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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 550 5000
FRÉTTABLAÐIÐ/BRYNJÚLFUR BRYNJÓLFSSON

LAUGARDAGUR
Með storminn í fangið
Sigurður Þórðarson
ríkisendurskoðandi
var með fyrstu
mönnum sem unnu
við tölvur á Íslandi.
Oft gustar um embætti hans en almennt
er borið til hans mikið traust. Sigurður á
tvö áhugamál; fjölskylduna og vinnuna.
Hann er maður vikunnar.
MAÐUR VIKUNNAR 18

Einkaþota rapphundsins
Eins og allir vita er sjálfur rappkóngurinn Snoop Doggy Dogg á leið til landsins og heldur tónleika í Egilshöll 17.
júlí. Fyrsta farrými dugar ekki fyrir svo mætan
mann og að sjálfsögðu flýgur hann
hingað í sinni eigin
einkaþotu. Fréttablaðið
komst yfir myndir af
gripnum.

FRÆGA FÓLKIÐ 32

Þetta verður ævintýri
Heimir Guðjónsson, fyrirliði FH,
segir að drátturinn í
forkeppni
Meistaradeildar
Evrópu hafi ekki
farið eins og hann hafi
helst viljað. Hann reynir
þó að líta á björtu
hliðarnar.
ÍÞRÓTTIR 38

VEÐRIÐ Í DAG

SUÐVESTAN RIGNING víða um
land en að mestu leyti þurrt austanlands og skýjað með köflum. Hitinn
er svipaður áfram, hlýjast
austanlands.
VEÐUR 4

Fréttablaðið
skorar og skorar! *
Lestur íþróttasíðna

26%

Íslendingar 18-49 ára
*Lestur á íþróttasíður blaðanna á fimmtudögum.
Samkvæmt fjölmiðlakönnun Gallup maí 2005

Stjórnin vill
selja stofnfé
Pattstaða er komin upp
innan Sparisjóðs Hafnarfjarðar.
Stjórn sparisjóðsins hefur ekki ráðandi meirihluta til þess að fjölga
stofnfjáreigendum til samræmis
við það sem gerist í stærstu sparisjóðunum á suðvesturhorninu. Hún
mun ekki standa í vegi fyrir því ef
stofnfjáreigendur vilja selja bréf
sín og kallar eftir fjárfestum til að
koma að rekstri sjóðsins. Telur
stjórnin lítið við það að athuga að
fjárfestar sýni bréfum í SPH áhuga,
enda sé verslað með stofnfé í öðrum
sparisjóðum.
Minnihluti
stofnfjáreigenda,
sem segist ekki hafa fengið tilboð í
bréf sín, hefur þjappað sér saman
og hafa fimm stofnfjáreigendur
óskað eftir því að boðaður verði
fundur hluthafa til að fara yfir stöðuna en stjórnin hefur ekki svarað
erindinu. Fjármálaeftirlitið hefur
óskað eftir svörum frá öllum stofnfjáreigendum.

VIÐSKIPTI

Sjá síðu 22
- eþa

ALMANNASKARÐSGÖNG OPNUÐ Sturla Böðvarsson samgönguráðherra og Jón Rögnvaldsson vegamálastjóri opnuðu í gær jarðgöng
undir Almannaskarð. Göngin munu leysa af hólmi hættulegan veg, sem hefur verið mikill farartálmi vegna grjóthruns, og auka þar með
mjög á umferðaröryggi. Þau eru rúmlega kílómetri á lengd og hafa um 112 tonn af sprengiefni verið notuð við gerð þeirra.

Framsókn undir fimm
prósentum í Reykjavík
Framsóknarflokkurinn fengi líklega engan ﬂingmann kjörinn í Reykjavík ef
kosi› væri til Alﬂingis nú, samkvæmt könnun Gallup. Fylgi flokksins mælist
innan vi› fimm prósent en hann vill tvo örugga fulltrúa á Reykjavíkurlistann.
Fylgi Framsóknarflokksins í Reykjavík er innan við fimm
prósent samkvæmt þjóðarpúlsi
Gallup frá því í byrjun mánaðarins.
Í könnuninni mældist fylgi flokksins í sögulegu lágmarki, átta og
hálfu prósenti á landsvísu, sem er
minna en helmingur af kjörfylgi
flokksins í síðustu alþingiskosningum. Fylgi flokksins í Reykjavík í
sömu könnun mælist 4,6 prósent
samkvæmt gögnum sem Fréttablaðið hefur fengið og unnin hafa verið
úr könnuninni.
Þetta er 6,9 prósent minna fylgi
en flokkurinn hafði í síðustu alþingiskosningum. Þá fékk flokkurinn
um 11,5 prósent að meðaltali í

STJÓRNMÁL

Reykjavíkurkjördæmunum tveimur. Þau 4,6 prósent sem flokkurinn
fengi nú dygðu líklega ekki til þess
að hann fengi kjördæmakjörinn
þingmann. Framsóknarflokkurinn
hefur í dag þrjá þingmenn í höfuðborginni.
Gallup mældi fylgi stjórnmálaflokkanna á landsvísu og var svarhlutfall um 61 prósent. Þar af tóku
423 afstöðu í Reykjavík. Sjálfstæðisflokkurinn fengi samkvæmt könnuninni 38,5 prósent, Samfylkingin
36,9 prósent, Vinstri grænir 17,1
prósent og Frjálslyndi flokkurinn
2,7 prósent.
Samfylking, Vinstri grænir og
Framsókn hafa boðið fram sam-

eiginlega í Reykjavík og mælir
könnunin ekki afstöðu kjósenda til
þess samstarfs. Samningaviðræður
R-listaflokkanna standa nú yfir og
hafa framsóknarmenn lýst því yfir
að þeir vilji fá tvo fulltrúa í örugg
sæti listans. Næsti fundur viðræðunefndar R-listaflokkanna er á mánudag.
„Ég fer ekkert úr jafnvægi við
þetta því ég hef oft séð það svartara.
Reynslan sýnir okkur að við spjörum okkur í kosningum,“ segir
Alfreð Þorsteinsson, oddviti flokksins í borgarstjórn.
Gallup tekur fram að gögnin sem
Fréttablaðið hefur undir höndum
séu ekki frá fyrirtækinu komin. -hb

Heyrnarskert eldri kona frá Hollandi með fíkniefni falin í hárkollu:

Dómur milda›ur eftir samvinnu
DÓMSTÓLAR Rúmlega sextug kona frá

39%

Átökin í SPH harðna:

Hollandi sem gripin var í Leifsstöð
með 759 grömm af kókaíni falin í
sérsaumaðri hárkollu fékk refsingu
mildaða í Héraðsdómi Reykjavíkur
í gær, vegna þess hve samvinnuþýð
hún var við lögreglu. Konan var
dæmd í eins og hálfs árs fangelsi.
Búast má við að hún fái reynslulausn eftir að hafa setið inni helming þess tíma, en hún hefur verið í
afplánun síðan 4. mars og gæti því
verið laus úr haldi eftir hálft ár.
Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður konunnar, segir viðurlögin sem
konan er beitt mjög hófleg miðað
við magn efnanna sem hún var gripin með. „Hún hefði mátt gera ráð

SVEINN ANDRI SVEINSSON

fyrir tveimur til þremur árum, en
nýtur þess að hafa aðstoðað lögreglu eftir megni,“ segir hann. Konan hafði samstarf við lögreglu um
að afhenda efnin áætluðum við-

takanda, en það gekk ekki upp. Að
auki vísaði hún á og nafngreindi alla
söluaðila efnanna í Hollandi. Konan
var að koma í sína þriðju ferð hingað til lands.
„Segja má að dómurinn sendi
skýr skilaboð um að fólk fái mildari
dóm ef það upplýsir um málavexti
og hjálpar lögreglu,“ sagði Sveinn
Andri og tók fram að konan hefði
hvorki vitað um magn né tegund
efnanna sem hún bar. Um það leyti
sem konan var tekin var áætlað að
andvirði kókaínsins gæti numið 15
til 30 milljónum króna. Bæði konan
og ríkissaksóknari una dómnum,
sem Arnfríður Einarsdóttir héraðs- óká
dómari kvað upp.

Berlusconi orðhákur:

Kva› finnskan
mat vondan
HELSINKI, AP Finnska sendiráðið á
Ítalíu hefur sent formlega
kvörtun til Silvio Berlusconi,
forsætisráðherra
Ítalíu,
vegna ummæla
sem hann lét
falla um Tarju
Halonen, forseta
Finnlands.
Berlusconi
grínaðist
með
SILVIO
það fyrr í vik- BERLUSCONI
unni að hann
hefði þurft á „öllum sínum flagarahæfileikum að halda“ til að
sannfæra hana um að matvælastofnun
Evrópusambandsins
ætti heima á Ítalíu en ekki í
Finnlandi, þar sem finnskur
matur væri nánast óætur.
Ummælin hafa vakið svo
mikla reiði í Finnlandi að sumt
þarlent fólk íhugar að sniðganga
ítalskar vörur. ■
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Opel Astra H/B
F. skráð. 06.1999, ekinn 94.000 km.
Vél: 1600cc gíra.
Verð áður: 740.000 kr.

Afmælisverð: 390.000 kr.
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Samþykkt á prestastefnu að beina tilmælum til biskups:

Nautgripur drapst:

Vilja heimila vígslu samkynhneig›ra Kúari›usmit

Ásgeir, hver mun geyma Va›lahei›arvegavinnuverkfærageymsluskúrslyklakippuhringinn?
„Það verður Greið leið.“
Ásgeir Magnússon er í stjórn Greiðrar leiðar,
félagsins sem hyggst grafa göng gegnum Vaðlaheiði. Langa orðið að ofan hefur löngum verið
talið lengsta orð íslenskrar tungu.

hvort koma eigi á fót formlegu
ritúali þar sem pörin verði
blessuð eða að skrefið verði stígið
til fulls og farið verði að vígja
samkynhneigð pör með löggjörningi.
Sigursteinn sagði að þessi tillaga hefði alls ekki komið sér á
óvart því um sjálfsagt jafnrétti
væri að ræða. Hann sagðist hins
vegar ánægður með að skynja
með þessum hætti þann stuðning
sem þessi jafnréttisstefna hefði á
meðal presta.
Í dag mun svo kirkjan opna
formlega vef á vefsvæði sínu,
kirkjan.is, þar sem fjallað er um
þessi málefni samkynhneigðra.

sta›fest

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SPURNING DAGSINS

PRESTASTEFNA „Við fögnum því að
þjóðkirkjan sé að svara kalli tímans,“ segir Sigursteinn Másson,
varaformaður Samtakanna ‘78,
vegna þeirrar óskar sem biskupi
Íslands barst í gær á prestastefnunni sem nú er haldin um að þjóðkirkjan komi að hjúskaparstofnun
samkynhneigðra para með hliðstæðum hætti og hjá gagnkynhneigðum.
Í ályktuninni, sem Jón Helgi
Þórarinsson prestur í Langholtskirkju lagði fram, er þeim tilmælum beint til biskups að hann feli
svokallaðri kenningarnefnd að
bregðast við þessari ósk.
Jón Helgi segir að nú verði
nefndin að taka afstöðu til þess

FRÁ PRESTASTEFNUNNI Prestastefnan sem

nú er haldin hefur beint þeim tilmælum til
biskups að brugðist verði við ósk um að
þjóðkirkjan gefi samkynhneigð pör saman
líkt og gagnkynhneigð.

- jse

WASHINGTON, AP Prófanir hafa staðfest að kýr sem drapst í Bandaríkjunum fyrir skemmstu var
sýkt af kúariðu. Þetta er annað
kúariðutilfellið sem kemur upp
þar vestanhafs en hið fyrra kom
upp í desember árið 2003.
Mike Johanns, landbúnaðarráðherra Bandaríkjanna, segir að
heilsa manna hafi aldrei verið í
hættu af kúnni þar sem sjúkdómseinkennin hafi verið svo augljós
að aldrei hafi komið til greina að
nýta afurðir af henni til manneldis. Hann staðfestir að tilfellið hafi
verið einangrað og að Bandaríkjamenn þurfi ekki að hafa áhyggjur
af kúariðusmituðu nautakjöti. ■

höfðu með sér skilti þar sem íslensk yfirvöld voru spurð að því hvað orðið hefði
um mannréttindi þeirra.

Flóttamenn mótmæla:

Hafa be›i›
allt of lengi

Níu flóttamenn sem
dvelja á tveimur gistiheimilum í
Reykjanesbæ mótmæltu í gær
meðferð íslenskra stjórnvalda á
þeim. Flóttamennirnir, sem allir
hafa sótt um atvinnu- og dvalarleyfi á Íslandi, segja aðbúnað sinn
lélegan og undrast hversu hægt
gangi að vinna úr þeirra málum.
Mennirnir eru á vegum
Útlendingastofnunnar, sem hefur
gert samning við Reykjanesbæ
um að sjá þeim fyrir fæði, húsnæði og umönnun, og segir
félagsmálastjóri
Reykjanesbæjar flóttamennina ekki hafa
kvartað við sig. Alls dvelja 23
hælisleitendur á þessum tveimur
gistiheimilum. ■

FLÓTTAMENN

LÖGREGLUFRÉTTIR
MAÐURINN FUNDINN Maðurinn
sem lögreglan á Fáskrúðsfirði
leitaði í gær kom í leitirnar í
gærkvöldi. Maðurinn hafði villst
á leið sinni norður á Hérað og
fest bílinn sinn. Maðurinn, sem
er á fimmtugsaldri, fannst í
Hamarsfirði eftir að hafa verið
týndur í um sólarhring.
ELDUR Í ÍBÚÐARHÚSI Eldur kom
upp í íbúðarhúsi í Bolungarvík á
níunda tímanum í gærkvöldi. Að
sögn lögreglu kviknaði eldurinn í
eldhúsi og verið er að rannsaka
upptök hans nánar. Greiðlega
gekk að slökkva eldinn.

Fjórir fengu fangelsisdóma í seinni hluta svonefnds Dettifossmáls í Héra›sdómi Reykjavíkur í gær. ﬁeir
sem ﬂyngstu dómana fengu ﬂurfa a› sitja í sex og hálft ár og sex ár í fangelsi. ﬁá fékk ma›ur hálfs árs
dóm, kona fjóra mánu›i skilor›sbundna og enn einn ma›urinn fékk fjörutíu ﬂúsund króna sekt.
DÓMSTÓLAR Þyngsta dóminn í Dettifossmálinu, sex og hálft ár í fangelsi, hlaut 32 ára gamall maður, Óli
Haukur Valtýsson, en dæmt var í
seinni hluta málsins í Héraðsdómi
Reykjavíkur í gær. Þá var 26 ára
gamall maður, Tryggvi Lárusson,
dæmdur í sex ára fangelsi, en þar
komu eldri mál til refsiþyngingar.
Þrjú til viðbótar fengu mun vægari
dóma, þyngstan þrítugur maður,
Hinrik Jóhannsson, sem dæmdur
var í hálfs árs fangelsi. Í fyrri hluta
málsins, sem dæmt var í í lok maí,
hlaut hann tveggja ára fangelsisdóm. Þá hlaut 29 ára gömul kona
fjögurra mánaða dóm skilorðsbundinn í tvö ár og maður í forsvari fyrir
fyrirtæki sem send var á loftpressa
full af amfetamíni fékk 40 þúsund
króna fjársekt.
Dettifossmálið er eitthvert umfangsmesta fíkniefnamál sem komið hefur til kasta yfirvalda hérlendis. Mesta magnið sem tekið var í
einu var falið í loftpressunni, 7,8
kíló af amfetamíni. Undir lok júní í
fyrra fór Tryggvi til Amsterdam
með manni sem síðar fyrirfór sér í
fangelsi meðan á rannsókn málsins

FÍKNIEFNI SEM GERÐ VORU
UPPTÆK Í ÞESSUM HLUTA
DETTIFOSSMÁLSINS:*
Smygltilraunir:
Amfetamín
LSD
Fannst við leit:
Kókaín
Hass
Maríjúana
Tóbaksblandað kannabis

7.808 grömm
6.000 skammtar

2,45
5,06
1,45
3,57

grömm
grömm
grömm
grömm

DETTIFOSSMÁLIÐ Í HÉRAÐSDÓMI REYKJAVÍKUR Fimm hlutu dóma í seinni hluta Dettifossmálsins sem dæmt var í í gær í Héraðsdómi
Reykjavíkur. Málið er nefnt eftir skipi Eimskipafélagsins sem ítrekað var notað til að smygla efnum, bæði amfetamíni og kókaíni. Þá var
einnig dæmt fyrir LSD-skammta sem sendir voru í pósti.

stóð. Sá hafði milligöngu um kaup á
amfetamíninu af Óla Hauki. Forsvarsmaður fyrirtækisins sem
pressan var send á leysti hana ekki
úr tolli, en við hann hafði hvorki
verið rætt um magn né efnistegund.
Hann átti að fá kókaín sem greiðslu
fyrir annan pakka sem Óli Haukur
sagði að hætt hafi verið við að senda
og hafi hann því ekki átt von á loftpressunni.
Tryggvi neitaði sök og reyndi að
sverja af sér viðurnefnið „túrbó“ en
sannað þótti að hann væri Tryggvi
túrbó og hefði fjármagnað og keypt
stóran hluta efnanna sem dæmt var
fyrir.

Þá er Hinrik aðeins sakfelldur
fyrir 200 LSD-skammta af 2.000
sem hann fékk senda í pósti og vitjaði í Vestmannaeyjum. Óli Haukur
bar fyrir dómi að Hinrik hefði bara
átt von á prufusendingu, en ekki

öllu magninu sem fór í póst. Heima
hjá Óla Hauki í Amsterdam fann
hollenska lögreglan 4.000 skammta
til viðbótar, en honum er ekki gerð
refsing fyrir það hér.
olikr@frettabladid.is

Þurfa að borga fyrir rannsókn á dópinu
,,Fyrri hluti Dettifossmálsins snerist um smygl á 2,7 kílóum af amfetamíni og
um 600 grömmum af kókaíni. Í þeim hluta var Hinrik Jóhannsson dæmdur í
tveggja ára fangelsi, en í hlutanum sem nú var dæmt í hlaut hann hálfs árs
fangelsi fyrir smygl á LSD-skömmtum.
Sakborningarnir þrír sem þyngsta dóma hlutu í seinni hluta málsins nú þurfa
að greiða málskostnað upp á nokkur hundruð þúsund krónur auk kostnaðar
upp á rúmlega 1,4 milljónir króna vegna rannsóknar á fíkniefnunum sem þeir
reyndu að smygla.

Konu var leitað í nágrenni Blönduóss í gær:

Lá í skur›i fram á morgun
Um klukkan átta í gærmorgun fannst kona um fimmtugt
sem horfið hafi heiman frá sér á
bæ í nágrenni Blönduóss eftir
miðnætti kvöldið áður. Konan,
sem átt hefur við vanheilsu að
stríða, gerði sjálf vart við sig þar
sem hún lá í skurði um 150 metra
frá heimili sínu.
Lögregla og um 50 manns úr
björgunarsveitum frá Húnavatnssýslum og Skagafirði höfðu mikinn viðbúnað við leitina, sem hófst
um klukkan hálf fimm um morguninn. Notaðir voru leitarhundar
og tvær einkaflugvélar leituðu úr
lofti. Að sögn lögreglu á Blönduósi meiddist konan í baki við fallið ofan í skurðinn og var í þannig
ástandi að hún gat ekki gert vart
við sig, þó svo að hún yrði vör við
leitarfólk. Þá var hún klædd í flíspeysu sem féll að umhverfi hennar þannig að erfitt var að koma

LÖGREGLA

FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

MÓTMÆLI Í REYKJANESBÆ Flóttamennirnir

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

MYND/VÍKURFRÉTTIR

Margra ára fangelsisvist
fyrir smygl á fíkniefnum

Á ÆFINGU BJÖRGUNARSVEITA FYRIR NOKKRU Björgunarsveitir slysavarnafélagsins Lands-

bjargar í Húnavatnssýslum og Skagafirði höfðu nokkuð mikinn viðbúnað vegna leitar að
konu sem fannst í gærmorgun og hafði verið saknað síðan um nóttina. Myndin er tekin á
æfingu björgunarsveita fyrir nokkru og tengist ekki efni fréttarinnar beint.

auga á hana. Lögregla sagði að
margbúið hefði verið að kíkja
ofan í skurðinn. Konan var flutt á

heilbrigðisstofnun á Blönduósi til
skoðunar eftir hrakfarir næturinnar.
-óká
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GENGIÐ
KAUP SALA
65,92 66,24

Sterlingspund

GBP

Evra

EUR

79,58 80,02

Dönsk króna

DKK

10,68

Norsk króna

NOK

9,97 10,03

Sænsk króna

SEK

8,45

8,50

Japanskt jen

JPY

0,60

0,61

SDR

XDR

120,15 120,73

10,75

96,41 96,99

Gengisvísitala krónunnar
112,16 +0,09%
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Á sjötta hundra› lík hafa fundist
Í það minnsta 536
manns fórust í árlegum sumarflóðum í suðurhluta Kína. Nauðsynlegt hefur verið að flytja
hundruð þúsunda manna frá
heimilum sínum.
Á þessum árstíma ganga
jafnan miklar rigningar yfir
sunnanvert Kína og af þeim
leiðir flóð, aurskriður og aðrar
náttúruhamfarir. Flóðin þetta
sumarið eru hins vegar þau
verstu síðan 1998 en þá týndu á
fimmta þúsund manns lífi.
Síðastliðnar tvær vikur hafa
fundist lík 536 manns sem
drukknað hafa í flóðum og aurskriðum. Verst er ástandið í

PEKING, AP

Guangdong-héraði en þar fóru
heilu bæirnir á kaf. Á sumum
stöðum stóðu einungis toppar
símastaura upp úr vatnselgnum.
Í Guangxi-héraði varð að rýma
heimili 760.000 manna eftir því
sem fregnir kínverska ríkissjónvarpsins herma.
Óttast er að flóðin geti eyðilagt skólpleiðslur og mengað
drykkjarvatn. Slíkt eykur mjög
hættuna á að sjúkdómar á borð
við kóleru breiðist út en jafnframt gæti uppskera spillst umtalsvert og hungursneyð skapast í kjölfarið. „Þjáningar íbúa
sveitahéraða í suðurhluta Kína
eiga enn eftir að aukast,“ sagði

Alistair Henley, talsmaður Alþjóða Rauða krossins og Rauða
hálfmánans í Peking. ■

Sker ni›ur ﬂjónustu
í miklum hallarekstri
LEIÐTOGARNIR Vel fór á með þeim alJaafari og Bush í Washington í gær.

