notkun
BÍLARNIR TVEIR ERU FYRSTU SINNAR TEGUNDAR Á ÍSLANDI.
Tveir nýir vinnubílar í þjónustu einkafyrirtækja, sem aka á metani, vistvænu
íslensku eldsneyti, sem safnað er á urðunarstað Sorpu, voru formlega afhentir
og teknir í notkun í síðustu viku. Um er
að ræða Mercedes Benz Econic krókbíl
og Ford F450 vöruflutningabíl.
Mercedes Benz Econic er í eigu GT
verktaka og mun meðal annars sjá um
flutning á bögguðum og óbögguðum
úrgangi frá móttökustöð Sorpu í Gufunesi og á urðunarstaðinn í Álfsnesi. Bíllinn er fluttur inn af Ræsi. Ford F450 er í
eigu Efnamóttökunnar hf. og verður
meðal annars notaður til að flytja spilliefni frá endurvinnslustöðvum Sorpu til

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

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

Valdimar Ásmundsson bifreiðarstjóri ók þessari rútu um landið
þvert og endilangt á sínum tíma
og er harla ánægður með að hún
skuli vera að komast í gagnið aftur.
„Þetta var svokallaður grindarbíll sem kom húslaus, en það var
byggt yfir hann í Bílasmiðjunni.
Þetta var ljómandi góður bíll, ég
fór á honum margar ferðir austur
í Örfæfi löngu áður en þar voru
nokkrir vegir eða brýr og það
gekk allt að óskum,“ segir Valdimar.
Bíllinn er óðum að taka á sig
upphaflega mynd en nú er hann
reyndar framdrifinn sem hann
var ekki áður.
„Það er verið að gera hann
alveg tipptop, búið að sandblása
hann og ryðverja, yfirdekkja
sætin og leggja nýjan dúk. Þetta
verður elsta rútan á götunni þegar
allt er tilbúið,“ segir Valdimar.
Hann segir að margt hafi
breyst á þeim fjörutíu árum sem
hann hefur verið langferðabílstjóri og þá sérstaklega í umferðinni.
„Bílarnir eru náttúrlega alltaf
að batna en umferðin hefur stórversnað og hraðinn aukist. Ég held
mig alltaf á löglegum hraða og
þvælist bara fyrir. En farþegarnir
eru samir við sig.“
Valdimar segir að mikill munur
sé á farþegum eftir þjóðerni
þeirra, til dæmis séu Þjóðverjar
mjög vel upplýstir áður en þeir
koma en Bandaríkjamennirnir
síður. „Þeir spyrja oft stórfurðulegra spurninga,“ segir Valdimar
og hlær. „En svona rúta vekur athygli allra, þessi bíll var til dæmis
notaður fyrir nokkrum árum til að

Mikið var um dýrðir þegar bílarnir voru afhentir og teknir í notkun.

Efnamóttökunnar hf en bíllinn var fluttur inn af IB bílum hf. á Selfossi.
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Sexí tryllitæki og grófur jeppi
Batmobile, bíll Leðurblökumannsins, er án efa einn frægasti bíll í
heimi. Hann er draumabíll bæði
bílaáhugamanna og aðdáenda
Leðurblökumannsins úti um allan
heim.
Hreinar línur og fágað snið á
bílnum eru algjörlega horfin í nýju
útgáfunni. Bíllinn er groddalegur
og grófur enda ekki annað hægt á
44 tommu dekkjum.
Batmobile er líka í takt við tímann því vélin í bílnum, 5,7 lítra
Chevy V-8, er blendingsvél. Hún
gengur sem sagt bæði fyrir bensíni
og rafmagni og er því umhverfisvænni en í venjulegum bensínbílum. Þessar ofurhetjur eru nú eftir
allt svo umhverfisvænar og vinna
ötult að því að bjarga öllu því sem
bjargað verður í umhverfinu.
Bíllinn er sambland af sexí
tryllitæki og grófum jeppa sem
undirstrikar þá dökku og drungalegu ímynd sem Batman hefur
ávallt tileinkað sér. Í myndinni er
bíllinn þróaður fyrir herinn af
Wayne Enterprises í Gotham-borg,
heimkynnum Batmans. Bíllinn er
kallaður „The Tumbler“ og er
hannaður til að flytja hermenn og
búnað yfir á óvinasvæði. Af þeim
sökum býr bíllinn yfir stökkkrafti
sem er álíka mikill og í þotu.
Hönnuður bílsins, Nathan
Crowley, vann að bílnum með leikstjóra myndarinnar, Christopher
Nolan, og blandaði saman módelum af Hummer- og Lamborghinibifreiðum. Bílahönnuðir eru mjög
ánægðir met útkomuna og Patrick
Schiavone, forstjóri bílahönnunar
hjá Ford, gaf bílnum meðal annars
toppeinkunn.
Átta Batmobile-bílar voru búnir
til fyrir myndina en einn skemmd-

VOLKSWAGEN ÆTLAR AÐ FRAMLEIÐA ÓDÝRARI BÍL EN LOGAN, LÁGVERÐSBÍLINN
FRÁ RENAULT.
Hjá Volkswagen í Wolfsburg er nú verið
að vinna að nýjum bíl eins og sagt er
frá á heimasíðu FÍB, fib.is. Bíllinn á að
kosta þrjú þúsund evrur í framleiðslu og
verður svar Volkswagen við lágverðsbílnum Renault Logan. Logan kostar
7.200 til 7.500 evrur sem þýðir að á Íslandi myndi hann kosta undir einni
milljón en bíllinn er aðallega seldur í
Austur-Evrópu.
Vinnuheiti nýja bílsins frá Volkswagen
er -3-K. Bíllinn verður smíðaður í Kína
og markaðssettur í Austurlöndum fjær
fyrst. Samkvæmt heimildum Auto
Motor & Sport verður nýi Volkswagen
bíllinn fjögurra dyra stallbakur með til-

Logan er lágverðsbíllinn frá Renault en
Volkswagen hyggst framleiða enn ódýrari bíl.

tölulega stóru farangursrými og
rúmbetri og ódýrari en brasilíski
Volkswagen smábíllinn Fox.

MYND GETTY

Nýja Batman-myndin, Batman Begins, var frumsýnd hér á landi á miðvikudaginn og var
hennar beðið með mikilli eftirvæntingu. Nýr Batmobile var hannaður fyrir myndina sem
hefur fengið lof bílaáhugamanna og -hönnuða.

Nýr lágverðsbíll frá Volkswagen

Hinn nýi Batmobile er ansi vígalegur og minnir helst á skriðdreka.

ist á leiðinni í tökur þegar fullur
vörubílstjóri keyrði á hann.
Tökur á nýju Batman-myndinni
fóru meðal annars fram hér á
landi, en tökulið dvaldi við rætur
Svínafellsjökuls í nokkurn tíma við
að taka upp upphafsatriði myndarinnar. Ekki sást til hins nýja og
endurbreytta Batmobile á Íslandi
enda hefur hvílt mikil leynd yfir
bílnum hingað til.
lilja@frettabladid.is

ZZZIHOJXUFRP

Adam West og Burt Ward í hlutverkum sínum sem Batman og Robin í Batmobile í
sjónvarpsþáttunum um Batman árið 1967.

STAÐREYNDIR UM NÝJAN BÍL
LEÐURBLÖKUMANNSINS:
Vél: 5,7 lítra Chevy V-8
Hestöfl: 340
0 upp í 60 kílómetra hraða:
5 sekúndur
Breidd: Tæplega 3 metrar
Lengd: 4,5 metrar
Þyngd: 2,5 tonn
Verð: Um það bil 3,27 milljónir
íslenskra króna, eða 500.000 dollarar.

Batmobile í myndinni Batman frá árinu
1989. Sitt sýnist hverjum um það hvor
Batmobile-bíllinn er flottari.

Búa yfir krafti, reynslu og staðgóðri þekkingu

Renault Mégane W/G Scénic
F. skráð. 05.2001, ekinn 81.000 km
Vél: 1600cc 5 g
Litur: Grár
Verð: 1.090.090 kr.

Subaru Impreza WG GX 4x4
F. skráð. 05.2003, ekinn 37.000 km
Vél: 2000cc ssk.
Litur: Grár
Verð: 1.590.000 kr.

TOYOTA Corolla W/G 4x4
F. skráð. 07.97, ekinn 72.000 km
Vél: 1800cc 5 g
Litur: Vínrauður
Verð: 650.000 kr.

Peugeot 406 W/G
F. skráð. 05.2001, ekinn 49.000 km
Vél: 1800cc 5 g
Litur: Grár 7 sæta
Verð: 1.130.000 kr.

Suzuki Vitara XL-7 Grand
F. skráð. 02.2003, ekinn 36.000 km
Vél: 2700cc ssk.
Aukab: Leður, álfelgur, dráttarbeisli,
cruisecontrol, loftkæling
Litur: Blár 7 sæta
Verð: 2.850.000 kr.

Daewoo Nubira W/G
F. skráð. 01.2000, ekinn 92.000 km
Vél: 1600cc 5 g
Litur: Grár
Verð: 630.000 kr.
Tilboðsverð: 450.000. kr.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS TOY 28743 06/2005

Nissan Almera H/B Luxury
F. skráð. 10.2003, ekinn 39.000 km
Vél: 1800cc 5 g
Litur: Blár
Verð: 1.440.000 kr.
Tilboðsverð: 1.290.000. kr.

www.toyota.is

Renault Mégane S/D RT
F. skráð. 03.2004, ekinn 28.000 km
Vél: 1600cc ssk.
Litur: Grár
Verð: 1.580.000 kr.

BETRI NOTAÐIR BÍLAR
Áhyggjulaus og örugg bílaviðskipti - strangt skoðunarferli, 14 daga skiptiréttur, ókeypis skoðun eftir 1000 km, allt að 1 árs ábyrgð.
Skoðaðu úrvalið á Nýbýlavegi 4, á www.toyota.is eða hringdu í 570 5070.
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Erfiðara að stunda sportið en áður
Íslandsmeistaramótið í
rallakstri er farið af stað og
þykir Subaru-liðið sigurstranglegt að þessu sinni.

Japanarnir hafa verið mjög heppnir með veður.

Hjólað í kringum landið á
vetnislunda
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Jón Bergsson er aðstoðarökumaður Subaru-liðsins í rallakstri, sem
er talið sigurstranglegt í sumar.
„Ég hef keyrt með Guðmundi
Guðmundssyni í þrjú ár, hann sem
bílstjóri en ég sem aðstoðarökumaður. Það hefur gengið vel hjá
okkur og sumarið leggst vel í
okkur,“ segir Jón. Þegar hafa
farið fram tvær keppnir af sex á
Íslandsmeistaramótinu,
sem
stendur yfir í allt sumar. Fimmtán
lið taka þátt að þessu sinni og
segir Jón að töluverður samdráttur hafi orðið í sportinu.
„Það verður stöðugt erfiðara
að stunda þessa íþrótt. Sportið
hefur fengið litla umfjöllun og þar
af leiðandi er orðið erfitt að fá
styrktaraðila og starfsfólk til að
vinna á mótum. Mér finnst að við
séum komin svona fimmtán ár
aftur í tímann og mér sýnist að
þetta sé eina íþróttin innan mótorsportsins sem verður áfram í
sumar,“ segir Jón.
Guðmundur og Jón aka á
Subaru Impreza RS sem er
tveggja dyra bíll, árgerð 1995.
„Það er búið að breyta bílnum
gríðarlega mikið, setja í hann öflugri bremsur og gírkassa sem
kostaði yfir milljón,“ segir Jón en
rallið er dýrt sport eins og flest
mótorsport. Í fyrrasumar veltu
þeir félagar bílnum og þurftu að
smíða nýjan bíl á hálfum mánuði
til að detta ekki út úr keppninni.
Jón segir að það hafi verið ansi
strembið en hafi tekist með hjálp
góðra manna. Þeir mættu svo til
keppni á nýjum bíl sem varla var
búið að prófa enda lítið um
æfingasvæði fyrir rallbíla. „Það

Guðmundur og Jón við Imprezuna sína. Guðmundur er ökumaður en Jón er aðstoðarökumaður og segir Guðmundi hvað er fram undan. Rallakstur byggir á gagnkvæmu trausti ökumanns og aðstoðarökumanns og samvinnan verður að vera góð.

eru ekki til nein æfingasvæði
fyrir þetta sport og það gerir
okkur erfiðara fyrir. Mótorhjólastrákarnir hafa sína braut, kvartmílan líka og svo eru víða brautir
fyrir gokart-bíla. Við þurfum hins
vegar að stelast til að æfa okkur
einhvers staðar sem við megum
eiginlega ekki vera og það er
kannski ein ástæðan fyrir fækkuninni í sportinu,“ segir Jón.
„Keppnisbrautir eru líka af skornum skammti en þegar við keppum
fáum við Vegagerðina og sýslumenn í lið með okkur og vegum er

lokað fyrir umferð svo við getum
keppt. Oftast eru þetta fáfarnir
vegir hér á suðvesturhorninu en
stundum förum við út á land, til
dæmis til Sauðárkróks eða Húsavíkur, en næsta keppni fer einmitt
fram þar um næstu mánaðamót.“
Jón segir að rallið sé góð útrás
og gríðarlega skemmtilegt sport.
„Ég keyri varlega úti í umferðinni
og get fengið útrás í rallinu án
þess að stofna neinum í hættu.
Það mættu alveg fleiri fá útrás
fyrir hraðaksturinn annars staðar
en á götum bæjarins,“ segir Jón.

ALLT Á EINUM STAÐ!
www.bilaattan.is

Fimm manna hópur japanskra áhugamanna um nýtingu hreinnar orku lagði af
stað í hringferð um landið síðasta laugardag á harla
óvenjulegu farartæki. Þeir
ferðast um á svokölluðum
vetnislunda, hydrogen puffin,
sem er þríhjól sem gengur
fyrir vetni.
„Hjólið er byggt upp eins og þríhjól. Það var upprunalega með
hjálparmótor en Japanarnir settu
vetni í staðinn. Þeir sem sagt tóku
rafgeyminn af og settu vetnisgeymslu í hans stað. Það er fótstigið en getur líka gengið fyrir
vetni og kemst auðvitað hraðar ef
bæði fótaaflið og vetnið er notað,“
segir Jón Björn Skúlason, framkvæmdastjóri NýOrku.
Japanarnir lögðu af stað á hjólinu á laugardaginn fyrir viku
síðan og settu sér það markmið að
vera tíu daga. „Þeir eru á undan
áætlun og veðrið hefur leikið við
þá þannig að það er aldrei að vita
nema þeir komi fyrr heim. Það
getur bara einn hjólað í einu á
vetnishjólinu en hinir fylgja
honum í bíl. Þeir eru með tvær
flöskur fullar af vetni með sér frá
Ísaga sem eru á stærð við hefðbundnar gasflöskur,“ segir Jón en
þessi ferð Japananna er miklu
ódýrari og margfalt umhverfisvænni en að ferðast um landið á
bensínbíl.
Hringferðin er samstarf innlendra aðila, NýOrku, Sendiráðs
Íslands í Japan og Ísaga. En

Hér er stór vörubíll nýbúinn að keyra
framhjá og þyrlar aldeilis upp ryki yfir einn
af Japönunum.

Verslun · Smurstöð · Bílaverkstæði · Dekkjaverkstæði

hvernig byrjaði þetta allt saman?
„Japanarnir sendu mér tölvupóst
þegar ég var á Kastrup af öllum
stöðum, á leiðinni til Tókýó. Ég
hitti þá í Tókýó næsta dag og við
ræddum um verkefnið. Þeir höfðu

Steinunn Valdís Óskarsdóttir borgarstjóri
fékk að prófa hjólið áður en hópurinn
lagði af stað frá Perlunni.

heyrt mikið um vetnisumræðuna
á Íslandi og stefnu íslenskra
stjórnvalda um vetni og fannst tilvalið að hjóla hringinn í kringum
Ísland á vetnishjóli,“ segir Jón en
aðalmaðurinn í hópnum er svo
sannarlega ævintýramaður. „Já,
hann hefur flogið í sólknúinni
flugvél og labbað yfir Norðurpólinn.“
„Þessi ferð hefur gríðarlega
góð áhrif á ferðamennsku hér á
landi. Japanarnir hafa haldið
marga blaðamannafundi í Japan
um verkefnið og vakið mikla athygli. Vetni er ekki ódýrt í dag en
með meiri umfjöllun og notkun
mun það verða mun ódýrara en
bensín í framtíðinni,“ segir Jón en

Íslenska sauðkindin veit ekki hvaðan á sig
stendur veðrið þegar vetnishjólið fer framhjá henni.

Ísland hefur sýnt frumkvæði í
nýtingu vetnis með vetnisstrætisvögnunum.
Vetnishjólið var til sýnis við
Perluna fyrir viku þegar hópurinn
lagði af stað í hringferðina. Eftir
hringferðina fara Japanarnir með
hjólið til Japan og verður það til
sýnis á Íslandsdeginum á Exposýningunni þar í landi. „Það getur
vel verið að það verði líka til sýnis hér á landi áður en það fer til
Japan. Við værum líka til í að fá
það aftur til Íslands eftir sýninguna en það kemur allt í ljós.“
lilja@frettabladid.is
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Skyggðu reitirnir merkja lokaðar leiðir á hálendinu. Hægt er líka að skoða kortið á vef
Vegagerðarinnar www.vegagerd.is

Fjallvegir á landinu eru að
opnast einn af öðrum en
nokkrir eru þó lokaðir enn.
Inga Daníelsdóttir á Vegagerðinni fór yfir kortið með
blaðamanni.
Svæðið kringum Skjaldbreið er
lokað enn og sömuleiðis hluti Arnarvatnsheiðar. Fjallabaksleið syðri
er líka lokuð, hins vegar er hægt
að komast inn í Þórsmörk.
Sprengisandur er lokaður og verður eitthvað áfram, hvort heldur er
úr Bárðardal, Eyjafirði eða Skagafirði. Sama gildir um veginn í austur af Sprengisandsleið.
Vegurinn um Fjallabaksleið
nyrðri úr Landmannalaugum í
Skaftártungur hefur verið opnaður
og sömuleiðis sá hluti Landmannaleiðar kölluð er Dómadalsleið.
Einnig er búið að opna leiðina inn í
Laka.
Kjölur er opinn og sá vegur er
fær öllum venjulegum bílum þó
svo hann sé seinfarinn á köflum.
Hann er grófur og sendinn alveg

efst en fær allri almennri umferð.
Leiðin norðan frá í Öskju var
nýlega opnuð. Búið er líka að opna
í Kverkfjöll en hinsvegar er enn
lokaður vegurinn í Hvannalindir.
Dettifoss er aðgengilegur á öllum
bílum að austanverðu og þaðan
fært uppí Ásbyrgi. Vestan við ána
er hægt að aka að norðan að fossinum en spottinn þaðan að þjóðvegi 1
er lokaður. Þórdalsheiði milli
Skriðdals og Reyðarfjarðar hefur
verið opnuð, þar er fært fjórhjóladrifsfólksbílum. Leiðin inn á
Lónsöræfi er sömuleiðs opin.
Þegar talað er um lokaða vegi
leggur Inga áherslu á að allur akstur sé bannaður á þeim. „Akstur
utan vega er auðvitað bannaður
alltaf og ævinlega, nema á jöklum,
snjó og vel frosinni jörð. Fólk verður að halda sig við þær hálendisleiðir sem búið er að afmarka
þannig að það sé ekki farið hvar
sem er. Okkur finnst ægilegt þegar
bílaumboð tala um utanvegatæki
því það er einfaldlega bannað að
aka utan vega og slóða.“
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Leðjunni smurt á jeppann
BRESKT FYRIRTÆKI HEFUR SETT LEÐJU FYRIR JEPPAEIGENDUR Á MARKAÐ.
Í staði þess keyra um óbyggðir, ofan
í polla, upp á fjöll og firnindi og
kannski skemma jeppann þinn eitthvað geturðu einfaldlega farið á netið
og pantað þér flösku af leðju í brúsa.
Leðjan passar einmitt í skott á jeppa
og er afar einfalt að sprauta henni á
– passaðu bara að nágrannarnir sjái
ekki til þín.
Til að panta sér leðjuna, sem heitir
kallast Sprayonmud, er hægt að fara
inn á vefsíðuna sprayonmud.com.

+YHOOXU_*7yPDVVRQHKI_6~éDUYRJL_5H\NMDYtN_ZZZKYHOOXULV_

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Þessi bílstjóri gæti losnað við alla þessa
fyrirhöfn og einfaldlega keypt sér leðju í
brúsa.

Tími þinn er dýrmætur

Engar tímapantanir

NAR

VÍKURVAGNAKERRUR

ÞESSAR STERKU

Max1 Bílavaktin sérhæfir sig í hraðþjónustu við allar gerðir bíla.
Við bjóðum hraðþjónustu sem er sniðin að þörfum hins tímabundna
bíleiganda. Við erum eldsnöggir á Max-einum. Þú kemur þegar
þér hentar og á meðan á þjónustu stendur færð þú þér rjúkandi
kaffibolla og kíkir í blöð og tímarit. Bíllinn þinn er í hröðum og
öruggum höndum hjá okkur.

Hjólbarðaþjónusta

Allar gerðir af kerrum
Allir hlutir til kerrusmíða

Víkurvagnar ehf  Dvergshöfða 27
Sími 577 1090  www.vikurvagnar.is

Smurþjónusta

Leiðist þér að bíða á dekkja- Er komið að smurningu?
verkstæðum? Láttu okkur Við skiptum um olíu og síur
skella dekkjunum undir
eins og hendi sé veifað.
bílinn. Við bjóðum þér vandaða hjólbarða á hagstæðu
verði frá Nokian, og Pirelli .

REYKJAVÍK: MAX1 BÍLAVAKTIN
Bíldshöfða. Símar 515 7095 og 515 7096
Opnunartími virka daga frá kl. 8-18

Max-einn dregur nafn sitt af því að við ljúkum allri þjónustu við
bílinn þinn innan klukkustundar frá því þjónusta hefst. Max-einn
skiptir um bremsur, dempara, olíu, rafgeyma, perur, rúðuvökva
og dekk og býður einnig ný dekk frá Pirelli og Nokian.
Við förgum notuðum dekkjum, rafgeymum, síum, olíu og öðrum
spilliefnum samkvæmt ströngustu umhverfiskröfum.

Rafgeymaþjónusta

Bremsuþjónusta

Demparaþjónusta

Önnur þjónusta

Þarftu að skipta um
rafgeymi? Við gerum það
fyrir þig í hvelli og losum þig
við þann gamla.

Eru bremsuklossarnir
búnir? Endurnýjum bremsuklossa og bremsudiska í
flestum bifreiðum.

Eru dempararnir lélegir?
Endurnýjum dempara og
gorma í flestum gerðum
bifreiða.