Bush um Írak:

Herli›i› ekki
heim a› sinni
George W. Bush
Bandaríkjaforseti og Ibrahim alJaafari, forsætisráðherra Íraks,
hittust í Washington í gær og
ræddu stöðu og horfur í landi hins
síðarnefnda.
Á blaðamannafundi að viðræðum þeirra loknum ítrekaði Bush
að ríkisstjórn hans hefði engin
áform um hvenær bandarískt herlið sneri aftur heim fyrir fullt og
allt. Slíkar áætlanir myndu einungis hvetja uppreisnarmenn til
að bíða átekta eftir brotthvarfi
hernámsliðsins. Engu skipti þótt
andstaða almennings í Bandaríkjunum við hernámið færi vaxandi.
Yfir 1.700 bandarískir hermenn
hafa fallið í Írak síðan ráðist var
þar inn..
Al-Jaafari hafði áður lýst því
yfir að hann byggist við að gerð
stjórnarskrár landsins myndi
ganga vel fyrir sig og þjóðin legði
blessun sína yfir hana í atkvæðagreiðslu í haust. ■

WASHINGTON, AP

BANDARÍKIN
SKILDI DÓTTURINA EFTIR HEIMA
22 ára gömul kona frá bænum La
Mesa í Kaliforníu hefur verið
sett í varðhald en henni er gefið
að sök að hafa skilið tveggja ára
gamla dóttur sína eftir heima
klukkustundum og jafnvel dögum
saman. Lögreglan fann litlu
telpuna eina heima í vikunni í
herbergi sem í voru „margir
hættulegir munir“.

Háskólará› Háskólans á Akureyri samﬂykkti í gær a›ger›ir til ﬂess a› vinna á
vel á ﬂri›ja hundra› milljóna króna uppsöfnu›um halla. Um 40 milljónir
króna vantar ár hvert fyrir kennslukostna›i.
REKSTRARVANDI Háskólaráð Háskólans á Akureyri samþykkti í
gær tillögur til þess að draga úr
rekstrarkostnaði skólans. Ráðið
skipaði jafnframt starfshóp sem
fara á yfir rekstrarkostnað og
skipulag auðlindadeildar, upplýsingatæknideildar og og félagsvísinda- og lagadeildar skólans. Hópurinn á að skila áliti
fyrir miðjan október næstkomandi.
Samþykkt var á fundi ráðsins
í gær að ráðast strax í ákveðnar
aðgerðir. „Rekstrargrundvöllur
upplýsingatæknideildar hefur
verið ótraustur undanfarið ár og
ákvað ráðið því að innrita ekki
nýja nemendur á þessu ári,“
segir Þorsteinn Gunnarsson
rektor. „Jafnframt verður auðlindadeildin endurskoðuð með
það að markmiði að ná fram
rekstrarhagræðingu. Þá
verður námsframboð félagsvísindaog lagadeildar
einnig endurskoðað
í
sparnaðarskyni.“
Fulltrúar í
háskólaráðinu
ÞORSTEINN GUNNbenda á að
ARSSON Rektor HáHáskólinn á
skólans á Akureyri.
Akureyri hafi
undanfarin misseri ráðist í umfangsmiklar og erfiðar aðgerðir
til að draga úr kostnaði, meðal
annars með því að auka samkennslu og fækka námskeiðum.
Ráðið kveðst fara í ofangreindar aðgerðir í trausti þess að

ORKA
ÚR IÐRUM JARÐAR
Kynning á framkvæmdum
við Hellisheiðarvirkjun
Gestamóttakan í Skíðaskálanum
í Hveradölum er opin
mánudaga-laugardaga kl. 9-17
og sunnudaga kl. 13-18.
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Allar nánari upplýsingar
í síma 516 6000 og á www.or.is
Aðgangur er ókeypis.
Allir velkomnir!

www.or.is
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Verstu sumarflóð í sunnanverðu Kína í áraraðir:

GENGI GJALDMIÐLA 24.06.2005

Bandaríkjadalur USD
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BÚSLÓÐINNI BJARGAÐ Íbúar í borginni
Wuzhou í Guangxi-héraði í Kína þurftu að
flýja heimili sín vegna flóðanna.

Staða útvarpsstjóra:

Engar kröfur
um menntun

Engar kröfur um menntun eða reynslu af fjölmiðlastarfi
eru gerðar til væntanlegra umsækjenda um starf útvarpsstjóra. Embættið hefur formlega verið auglýst
laust til umsóknar en núverandi útvarpsstjóri, Markús Örn Antonsson,
var nýverið skipaður sendiherra Íslands í Kanada. „Ástæðan er einfaldlega sú að lög kveða á um að
stöðuna skuli auglýsa með þessum
hætti,“ segir Jón Vilberg Guðjónsson, lögfræðingur hjá menntamálaráðuneytinu. Er hugmyndin með
lögunum sú að útiloka þannig engan
frá því að sækja um stöðuna. Skipað
er í embættið til fimm ára.
-aöe

RÁÐNINGAR

Of hraður akstur:

Bílstjórar sjá
ekkiLögreglan
merkin
í Ólafsvík tók
LÖGREGLA

HÁSKÓLINN Á AKUREYRI Í sparnaðarskyni verður enginn innritaður í upplýsingatæknideild
á þessu ári. Námsframboð verður skert í auðlindadeild og félagsvísinda- og lagadeild.

stjórnvöld styðji háskólann
áfram og komi til móts við fjárhagsvanda hans, meðal annars
með auknum fjárframlögum
þannig að hann geti framfylgt
þeim markmiðum sem löggjafinn hafi sett honum.
Í nýrri skýrslu Ríkisendurskoðunar kemur fram að Háskólinn á Akureyri hafi verið
rekinn með halla frá árinu 2002
og í árslok hafi hann numið alls
um 278 milljónum króna. Tekið
er fram í skýrslunni að nemendafjöldinn við skólann hafi
verið mun meiri en fjárlög
gerðu ráð fyrir. Ríkisendurskoðun rekur í skýrslu sinni sparn-

VEÐRIÐ Í DAG

aðaraðgerir undanfarinna ára.
Sett hafi verið yfirvinnuþak og
gripið til fjöldatakmarkana, svo
nokkuð sé nefnt.
Ríkisendurskoðun telur þrátt
fyrir þetta að forsvarsmenn Háskólans á Akureyri hafi brugðist
allt of seint við vandanum þar
sem ljóst hafi verið þegar árið
2002 að rekstrarumfang hafi
verið komið fram úr fjárheimildum. Þá segir í skýrslunni að
menntamálaráðuneytinu hafi
borið að grípa til nauðsynlegra
aðgerða þegar ekki bólaði á
nauðsynlegum aðgerðum árið
2003.
johannh@frettabladid.is

tíu ökumenn fyrir of hraðan akstur,
á vegaköflum þar sem vegaframkvæmdir stóðu yfir og búið að
lækka hámarkshraða í 50 kílómetra
á klukkustund, eftir kvöldmat á
fimmtudag. Nokkuð var um að rúður brotnuðu í bílum vegna grjótkasts.
Að sögn lögreglu virðist um
helmingur ökumanna ekki taka
eftir viðvörunarmerkjum um lækkaðan hámarkshraða, bann við framúrakstri og grjótkasti. Lögregla
gætti að tveimur vegaköflum með
lækkuðum hraða, innst á Ólafsvíkurvegi við hringveginn og svo löngum kafla í grennd við Jónasarlund í
Öxnadal.
-óká

SKOTLAND
ÓPRÚTTINN SVIKAHRAPPUR
Nígerískur tölvunarfræðinemi í
Edinborg hefur verið dæmdur í
fangelsi fyrir fjársvik. Hann
sveik út tæpar þrjár milljónir
króna í bætur sem hann sagði að
væru fyrir fötluð börn. Fénu
stakk hann svo í eigin vasa.

Afnemum VSK
af öllum snyrtivörum

TAX

FREE

DAGAR

Álagður vir
ðisaukaska
ttu
er 24,5% s
em jafngild r á snyrtivörur á Íslan
ir 19,68%
di
afslætti.

Á fríhafnardögum
afnemum við VSK.
af snyrtivörumerkjum.

Dagana 23.-26. júní
eru fríhafnardagar í öllum
snyrtivöruverslunum Hagkaupa.

TVERSLU
ÓS

N

P

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

www.hagkaup.is
grænt númer

800 6680
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sími

568 2255
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KJÖRKASSINN
Hefur ASÍ farið offari í máli
pólsku verkamannanna sem
vinna fyrir Geymi ehf.?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

21,37%

Nei

78,63%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að grafa göng í gegnum
Vaðlaheiði?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun
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Íslandsbanki spáir að verðbólga verði 3,8 prósent í júlí:

Hæstaréttarlögmaður dæmdur:

Matvöruver› mun hækka á næstunni

Gert a› borga
sex milljónir

EFNAHAGSMÁL Verðbólga mun mælast 3,8 prósent í júlí og hækka um
heilt prósentustig milli mánaða,
samkvæmt spá greiningardeildar
Íslandsbanka.
Útsölur á fatnaði og skóm hefjast í mánuðinum og hafa áhrif til
lækkunar vísitölu neysluverðs en
þó spáir Íslandsbanki því að vísitala neysluverðs hækki um hálft
prósent.
Íslandsbanki reiknar með að
matvöruverð hækki og áhrif verðstríðsins á matvörumarkaði gangi
til baka. Íbúðaverð mun halda
áfram að hækka auk þess sem
hækkanir á heimsmarkaðsverði
olíu hafa mikil áhrif til hækkunar.
Þá mun niðurfelling þungaskatts

Hæstaréttarlögmaður
í Reykjavík þarf að greiða verðbréfafyrirtæki 6 milljónir króna,
auk dráttarvaxta og 400 þúsund
króna í málskostnað, samkvæmt
dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í
gær.
Málið snerist um tvo víxla sem
lögmaðurinn sagði fyrirtækið
hafa skuldbundið sig til að innheimta ekki nema að uppfylltum
ákveðnum skilyrðum. Það hafði
ekki verið gert og lagði hann
fram skjal fyrir dómi því til sönnunar. Hann kvað málið dellukennt og kvaðst höfða endurkröfumál fyrir héraðsdómi. -óká

DÓMSTÓLAR

ÚTSALA Þrátt fyrir að útsölur hefjist í júlí spáir greiningardeild Íslandsbanka að verðbólga
muni hækka um heilt prósentustig í mánuðinum.

fyrsta júlí og upptaka olíugjalds
valda snarhækkun á verði dísilolíu.
Ingólfur Bender hjá greiningardeild Íslandsbanka segir líklegt að
verðbólgan hjaðni eitthvað á næstu

mánuðum: „Verðbólgan mun engu
síður verða yfir verðbólgumarkmiðum Seðlabankans. Ekki er útilokað að verðbólgan fari yfir efri
-jsk
þolmörk á þessu ári“.

Rætt um a› höfu›stö›var
lögreglunnar fari af Hlemmi
Hugsanlegar breytingar á skipulagi vi› Hlemm hafa vaki› umræ›u um sta›setningu lögreglustö›varinnar. Tali› er a› tvöfalda megi stær› bygginga á reit lögreglustö›varinnar.

jafnaði hærra verð fyrir farsímaþjónustu en
Íslendingar.

Farsímaþjónusta:

Íslendingar á
lökum kjörum
NEYTENDUR Aðeins norskir símnotendur greiða hærra verð fyrir
farsímaþjónustu en Íslendingar á
Norðurlöndunum,
samkvæmt
mánaðargamalli úttekt breska
greiningarfyrirtækisins Teligen
sem birt var í vikunni.
Kemur þar fram að dýrast er
að nota farsíma í Noregi af
Norðurlöndunum. Ísland kemur
þar næst og síðan Finnland, Svíþjóð og að lokum Danmörk sem
reyndist ódýrust.
Könnunin sýndi einnig að meðalkostnaður vegna heimilissíma hérlendis er lægstur meðal Evrópuþjóða og kostnaður fyrirtækja af
fastlínusímum sá næstlægsti. -aöe

þriðja hundrað manns dag hvern.
Dagur B. Eggertsson, formaður skipulagsráðs Reykjavíkurborgar, segir að á reit lögreglustöðvarinnar megi hæglega koma
fyrir 20 þúsund fermetra húsnæði ásamt bílastæðum. „Þetta
er athyglisverð hugmynd hjá Sólmundi. Við teljum heppilegt að
lögreglan sé miðsvæðis í borginni og viljum vinna með henni
að góðum hugmyndum. Vel má
vera að önnur staðsetning henti
starfsemi
hennar betur.
Við erum opin
fyrir öllu,“ segir Dagur.
Á
áðurgreindum
fundi
nefndi
Sólmundur
DAGUR B. EGGERTSSON hugmyndir um
að rífa lögreglustöðina og byggja til dæmis
verslunarhúsnæði eða fjölbýlishús á lóðinni. „Húsnæði lögreglunnar er það stórt og lóðin einnig
að vandræðalítið ætti að vera að
byggja þar eitt eða fleiri hús sem
samanlagt yrðu mun stærri í fer-

Á MÖRKUM BORGARTÚNS OG SKÚLATÚNS Upp úr firnastórum og djúpum grunni á mótum Höfðatúns, Borgartúns og Skúlatúns verður reist stórhýsi á vegum byggingaverktakans
Eyktar. Þarna var áður fyrirtækið Sögin, bílastæði og fleira.

metrum talið en lögreglustöðin.
Á bílastæðum embættisins, sem
snúa að Skúlagötu og Rauðarárstíg, væri hæglega hægt að

byggja nokkur þúsund fermetra
hús án þess að hrófla við núverandi byggingum,“ sagði Sóljohannh@frettabladid.is
mundur.

LÖGREGLUSTÖÐIN Á HLEMMI Allt að 300 manns starfa í lögreglustöðinni á virkum degi.

Seltirningar kjósa í dag um skipulagstillögur:

Allt útlit fyrir gó›a kjörsókn
SVEITARSTJÓRNARMÁL Í dag gefst
Seltirningum kostur á að kjósa um
tvær skipulagstillögur sem settar
hafa verið fram um framkvæmdir
á svæðinu við Suðurströnd og
Hrólfsskálamel. Kosningin fer
fram í Valhúsaskóla og verður
kjörstaðurinn opnaður klukkan
níu í morgunsárið en lokað klukkan tíu í kvöld.
Utankjörstaðaratkvæði voru
orðin 266 talsins í gær að sögn
Álfþórs B. Jóhannssonar, umsjónarmanns kjörstjórnar, og voru
Seltirningar sem Fréttablaðið
hafði samband við almennt sammála um að það væri vísir á góða
kjörsókn í dag.
Jónmundur Guðmarsson bæj-

arstjóri segir þessar kosningar
vera tímamótakosningar því
aldrei áður hafi stjórnvald gengið
svo langt í virku íbúalýðræði. Auk
þess er bæjarstjórnin bundin af
niðurstöðum hennar. Hann segir
mikilvægt að Seltirningar noti
tækifærið í dag og greiði atkvæði.
Hart hefur verið deilt um þessar tillögur. Stuðningsmenn svokallaðrar H-tillögu leggja áherslu
á að samkvæmt henni fjölgar
íbúðarhúsum bæjarins um 130 en
aðeins 90 samkvæmt S-tillögu.
Fylgismenn S-tillögunnar eru hins
vegar ósáttir við þau víðtæku
áhrif sem það hefði ef knattspyrnusvöllurinn yrði færður á
Hrólfsskálamel.
-jse

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

AÐEINS ÓDÝRARA Norðmenn greiða að

SKIPULAGSMÁL Sólmundur Már
Jónsson,
framkvæmdastjóri
rekstar- og þjónustusviðs lögreglunnar í
Reykjavík,
varpaði fram
þeirri hugmynd
á
fundi
um
skipulagsmál
við
Hlemm í vikunni að lögreglustöðin
gæti vel flutt
sig um set ef
SÓLMUNDUR MÁR
þurfa þætti.
JÓNSSON
„Ég sló þessu
fram á fundinum Hlemmur plús
fyrir skemmstu. Enda getum við
verið hvar sem er, til dæmis í
nýrri stórbyggingu sem reisa á
við Borgartún.“
Lögreglustöðin við Hlemm er
áberandi bygging. Hærri hluti
hennar er fimm hæðir og samanlagt er starfsemi lögreglunnar á
sjö þúsund fermetrum. Starfsmenn í byggingunni eru um þrjú
hundruð þegar mest lætur en að
jafnaði eru þar að störfum á

JÓNMUNDUR GUÐMARSSON BÆJARSTJÓRI

Jónmundur hvetur Seltirninga til að tjá hug
sinni í dag enda gefst þeim tækifæri til að
segja bæjarstjórninni fyrir verkum þar sem
hún mun hlíta niðurstöðum kosninganna,
hverjar sem þær kunna að verða.
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Jöfnunarsjóður úthlutar 200 milljónum:

Tólf sveitarfélög í alvarlegum vanda
Tólf sveitarfélög í landinu hafa fengið úthlutað
aukaframlagi úr Jöfnunarsjóði
sveitarfélaga vegna þess alvarlega
fjárhagsvanda sem þau glíma við en
úthlutað var úr sjóðnum í vikunni.
Snæfellsbær, Vestmannaeyjabær og sveitarfélagið Hornafjörður
fengu hæstu framlögin, á bilinu 3540 milljónir króna hvert, en Jöfnunarsjóður hefur um 200 milljónir til
ráðstöfunar til að aðstoða þær
byggðir sem höllustum fæti standa.
Lárus Bollason hjá félagsmálaráðuneytinu segir að öll þau sveitarfélög sem nú fengu úthlutað eigi
það sameiginlegt að hafa öll glímt
við hallarekstur um langan tíma.

SVEITARSTJÓRNARMÁL

VEISTU SVARIÐ?

1
2
3

Hver er varaformaður Samfylkingarinnar?
Hvar fer golfmótið Arctic Open fram?

Hver er nýr eigandi knattspyrnufélagsins Manchester United?
SVÖRIN ERU Á BLS. 54

HÆSTU AUKAFRAMLÖGIN
Snæfellsbær
Hornafjörður
Vestmannaeyjar

40 milljónir
36 milljónir
35 milljónir

„Við förum yfir stöðu allra sveitarfélaga og þar sérstaklega tekið tillit til þátta eins og hvort viðvarandi
rekstrarvandi hafi verið til staðar
og hvernig núverandi skuldastaða
væri og úthlutað í samræmi við
þær niðurstöður. Enn fremur fórum við yfir hvort viðkomandi
sveitarfélög væru að fullnýta útsvarsheimildir og þau tólf sem hér
um ræðir nýta þær heimildir til
-aöe
fulls.“

SKULDAFEN Vestmannaeyjabær þurfti einna hæst aukaframlag úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga þetta árið. Hjá flestum sveitarfélögum sem glíma við bága stöðu er um viðvarandi
skuldahala að ræða.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÖK

Rauf skilorð:

Faldi kókaín
í brókinni
DÓMSTÓLAR Héraðsdómur Reykjaness hefur dæmt 23 ára gamlan
mann í 300.000 króna sekt, en
hann var tekinn í nóvember í
fyrra á skemmtistað með 0,6
grömm af amfetamíni. Í janúarbyrjun ók hann bíl án réttinda og
svo aftur fullur mánuði síðar. Við
það tækifæri fann lögregla líka
2,83 grömm af kókaíni falin í nærbuxum mannsins.
Maðurinn hefur tíu sinnum
áður hlotið refsingu og rauf með
þessu hátterni sínu skilorð 30
daga fangelsisdóms sem kveðinn
var upp í nóvember 2003. Hann
þarf því að sitja inni og sektin
bætist við sem hegningarauki.

ætti forseta náttúruverndarsamnings Evrópu á næsta ári.

Forstjóri Náttúrufræðistofnunar:

Kosinn forseti

FRÉTTABLAÐIÐ/PÁLL

-óká

JÓN GUNNAR OTTÓSSON Tekur við emb-

GUNNLAUGUR KONRÁÐSSON HREFNUVEIÐIMAÐUR Við yfirgefna hvalveiðibáta í Reykjavíkurhöfn.

Fundurinn vonbrig›i
STEFÁN JÓN HAFSTEIN Tekinn við sem for-

maður borgarráðs Reykjavíkur.

Breytingar í borgarráði:

Stefán Jón
forma›ur
Stefán Jón Hafstein var
kjörinn formaður borgarráðs
Reykjavíkur á fundi ráðsins á miðvikudag. Stefán Jón tekur við
starfinu af Alfreð Þorsteinssyni,
sem hefur verið kjörinn forseti
borgarstjórnar. Stefán Jón er fjölmiðlafræðingur að mennt og hefur
víðtæka reynslu af fjölmiðlum en
lengst af starfaði hann sem ritstjóri dægurmálaútvarps Rásar 2
og síðar sem dagskrárstjóri. Hann
hefur enn fremur skrifað nokkrar
-hb
bækur um ýmis málefni.