Við skiptum líka um
þurrkublöð, perur og setjum
rúðuvökva á bílinn.
Fagmannleg vinnubrögð á
örskotsstundu.

AKUREYRI: MAX1 BÍLAVAKTIN
Tryggvabraut. Sími 462 2700
Opnunartími virka daga frá kl. 8-18

Forðastu óþægindi.
Komdu með bílinn til okkar.

BRIMBORG / GCI ALMANNATENGSL - GREY COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

Við smyrjum bílinn fyrir þig.
Komdu strax.
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Farsælt ferðalag á fjórum dekkjum
Nú þeysast margir út úr bænum um helgar eða keyra um landið vikunum saman. Starfsmenn Bílaáttunnar á
Smiðjuvegi 30 í Kópavogi sýndu blaðamanni hvernig á að tryggja að ferðin verði farsæl á fjórum dekkjum.
ur vökvi sé á kúplingsdælum,
bremsudælu, stýrisvél, forðabúri
fyrir rúðuvökva og rafgeymi og
smyrjum í lamir. Við athugum
perur og setjum nýjar rúðuþurrkur á bílinn ef þess er þörf. Ef bíleigandi óskar eftir því að eitthvað
af þessu sé ekki gert verðum við
auðvitað við öllum óskum hans en
þetta er nauðsynlegt að athuga
áður en lagt er af stað í ferðalag.
Ef bíleigandi vill ganga skrefinu
lengra getum við athugað alla
helstu slithluti bílsins á verkstæði
eins og bremsur, stýrishluta,
viftureimar og svo framvegis,“
segir Jóhannes en hjá Bílaáttunni
er hægt að velja um þrenns konar
olíu. „Viðskiptavinir geta valið um
olíu sem þarf að skipta um á 5.000
kílómetra fresti, 7.500 kílómetra
fresti eða 10.000 kílómetra fresti
en við notum Liqui-Moly mótorolíur.“

Audi A8 quattro varð í öðru sæti í sínum flokki, rétt á eftir Audi A6 quattro.

Gott gengi hjá Audi
LESENDUR BLAÐSINS AUTO BILD ALLES
ALLRAD ELSKA AUDI A6 QUATTRO.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Við upplýsum viðskiptavininn
okkar um þjónustuna sem við
bjóðum upp á og kynnum allt fyrir
honum áður en við förum yfir bílinn. Við leggjum mikið upp úr
hreinlæti, veitum góða þjónustu
og ég held að við séum eina fyrirtækið á landinu sem býður upp á
heildarþjónustu fyrir bílinn. Við
erum með verkstæði, smurstöð,
dekkjaverkstæði og verslun allt á
einum stað og veitum þjónustu frá
A til Ö,“ segir Jóhannes Jóhannesson, annar eigandi Bílaáttunnar.
„Þegar bílar koma í smurningu
fá þeir ekki bara smurningu heldur alhliða þjónustu. Við skiptum
um olíu og olíusíu á vél. Við athugum loftsíu og miðstöðvarsíu og
skiptum um ef þörf er á. Við
athugum gírkassa, millikassa, drif
og sjálfskiptingu og einnig ástandið á olíu og olíumagn. Við kíkjum á
magn og frostþol kælivökva á
kælikerfinu, athugum hvort næg-

Trausti Hafliðason tók að sér að sýna
blaðakonu hvernig á að undirbúa bílinn og
byrjaði á því að setja vélahreinsi á bílinn.

Trausti kíkti á rafgeyminn næst og athugaði hvort vökvinn væri yfir höllum sellunum.

Ford innkallar
260.000 bíla

lilja@frettabladid.is
Síðan mældi hann frostþol á kælikerfinu.

Næst athugaði hann ástand loftsíunnar.

Hann smurði líka lamirnar, hann Trausti.

GALLI FANNST Í BENSÍNLEIÐSLUM
OG VÉLUM STÆRRI BÍLA HJÁ FORD.
Ford Motor í Bandaríkjunum þurfti að
innkalla tæplega 260 þúsund bifreiðar í
vikunni.
Bifreiðarnar voru
annað hvort
með vélar
sem gátu
drepið á sér
án viðvörunar eða bensínleiðslur sem
var hætta á að færu í sundur. Vissar bifreiðar með 6,0 lítra dísilvélum geta
drepið á sér án viðvörunar og hugsanlega leitt til umferðaróhappa. Endurköllunin stafar af vandamáli í bensíninnspýtingu í stjórnunareiningum bifreiðanna. Ford innkallaði 180 þúsund
pallbíla og vörubíla með 6,0 dísilvél og
78 þúsund F-series vörubíla með bensínvél.

Loks mældi hann loftþrýstinginn í dekkjum og varadekki.

Því næst bætti hann á rúðuvökvann, sem
er algjörlega nauðsynlegt þegar ferðast er
í allra veðra von.

Audi A6 quattro er besti bíllinn með
drifi á öllum hjólum árið 2005 í flokki
lúxusbíla en í öðru sæti varð Audi A8
quattro. Þetta er niðurstaða lesenda
þýska bílablaðsins Auto bild alles
allrad. Valið stóð á milli 102 gerða bíla
í níu flokkum en A3 quattro, A4 quattro
og TT Coupé quattro lentu allir í öðru
sæti í sínum flokki.
Audi A6 hefur unnið fjölda verðlauna
um heim allan auk þess að vera útnefndur bíll ársins á heimsvísu.

Síðan losaði hann olíuna úr bílnum með olíustampi, tók olíusíuna úr og lét nýja í.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

Volvo XC 90 LPT 5/2005 Leður/tau,
regnskynj., litað gler. Nýr bíll. Verð
5.090. Skipti ód. skoðuð

Toyota Rav4 2.0 6/1998. Ek. 93 þ. km.
Sjálfssk., álf. Verð 1.150. Áhv. 900. 18
þús. á mán.

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

SSangYong Musso E 23 Grand Luxe
5/1999. Ek. 70 þ. km. Sjálfssk., álf., lúga,
þjónustubók. Verð 1.490. Áhv. 790.

Saab 9-2 2.5 4WD 2005 árg. Ek. 7 þ.
km. Bsk., 17” álf., lúga. Verð 3.950.
Skipti ód. skoðuð.

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

Jeep Grand Cherokee Limited 2003
árg. Álf., leður, lúga, CD magasín. Verð
3.590. Skipti ód. skoðuð.

Isuzu Trooper TDI 38” 2000 árg. Álf.,
krókur, læstur, hlutföll, loftdæla, leður.
Verð 2.690. Áhv. 1.850. Skipti ód. skoðuð.

Audi Allroad 2.7 BiTurbo AWD 3/2004
Ek.35 þkm. Álf,ESP,leður,lúga. Verð
5.950.- Skipti ód. skoðuð. Glæsilegur
bíll.

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
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Volvo S 80 Executive T6 6/2001 Ek.127
þkm. “17 álf,lúga,leður,CD magasín,280
hö. Verð 2.980.- Skipti ód. skoðuð.

Nissan Patrol Disel Turbo 12/1995
Ek.233 þkm. Krókur,CD. Verð 1.190.Áhv. 650.-

Toyota Yaris Terra 1000 6/2004 Ek.24
þkm. Bsk,reyklaus. Verð 1.150.- Skipti
ód. skoðuð. Möguleiki á 100% láni.

Mazda 323 GT 1800 6/2000 Ek.107
þkm. Bsk,krókur. Verð 790.- Áhv. 445.Skipti ód. skoðuð

BMW 530i Steptronic Touring 2001 árg.
Ek.116 þkm. “17 álf,leður,lúga,CD
magasín,bakkskynjarar,Xenon,smurbók,M stýri. Verð 3.450.- Áhv. 1.250.Skipti ód. skoðuð.

Toyota LandCruiser 100 VX V8 3/1999
Ek.87 þkm. Tems,álf,krókur,CD magasín.
Verð 3.390.VW Touareg V6 2004 árg. Ek. 35 þ. km.
Leður, lúga, CD magasín, 18” álf. Verð
4.680. Skipti ód. skoðuð.

Renault Megane Scenic 1600 3/1999.
Ek. 91 þ. km. Sjálfssk., álf., krókur, CD.
Verð 890. Möguleiki á 100% láni.

Infiniti FX 45 3/2003. Ek. 18 þ. km. 20”
álf., Xenon. Einn með öllu. Verð 6.190.
Áhv. 1.300. Skipti ód. skoðuð.

Kia Lotus Elan Blæja 2000 árg. Ek.9
þkm. Leður,álf,CD. Verð 1.980.- Áhv.
1.650.- Skipti ód. skoðuð.

BMW 320 Touring TD 2001 árg. Ek.86
þkm. Bsk,álf,lúga. Verð 2.450.- Áhv.
1.932.- Skipti ód. skoðuð.

Toyota Corolla 1400 VVTi 5/2004 Ek.18
þkm. Bsk,CD. Verð 1.380.- Áhv. 1.100.-

Jeep Grand Cherokee Laredo 1993
Ek.170 þkm. Ný dekk,nýtt í bremsum,nýtt púst.

VW Passat TDI V6 Stw 7/2001. Ek. 156
þ. km. Bsk., lúga, Xenon, hraðstillir. Verð
2.390. Skipti ód. skoðuð.
Nissan Primera GX 1998 árg. Ek. 77 þ.
km. Bsk., CD. Verð 540. Möguleiki á
100% láni.

Ford Explorer XLT 3/2004 Ek.33 þkm.
Álf,filmur,rafdr.sæti. Verð 3.280.- Skipti
ód. skoðuð.

Cadillac CTS 2003 árg. Ek.55 þkm.
Sjálfssk,álf,CD,leður,AC,litað gler. Verð
4.270.- Áhv. 3.280.- Skipti ód/dýrari
skoðuð.
Subaru Outback 2500 6/1998 Ek.69
þkm. Lúga,CD,þjónustubók. Verð
1.190.- Einn eigandi. Topp eintak.

Volvo S40 1600 1998 árg. Ek. 112 þ.
km. Bsk., abs, reyklaus. Verð 790.
Möguleiki á 100% láni.

Mitsubishi Carisma GLX 1800 1998 árg.
Ek. 67 þ. km. Sjálfssk., álf., spoiler. Verð
780. Möguleiki á 100% láni. 2 Eigendur
frá upphafi.

Dodge Ram 1500 HEMI V8 11/2003
Ek.69 þkm. Pluss,álf,litað gler. Verð
3.190.- Skipti ód. skoðuð.

Toyota LandCruiser 100 VX “33 V8
1999 árg. Ek.126 þkm. Leður,tems,grind. Verð 3.450.- Skipti ód.
skoðuð.

Toyota LandCruiser 90 VX TD 2/1999.
Ek. 156 þ. km. Sjálfssk., leður, lúga,
kastaragrind, þjónustubók. Topp eintak.
Verð 2.290.

M. Benz AMG 50 V8 1997 árg. Ek. 101
þ. km. Leður, lúga, 18” álf. 350 hö. Verð
3.250. Áhv. 2.090. Skipti ód. skoðuð.
Toyota Corolla XLI 1300 1994 árg. Ek.
181 þ. km. Verð 290.

Skoda Octavia Elegance Turbo Disel
2002 árg. Ek.93 þkm. Bsk,leður,lúga,Xenon. Verð 1.680.- Skipti ód.
skoðuð.

Isuzu Trooper Tdi “35 2000 árg. Ek.170
þkm. Sjálfssk,krókur. Verð 2.190.- Skipti
ód. skoðuð. Fallegur bíll.

Dodge Neon 2.0 2005 árg. Ek.0 Sjálfssk,álf,litað gler. Verð 1.790.- Skipti ód.
skoðuð.

Hyundai Santa Fe 2400 6/2002 Ek.73
þkm. Bsk,álf,CD. Verð 1.940.- Skipti ód.
skoðuð.
Dodge Grand Caravan 3.3 2004 árg.
Ek.49 þkm. Sjálfssk,CD,AC,filmur. Verð
2.790.- Áhv. 1.430.- Skipti ód. skoðuð.

VW Polo 1400 Comfortline 6/2003
Ek.43 þkm. Bsk,CD,reyklaus. Verð
1.090.- Áhv. 830.- Skipti ód. skoðuð.

Renault Megane II 1600 7/2003 Ek.60
þkm. Bsk,abs,CD,þjónustubók,ný heilsársdekk. Verð 1.250.- Áhv. 1.150.- Listaverð kr.1.325.-

Ford Escape XLT 3.0 6/2004 Ek.25 þkm.
Sjálfssk,álf,CD magasín. Innflutt af umboði. Verð 2.990.-

Toyota Corolla 1400 VVTi 2001 árg. Ek.
90 þ. km. Bsk., sumar/vetradekk. Verð
890. Möguleiki á 100% láni.

Jeep Grand Cherokee TDI Laredo 35”
2002 árg. Ek. 49 þ. km. Álf., krókur, 33”
negld dekk fylgja. Verð 3.600. Skipti
ód/dýrari skoðuð.

Chrysler Town&Country LXI 2001 árg.
Ek.75 þkm. Leður,AC,rafdr.hurðar,TV.
Verð 2.650.- Skipti ód. skoðuð.

VW Golf 1600 Comfortline 1999 árg.
Ek.132 þkm. Bsk,álf,spoiler,filmur. Verð
685.- Skipti ód. skoðuð. Möguleiki á
100% láni.

Nissan Terrano II Luxury TDI 4/2000
Ek.176 þkm. Bsk,álf,lúga,grind. Verð
1.770.- Áhv. 1.200.- Skipti ód. skoðuð.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is
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Til sölu VW Bora 08/2001, 120 hö,
1900 turbo dísel. Ek. 60 þ. km. 6 gíra,
loftkæling, 16” álf. + vetrard. Ath. skipti
á ód. V. 1.190 þús. S. 692 5190.

Sími 567 1800
Finndu rétta bílinn • www.bilamarkadurinn.is

Peugeot 405 ‘95, þarfnast lagfæringa,
tilboð óskast. Uppl. í síma 848 3916.

Toyota Landcruiser 100 VX V8 05/98 ek
162 þ.km v.3350 lán kr 2100

M.BENZ ML 320 Árgerð 2000. Ekinn 98 þ.km.
þúsund km. Verð kr. 2950.000.

Kawasaki ZX10R. Kr. 1.458.000,-

Til sölu FH12 460 hö, árg. 2000, 6x4
dráttarbíll með svefnhúsi. Ekinn 305
þús. km. Vökvkerfi fyrir sturtuvagn. Verð
kr. 4,2 milljónir án vsk. Upplýsingar í
síma 515 7000 Brimborg eða í síma
893 4435.

Opel Astra ‘03, doublecab dísel ‘96,
BMW 750 ‘93, Daihatsu Terios ssk. ‘98,
Toyota Hilux 38 “ ‘91, Transit ‘99 dísel,
Corolla ‘96, Toyota Yaris 2004, Audi a-8
‘95. Nánari uppl. á solubilar.cjb.net
myndir af öllum bílum eða í síma 691
4441. Fullt af bílum sem gæti hentað
þér. Solubilar.cjb.net

Suzuki Jimny árg 01 ek aðeins 10 þ.km 31“
breyttur v. 1250 lán getur fylgt

Honda Civic 1500 árg. 96 s.sk ek 145 þ.km v
540 Fallegur Bíll

Renault Clio 1400 01/00 5 gíra ek 88 þ.km v.
600 lán 250 Búið að skipta um tímareim

0-250 þús.

Bílabúð Benna ehf.
Vagnhöfði 23, 110 Rvk.
Sími: 590 2000
www.benni.is
Honda civic 1,5 92’árg ek.127 á vél, álf.
smá lagf, fyrir skoðun, 190 þús.
S:8622552

Bílar til sölu
M.BENZ C 200 KOMPRESSOR CLASSIC.
Árgerð 2001. Ekinn 47 þ.km. þúsund km.
2000cc slagrými. Verð kr. 2690.000

Daihatsu Charade árgerð ‘90 til sölu.
Þarfnast viðgerða. Er með endurskoðun. 35 þús. Sími 590 4485.

Til sölu Honda CRVI 2000 árg. 1998,
sjálfsk., ekinn 116 þ. km, 2 dekkjagangar á felgum, álfelgur, dráttarkrókur og
ný tímareim. Tjónalaus dekurbíll. Verð
1.090. þús. Uppl. í síma 821 4046.

Til sölu Scania R164 580 hö, árg. 2000,
6x4 dráttarbíll með topline svefnhúsi.
Ekinn 450 þús. km. Vökvakerfi fyrir
sturtuvagn. Aflmikill dráttarbíll tilbúinn í
vinnu. Verð kr. 5,2 milljónir án vsk. Upplýsingar í síma 515 7000 Brimborg eða
í síma 893 4435.

Toyota Corolla XLI H/B 1600, árg. ‘97,
beinsk. 5 dyra, álfelgur, CD. Uppl. í s.
848 2095.

Dodge Caravan SE Árgerð 2003
(8/2002) Ekinn 85.000 mílur, ath.
skipti á ódýrari Verð 2.190.000
1.790.000 áhvílandi. Sími 822-0493

M.benz 609 Húsbíll árg 89 ek 234 V 1690.
Sjón er sögu ríkari

M.Benz E 240 T Elegance 4Matic 04/04 ek
100 km V 6290

Til sölu nýr FH12 460 hö, árg. 2005, 6x4
dráttarbíll með svefnhúsi, I-shift rafskiptur gírkassi. Upplýsingar í síma 515
7000 Brimborg eða í síma 893 4435.

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

Mazda 323F 1800i, 16 v, 128 hö, árg.
‘92, nýjar bremsur að framan og nýjir
demparar. Tilboð. Uppl. í s. 849 0139.
100 % lán, yfirtaka. Skoda Superb 1.8 T
2005 árgerð, ekinn 7 þús. Svartur,
sjálfsk. 16” álfelgur, ný nagladekk fylgja
með. Frábær fjölskyldubíll. Veglega búinn bíll. Uppl. í síma 661 7531. Ath.
engin útborgun!

Dodge Magnum

Dodge Magnum SE árg.’05 ekinn 17þ.
Km Verð 3.850.000 Uppl í s:694-3308

Nissan Primera árg. 96 ek 140 s.sk. V. 650
Toyota Corolla Touring 4x4 árg. 98 ek 127
þ.km Tilboð, Lán kr 650 + sölulaun

Vel með farinn Ford Escort árg. ‘93 ek.
141 þ.km., sk. ‘06, krókur og nýr CD
spilari, verðhugmynd 180 þús. Uppl. í s.
692 1768.

Toyota Landcruiser 100 VX Tdi leður, tems
07/98 ek 176 V. 3650 skipti ódýrara
FORD FOCUS TREND 1,6 Árgerð 2003. Ekinn
22 þ.km. þúsund km.
1600cc slagrými Verð kr. 1390.000.

Til sölu glæsilegir hestvagnar. Góðir
rekstarmöguleikar. Uppl. í síma 898
6105.
Nýr Landrover Freelander V6 Sjálfskiptur, álfelgur, ABS,CD, rafm. rúður og
speglar, Þakbogar. Litir: Svartur, silfur og
dökkgrænn. Listaverð: 4.150 þús.Okkar
verð 2.990 þús.

Renault Megane Scenic 07/99 ek 104 þ.k
5 gíra 750 þús.

M.BENZ C200 , ELEGANCE 2,0. árg
1995. Smoke silver, topplúga, sjálfsskiptur, EK:145Þkm, ABS, 2 gangar
dekk með felgum, álf, R/Ö ,4HP, OFL ,
V: 1.milljón. ATH öll skipti , fallegur bíll
og góð bílakaup ! Sími 663 2430.

Nissan Micra skrd. 11/95, ek. 135.000
km, 1300, 3 dyra. Reyklaus. Verð
175.000 kr. S. 844 7374.

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

SAAB 900 GL ‘84 til uppgerðar f. laghenta! Vél og kram gott. 8xálfelgur. S.
825 7931.

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4,0. Árgerð
1993 Verð kr. 590.000.

Ford Econoline ‘93 7,3 Diesel turbó.
Þarfnast smá lagfæringa. Gott stgr.,
verð. S 694-4555.

Chevrolet Cavalier LS árg. 02 ek 22 þ.m s.sk
Tilboð 100 % lán

Ford Econoline árg. ‘02, ekinn 46 þús.,
skr. 7 manna, vel búinn bíll. Verð 3.390
þús. Uppl. í síma 861 7100.

Subaru Legacy GL STW 04/98 ekinn 125 þ.
km. S.sk V. 820 þ. Búið að skipta um
tímareim.

Toyota Touring 4WD árg. ‘91 ek. 250
þús. Næsta aðalskoðun sept. ‘06. Verð
100.000 kr. S. 692 1376.
Toyota Touring ‘91 fór í sk. í vikunni án
aths. Næsta sk. sept. ‘06. Verð 90 þ. S.
692 1376, Kristján.
Tilboð óskast í GMC pickup 4x4 ‘87 350
beinsk. Þarf lagfær. á framdr. S. 691
5746.
Ódýrt! Hús á Mitzubishi pallbíl til sölu í
góðu lagi. Uppl. í s. 897 2569

Volvo S80 2,4 árg. 1999. Ekinn 91 þús.
Sjálfskiptur. V. 2.100 þús.

Opið virka daga
kl. 10-19
Laugardaga
kl. 10-17
Sunnudaga
kl. 13-17
Vegna góðrar sölu vantar
okkur bíla á staðinn og á
skrá. Einnig getur þú skráð
bílinn á
bilamarkadurinn
@bilamarkadurinn.is
ATH.
Við auglýsum bílana sem
eru á staðnum frítt með
mynd á netinu og í
blöðunum með mynd.

M.Benz 300 CE 24V árg. 92 ek 151 þ.km V.
1390 tilboð kr 1100,- stgr. Gott Eintak.

ATH.
Vegna góðrar
sölu vantar
á skrá
M. Benz SL 500
Jeep Grand
Cherokee
Allar gerðir af
Toyota Landcruiser
og húsbíla

M. Benz 190E ‘85, sk. ‘06, ssk., CD og
magnari. Verð 95 þús. S. 663 6208.

Mitsubishi Lancer, nýskr. 01/’99, ek. 80
þ. km, grænn, álfelgur, spoiler, geislaspilari, smurbók o.fl. Verð 680.000. 8
bílasölur geta verið á nýja, gríðastóra
bílasölusvæðinu við Klettháls, hannað
af E.S. Teiknistofu... en sniðugt!

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

BÍLAR TIL SÖLU

Nissan Almera 1.6 árg. ‘97 lítið keyrður,
ssk., CD. Vetrar- og sumard. á felgum
fylgja. Vel með farinn. V. 480 þ. Uppl. í
s. 659 1957 & 565 4798.
Chrysler Town and Country LX árg 2000
ek.143 þ. m. sk. ‘06, fallegur og vel með
farinn, góð vinnsla, sjálfk, rafm í öllu,
pluss, o.fl. Verð aðeins 1400 þ., ekkert
áhv., enginn skipti takk. Uppl í síma 893
0313 Siggi.