STJÓRNMÁL

Jón Gunnar Ottósson, forstjóri Náttúrufræðistofnunar Íslands, verður á næsta ári
forseti nefndar sem sér um náttúruverndarsamning Evrópu og
mun gegna embættinu í tvö ár.
Jón Gunnar hefur verið fulltrúi
Íslands í nefndinni í rúm tíu ár og
var kosinn varaforseti hennar í
desember.
Náttúruverndarsamningurinn
er grundvöllur náttúruverndarlöggjafar tæplega fimmtíu þjóða,
en allar ákvarðanir nefndarinnar
hafa lagagildi gagnvart ríkjunum.
Þar er fjallað um náttúruvernd og
ýmis kærumál tekin fyrir. Til að
mynda var síðast tekin fyrir kæra
á hendur Íslandi vegna virkjunar- sgi
mála.

NÁTTÚRUVERND

Allar tillögur um a› hvalvei›ar yr›u hafnar a› n‡ju voru felldar á ársfundi
Alﬂjó›ahvalvei›irá›sins í gær. Íslenskur hrefnuvei›ima›ur segir fundinn
„vitleysingasamkomu“ og vill hefja vei›ar strax.
SJÁVARÚTVEGSMÁL Ársfundi Alþjóðahvalveiðiráðsins lauk í gær í
Ulsan í Suður-Kóreu án þess að
heimilaðar væru hvalveiðar í atvinnuskyni að nýju. Hvalveiðibann hefur nú staðið í hartnær tvo
áratugi en Íslendingar hafa að
undanförnu stundað vísindaveiðar á hrefnu. Íslenska sendinefndin telur fyrirsjáanlegt að hvalveiðar verði ekki hafnar í nánustu
framtíð og fundurinn hafi því
valdið verulegum vonbrigðum.
Allar tillögur sem lagðar voru
fram á þinginu í anda þess að atvinnuhvalveiðar yrðu hafnar að
nýju voru felldar. Japanar lögðu
ítrekað fram tillögur um ýmis

málefni en allar tillögurnar voru
felldar. Tillaga Danmerkur í gær
um að stjórnkerfi fyrir hvalveiðar
yrði endurskoðað var einnig felld.
Gunnlaugur
Konráðsson
hrefnuveiðimaður, sem veiddi
fyrst hrefnu árið 1968, segir að
niðurstaðan á fundinum hafi verið
eins og hann hafi búist við. „Þetta
er bara vitleysingasamkoma.
Þarna eru menn sem hafa það að
atvinnu að koma í veg fyrir að hvalveiðiráðið gegni sínu hlutverki og
að menn geti fjallað þar um mál á
málefnalegum grundvelli. Ástralir
hafa gífurleg áhrif á þinginu og
mótmæla hvalveiðum ítrekað. Þeir
drepa síðan sjálfir hundruð þús-

unda kengúra á hverju ári og
blikna ekki,“ segir Gunnlaugur.
Hann segir mikið af hval í íslenskri landhelgi og ekkert sé því
til fyrirstöðu að veiða dýrin. „Á
það hefur verið bent að við séum
með svo villimannslegar veiðar.
Ég veit ekki hvernig aðrar veiðar
eru, en ég sé ekki að hvalveiðar
séu eitthvað öðruvísi. Kjarni
málsins er sá að við eigum að
hefja veiðar hér strax og hætta að
velta fyrir okkur hvað öðrum
finnst. Við getum veitt okkar
hvali innan okkar landhelgi og því
fyrr sem við hefjum þær veiðar,
því betra,“ segir Gunnlaugur.
hjalmar@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL
VELTU Í LAUSAMÖL Seinni part
fimmtudags missti ferðafólk
stjórn á bílaleigubíl sínum í
lausamöl á Dynjandisheiði með
þeim afleiðingum að bíllinn fór út
af veginum og valt. Par sem í
bílnum var slapp án meiðsla en
bíllinn skemmdist nokkuð, að
sögn lögreglu á Bíldudal.

Óvenjulega skemmtilegar Kirkjudagar þjóðkirkjunnar hafnir:
glæpasögur Bo›i› upp á söng, dans og leiklist
Fjórða bókin í hinum vinsæla
bókaflokki um Kvenspæjarastofu númer eitt er komin út.
Hin ómótstæðilega Precious
Ramotswe heldur áfram að
glíma við snúin mál í einkalífi
og starfi.
„Ég hef ekki lesið bók af jafnóblandinni ánægju í langan tíma.“
The Sunday Telegraph

„Snjöll og frökk ... lesandi er
snortinn, honum er skemmt eða
brugðið, stundum allt í senn.“
Los Angeles Times

edda.is

Kirkjudagar þjóðkirkjunnar hófust í gær á Skólavörðuholti í Reykjavík og standa áfram
með fjölbreyttri dagskrá í dag,
frá hádegi fram til klukkan sex. Í
boði er margvísleg skemmtan
fyrir börn og unglinga, auk þess
sem fjöldi hópa kynnir kirkjustarf sitt.
Kirkjudagar eru haldnir fjórða
hvert ár, að því er fram kemur á
vef kirkjunnar, en þeir eru sagðir
„uppskeruhátíð kirkjustarfsins“
um leið og horft er fram á veginn.
Með hátíðarhöldunum vill kirkjan
hvetja til umræðu um kristna trú
og starf kirkjunnar.
Við opnunarhátíðina í gær setti
Karl
Sigurbjörnsson
biskup
kirkjudaga og Björn Bjarnason
kirkjumálaráðherra flutti ávarp.
Adrenalínhópurinn, ungt fólk
gegn rasisma, sýndi dans og ungt
fólk flutti eigin trúarjátningar.

TRÚFÉLÖG

Trúðarnir Barbara og Úlfar fjölluðu um frelsarann og leikhópurinn Perlan flutti leikrit um kærleikann, auk annarra erinda sem
flutt voru.
-óká

Í HALLGRÍMSKIRKJU Kirkjudagar þjóðkirkj-

unnar, sem haldnir eru fjórða hvert ár,
voru settir klukkan átta í gærkvöld með
viðhöfn í Hallgrímskirkju. Karl Sigurbjörnsson biskup setti dagana og Björn Bjarnason kirkjumálaráðherra flutti ávarp.

www.toyota.is

Við eigum afmæli

Í S L E N S K A AU G L Ý S I N G A S TO FA N / S I A . I S TOY 2 8 7 2 0 0 6 / 2 0 0 5

en þú færð gjafirnar

Þér er boðið í veislu í tilefni 35 ára afmælis Toyota á Íslandi.
Afmælisboðið verður haldið á Nýbýlavegi 4-8, frá 25.- 30.
júní. Þar verður nóg um að vera:
Ný lán frá Glitni fyrir allt að 90% af kaupverði.
Allt að helmingur lántökugjalds felldur niður.
Allir sem kaupa nýjan bíl fá flugmiða fyrir tvo
með Icelandair.
Allir afmælisgestir geta unnið ferðir á Formúluna
eða á HM í frjálsum.
Formúlubíll á staðnum og formúlugjafir fyrir þá
sem reynsluaka.

Í samstarfi við

Toyota, Nýbýlavegi 4-8, sími 570 5070

Veitingar í boði alla vikuna.
Láttu sjá þig og hafðu engar áhyggjur af afmælisgjöfum, þær
eru á staðnum.
Opið laugardag og sunnudag frá kl. 12.00 til 16.00.
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Ráðuneyti vilja ekki draga úr þjónustu:

Bensín aftur í Bjarkarlundi:

Erfitt a› fara a› fjárlögum

Esso lét undan
ﬂr‡stingi

Ríkisstofnanir dansa
línudans milli þess að brjóta fjárlög
og uppfylla ekki ekki lagalegar
þjónustuskyldur sínar. Þetta segir
Skúli Eggert Þórðarson, skattrannsóknarstjóri og formaður Félags
forstöðumanna ríkisstofnana.
Hann segir að oft lendi stofnanir
í erfiðleikum með að fara að fjárlögunum. „Ef fjármunir duga ekki
verða menn að haga rekstrinum í
samræmi við það. Það kemur með
öðrum orðum niður á þeirri þjónustu sem ríkisstofnanir veita. Það
getur samt auðvitað ekki gengið að
þær stofnanir skelli hreinlega í lás
eftir tiltekinn tíma ársins þegar
fjármunir eru búnir.“

FJÁRHEIMILDIR

ALLT Á FLOTI Rokkhátíðin í Glastonbury á

Englandi hófst í gær, veðurguðunum
greinilega til lítillar ánægju. Á meðan gestir hátíðarinnar, alls um 100.000 manns,
komu sér fyrir á hátíðarsvæðinu opnuðust
flóðgáttir himins.

25. júní 2005 LAUGARDAGU R

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar
um framkvæmd fjárlaga eru ráðherrar gagnrýndir fyrir gefa forstöðumönnum ríkisstofnana of lausan tauminn þótt þeir séu komnir
fram úr fjárheimildum. Um þetta
segir Skúli Eggert: „Ég kannast við
það, að í mörgum tilfellum vilja
menn ekki draga úr þjónustunni því
það er erfitt fyrir viðkomandi ráðuneyti, og hvetja menn til að halda
áfram í þeirri von að takist að leysa
úr vandanum.“ ■

NEYTENDUR Olíufélagið Esso mun
að öllum líkindum opna að nýju
bensínsölu félagsins í Bjarkarlundi eftir ákafan þrýsting frá
íbúum og samtökum á Vestfjörðum.
Rúmur mánuður er síðan
stöðinni var lokað og hún tekin
niður en í staðinn verður settur
upp bensínsjálfsali á sama stað í
næsta mánuði. Er þetta gert að
kröfu heimamanna en langt er á
milli bensínstöðva á þessum
slóðum auk þess sem umferð
ferðafólks er mikil þarna á
sumrin. ■

RÍKISSTOFNANIR DANSA LÍNUDANS Skúli

Eggert Þórðarson, formaður Félags forstöðumanna ríkisstofnana, segir margar
ríkisstofnanir eiga erfitt með að uppfylla
skyldur sínar án þess að brjóta fjárlög.

Klofin ﬂjó› a› kjörbor›inu
VIÐURKENNINGIN AFHENT Vilborg Anna
Björnsdóttir tekur hér við viðurkenningunni ásamt dætrum þeirra Sigurðar, Sólveigu og Önnu. Gunnar Einarsson bæjarstjóri Garðabæjar er með þeim á myndinni

Bæjarlistamaður:

Jazz á hug
hans allan
Sigurður Flosason
hefur verið útnefndur bæjarlistamaður Garðabæjar árið 2005. Sigurður er saxófónleikari og tónskáld og þó hann hafi víða komið
við í íslenskri tónlist á jazzinn hug
hans allan.
Sigurður hefur gefið út tíu
geisladiska í eigin nafni og spilað
inn á fjölda annarra. Hann hefur
tvisvar hlotið íslensku tónlistarverðlaunin og tvívegis verið tilnefndur til tónlistarverðlauna
Norðurlandaráðs. Þá hefur hann
einnig komið að margvíslegum
nefnda- og stjórnunarstörfum
tengdum íslensku tónlistarlífi. ■

GARÐABÆR

Evrópuráðið þrýstir á Rússa:

Vilja afnám
dau›arefsinga
Þing Evrópuráðsins
skorar á rússnesk stjórnvöld að
afnema dauðarefsingu, að draga
herlið sitt til baka frá Moldóvu og
að saksækja þá sem bera ábyrgð á
mannréttindabrotum, einkum í
Tsjetsjeníu.
Einnig var skorað á Rússa að
efla dómskerfið og auka samstarf
við mannréttindadómstól Evrópu.
Rússland varð aðili að Evrópuráðinu árið 1996 og voru afnám
dauðarefsingar og virðing fyrir
landamærum
nágrannaríkja
helstu skilyrðin fyrir inngöngu
þeirra í ráðið. ■

FRAKKLAND, AP

Íranar gengu a› kjörbor›inu í gær í anna› sinn á einni viku. Hashemi Rafsanjani og Mamhoud Ahmadinejad tókust á um forsetaembætti› en vita› var a› mjótt yr›i á mununum. Endanleg úrslit liggja fyrir í dag.
Síðari umferð írönsku
forsetakosninganna var haldin í
gær en þá kusu landsmenn á milli
þeirra Hashemi Rafsanjani og
Mamhoud Ahmadinejad. Kjörsókn var svo góð að kjörstaðir
voru opnir langt fram á kvöld.
Búist er við endanlegum úrslitum
í dag.
Enginn fékk hreinan meirihluta í fyrri umferð kosninganna
sem haldin var 17. júní og því
varð að kjósa aftur á milli þeirra
sem flest atkvæði hlutu, Rafsanjani, sem gegndi forsetaembættinu á árunum 1989-97 og Ahmadinejad, borgarstjóra í Teheran og
harðlínumanns.
Rétt eins og í síðustu viku var
kjörsókn svo góð að kjörstaðir
voru hafðir opnir lengur en í
fyrstu var áformað. Langar
biðraðir mynduðust jafnt í fátækrahverfum höfuðborgarinnar
svo og í ríkari borgarhlutum.
Sú staðreynd að Rafsanjani og
Ahmadinejad bitust um forsetaembættið endurspeglar klofning
þjóðarinnar. Rafsanjani nýtur
stuðnings frjálslyndra mennta- og
viðskiptamanna sem vonast til að
þeim umbótum sem Mohammad
Khatami, fráfarandi forseti, barðist fyrir verði framhaldið. Ahmadinejad sækir hins vegar fylgi sitt
til alþýðunnar sem telur sig hafa
farið á mis við ávexti umbótanna
og sé jafn fátækur nú sem
endranær. Stuðningur við byltinguna á sínum tíma var einmitt
mestur úr röðum almúgans og
hann leggst gegn róttækum breytingum á hinni trúarlegu þjóðfélagsskipan.
„Ég styð Ahmadinejad í Guðs
nafni,“ sagði Masoud Memariam,
ungur kjósandi í Teheran. „Þjóðinni verður steypt í glötun komist
harðlínumenn til valda,“ sagði
hins vegar Daryoush Hamadi, þrítugur stuðningsmaður Rafsanj-

TEHERAN, AP

MAHMOUD AHMADINEJAD Ahmadinejad er fyrrverandi yfirmaður heraflans og gegnir nú stöðu borgarstjóra Teheran. Harðlínumenn

styðja hann í kosningunum en jafnframt hefur alþýða manna fylkt sér á bak við hann.

ani, á kjörstað í höfuðborginni.
Ærinn starfi bíður nýs forseta
landsins. Hann þarf í fyrsta lagi
að huga að efnahagsumbótum því
atvinnuleysi í Íran er umtalsvert,
um þrjátíu prósent að því að talið
er. Lýðræðisumbætur eru jafnframt nauðsynlegar í landinu þar
sem öll raunveruleg völd hvíla í
höndum klerkastjórnarinnar sem
starfar í eigin umboði.
Enn fremur bíða forsetans
erfiðar samningaviðræður við
Vesturlönd um kjarnorkumál.
Íranar halda því fram að kjarnorkuáætlun þeirra feli eingöngu í

sér þróun kjarnorku í friðsamlegum tilgangi en því eiga stjórnvöld
á Vesturlöndum, sérstaklega í
Washington bágt með að trúa.
Úrslit kosninganna liggja fyrir
í dag en síðustu spár bentu til þess
að mjög mjótt yrði á mununum. ■

HASHEMI RAFSANJANI Rafsanjani gegndi

forsetaembættinu á árunum 1989-1997.
Mennta- og viðskiptamenn vonast til þess
að hann sigri enda hyggst hann halda
áfram þeim umbótum sem Khatami fráfarandi forseti hefur barist fyrir.

Bílastæðisgjald við Leifsstöð er þyrnir í augum FÍB:

Nýupptekin bílastæðisgjöld við Leifsstöð eru að mati
Félags íslenskra bifreiðaeigenda
FÍB ekkert annað en nýr skattur á
bíleigendur.
Frá og með 10. maí hefur fólki
verið gert að greiða hundrað krónur
ætli það sér að leggja bíl sínum í
skammtímastæði við stöðina. Hefur
það vakið óánægju enda eru langflestir annað hvort að keyra fólk í
flug eða sækja og sjaldgæft að
stoppað sé lengur en nokkrar mínútur.
Rökin fyrir gjaldinu eru að
margir hafi misnotað skammtímastæðin og lagt bílum sínum þar
meðan farið var til útlanda. FÍB
telur þau rök hins vegar haldlítil
enda hafi miklar tafir og óþægindi
hlotist af eftir að gjaldhlið voru sett
upp. Fá forsvarsmenn Leifsstöðvar
falleinkunn fyrir þjónustulund og
skilvirkni að mati félagsins.
- aöe

NEYTENDUR

Innsýn í
næturlífið

www.heineken.is

MYND/VÍKURFRÉTTIR

N‡ skattlagning á bíleigendur

TAFIR Mörgum gremjast þær tafir sem orðið hafa á skammtímastæðum við Leifsstöð eftir

að gjaldtökubúnaður var settur þar upp fyrir skömmu.
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Grillað portúgalskt grísafillet
1 kg grísafillet skorið í 2 cm þykkar sneiðar
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GRÍSAFILLET
ÚR KJÖTBORÐI

kr.
kg

1 flaska

Portuguese BBQ

Poultry Seasoning krydd
Kjötið er látið liggja í kryddleginum í 1 klst.
við stofuhita.
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Grillið er hitað vel. Kjötið tekið úr leginum
á meðan og léttkryddað með Badia Poultry
Seasoning. Því næst er kjötið grillað í 2 mínútur
á hvorri hlið við miklum hita og að lokum
í 3-4 mínútur á hvorri hlið við minnsta hita.

v

Borið fram með Rucolasalati, bakaðri kartöflu
og kaldri sósu.

43%
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BAUTABÚRS
GRILLBORGARAR
4 STK + BRAUÐ

299

kr.
pk.
Þú sparar 229 kr.

Venjulegt verð í Nóatúni er 528 kr./pk.

SS HELGARSTEIK
RAUÐVÍNSLEGIN
EÐA GRAND ORANGE

995

kr.
kg
Þú sparar 584 kr.

Venjulegt verð í Nóatúni er 1.579 kr./kg.

STEIKARHNÍFAPÖR
12 STK

1.290

kr.
pk.

12
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FBL GREINING: STOFNFÉ

Ver›trygg›ur sparna›ur sem veitir völd

SVONA ERUM VIÐ
Verðmæti sjávarafla Íslendinga í
milljörðum talið

Mikið hefur verið fjallað um Sparisjóð Hafnarfjarðar á undanförnum dögum og þá
valdabaráttu sem þar á sér stað. Margir
stofnfjáreigendur í sparisjóðnum munu
hafa fengið tilboð í stofnfjárbréf sín og talið
er líklegt að hver og einn geti selt þau fyrir
á fimmta tug milljóna króna.

Heimild: HAGSTOFAN

1995

2000

2003

fréttir og fró›leikur

Hvað er stofnfé?
Stofnfé er eins konar verðtryggður innlánsreikningur sem veitir eigendum þess atkvæðisrétt á aðalfundum. Eigendurnir
leggja inn peninga í sparisjóð og fá stofnfjárbréf. Eigið fé sparisjóðsins byggist annars vegar upp á stofnfé og hins vegar varasjóði sem myndast þegar sparisjóðurinn
skilar hagnaði. Stofnfjáreigendur geta ekki
gert tilkall til varasjóðsins ef sparisjóðurinn
er leystur upp, ólíkt því sem gerist um
hlutafélög.

Ber stofnfé arð?
Stofnfé gefur af sér arð
með ferns konar hætti. Í
fyrsta lagi má hækka
það á hverju ári sem
nemur árlegri hækkun
neysluverðsvísitölu. Í
öðru lagi getur sparisjóður greitt stofnfjáreigendum vexti samþykki
aðalfundur svo. Arðurinn er greiddur af
uppfærðu stofnfé. Greiða má arð jafnvel
þótt sparisjóðurinn skili tapi. Í þriðja lagi er
heimilt að hækka stofnfé með sérstöku
endurmati. Þá er tíu prósentum af hagnaðinum varið til að hækka stofnféð þannig að
það hækki að hámarki um fimm prósent. Í
síðasta lagi er heimilt að selja stofnfé á
hærra gengi en einum og þá getur hugsanlega myndast hagnaður.

Er hægt að kaupa stofnfé?
Viðskipti með stofnfé eru háð ýmsum takmörkunum. Sparisjóðsstjórn þarf alltaf að
samþykkja eigendaskipti. Stofnfé gengur ekki
kaupum og sölum á markaði nema á stofnfjármarkaði SPRON. Upphaflega stofnuðu bæjarbúar, sveitarfélög eða starfsstéttir sparisjóðina,
og lögðu inn stofnfjárframlög, en í dag býður
sparisjóðurinn mönnum að gerast stofnfjáreigendur, til dæmis traustum viðskiptavinum.

SPURT & SVARAÐ
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

ÁHRIF ELDSNEYTISVERÐS
VIÐ BÍLAKAUP

KARL STEINAR ÓSKARSSON
Sölustjóri hjá Ingvari Helgasyni.

Sparneytni
skiptir máli

HLEMMUR EFTIR BREYTINGAR Betri aðstaða er nú fyrir strætisvagna við Hlemm en var og stansa nú engir vagnar lengur Laugavegarmegin við biðstöðina. Næsta skref er að lagfæra húsnæðið sjálft og er sú vinna hafin.

Austurbærinn fær andlitslyftingu
Seint ver›ur full sátt um ﬂær skipulagsbreytingar sem borgaryfirvöld íhuga í mi›borginni. Fyrir stuttu
voru kynntar tillögur nokkurra reita vi› Hlemm og næsta nágrenni en gangi ﬂær eftir munu ﬂúsund
n‡jar íbú›ir standa almenningi til bo›a á eftirsóknarver›um stö›um nálægt mi›bænum.
SKIPULAGSMÁL Miðbær Reykjavíkur mun taka enn meiri
stakkaskiptum næstu misserin
ef allar skipulagstillögur sem
kynntar hafa verið af hálfu
borgaryfirvalda vegna Hlemms
og nálægra svæða verða að
veruleika. Tillögurnar sem
kynntar voru undir nafninu
Hlemmur + munu breyta ásýnd
næsta umhverfis svæðisins
verulega frá því sem nú er og
gangi allt eftir standa um þús-

550 5000

und nýjar íbúðir almenningi til
boða á svæðinu innan fárra ára.
Hlemmur gjörbreytist
Hlemmur hefur þegar tekið
breytingum síðustu mánuði frá
því sem áður var enda stutt í að
nýtt leiðakerfi Strætó taki gildi,
en forsenda þess var að gatnakerfinu við Hlemm yrði breytt
til að nýja kerfið gagnaðist sem
skyldi. Breytingunum er að
mestu lokið og aðeins frágangur
eftir en fyrirhugaðar eru enn
fremur breytingar á biðstöðinni
við Hlemm í framhaldinu. Er
ætlunin að gera stöðina vistlegri
en verið hefur, enda staðurinn
verið heldur óvistlegur undanfarin ár með þeim afleiðingum
að margir veigra sér við að fara
þar inn. Er vonast til að yfirstandandi andlitslyfting breyti
hugarfari borgarbúa en ef það
dugar ekki til er ekki loku fyrir
það skotið að rífa stöðina og
byggja nýja frá grunni. Hafa
þær hugmyndir verið viðraðar
en þá með þeim hætti að stöðin
yrði meiri umferðarmiðstöð í
takt við það sem gerist á umferðarmiðstöðinni við BSÍ.
Íbúavænt við Einholt og Þverholt
Skipulagstillögur gera ráð fyrir
að svæðið milli Einholts og Þverholts, þar sem nú eru gamla DVhúsið og Sól-Víking byggingin,
fari að mestu undir nokkurra
hæða íbúðarhúsnæði. Óljóst er
hvort neðstu hæðir þeirra bygginga nýtist sem verslunar- eða
skrifstofuhúsnæði en það verður
ákveðið síðar.
Í dag er staðan sú að fyrirtækjum í viðkomandi götum
hefur fækkað mjög og lítil sem
engin starfsemi er í mörgum

þeirra. Þykir því eðlilegra að
miða skipulag við íbúðarbyggð
og hafa arkitektar reynt að hanna
byggingar sem falla að einhverju
leyti að þeim húsum sem fyrir
eru. Þó liggur fyrir að fyrirhugaðar byggingar verða talsvert
hærri en þær sem fyrir eru.
Gjörbreyting við Borgartún og
Sóltún
Svokallað Höfðatorg mun rísa á
reit beint á móti Höfða í Borgartúninu. Er um mikið mannvirki
að ræða sem hýsa á blandaða atvinnustarfsemi af ýmsum toga
en á lóð fyrir miðju þess verður
geysimikið torg sem hugsað er
sem útivistarsvæði og almennur
samkomustaður.
Hafa deilur hafa sprottið upp
um fyrirhugaða stærð og hæð
Höfðatorgs en aðall byggingarinnar verður hár turn sem sést
víða að og gnæfir yfir allar aðrir
byggingar í grenndinni. Ekki

liggur alveg ljóst fyrir enn
hvernig lokaútlit Höfðatorgs
mun verða þrátt fyrir að vinna
við bygginguna sé hafin fyrir
margt löngu.
Annað svæði sem einnig
tekur breytingum gangi hugmyndir eftir er á Sóltúni, nánar
tiltekið þar sem íþróttafélagið
Ármann hefur haft aðstöðu sína
um árabil. Hugmyndir gera ráð
fyrir íbúðabyggð á þeim stað en
eins og með Höfðatorgið hafa
verið uppi mótmæli vegna
þeirra tillagna.
Í deiliskipulaginu er gert ráð
fyrir fjölbýlishúsum, fræðslustofnun og almenningsgarði en
enn fremur er gert ráð fyrir að
hjúkrunarheimilið Sóltún stækki
í framtíðinni. Á meðfylgjandi
korti sjást þær hugmyndir sem
uppi eru í dag en þær geta tekið
breytingum enda ekki um
endanlega útfærslu að ræða.
albert@frettabladid.is
FRÉTTABLAÐIÐ/VA ARKITEKTAR

Sala nýrra bíla hefur gengið afar vel
það sem af er þessu ári og mun
betur en flestir gerðu ráð fyrir.
Hækkandi bensínverð virðist lítil
áhrif hafa samkvæmt Karli Steinari
Óskarssyni, sölustjóra hjá Ingvari
Helgasyni.
Hefur hækkandi verð á eldsneyti
áhrif á bílakaupendur? Það er enginn vafi á að eldsneytisverð hefur
meiri áhrif á bílakaupendur en áður
og sérstaklega spyr fólk sem ætlar
að fá sér dísilbíl margs um breytingar sem verða á olíugjaldinu í júlí. Almennt má segja að sparneytni eða
eyðsla bílsins skipti máli, en mig
grunar að fólk velti sparneytni enn
sem komið er ekki mikið fyrir sér
þegar kemur að bílakaupum.
Er dísilbíll betri kaup en bensínbíll? Vélar í nýjum dísilbílum eru
orðnar mun sparneytnari en bensínvélar. Til dæmis eyðir dísiljeppi frá
okkur um 11 lítrum á hundraðið í
blönduðum akstri en sambærilegur
bensínbíll fer alveg upp í 17 eða 18
lítra.
Hvernig fjármagnar fólk bílakaup
sín? Mikill meirihluti kaupenda fjármagnar kaup sín með bílasamningum eða bílalánum af einhverju tagi.

SKIPULAGSTILLÖGUR Í SÓLTÚNI Á teikningunni frá VA arkitektum má sjá þær tillögur
sem uppi eru um skipulag á því sem kallast hefur Ármannssvæðið. Ekki er þó um endanlega útfærslu að ræða og gætu tillögurnar því tekið breytingum næstu misseri.

Petúníur
3 stk.

599

Trjáplöntu
allt að

60%

markaður

afsláttur

Trjáplöntur, allt að 100 sm
Birki, 499 verð áður 865
Reyniviður, 999 verð áður 1470
Grákvistur, 999 verð áður 1999
Gullregn, 999 verð áður 1999

Margaríta

499

...allt að 80 sm
Gráölur, 699 verð áður 1490
...allt að 60 sm
Grákvistur, 599 verð áður 1299
Stafafura, 699 verð áður 1440
Fjallaþinur, 699 verð áður 1390

Háskólaútskrift

afskornar rósir á tilboði

999

10 stk.

...allt að 50 sm
Blágreni, 599 verð áður 899
Sitkagreni, 599 verð áður 899
Sýrena, 499 verð áður 999
Loðvíðir, 299 verð áður 499
Skriðmispill, 799 verð áður 1699
Hansarós, 399 verð áður 975
Fjallarós, 599 verð áður 1190
Ryðber, 599 verð áður 1290

Sigtún - Grafarholt - Kringlan - Smáralind
- Akureyri - Keflavík - Selfoss -

Vnr.74819169

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

9.900

6.490
8.552

11.990

Vnr.74810100

Háþrýstidæla
BOSCH AQUAT 100
háþrýstidæla, 100 bör,
1400W, 330 ltr/klst.
Þyngd 6 kg.
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FRÁBÆRT VERÐ
Vnr.50112300

Vnr.53323004

Útigrill

26.900

Sláttuorf

PALAZZETTI útigrill,
grillflötur 68x40 cm,
stærð: 128x64x230
cm. Fæst í BYKO
Breidd, Selfossi og
Glerártorgi á
Akureyri.

McCulloch sláttuorf, 25 cc
tvígengis bensínmótor sem
er 0,7 hestöfl, sláttubreidd
43 cm, vegur 3,5 kg.

44.900

49.900
12.900

49.900

Vnr.53322995

Vnr.50640102

Sláttuvél

Gasgrill

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.

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

Sláttuvél
PARTNER sláttuvél með
fjórgengis Briggs &
Stratton Classic Q40
mótor. Vélin er 4 hestöfl.
Sláttubreiddin er 50 cm.

Vnr.53323021

Vnr.50701093

19.900

Útiarinn
Útiarinn Veracruz.
Hæð 105 cm.

8.900
11.900

Vnr.50630001

Ferðagasgrill
OUTBACK ferðagasgrill, 42x27 cm
grillflötur, grillgrind úr pottjárni.

4.450 5.990
| 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:

9-18 -

Sími:

515 4040

Vnr.41622002

Sólhlíf
Sólhlíf úr áli,
bogadregin,
290 cm.

3.990

4.990
5.990

Vnr.41622054

Partítjald
Partítjald, 3x3 m.

Vnr.41622018

Sólhlíf
Sólhlíf, tré.
Sveif til að hækka og
lækka, 270 cm í
þvermál, hæð 250 cm.

990

1.990
Verð frá

Vnr.41622055/6

Partítjald

Vnr.88098157/8

12.900

Útilegustóll

Partítjald, 3x6m, 3 hliðar, 2 gluggar. kr. 12.900
Partítjald, 3x9m, 3 hliðar, 2 gluggar. kr. 18.900
Fæst í BYKO Breidd.

Útilegustóll,
grænn eða blár.

Ð Í ALLT SUMAR!
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

arkitekt

LANDSLAGS94 kr./lm 117
117 kr./lm 167
157 kr./lm 209
238 kr./lm 317
318 kr./lm 425

Í ár eins og undanfarin ár hefur Björn
Jóhannsson landslagsarkitekt séð um
ráðgjöf fyrir viðskiptavini BYKO frá því
snemma í vor. Nú eru síðustu forvöð
að skrá sig á þessu sumri.
Hringið í skiptiborð BYKO í síma 515 4000
og pantið tíma.

ð
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Hver viðskiptavinur fær hálftíma ráðgjöf sem
kostar 3000 kr. en þær fást endurgreiddar við
kaup á palla- og girðingaefni.
Til þess að ráðgjöfin nýtist viðskiptavinum
okkar sem best eru þeir beðnir um að koma
með eftirfarandi gögn þegar þeir mæta í
ráðgjöfina:

Vnr.0051382

Fura/greni

• Grunnmynd af húsi og lóð í kvarðanum 1:100
(ekki smækkað afrit).
• Útlitsteikningu af húsinu
• Afstöðumynd lóðar í kvarðanum 1:500
(er oft á sömu teikningu og grunnmyndin).
• Ljósmyndir ef til eru sem sýna lóð og hús.

Alheflað þurrkað 12-14%,
34x45 mm.

108 135

kr./lm

Vnr.0071144

Vnr.0072164

Panill

Panill

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

Panill, greni breiðnót,
12x95 mm.

78 98

78 98

kr./lm

Afrit af teikningum er hægt að fá hjá byggingafulltrúa
hvers sveitarfélags.

Skráðu þig strax
í síma 515 4000

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
| 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 |

laug:

9-16 -

Sími:

555 4411
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Nýr Mosfellingur

SJÓNARMIÐ

SIGM U N DU R ERN I R RÚNARSSON

Samkeppnin á götublaðamarkaðnum á Íslandi
er komin út í öfgar.

Bla›amennska
á villigötum
S

ubbulegri blaðamennsku er að vaxa ásmegin á Íslandi. Hún á
lítið sem ekkert skylt við heiðarlega og trausta fjölmiðlun
enda virðist hún í mörgum tilvikum til þess eins gerð að níðast á fólki sem á erfitt eða ómögulegt með að svara fyrir sig. Vikuritið Hér og nú, sem gefið er út af 365 prentmiðlum, hefur stungið
sér kollskít í þessum efnum á síðustu dögum. Þar er gengið svo
nærri einkalífi fólks að jafna verður við alvarlegt einelti. Og tilgangurinn virðist helga meðalið.
Hér og nú hefur lagt sig í líma við að segja frá hjónaskilnaði
tónlistarmannsins Bubba Morthens og Brynju Gunnarsdóttur og
eftirmálum hans á undanförnum vikum. Í byrjun þessa mánaðar
sló blaðið því upp á forsíðu að Bubbi hefði nælt sér í tannlækni,
tveimur vikum seinna var sagt frá því með upphrópunarmerki að
Bubbi væri fallinn. Þegar nánar var að gáð var „fall“ Bubba tengt
vindlingi í munnviki hans. Hann var sumsé byrjaður að reykja á
ný. Augljóst er hins vegar hvað var verið að gefa í skyn á þessari
forsíðu blaðsins. Í þessari viku var svo komið að þætti Brynju í
skilnaðarmálinu og hún sögð hafa haldið framhjá Bubba. Til að
herða enn frekar á sögunni var rætt við konu í Garðabæ sem lýsti
því í smáatriðum hvernig fyrrverandi maður hennar og Brynja
áttu að hafa dregið sig saman. Frásögnin var einhliða.
Gott og vel.
Blaðamennska með upphrópunarmerkjum hefur viðgengist hér
á landi um nokkurra ára skeið. Vikuritið Séð og heyrt reið á vaðið
í þessum efnum og hefur nálgast einkalíf fólks með margvíslegum
hætti, jafnt til þæginda sem óþæginda fyrir viðfangsefni sín.
Sama verður sagt um DV, sem rekur ágenga fréttastefnu. Eftir því
sem best verður séð ætlar nýr keppinautur Séð og heyrt að ganga
skrefi lengra. Hér og nú vílar ekki fyrir sér að grafast fyrir um
viðkvæmustu persónuupplýsingar og matreiða þær að sínum
hætti til birtingar fyrir alþjóð. Þetta er subbuleg samkeppni. Og
vel má vera að hún eigi eftir að versna, enda virðist býsna auðvelt
að selja fólki aðgang að skráargatinu. Og um það snýst reyndar
leikurinn, ef leik skyldi kalla – að selja. Og selja hvað sem er.
Brýnt er hins vegar að almenningur viti að blaðamennska af
þessu tagi er afar umdeild innan raða blaðamanna sjálfra, svo ekki
sé fastar að orði kveðið. Hér verður fullyrt að flestum íslenskum
blaðamönnum hrjósi hugur við blaðamennsku af þessu tagi sem
sviptir upp útihurðinni á heimilum fólks og æðir beint inn í svefnherbergið á skítugum skónum. Flestir blaða- og fréttamenn vinna
eftir gagnsæjum og auðskildum siðareglum en þar fyrir utan vita
allir hver mörkin eru á milli viðkvæmra persónuupplýsinga og
fréttnæmra atburða sem eiga erindi við alþjóð.
Þá er og vert að hafa mannvirðingu að leiðarljósi þegar skrifað
er um einkahagi fólks. Það vita allir heilvita menn hvenær og hvað
meiðir. Meginhluti af efni þeirra blaða sem hér hafa verið nefnd er
prýðilegt lesmál og lipurlega skrifað – og því sker skömmin í augu.
Trúverðugri blaðamennsku verður að fylgja snefill af dómgreind
og helst einhver slatti af henni. Það er ágæt regla blaðamanna að
setja sig í spor þeirra sem um er skrifað. Það heitir samkennd á
mannamáli. Hitt er ástæðulaust; að leiða mannfyrirlitningu inn í
íslenska blaðamennsku.

Þegar dregur að sumarlokum tekur Jón
Baldvin Hannibalsson sendiherra sig
upp frá höfuðstað
Finnlands og tekur
haustskipið heim
til Íslands. Ekki
setur hann
pjönkur sínar
niður við Vesturgötuna enda
svarta
báru-

járnshúsið hans í Vesturbænum löngu
selt. Jón Baldvin á hins vegar bústað
góðan uppi í Mosfellssveit og hefur
látið bæta hann mjög og stækka á
undanliðnum árum. Er allt eins búist
við því að gamli kratinn hyggist setjast
þar að ásamt Bryndísi konu sinni að afloknum sendiherrastörfum í Bandaríkjunum og síðar Finnlandi ...

Kraginn kitlar
Þetta þýddi að Jón Baldvin settist að í
Kraganum, því fjölmenna kjördæmi
sem hefur verið eitt höfuðvíga jafnaðarmanna um áratugaskeið. Og nákvæmlega í því sama kjördæmi er laus
staða oddvita Samfylkingarinnar á Alþingi en Guðmundur Árni Stefánsson
er að hverfa til sendiráðsstarfa í Sví-

þjóð á næstu mánuðum. Þeir sem
þekkja til gamla baráttujaxlsins Jóns
Baldvins segja að hann geti vel hugsað
sér að skella sér á ný í pólitíska slaginn
þegar líður að næstu alþingiskosningum eftir rösklega eitt ár eða svo ...

Ævisagan ósögð
Annars bíða menn spenntir eftir því að
Hannibalsson klári ævisögu sína en
fyrra bindið kom út fyrir nokkrum árum
í samantekt Kolbrúnar Bergþórsdóttur
blaðamanns og var einkar vel tekið.
Biðin eftir seinna bindi bókarinnar
kann hins vegar að eiga sér þá eðlilegu
skýringu að Jón Baldvin hafi ekki sagt
sitt síðasta orð í íslenskri pólitík ...

gm@frettabladid.is

Hnignun einstaklingsbundinna réttinda
Það deilir líklega enginn um að
Gamla Ísland – samfélag í helgreipum samtryggingar viðskipta, stjórnmála og ríkisvalds
– er að hverfa. Það er sáralítið
eftir af þessu kerfi nema löngunin ein í lund fáeinna stjórnmálaforingja. Og stöðuveitingar
þeirra; þegar þeir annað hvort
ráða dygga flokkshesta sem ríkisforstjóra eða skipa sjálfa sig
sendiherra. En boðleiðir hins
gamla kerfis virka ekki lengur
utan stjórnmálaflokkanna. Vilji
foringjanna nær ekki lengur
fram í stóru sem smáu. Samfélagið er orðið opnara og margbreytilegra, völdin dreifðari,
ákvarðanir byggðar á fjölþættari hagsmunum – lífið litríkara.
Ekki veit ég af hverju Íslendingar leyfðu þessu gamla kerfi
að vaxa og dafna lungann úr síðustu öld. Kannski voru þeir of
óöruggir í barnungu lýðveldinu.
Trúðu ekki að þeir gætu í raun
og sann skapað sér gott samfélag. Vissu ekki hvort þeir ættu
það skilið. En nú skiptir ástæðan
ekki máli – nema ef við gætum
fyrirbyggt að lenda aftur í
annarri eins vitleysu.
Hins vegar skulum við ekki
fagna of snemma þótt við séum
líklega laus við mest af heimsku
hins Gamla Íslands. Nýtt samfélag rúmar líka heimsku. Og
óréttlæti. Og getur líka getið af
sér kerfi sóunar á mannlegum
hæfileikum, þrótti og sjálfsbjargarviðleitni. Og hættan
liggur ekki hjá viðskiptaköllunum – sem Styrmir á Mogganum
er alltaf að vara okkur við.
Ómengaður kapítalisminn er
svo séður að hann steypir þeim
viðskiptaköllum á hausinn sem
ná ekki að laga sig að þörfum og
væntingum samfélagsins. Við-

LAUGARDAGSBRÉF
SKRIFAR UM AFTURKALL
GRUNDVALLARRÉTTINDA.

GUNNAR SMÁRI
EGILSSON

skiptakallar verða ekki hættulegir nema þegar ríkið snýr á
kapítalismann og kippir lögmáli
markaðarins úr sambandi. Nei,
viðskiptakallarnir eru í raun
sauðmeinlausir þótt þeir kunni
að finna til sín. Á endanum hefur markaðurinn – það er almenningur – velgengni þeirra
og fall í hendi sér.
Hættan í hinu nýja samfélagi, sem er að myndast á
rústum hins gamla, liggur auðvitað innan ríkisvaldsins því
ekkert fyrirbrigði annað er
nógu öflugt til að skapa almenningi raunverulegan háska. Við
sjáum þegar nokkur merki þess
að við ættum fljótlega að hætta
gleðilátum okkar yfir falli hins
gamla kerfis og fara að safna
vopnum okkar að nýju.
Tökum dæmi. Hvað er langt
síðan bóndi gat byggt sumarhús
á jörð sinni? Það er ekki svo
langt síðan – kannski fimmtán
ár. Núna er ómögulegt fyrir
bóndann að byggja sumarhúsið
sitt án þess að fá fyrst til þess
leyfi hjá yfirvöldum. Á síðustu
fimmtán árum eða svo hefur
eignarréttur hans verið skertur
svo hann má ekki lengur byggja
sér hús á sínu eigin landi. Valdið
yfir hinu óbyggða húsi er komið
í hendur á einhverjum allt
öðrum manni, sem vinnur frá

níu til fimm (með hálftíma í mat
og korter í kaffi) á skrifstofu
byggingarfulltrúa. Þessi maður
fer með eignarréttinn á landi
bóndans þótt bóndinn sé vissulega skráður sem eigandi og
borgi eignarskatt af jörðinni –
skatt sem rennur meðal annars
til að borga manninum á skrifstofu byggingafulltrúans laun.
Þótt almenningur hafi verið ár
og aldir að berjast fyrir vernd
eignarréttar síns gagnvart yfirvöldum hefur enginn í okkar
samfélagi kvartað undan skipulagðri afturköllun hans á undanförnum árum.
Dæmið af bóndanum er léttvægt í samanburði við raun foreldra sem þurft hafa að sækja
forræði yfir börnum sínum til
bæjarstarfsmanna. Í þeim deilum er rétturinn allur bæjarins.
Börnin eru eign hans. Foreldrarnir hafa þau aðeins að láni svo
lengi sem bærinn treystir þeim
eða kærir sig um.
Og á milli bóndans og foreldranna er endalaus röð dæma um
hvernig þau réttindi sem forfeður okkar börðust fyrir – rétturinn til að haga lífi sínu eftir eigin
höfði, eigin getu og eigin vilja –
eru hægt og bítandi tekin af einstaklingunum í samfélaginu. Og
ef forfeður okkar börðust fyrir
þessum réttindum af aðdáunarverðri elju og krafti gefum við
þau eftir af álíka sérstæðum
vesaldómi – sömu kennd og var
grundvöllur og sífelld endurnýjun Gamla Íslands.
Þannig er það. Það er ekkert
sjálfsagt við að einstaklingar fái
að ráða lífi sínu. Þeir hafa linnulaust þurft að berjast fyrir rétti
sínum til mannsæmandi lífs og
munu þurfa þess lengi enn um
sinn. ■

Stökktu til

Mallorca
29. júní frá kr. 29.990
Örfá sæti

29.990 í viku
/ 39.990 í 2 vikur
Netverð á mann, m.v. hjón með 2
börn, 2-11 ára, í íbúð. Flug, gisting,
skattar og íslensk fararstjórn.
Stökktu tilboð 29. júní í 1 eða 2
vikur.