Sonata árg. ‘97, ek. 125 þús., ssk. Verð
250 þús. stgr. Uppl. í s. 897 2794.

Toyota Yaris árg. ‘98, ek. aðeins 74 þús.
Verð 620 þús. Uppl. í síma 695 1918.

Til sölu Nissan Sunny Wagon ‘93 4x4
ekinn 215 þús. Verð 130 þús. S. 897
3673.

Toyota Hilux doublecap árg. ‘92, dísel
turbó, 35’’, silfurgrár, skemmdur toppur
og bílstjórahurð. Uppl. 893 8889.

Til sölu Suzuki Swift vél 1000 árg. ‘93
2ja dyra rauður ekinn 180 þús. Verð
100 þús. Uppl. í s. 695 0263.
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Lancer árg. ‘93, sjálfskiptur, nýskoðaður,
ekinn 196 þ.km. Verð 130 þús. Uppl. í s.
843 5311.

VW Bora árg. ‘01 comfortline. Ekinn 47
þúsund, sjsk. Lán getur fylgt. Verð 1250
þús. Uppl. gefur í s. Stefán 824 1450.

5 dyra Nissan Primera 2l árg. ‘91,
sjálfsk., rafmagn í öllu, CD. Í góðu
standi. Verð 130 þús. Uppl. í s. 662
6323.

Bátur til sölu. Geðveikt flottur hobbýbátur fyrir laghenta. Viking skel m. nýju
húsi, vatn-og olíutanki, stefnisrör, nýtt
beckerstýri. Volvo penta 200 tilbúin til
niðursetningar og mikið af öðrum fylgihlutum Frábært tækifæri að fullgera
eigin bát. Upplýsingar í síma 898 4075.

Til sölu Toyota Carina E ‘93 og Toyota
Corolla 1600 ‘93. S. 868 3069.
Til sölu Opel Astra 1400 svartur árg. ‘95,
ek. 137 þús. km. Í ágætu ástandi. Verð
200 þús. Uppl. í s. 698 7075.
MMC Lancer árg. ‘89, verð 80 þús. Sk.
til okt. ‘06. Uppl. í síma 846 4483.

Opel Astra st. ‘96, ek. 116 þ. Ssk. Sumar-og vetrard. Verð 265 þ. S. 697 3297.
Til sölu Toyota Corolla XLi árg. ‘94, ek.
170 þús. Sjálfskiptur. Verð 290 þús.
Uppl. í s. 892 2805n e. kl. 18.

Til sölu Hyundai Sonata ‘92 þarfnast
lagfæringar, skoðaður 06. Verð 50þús.
S. 867 6082 eða 483 1679

Peugot 306 st. árg. ‘98, ek. 93 þús.
Dökkgrænn á lit. Þarfnast smá viðgerðar. Verð 460 þús. st.gr. Uppl. í s. 868
6555.

MMC Lancer árg. ‘91, 5 dyra, ekinn 185
þús., nýsk., sjálfsk., CD. Bíll í toppstandi.
Verð 110 þús. Uppl. í síma 699 1823.

Suzuki Balleno station 4x4 ‘97, ekinn
130 þús. Ásett verð 480 þús. Uppl. í
síma 565 3837 & 822 4400.

Corsica ‘92, skoðun ‘06, sjálfsk. Sparneytinn bíll í góðu standi. S. 568 1363
& 899 4841.

500-999 þús.

Toyota Hilux SR5 bensín. CD, talstöð,
krókur, vindskeið, tveir auka gangar af
dekkjum á króm- og álfelgum. Uppl.
gefur Ágúst í s. 895 3376.

Toyota Carina E Classic ‘97 1600cc, 5
gíra, ek. 132 þús. Mjög vel farinn bíll.
Verð 590 þús. S. 860 5084 & 864 7654.

2 milljónir +

Nissan Almera árg. 2001. 4ra dyra, ekinn 78 þús. Verð 890.000. Uppl. í s. 892
1071.

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.

Nissan D cap dísel 1996, ek. 113 þús.
km. Nýskoðaður ‘06, fínn bíll. 33 “
breyttur. Ásett 750 þús. Tilboð óskast. S.
691 4441.

VW Golf GL ‘96 ek. 107 þús. 5 dyra, nýskoðaður, verð 360 þús. Uppl. í S.
8613362

Grand Cherokee ‘95 til sölu. Ek. 170 þ.,
CD/MP3. Smá tjón á nebba. V. 495 stgr.
skipti á ód. S. 864 6716.

Til sölu Yaris 1300 árg. 2002, ek. 40
þús. Reyklaus, geislasp., dráttarkr., vetrar og sumardekk á felgum. Áhv. 880
þús. 30 þ. á mán. Verð 920 þús. Uppl. í
s. 840 0402.

Honda Civic 1600 VTCI 180 hö., árg.
‘00, ek. 73 þ.km. Mjög gott eintak. V.
950 þús. Uppl. í s. 695 1101.

Toyota Corolla 1.6 ekinn 96 þús. Sk.
‘06, árg. ‘01. Verð 990 þús. CD og vetrardekk. Mjög sparneytinn og góður bíll.
Uppl. í s. 845 9614.

Polo árg. ‘00 ekinn 87 þús. Ný
tímareim, nýleg dekk, ný yfirfarinn og
sk. ‘06. Verð 540 þús. Ath. skipti á ódýrari. Uppl. í síma 587 7799 & 862 1417.

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

Óska eftir góðum bíl á verðinu 100-200
þús. Uppl. í s. 847 4451.

1-2 milljónir

Benz 320CE ‘94, SSK., ca. 250 Hp,
keyrður 100 þús., Leður, Topplúga, 17”
álf., CD, www.simnet.is/ce320 1650
þús. S. 896 7456.
Peugot 307, 2002(12/2002). Ek. 53
þús. 5g. 5dyra. Frábær bíll. Tilboð 990
þús. Uppl. í sl. 660 5208.

Gullfallegur Toyota Yaris árg. 05/’99 til
sölu. Ekinn 48 þ.km., skoðaður ‘05. 5
dyra, með álfelgum og vindskeið. Mjög
gott eintak. Stgr.verð 650 þús. Uppl. í s.
863 1906.

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.

Dodge Durango SLT árg. 1/2001, V8,
4,7, 5 dyra, sjálfsk., ekinn 33 þús. Verð
2,7 millj. S. 567 5318 & 861 2587.

Cadillac Deville árg. 2000 með öllu. Ný
innfl. Ekinn 140 þús. Toppeintak. Listaverð 3,5 millj. Verð vegna gengishagnaðar 2,7 millj. S. 897 1529.
Nissan Patrol SE+ árg. ‘99 ek. 87 þús.
km. 38” breyttur, læst drif á framan, ný
dekk og álfelgur, auka tankur, loftdæla
3”púst, sími talstöð og fl. Vel með farinn, einn eigandi. Uppl.í s. 892 6827 &
567 1231.

Audi A4 fjórhjóladrifinn turbo, árg.
2002, ekinn 15 þús. km. Sparibíll. Staðgr. verð 3,1. Engin skipti. Uppl. í s. 899
2857.
Pajero Turbo Disel árg. ‘96. Beinsk., ek.
217 þ. Nýtt hedd o.fl. Verð 790 þús. stgr.
S. 695 2450.

Til sölu vel með farinn Grand Cherokee
Limited með öllum þægindum árg .
1998 ekinn 120.000km . Verð 1,5m ,
áhvílandi 970 uppl. 6969-045 skipti
möguleg á ódýrari .

Opel Astra Coup Bertoni 3/2003 ek. 15
þús. Kastarar, cd, rafdrifnar rúður, samlæsingar, álfelgur. B.lán 1900 þús. 36 á
mán. Ásett verð 2240, fæst á 50 þús. +
lán. S. 691 4441.
Land Cruiser VX árgrerð 2004, 33”
breyttur með öllu. Ekinn 11 þús. kílómetra. Verð 5.800.000 kr. S. 699 5008.

Til sölu Ford Explorer árg. 2004 ekinn
26 þús mílur. Verð 3,6 millj. ákvílandi
1,5 millj. hjá Glitni. Uppl. í s. 895 7975.

Flottur bíll. Golf ‘99 17” CD, filmur
spoiler lækkunarkítt, áhv.610. Verð 890
A.t.h. öll skipti. 693 5053.
Toyota Yaris 1,3 til sölu árg. ‘00, bsk., ek.
100 þús. Í topplagi, CD, álfelgur, nagladekk ofl. Uppl. í síma 663 0644.

Til sölu VW Passat árg. 2001, ek. 80
þús., 1600 vél. Uppl. í s. 899 7304.

Chrysler Sebring ‘03 til sölu. Ek. 69 þús.
km. Verð 1550 þús. S. 551 5483 & 690
8018.

Topp Eintak!

Skoda Octavia 1600 cc, 08/’98 til sölu.
Ásett verð 590.000 kr. Fæst með góðum stgr. afslætti. S. 845 3335.

Toyota Extracab ‘89 bensín. Þarfnast
lagfæringa. Gott verð. S 694-4555

Scoda Octavia ‘00, ssk, ek. 44 þ.km.
dráttarkrókur, álfelgur, sumar og vetrard. V. 850 þús. Uppl í s. 695 2251.

Mazda 323 árg. ‘01, ek. 98 þ.km. Vel
með farinn og góður bíll. Verðtilboð.
900 þús. Uppl. í s. 899 0705.

Gullmoli!!!

D.Sirion árg.’99 ek. 52 þús., sk.’06, sumar/negld á felgum. Verð 480 þús. Uppl.
í s. 892 6779.

Óska eftir bíl á 0-50 þús. Allt kemur til
greina. Sími 696 7666.

Jeppar

Honda HRV, Sport, 3d., árg. 2000, ek.
54 þ. Vel með farinn bíll á sérst. tilboði
kr. 990.000 stgr. Uppl. í s. 690 7969.

MMC Pajero árg. ‘97 3,5 l bensín
sjálfsk., topplúga, dráttarkr., kastaragrind, kastarar, 35” dekk, skoðaður ‘06,
álfelgur og margt fleira, sjón er sögu ríkari. Verð aðeins 1.390 þús. stgr. Uppl. í
s. 694 3308.

Húsbíll tilbúin í sumarfrí. Bens árg.
1974, 309d ýmsir varhlutir fylgja og ný
dekk. Sjónvarp, video, gasgrill og m.fl.
Ath. engin bifreiðagjöld. Tilboð óskast í
síma 847 4030.

Nissan Almera árg. ‘00 til ‘03 sjálfrskiptan, 1,8 5 dyra lítið keyrðan. Staðgreiðsla. S. 698 7665.

Vil kaupa sendibíl á allt að 300 þús. VW
Transport eða Ford Transit. Uppl. í síma
821 6350.

VW Polo 1997 til sölu, ekinn aðeins 51
þús. km, aðeins tveir eigendur. Nýtt
púst, álfelgur, sumar- og vetrardekk á
felgum. Topp eintak. Verð 500 þús.
Uppl. í s. 868 0438 & 898 8525.

Renault Laguna station, 2000 cc,
sjálfsk., álfelgur, vetrar & sumardekk, í
góðu ástandi. S. 868 5815 & 552 8329.

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

Óska eftir bíl á 50-100 þús. Uppl. í síma
893 1560.

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

Ford Mustang GT 95 árg. 5.0L beinsk.
ekinn 48 þ. m. Verð 950 þ. Skipti möguleg. Til sýnis á bílasölunni Heimsbílar s.
567 4000.

Til Sölu, Hyundai H 100 dísel árg 1996
og ‘97 3 stk. allir skráðir 6 manna eknir
frá 78 til 112 þús. km. Verð frá 260 til
330 þús. Uppl í síma 896 1766.

Óska eftir bíl á verðbilinu 0-100 þús.
Óska einnig eftir tjaldvagni á svipuðu
verði. Uppl. í síma 847 7113.

Óska eftir Impreza árg. ‘98-’00 zedan
2.0, 4WD. Uppl. í s. 821 7101.

250-499 þús.

Honda Civic árg ‘97, ek 130 þús., álfelgur. Í toppstandi. Verð 490 þús. Ath.
skipti á dýrari. Uppl í s. 820 9496.

Til sölu Grand Vitara árg. ‘01 ekinn 117
þús. Verð 1.290 þús. Uppl. í síma 863
8527.

Bílar óskast

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

Cherokee Laredo ‘88. Skoðaður, góð
vél. Verðh. 170 þ. S. 898 3428, Kristinn.

Höfum til sölu glæsilegan Volvo V70
cross Country árgerð 2002, ekinn 96
þúsund km, bíll með nánast öllu. Verð
3.250,000, skipti á ódýrari koma til
greina. Uppl í símum 557 1725 &
8941145 og á www.bilbro.org.

Toyota Hilux D/C Disel Turbo, árg.
08.2004, ekinn 22 þús. km. Breyttur
35”,Pallhús,dráttarbeisli,
fjarstýrðar
samlæsingar. Engin skipti. S. 898 9813.

Mercedes Benz E-230, ‘96, ek. 188 þ.
Sjáfsk. Mjög vel með farinn. Nýjar 17’’
Benz felgur og mikið af aukahlutum.
Verð aðeins 1550 þ. S. 868 6813.
Chevrolett Camaro Z28 árg. ‘84, 400cid,
700 skipting, læst drif. Ásett verð 400
þús. Sími 692 3595.

MMC Lancer 4x4 árg. 1999 ek. 105 þús.
Skoðaður 2005. Álfelgur og aðrar felgur
fylgja. Ásett verð 950 þús. Uppl. í síma
554 5316 og 844 8635.

Til sölu glæsilegur Wrangler árg. ‘90. Ek.
96 þ. Er 31” dekkjum. V. 460 stgr. Uppl.
í s.849 1213.

Izusu Trooper ‘99 til sölu. Úrvals bíll
eins og nýr. Nánari upplýsingar og
margar myndir á slóðinni. homepage.mac.com/izmann eða 893 3791.

Sérlega glæsilegur Volvo S-60 árg.
2004. Bíllinn er með 2,4 lítra vél og yfirhlaðinn af aukabúnaði. Uppl. í s. 896
4002.

Nissan Patrol GRX 2,8 ‘99, Elegance. Ekinn 95 þús. 1 eigandi. Toppbíll. Verð 2,4
m. Uppl. í s. 893 5358.
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Sendibílar

V6 4Runner nýl “38 breyttur. Árg 91.
Flækjur, fjarstart, sk’06. “38 og “35 fylgir, aukatankur hásingafærsla. V 770
þ.Bíll í góðu standi. S 821 5885.

Til sölu Renault Premium 300 árg. ‘97
ek. 390 þús., með 8 og 1/2 m kassa,
2ja tonna lyfta, ný kúpling og nýsk. Gott
stgr.verð. 1200 þús. +vsk. Uppl. í s. 898
9006 eða hjá Vörubílasölunni Hrauni s.
565 2727.

Hópferðabílar

100 % lán

Renault Master árgerð 2003, 18 farþega. Sólfar, sími 557 2070

Vörubílar

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

VW Transporter árg. ‘83 með Reimo
innr. Sk. ‘06. Uppl. í s. 892 9647.

Vil Kaupa gamalt lítið og vel með farið
hjólhýsi. Verð 150-200 þ staðgreitt.
Uppl. 894 9222

Mótorhjól
Honda Shadow ace 750cc 2001 model.
Glæsilegt hjól ekið 20.000 km. Verð
790.000 uppl. í s. 893 1600/821-9050
Öku- og bifhjólakennsla. Ný hjól nýjar
áherslur. Davíð S. Ólafsson. S. 893
7181. www.simnet.is/dso

Til sölu Man árg 1985. Þarfnast lagfæringa fyrir skoðun. Upplýsingar í síma
898 2459.
Til sölu varahlutir í Volvo F - 16 árg.’90,
Scania 141 árg.’81, Scania 142 árg.’88,
Iveco Turbo star árg.’86, Iveco 26-321
árg.’84, Icarus steypubíll árg.’84, MAN
26-361 árg.’86, Volvo FB-88 árg.’72-74,
Dragskófla (krani) með öllum búnaði
árg.’68, vörubílspallar, gámaheysi, malarvagnar, snjóblásari, vagnar smíðaðir
úr vörubílsgrindum einnig varahlutir í
ýmsar aðrar gerðir vörubíla. Uppl. í s.
893 4880 & 849 9536

Daewoo Korando árg. ‘98, ek. 95 þús.
Disel, beinsk. 5 gíra, 33ja tommu hækkun, dráttarkrókur. Vel með farinn. Verð
900 þús. Uppl. í s. 568 6307 og 897
4093.

Terrano II 2.4i, árg. ‘98, ek. 126 þ. 7
manna. V. 1.290 þ. Áhv. 500 þ. 14 þ. pr.
mán. S. 821 8415.

M. Bens 3340 ‘98, ekinn 217 þús.
Vökvadrifið hliðarskjólborð, 3ja drifa
bíll. Uppl. í síma 892 3444.

Benz 309 árg. ‘85, með ýmsum útilegubúnaði. Verð 250 þús. Uppl. í s. 893
2720.

Varahlutir úr MAN, Benz og Scania.
MAN 17 - 232, ‘95, 26 - 361 og 26 321, einnig úr Benz 2648, ‘ 00 og
Scania 142 og 112. Einnig efnispallar
dráttarskífur og fl. S. 894 3000.
Scania 164 árg. 2000, 480 hö, dráttarbíll, ekinn 420 þús. km, toppeintak.
Uppl. í síma 868 7789.

Hjólhýsi til sölu Bergland 345 árg. ‘86,
svefnpláss f. 3-4, innflutt notaðað f. 5
árum, í geymslu á veturna. Stráheilt fortjald. Uppl. í síma 861 0404 & 897
7724.

Fellihýsi

Yamaha V-Max 1200. 09.08.’04, ekið
2900 km. 140 hestöfl, 3 sek í hundrað.
Verð 1.280 þús. stgr., bílalán 750 þús.,
afb. 26 þús. Til sölu hjá Artic trucks. S.
898 8829.
Polaris Atp 500 4x4 árg 04. Polaris
Sportsman 500 4x4 árg ,02,04 Polaris
Sportsman 400 4x4 árg 01, Polaris
Sportsman 700 4x4 árg 02, Yamaha
Grizzly 660 4x4 árg Nýtt Yamaha Bruin
350 4x4. Nýtt Honda TRX 300 4x4 árg
96. Góð Hjól á góðu verði með VSK.
Plus Gallery ehf S. 898 2811.

Til sölu Honda VTX 1800 nýtt. Mikið af
aukahlutum. Verð 1.700 þús. Uppl. í
síma 868 7789.
Til sölu Husqvarna TE 410 (enduro) ‘97,
ekið 10.500 km. Götuskráð, nýskoðað.
V. 270.000 kr. stgr. S. 894 9846.

Til sölu Esterel fellihýsi árg. ‘98. Nýtt fortjald, sólarsella, 2 gaskútar, útvarp/geislasp og fl. Mjög vel með farið.
Uppl. í síma 894 4074.

Fellihýsaleiga.

Vélsleðar

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

Fellihýsaleiga

Leigjum út fellihýsi í sumar. Allt nýir
vagnar. Ó. Pét. fellihýsaleiga. S. 822
1920 & 822 1919. opet@simnet.is

Yamaha TTR 125 04. Yamaha YZ 85 árg
2004 NýttHonda CRF 450 árg. 2005
Nýtt og Yamaha YZ 250 árg. 2005
Nýtt.Yamaha WR 450F árg. 2005 Nýtt.
Ný hjól á góðu verði Plus Gallery ehf
894 4005 og 898 2811.

Rapido fellihýsi stærri gerð með hörðum hliðum, árg. ‘95 með ofni, eldavél,
ísskáp og fortjaldi. Verð 1.000.000.
Uppl. í s. 553 8706 & 892 3055.
Viking árg. 2000, fæst á 395 þús. Uppl.
í síma 891 6769.

Húsbílar
Hjólhýsi

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

GMC Suburban ‘96 5.7L bensín., ek.
178 þ. Góður bíll. S. 897 7698.
Til sölu Mitsubishi L 200 árg. ‘97, 38
tommu dekk. Fullur af aukabúnaði, ekinn 175 þús. Uppl. í s. 868 6616.
Til sölu International Scout með blæju,
á 33” dekkjum, nýskoðaður í ágætis
standi sanngjarnt verð. Uppl. í s. 897
1889.

Til sölu MB Actros 2657 LS 6x4. Dráttarbíll. Ekinn 55.000 km. 570 hö. Retarder.
Vökvakerfi. Loftfjaðrandi hús. Olíumiðstöð. Loftkæling o.m.fl. RÆSIR HF.
Sölud. atvinnubíla. Sími 540 5400

Combicamp Family tjaldvagn til sölu,
vel með farinn, skipti möguleg á litlu
fellihýsi. Uppl í s. 554 7492 eftir kl 18.

Ford F 350 Lariat árg. 2005 nýr bíll. 6,0,
diesel, leður, 6 manna. Góður bíll á
góðu verði. Plus Gallery ehf. S. 898
2811.
Lúxus Hjólhýsi til sölu. Árgerð 2005.
Þýskt gæða hjólhýsi á aðeins
1.790.000. Svefnpláss fyrir allt að sex
manns. Hlaðinn aukabúnaði, einstakt
verð. Uppl. í s. 847 0875.

Fiat Ducato 2,5 TDI árg. 1998.
EuraMobil yfirbygging. Einn með öllu.
Toppeintak. Upplýsingar í síma 896
7799.

Vinnuvélar

Til sölu Toyota 4runner árg. ‘90, ek. 250
þús. km. Upphækkaður á 38’’, loftlæsing að aftan. Auka tankur, CB talstöð.
Tilbúið fyrir GPS, VHF, NMT. Athuga
skipti. Uppl. í s. 823 2963.
Vegna flutn. er til sölu Jeep Cheroke á
120þús, árg ‘92 keyrður 175þús. s. 697
4179

M. Benz 2635 ‘90, ekinn 418 þús. 3ja
drifa bíll. Uppl. í síma 892 3444.

Dodge Ram 2500 ‘95 Dísel +Veri Lite
‘99 pallhús fullt af aukahlutum. Verð
2.800. Uppl. í s. 866 6170.

Honda CBR929RR, ekið aðeins 5.900
km. Verð tilboð 790 þús. stgr. Uppl. í
síma 663 5237.

Til sölu Hobby hjólhýsi árg. ‘92 á Laugarvatni. S. 553 9775 og 891 9974.

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

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

Bátar

Flugklúbbur Íslands ehf. Áhugavert
tækifæri í flugi á Íslandi. www.fly.is
Nú er rétti tíminn til að læra flug! Skoðaðu www.geirfugl.is - Sími 511 5511.
Einkaflugmannspakki á 630.000 kr.
Upplýsingar í s. 562 2100 & 696 8447.
Flugarðar 26

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

Tíundi partur úr flugvél til sölu. Uppl. í s.
847 9543.

Bílaþjónusta

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

Notaðar hjólagröfur, Liebherr A-312, árgerð 1998. Verð án vsk. 4.300.000.
Komatsu PW 150ES-6K, árgerð 2001.
Verð án vsk. 5.900.000. Upplýsingar hjá
sölumönnum Merkúr hf. 824-6061,
824-6071.

Öðruvísi vörur - örðuvísi búð, fallegar
tækifærisgjafir. NÝTT. Eve Taylor frá
toppi til táar. Glæsilegt úrval. Opnum í
dag nýja vefverslun www.Loi.is Opið
mán.-fös. 10-18 lau. 12-16. Ljós og Ilmur ehf Bíldshöfði 12. S. 517 2440
Eigum tilbúna stiga, hringstiga og handriðaefni á lager. Fura, Beyki og Eik.
Handlistar,plast, ryðfrítt, festingar og
margt fleira. Stigalagerinn, Dalbrekku
26 Kópavogi.

Aukahlutir í bíla

AB-VARAHLUTIR

Gerni 400GTA 200 bör, 930l/klst. Aðeins kr. 99.900 án vsk. kr. 124.376 m.
vsk. Jötunn Vélar ehf. Austurvegur 69
Selfoss s. 480 0400. www.jotunn.is

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

Silunganet-Silunganet. Breytt fellingmeiri veiði. Lagnet - Grásleppunetmakríll fyrir stangveiðimenn. BeitusíldBeitusíld. Smiðjuvegi 28 - Rauð gata

Hjólbarðar

Tek að mér alla almenna gröfuvinnu.
Uppl. í s. 893 1030.

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

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

Lyftarar

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

Playboy bikini

bilapartar.is

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

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

Varahlutir

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.
Kia Rio, Kia Sephia, Kia Shuma. Varahlutir í miklu úrvali. Uppl. í s. 895 0530.

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

Er að rífa Landrover Discovery og Deefender. S. 893 1030
Meiri kraftur. Til sölu gasútbúnaður úr
Ford ‘04 250 disel. Uppl. í síma 660
1773.

Viðgerðir

Lyftarahjólbarðar frá
Trelleborg

í úrvali. Á flestar gerðir lyftara, loftfylltir
eða gegnheilir, svartir eða hvítir strikafríir. Vélaborg Krókhálsi 5F 110 Rvk, 414
8600, Njarðarnesi 2, 603 Ak, 464 8600.

Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., allar almennar viðgerðir. Sérpöntunarþj.
Varahl. í flestar gerðir bíla og vinnuvéla.
Túrbo ehf. s. 544 2004.
Til sölu Víking 700 ‘92 ef viðunandi tilboð berst. S. 894 9222.

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

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

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

TIL SÖLU
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
Handfærasökkur til sölu, mjög gott
verð. Uppl. í s. 462 6512 & 897 9999.
Akureyri.
Allar gerðir af vinnulyftum til leigu. Góð
tæki & betra verð. Armar ehf s. 565
4646 & 660 1700.

Nýlegur ZODIAC bátur 5 manna, 4 hp
Johnson fjórgengis, góður vagn fylgir.
Verð 290.000 þús. Uppl. í s. 690 2369.
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Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

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

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

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

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

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

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

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

Móðuhreinsun glerja & háþrýstiþvottur!

Vorfáni - Hellulagnir
Kr. 2.290

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

Pyle.is, tilboð á 1200W 12” neon,plexy
boxum. 29.900 Kr. S:8931994,
pyle@pyle.is.

Varmalagnir og drenlagnir ásamt
tengingum. Tiltekt í görðum og
önnur verk.
S. 892 9141 eða 861 9142.

Er komin móða eða raki á milli glerja?
Háþrýstiþvottur húseigna. Móðuhreinsun, Ólafur í s. 860 1180.
Tek að mér flísalagnir. Vönduð vinna.
Uppl. í s. 895 3308.
Tökum að okkur alla almenna smíðavinnu á heimilum, s.s. þakmálun,
þaklagfæringar, flísalagnir, uppsetningu
á gipsveggjum, spörslun og málun o.fl.
Uppl. í s. 699 6785.

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá, draumar, og huglækningar. Hanna.
S. 908 6040. Frá kl. 13 til 01.
Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Hanna 908-6040

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01. Einkatímar í síma 847-7596
908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Iðnaður
Pípulagningameistari getur bætt við sig
verkefnum. Uppl. í s. 892 8720.

Stífluþjónusta
Eitrun túnfífla!

Tölvur
Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðarkvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.
Til sölu sæt sumarföt á stelpur. Eingöngu Dora the explorer. Bikini, skokkar, stuttbuxnasett og fleira. Upplýsingar
í síma 693 3912 myndir og verð á
www.barnavorur.tk

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

Til bygginga

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

Garðyrkja

Eitrum túnfífla, sláum gras, klippum/fellum tré, hreinsum beð,
þökuleggjum, og margt margt
fleira. Gerum góð tilboð. Síminn er
alltaf opinn.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.
Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur
s. 868 2667

Hellulagnir - Garðyrkja
Getum bætt við okkur verkefnum. Hellulagnir, grjóthleðslur,
sólpallar, girðingar, trjáklippingar
og umhirða á lóðum. Fljót og
góð þjónusta.
Jóhannes - Skrúðgarðyrkjumeistari.
Sími. 849 3581

Hellur

C.a. 100fm af hellum með blómamynstri til sölu. Háþrýsiþvegnar á palletum, tilbúnar til flutnings. Uppl. í s.
861 3889.
Til sölu vegna flutninga fataskápur og
náttborð úr kirsuberjaviði í stíl á 65.000,
koja og skrifborð fyrir strák eins og nýtt
á 19.500, stelpurúm á 15.500, telpnahjól með fótbremsu á 6.500. Uppl. í s.
865 6575.
Antíkbæsað Ikea eldhúsuborð +
hálmáni og 6 stólar, 2ja ára gamalt.
Selst allt saman á 25.000. Uppl. í s. 866
7976 Lísa.

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

Hillur. Síður kvenmanns leðurjakki,
Bókin SOS Hjálp fyrir foreldra, ný ónotuð brauðgerðavél. 33” dekk og álfelgur
Toyota Hi-Lux fylgir. Pajero Ssk., og vél,
tilboð. Uppl. í s. 567 8999 & 864 0963
Sjá www.folk.is/55555

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

Túnþökusala

Tölvur
PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

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

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

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

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

Gefins
Grænn 60’ sófi og stóll fást gefins. Uppl.
í s. 825 0059.
Garðsláttur, klippingar og önnur garðvinna. Sumarkveðja! Draumagarðar
draumagardar@vortex.is

Óskast keypt

Úða, klippi, slæ og vinn önnur garðverk.
S. 698 1215, Halldór.

Lokað í Sorpu Gufunesi í
dag laugardag vegna
framkvæmda við vigt.
Sorpa

Garð og meindýraeyðing. Eyði köngulóum á húsum geitungabúum. Úða garða
gegn lús og maðki. S. 567-6090 897
5206.

Hamborgaratilboð.
Vitaborgarinn Ármúla,
Vitabar.

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

Útivist/búnaður

Heimilistæki

Viðgerðir

Túnþökur til sölu. Gerum tilboð í minni
og stærri verk. Steini.s. 663 6666/663
7666
Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tökum einnig að okkur þökulaganir. Túnþökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000
& Sævar s. 894 3005.

Svartir Stóra-Dan hvolpar til sölu.
Áhugasamir hafi samband í síma
8928028

Óska eftir léttu göngutjaldi, 2ja
manna með himni á góðu verði.
Einnig vantar mig ódýran bakpoka
50-70 lítra í lengri ferðir.
Ef þú lumar á þessum búnaði og
vilt losna við hann fyrir lítinn
aur, hafðu þá samband í s. 899
5622

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

Sækið sumarið til okkar.
Gróðrarstöðin Mörk.
Þriggja rétta sumarmáltíð
á tilboðsverði út júní.
Hereford Steikhús.
Sumarblóm í úrvali.
Gróðrarstöðin Mörk.

Skítamórall,
Nasa í kvöld.

Humar á Ósnum
á Humarhátíð.
„Ísland sækjum það
heim.“

Nýtt kortatímabil.
IKEA.

Meindýraeyðing

Eitt símtal - meiri útbreiðsla - lægra verð
Pallaefni Utanhússklæðning

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.

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

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

3ja metra dokaplötur til sölu. Uppl. í s.
866 2724 & 860 3804.

18-34 ára konur allt landið

25

BLT

20

Verslun
15

Búslóðaflutningar
10

Túnþökur.
100% Verðvernd!!!!

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

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

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

Rás 1+2

5

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.
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Hreinræktaðir og ættbókafærðir Beagle
hvolpar til sölu. Uppl. í s. 893 7632 e. kl.
14.

Heimilistæki

Gisting
Íslendinga afsláttur!

Vatn getur skemmt !! Hringdu í Steina
pípara. S. 699 0100 & 567 9929.

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

Hornsófi til sölu. 2ja ára gamall. Leðurlíki. Selst v/flutninga. Fáanlegur á sanngjörnu verði. Uppl. í síma 699 1818 eða
á helenalg@internet.is.
Við bjóðum makesiur fyrir svalir of sólpalla frá 3 m x 2,5 m upp í 4,8 m x 2,5
m. Vinsamlegast leitið upplysinga hjá
Multi Kerfi ehf, Verbraut 3, 240 Grindavík, S:426 8010 GSM: 897 8070, 895
2446, Netfang: info@multikerfi.com,
www.multikerfi.com

CROFT léttbúr fyrir hunda. Pantanir
óskast sóttar. Dýrabær Hlíðasmára 9
Kóp. Op má-fös 13-18. Lau 11-15. Sími
553-3062.

Byssur
Ferðaþjónusta

Dýrahald
3ja ára viðarrúm til sölu. Verð 25 þús.
Hæð 120, breidd 90. Ellen s. 663 0702.

Heilsuvörur
Viltu léttast? Auka orku? ShapeWorks er
lausnin. www.321.is s. 577 2777.
Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Til sölu: nýlegur svefnsófi, 2 gömul
sófasett, 2 eldhúsborð, gamalt stofuborð, hornskrifborð, barnaskrifborð o.fl.
S. 821 1333.
Fallegur og vandaður mjög vel með farinn 2ja manna svefnsófi til sölu. Upplýsingar í síma 843 0777.

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.
Til sölu Stóra Dan hvolpar, tilbúnir til afhendingar. Uppl. í síma 848 6567.

Sogavegur - Ranya er týnd

4 ára oriental læða, brúnyrjótt. Eyrnamerkt, ekki með ól. Týndist 15. júní sl.
frá Sogavegi 164. Góð fundarlaun í
boði. Védís 844 4341.
Gullfallegir íslenskir hvolpar til sölu.
HRFÍ ættbók og heilsufb. fylgir. Frábærir heimilis hundar alltaf síbrosandi og
kátir. S. 897 7660. www.islandssol.com

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

Yoga unnendur

Astanga Yoga ( kraftyoga) í Yogastöðinni Heilsubót Síðumúla 15. Guðmundur kennir. Astanga er kröftugt yoga.
Uppl. í s. 694 6103.

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

Snyrting

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS PRE 28049 04/2005

Líkamsrækt

Thalasso therapy.

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

Allt sem þú þarft
og meira til

Ýmislegt

Rafhitaðir kanadískir heitir pottar frá
Beachcomber. Eigum potta hlaðna
auka hlutum til afgreiðslu samdægurs.
Er nú á frábæru vortilboði. Fimm ára
ábyrgð. Frí heimsending hvert á land
sem er. Sendum bæklinga samdægurs.
opið alla daga frá 9 til 21:00. Allar nánari uppl. í 897 2902 mvehf@hive.is
Til sölu 10x nýjar mahogny yfirf. innihurðir (án karma) þar af 1 eldvarnar.
Verð 60.000. Upplýsingar í síma 821
7625.

Húsgögn

Allt um bíla
á laugardögum í Fréttablaðinu.

Ertu að leita að ekta amerísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Til sölu er nýbyggð glæsileg 5 hesta
kerra með hnakkageymslu. Uppl. í s.
866 3566 Elvar.

18

SMÁAUGLÝSINGAR

Fyrir veiðimenn

Tilboð óskast í veiðirétt (30 dagar) á
vatnamótum Hvítár og Brúarár. Veiðihús fylgir. S. 867 1915.

Gisting
Gistiheimili Halldoru Hvidovre/Köben
Ódýr og góð gisting www.gistiheimilid.dk 0045-24609552

Hestamennska

Ódýr gisting í Kaupmannahöfn, miðsvæðis, LaVilla Uppl. s:0045 32975530
gsm:0045 28488905 www.lavilla.dk

Húsnæði í boði
Torrevieja-Spánn.

www.sportvorugerdin.is
Þokki frá Sörlatungu Stóðhestar til notkunar Sörlatungu 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 Stóðhestar til notkunar Sörlatungu í Holtum Rangárþ

Lax og Silungsveiði!

4ra herbergja einbýlishús á Dalvík til
leigu. Upplýsingar í síma 693 9229.
Nýjar stórglæsilegar leiguíbúðir með
öllum tækjum. Langtímaleiga. 2ja herbergja í Reykjavík og 3ja herbergja í
Hafnarfirði. Sjá heimasíðu Átthaga ehf.
www.atthagar.is
3ja herbergja íbúð í Breiðholtinu til
leigu. Verð 90 þús kr. á mán. Allt innifalið. Laus 1. júlí. Uppl. í s. 846 2109.
2ja herb. íbúð til leigu á Seltj.nesi. Stutt
í alla þjónustu. Laus 1.júlí. Frekari uppl.
í s. 699 1818 eða á helenalg@internet.is.

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

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

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

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

Ýmislegt

Stórglæsilegt sumarhús í Grímsnesi í
landi Miðengis rétt við Kerið. Neðri
hæð 60 fm, efri hæð 40 fm með fullri
lofthæð. Kalt vatn og rafmagn komið
inn. Heitt vatn væntanlegt. Húsið er fullbúið fyrir utan eldhúsinnréttingu. Verð
aðeins 12,5 millj. Uppl í síma 899 5504.
A.t.h opið hús laugard 14-17.

Gisting frá kr 4900. Arnfjörð hótelíbúðir 568 0000 & 587 0000 eða á hotel@rvik.com.

Atvinnuhúsnæði
Lítil liðnaðarpláss til leigu 20 mín. sunnan Hafnafjarðar, 60-110 fm. Verð 400
kr. á fm. Uppl. í s. 894 0431.

Atvinna í boði
Geymsluhúsnæði

Vantar starfskraft í afgreiðslu í blómabúð 11-19 virka daga í sumar. Uppl. í
síma 862 5505.

Rykjanesbær/Gröfumaður

Húsnæði óskast

Vanur gröfumaður óskast á nýja Hitachi
hjólagröfu. Meirapróf skilyrði. Mikil
vinna, góða laun fyrir réttan mann. Umsóknir sendist á smaar@frettabladid.is
merkt “reykjanesbær/gröfumaður”

Forstöðumaður & fjölsk. óska eftir 3ja-5
herb. íbúð í/við miðbæ R.vík. Með afnot af garði. Erum með smáhunda, vel
uppaldir. Barn í Austurb.sk. Langtímaleiga. Gr.g. 60-90 þús. Skilvísi. Guðjón s.
661 9660.

Fullt starf og hlutastarf
10-11 óskar eftir duglegu starfsfólki
í verslanir sínar á höfuðborgarsvæðinu. Um almenn verslunarstörf er
að ræða. Umsækjendur verða að
vera fæddir ‘87 eða fyrr. Umsækjendur verða að vera þjónustulundaðir, vinnusamir og áreiðanlegir.
Bæði er leitast eftir starfsfólki í fullt
starf en einnig hlutastar. Nú er rétti
tíminn að tryggja sér vinnu með
skóla í vetur.
Umsóknum skal skila á vefnum
www.10-11.is

Óska eftir 3ja herb. íbúð á höfuðb.svæðinu, reyklaus, engin dýr. Uppl.
í síma 866 2949.

Flugþjónn óskar eftir íbúð

frá 1. júlí á höfuðborgarsvæðinu, verður
að vera snyrtileg. Greiðslugeta 65 þús.
S. 552 1513 & 898 9349.

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

Bílskúr

Sumarbústaðir

Til sölu 30 fm sumarhús í skiptum á
góðum bíl. Upplýsingar í síma 661
7885.

Vegamót óskar eftir hressu fólki í aukavinnu, barþjónar, þjónar, dyraverðir og
glasabörn. Uppl. á staðnum hjá Óla eða
Andra.

Hörkudugleg manneskja óskast í dagræstingar frá 12 til 17 alla virka daga.
Fyrirtækið er í Faxafeni. Verður að
kunna Íslensku og vera vant ræstingum. Guðfinna S. 895 5709.

2 herb. 60 fm í Kóp. 55 þ. Engin
geymsla, laus strax. 110 þ. trygg. S. 868
3283 e. kl. 16.

Fyrsti laxinn af millifossasvæðinu í
Norðurá kom á þessa. Fæst á
www.frances.is

Hársnyrtisveinn óskast

Hársnyrtisveinn og nemi óskast. Upplýsingar í síma 567 2044 & 848 9816.

Óskum eftir að ráða þjónustulipran
mann með góða þekkingu á bifreiðum
til sumarafsleysinga á smurstöð á Selfossi. Góður möguleiki á framtíðarstarfi.
Uppl. í s. 895 0020.

Til sölu sérlega vandað og íburðarmikið
heilsárshús til flutnings, steyptar undirstöður fylgja. S. 895 0020.

Par með hund og barna á leiðinni bráðvantar 3ja herb. íbúð í RVK. í ágúst.
Langtímaleiga. Meðmæli og skilvísum
greiðslum heitið. S. 659 3581 Berglind
& 659 4990 Sigmundur.

Borgarnes Borgarnes

Okkur vantar hresst og heiðarlegt fólk í
sal og í afgreiðslu. ÍS-MYND Borgarnesi.
Umsóknir sendist á is-mynd@simnet.is
eða 661 6968.

GLÆNÝTT og verulegir tekjumöguleikar.
Frummarkaðsetning hérlendis + erlendis www.simnet.is/lausnir

4ra herb. íbúð í Hlíðunum til leigu frá
9.8.’05. Hentar vel fyrir skólafólk. S. 698
0298.

Erum ungt par utan að landi sem vantar 2ja herbergja íbúð frá 1. sept. á verði
50-70 þúsund á mánuði helst á svæði
103,104,105,108. Erum reyklaus og
reglusöm og skilvísum greiðslum heitið. Upplýsingar á thorja@visir.is og í s.
866 5108 Þóra og s. 866 0773 Davíð.

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

Viljum ráða klæðskera eða laghenta
saumakonu á verkstæði okkar hálfan
eða allan daginn frá 15. júlí. Upplýsingar á staðnum. Sævar Karl Bankastræti 7

Sumarbústaður á 600 þús. til sölu til
flutnings, ca 26 fm + milliloft. Uppl. í s.
822 1717.

Geymsluhúsnæði óskast. Íbúðalánasjóður óskar eftir að taka á leigu
geymsluhúsnæði frá 15. ágúst, stærð
ca. 200 m2. Um langtímaleigu er að
ræða. Uppl. í síma 863 8303.

SJÓVEIÐI. Allar vörur til sjóstangaveiða.
Einnig flotgallar og sjófatnaður. Handfæravörur á góðu verði. Rafbjörg, Vatnagörðum 14, sími 581 4470.

GISTING VIÐ LEGOLAND BRYNDÍS OG
BJARNI S. 0045 75885718 WWW.BBGISTING.COM

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

Við bjóðum bílskúrshurðir í öllum
stærðum og gerðum fyrir bæði iðnaðar
og íbuðarhús. Vinsamlegast leitið upplysinga hjá Multi Kerfi ehf, Verbraut 3,
240 Grindavík, S:426 8010 GSM: 897
8070, 895 2446, Netfang:info@multikerfi.com, www.multikerfi.com

Gröfumaður og verkamaður í hellulögnum óskast. Uppl. í s. 864 1220. Villi
í Fagverk.
Ertu þú á aldrinum 25-30 ára. Þolinmóð/ur og hefur áhuga á mikilli vinnu?
Ef svo er erum við með laust starf
handa þér. Hafðu samband við okkur í
síma 669 8338 Dagný.

Tilkynningar

Select og Shell
Starfsfólk óskast á stöðvarnar okkar
á höfuðborgarsvæðinu. Um fullt
starf er að ræða sem og hlutastörf.
Umsækjendur verða að vera fæddir
‘87 eða fyrr og vera þjónustulundaðir, vinnusamir og áreiðanlegir.
Unnið er á vöktum. Nú er rétti tíminn til að tryggja sér vinnu með
skóla eða aðra aukavinnu fyrir veturinn.
Umsóknum skal skila á vefnum
www.10-11.is

Garðúðun
Maðkar, flugur, litlar lýs læðast um
á trjánum þínum Úða garða, slæ
lóðir, eyði fíflum.
Garðagleði/ Kristín Auður sími
866 9807

Einkamál

Erotik.is 20% afsl. af öllum vörum. Erotica Shop Hverfisgötu 82 S. 511 6966.
Góð tilboð. Unaðstæki, DVD, VHS. Erotica shop Hverfisgötu 82 s. 511 6966.
www.erotik.is
Karlmaður um sextugt óskar eftir kynnum við konu á líkum aldri. Svar merkt
“Félagi” sendist FBL smaar@frettabladid.is
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FASTEIGNIR

ATVINNA

OPIÐ HÚS Birkiás 24, Garðabær.

OPI‹ VIRKA DAGA FRÁ KL. 09.00 - 18.00
LAUGARDAGA FRÁ KL. 13.00 - 15.00

Flúðaskóli auglýsir eftir

SUMARBÚSTAÐIR
LÆKJARHVAMMUR BLÁSKÓGABYGGÐ
45 fm. sumarbústaður
ásamt gestahúsi í landi
Lækjarhvamms stutt frá
Laugarvatni. Bústaðurinn
stendur á vel grónu 3.563
fm. eignarlandi. Í bústaðnum eru 2 svefnherb., baðherb. með stutuklefa, eldhús og stofa. Stór skjólgóður sólpallur er í kringum allan bústaðinn. Í húsinu er rafmagn og vatn en heitt vatn er
tekið úr 60 l. hitatank. Innbú fylgir. Lækur rennur á lóðarmörkum og
er silungsveiði í honum. Bústaðurinn verður til sýnis í dag. Hafið
samband við Auðunn í síma 694-5031 Verð 7,9 millj.

sérkennara til starfa næsta vetur.
HÚSIN Í BÆNUM KYNNA:
Glæsilegt 180,4 fm 5-6 herbergja raðhús með bílskúr
(31,7 fm, samtals 212,1 fm) við Birkiás í Garðabæ.
Raðhúsið er á tveimur hæðum og er neðri hæðin 2ja herb.
sér íbúð (52,7 fm) í útleigu. Opið hús laugardaginn
18/6 milli kl. 14 og 15.Tilboð óskast.
Sölumaður: Sími: 6645060

Húsin í bænum, Hamraborg 5, 200 Kópavogur
S: 535 0600, husin@husin.is
Valgeir Kristinsson, lögg. fasteignasali og Hrl.