Frábært tilboð til Mallorca þann
29. júní. Njóttu lífsins á þessum
vinsæla áfangastað. Þú bókar og
tryggir þér síðustu sætin og 4
dögum fyrir brottför færðu að
vita hvar þú býrð.

LESTU GREININA Á VISIR.IS
OG SEGÐU SKOÐUN ÞÍNA

39.990 í viku
/ 49.990 í 2 vikur
Netverð á mann, m.v. 2 í
stúdíó/íbúð. Flug, gisting, skattar
og íslensk fararstjórn. Stökktu
tilboð 29. júní í 1 eða 2 vikur.
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H
Helgarb
Helgarbla
›

MAÐUR VIKUNNAR

Me› storminn
í fangi›
SIGURÐUR ÞÓRÐARSON

Karókísöngvari

sem treysir fáum
Heyrnarskert spákona sm
Hanna
kókaíni í hárkollunnygilaogði Birna
hágrét í héraðsdómi Til í
slaginn
Helgarblað Sigga saknar
Þorvalds
Bls. 4

Bls. 32-33

LAUGARDAGUR
25. JÚNÍ 2005

DAGBLAÐIÐ VÍSIR
138.

TBL. – 95. ÁRG.

11 merkur

Ný dómnefnd í Idol

– VERÐ KR. 295

Bls. 20

Bjarni Ármannsson

og fær ekki
brjóst móður
sinnar KYNNTUST

Karókísöngvari
og snillingur sem
treystir fáum
Bls. 26–27

ÆTLA AÐ GIFTA SIG Í SUM

AR

SAGA FORELDRA
A Á AKUREYRI SEM
HORFÐU Á EFTIRNN
NÝFÆDDRI DÓTT
UR

Það er nánast einsd
æmi að
móður. Engu að síðu nýfætt barn sé hrifsað úr höndum
r gerðist einmitt
það á Akureyri fyrir
skemmstu. Árný
Eva
þegar fjölskyldunef hafði ekki lagt barnið sitt á brjós
t
ndin tók litla stúlk
ubarnið úr faðm
hennar. Í Helgarbl
i
aði DV segja fore
ldrarnir sögu sína
.
Bls. 22–23

Á HLEMMI

Bls. 20

Á biðlista
í tvö ár

180 kíló
og bíður eftir
offituaðgerð
Bls. 16

Hefur
sé›
DV í dag

ﬂú

Mikið hefur mætt á Sigurði
Þórðarsyni og samstarfsfólki
hans í Ríkisendurskoðun síðustu
daga. Nýlega var hæfi forsætisráðherra í ríkisbankasölunni til
athugunar hjá embættinu og í
vikunni sendi það frá sér greinargerð um framkvæmd fjárlaga
síðasta árs. Bæði málin hlutu
talsverða umfjöllun, líkt og
mörg önnur mál sem Sigurður
og embætti hans hafa
komið að.
Sigurður Þórðarson er Hafnfirðingur eins og þeir gerast mestir og bestir. Hann fæddist í
Firðinum í desember 1941 og
hefur búið í
bænum
allar
götur
síðan.
Sem barn og
unglingur
þótti
hann
tápmikill og
hávaðasamur og fyrirferðin var
talsverð.
Ó l í k t
flestum
Hafnfirðingum telst
hann hvorki
til FH-inga né
Haukamanna en
ber taugar til
Sundfélagsins
sem hann var
félagi í á yngri
árum.
Sigurður
lærði til loftskeytamanns og
vann í tvö ár sem
slíkur til sjós. Þaðan lá leiðin til
Skýrsluvéla ríkisins og
Reykjavíkurborgar, sem í
tíð Sigurðar eignaðist
fyrstu tölvuna sem kom
til landsins. Var hann því
í hópi fyrstu manna sem
unnu við tölvur á Íslandi. Sigurður réði sig
því næst til Loftleiða og
stýrði tölvudeild fyrirtækisins í sex ár. Starfinu fylgdu tíð ferðalög
til skrifstofa Loftleiða
beggja vegna Atlantsála og munu þau
hafa farið illa í Sigurð
sökum mikillar flughræðslu.
Árið 1973 kúventi Sigurður og
réði sig til Ríkisendurskoðunar,
þar sem hann vann í sjö ár áður
en hann hélt til stafa í fjármálaráðuneytinu. Þar vann hann með
fjórum ráðherrum; þeim Ragnari

Arnalds, Þorsteini Pálssyni, Albert Guðmundssyni og Jóni Baldvin Hannibalssyni.
1988 varð Sigurður aðstoðarríkisendurskoðandi og fjórum
árum síðar ríkisendurskoðandi.
Sama er hvar borið er niður,
alls staðar er látið vel af Sigurði
og störfum
hans.

Stjórnmálamenn, hvar í flokki sem þeir
standa, bera honum vel söguna,
segja hann stálheiðarlegan,
traustan og áreiðanlegan. Vitaskuld greinir menn á um niðurstöður úttekta og oft hafa hann
og embættið mátt þola þunga

gagnrýni. Unnið er í kastljósi
fjölmiðlanna og skýrslur verða
forsíðufréttir og pólitísk bitbein.
Athugasemdum tekur Sigurður af stóískri ró, vegur þær og
metur og svarar ef honum þykja
efni standa til.
Menn sem hafa verið til athugunar hjá Ríkisendurskoðun
vegna embættisverka sinna og
ekki hlotið fyrstu einkunn bera
honum líka vel söguna, segja
hann sjálfum sér samkvæman og halda sjálfstæði
sínu fullkomlega.
Sjálfur hefur Sigurður engin afskipti
haft af stjórnmálum
utan að á yngri
árum sat hann í
stjórn
Félags
ungra sjálfstæðismanna í Hafnarfirði.
Vinnusemi
Sigurðar er annáluð og í eina tíð
gat hann unnið
heilu
sólarhringana án
þess að lýjast. Það gustar líka af
honum og í
fjármálaráðuneytinu
var
hann
stundum
nefndur Sigurður
stormur. Væri hann
ósammála
samstarfsfólki sínu var
sagt í kerskni að það
hefði Storminn í
fangið. Að sama
skapi má segja að
Stormurinn
hafi
stundum haft storminn í fangið.
Hann þykir hressilegur í framkomu og
skemmtilegur maður og á
góðri stundu er hann hrókur alls fagnaðar.
Vinir Sigurðar hafa
orð á trygglyndi hans og
trausti og telja sig
heppna að eiga hann að.
Sigurður Þórðarson á
tvö áhugamál og sinnir
þeim báðum af alúð.
Það eru fjölskyldan og
vinnan. Hann á þrjú
börn með konu sinni
Hinrikku Halldórsdóttur, sem lést 2002.
Öll búa börnin og fjölskyldur
þeirra í Hafnarfirði og samgangur milli þeirra er mikill. Hvern
sunnudag borða þau saman og
fær ekkert raskað þeirri hefð,
nema ef vera skyldi ferðalög til
fjarlægra landa. ■

Aukaa›ild a› evrunni myndi hjálpa
Mikið er rætt í blöðum þessa daga
um hugsanlegt stjörnuhrap á
gengi krónunnar okkar. Búið er að
trekkja gengi hennar upp með
stýrivöxtum Seðlabanka Íslands
sem nálgast tíu prósent. Þess má
geta að evran er með tvö prósent
stýrivexti sem menn í Evrópu
vilja lækka. Hvað þá með okkar
næstum tíu prósent stýrivexti?
Þeir eru okur á almenningi og út
úr öllu korti. Okurstarfsemi.
Við getum sótt um aukaaðild að
evrunni (EMU) á sama hátt og við
höfum aukaaðild að Evrópusambandinu með EES-samningnum
svokallaða. Raunar erum við í Evrópusambandinu að mestu leyti
með EES. Afneitum því samt í orði.

UMRÆÐAN
GENGI
KRÓNUNNAR

LÚÐVÍK GIZURARSON

LÖGMAÐUR

Flestar þjóðir Evrópu höfðu
stóra varasjóði í dollurum áður
en evran kom til. Slíkir dollarasjóðir voru dýrir en evran gerði
þá óþarfa. Evran tók alla gengisáhættu af þessum ríkjum sem
tóku evruna upp. Þau gátu selt
sína gjaldeyrisvarasjóði eða lán-

að þá út. Þess vegna m.a. hafa allir í Evrópu viljað lána Íslandi
evrur síðustu ár með góðum
vöxtum. Þá þarf að lækka með
aukaaðild (sbr. EES) að evrunni
eða EMU sem er Myntbandalag
Evrópu.
Við þurfum samstarf við evruna um lægri vexti hér á landi.
Svo þarf evran að tryggja okkur
fyrir gengishruni okkar íslensku
krónu einn daginn eins og spáð er
í blöðum að verði.
Með samstarfi við evruna og
aukaaðild að henni lækka stýrivextir okkar á endanum úr um tíu
prósent í tvö prósent og vextir á
almenningi líka um leið. Verða
brot af núverandi vöxtum. ■

TEIKNING: HELGI SIGURÐSSON – HUGVERKA.IS

RÍKISENDURSKOÐANDI

Auglýsingastofa Guðrúnar Önnu
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KAUPHÖLL ÍSLANDS
ICEX-15

4.114

+ 0,92%

MESTA HÆKKUN
KB banki
Straumur
Landsbankinn

[ HLUTABRÉF ]
Fjöldi viðskipta: 246
Velta: 5.458 milljónir

MESTA LÆKKUN

+1,53%
+1,23%
+1,18%

SÍF
Össur
Atlantic Petroleum

-2,61%
-1,85%
-1,08%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 40,40 +1,00% ... Atorka 5,90
– ... Bakkavör 38,80 +0,80% ... Burðarás 15,10 +0,70% ... FL Group
15,40 -0,60% ... Flaga 3,99 +1,00% ... Íslandsbanki 13,35 +0,40% ... KB
banki 531 +1,50% ... Kögun 59,60 – ... Landsbankinn 17,10 +1,20% ...
Marel 58,50 +0,70% ... Og fjarskipti 4,05 -0,5% ... Samherji 12,10 – ...
Straumur 12,30 +1,2% ... Össur 79,50 -1,90%

Umsjón:

nánar á visir.is

MARKAÐSFRÉTTIR...

Peningaskápurinn…

Gengi krónunnar styrktist verulega undir lok dags og endaði
gengisvísitalan í 110,41 stigi.

Straumur selur ekki

Einfaldar Baugsreglur

Úti á markaðnum eru menn duglegir við að spá í
framhaldið í Íslandsbanka. Þar halda margir því
fram að Jón Ásgeir sé á leiðinni
að kaupa hlut Straums í bankanum. Kenningasmiðir segja Bjarna
Ármannsson vera á góðu róli
með Jóni Ásgeiri þessa dagana
og vilja gjarnan sjá hann í hópi
stórra hluthafa í bankanum. Úr
herbúðum Straums heyrist að
Straumur sé ekkert á þeim buxunum að selja sinn hlut í bankanum eftir að slitnaði upp úr viðræðum um söluna við félag sem
Karl Wernersson og Jón Ásgeir voru að
mynda utan um eignarhlutinn í bankanum. Virðist því lítil von til slíkra viðskipta nú, hvað sem verður þegar
menn eru búnir að slaka á við laxveiðiárnar í júlí.

Jón Ásgeir Jóhannesson, forstjóri Baugs, var í
ítarlegu viðtali á BBC fyrir helgi. Þar var hann
spurður út í áform fyrirtækisins og farið yfir
uppbyggingu félagsins sem rekja má til opnunar fyrstu Bónusverslunarinnar árið 1989.
Spyrillinn var áhugasamur um þær aðferðir
sem forstjórinn hefði til að halda yfirsýn yfir
þær miklu eignir sem Baugur hefur nú yfir að
ráða. Jón Ásgeir lagði mikla áherslu á að einfaldleiki væri höfuðatriði í rekstrinum og því
væri notast við liti sem sem viðmiðun í
rekstrinum. Fyrirtæki í eigu Baugs sem eru á
grænu ljósi eru látin ganga sinn gang og
stjórnendur látnir afskiptalausir. Ef fyrirtæki fer
að fatast flugið fer það á gult ljós og starfsmenn Baugs fylgjast þá nánar með rekstrinum
og reyna að aðstoða það til að komast aftur á
grænt. Fyrirtæki sem lendir á rauðu ljósi er
hins vegar sett í gjörgæslu enda þá talið líklegt
að reksturinn þurfi mikilla breytinga við.

Eigendur ríflega 96 prósenta
hlutafjáreigenda í Actavis tóku
þátt í forgangsréttarútboði á
hlutafé sem gefið var út vegna
kaupa á bandaríska fyrirtækinu
Amide. Um 46 prósent umframeftirspurn var eftir hlutafé.
Nýberg hefur nú yfir ríflega
níutíu prósent hlutafjár í Þormóði
ramma – Sæbergi að ráða. Á
fimmtudag rann út tími til að
ganga að yfirtökutilboði. Í kjölfarið verður óskað eftir afskráningu
félagsins úr Kauphöll Íslands.
FTSE-vísitalan í Lundúnum
lækkað um 0,69 prósent í gær.
Dax í Þýskalandi lækkaði um
1,32 prósent.

Minnihluti stofnfjáreigenda bítur frá sér
Fimm eigendur hafa óskað eftir stofnfjáreigendafundi í SPH. Andstaða stofnfjáreigenda og
neikvæð umræða gætu komið í veg fyrir yfirtökuna.

LAXELDI Verð á laxeldisfélaginu Fjord Seafood rauk upp úr öllu valdi í gær þegar fréttist
að óvinirnir Jens Ulltveit-Moe og John Fredriksen væru búnir að kaupa stóra hluti í fyrirtækinu.

Berjast um laxinn
John Fredriksen kaupir
fjórðung í Fjord Seafood.
Hittir þar fyrir erkifjanda.
Útgerðarfélögin í norsku kauphöllinni hækkuðu öll á markaði í
gær nema Aker Seafoods.
Tilkynnt var um að Jens UlltveitMoe hefði keypt tæp fimm
prósent í Fjord Seafood, laxeldisfyrirtækinu sem Samherji átti eitt
sinn hlut í. Seinna um daginn
tilkynnti olíu- og skipakóngurinn
umdeildi John Fredriksen að
félag í eigu hans hefði eignast
fjórðung allra hlutabréfa í Fjord
Seafood. Bréfin keypti hann af
Domstein. Hlutabréf í Fjord
Seafood hækkuðu um þrettán

prósent yfir daginn.
Lítill kærleikur er með Jens og
John, sem oft hefur lent saman í
viðskiptum.
Kjartan Ólafsson hjá KredittBanken í Álasundi segir sameiningu Fjord Seafood og Pan Fish,
sem er að mestu leyti í eigu Fredriksen, hafa verið lengi í umræðunni. Bæði félögin hafa gengið í
gegnum hallæri á undanförnum
árum en með hækkandi heimsmarkaðsverði hafi rekstur félaganna batnað. „John Fredriksen
vill búa til stærsta laxeldisfyrirtæki heims og fyrir honum vakir
eflaust að kaupa Fjord Seafood og
Pan Fish að öllu leyti.“

Átökin í Sparisjóði Hafnarfjarðar
harðna enn. Hópur stofnfjáreigenda undir forystu Helga Vilhjálmssonar í Góu hefur tvívegis
sent bréf til sparisjóðsstjórnar og
óskað eftir fundi stofnfjáreigenda. Stjórn sparisjóðsins mun
taka málið fyrir á stjórnarfundi í
næstu viku.
Heimildir
Fréttablaðsins
herma að um fimmtán stofnfjáreigendur af 47 hafi ekki fengið tilboð í stofnfjárbréfin sín. Þar sé
einkum um að ræða stofnfjáreigendur sem tengjast gömlu stjórninni. „Þögnin er verst í þessu
máli,“ sagði stofnfjáreigandi sem
vildi ekki láta nafns síns getið.
Eigendaskipti á stofnfé eru háð
samþykki
sparisjóðsstjórnar

þannig að ljóst er að viðskipti
verða aðeins gerð með vilja hennar. Fréttablaðið hefur bent á að
yfirtakan sé gerð að undirlagi
sparisjóðsstjórnar og hafa viðræður við stofnfjáreigendur um
kaup á hlutum þeirra staðið yfir
frá því að ný stjórn settist að völdum í apríl. Landsbankinn Luxembourg hefur verið sterklega orðaður fjármagni kaupin fyrir
þriðja aðila. Ekki hefur fengist
staðfest hverjir standa raunverulega á bak við kaupin en innan
SPRON og SPV hafna menn því að
standa að uppkaupum á stofnfénu.
Sparisjóður
Hafnarfjarðar
getur ekki tekið þátt í þessum
kaupum þar sem honum er óheimilt að leysa til sín endurmetið

stofnfé á hærra gengi en einum.
Þar sem gengið 135 hefur verið
nefnt sem kaupgengi er ljóst að
sjóðurinn kemur ekki við sögu.
Innan bankageirans sjá menn
ekki hvernig hægt verði að selja
sparisjóðinn til eins aðila ef einhverjir stofnfjáreigendur leggjast
gegn sölunni. Aðeins þrjá stofnfjáreigendur þarf til þess að koma í veg
fyrir yfirtökuna leggist þeir sameiginlega á árarnar. Umræðan um
sparisjóðinn er ekki heldur talin
líkleg til þess að auðvelda viðskiptin en málið er afar viðkvæmt í
Hafnarfirði, enda eru tengsl sparisjóðsins við samfélagið í Hafnarfirði sterk. Sparisjóðurinn er til
dæmis einn stærsti vinnuveitandinn á svæðinu. ■

- eþa

SPARISJÓÐUR HAFNARFJARÐAR Hart er tekist á um yfirráð yfir sjóðnum og hafa fimm stofnfjáreigendur óskað eftir stofnfjáreigendafundi.

AFLI Aflaverðmæti jókst um 2,7 prósent á fyrsta ársfjórðungi samanborið við sama tímabil í fyrra.

segir skýringar á auknu aflaverðmæti vera að finna í aukinni
vinnslu á loðnu til manneldis,
meiri ýsu-, ufsa- og karfaveiðum
en áður, auk þess sem afurðaverð standi almennt hærra en í
fyrra.
-jsk

Fjögurra milljar›a vi›skipti
Stórviðskipti voru í gær með bréf
Íslandsbanka þegar bréf fyrir
tæplega fjóra milljarða skiptu um
hendur í tvennum viðskiptum.
Kaupin voru ekki tilkynnt til
Kauphallarinnar þannig að innherjar eða stærstu eigendur hafa
ekki átt í þessum viðskiptum.
Fylkingar hafa tekist á í eigendahópi bankans og fulltrúar
fylkinganna, núverandi stjórnar-

meirihluta og Straums vildu í gær
ekki kannast við aðild að þeim.
Telja verður líklegt að viðskiptin
tengist á einhvern hátt því uppgjöri sem óhjákvæmilegt virðist í
eigendahópi bankans. Samkvæmt
heimildum bendir fátt til þess að
viðskiptin í gær hafi raskað valdahlutföllum í bankanum og líklegra
að viðskiptin séu þeim í hag sem
- hh
ráða för í bankanum.

Greiningardeild KB banka gaf í
gær út nýtt mat á verðmæti stoðtækjafyrirtækisins
Össurar.
Niðurstaða matsins er sú að verð
félagsins á markaði sé í ágætu
samræmi við raunverulegt verðmæti rekstrarins.
Síðast gaf KB banki út mat á
verðmæti Össurar í maí í fyrra og
komst þá að þeirri niðurstöðu að
félagið stæði undir því að hlutabréf þess kostuðu 62,4 krónur. Nú
telur bankinn hins vegar að félagið standi undir genginu 80,3. Við
lokun Kauphallar í gær kostuðu
bréf í Össuri 79,5 krónur og höfðu
lækkað um 1,9 prósent.
Að sögn Davíðs Rúdólfssonar
hjá greiningardeild KB banka
skýrist hin mikla hækkun á verðmatinu af því að ávöxtunarkrafa
hefur lækkað, sem skýrist af
lægri grunnvöxtum á markaðssvæði félagins, auk þess sem gert
er ráð fyrir að rekstrarhagnaður,

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Greiningardeild KB banka hækkar verðmatið úr 62,3 í 80,3.