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

Helstu verkefni eru sérkennsla og umsjón með
stuðningsbraut skólans.
Skólinn er einsetinn dreifbýlisskóli með um 190
nemendur frá 1. bekk upp í 10. bekk. kennarar 25.
Skólinn er staðsettur í flottu umhverfi enda fer þar
fram lifandi þróunarstarf.
Helstu áhersluþættir eru Fjölgreindarkenning
Gardners, Lesið í skóginn með skólum.
Umsóknarfrestur er til 24.júní n.k.
Nánari upplýsingar gefur Þorleifur Jóhannesson
form. fræðslunefndar í síma 896 4252, netfang
hverabakki@simnet.is
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Víkingahátíð
við Fjörukrána í Hafnarfirði
16.-19. júní 2005
Fjörukráin þakkar eftirtöldum aðilum fyrir stuðninginn:

Fjölskylduhátíð
Víkingamarkaður
Leikhópur
Bardagavíkingar
Erlendir víkingar
Veitingar í tjöldum
Sjóferðir
Handverksvíkingar
Dansleikir
Víkingasveitin
Glímumenn
Eldsteikt lamb
Víkingaveislur

LAUGARDAGU R 18. júní 2005

Sumartilboð í Sony Center
LCD og Plasma sjónvörp vaxtalaust!

20” LCD sjónvarp
•
•

3D kamfilter fyrir PAL og NTSC
2x scarttengi

8.940 krónur á
mánuði vaxtalaust*
107.280 krónur staðgreitt.

KLV-27HR3S

27” LCD sjónvarp
XGA upplausn
3D kamfilter fyrir PAL og NTSC
• 2x scarttengi
•

-%%****

KLV-20SR3S

•

What Plasma &
LCD Editors Choice

"...An impressive
and affordable
offering from Sony"

14.940 krónur á
mánuði vaxtalaust*
179.280 krónur staðgreitt.

KE-P42M1SI

42” Plasma sjónvarp
42" Alis Plasmaskjár
Wega Engine
• 3D kamfilter fyrir PAL og NTSC
• Virtual Dolby SRS TruSurround
• 3x scarttengi/Component
•
•

26.940 krónur á
mánuði vaxtalaust*
323.280 krónur staðgreitt.

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

Enginn viðbjóður

6aaVYV\V
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LEITIN HAFIN Áður en hafist er handa við að taka upp kvikmynd
á borð við Batman Begins þurfa menn að vera hundrað prósent vissir
um að tökustaðirnir henti fullkomlega. Aðstandendur myndarinnar
eyddu drjúgum tíma í að skoða staði á Íslandi og ákváðu að
Svínafellsjökull væri heppilegastur.

MÁLIN RÆDD Hér eru þeir
Liam Neeson og Chris Nolan að
bera saman bækur sínar. Fyrir
atriðið á svellinu þurfti að bora
og ganga úr skugga um að ísinn
væri nógu þéttur. Hlýnað hafði
nokkuð í veðri á þessum tíma og
daginn eftir að tökum lauk var
ísinn horfinn.

ERFIÐAR AÐSTÆÐUR Menn þurftu að leggja
ÍSLENSKI VETURINN Oft var mjög kalt og
mikið á sig til þess að koma upp búðunum sem nota
stundum lá hvítt yfir öllu. Menn létu það þó ekki á
átti fyrir myndina. Ekki mátti fara með neinar vinnuvélar sig fá heldur börðu í sig hita.
inn á svæðið þannig að smiðirnir þurftu að bera upp
timbrið eftir snæviþaktri og grýttri leið. Finnur sagði það
þó vera þess virði. „Fylgir bara vinnunni.“

JÓN ÞÓR OG FINNUR JÓHANNSSON Eins og sjá má á klæðnaði þeirra félaga var ekkert allt of hlýtt í
námunda við jökulinn. Að sögn þeirra kom það mjög á óvart hversu mikið af landinu er notað í myndinni. „Þeir
voru hér við tökur í sex daga og þegar ég sá myndina fannst mér eins og þeir hefðu notað nánast allt,“ sagði Jón
Þór. Finnur var sömuleiðis mjög hrifinn af því sem hann sá og sagðist vera stoltur af sinni þátttöku enda ekki oft
sem kvikmyndir teknar á íslandi fengju jafn mikla athygli.

Þetta er hluti af vinnunni
Kvikmyndafyrirtæki› Saga Film a›sto›a›i kvikmyndatökuli› Batman
Begins ﬂegar ﬂa› kom hinga› til lands. Finnur Jóhannsson leyf›i Frey
Gígju Gunnarssyni a› skyggnast á bak vi› tjöldin.

ÓVEÐUR Eins og gefur að skilja í námunda við jökul geta
veður oft verið válynd. Það gerðist einn daginn að mikill
stormur brast á. Hann feykti risastóru tjaldi að þessum
tveimur gámum. Þeir feyktust upp í loft, skullu saman og
lentu ofan á hluta af leikmyndinni.

AFLEIÐINGARNAR Eins og sjá má fylgdi töluverð
eyðilegging veðrinu. Finnur var þó furðu rólegur þegar hann
sagði blaðamanni frá þessu veðri. ,,Það þýddi ekkert annað
en að bíta á jaxlinn og halda áfram.“

NOSTRAÐ VIÐ HÚSIN Húsin komu til landsins í einingum. Þegar
tökum var lokið mátti ekki rífa þau niður heldur voru þau tekin í sundur
og send vestur um haf til þess að nota í öðrum tökum. Töluverð vinna
var því eftir þrátt fyrir að kvikmyndatökuliðið væri farið. Að þeirri vinnu
lokinni voru hvergi ummerki um Leðurblökumanninn.

ÁNÆGÐIR Á ÍSLANDI Eins og komið hefur fram í
viðtölum eru aðstandendur myndarinnar mjög ánægðir
með hvernig til tókst. Þeir hafa einnig hrósað tökunum á
Íslandi en útsýnið er ósvikið.

1.999

kr

3.

sæti*

Á móti sól
mun árita disk sinn

í Hagkaupum Smáralind
laugardaginn 18. júní frá kl. 13-14
og í Hagkaupum Spönginni frá kl. 15-16

LAGALISTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Þú og ég
Þrisvar í viku
Lítill drengur
Skandinavíu Blues
Hjálpaðu mér upp
Fiskisaga
Við erum við
Afgan
Bíólagið
Fyrsti kossinn
15 ára á föstu
Á þjóðhátíð ég fer

Á MÓTI SÓL - Hin 12 topplögin

13-24 Öll lögin í karókí útgáfum

1.999

1.799

kr

1.499

kr

Alm. verð 2.399-

12.

TRABANT-Emotional

BUBBI-Í 6 skrefa fjarlægð
frá paradís

1.999

1.799

kr

13.

11.

9.

SYSTEM OF A DOWN-Mesmerize

sæti*

COLDPLAY-X & Y

GORILLAZ-Demon days

1.999

kr

Alm. verð 2.399-

sæti*

1.

sæti*

1.499

kr

Alm. verð 2.399-

sæti*

BUBBI-Ást

1.499

kr

Alm. verð 2.399-

sæti*

ÝMSIR-Kalli á þakinu

1.499

kr

Alm. verð 2.399-

Alm. verð 2.399-

4.

sæti*

EMILÍANA TORRINI-Fisherman´s
woman

DURAN DURAN-Greatest

kr

Alm. verð 2.399-

6.

sæti*

1.499

kr

Alm. verð 2.399-

8.

sæti*

1.499

kr

Alm. verð 2.399-

10.

sæti*

1.999

kr

Alm. verð 2.399-

kr

Alm. verð 2.499-

7.

sæti*

BLACK EYED PEAS-Monkey
Business

Alm. verð 2.399-

5.

2.

sæti*

Eurovision song contest 2005

sæti*

HILDUR VALA

TVERSLU
ÓS

N

Gildir til 23. júní eða á meðan birgðir endast.

P

*Samkvæmt íslenska tónlistanum

www.hagkaup.is
grænt númer

800 6680

HA

sími

568 2255
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STRÁKARNIR OKKAR: MÁTTU BÍÐA Í TVO TÍMA Í TOLLINUM Í HVÍTA-RÚSSLANDI

Sálfræ›iherna›ur og ekkert anna›
Heyrst hefur ...
... að stuðningsmenn KR séu búnir að fá
upp í kok af gengi liðsins og séu farnir að
öskra eftir blóði. Margir þeirra vilja sjá
Magnús Gylfason hverfa úr þjálfarastóli
en miðað við hasarinn á spjallsíðu
félagsins vilja enn fleiri sjá Jónas Kristinsson og félaga í stjórninni á bak og
burt. Kominn er titringur í Vesturbæinn.

sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
JÚNÍ

15 16

17

18 19 20 21

Laugardagur
■ ■ LEIKIR
 14.00 Keflavík og ÍBV mætast

í

Landsbankadeild kvenna.

■ ■ SJÓNVARP
 12.50 Landsleikur í handbolta á
RÚV. Hvíta-Rússland – Ísland í
beinni.

 15.45 Álfukeppnin á Sýn. Túnis –
Þýskaland í beinni útsendingu.

 17.50 Formúla 1 á RÚV. Bein
útsending frá tímatökum.

 18.00 US Open á Sýn. Bein
útsending frá þriðja keppnisdegi.

 23.00 Álfukeppnin á Sýn. Upptaka
frá Ástralía – Argentína.

 01.00 Hnefaleikar á Sýn. Glen
Johnson – Antonio Tarver. Bein
útsending.

Íslenska handboltalandsliðið leikur í
dag síðari leik sinn gegn HvítRússum í einvíginu um sæti í lokakeppni Evrópumóts landsliða sem
verður í Sviss í janúar á næsta
ári. Leikurinn fer fram
ytra en Ísland vann
stórsigur í fyrri leiknum sem fram fór í
Kaplakrika 33-24
og ekkert nema
stórslys getur
komið í veg
fyrir að Ísland
komist áfram á
EM.
Það gekk þó
ekki klakklaust
hjá strákunum

okkar að komast til Hvíta-Rússlands í gær því þeir voru látnir
dúsa í um tvo tíma á tollinum
við komuna til landsins. „Þeir
þóttust vera að skoða passana
okkar, það var fólk með okkur í
vélinni sem fór í gegn á tíu
mínútum en
svo lendum
við í þessu.
Þetta er sálfræðihernaður
og ekkert annað. Við vorum
látnir hanga í
lokuðu herbergi
og gátum ekki farið
á klósettið eða neitt,
það má eiginlega segja að

þetta hafi verið þriðja flokks grín. Það
var komið fram við okkur eins og við
værum glæpamenn að koma inn í
landið. Skoðaðar voru upplýsingar um
hvern og einn í tölvu,“ sagði landsliðsþjálfarinn Viggó Sigurðsson á leið upp í
rútu í gær.
Það er því alveg ljóst að þeir í HvítaRússlandi reyna allar leiðir til að fá
íslensku landsliðsmennina til að misstíga sig. Leikurinn í dag hefst kl.13.00
að íslenskum tíma, eða 16.00 að staðartíma. Allt uppistandið í gær riðlaði
dagskrá íslenska liðsins en um leið og
strákarnir voru búnir að koma sér fyrir á
hótelinu í gær fóru þeir beint á æfingu.
Viggó sagði að andinn í hópnum væri
góður og ástandið á leikmönnum eins
og best verður á kosið.

> Við finnum til með ...
... íslenskum
íþróttamönnum sem
standa í ströngu á
erlendri grundu þessa
dagana og hafa lent í alls
kyns vandræðum með
vegabréf sín og tollverði
sem vinna störf sín ekki
heiðarlega. Vonandi hefur
það ekki áhrif á gengi okkar
fólks.

> Við hrósum ...
.... RÚV fyrir að bjóða landsmönnum upp á
landsleik Íslands og HvítaRússlands í beinni
útsendingu í dag.
Leikurinn er mikilvægari en
margur gerir sér grein
fyrir og framtíð
landsliðsins veltur
á hagstæðum
úrslitum.

Við erum ekki að
fara á taugum
Forma›ur KR-Sports segir stjórn félagsins bera fullt
traust til ﬂjálfarans, Magnúsar Gylfasonar.
FÓTBOLTI Knattspyrnurisinn KR er í

krísu. Eftir sex leiki í Landsbankadeildinni situr liðið í sjötta sæti
deildarinnar með aðeins sjö stig,
ellefu stigum minna en topplið
FH. Það sem meira er hefur liðið
aðeins skorað fimm mörk í
þessum sex leikjum og það þrátt
fyrir að hafa innan sinna raða einhverja mestu markaskorara
Íslandsmótsins frá upphafi.
Miklar væntingar voru gerðar
til KR fyrir tímabilið enda fékk félagið tvo „feitustu“ bitana á leikmannamarkaðnum – Grétar Ólaf
Hjartarson og Bjarnólf Lárusson –
og teflir fram ekki síðri hóp en síð-

ustu ár. Í brúnna var fenginn
Magnús Gylfason, sem hafði náð
athyglisverðum árangri með ÍBV.
Velgengnin hefur látið á sér
standa hjá liðinu og þegar slíkt
gerist fara ávallt af stað sögur um
að reka eigi þjálfarann.
„Það er ekki fótur fyrir svona
umræðu,“ sagði Jónas Kristinsson, formaður KR-Sports, við
Fréttablaðið í gær. „Ég er búinn að
vera í þessu í 20 ár og hef ekki
nokkrar áhyggjur af þessu Íslandsmóti. Ég hef kannski ekki trú
á því að við verðum Íslandsmeistarar en hef fulla trú á því að við
getum gert fína hluti í bikarnum.

SAMEINAÐIR STÖNDUM VÉR Jónas
Kristinsson, formaður KR-Sports, ber
fullt traust til þjálfara síns, Magnúsar
Gylfasonar, þótt lítið hafi gengið hjá
KR í sumar.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Boltinn er bara þannig að stundum
ganga hlutirnir upp og stundum
ekki..“
Jónas var á leiknum í Grindavík og sagðist hafa verið sáttur
með spilamennsku liðsins í þeim
leik. Honum skildist að liðið hefði
skapað sér fín færi í hinum
leikjum sumarsins og því væri
þetta spurning um að nýta færin.
„Það er ástæðulaust að fara á
taugum yfir þessu gengi. Það væri

samt lygi að segja að gengið hefði
staðið undir væntingum en hlutirnir eru ekki að falla með okkur.
Það er í sjálfu sér ekkert annað við
þessu að gera en að halda áfram.
Við erum ekki að fara á taugum og
það leysir engin vandamál að
henda mönnum út af lóðinni. Við
berum fullt traust til þjálfarans og
leikmannanna,“ sagði Jónas Kristinsson.
henry@frettabladid.is

2. deild Evrópubikars landsliða í frjálsum íþróttum:

ﬁórey Edda án vegabréfs
og komst ekki til Tallinn
FRJÁLSAR Íslenska frjálsíþróttalandsliðið sem er nú mætt til
Tallinn í Eistlandi varð fyrir
miklu áfalli í gær þegar ljóst
varð að stangarstökkvarinn
Þórey Edda Elísdóttir verður
ekki með í Evrópubikarkeppninni en Ísland keppir ásamt
heimamönnum, Austurríki, Danmörku, Ísrael, Lúxemborg,
Noregi, Slóvakíu, Lettlandi og
Litháen í 2. deild um helgina.
Þórey Edda var sterkasti
keppandi íslenska liðsins og var
sigurstrangleg í stangarstökki
kvenna en ástæða þess að hún
keppir ekki í Evrópubikarnum er
sú að vegabréf hennar gleymdist
í Tékklandi um síðastliðna helgi.
Vegabréfið var sent í pósti
síðastliðinn þriðjudag en barst
henni ekki í tæka tíð fyrir ferð
hennar til Tallinn. Þetta eru
mikil vonbrigði fyrir hana og íslenska liðið.

ÁN VEGABRÉFSINS Þórey Edda Elísdóttir

komst ekki til Eistlands og verður ekki
með í Evrópubikarnum. FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

Þrátt fyrir þetta áfall er mikil
stemning í íslenska hópnum.
Vígsla nýliðanna gleymdist
ekki og var hún haldin með tilheyrandi látum og skemmtun
eins og fram kemur á heimasíðu
sambandsins. Óvenju margir
voru vígðir þar sem liðið er mjög
- óój
ungt.

Detroit Pistons jafnaði metin gegn San Antonio:

Or›i› einvígi á n‡jan leik
Alger viðsnúningur
hefur orðið í einvígi Detroit Pistons og San Antonio Spurs í lokaúrslitum úrslitakeppni NBA, en
Detroit rótburstaði San Antonio,
102-71, í fjórða leik liðanna í fyrrinótt og hefur jafnað metin í 2-2.
Sjö leikmenn Detroit skoruðu
yfir 10 stig í leiknum og þeir
Chauncey Billups og varamaðurinn Lindsay Hunter voru
atkvæðamestir með 17 stig hvor.
Tim Duncan var stigahæstur hjá
Spurs með 16 stig og hirti 16 fráköst, en virkaði afar slappur eins
og allir félagar hans í liðinu. „Ég
held að þetta hafi verið besta
frammistaða liðs sem ég hef
þjálfað í úrslitakeppni á mínum
ferli,“ sagði Larry Brown, þjálfari
Detroit, eftir leikinn. Næsti leikur

KÖRFUBOLTI

Opnunarhelgi

sunnudag.
laugardag og
Opi› frá 10-16
msla1.is
ktu á www.gey
Komdu e›a kí

GÓÐUR Chauncey Billups fór fyrir liði
Detroit að venju og skoraði 17 stig.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY IMAGES

liðanna fer fram í Detroit, en svo
verða þeir leikir sem eftir verða
- bb
háðir í San Antonio í Texas.

17”

Ný hyperthreading tækni
Stærra flýtiminni Prescott
örgjörvans eykur afkastagetu
Hyperthreading tækninnar.

FireWire (DV ready)
Gerir stafræna
myndvinnslu að veruleika.
READY
Nú er leikur einn að
færa myndskeið af
stafrænni tökuvél og klippa í tölvunni.

3GHz
512MB DDR

250GB

Sjónvapskort og fjarstýring
Gerir þér kleift að horfa á sjónvarp
beint úr tölvunni, taka upp efni til
geymslu eða til að setja á DVD.
Hægt að "pása" beina
sjónvarpsútsendingu o.fl.

Microsoft Media
Center stýrikerfi

að

Takmark

magn

PCI Express
Nýtt tengi fyrir
skjákort. Flutningsgeta þess
er næstum fjórföld miðað
við nýjustu 8X AGP raufina.

4.172

.
r
k
0
0
0
.
36
lækkun

DVD skrifari
Auðvelt er að afrita
DVD. Skrifanlegir DVD
diskar rúma allt að 7
falt gagnamagn miðað
við eldri geisladiskana

Viltu 12.000 kr.
aukaafslátt?
Taktu ADSL tengingu
frá BTnet* með tölvunni .
*mv.12 mánaða binditíma

Þú velur greiðsluform
sem hentar þér

4.172*
Tölvukaupalán 48 mán.

11.999**
Vaxtalaust 12 mán.

143.988

5624IS

MEDION V8 MEDIA CENTER E530
• Intel Pentium 530 Hyper-Threading
• nVidia Geforce 6600 PCIe 16x, 128 MB
• 512 MB DDR PC3200(400 MHz)
• 250 GB 7200 rpm SATA 8 MB Cache
• DVD-ROM 16x/48x
• 16X DVD Skrifari - Dual Layer
• IEEE1394/Firewire - DV Ready
• Medion Media Bay

nVidia GeForce 6
nVidia GeForce 6 er bylting í skjákortum. Ný
tækni sem setur ný viðmið hvað varðar afl, gæði
og skemmtun.

FYLGIR
4.4

Vertu tilbúinn fyrir næstu kynslóð leikja
með nVidia GeForce 6 skjákortunum.

Staðgreitt

FYLGIR

Tveir bíómiðar
á Batman 5 fylgir á
meðan birgðir endast

Skothelt fartölvutilboð
17”

M6

Frír 17”
flatskjár
fylgir öllum
Medion
fartölvum
þessa vikuna

MD95302

READY

FYLGIR
29.

Létt og n,2ettkg.
aðeins 2

3.529
*Meðalmánaðargreiðsla á 48 mánaða
tölvukaupaláni VÍS. Umsóknin er afgreidd á
staðnum á innan við mínútu.

3.529*
Tölvukaupalán 48 mán.

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

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
• 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

9.999 **
Vaxtalaust 12 mán.

119.988
Staðgreitt

kaafslátt?
Viltu 12.000 kr. au
frá BTnet* með
Taktu ADSL tengingu
íma
fartölvunni . *mv.12 mánaða bindit
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Skyndiframi á sundlaugarbakkanum

7;=25

%#
1.2625*
-*0
1?.;7
CDI6 Jy;AJ<6HI6;?yAB> >A
A6C9H>CHI>A6 9G:>;6H@>A6"
7D JB I>A >CC6 K> H@>EI6K>C6

MYND: HELGI SIGURÐSSON

RÓSA SIGNÝ GÍSLADÓTTIR LEITAR AÐ SUNDGÁTUNNI.