Fiskurinn ver›mætari
Verðmæti fiskaflans jókst á
fyrsta fjórðungi ársins um 2,7
prósent miðað við sama tímabil í
fyrra, samkvæmt vef Hagstofunnar. Þykir þetta ekki koma á
óvart enda í góðu samræmi við
áður fram komnar aflatölur.
Greiningardeild Íslandsbanka

Ver›mæti Össurar ﬂri›jungi hærra

SPÁÐ BJARTRI FRAMTÍÐ Jón Sigurðsson er forstjóri Össurar en fyrirtækið stendur mjög
framarlega í stoðtækni á heimsvísu.

sem hlutfall af veltu (EBITDA
framlegð) hækki.
„Síðasta ár kom mjög vel út hjá
félaginu og okkur sýnist vera full

ástæða til þess að auka við framlegðarforsendu í verðmatinu frá
því síðast,“ segir Davíð.
- þk
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Nú er potturinn ﬂrefaldur!

Ná›u ﬂér í Lottómi›a á næsta sölusta› e›a á
lotto.is – ﬂú gætir unni› litlar 10 milljónir króna.
ﬁa› getur allt gerst.
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST
ALFRED KINSEY (1894-1956)
lést þennan dag.

„Við segjum frá og skráum staðreyndir – við dæmum ekki
hegðunina sem við lýsum.“
Alfred Kinsey var dýra- og kynlífsfræðingur. Hann stofnaði kynlífsrannsóknarsetur í háskólanum í Indiana. Verk hans voru mjög umdeild og talið að þau hafi að hluta leitt til kynlífsbyltingarinnar á
sjöunda áratugnum.

timamot@frettabladid.is

1244 Flóabardagi, eina verulega
sjóorrusta Íslandssögunnar,
er háð á Húnaflóa.

Indjánar gersigra Custer
Þennan dag árið 1876 var hinn frægi bardagi Indjána
og bandaríska hersins við Little Big Horn. Sioux höfðingjarnir Sitting Bull og Crazy Horse höfðu í yfir tíu ár
og með góðum árangri varist þeim ætlunum Bandaríkjamanna að koma öllum indjánum fyrir á lokuðu
verndarsvæði. Þó báðir höfðingjarnir hefðu kosið að fá að lifa í
friði óx ófriður eftir því sem hvítir
landnemar tóku að færa sig meira
og meira inn á lönd þeirra.
Margir indjánar höfðu reynt að
vinna með bandarískum stjórnvöldum en snerust gegn þeim
þegar loforð sem þeim höfðu
24. JÚNÍ
verið gefin voru ítrekað brotin.
Síðla árs 1875 var öllum fjandsamlegum indjánum
gert að fara aftur á verndarsvæði sín eða verða fyrir
árás að öðrum kosti. Indjánahöfðingjarnir tveir sendu

út boð til ættbálka um að safna liði til að verjast
hvítu hættunni. Vorið 1876 höfðu yfir tíu þúsund
indjánar safnast saman við á í Suður-Montana á stað
sem ber nafnið Little Big Horn.
Að morgni þessa dags tilkynntu flugumenn George
Custer ofursta um risastóran her
indjánanna. Hann ákvað að bíða ekki
eftir liðsauka, til þess að indjánarnir
kæmust örugglega ekki undan. Það
fór þó svo að her Custers var gersigraður og sjálfur lét hann lífið í bardaganum.
Þetta var stærsti sigur indjána og
versti ósigur bandaríska hersins. Hins
1876
vegar vakti þetta mikla reiði meðal
innflytjenda og herinn herti sókn sína gegn indjánum. Innan fimm ára voru nánast allir sioux- og
cheyenne-indjánar lokaðir af á verndarsvæðum.

1809 Jörundur hundadagakonungur tekur sér völd á Íslandi.
1942 Dwight D. Eisenhower
hershöfðingi tekur við
stjórn bandaríska hersins í
Evrópu.
1950 Heiðmörk er lýst friðland
Reykvíkinga.
1985 Reynir Pétur Ingvarsson, 36
ára vistmaður á Sólheimum, lýkur göngu sinni
kringum landið.
1989 Ólafur Skúlason er settur í
embætti biskups yfir Íslandi.
1990 Elísabet Englandsdrottning
og Filippus maður hennar
koma í opinbera heimsókn.

HÖSKULDUR KRISTVINSSON: LÆKNIR HLJÓP 160 KÍLÓMETRA

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Jórunn Axelsdóttir
Tunguseli 1, Reykjavík,

lést á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi hinn 21. júní 2005.
Jóhanna Gréta Guðmundsdóttir
Karen Guðmundsdóttir
Hafdís Guðmundsdóttir
Bryndís Halla Guðmundsdóttir
Guðlaugur Guðmundsson
Anna Þórdís Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Atli Sverrisson
Auðunn Örn Jónsson
Þorsteinn Kjartansson
Óðinn Guðbrandsson

Jarðarför auglýst síðar.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur samúð
og hlýhug við andlát og útför elskulegs eiginmanns míns,
föður okkar, tengdaföður og afa,

Guðmundar Sæmundssonar
Álftamýri 25, Reykjavík.
Sérstakar þakkir færum við Heimahlynningu Krabbameinsfélagsins.
Elínborg Sveinbjarnardóttir
Sæmundur Guðmundsson
Þórhildur Guðmundsdóttir
og barnabörn.

Bryndís Th. Auðardóttir
Ásberg K. Ingólfsson

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð, vináttu og hlýhug við andlát og útför
elsku móður okkar, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Ragnhildar Þorgeirsdóttur
Hrafnistu, Hafnarfirði, áður Álfaskeiði 49, Hafnar-

Kærar þakkir fyrir góða umönnun á Hrafnistu, Hafnarfirði.
Guð blessi ykkur öll.
Þorgeir Sæmundsson
Margrét Guðmundsdóttir
Helgi Sæmundsson
Guðbjörg Harðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, sonur, faðir, tengdafaðir,
bróðir og afi okkar,

Síðasti móhíkaninn
Hann hefur hlaupið og skokkað í
tuttugu ár. Heilsubót var upprunalega takmarkið en síðan þá
hafa fætur Höskuldar Kristvinssonar, skurðlæknis á Landspítala, borið hann lengra og
lengra. Síðustu helgi tók Höskuldur þátt í Mohican Trailhlaupi í Ohio í Bandaríkjunum
og lagði þá að baki hundrað mílur eða um 160 kílómetra í hæðóttu skóglendi. „Þetta var gríðarlega erfitt,“ segir Höskuldur,
sem hefur þó ýmsan troðninginn
hlaupið. Meðal annars hefur
hann farið nokkur maraþonhlaup og hlaupið Laugarveginn í
nokkur skipti. Í fyrra reyndi
hann við 155 kílómetra leið í
kringum fjallið Mont Blanc en
komst ekki alla leið.
Um 140 voru skráðir til leiks
í móhíkanahlaupið um helgina
en aðeins 77 komust í mark. Sett
var þrjátíu klukkustunda hámark og kom Höskuldur í mark
eftir 29 klukkustundir og 40
mínútur. Hann var því síðastur í
mark af þeim sem luku hlaupinu. „Það er vissulega afrek út
af fyrir sig,“ segir Höskuldur,
sem minnist þess hlæjandi að
hafa fengið verðlaunagrip fyrir
að vera síðasti móhíkaninn.
„Þetta er hvatning til að fá ekki
styttuna næst,“ segir Höskuldur, sem var með blöðrur undir
iljunum sem háðu honum stóran
hluta hlaupsins. „Þetta var sárs-

HLAUPAGIKKUR Höskuldur Kristvinsson er stirður en allur að liðkast eftir hlaupin um
síðustu helgi. Hann er fráleitt hættur að hreyfa sig í ár og er skráður til leiks í Ironman í
nóvember þar sem hann syndir, hjólar og skokkar langar vegalendir hverja á eftir annarri.

auki í hverju skrefi,“ segir hann
og bætir við að hann sé enn
stirður en allur að liðkast.
Höskuldur er fráleitt hættur
að reyna á sig í ár. Hann er
skráður í Ironman í Flórída í
nóvember, sem er fólgið í því að

JAR‹ARFARIR

70 ára afmæli
Ragnhildur Steinunn
Halldórsdóttir

sem lést á Líknardeild Landspítalans 19. júní síðastliðinn, verður
jarðsunginn frá Kópavogskirkju mánudaginn 27. júní kl. 15.
Þeim sem vildu minnast hins látna er vinsamlegast bent á
Hjúkrunarþjónustuna Karítas eða aðrar líknarstofnanir.
Hildigunnur Davíðsdóttir
Kristín Halldórsdóttir
Helgi Ketilsson
Davíð Ketilsson
Guðbjörg Ketilsdóttir
Hildur Högnadóttir
og afabörn.

Guðrún Jóhanna Sveinsdóttir
Drífa Lind Gunnarsdóttir
Mikael Svend Sigursteinsson
Haukur Högnason

14.00 Margrét Eiríksdóttir, fótaaðgerðafræðingur, Grundargarði 5, Húsavík, verður jarðsungin frá Húsavíkurkirkju.
14.00 Arent Pjetur Eggertsson, Sindragötu 4, Ísafirði, verður jarðsunginn frá Ísafjarðarkirkju.

Reyrengi 31, 112 Reykjavík,
verður 70 ára 26. júní.

Dvelur hún á ættarmóti afkomenda foreldra sinna
Halldórs Ólafssonar og Láru Jóhannesdóttur á
Snorrastöðum Snæfellsnesi yfir helgina.

75 ára afmæli

Ketill Högnason
tannlæknir, Melgerði 12, Kópavogi,

synda fjóra kílómetra, hjóla 180
kílómetra og enda svo á að
hlaupa maraþon. „Maður mælir
ekki með þessu,“ segir Höskuldur hlæjandi og reynist erfitt að
skýra af hverju hann stendur í
þessu. ■

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

Sigurður Þ.
Guðmundsson
Eiðistorgi 13, Seltjarnarnesi,
verður 75 ára í dag, laugardaginn 25. júní.
Sigurður verður að heiman á afmælisdaginn (í golfi).
www.steinsmidjan.is
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að var á setningarhátíð
fyrsta Fiskidagsins mikla að
gamall draumur úr æsku
rifjaðist upp fyrir Júlíusi.
„Ég hafði sem strákhnokki
ætlað að halda sýningu á dóti sem
ég hafði fundið í fjörunni heima, í
því augnamiði að sýna gestum og
gangandi þessi auðæfi Dalvíkur.
Því má segja að vegsemd Dalvíkur hafi verið mitt leiðarljós síðan
ég fór að muna eftir mér,“ segir
Júlíus, sem fyrst kom landsmönnum fyrir sjónir með Veðurklúbb
aldraðra á Dalvík.
„Síðan hef ég verið áberandi og
eflaust þannig að mörgum þykir
nóg um, en sé ég haldinn athyglissýki er ég aðeins stoltur af henni.
Ég er bara þannig gerður að vilja
hrinda hugmyndum í framkvæmd
á sem skikkanlegasta máta,“ segir
Júlíus, sem gekk snemma virkur
og kátur til verks.
„Á tuttugu ára fermingarafmælinu þakkaði einn kennarinn Guði fyrir að ekki var búið að
finna upp ofvirknilyf fyrr því þá
hefði byggðin ekki eignast mann
eins og mig, og vildi meina að með
lyfinu væru frumkvöðlar og forystusauðir skemmdir í æsku. Ég
veit ekki með ofvirknina en ég var
í það minnsta fullur af fjöri, forvitinn og uppátækjasamur. Ég
vildi strax fá vinnu og mætti með
skófluna mína til vinnuveitenda,“
segir hann hláturmildur.

Hamingjan í hjartanu
Á Dalvík búa 1.560 manns, þar af
margir úr árgangi Júlíusar sem
lifa sælir með fjölskyldu sinni
fyrir norðan.
„Ég er bjartsýnn á að Dalvík
eigi eftir að blása út á komandi
árum, burtséð frá stóriðju eða
álíka fyrirbæri sem sprengir allt
upp. Bærinn hefur fram yfir
önnur þorp að hafa fleiri atvinnumöguleika en bara fiskinn.
Margir íbúanna vinna fjarvinnslustörf í Reykjavík, hér er
íbúðaverð lágt og gott að vera,“
segir Júlíus, sem sjálfur sér kosti
í því sem aðrir myndu kalla galla.
„Mér líður vel í litlu samfélagi, þar sem fólkið þekkir
mann og umhverfið er fjölskylduvænt. Maður verður að
fylgja draumum sínum og finna
sinn samastað, í stað þess að
fylgja fjöldanum eftir í blindni af
því maður heldur að það sé betra.
Það græðir nefnilega enginn ef
hann er ekki hamingjusamur í
hjartanu. Það skýrir hví æ fleiri
sækjast eftir búsetu í jaðarbyggðum. Fólki finnst það við
það að kafna vegna álags í vinnu,
himinhás húsnæðisverðs og dýrkeyptrar ofneyslu, en finnur
frelsi í sveit og frið í sinni.“
Jólabarn með heimþrá
Júlíus var þrítugur þegar hann
fluttist tímabundið til Reykjavíkur, en þá hafði hann ekki farið frá
Dalvík lengur en níu daga í senn.
„Allan tímann togaði Dalvík í
mig og ég gæti ekki búið í Reykjavík nema í miðbænum þar sem
maður getur gengið um og boðið
sama fólkinu góðan dag, því í raun
ríkir þorpsstemning í 101, þeirri
gömlu Reykjavík sem síðar varð
að borg,“ segir Júlíus, sem er jólabarn fram í fingurgóma og heldur
úti hinum geysivinsæla jólavef á
julli.is.
„Búandi í Reykjavík missti ég
af eplagjöf jólasveinanna af svölum kaupfélagsins heima í fyrsta
sinn, sem var nokkuð sem ég hafði
fengið síðan í vagni. Ég veit það

ATHAFNASKÁLDIÐ JÚLÍUS JÚLÍUSSON Fæddur og uppalinn á Dalvík, með ódrepandi framkvæmdaorku bænum sínum til mestu vegsemdar. Tryggur og trúr sinni heimasveit, og
vill hvergi annars staðar búa.

Hin stóra slagæ› Dalvíkur
„Ég er kannski ekki hjarta Dalvíkur, en örugglega einn af ﬂrá›unum sem pumpa í hjarta›,“ segir ævint‡rama›urinn og ﬂúsundﬂjalasmi›urinn Júlíus Júlíusson frá Dalvík, einn fárra sem fæddir eru í heimabænum ﬂegar kalla
ﬂurfti á ljósmó›ur á gönguskí›um vegna fannfergis og ófær›ar. Frá barnæsku hefur Júlíusi legi› á hjarta a› koma
ﬂví álei›is sem er dalvískt og gott, og ﬂa› hefur ﬁórdís Lilja Gunnarsdóttir me›teki› eftir stund me› Júlla.
hljómar sveitó, en því fylgdi söknuður að vera ekki heima. Jólin
eiga mikið í mér því orkan í þeim
er svo góð. Fegurð og kærleikur
tímabilsins heillar mig, ásamt því
sem viðmót fólks verður annað.
Nú eru jólin að verða æ meiri
markaðshátíð og synd að við séum
hætt að nota þessa góðu orku, en
fólk ætti vissulega að taka sér frí
frá vinnu til að njóta. Sjálfur hef
ég farið með sjúklinga af dvalarheimilinu á geðdeild um jól og
skilst að flestar innkomur á geðdeild séu í kringum jól og áramót,
sem er sorglegt þegar kærleikstíminn er mestur.“
Veðurklúbbur aldraðra
Júlíus starfaði með öldruðum á
Dalvík í sextán ár, eftir að hafa
unnið á sendibíl kaupfélagsins um
hríð.
„Ég réði mig sem gangastúlka í
eitt ár, eða þar til dagvistun byrjaði að þróast og félagsstarf um
leið. Við reyndum að finna verðugt tómstundagaman handa körlum, sem mótvægi við hannyrðir
kvenna, og litum okkur nær. Þá
fékk ég hugmyndina að veðurklúbbnum, því allir virtust hafa
ótakmarkaðan áhuga á veðrinu.
Enginn tók vel í hugmyndina
fyrst, sem er góðs viti, því þá er
meira spennandi að takast á við
verkið,“ segir Júlíus sem hóf fljótlega að safna gögnum með gamla
fólkinu.
„Úr þessu varð ótrúlegt ævintýr, alls kyns fræðimenn rannsökuðu okkur og erlendir sem innlendir fjölmiðlar vildu viðtöl og
veðurspár „ segir Júlíus, en kjarni
veðurklúbbsins er farinn á vit
feðra sinna.

„Þessi ár voru mér dýrmæt
reynsla, en viðhorf til aldraðra
þarf að breytast. Það verður að
koma eins fram við gamalt fólk og
aðra, en alls ekki tala við það eins
og smákrakka. Eins og maður
gamnar sér og gantast við yngra
fólk þarf maður líka að gera grín
að þeim eldri, því þegar glensið
hættir finnst því það ekki lengur
vera með. Á þessum tíma eignaðist ég og missti marga góða vini,
og fann aldrei mun á því hvort ég
væri að tala við gamla manneskju
eða unga, því umræður og vangaveltur lífsins haldast ávallt þær
sömu. En dauðanum fylgdi alltaf
sorg því sumir dóu óvænt og
snöggt, eins og fylgir þessu
aldursskeiði.“
Sálnahirðir og draumráðningar
Frumkvöðullinn Júlíus var fyrstur Dalvíkinga til að fá sér
nettengingu þegar internetið skall
eins og flóðbylgja yfir heiminn.
Hann sá fljótt möguleika netsins
þegar kom að kynningu á dásemdum Dalvíkur og lét hanna fyrir sig
heimasíðu um Jóhann Svarfdæling.
„Upp úr því fór ég að potast
við að læra þetta sjálfur og finnst
enn geysigaman að búa til vefsíður. Ég hafði stundað draumráðningar og verið í mannræktarfélagi, og fljótlega fóru að berast
óskir um kærleiksvef. Eitt leiddi
af öðru og nú er kærleikssíðan
næstvinsælasta vefsíðan, á eftir
jólasíðunni,“ segir Júlíus, sem
einnig er með fyrirbænasíðu á
julli.is.
„Að sjálfsögðu les Guð vefsíður, auk þess sem skilaboð berast
honum í bænum mannfólksins.

Máttur bæninnar er svo mikill og
fólk freistar þess að biðja til þjóðarinnar um að leggjast á eitt. Á Íslandi eiga margir bágt og margir
eru einmana,“ segir Júlli sem í
fyrra stofnaði kærleikslínu, þar
sem fólk gat hringt inn til að létta
á sál sinni.
„Það var mikið hringt, en það
var annar hópur en ég reiknaði
með í upphafi. Ég átti orðið marga
fasta viðskiptavini, flesta karlmenn úr peningaheimum, stjórnendur, eigendur lítilla og stærri
fyrirtækja, þekkt fólk – og allt í
mikilli tilvistarkreppu og vanda.
Þeir hringdu til að tala við einhvern sem þeir þekktu ekki, og
það tók ekki síður á mig. Þarna
varð mér ljóst að fólk er að sligast
í þessu þjóðfélagi okkar, nokkuð
sem landsherrarnir hefðu gott að
að upplifa og vita af,“ segir Júlíus,
sem hefur hætt með kærleikslínuna í bili.
„Til að dæmið gangi upp þarf
mínútan að kosta það mikið að
mér leið ekki vel með það og upplifði skringilega líðan yfir því að
láta fólk í sálarkreppu borga
svimandi
símreikning
fyrir
spjallið.“
Bannað að græða peninga
Þann 6. ágúst verður Fiskidagurinn mikli haldinn í fimmta sinn á
Dalvík. Júlíus er framkvæmdastjóri verkefnisins og einn upphafsmanna, en á Fiskidaginn
mikla er landsmönnum öllum boðinn matur og fjölbreytt skemmtun, allt ókeypis.
„Fiskidagurinn mikli hefur
heppnast frábærlega og aðsóknin
alltaf verið góð, allt að 70 þúsund
manns. Markmiðið var, og er, að

hafa gaman og borða fisk, án þess
að nokkur græði neitt í peningum.
Það höfum við staðið við en margir trúðu þessu ekki í upphafi og
bjuggust við einhverjum ákvæðum í smáa letrinu. Bannað er að
kynna eða selja nokkuð á hátíðinni, þetta er eingöngu matarboð
með ljúffengum fiskréttum og
fullt af andlegu fóðri, eða eins og
gestkomandi prestur sagði í
fyrra, að hér ríkti kærleiksríkt
andrúmsloft þar sem börnin suða
ekki um peninga og fullorðna
fólkið fer ekki á taugum yfir
eyðslunni. Því er rólegt yfir vötnunum og kynslóðirnar borða
saman og sigla um Eyjafjörð í
góðu skapi.“
Lætur verkin tala
Júlíus var í nokkur ár formaður
Leikfélags Dalvíkur og situr nú í
stjórn Bandalags íslenskra áhugaleikfélaga, en leiklistin er hans
stóra ástríða. Hann hefur leikið í
mýmörgum sjónvarpsauglýsingum og leikritum á Dalvík, auk
þess sem hann er iðið leikskáld.
„Ég er núna með langt leikrit í
rassvasanum og auk þess hálfklárað smásagnasafn. Leikhúslífið á vel við mig því andrúmsloftið er kærleiksríkt og menn
geta talað opinskátt saman, í stað
þess að þora ekki að segja skoðun
sína því það gæti haft áhrif hér og
þar. Þegar menn passa sig á öllu
sem sagt er og loka það inni verður það að meini innra með þeim
og þeir finna fyrir köggli,“ segir
Júlíus, sem sjálfur er rétt eins og
aðrir Dalvíkingar: kraftmikill,
hugmyndaríkur,
bjartsýnn,
vogaður og tilbúinn að láta verkin
tala.
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Sumarhátíð Séð og Heyrt
og Hagkaupa í Skeifunni
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Í dag 25. júní
kl. 13.00-16.00
Á móti sól spilar og áritar nýja diskinn sinn
kl. 14.00-16.00
Pylsur og gos í boði SS og Vífilfells
Ís frá Kjörís
Hoppukastalar
Veltibíllinn frá Sjóvá
Kynning á fjarstýrðum bensínbílum frá VDO
20% afsláttur af JD Bug hlaupahjólum
Blöðrur, sleikjó, glens og grín
Séð og Heyrt á engu verði

Gerum lífið skemmtilegra með Séð og Heyrt og Hagkaupum þar sem skemmtilegast er að versla.
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Competo segir fordómum stríð á hendur
Í Gamla bókasafninu
í Hafnarfir›i hefur
hrei›ra› um sig hópur
unglinga sem vinnur a›
jafningjafræ›slu á vegum
Vinnuskólans í sumar.

Rósa Sign‡ Gísladóttir
kynnti sér máli›.

H

ópurinn sem kallar sig
Competo-jafningjafræðsla
hefur að markmiði að
skapa umræðu um fordóma.
„Þetta er mjög gefandi, gaman
að geta látið gott af sér leiða í
vinnunni,“ segir Olga Eir Þórarinsdóttir ein af Competohópnum, en hún var að klára
tíunda bekk. „Í skólanum mínum
er deild fyrir innflytjendur þannig
að ég kynntist nýbúum og varð vör
við einhverja fordóma. Við erum
alltaf í fræðslu um einelti og eiturlyf í skólanum en það vantar alveg
umræðu um fordóma,“ segir Olga,
um ástæðu þess að Competojafningjafræðslan leggur áherslu
á að takast á við fordóma.

Fræða bæjarstjórann
Ellefu unglingar, sem lokið hafa
tíunda bekk í grunnskóla eða
fyrsta ári í menntaskóla, hafa undanfarnar tvær vikur undirbúið
starfið og á mánudag fór hópurinn
á stúfana til að breiða út boðskapinn.
Competo-jafningjafræðslan mun tala við alla hópa í
Vinnuskólanum í Hafnarfirði og
fara á leikjanámskeið Íþrótta- og
tómstundaráðs Hafnarfjarðar, en
hópurinn á ekki bara erindi við
jafningja sína. Í vikunni fengu
unglingarnir á sinn fund sjálfan
bæjarstjórann í Hafnarfirði,
Lúðvík Geirsson, og nokkra bæjarfulltrúa. „Það er gaman að sjá
hvernig er verið að vinna með
þessa hluti og frumkvæðið hjá
unga fólkinu. Aðferðafræðin hjá
þeim og umræðan er mjög opin og
skemmtileg og ég er alveg sannfærður um að þetta verkefni skilar
sínu og fær fólk til að líta á þessa
hluti frá öðru sjónarhorni,“ segir
Lúðvík. „Við vorum látin horfast í
augu við hvað við eigum sameiginlegt með öðrum, og það sem gerir
okkur öðruvísi. Þetta var mjög

COMPETO-HÓPURINN SPJALLAR VIÐ KRAKKA ÚR VINNUSKÓLANUM „Ein af stelpunum í hópnum er svört. Við fórum á leikjanámskeið um daginn og þar var einn sex eða sjö
ára strákur sem sagði „ég hata svertingja“ og vildi ekki snerta hana. Einhvers staðar læra krakkar þessa fordóma,“ segir Margrét Gaua, einn leiðbeinenda Competo.

skemmtilegt, maður lærði ýmislegt á þessu,“ segir bæjarstjórinn.
Hamfarirnar í Asíu kveiktu
neistann
Hugmyndin að Competo-sumarverkefninu kviknaði um áramótin.
Fimm unglingar úr hópnum voru
yfir helgi á haustmánuðum í
vinnubúðum á Úlfljótsvatni á
vegum Alþjóðahúss og Skátanna,
ásamt fimmtán krökkum sem eru
ættaðir frá Asíu og Íslandi.
Nokkrir þeirra voru í Taílandi
þegar flóðin skullu á um jólin. Þá
fundu Hafnfirðingarnir ungu hjá
sér aukna samkennd með félögunum frá Asíu. Í framhaldinu var
ákveðið að stofna Competo til að
koma í veg fyrir ranglæti og for-

dóma gagnvart þeim sem eru
öðruvísi. „Þetta er frumkvöðlaverkefni sem er í samstarfi við
Ungt fólk í Evrópu, Alþjóðahús og
Hafnarfjarðarbæ, en við störfum
innan ramma Vinnuskólans,“ segir
Margrét Gaua Magnúsdóttir sem
er, ásamt Ragnheiði Eggertsdóttur, leiðbeinandi hópsins.
„Þetta eru þenkjandi og
skemmtilegir krakkar,“ segir
Margrét, en áhersla er lögð á að
fræðslan sé á léttu nótunum. Þær
segja að unglingarnir séu
metnaðarfullir og ákveðnir í að
vekja umræðu um fordóma sem
víðast í sumar og á döfinni er að
opna vefsíðuna Competo.is með
upplýsingum og myndum af
starfinu. Krakkarnir í Competo-

jafningjafræðslunni fengu að
kynnast fordómum af eigin raun
17. júní þegar þeir brugðu á leik í
bænum. Helmingur hópsins fór í
gervi ýmiss konar staðalmynda,
pönkara og fleira, og var áberandi
að nærstaddir ýmist hunsuðu
þann hóp eða fóru undan í
flæmingi. „Samt var gervið ekkert
mjög áberandi, krakkarnir voru í
Competo-flíspeysunum sem við
létum gera eins og hinir sem ekki
voru í gervi,“ segir Margrét.
Mikilvægt að takast á við
kynþáttafordóma
Competo er latína og merkir „að
vera jafningi, hittast, vera sammála“. Lúðvík segir hugmyndafræðina á bak við Competo mikil-

væga því nauðsynlegt sé að brjóta
niður fordóma. „Hlutfall innfluttra er mjög hátt hjá okkur í
Hafnarfirði eins og víða. Um
fimm
prósent
Hafnfirðinga,
þúsund manns, eru innflutt og talan fer hækkandi. Við erum með
sérstakan samráðshóp hjá bænum
sem sér um að huga að þjónustu
og verkefnum fyrir nýbúa. Til
dæmis er í bígerð íslenskunámskeið þar sem við förum á vinnustaði og einnig erum við að útbúa
sérstakt kynningarefni á ýmsum
tungumálum um þjónustu í Hafnarfirði. Competo-verkefnið passar
vel inn í þessa stefnu, það er full
þörf á því að sinna þessum hóp,“
segir bæjarstjórinn Lúðvík Geirsson.
rosag@frettabladid.is
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Hvetja krakka til a› stunda
heilbrigt líferni
R
agnheiður Guðfinna Guðnadóttir, fyrrum fegurðardrottning Íslands, og Arnar
Grant, Íslandsmeistari í fitness,
munu í júlí standa að námskeiðinu
Lífskraftur fyrir krakka á aldrinum 12 til 15 ára. „Enginn sinnir
þessum hóp. Krakkarnir hafa ekki
nógu mikið sjálfstraust því þeir

stunda ekki heilbrigt líferni. Þér
líður vel þegar þú stundar holla
hreyfingu og mataræðið er gott.
Þetta er ákveðinn lífsstíll sem
krakkar þurfa að detta inn í,“ segir
Ragnheiður Guðfinna. Á námskeiðinu verður meðal annars
farið í fjallgöngu, á línuskauta, í
blak í Nauthólsvík og veggjaklifur

SENDU SMS SKEYTIÐ JA WWF Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

Glæsilegur War of the worlds varningur
DVD myndir • Coca Cola • Margt fleira

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

ARNAR GRANT OG RAGNHEIÐUR GUÐFINNA „Svo bjóðum við foreldra velkomna á
fund, tölum um hvernig á að kaupa inn og annað. Gott mataræði og hollt líferni tengist
mikið velgengni í skóla,“ segir Ragnheiður.

og kennd brasilísk sjálfsvarnarlist. „Þetta eru hlutir sem maður
hafði gaman af þegar maður var
lítill, en ungt fólk í dag gerir lítið
af,“ segir Ragnheiður.
Ragnheiður og Arnar verða
aðalleiðbeinendur á námskeiðinu
en þau fá til liðs við sig fólk úr
ýmsum áttum, t.d. til að fjalla um
fjármál og sjálfsvirðingu. „Ég hef
séð um sjálfsstyrkingarnámskeið
með Sjálfsstyrking.is. Ég hef
einnig unnið svolítið með KFUM
og K og svo sé ég um ráðgjafarþjónustu hjá Femin.is. Þá heyri ég
ofboðslega mikið frá stelpum sem
eru að spyrja um mataræði og eru
með ranghugmyndir því fyrirmyndirnar eru 38 kílóa fyrirsætur,“ segir Ragnheiður. Hún
bætir við að vaxandi hópur unglinga sé í yfirþyngd og þá komi
lélegt sjálfstraust og vanlíðan í
kjölfarið. „Það er svo mikið áreiti í
umhverfi krakkanna í dag og við
erum að reyna að kenna þeim að
brýna sig fyrir þeim,“ segir Ragnheiður.
„Námskeiðið er fyrir alla. Það
þarf enginn að vera hræddur um
að kunna ekki neitt, aðalatriðið er
að hafa gaman af þessu og njóta
lífsins,“ segir Ragnheiður, en Lífskraftur hefst í júlí og stendur yfir
í fjórar vikur. Kennt er þrjú skipti
í viku í tveimur hópum, þrjá tíma í
senn.

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

Sólarupprás
REYKJAVÍK
AKUREYRI

Hádegi

Sólarlag

13.30
13.15

24.03
24.53

2.57
1.34

[

Heimild: Almanak Háskólans

]

Volvo S 40 reynsluekinn
BLS. 3

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

Góðan dag!
Í dag er laugardagur 25. júní,
176. dagur ársins 2005.

KRÍLIN

Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 6
Flokkar
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

Himinn og haf-9040379

ÞÚ GETUR PANTAÐ
SMÁAUGLÝSINGAR
Á visir.is

FRÉTTABLAÐIÐ/PÁLL

Mamma, ef
fólk fær nýtt
hjarta, fer
það þá að
elska nýtt
fólk?

Ingibjörg keypti bílinn af auðmannsfrú í Flórída sem var ekki sama hver eignaðist bílinn.

LIGGUR Í LOFTINU

Afmælisbíll með slaufu og allt
Ingibjörg P. Guðmundsdóttir er harla
ánægð með afmælisútgáfuna sína af
Mercury Cougar – enda glæsilegur
lúxusvagn.
„Þetta er 20 ára afmælisútgáfan af
Cougarnum sem var framleidd árið 1987,“
segir Ingibjörg. „Það voru ekki framleiddir
nema 5.400 svona bílar, þar af 400 fyrir
Kanadamarkað. Það var mikið vandað til
útgáfunnar, en hönnuðurinn var undir
áhrifum frá Evrópu og þó aðallega Jagúar,
enda þótti merki bílsins minna um of á
Jagúarmerkið og Jagúar fór í mál. Það
vannst og merkinu var breytt.“
Ingibjörg eignaðist bílinn fyrir þremur
árum þegar hún var við nám í Flórída.
„Okkur vantaði annan bíl á heimilið og
sáum þennan bíl auglýstan en ætluðum að
guggna því bíllinn var til sýnis í auðmannahverfinu Boca Raton og við bjuggumst við
að hann kostaði stjarnfræðilega upphæð.
Við ákváðum samt að skoða hann og ég féll
gjörsamlega. Konan sem átti hann hafði

fengið hann nýjan í afmælisgjöf, með
slaufu og öllu tilheyrandi, og henni var alls
ekki sama hver keypti bílinn. Við smullum
saman og hún vildi bara að ég eignaðist
hann,“ segir Ingibjörg ánægð.
„Þetta var dekurbíll, hún hafði ekki notað hann nema í tennis og nálægar búðir
þannig að hann var í toppstandi.“
Ingibjörgu finnst allt æðislegt við bílinn.
„Hann er svo þýður að það er eins og maður
sitji í sófasettinu heima. Framrúðan dökknar eftir því hversu bjart er úti, loftræstinguna er hægt að stilla fyrirfram og ef ský
dregur fyrir sólu dettur kælingin niður í
samræmi við það. Það er í honum allur
lúxus sem þekkist í nýjustu bílunum núna.
Svo er hann að sjálfsögðu leðurklæddur og
allur hinn glæsilegasti.“
Ingibjörg segist aldrei lenda í vandræðum þó að bíllinn sé í stærra lagi, en viðurkennir að umhverfið í Flórída hafi kannski
hentað bílnum betur. „Það var náttúrlega
ótrúlegt að krúsa á honum þar, en ég hef
sannarlega notið hans í Reykjavík líka og
það er draumi líkast að svífa á honum út á
edda@frettabladid.is
land.“

í bílum
P. Samúelsson fagnar 35 ára
afmæli í dag og af því tilefni
verða ýmis spennandi tilboð í
boði hjá söludeildum Toyota.
Efnt verður til afmælishátíðar
með tilheyrandi tónlistarflutningi og skemmtilegheitum.
Opið verður frá 12 til 16 í dag
og á morgun.
Renault hefur svipt hulunni af
nýjum þriggja dyra Clio III. Nýi
Clio-inn er töluvert stærri en
fyrirrennarinn sem var með
söluhæstu bílum í Evrópu á síðasta ári. Rými inni í bílnum hefur verið aukið og hann er búinn
átta loftpúðum. ISOFIX-festingar
eru í aftursætinu fyrir barnastóla, auk þess sem miðjusætið
er hannað sérstaklega fyrir barn
á aldrinum 6 til 10
ára. Bílinn verður
sýndur á bíla-

sýningunni í Frankfurt í september en fer í almenna sölu í Evrópu í október.

Mercedes Benz hefur sent frá
sér nýja S-línu – bílaáhugamönnum mörgum til mikillar
ánægju. Útlit bílsins er klassískt
en breytingar hafa þó verið
gerðar á ljósum og grillið er
áberandi eins og vera ber.
Ýmsar tækninýjungar er að
finna í nýju S-línunni – svo
sem skynjara til að nota þegar
bílnum er lagt. Skynjarinn er
með nætursjón. Þá eru framljós með inn-rauðu ljósi sem
lýsir vel í myrkri. Gert er ráð
fyrir að nýja S-línan komi á
markað næsta vor.
bilar@frettabladid.is

Hagstæð sumarhúsalán
60%

veðs
etnin
garh
lutfa
ll

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

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

4,95%

5,50%

6,50%

7,00%

5 ár

18.850

19.100

19.560

19.800

10 ár

10.580

10.850

11.350

11.610

15 ár

7.880

8.170

8.710

8.990

* Lán með jafngreiðsluaðferð án verðbóta

www.frjalsi.is

[

Ekið í rigningu
Aðgát skal höfð þegar ekið er í rigningu, þar sem auðvelt er fyrir hjólin að tapa festu í
mikilli bleytu, sem veldur því að ökumaður getur misst stjórn á bílnum, auk þess sem
skyggni getur verið slæmt. Best er að aka ekki of hratt og varast að keyra í hjólförunum.

]
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Volvo S 40 er látlaus en þó glæsilegur bíll.

Kostum búinn dísilbíll
Volvo S 40 hlaut Stálstýrið
2004, verðlaun Bandalags íslenskra bílablaðamanna. Í
rökstuðningi dómnefndar
sagði meðal annars að bíllinn
væri vandaður, skemmtilegur
og ljúfur í akstri og í fremstu
röð hvað snertir öryggi.

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

Nýr Volvo S 40 var kynntur fyrir
rúmu ári. Hann er talsvert breyttur miðað við fyrirrennarann, að útliti, stærð, búnaði og aksturseiginleikum. Einfaldleikinn vekur athygli þegar sest er inn í Volvo S40.
Þarna eru engir stælar á ferð heldur er innréttingin einföld og stílhrein og úr vönduðum efnum.
Sætin eru einstaklega þægileg og
auðvelt að stilla þau á alla lund og
þótt ekki séu þau rafstýrð, nema

það sé pantað sérstaklega. Volvo S
40 er lipur bíll. Í innanbæjarakstri
virðist bíllinn í rauninni minni en
hann er, meðal annars vegna þess
að beygjuradíusinn er góður og
stýrið létt. Þegar komið er út á vegi
njóta aksturseiginleikarnir sín þó
ekki síður. Bíllinn steinliggur á
veginum og gefur þá tilfinningu
fyrir að ekið sé miklu stærri bíl.
Reynsluekinn var dísilútgáfa
bílsins í tilefni af afnámi þungaskatts af dísilbílum sem gengur í
gildi í næstu viku. Vélin er snörp
og skemmtileg, algerlega laus við
þyngslin sem stundum einkenna
dísilvélar. Hún er líka hljóðlát eins
og dísilvélar hafa þróast út í verða.
Sömuleiðis var bíllinn reglulega
sprækur þótt reynsluekið væri bíl
með 1,6 lítra vél.
Plássið í bílnum er gott. Vel
rúmt er um alla bæði fram í og

aftur í og skottið er ótrúlega rúmgott miðað við stærð bílsins. Volvo
tekur hins vegar ekki, að minnsta
kosti ekki í þessum bíl, þátt í
geymsluverðbólgunni sem gripið
hefur um sig hjá bílaframleiðendum upp á síðkastið og er reyndar
ágæt þróun. Að sjálfsögðu eru í
bílnum ágætir glasahaldarar fram
í og til dæmis sniðugt lítið hólf bak
við miðjustjórnborðið.
Öryggið er sett á oddinn sem
fyrr hjá Volvo. Bíllinn er búinn
ESP stöðugleikastýringu, sem
rannsóknir sýna að skiptir afar
miklu máli varðandi öryggi og
sætin eru ekki bara þægileg heldur gefur það eftir við aftanákeyrslu til varnar hálshnykk.
Verðið á Volvo S 40 er líka ágætt
miðað við það sem fyrir peningana
fæst, en það er rúmgóður, öruggur
og þægilegur fjölskyldubíll.

VOLVO S40 TURBO DÍSIL

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

Vélar
stærð Hestöfl
Verð
1,6 l 110 hestöfl 5 gírar 2.695.000
2,0 l 136 hestöfl 6 gírar 2.920.000

• HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA
• RAFGEYMAÞJÓNUSTA
• BREMSUKLOSSAR
• PÚSTÞJÓNUSTA

SMUR- BÓN OG DEKKJAÞJÓNUSTAN
SÆTÚNI 4, SÍMI 562 6066

Sumargleði B&L

TRIO

TVEIR NÝIR BÍLAR FRUMKYNNTIR.

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

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

Sími 567 6744 • Bíldshöfða 14 • 110 Reykjavík

FLOGIÐ INN Í SUMARIÐ Þó að vetur sé liðinn hjá er ekki þar með sagt að vélsleðar
landsmanna séu allir byrjaðir að safna ryki. Þessi ofurhugi sagði þyngdaraflinu stríð á
hendur í júníbyrjun á Snæfellsjökli. Margmenni var á jöklinum enda veðrið ólíkt betra
en gengur og gerist á fjöllum yfir vetrartímann. Hafi einhver áhuga á að leika þetta eftir
er rétt að vara við sprungum sem leynast víða og færast í aukana þegar líða tekur á
sumarið.
Ljósmynd/Harpa Björt

Sumargleði B&L verður haldin í dag
milli klukkan 12 og 16 á Grjóthálsinum. „Við frumkynnum tvo nýja bíla og
verðum með sérstaka kynningu á Vegvísi, nýja leiðsögukerfinu fyrir Ísland,
en þessi búnaður er sá fyrsti sinnar
tegundar hér á landi með GPS-tengingu. Vegvísirinn mun fylgja Hyundai
4x4 línunni sem kaupauki þennan
dag. Þá verðum við með blöðrudýr og
pönnuboltann vinsæla fyrir yngra fólkið og pylsur og pepsí,“ segir Helga
Guðrún Jónasdóttir hjá B&L.
Bílarnir sem verða frumkynntir eru
Megane RS F1, 225 ha 2.0 ltr túrbó
sportbíll úr Megane línunni og lúxusútgáfa af Hyundai Sonata. „Þetta eru
hvort tveggja spennandi bílar. RS
stendur fyrir Renault Sport og lúxusútgáfan af Sonata er ætluð þeim sem
leggja áherslu á þægindi, mikinn
staðalbúnað og mikið rými.“

LAUGARDAGU R 25. júní 2005

3

Farartæki framtíðarinnar
» FASTUR

Eftir fáeina mánuði koma bílar á almennan
markað sem eru knúnir loftþrýstingi. Þessir
bílar eru umhverfisvænir og á verði sem
almenningur ræður við. Nokkir Íslendingar
hafa sýnt þessum bílum mikinn áhuga.
Ásgeir Leifsson verkfræðingur og Valdimar K. Jónsson, doktor í vélaverkfræði, hafa ásamt öðrum stofnað íslenska loftþrýstivélafélagið. Markmið félagsins
er stuðla að því að fluttir verði hingað til lands
nokkrir loftþrýstibílar til reynslu. Gefi það góða
raun getur Ísland átt kost á að vera í fararbroddi í
notkun farartækja sem ganga fyrir loftþrýstingi. Á
dögunum héldu Ásgeir og Valdimar til Frakklands til
að kynna sér loftþrýstibíla frá franska bílaframleiðandanum MDI. Þeir komu heim með tilboð í vasanum og bíða þess nú að íslenskir fjárfestar leggi þeim
lið.
Það er ekki ný tækni að nota loftþrýsting til þess
að knýja farartæki og í upphafi 20. aldarinnar voru
vélar af svipuðum toga notaðar til að knýja lestir í
námum. Þróun vélanna lagðist hins vegar af í kringum seinni heimsstyrjöldina. Fyrir 15 árum síðan hóf
franski verkfræðingurinn Guy Negre að þróa nýja
bílvél. Hún er knúin lofti sem er þjappað saman með
rafmagni og byggir því á þessari gömlu véltækni.
Eftir margra ára þróunarstarf hefur nú verið þróuð
heil lína af loftþrýstibílum, meðal annars fjölskyldubíll, smábíll, leigubíll, pallbíll og sendiferðabíll. Bílarnir eru búnir 90 lítra loftþrýstikút og hægt er að
aka allt að 200 kílómetra á einni hleðslu. Hleðslan
kostar um 100 krónur og hægt er að hlaða bílinn
heima hjá sér með venjulegu heimilisrafmagni eða á
þar til gerðri hleðslustöð. Frumgerðir bílanna eru
komnar á götuna og búist er við að framleiðsla bílanna hefjist innan skamms.
Ásgeir og Valdimar hafa mikla trú á loftþrýstibílum og efast ekki um að þeir henti vel hér á landi.
„MDI ætlar ekki að framleiða bílana sjálfir. Þeir
selja framleiðsluleyfi og það er í raun hægt að kaupa
fullbúna verksmiðju frá þeim,“ segir Valdimar.
„Þeir hafa skipt heiminum í markaðssvæði og þar
eru Norðurlöndin eitt svæði. Nú höfum við stofnað
Íslenska loftþrýstifélagið og okkur stendur til boða

» PU N KTU R
Gestur Ólafsson skipulagsfræðingur
telur að loftþrýstibílar gætu orðið vinsælir meðal ungs fólks.