Fátt er yndislegra en óvissan
sem fylgir lauga r d ö g u m .
Óvissan
sem
fylgir því að
hafa engin plön
– og þar með
vissan um ró og
hvíld.
Heill
dagur í dund og
dúllerí með kærasta eða vinum.
Kannski maður kíki á kaffihús eða
fari út í ísbúð? En eitt er víst: ég fer
ekki í sund.
Íslendingar eru sundóðir. Þegar
sólin fer á loft flykkjumst við í laugarnar til að brúnkan nái nú örugglega að magnast upp í eitt stykki
Paris Hilton. Hver einasta sundlaug

í borginni verður eins og hrúga af
bleikum humrum í bleyti. Baráttan
um skápapláss er illvíg, svo ekki sé
talað um hávaðamengunina af
tugum þreyttra og pirraðra barna.
Yndisleg afslöppun, alveg hreint.
Og víst er að í sundi uppsker
maður ekki eins og maður sáir. Ég
átti einn og hálfan tíma aflögu um
daginn og sáði honum í sundið.
Ávöxturinn, brúnkan, skrapp saman
ef eitthvað er. Vínberið varð að rúsínu. Það sem ég græddi eftir erfiðið
í humarpottinum var tvær nýjar
freknur, rautt nef og aumur og
soðinn líkami sem var lengi að jafna
sig á sólinni. Hárið varð eins og hey
í klórnum og naglalakkið flagnaði.
Þvílíkt fegurðardekur.
Þegar ég lá í pottinum og horfði

á bleika skurnina allt í kring lagði
ég höfuðið aðeins betur í bleyti í von
um að finna lausnina að sundgátunni. Hvað er eiginlega málið?
Fæstir fara í laugina til að synda
svo það getur varla verið ástæðan
fyrir mannmergðinni. Afslöppunin
er engin. Reyndar verða sumir svo
sem ágætlega brúnir svo kannski
má skella skuldinni á brúnkudýrkun. En ég var ekki sátt. Skyndilega laust eldingu niður í soðið
heilabúið og lausnin blossaði fyrir
augum mér: flassið hjá ljósmyndara
Hér og nú. Það gæti þó ekki verið að
sýniþörf og þorsti í frægð og frama
lokki landann að sundlaugarbakkanum?
Sílíkonbrjóstin
á
gellunni við hliðina á mér bentu að
minnsta kosti til þess.

■ PONDUS

Eftir Frode Överli

....ég passa
matinn!

■ GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hérna, hvað gerir
þú þegar þú finnur
ekki lokið á blandaranum?

■ PÚ OG PA

Eftir SÖB

■ KJÖLTURAKKAR

Ohhh!

Eftir Patrick McDonnell

Við misstum
aðra
spægipylsu.

Moli, hvað
er að?

BZ kVYgZ^[V^cch`dihWajbd\
Z[c^bZ;giiVWaV^cjc¨gji^a-+
]Z^b^aVjbVaaiaVcYd\ign\\^g
]{bVg`hci^c\j{bVg`Vh[ cj#
=V[jhVbWVcYk^Vj\ah^c\VYZ^aY
;giiVWaVh^chhbV**%*%&%ZV
Vj\a5[gZiiVWaVY^Y#^hd\`nccijÄg
kZgÂd\YgZ^[^b\jaZ^`V#

■ BARNALÁN
Solla! Hannes! Sjáiði, ein lirfan er að koma út úr púpunni sinni!

Eftir Kirkman/Scott

Er ekki ótrúlegt hvernig eitthvað svona ljótt getur breyst
í eitthvað jafn fallegt??

Hey, hvað er í gangi?

Hvað meiniði
með að ég
þurfi að gera
mér púpu?

GSM

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

Allt þetta á 0 kr.
0 kr.

0 kr.

0 kr.

Vinur í útlöndum

GSM vinur

Þegar þú hringir heim

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

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

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

Mánaðargjald GSM er 600 kr.

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

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS OGV 28520 06/2005

Kynntu þér einnig ávinninginn fyrir Heimasíma og Internet.

Komdu í verslun Og Vodafone, hringdu í 1414 eða smelltu þér á www.ogvodafone.is
fyrir nánari upplýsingar og skráningu í Og1.
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EKKI MISSA AF…

Dauði og jarðarber

!

Kl. 13.00 og 14.00
Á morgun eru hátíðahöld víða í tilefni af
því að 90 ár eru liðin frá því að konur á
Íslandi fengu kosningarétt. Baráttuhátíð
verður á Þingvöllum á morgun klukkan
13.00 sem og uppákoma í Lystigarðinum
á Akureyri klukkan 14.

menning@frettabladid.is

Þann 11. júní var grínharmleikurinn Dauði og
jarðarber frumsýndur í Gúttó í Hafnarfirði.
Sýningin er farandsýning sem aðstandendur
hennar ætla að ferðast með um landið í sumar. Ætlunin er að setja verkið upp á sem flestum stöðum út um allt land eins og á Akureyri,
Ísafirði, Egilsstöðum og Reykjanesbæ.
„Leikritið fjallar um tvo sígaunabræður sem
búið hafa hjá ömmu sinni alla sína tíð sem
staðið hefur í veginum fyrir því að þeir geti
látið drauma sína rætast. Á afmælisdag
ömmunnar komast þeir að því sér til skelfingar að amman hefur geispað golunni. Nú eru
bræðurnir lausir undan járnhæl ömmunnar en
þá vaknar upp sú spurning um hvað taki við
hjá bræðrunum þegar þeir geta nú loksins um
frjálst höfuð strokið,“ segir Stefán Ben. Vilhelmsson, grafískur verkamaður og stjóri
sýningarinnar.
„Sýningin er drepfyndin á sorglegan hátt, og
byggist algerlega á trúðleik en það er ekki við

Hollenska reaggae hljómsveitin

FIVE-4-VIBES
DANSLEIKIR

á Víkingahátíðinni um helgina
fimmtudag - föstudag - laugardag - sunnudag

...auk þess

Rammíslenska hljómsveitin

VÍKINGASVEITIN

FJÖRUKRÁIN
Sími 565-1213 - www.fjorukrain.is

..athöfn í Hólavallakirkjugarði
klukkan 11 í tilefni af því að 90 ár
eru liðin síðan konur á Íslandi
fengu kosningarétt.

GRÍNHARMLEIKUR Dauði og jarðarber er saminn af
þeim Birni Thorarensen, Ágústu Skúladóttur leikstjóra
og Gunnari B. Guðmundssyni og Snorra Engilbertssyni
sem leika í sýningunni.

hæfi að segja meira að stöddu því það spillir
bara fyrir,“ segir Stefán.
Leikarar eru Gunnar B. Guðmundsson og
Snorri Engilbertsson. Leikstjóri er Ágústa
Skúladóttir.

...leikþáttunum Hreindýr og Ísbjörn óskast í Hafnarfjarðarleikhúsinu klukkan 20. Ókeypis inn.
...sólstöðutónleikum kammerhópsins Camerarctica í Norræna
húsinu klukkan 22.

Leiklist snýst um samvinnu
Benedikt Erlingsson leikstýrði sýningunni Draumleikur, sem sýnd var í
Borgarleikhúsinu og
valin var sýning ársins á
Grímunni – Íslensku leiklistarverðlaunum sem
fram fór í Þjóðleikhúsinu
á fimmtudag. Hann hlaut
einnig nafnbótina leikstjóri ársins og er ánægður með heiðurinn sem
honum hefur verið sýndur.
„Ég er mjög ánægður með að hafa
fengið verðlaun og finnst það
mikill heiður að kollegar mínir
skuli vilji heiðra mig með slíkum
hætti. Það kom mér á óvart að ég
skyldi vinna þetta því margir góðir
voru tilnefndir ásamt mér og mér
finnst gaman að tilheyra þessum
hópi,“ segir Benedikt og bætir því
við að glíman við Draumleik hafi
verið ógleymanleg.
„Ég á Ágústi Strindberg,
höfundi Draumleiks, mikið að
þakka. Þegar hann átti erfitt andlega skrifaði hann sig August Rex
Strindberg en Rex þýðir kóngur.
Ég held að slík ofurmennisþrá sé
klassísk hjá mörgum geðsjúklingum,“ segir Benedikt.
Benedikt segir að slíkar verðlaunaafhendingar, þar sem kastljósinu er beint að ákveðnum

.S¤ZPSLN\WWM¤YZSHHM]PUZ¤S\Z[\YVRR}WLY\HSSYH[xTH

BENEDIKT ERLINGSSON Sýningin Draumleikur sem Benedikt leikstýrði var valin sýning
ársins á Grímunni á fimmtudaginn. Hann var auk þess kosinn leikstjóri ársins.

mönnum, geti verið hættulegar því
að leiklistin snúist fyrst og fremst
um samvinnu. „Verðlaun búa til
fókus á einhverja hetju sem orðu
er nælt í boðunginn á, en það er
ákveðin mótsögn falin í því að veita
slík verðlaun í leiklistinni því
niðurstaðan er alltaf afrakstur
samvinnunnar og til lengri tíma litið megum við ekki láta slíkar verðlaunaafhendingar á okkur fá. Ég
hefði aldrei fengið nein verðlaun ef
ég hefði ekki haft svona gott fólk
með mér,“ segir Benedikt.
Benedikt segist alltaf fyrst og
fremst hafa þráð það að fólk sæi
þær sýningar sem hann tekur þátt í
eða leikstýrir. „Leikhús er tilgangslaust nema fólk komi og sjái
verkin. Ég er ekki ánægður með að
gera eitthvað sem fólk nennir ekki
að sjá, ég vil að fólk sjái það sem ég
geri, ég er popúlisti hvað þetta
varðar. Besta auglýsing sem leik-

hús getur fengið er ánægður áhorfandi,“ segir leikstjórinn.
Benedikt ætlar að söðla um og
gefa leikhúsinu frí um tíma sem
leikstjóri og einbeita sér að eins
manns sýningu sem hann ætlar að
setja upp sem unnin er upp úr
Egilssögu. Auk þess er Benedikt að
gera stuttmyndir, skrifa hitt og
þetta sem og að mennta sig þar
sem hann býr í Danmörku. Dóttir
hans er að byrja í skóla og hann
segist ætla að halda sig nokkuð
mikið heima við á næstunni.
„Mér finnst mjög fallegt að
Gríman sé uppskeruhátið í lok leikhúsársins og ég upplifði mikla
hlýju og vinsemd þegar verðlaunaafhendingin fór fram. Það er mjög
gaman að 28 aðilar skoði verkið og
meti það á faglegum forsendum,“
segir Benedikt og bætir því við að
kannski verði Draumleikur sett
aftur upp í haust.

Hjónin Rúrí og Páll borgarlistamenn Reykjavíkur
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Myndlistarmaðurinn Rúrí og kvikmyndagerðarmaðurinn Páll Steingrímsson voru valin borgarlistamenn Reykjavíkur árið 2005 en þau
Rúrí og Páll eru hjón. Tilkynnt var
um útnefninguna í Höfða í gær.
Steinunn Valdís Óskarsdóttir
borgarstjóri veitti listamönnunum
viðurkenningar af því tilefni;
ágrafinn stein, heiðursskjal og
ávísun að upphæð 500 þúsund
krónur.
Þó að þau Rúrí og Páll beri titilinn saman að þessu sinni eru þau
sjálfstæðir listamenn sem standa
einir að sínu höfundarverki.
„Þetta er mikill heiður og mikil
hvatning og það er afskaplega
ánægjulegt fyrir listamenn þegar
þeir finna að fólk kann að meta það
sem maður er að gera,“ segir Rúrí
en hún var fulltrúi Íslands á
Feneyjatvíæringnum í fyrra og
segir Páll að það hafi verið mikill
vendipunktur fyrir konu sína því
hún sé orðin þekktari í listaheiminum fyrir vikið.
„Mér finnst þetta mjög ljúft, það
er örvandi að fá svona klapp á bakið og það mundi sérhverjum manni
þykja. Ég ætla að minna vini mína
kvikmyndagerðarmennina á að það
er gott að vita að við erum með í

BORGARLISTAMENN REYKJAVÍKUR
2005 Myndlistarmaðurinn Rúrí og kvikmyndagerðarmaðurinn Páll Steingrímsson
eru borgarlistamenn ársins.

leiknum og erum ekki í skugganum,“ segir Páll Steingrímsson um
útnefninguna en þetta er í fyrsta
sinn sem kvikmyndargerðarmaður
er útnefndur borgarlistamaður
Reykjavíkur. „Ég er þakklátur fyrir þetta og vona að þetta verði ekki
bara örvandi fyrir mig heldur
einnig aðra kvikmyndagerðarmenn,“ segir Páll.
Páli var einnig í gær veittur
riddarakross
íslensku
fálkaorðunnar við hátíðlega athöfn á
Bessastöðum og gat hann því ekki
verið við athöfnina í Höfða en Dufþakur sonur hans tók við verðlaunum fyrir hönd Páls.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
JÚNÍ

15 16 17

 23.59 Dr. Spock mun rokka Bar 11
laugardagskvöldið 18. júní næstkomandi. Rokkið hefst á miðnætti og er
ókeypis inn. Sveitin mun leika efni af
væntanlegri plötu sem verður gefin
út af Smekkleysu í júlí.

18 19 20 21

Laugardagur
■ ■ TÓNLEIKAR
 16.00 Tónleikar á Jómfrúnni með
Heru Björk Þórhallsdóttur söngkonu, Agnari Má Magnússyni á
píanó, Róberti Þórhallssyni á bassa
og Ásgeiri Ásgeirssyni á gítar. Þau
leika gömul og ný dægurlög og
popplög í jazzbúningi.
listarmðurinn DJYNNX og brúðuleikhússtjórinn Chelsea Friedman troða
upp á Kaffi Hljómalind. Aðgangur
ókeypis.

 22.00 Kammerhópurinn Camer-

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Í samstarfi við Á þakinu
Í dag kl 14, Su 19/6 kl 14,

rokkóperuna Jesus Christ Superstar
í Loftkastalanum. Aðeins tvær sýningar eru um helgina og er hin á
sama tíma á sunnudaginn.

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur.
Í kvöld kl 20,

Su 26/6 kl 14, Lau 9/7 kl 14, Su 10/7 kl 14,

Su 19/6 kl 20

Su 17/7 kl 14, Su 24/7 kl 14, Lau 13/8 kl 14

Síðustu sýningar

Sun 14/8 kl 14

SIRKUS SIRKÖR

 20.00 Leikþættirnir Hreindýr og Ísbjörn óskast eftir Sigurbjörgu
Þrastardóttur verða sýndir í Hafnarfjarðarleikhúsinu. Ókeypis er inn.

- ÓGLEYMANLEG UPPLIFUN

■ ■ SAMKOMUR
 11.00 Athöfn í Hólavallakirkju-

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is

garði í tilefni af því að á sunnudaginn eru 90 ár liðin síðan konur á Íslandi fengu kosningarétt.

arctica heldur Sólstöðutónleika í
Norræna húsinu.

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

KALLI Á ÞAKINU
e. Astrid Lindgren

■ ■ LEIKLIST
 20.00 Leikfélag Hornafjarðar sýnir

 21.00 Hljómsvetin Hestbak, raftón-

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

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

STYRKÞEGARNIR Á myndinni eru forsvarsmenn þeirra félaga og samtaka sem
var úthlutað styrkjum úr menningarsjóði
VISA.

Menningarsjó›ur VISA
Menningarsjóður VISA úthlutaði
styrkjum að upphæð 10.100.000
krónur síðastliðinn fimmtudag.
Þetta var í ellefta sinn sem stykir
voru veittir úr sjóðnum.
MND-félagið, sem er félag
fólks með hreyfitaugahrörnun,
hlaut hæsta styrkinn, að upphæð
þrjár milljónir króna, en um fimm
manns hér á landi greinast með
sjúkdóminn á ári.
Þrenn félagasamtök hlutu eina
milljón hvert en það voru Daufblindrafélagið, Hetjur, stuðningsfélag foreldra og aðstandenda
langveikra barna á Akureyri og
nágrenni, og foreldrafélag barna
sem eru ofvirk, með athyglisbrest
og eða misþroska.
Fjöldamörg önnur félög, samtök og einstaklingar sem starfa á
sviði vísinda, lista og fræða hlutu
auk þess styrki úr sjóðnum.
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LOFTKASTALINN Leikfélag Hornafjarðar
hefur ákveðið að setja sýninguna Jesus
Christ Superstar upp í Loftkastalanum í
Reykjavík um helgina.

Leikfélag Hornafjarðar setur
upp rokkóperuna Jesus Christ
Superstar eftir Andrew Lloyd
Webber og Tim Rice í Loftkastalanum í Reykjavík um helgina.
Sýningin var sett upp í Mánagarði á Hornafirði í vetur við
miklar vinsældir heimamanna og
þótti hún svo framúrskarandi að
ákveðið var að ferðast með hana
til Reykjavíkur. Leiksýningin var
sett í samstarfi við Fjölbrautaskóla Austur-Skaftafellssýslu,
Tónskóla Austur-Skaftafellssýslu
og ýmis fyrirtæki á Hornafirði
og taka um 50 manns þátt í verkefninu.
Aðeins verða tvær sýningar í
Loftkastalanum um helgina og
hefjast þær báðar klukkan 20.
Gunnar Sigurðsson er leikstjóri sýningarinnar.

-()902(5

Jesus Christ
Superstar
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KÖFLÓTT Skemmtilega
gamaldags fílingur, Vero
Moda.

SMEKKPILS og axlabönd hafa sakleysislegt yfirbragð. Topshop,
Smáralind.

BLÚSSA Sæt og rómantísk
blómablússa, Vero Moda.

Lokkandi Lolita
fallegt. Litirnir eru
ótt kvikmyndin
aldrei æpandi heldur er
Lolita sem gerð
hvítt, dökkblátt, rautt og
var 1997 hafi stuðpastellitir ráðandi. Sjóað marga, líkt og bókin
arakragar, köflótt munsthefur gert í gegnum tíður og axlabönd eru líka
ina, þá eru fötin í henni
skemmtileg viðbót. Fléttdásamleg. Þau eru
falleg og kvenleg, með
ur í hárinu eða snúðar
stelpulegu ívafi og stíll í
passa vel við fötin en
anda kvikmyndarinnar
samt á hárið að vera
hefur verið að ryðja sér
kæruleysislegt eins og
til rúms nú í vor-og
maður sé búin að vera
sumartískunni. Gwen KRÚTTLEGT Þessar
úti að hlaupa og leika
Stefani hefur klætt sig í stelpur eru í bolum með sér. Þar sem fötin eru
sjóarakraga og stórum
þessum stíl og nýjasta undirpilsum.
sakleysisleg er
herferð Dior ber einflottast
kenni hans líka. Ímyndin er ögn að vera með litla
stelpuleg og krúttleg en samt á
förðun. Rjóðar
kvenlegan og ábyrgan hátt. Hvít
kinnar og varir
undirpils með blúndu undir örlítið og lítil augnstyttri pils, við hnésokka og Mary
málning
fullJane skó eru einkennandi fyrir
komna lúkkið.
þessa tísku. Einnig eru smekkbuxnapils yfir skyrtur með púffSKÓR Þessir
skór eru í Mary Jane-stíl.
ermum og silkiborðar í hárið,

Þ

KJÓLL Fallegur kjóll úr Topshop.

BLÚNDUSKYRTA Kvenleg blúnduskyrta, Zara.

MÓÐUR VIKUNNAR
> SÓLEY KALDAL FER YFIR MÁLIN

Ævint‡ralegur klæ›abur›ur
Ég hef alltaf verið heilluð af hópum fólks sem klæða sig öðruvísi en gengur og gerist. Fólk sem vegna trúar, tjáningar eða
bara sérvisku sinnar klæðist því sem á vestrænan mælikvarða
eru óhefðbundin föt. Það er alltaf svo ævintýralegt að sjá araba
svífa um í síðum kuflum með höfuðklúta eða gyðinga sem
ganga um í sérstökum jakkafötum og með skrítna hatta. Ég
stend mig stundum að því að stara á þetta fólk þegar ég er
stödd í erlendum stórborgum. Það eru fáir svona trúarhópar á
Íslandi en það er eitthvað um goth sérvitringa og þeir krydda
alltaf götutískuna. Japanir hafa verið mjög öflugir í sérstökum
klæðaburði og og eru heilu „tískuþjóðflokkarnir“ þar í landi.
Það kannast flestir við japönsku Harajuku-stelpurnar núna því
söngkonan Gwen Stefani hefur verið með þær í eftirdragi síðustu misserin. Harajuku er hverfi í Tókýó og kennir hópur
unglinga sig við þetta hverfi en þau klæða sig á mjög litríkan
og sérstakan hátt. Þau blanda saman alls kyns flíkum og helst
þannig að þær passi ekki saman en þrátt fyrir fjölbreytnina í
klæðaburðinum, þá er heildarútlitið á þann hátt að það fer ekki
á milli mála þar eru Harajuku krakkar á ferð. Annar skemmtilegur japanskur hópur, sem reyndar finnst víðar, er Lolituklanið. Það eru eingöngu stúlkur í Lolitu-klaninu eins og nafnið
ber með sér en þær klæðast afar stelpulegum og jafnvel barnalegum fötum. Útlit þeirra er mjög ýkt þar sem púffermar, stór
undirpils og litlar blúnduhúfur eru ómissandi partur af
dressinu.
Þó flestir myndu aldrei ganga í þeim samsetningum sem
þessir sérvitringa- eða trúarhópa klæðast, er oft hægt að finna
skemmtilega hluti eða flíkur í þeirra fórum sem myndu ganga
vel við gallabuxur eða annað sem við eigum í okkar hefðbundna
fataskáp. Í haust keypti ég mér til dæmis, þjóðlegt ungverskt
loðvesti sem smellpassar yfir venjulegan jakka og svo sá ég
eina af smart konum bæjarins um daginn í síðum marglituðum
Sama-serk við sokkabuxur og háa hæla.
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Eitthva› fyrir strákana
Enn eiga karlmenn nokkuð langt í
land við daglega umönnun húðarinnar en snyrtivörubransinn hefur
tekið við sér og býður nú upp á
mikið úrval krema og annarra
snyrtivara fyrir menn. Margir
karlar eru þó farnir að gera sér
grein fyrir því að þeir þurfa, ekki

Þetta heklaða bikiní er úr Topshop.

síður en konur, að hugsa vel um
húðina á sér því daglegt amstur og
mengun tekur sinn toll. Rakstur
getur einnig gert húðina í andlitinu viðkvæmari fyrir ytra áreiti.
Allure snyrtivörulínan frá Chanel
er með frábært rakakrem fyrir
karlmenn sem ver og mýkir
húðina. Kremið á að bera á andlitið á morgnana og beint eftir rakstur og það hefur góða og frísklega
lykt. Strákarnir ættu ekki að vera
feimnir við að fjárfesta í snyrtivörum því flestar konur heillast af
vellyktandi mönnum með mjúka
og fallega húð. Konurnar ættu
einnig að taka eftir því að rakakrem fyrir karla getur verið frumleg en praktísk tækifærisgjöf.

Hörkutilboð
KÓPAL STEINTEX

Það er í tísku
að hekla

Útimálning fyrir íslenskar aðstæður

Hekluð föt hafa verið afar áberandi
á pöllunum hjá stærstu fatahönnuðum heims nú í vor. Bolir, kjólar,
pils, húfur, bikiní og töskur, allt er
heklað. Mynstrin eru ýmist stór og
dúlluleg, fyrir hippalegt útlit eða
bara einföld og látlaus fyrir þær
sem vilja vera hefðbundnari. Heklaður fatnaður er afar klæðilegur og
kvenlegur og minnir á gamla tíma.
Fallegt er að vera í húðlituðum bol
eða undirkjól undir hekluðum
fötum en svo er líka hægt að leika
sér með mismunandi litasamsetningar. Þó nokkuð úrval er af
hekluðum fötum í tískubúðunum
hér í Reykjavík en ef sköpunargleðinni er fyrir að fara, þá er um
að gera að taka upp heklunálarnar
og búa sjálfur til hátískufatnað.

10 lítrar
aðeins

5.990 kr.
4 litir, hvítt, marmarahvítt, hrímhvítt og antikhvítt

Nýtt útilitakort á næsta sölustað

Sumari› fanga›
í flösku
Nýi ilmurinn frá L’Occitane, Green
Tea, er alveg dásamlega sumarlegur og rómantískur. Glasið er
látlaust en skemmtilegt, blúndumynstur er einkenni Green Tea
línunnar. Þegar ilminum er andað
að sér, fæst sú tilfinning að maður
sé staddur í grænum lundi við iðandi gosbrunn á heitum sólardegi.
Green Tea passar mjög vel við
sumarfötin eða kvenlega kjóla
enda var hann hannaður í anda
Miðjarðarhafsins. Létt sítruslykt
blandast við keim af myntu og
grænu tei, en undirtónnin er hinn
kynþokkafulli muskilmur. Fyrir
þær sem vilja ekki þungar ilmvatnslyktir en samt ekki væmnar
er Green Tea frábært ilmvatn.

Við erum sérfræðingar í útimálningu
KÓPAL STEINTEX er frábær málning til notkunar á múr og
steinsteypta fleti þar sem krafist er mikils veðrunarþols.
KÓPAL STEINTEX er fáanleg í þúsundum lita.
Hentar einkar vel til endurmálunar.
Útsölusta›ir Málningar: Byko Kópavogi • Byko Hringbraut • Litaver Grensásvegi • Byko Hafnarfir›i • Málningarbú›in Akranesi
Byko Akranesi • Axel ﬁórarinsson, málarameistari, Borgarnesi • Verslunin Hamrar, Grundarfir›i • Litabú›in Ólafsvík
Núpur byggingavöruverslun Ísafir›i • Vilhelm Gu›bjartsson, málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sau›árkróki
Byko Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfir›i • Byko Rey›arfir›i • Verslunin Vík, Neskaupsta› • Byko Selfossi
Mi›stö›in Vestmannaeyjum • Byko Keflavík • Rúnar Sig. Sigurjónsson, málarameistari, Grindavík

SÍMI 564 0000

HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 551 9000

Yfir 35.000 ge
Aðsóknarmesstir
mynd ársinsta

Eru allir klárir í ævintýralega fyndið ferðalag?
Það sem getur farið úrskeiðis, fer úrskeiðis!

„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í
hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM
★★★ Blaðið
„Þrælgóð
skemmtun“
★★★ Ó.Ö.H. DV
★★★★ Þ.Þ. FBL

Frábær gamanmynd fyrir alla fjölskylduna
sem fór beint á toppinn í USA

„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í
hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM
★★★ Blaðið
„Þrælgóð
skemmtun“
★★★ Ó.Ö.H. DV
★★★★ Þ.Þ. FBL

Yfir 16.000
á aðeins 7 dögestir
gum!

Yfir 16.000
á aðeins 7 dögestir
gum!

★★★★★ 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 Sýnd kl. 2, 4, 6 og 8
Sýnd kl. 3.30, 6, 8.30 og 11 B.i. 14 ára

Sýnd kl. 3, 6, og 9 B.i. 10 ára
(+%'( %((&

Yfir 35.000 ge
Aðsóknarmesstir
mynd ársinsta

★★★
MBL

★★★

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

ÓÖH DV

★★★ HL MBL
Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15

Breskur glæpatryllir eins og þeir gerast bestir.
Svartur húmor, ofbeldi og cool tónlist með
Cult, Starsailor, FC Kahuna og Duran Duran.

Frá framleiðendum Lock Stock & Snatch

Sýnd kl. 2.50 og 3.50 m/ísl. tali

Sýnd kl. 3.20 5,40, 8 og 10.20
B.i. 16 ára

Downfall

„Þetta var fyndið fyrst en núna er
þetta blátt áfram óþolandi,“ lét
náinn vinur Moss hafa eftir sér.
Fjölmiðlum í Bretlandi finnst
reyndar samband þeirra vera með
ólíkindum þar sem Doherty virðist
aldrei geta haldið sig á mottunni. Nú
bíða þeir bara eftir því að Moss
komi í þáttinn til Opruh Winfrey og
hoppi uppi á borðum. ■

O.H.T. Rás 2

Sýnd kl. 3

ﬁreytir vini Kate Moss
Samband hins meinta Íslandsvinar
Kate Moss og fyllibyttunnar Pete
Doherty er komið upp á næsta stig.
Nú eru söngur og gítarglamur
Doherty komin á símsvara ofurfyrirsætunnar og er það merki um
alvara sé komið í sambandið.
Vinir Moss eru ekkert yfir sig
hrifnir af þessu uppátæki og segja
það vera þreytandi til lengdar.

★★★★

GETTI IMAGES/NORDIC PHOTOS

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

Sýnd kl. 6 og 9 Bi. 16 ára

KATE OG BOWIE Það er sjaldan lognmolla í kringum ofurfyrirsætuna Kate
Moss. Hér er hún að skemmta sér með
David Bowie og eiginkonu hans Iman.

Víkingahátíð
við Fjörukrána í Hafnarfirði
16.-19. júní 2005
Fjörukráin þakkar eftirtöldum aðilum fyrir stuðninginn:

Perry á lausu
Stórleikarinn og Vinurinn Matthew Perry er hættur með kærustu
sinni til tveggja ára, Rachel Dunn.
Að sögn People Magazine var
skilnaður óumflýanlegur. Perry
hefur verið í tygjum við margar
af fallegustu konum heims, þeirra
á meðal Juliu Roberts, sem núna
einbeitir sér að uppeldi tvíburanna sinna, og Jennifer Capriati.

Fjölskylduhátíð
Víkingamarkaður
Leikhópur
Bardagavíkingar
Erlendir víkingar
Veitingar í tjöldum
Sjóferðir
Handverksvíkingar
Dansleikir
Víkingasveitin
Glímumenn
Eldsteikt lamb
Víkingaveislur

band varði í heil tíu ár. Eftir þann
skilnað kynntist Tom spænsku
leikkonunni Penelope Cruz og þau
voru saman í heil þrjú ár.
Katie er hins vegar öllu
óreyndari, hennar fyrsta trúlofun
var með leikaranum Chris Klein
en þau slitu henni nýlega. Ekki er
komin dagsetning á brúðkaupið
en Tom sagðist ætla að tala fyrst
við föður leikkonunnar. ■

Það tekur ekki langan tíma fyrir
suma að vera alveg vissir um að
einhver sé sá rétti. Það tók í það
minnsta ekki langan tíma fyrir
Tom Cruise og Katie Holmes. Þau
byrjuðu saman í apríl og hafa
verið stanslaust í fréttum síðan. Á
þjóðhátíðardag okkar Íslendinga
fór Cruise niður á skeljarnar og
bað Katie sinnar í Eiffel-turninum
í París.
Hjónabandið verður hið þriðja
í röðinni hjá Tom Cruise. Hann
giftist fyrst Mimi Rogers árið
1987 en það hjónaband entist eingöngu í þrjú ár. Þá kom ung
áströlsk leikkona, Nicole Kidman,
og heillaði Tom upp úr skónum.
Þau giftust sama ár og það hjónaGETTI IMAGES/NORDIC PHOTOS

TOM OG KATIE Það tók Tom Cruise og
Katie Holmes ekki langan tíma að taka
ákvörðun um að giftast. Þau eru hér að
koma til frumsýningar á myndinni War of
the Worlds.

S M S

L E I K U R
10. HVER VINNUR

CHRIS MARTIN Hann segist ekki þurfa á
neinum eiturlyfjum að halda því að
súkkulaðið geri alveg nóg fyrir hann.

Engin
eiturlyf
Söngvari Coldplay, Chris Martin,
segist ekki þurfa á einhverjum
ólöglegum eiturlyfjum að halda.
Honum nægi að bíta súkkulaðið.
„Ég held að enginn fái sömu tilfinningu og ég þegar súkkulaðið
fer inn fyrir mínar varir,“ sagði
söngvarinn í samtali við bandaríska tónlistartímaritið Rolling
Stone. „Einu sinni mætti einhver
með helling af grasi og ég reyndi
mitt besta til þess að verða skakkur. Það tókst ekki og því held ég
mig bara við súkkulaðið.“ ■

SENDU SMS SKEYTIÐ JA FBAT Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
VINNINGAR ERU:
MIÐAR FYRIR 2 Á BATMAN BEGINS
GLÆSILEGUR BATMAN BEGINS VARNINGUR
DVD MYNDIR
MARGT FLEIRA

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

GETTI IMAGES/NORDIC PHOTOS

Brú›kaup ársins í vændum
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(Strangl. b. börnum)

POPP TÍVÍ

OMEGA
7.00 Joyce Meyer 7.30 Benny Hinn 8.00 T.D.
Jakes 8.30 Maríusystur 9.00 Gunnar Þorsteinsson (e) 9.30 Blandað efni 10.00 Joyce Meyer
10.30 Ron Phillips 11.00 Um trúna og tilveruna 11.30 Maríusystur 12.00 Fíladelfía (e)
13.00 Joyce Meyer 13.30 Believers Christian
Fellowship 14.30 Acts Full Gospel 15.00 Ísrael
í dag 16.00 Joyce Meyer 16.30 Blandað efni
17.00 Ewald Frank 17.30 Mack Lyon 18.00
Acts Full Gospel 18.30 Joyce Meyer 19.00
CBN fréttastofan – fréttir á ensku 20.00 Um
trúna og tilveruna Friðrik Schram 20.30 Gunnar Þorsteinsson (e) 21.00 Ron Phillips 21.30
Miðnæturhróp 22.00 Joyce Meyer 22.30
Blandað efni 23.00 CBN fréttastofan – fréttir á
ensku 0.00 Nætursjónvarp

Býr með mömmu sinni og bróður

KIRSTEN LEIKUR Í MONA LISA SMILE Á STÖÐ 2 KL. 21.05 Í KVÖLD.

Kirsten Caroline Dunst fæddist 30. apríl árið 1982 í
Point Pleasant í New Jersey í Bandaríkjunum. Faðir
hennar, Klaus, er frá Þýskalandi og móðir hennar, Inez,
frá Svíþjóð en þau skildu þegar Kirsten var ung.
Kirsten steig fyrstu skrefin í skemmtanaiðnaðinum
þegar hún var þriggja ára og byrjaði að leika í sjónvarpsauglýsingum. Hún gerði alls rúmlega sjötíu auglýsingar en lék fyrst á stóra tjaldinu árið 1989 í New
York Stories eftir Woody Allen. Seinna sama ár flutti
fjölskyldan til Los Angeles og þá fór kvikmyndaferillinn á skrið.
Árið 1994 sló hún í gegn í kvikmyndinni Interview with
the Vampire á móti Brad Pitt og Tom Cruise. Hún fékk
MTV verðlaun og Saturn verðlaun fyrir frammistöðuna
og tilnefningu til Golden Globe verðlauna. Næstu árin
lék hún í fjölmörgum vinsælum myndum eins og Little
Women, Jumanji og Small Soldiers.
Þrjár bestu myndir
KIRSTENS

Árið 2000 var stærsta ár Kirsten. Hún fékk góða dóma
fyrir hlutverk sitt í The Virgin Suicides, hún sannaði
stöðu sína í Hollywood með grínmyndinni Bring It On
og útskrifaðist úr Notre Dame miðskólanum.
Síðan þá hefur frægðarsól Kirsten
risið en hún fékk frábæra dóma fyrir
hlutverk sitt í Spider-Man myndunum.
Kirsten býr með móður sinni og
bróður í Suður-Kaliforníu og
vinnur nú að sínu eigin framleiðslufyrirtæki með móður sinni
sem heitir Wooden Spoon Productions.
Kirsten er á lausu en hún og leikarinn Jake Gyllenhall hættu saman
í fyrra eftir tveggja ára samband.

Interview with the Vampire – 1994 Spider-Man – 2002 Eternal Sunshine of the Spotless Mind – 2004

▼

14.00 Sjáðu (e) 16.00 Game TV (e)
17.00 Íslenski popp listinn (e)

7.15 Korter 14.00 Samkoma í Fíladelfíu
18.15 Korter

19.45

21.05

20.50

Bíó

Gaman
MY FAMILY. Fylgst er með uppákomum og átökum í lífi tannlæknis og fjölskyldu hans.

▼

6.25 Solaris (B. börnum) 8.00 Blue Crush
10.00 Summer Catch 12.00 Serendipity
14.00 Blue Crush 16.00 Summer Catch
18.00 Serendipity 20.00 Solaris (B. börnum)
22.00 Adventures Of Ford Fairlaine (Strangl.
b. börnum) 0.00 Swordfish (Strangl. b. börnum) 2.00 The Right Temptation (Strangle. b.
börnum) 4.00 Adventures Of Ford Fairlaine

Í TÆKINU

AKSJÓN

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

MONA LISA SMILE. Hlutirnir breytast í Wellesley
framhaldsskólanum þegar Katherine Watson
kemur til starfa.

Lífsstíll
ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ. Hlynur Sigurðsson fræðir
áhorfendur um fasteignamarkaðinn.

SJÓNVARPIÐ

SKJÁREINN
7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Snow Children –

12.50 Landsleikur í handbolta. Bein útsending frá leik Hvít-Rússa og Íslendinga. 14.25
EM í kvennaknattspyrnu (3:4). Fyrri undanúrslitaleikur. e. 16.10 EM í kvennaknattspyrnu
(4:4). e. 17.40 Táknmálsfréttir 17.50 Formúla
1. Bein útsending frá tímatöku fyrir kappaksturinn í Bandaríkjunum.

12.00 Bold and the Beautiful 13.25 Whoopi
(5:22) (e) 13.55 Joey (17:24) 14.25 Það var
lagið 15.20 Kevin Hill (11:22) 16.05 Strong
Medicine 3 (7:22) 16.55 Oprah Winfrey 17.40

19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Lottó
19.45 Fjölskylda mín (4:13) (My Family)

18.30
18.54
19.00
19.15

23.40 Mannskaðaveður (Kvikmyndaskoðun
telur myndina ekki hæfa fólki yngra en tólf
ára. e) 1.45 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

60 Minutes I 2004

Fréttir Stöðvar 2
Lottó
Íþróttir og veður
Whose Line Is it Anyway? 3 (Hver á
þessa línu?)
19.40 Beautiful Girl (Falleg stúlka) Beccu
Wassermann gengur allt í haginn og
margir myndu segja að hún væri öfundsverð. Ekki skemmir fyrir að hún
býr líka yfir mikilli innri fegurð, hvernig
svo sem hún er skilgreind. Becca hefur kannski ekki hið staðlaða útlit fyrirsætu en hún lætur það ekki stöðva
sig og skráir sig í fegurðarsamkeppni.
Aðalhlutverk: Marissa Jaret Winokur,
Mark Consuelos, Fran Drescher. Leikstjóri: Douglas Barr. 2003. Leyfð öllum
aldurshópum.
21.05 Mona Lisa Smile (Bros Mónu Lísu)
Dramatísk kvikmynd sem gerist í
Wellesley-framhaldsskólanum um
miðja 20. öldina. Þetta er stúlknaskóli
þar sem fæstir nemendanna eiga
stóra drauma um afrek í atvinnulífinu.
Þannig er tíðarandinn en hlutirnir
breytast þegar Katherine Watson kemur til starfa í Wellesley. Hún kennir
listasögu og er fljót að hrista upp í
hinu rótgróna skólasamfélagi. Aðalhlutverk: Julia Roberts, Kirsten Dunst,
Julia Stiles. Leikstjóri: Mike Newell.
2003. Leyfð öllum aldurshópum.

23.00 Quiz Show (e) 1.10 Weekend, The
2.50 Tangled (Stranglega bönnuð börnum)
4.15 Fréttir Stöðvar 2 5.00 Tónlistarmynd-

13.00 The Awful Truth (e) 13.30 Still Standing (e) 14.00 Less than Perfect (e) 14.30
According to Jim (e) 15.00 The Bachelor –
tvöfaldur úrslitaþáttur (e) 16.30 Djúpa laugin
2 (e) 17.15 The Contender (e) 18.00 MTV
Cribs (e)
18.30 Pimp My Ride (e)
19.00 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.

20.00 Burn it Þeir Andy, Carl og Jon búa í
Manchester, vita ekki í hvorn fótinn
þeir eiga að stíga þegar kemur að
ástamálunum og komast að því að
kærusturnar eru tilbúnar að beita
ýmsum brögðum til að fá sínu framgengt.
20.30 Mad About Alice Þættir frá BBC sem
fjalla um Alice og Doug sem eru nýskilin, en rembast við að haga sér eins
og manneskjur hvort gagnvart öðru
vegna sonar sem þeim tókst að eignast áður en allt fór upp í loft.
20.50 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur Sigurðsson.
21.00 Son of the Pink Panther Sonur rannsóknarlögreglumannsins seinheppna
er farinn að feta í fótspor föðurs síns.
Með aðalhlutverk fer Roberto Benigni.
22.30 CSI: Miami (e)

▼

Bresk gamanþáttaröð um tannlækninn Ben og skrautlega fjölskyldu hans.
Aðalhlutverk leika Robert Lindsay, Zoë
Wanamaker, Kris Marshall, Gabriel
Thompson, Siobhan Hayes og Keiron
Self.
20.20 Sleðahundar (Snow Dogs) Bandarísk
gamanmynd frá 2002 um tannlækni í
Miami sem erfir sleðahunda í Alaska
og freistar þess að stýra þeim til sigurs
í keppni. Leikstjóri er Brian Levant og
meðal leikenda eru Cuba Gooding,
James Coburn, Sisqó, Nichelle
Nichols, M. Emmet Walsh og Graham
Greene.
22.00 Illfygli (Resident Evil) Bandarísk
spennumynd frá 2002. Hersveit er
send á vettvang til að hemja stórhættulega veiru eftir að slys verður á
rannsóknarstofu. Leikstjórar eru Paul
W.S. Anderson og Chris Howes og
meðal leikenda eru Milla Jovovich,
Michelle Rodriguez, Eric Mabius og
James Purefoy. Kvikmyndaskoðun telur myndina ekki hæfa fólki yngra en
16 ára.

stakur þát, Magic Schoolbus, The Jellies, Care
Bears, Care Bears, Snjóbörnin, Pingu 2, The
Jellies, Músti, Póstkort frá Felix, Barney 4 – 5,
Engie Benjy, Engie Benjy, Hjólagengið, Tom
Thumb & Thumbelina)

▼

▼

8.00 Morgunstundin okkar 10.30 Kastljósið
11.00 Hlé

23.15 One Tree Hill (e) 0.00 Law & Order (e)
0.45 Tvöfaldur Jay Leno (e) 2.15 Óstöðvandi
tónlist

bönd frá Popp TíVí

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT

GOTT FÓLK McCANN

12.00 Football: FIFA Confederations Cup Germany
12.30 Beach Volley: Swatch-fivb World Tour Switzerland 13.30 Car Racing: Le Mans 24 Hours France
15.30 Athletics: European Cup Florence 16.30 Volleyball: World Championship Germany 18.15 Tennis: ATP
Tournament 's Hertogenbosch Netherlands 19.00 Car
Racing: Le Mans 24 Hours France 20.30 Xtreme
Sports: Yoz Mag 21.00 Football: FIFA Confederations
Cup Germany 22.00 News: Eurosportnews Report
22.15 Football: FIFA Confederations Cup Germany
BBC PRIME
12.00 Doctors 14.00 The Good Life 14.30 Dad's Army
15.00 Top of the Pops 15.30 Top of the Pops 2 15.55
The Weakest Link Special 16.40 Would Like to Meet
17.40 Casualty 18.40 Queen & Country 19.30 Reputations 20.30 Two Pints of Lager and a Packet of Crisps
21.00 Shooting Stars 21.30 Top of the Pops 22.00 Top
of the Pops 2 22.30 The Office 23.00 Earthquake
Storms 0.00 Death of the Iceman 1.00 Dawn of the
Clone Age

Gleðifréttir frá Gleðistofu Íslands
Laugardaga kl. 11:30
og alla virka daga kl. 11:30, 16:30 og 21:30

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Animals Like Us 13.00 Frontlines of Construction
14.00 World's Busiest Port 15.00 Air Crash Investigation 16.00 Animals Like Us 17.00 Battlefront
18.00 The Eruption of Mount St Helens 18.30 Tragedy
at Bhopal 19.00 In the Womb 21.00 Who Dares Wins
23.30 Protecting the President 0.30 Shadow Wolves

ANIMAL PLANET
12.00 The Natural World 13.00 Greatest Wildlife Show
on Earth 14.00 The Crocodile Hunter Diaries 16.00 Pet
Star 17.00 King of the Jungle 18.00 K9 Cops 19.00 A
Nose for Crime 20.00 Dogs of Peace 21.00 O'Shea's
Big Adventure 22.00 Wild Horses – Return to China
23.00 Animals A-Z 0.00 Big Cat Diary 1.00 Wild Indonesia
DISCOVERY
12.00 Ray Mears' World of Survival 13.00 Mythbusters
14.00 Super Racers 15.00 The Caravan Show 15.30
Lake Escapes 16.00 Super Structures 17.00 Walking
with Dinosaurs 18.00 Extreme Engineering 19.00
American Chopper 20.00 Rides 21.00 Scrapheap Challenge 22.00 Trauma 23.00 Amazing Medical Stories
0.00 Impossible Heists
VH1
12.00 Blondie Live Music 13.00 David Bowie Live
Music 14.00 Procum & Harlem Sparks 14.30 Top 20
Classic Live Performances 16.30 The Police Live Music
17.30 The Beat Live Music 18.00 Blondie Live Music
18.30 David Bowie Live Music 19.30 Stevie Wonder
Live Music 20.00 Duran Duran Storytellers 21.00 Viva la
Disco 23.30 Flipside 0.00 Chill Out 0.30 VH1 Hits
MTV
12.00 Lars Dismantles U2 12.30 Guitar Bands Weekend Music Mix 13.00 MTV Live 14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 Advance Warning
17.00 European Top 20 18.00 The Fabulous Life of
18.30 Cribs 19.00 Viva La Bam 19.30 Pimp My Ride
20.00 Top 10 at Ten 21.00 MTV Live 22.00 So 90's
23.00 Just See MTV 1.00 Chill Out Zone
CLUB
12.10 The Restaurant Biz 12.40 City Hospital 13.35
Sizzle 14.00 Entertaining With James 14.25 The Race
16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 City Hospital 17.40 Single Girls 18.40 The Roseanne Show 19.25

Matchmaker 19.50 Cheaters 20.40 Spicy Sex Files
21.30 Sex Tips for Girls 22.00 Sextacy 23.00 City
Hospital 0.00 Africa on a Plate 0.30 Loyd on Location
1.00 Use Your Loaf
E! ENTERTAINMENT
12.00 Dr. 90210 13.00 The Entertainer 14.00 The E!
True Hollywood Story 17.00 E! Entertainment Specials
18.00 The E! True Hollywood Story 21.00 Dr. 90210
22.00 High Price of Fame 23.00 The E! True Hollywood
Story
CARTOON NETWORK
12.20 The Cramp Twins 12.45 Johnny Bravo 13.10 Ed,
Edd n Eddy 13.35 The Powerpuff Girls 14.00
Codename: Kids Next Door 14.25 Dexter's Laboratory
14.50 Samurai Jack 15.15 Megas XLR 15.40 The Grim
Adventures of Billy & Mandy 16.05 Courage the Cowardly Dog 16.30 Foster's Home for Imaginary Friends
16.55 Ed, Edd n Eddy 17.20 Dexter's Laboratory 17.45
Codename: Kids Next Door 18.10 The Powerpuff Girls
18.35 The Grim Adventures of Billy & Mandy
JETIX
12.20 Digimon II 12.45 Super Robot Monkey Team
Hyperforce Go! 13.10 Iznogoud 13.35 Life With Louie
14.00 Three Friends and Jerry II 14.15 Jacob two-two
14.40 Ubos 15.05 Goosebumps
MGM
12.25 Madhouse 13.55 Pulp 15.30 Legacy of Blood
17.00 Toy Soldiers 18.50 The Good Wife 20.25 Theater of Blood 22.10 Foxes 23.55 Conflict of Interest 1.25
The Hawaiians
TCM
19.00 The Haunting 20.50 Children of the Damned
22.20 The Ice Pirates 23.55 The Last Run 1.30 Mr
Ricco 3.10 MGM: When the Lion Roars
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VIÐ MÆLUM MEÐ...

TALSTÖÐIN

SWORDFISH

Stöð 2 kl. 00.00

Leyndarmál og peningar

Einkunn á imdb.com: 6,2.

9.00 Bílaþáttur – U: Leó M. Jónsson 10.03

▼

9.15 Toyota mótaröðin í golfi 2005 10.15
Inside the US PGA Tour 2005 10.45 US Open
2005

▼

13.45 NBA (Detroit – SA Spurs) 15.45 Álfukeppnin. Bein útsending frá leik Túnis og
18.00 US Open 2005.
Þýskalands í Köln.
Bein útsending frá þriðja keppnisdegi á Opna
bandaríska meistaramótinu í golfi.

13.00 Laugardagsþátturinn 14.00 Teygjan
14.30 Per Nörgaard og Sirkusinn guðdómlegiî
15.30 Með laugardagskaffinu 16.10 Heimsend-

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Helgarútgáfan
16.08 Með grátt í vöngum

FM 98,9

ir verður á morgun

17.05 Djassgallerí New York 18.00 Kvöldfréttir
18.28 Bíótónar 19.00 Íslensk tónskáld 19.30
Stefnumót 20.15 Öðruvísi mér áður brá 21.05
Í skugga meistaranna 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Út vil ek 23.10 Danslög

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir 19.30 PZsenan 22.10 Næturgalinn 2.03 Næturtónar

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

FM 99,4

6.05 Morguntónar

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

12.40 MEINHORNIÐ

9.00 Gulli Helga

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

Leikarar myndarinnar.

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

Svar: Norma úr kvikmyndinni
Bananas frá árinu 1971.

US OPEN. Bein útsending frá Opna bandaríska
meistaramótinu í golfti.

12.10 Hádegisútvarpið – U: Kristján Hjálmarsson og Þórarinn Þórarinsson. 13.00 Sögur af
fólki – U: Helga Vala 15.03 Úr skríni –

BYLGJAN

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

Íþróttir

Laugardagsmorgunn – Umsjón: Eiríkur Jónsson

16.00 Glópagull og gisnir skógar – Umsjón:
Auður Haralds e. 17.03 Frjálsar hendur Illuga e. 18.00 Sannar kynjasögur eftir Cheiro.
Kristmundur Þorleifsson þýddi. 19.00 Bílaþáttur e. 20.00 Laugardagsmorgunn e.
22.00 Hádegisútvarpið e. 22.50 Sögur af fólki e.

„Some old friends are coming over. We're gonna show some
pornographic movies.“

FM 90,1/99,9

7.05 Morguntónar 9.03 Helgarútgáfan

U: Magga Stína.

ÚR BÍÓHEIMUM

18.00

RÁS 2

FM 92,4/93,5

7.05 Samfélagið í nærmynd 8.05 Músík að
morgni dags 9.03 Út um víðan völl 10.15 Tár
Guðs 11.00 Í vikulokin 12.20 Hádegisfréttir

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Rúnar Róbertsson
16.00 Henný Árna

13.00 FRELSIÐ 14.00 Torfi Geirmundsson hársnyrtir – þáttur um hár og hárhirðu 15.00
Áfengisforvarnarþáttur

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

18.30 Kvöldfréttir 19.00 Bjarni Ólafur Danspartý Bylgjunnar

16.00 Endurflutningur frá liðinni viku.

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni
FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum
FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying
FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

SUMAR
TILBOÐ!
Allar nýjar og vinsælar geislaplötur á sumartilboði í verslunum Skífunnar

1.999 kr.
1.999 kr.
Paradís
rlægð frá
a
fj
fa
re
k
.í 6 s
Bubbi - ..

st
Bubbi - Á

23.00 Álfukeppnin (Ástralía – Argentína)
1.00 Hnefaleikar. Bein útsending frá hnefaleikakeppni í Memphis. Á meðal þeirra sem
mætast eru Glen Johnson og Antonio Tarver
en í húfi er heimsmeistaratitill IBO-sambandsins í léttþungavigt.

1.999 kr.

HALLMARK
12.45 Johnny's Girl 14.15 Escape from Wildcat Canyon
16.00 Broken Promises: Taking Emily Back 17.30 Snow
in August 19.15 Gunpowder, Treason & Plot 21.00
Lonesome Dove: The Series 21.45 Brush with Fate
23.30 Lonesome Dove: The Series 0.30 Gunpowder, Treason & Plot 2.15 Brush with Fate

1.999 kr.

1.999 kr.
Hildur Vala

Helgi Valur - Demise Of Faith

Kalli á þakinu

BBC FOOD
12.00 Douglas Chew Cooks Asia 12.30 Ready Steady
Cook 13.00 Ching's Kitchen 13.30 Wild and Fresh
14.00 Can't Cook Won't Cook 14.30 Coconut Coast
15.30 Ready Steady Cook 16.00 Soul Food 16.30
Open Rhodes 17.00 Delia Smith's Summer Collection
17.30 Tamasin's Weekends 18.00 Delia's How to Cook
18.30 A Cook's Tour 19.00 Chalet Slaves 19.30 The
Best 20.00 The Rankin Challenge 20.30 Wild Harvest
21.00 The Naked Chef 21.30 Ready Steady Cook

kr.
1.999

Ávaxtakarfan

kr.
1.999

System Of A Down - Mezmerize

kr.
1.999

Coldplay – X & Y

kr.
1.999

Foo Fighters - In Your...

DR1
12.25 Mandela koncert 46664 Arctic 13.55 Boogie Listen 14.55 Dawson's Creek 15.40 F¢r s¢ndagen 15.50
Held og Lotto 16.00 Den hvide sten 16.30 TV Avisen
med vejret 16.55 SportNyt 17.05 Mr. Bean 17.30 Afrikas •je 18.00 Agent 007 – Mission drab 19.45 Kriminalkommissær Barnaby 21.20 Djævlebrigaden 23.25
Boogie Listen

VÆNTANLEGAR

SV1
12.20 Sommarkrysset 13.20 När storken sviker 13.50
Mitt i naturen 14.20 Mat/Niklas 14.50 Sommartorpet
15.20 Wenche Myhre 50 år på scenen 16.30 Disneydags 17.30 Rapport 17.45 Sportnytt 18.00 Tittarnas
önskekonsert 19.00 Fotboll: För-VM 20.45 Rapport
20.50 Little Britain 21.20 Simply Irresistible 22.55
Sändning från SVT24

»

Gabriel Shear er einn slyngasti njósnari í heimi.
Hann var á mála hjá bandarísku leyniþjónustunni en er nú eigin herra. Gabriel situr ekki
auðum höndum en næsta verkefni hans er ólíkt
öllum öðrum. Hann vill fá upplýsingar sem eru
læstar inn í tölvukerfi sem inniheldur leyndarmál ríkisstjórnarinnar og peninga. Hann ræður
tölvusérfræðinginn Stanley Jobson til að brjótast
inn í kerfið fyrir sig.
Aðalhlutverk leika John Travolta, Hugh Jackman
og Halle Berry og leikstjóri er Dominic Sena.

RÁS 1

FM 90,9

Davíð Smári - You Do....

Sumarpartý - Ýmsir

...skemmtir þér ; )

Skífan Laugavegi 26 opið alla daga til 22 • Skífan Smáralind • Skifan Kringlunni • www.skifan.is
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ÚTI

INNI

3
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8

9

10

13
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14

16

lega ekki að sumri til þegar ferskleikinn ræður ríkjum.
aralitur Gloss er inni, varalitur úti.
V
Mattur og þykkur varalitur er ekki
málið í sumar en þeim mun ljósari og
glærari, því meiri líkur á að hann
sleppi. Varalitablýanturinn er að
sama skapi alveg úti.

Heiti áfangastaðurinn í dag er tvímælalaust
Ítalía. Svo virðist sem Íslendingar séu skyndilega
Íaðtalía
uppgötva landið því önnur hver manneskja er
að fara til Ítalíu eða þekkir manneskju sem er á
leiðinni þangað. Hvort sem um er að ræða lúxusferðir til Toscana, borgarævintýri í Róm eða menningarferð í Pompei er ljóst að Ítalía er málið í dag.

kærlitaðir sportbílar Gulir
S
og grænir
sportbílar eru úti. Þeir sem
eiga peninga eyða þeim ekki í
sportbíla, heldur flottan
Landcruiser-jeppa,
Volkswagen Touareg eða
svartan BMW-fólksbíl.

POPPOLI PICTURES: NÝJASTA MYNDIN FER Á KVIKMYNDAHÁTÍÐ

Afríska fótboltaliðið til Tékklands

6

7

hnakka, viðskiptajöfra eða Jón Jónsson námsmann.
Það er helst að konurnar haldi sig fjarri góðu gamni en
að sjálfsögðu ættu þær að taka upp golfsiðinn líka.

sniði. Nú eru komnir bolir með kvensniði í öllum
regnbogans litum sem fara konum sérstaklega vel.

...fær Björgólfur Guðmundsson,
formaður bankaráðs Landsbankans, fyrir að lýsa yfir þeirri
skoðun sinni að konur séu sýnilega betur gefnar en karlar, auk
þess að skynja hlutina betur.
Skemmtileg ummæli í námunda
við kvennadaginn 19. júní.

2

ungir rakspírar Gamli og þungi rakspírinn er úti,
jafnvel undir nýjum merkjum. Konur vilja ekki vera
Þ
minntar á afa sinn þegar þær knúsa bóndann, sérstak-

acoste Flestir kannast við gamla góða Lacostemerkið. Klassísku bolirnir frá fyrirtækinu fást í
L
tískubúðum bæjarins á ný, með örlítið breyttu

HRÓSIÐ

1

olf Golfið hefur verið inni í nokkurn tíma en nú virðist sem
sumarið reki alla út á golfvöll. Golfsprengjan nær til
G
fólks úr öllum áttum, hvort sem um er að ræða FM-

15

17

18

Lárétt: 1 ský á auga, 5 þras, 6 enskt smáorð, 7 átt, 8 spendýr, 9 erfiðleikar, 10
kindur, 12 gerast, 13 fantur, 15 á nótu, 16
dvelur, 18 nánös.
Lóðrétt: 1 erfiður í skapi, 2 karlfugl, 3
tveir eins, 4 frá Niðurlöndum, 6 nirfilsháttur, 8 framkoma, 11 á í Þýskalandi, 14
léleg, 17 hækkar – s.

LAUSN

Nýjasta mynd strákanna í kvikmyndafyrirtækinu
Poppoli,
Africa United, verður frumsýnd
fyrr en ráðgert var í upphafi.
Skipuleggjendur alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Karlovy
Vary í Tékklandi ákváðu að taka
myndina upp á arma sína og
verður hún því frumsýnd í byrjun
júlí í stað september. Einnig tekur
myndin þátt í heimildarmyndakeppninni á hátíðinni. „Þetta kom
frekar óvænt upp á,“ segir
Ragnar Santos, framleiðandi
myndarinnar, sem hefur verið í
vinnslu í rúmlega þrjú ár. „Það
voru þeir Skúli Malmquist og Þórir Snær hjá ZikZak kvikmyndum
sem plögguðu þessu en þeir eru
einmitt meðframleiðendur myndarinnar. Við erum í skýjunum yfir
því að fá að vera með á þessari hátíð, sem er ein af þeim stóru eins
og í Cannes og Toronto,“ segir
Ragnar en meðal þeirra sem
verða gestir á hátíðinni eru Alexander Payne, Walter Salles,
Sharon Stone, Thomas Winterberg og Michael Radford.
Myndin fjallar um fótboltaliðið
Africa United. Með liðinu leika
menn alls staðar að úr heiminum,
meðal annars frá Marokkó, Nígeríu, Kólumbíu, Serbíu og Kosovo.
„Þetta er í alvörunni lið sem spilaði í utandeildinni hér á Íslandi en
spilar nú í þriðju deildinni.
Myndin fjallar um fimm aðalpersónur, líf þeirra og raunir. Ein af
þeim er þjálfarinn og hann er í
rauninni heilinn á bak við fótboltaliðið Africa United,“ segir
Ragnar. „Óli kynntist þessum
strákum í fótboltaliðinu fyrir um
tíu árum síðan og við fengum svo
þá hugmynd að gera mynd um
þá,“ segir hann og á við félaga
sinn í Poppoli, Ólaf Jóhannesson,
sem jafnframt leikstýrir myndinni.
„Þetta er ekki leikin mynd en
hún er byggð upp eins og ekta bíó-

FRÉTTIR AF FÓLKI
iny, rapparinn knái úr Quarashi,
er ekki jafn saklaus og hann lítur
T
út fyrir að vera. Að minnsta kosti ef
tekið er mark á þeim félagsskap sem hann er
bendlaður við. Hann
er víst meðlimur í
hinni alræmdu
Fazmo-klíku sem
hefur haldið sig á
Hverfisbarnum. Tiny
er þó ekkert ýkja
hrifinn af því að
vera hluti af
þessari klíku
og vill sem
minnst af
sinni aðild
vita.
rúðkaupið sem DV kallar brúðkaup aldarinnar fór fram í DómB
kirkjunni í gærkvöldi. Þá voru gefin

mynd og það eru
alls konar plott í
henni.
Núna
erum við að leggja
lokahönd á hana, Óli
er í Englandi að prenta á filmu
og við Benedikt Jóhannesson,
einn af okkur í Poppoli, erum að
klára að ganga frá lausum
endum hérna heima en myndin
er að mestu leyti á ensku. Við
ætlum svo að reyna að sýna
myndina hérlendis í byrjun
október.“

saman Svanhildur Hólm Valsdóttir
og Logi Bergmann Eiðsson. Veislan
var haldin í Iðnó að viðstöddu
margmenni en veislustjórar voru
þau Gísli Marteinn Baldursson og
Inga Lind Karlsdóttir úr Íslandi í
bítið. Gárungarnir í Reykjavík sögðu
þetta vera enn eitt dæmið um
aukna samþjöppun fjölmiðla en
eins og flestir vita er
Svanhildur þáttastjórnandi hjá Stöð 2
en Logi fréttahaukur
hjá RÚV. Starfsmenn
beggja fyrirtækjanna
hafa þó líklega grafið
stríðsöxina og fagnað með samstarfsmönnum sínum.
Búast má við að
glanstímaritin Hér & nú
og Séð og Heyrt
hafi sýnt brúðkaupinu mikinn áhuga
sem og DV.

AFRICA UNITED Myndin er á leiðinni
á stóra kvikmyndahátíð í júlí sem haldin er í Tékklandi. Hún fjallar um utandeildarlið á Íslandi sem kemst upp í
þriðju deildina en liðið er skipað
mönnum alls staðar að úr heiminum.

Lárétt: 1 vagl, 5 arg, 6 no, 7 na, 8 fíl, 9
basl, 10 ær, 12 ske, 13 fól, 15 an, 16 unir,
18 nísk.
Lóðrétt: 1 vangæfur, 2 ara, 3 gg, 4 hollensk, 6 níska, 8 fas, 11 rón, 14 lin, 17 rí.

ﬁrjár bækur Browns og Bjarts efstar í Danmörku

Innsýn í
næturlífið

www.heineken.is

„Við erum búnir að selja nærri
300.000 eintök af Da Vinci-lyklinum sem er efst á metsölulistanum
í Danmörku og nærri 70.000 eintök af Englum og djöflum sem er í
öðru sæti. Svo hefur myndskreytt
útgáfa af Da Vinci-lyklinum nærri
selst upp á þremur vikum en við
létum einungis prenta 7.000 eintök af henni en það eru bara 300
eintök eftir,“ segir Snæbjörn Arngrímsson, eigandi bókaforlagsins
Bjarts, en bókaútgáfan gefur út
bækur metsöluhöfundarins Dans
Brown út þar í landi.
Í haust er væntanleg ný íslensk
þýðing frá Bjarti á þeirri bók
Browns sem hann skrifaði á milli
Da Vinci-lykilsins og Engla og
djöfla og heitir Deception Point.
BÓKAÚTGÁFAN BJARTUR Bækur Dans
Brown seljast vel í Danmörku. Þrjár þeirra
eru efstar á metsölulistanum þar í landi
fyrir síðastliðnar tvær vikur. Snæbjörn Arngrímsson er eigandi bókaútgáfunnar Bjarts
sem gefur Brown út í Danmörku.

Ferðataskan
í sumar
SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

Besti ferðafélaginn

Léttur öllari

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Frískur blær
í bústaðinn

BAKÞANKAR
GUÐM U N DAR
STEI NGRÍMSSONAR

Grænt skyr
N

ú skyldi maður gera ráð fyrir því
að þeir hristi höfuðið foreldrarnir
sem kvörtuðu einna mest út af slæmu
fordæmi Strákanna og höfðu hvað
mestar áhyggjur af því að uppátæki
þeirra hefðu slæm áhrif á börn. Nú
verður nefnilega ekki betur séð en
hátterni þessara óforbetranlegu
grallaraspóa hafi mun frekar haft
áhrif á hegðan fullorðinna. Árás
þriggja umhverfisverndarsinna á
grandvaralausa þátttakendur á álráðstefnu með grænu skyri er auðvitað
eins og klippt út úr Strákunum eða 70
mínútum og vantar bara að árásarfólkið verði látið drekka ógeðsdrykk í
refsiskyni fyrir uppátæki sitt eða sitja
í 15 mínútur inni í lokaðri þvottavél.

990,-

GERENDUR klikkuðu hins vegar á
því að ná myndum af atburðinum til
þess að sýna umheiminum. Þar með er
uppátækið auðvitað glatað dæmi, sérstaklega sem afþreying fyrir okkur hin
sem eflaust hefðum haft gaman að því
að sjá hóp af óviðbúnum ráðstefnugestum í jakkafötum og drögtum útataða í skyri með sjálflýsandi grænum
matarlit. Vonbrigðin voru umtalsverð
þegar einungis birtust myndir af einum skærgrænum bletti á teppi ráðstefnusalarins. Þess blettur minnti mig
á leikinn Paintball. Kannski voru mótmælendurnir í Paintball?

ALVINE RAND sængurföt
150x200/50x60 sm

290,POLARVIDE
værðarvoð ýmsir litir
130x170 sm 490,-

ÞAÐ er vandasamt að vera atvinnu-

EF maður reyndi að fara í gegnum
lífið með sama hugsanagangi og löggan virðist aðhylllast alla jafna þegar
hún rýkur til og herðir gæslu, eins og
það er kallað, myndi maður auðvitað
ganga af göflunum. Læsa sjálfan sig
niðri í kjallara. Grundvallaratriðið er
að klikka ekki á opnu og fallegu samfélagi þó svo að nokkrir labbakútar
sletti skyri í ráðstefnusal.

ÉG hef reyndar nokkra samúð með
málstað mótmælendanna, án þess að
ég ætli að fara að hræra matarlit í
Skyr.is heima hjá mér og skunda á ráðstefnur. Í takt við Strákana og tíðarandann mælist ég hins vegar til þess
að iðnaðarráðherra bjóði einfaldlega
umhverfisverndarsinnum að sletta á
sig skyri á fyrir fram ákveðnum tíma
á Ingólfstorgi. Ég yrði örugglega með
þeim fyrstu á staðinn með heilu dunkana af grænu skyri.
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FYNDIÐ fannst mér hins vegar í
fréttinni að sjá móðursýkisleg viðbrögð
lögreglu við þessu öllu saman. Eftir
þetta skyrkast var nefnilega leitað á öllum blaðamönnum. Hert gæsla. Stífpressaðir búningar. Alvörugefið svipbrigðaleysi. Allt skyr gert upptækt.
Engin miskunn. Það er eins og löggan
hugsi: „Ó mæ god! Grænt skyr! Þetta
hefði getað verið geislavirkur úrgangur! Þetta hefði getað verið bráðdrepandi bakteríudrulla! Hólí Móses! Við
hefðum öll getað bráðnað! Leystst upp í
sameindir okkar!“

HEJSAN 19 sl glös 6 stk.

GRANAT púði
ýmsir litir 50x50 sm

SYNTES ELOGE
skál 14 sm 190,-

MYSA LÄTT sæng
150x200 sm 790,-

ROTERA lukt
21 sm 490-
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mótmælandi á tímum Strákanna,
Jackass og falinna myndavéla. Allra
þessara leikja sem ganga beinlínis út
á svona gauragang. Borgarar eru almennt hafðir að háði og spotti á degi
hverjum og allir hafa gaman af.
Grænt skyr? Hvað er það?

390,-

690,TRAKTAT hnífaparasett
alls 24 stk.
TRUDELUTT
ketill 1,5 lítrar 590,-

LEGITIM
skurðarbretti
34x24 sm

Ís

um helgina

SYNTES ELOGE
diskur 20 sm 190,-

50,-

190,-

Draumasumar

PLASTIS
klakamót
ýmsir litir 95,-

TRANS ELOGE kanna
ýmsir litir 95,-
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