Snýst
um lífsstíl
Gestur Ólafsson skipulagsfræðingur telur loftþrýstibíla henta vel hér á landi.
Valdimar við Citycat frá MDI. Citycat er smábíll með þremur sætum. Hann er lítill og léttur og hentar einkar vel í snattferðir innanbæjar.

að fá leyfi fyrir öll Norðurlöndin. Næsta skref er að
leita til fjármálastofnana til að nýta þessi leyfi.“
Ásgeir bendir á að sýnt hafi verið fram á að
tæknilega gangi þetta upp, nú eigi bara eftir að
framkvæma drauminn. „Um daginn var verið að
sýna vetnisbíl hér sem kostaði 60 milljónir en fjölskyldubíll frá MDI kemur til með að kosta eitthvað í
kringum eina milljón. Enn er margt óljóst í sambandi við vetnið og þróunin þar á langt í land. Vetnið er til dæmis hættulegt efni sem er vandasamt að
flytja og þar að auki er þetta dýr orka, dýrari en
bensín. Loftþrýstibílar ganga hins vegar fyrir eldsneyti sem kostar hér um bil ekki neitt, þeir eru ódýrir fyrir almenning og mun lengra komnir í þróuninni
heldur en vetnisbíllinn. Það væri því synd að láta
tækifærið fram hjá sér fara,“ segir Ásgeir. ■

Kostir loftþrýstibílanna frá MDI
Tæknin er til staðar og hefur verið það
síðustu 100 ár. Eftir margra ára þróunarstarf er bíllinn á leið á götuna.
Eldsneytið er alls staðar í kringum okkur og kostar ekki neitt. Ekki þarf að
sérvinna eldsneytið heldur aðeins hafa
réttu tækin til að meðhöndla það.
Engin mengun, útblásturinn er hreint
loft sem er um 10 gráðu heitt.
70–80 prósent orkunýting.
Ódýrir bæði í framleiðslu og rekstri.
Söluverð bílsins er um 800.000 krónur

og orkukostnaður er um ein króna á
hvern kílómetra.
Hægt er að hlaða bílinn heima hjá sér
en einnig á þar til gerðum hleðslustöðvum.
Hleðslan endist í allt að 200 km.
Bíllinn er jafn öruggur og hefðbundnir
bílar. Loftþrýstigeymarnir eru úr trefjaplasti og þola 300 bara þrýsting.
Gírkassinn er sjálfvirkur og tölvustýrður.
Hann hefur engin þrep þannig að ávallt
næst fullkomin nýting út úr vélinni.

MDI-fjölskyldubíll. Í honum eru
sex sæti sem snúa má á ýmsa vegu.

Hægt er að nota bensín, dísilolíu eða
gas sem viðbótareldsneyti.

„Íslendingar vilja eiga einkabíla. Við búum í úthverfum en
viljum vera frjáls ferða okkar.
Það kostar peninga, mengun
og umferðarteppur,“ segir
Gestur Ólafsson, arkitekt og
skipulagsfræðingur og áhugamaður um loftþrýstibíla. Hann
bendir á að loftmengun í
Reykjavík sé mikil og bílaflotinn á götum borgarinnar kosti
þjóðina um 110 milljarða á ári.
„Það sem er einna jákvæðast við þessa bíla er það hvað
þeir eru ódýrir. Um leið og
þeir menga ekki neitt kostar
lítið sem ekkert að reka svona
bíl. Í dag skiptast aðalútgjöld
heimilanna í þrennt, húsnæðiskostnað, samgöngur og mat.
Ef við getum skorið einn af
þessum kostnaðarliðum virkilega niður þá eru ótrúlegir
möguleikar í boði,“ segir Gestur en hann telur að loftþrýstibílar gætu orðið vinsælir meðal ungs fólks sem ekki vill
eyða miklum peningum í samgöngur en vill samt vera
frjálst ferða sinna. „Þetta er
spurning um lífstíl og lífsgæði. Viltu vinna langan
vinnudag til að hafa efni á því
að reka bíl eða viltu eyða tíma
þínum í eitthvað annað og eiga
bíl sem er ódýr í rekstri?“ spyr
Gestur. ■

JCB JS 330L árg. 1999
Vst. 9200

Iveco Eurotrakker 340 árg.
1997. Meiller hliðarsturtupallur
Burðargeta 18T

Áfram veginn
Einar Elí Magnússon kemst leiðar sinnar

Einkavæddir vegir
Hluti af skattpeningum okkar er eyrnamerktur vegakerfi landsins. Í
seinni tíð hefur komið á daginn að þeir aurar duga ekki til, enda erum við
stórhuga þjóð þegar kemur að framkvæmdum.
Víða erlendis greiðir maður vegtolla fyrir að nota hraðbrautir og þjóðvegi. Í Evrópu er vinsælt að setja svona gjaldheimtu á landamæri og
koma þannig í veg fyrir að útlendingar níðist á vegakerfinu með tilheyrandi tilkostnaði, til þess eins að frussast í gegnum landið á leiðinni eitthvert annað. Á Íslandi erum við alsæl ef erlendum gestum tekst að halda
bílunum sínum á hjólunum.
Hvalfjarðargöngin eru eini gjaldskyldi vegarkaflinn hérlendis og sá
fyrsti eftir að gjaldtöku var hætt á Keflavíkurveginum, sem var fyrir
mitt minni. Hugmyndin er að lækka gjaldið í göngin smám saman og
hætta svo gjaldtöku þegar þau hafa borgað sig upp. Þá mun ríkið fá
göngin afhent en gerð þeirra er framtak einkaaðila.
Umferð um Stórasandsveg, sem styttir leiðina á milli Reykjavíkur og
Akureyrar um 42 km, verður að öllum líkindum gjaldskyld líka. Enda
varla vanþörf á þar sem stórfé mun kosta að halda veginum opnum allt
árið um kring. Og í vikunni fengum við fréttir af því að undirbúningsfélagið Greið leið hygðist borga fyrir Vaðlaheiðargöng og greiða þau upp
með sama hætti og hafður er á með Hvalfjarðargöngin.
Þetta hljómar hreint ekki illa. Ríkið á fullt í fangi með hringveginn og
aðra þjóðvegi þó það fari ekki líka að bora göt hér og þar. Með því að
einkaaðilar taki að sér slík verk er búið að einfalda málið mikið. Maður
ræður hvort maður fer holótta og langa ríkisveginn eða stutta og yfirbyggða einkaveginn – og greiðir þá fyrir það.
Í rauninni er ástæðulaust að láta staðar numið við jarðgöng. Sennilega
væri best að einkaaðilar tækju að sér kafla úr hringveginum líka og
gerðu úr þeim almennilega vegi. Með nokkrum akreinum til beggja átta
og sjoppu við aðra hverja beygju. Það væri auðvitað rándýrt að ferðast
fyrstu árin en þegar allt væri búið að borga sig upp með arði mundi
veggjaldið lækka og við yrðum ævinlega þakklát fyrir góðu vegina
okkar.
Það mætti meira að segja leita víðar fanga en hjá sveitarfélögum og
verktakafyrirtækjum. Það væri ekkert fráleitt að til dæmis við Holtavörðuheiði væri stórt skilti sem á stæði „Þessi vegur er í boði Coca Cola.“

JCB fræsari árg. 2003
45 cm vinnslubreidd
12 cm vinnsludýpt

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

Vegmúli 4 • Sími 553 0440

[

Vegabréf
Athugaðu tímanlega hvort vegabréfið sé í gildi áður en haldið er til útlanda. Nokkra daga
tekur að endurnýja vegabréf og greiða þarf hærri upphæð ef óskað er eftir hraðafgreiðslu.

]
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54.950

Netverðdæmi 31. október - 29. nóvember

á mann miðað við að 2 fullorðnir ferðist
saman í 30 nætur á Veril Playa.

kr.

Innifalið er flug, gisting, morgunverður,
íslensk fararstjórn og flugvallarskattar.

Hlí›asmára 15 • Sími 535 2100

Inger upplifði ævintýri lífs síns í Suður-Ameríku. Nú er hún að safna peningum svo hún komist sem fyrst þangað aftur.

Með geitungum í Amazon
Þegar Inger Ásgeirsdóttir
sjúkraliði komst ekki inn í
læknisfræði við Kaupmannahafnarháskóla ákvað hún að
nota tímann í sjálfboðaliðastarf í Perú. Þar vann hún á
munaðarleysingjahæli í bænum Cuzco í Andes-fjöllum og
fór svo í ævintýraferð um
Suður-Ameríku.
„Ég byrjaði á að fara í fjögurra
vikna tungumálaskóla á staðnum
og fór svo að vinna á munaðarleysingjahæli fyrir þroskaheft
börn í bænum Cuzco, sem er í
3.400 metra hæð yfir sjávarmáli.
Bærinn er á Inkaslóðum og ber
þess merki, götur og torg eru
ævaforn og ólýsanega falleg,“
segir Inger. „Þarna verður óskaplega heitt á daginn en hitinn fer
niður undir frostmark á næturnar
og þar sem húsin eru ekki upphituð gat orðið ansi kalt. Það búa
þarna sennilega 300.000 manns en
það er þó ekki á hreinu þar sem
ekkert manntal er á þessum slóðum og fólk hvergi skráð. Þarna er
líka mikið um ferðamenn þar sem
þetta er síðasta stoppið áður en
farið er upp í Machu Picchu, sem
er vinsæll ferðamannastaður.“
Börn umvafin ást
Á San Juan de Dios-heimilinu þar
sem Inger vann voru 20-25 börn á
aldrinum þriggja mánaða til 22
ára. „Flestir eru í sjálfboðavinnu
en launaðir starfsmenn eru þrír
til fjórir. Börnin á heimilinu hafa
flest verið skilin eftir fyrir utan
eða fundist einhvers staðar í
reiðileysi. Heimilið er sjálfbært
og með eigin matjurtagarð og dýr
til slátrunar, en að öðru leyti mjög
fátækt. Börnin þurfa öll hjólastóla
en þeir eru aðeins þrír á heimilinu
og bleiur eru af skornum skammti
þannig að ekki er hægt að skipta
um bleiur nema tvisvar á dag.
Þegar börnin koma eru þau ekki
bara vannærð og veik heldur jafnvel full af ormum. Fyrsta daginn
minn þarna var ég að hugga lítinn
strák sem hafði grátið látlaust í
viku og vildi ekkert nærast. Þegar
hann hnerraði sá ég eitthvað
gægjast út um nefið á honum og
náði að grípa í það. Það var 12
sentimetra langur ormur. Þegar
búið var að ormhreinsa drenginn
fór hann að nærast og var hinn
hressasti þegar ég fór heim.“
Inger segir ekki hafa verið
erfitt að sinna þessum börnum og
sýna þeim hlýju. „Þegar maður er
með umkomulaus börn í fanginu

Þessi græni óhugnaður horfðist í augu við
Inger þegar hún féll fram fyrir sig á skógarstíg í Amazon.

Fiðrildin voru ekki stórmál enda ferðalangarnir orðnir vanari skæðari skorkvikindum.

Á toppi Wainu Picchu með Machu Picchu
í bakgrunni.

Það var frískandi að kæla sig í fossi í
frumskógum Bólivíu. Þarna eru Inger og
félagar rétt utan við Santa Cruz.

sem eiga svona bágt langar mann
bara að umvefja þau ást. Þá skiptir engu máli þó þau séu morandi í
einhverjum kvikindum.“
Inger vann í tæpa tvo mánuði á
San Juan de Dios, en þá fékk hún
bakteríusýkingu og endaði á spítala. „Ég mátti ekki vinna í nokkrar vikur á eftir svo ég ákvað að
ferðast um Suður-Ameríku þegar
ég var farin að jafna mig. Ég eignaðist marga vini þarna og fór með
hollenskum og áströlskum vinum
mínum um Bólivíu og Amazon.
Við eyddum svo jólunum í Úrúgvæ og áramótunum í Búenos
Aíres. Þetta var ólýsanlegt ævintýri.“
Inger var ein af þeim sem
misstu sig af skelfingu ef hún
fékk fiðrildi inn í íbúðina sína, en
nú kippir hún sér ekki lengur upp
við skorkvikindin.
Erfitt að kveðja
„Við vorum í Amazon á vesputímabilinu og það voru að meðaltali tíu til fimmtán geitungar
skríðandi á okkur. Þeir stungu
ekki en sóttu í saltið og sleiktu í
staðinn. Ég sá fljótt að æsingur og
öskur gerðu bara illt verra og
hætti því snarlega. Ég lenti líka
einu sinni í því að detta og bera
fyrir mig hendurnar og horfðist
þá í augu við baneitraða eiturslöngu. Ég slapp þó alltaf með
skrekkinn, en tveir vina minna
fengu í sig sníkjudýr og orma.“
Inger kom við í Cuzco á leiðinni heim og ætlaði að stoppa stutt
en ílentist í fimm vikur í viðbót.
„Það var svo erfitt að kveðja,“
segir hún. „Fólkið er svo yndislegt og þó fátæktin sé mikil og
eiginlega hálfgerð skálmöld ríkjandi, þá eru allir svo jákvæðir og
bjartsýnir. Menn stela reyndar
öllu steini léttara og allir lifa og
hrærast í fíkniefnaheiminum.
Börn niður í sex ára selja fíkniefni. En krakkarnir sem ég kynntist áttu sér draum um að mennta
sig og komast í burtu og þrátt
fyrir að þau eigi enga möguleika á
því var haldið fast í lífsgleðina og
bjartsýnina.“
Nú er Inger að safna sér peningum til að fara aftur út, en
stefnan er svo að komast í læknisfræðina í Kaupmannahöfn á
næsta ári.
„Ég lærði mikið á þessari ferð
og þá ekki síst að vera þakklát
fyrir það sem ég hef. Ég er mjög
meðvituð um það núna hvað ég er
heppin og nú langar að mennta
mig sem læknir og fara í framtíðinni til staða þar sem þörfin er
mest. Læknar án landamæra eru
til dæmis mjög freistandi.“ ■
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Ekur Íslendingum þvers og kruss um Evrópu
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Grétar Hansson frá Blikastöðum í Mosfellssveit hefur ekið með Íslendinga um Evrópu í sautján ár. Hans aðall er að vera
ávallt til staðar fyrir sitt fólk.
„Ég byrjaði í Lúxemborg 1988 og
hef verið í akstrinum síðan og
gengið vel. Byrja svona í febrúarmars og er fram að jólum,“ segir
Grétar og kveðst að vetrinum vera
mikið í að flytja skíðafólk, svo taka
við bændaferðir og alls konar hópferðir. Hann rekur rútuna sjálfur
en segist vera í góðu samstarfi við
fyrirtækið Guðmundur Jónasson
og segir að þar sé hægt að fá allar
upplýsingar. „Við tökum við farþegum hvar sem er á svæðinu, frá
Noregi til Sikileyjar. Ég hef verið
mikið í Danmörku og Þýskalandi
og undanfarin haust mikið í Ungverjalandi. Ferðaskrifstofurnar
skipuleggja ferðirnar yfirleitt,“
segir hann og kveðst hafa keyrt
fyrir Úrval-Útsýn, Heimsferðir og
fleiri. Svo er hann í tengslum við
þýskt fyrirtæki sem heitir
Vegareijsen í Düsseldorf þar sem
hann hefur aðstöðu til að gera við
og skipta út bílum.
Oft er vinnudagurinn langur
hjá Grétari. Hann þarf að vera í
viðbragðsstöðu
á
hótelunum
snemma morguns og þegar hann

Foo Fighters er meðal þeirra sveita
sem spila á Hróarskeldu í sumar.

Nokkrir miðar eftir
EKKI ER ALVEG UPPSELT Á
HRÓARSKELDUHÁTÍÐINA.

Grétar er þaulkunnugur bæði evrópskum hraðbrautum og fáfarnari sveitavegum.

kemur heim á hann eftir að þrífa
bílinn og gera hann kláran fyrir
næsta dag. Á kvöldin er hann til
staðar ef hópnum dettur í hug að
fara saman á matsölustað, blandar

þá geði við sína farþega og bíður
eftir þeim. Það kveðst hann hafa
fram yfir Þjóðverjana sem loka
rútunum klukkan 19. „Ég verð
bara eins og einn úr hópnum, horfi

ekki á klukkuna né hugsa um yfirvinnu. Fólki finnst þetta þægilegt
því stemningin er eins og það sé á
bílaleigubíl.

Nú styttist óðar í tónlistarhátíðina í
Hróarskeldu í Danmörku en hátíðin
fer fram 30. júní til 3. júlí.
Fyrir stuttu síðan gáfu Stúdentaferðir
út að uppselt væri á hátíðina en
stuttu seinna bættust við hundrað
miðar. Þessa dagana eru nokkrir
miðar eftir á hátíðina og gildir gullna
reglan: Fyrstir panta – fyrstir fá. Hægt
er að panta miða á exit.is.
Enn fremur er hægt að forvitnast um
hátíðina og spjalla við aðra Hróarskeldufara á vefsíðunni roskilde-festival.is.

gun@frettabladid.is

AQUIS handklæði
í ferðalagið
Í bakpokann, ferðatöskuna, sundið,
líkamsræktina ofl.
Taka lítið pláss, létt, þurrka vel,
þorna fljótt, alltaf mjúk.
Dreifing: Daggir s: 462-6640
www.daggir.is

Í ágúst verður boðið upp á beint flug til St. John’s á
Nýfundnalandi á vegum Hópferðamiðstöðvarinnar.

Ferðir til Sviss
og Nýfundnalands
Hópferðamiðstöðin – Vestfjarðaleið býður upp á beint flug til
tveggja borga í Sviss og stendur fyrir sumarferð til St. John’s á
Nýfundnalandi.
Hópferðamiðstöðin – Vestfjarðaleið býður um þessar mundir
flugsæti til borganna Genfar og
Zürich í Sviss á aðeins 20.000 kr.
fram og til baka með sköttum.
Um er að ræða takmarkaðan
fjölda sæta í vikulegu flugi um
helgar á vegum samstarfsaðila
ferðaskrifstofunnar í Sviss. Flogið er til Zürich fram til 20. ágúst,
en Genfar-fluginu lýkur 12. ágúst.
Sviss er ekki eini áfangastaður
ferðaskrifstofunnar því undanfarin ár hefur verið efnt til haustferðar til St. John’s á Nýfundnalandi. Dagana 11. til 19. ágúst
gefst í fyrsta sinn tækifæri til að
komast þangað í beinu flugi að
sumarlagi. Nýfundnaland er eyja
litlu stærri en Ísland og þangað er
gaman að koma. Dvalið verður á
Nýfundnalandi í átta daga og þar
sem flugið tekur aðeins rúma þrjá
tíma ætti tíminn að nýtast vel.

Margt er í boði á Nýfundnalandi hvort sem menn kjósa að
ferðast um landið eða dvelja í
borginni St. John’s. Hægt er að
rölta um borgina og nágrenni
hennar en náttúran á Nýfundnalandi er engri lík. Boðið er upp á
gönguferðir um Grose Morneþjóðgarðinn í Kanada, sem er á
heimsminjaskrá og lumar á víkingaminjum. Þá verður einnig
staðið fyrir sex daga rútu- og
skoðunarferð á víkingaslóðir þar
sem meðal annars verður komið
við í Leifsbúðum þar sem talið er
að Leifur heppni hafi komið að
landi þegar hann fann Ameríku
árið 1000.
Nánari upplýsingar um ferðirnar til Sviss og Nýfundnalands
má nálgast á skrifstofu Hópferðamiðstöðvarinnar að Hesthálsi 10
og á heimasíðunni: www.vesttravel.is. ■

[ 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

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

Peugeot 307 SW 2.0 5/2004 Ek.24
þkm. Sjálfssk,glerþak,álf,krókur,ESP
stöðuleikakerfi,CD,AC,þjónustubók.
Verð 2.250.- Áhv. 1.730.-

Toyota Rav4 2.0 6/1998 Ek.93 þkm.
Sjálfssk,álf. Verð 1.150.- Áhv. 900.- 18
þús á mán.
Saab 9-2 2.5 4WD 2005 árg. Ek.7 þkm.
Bsk,”17 álf,lúga. Verð 3.950.- Skipti ód.
skoðuð

VW Touareg V6 2004 árg. Ek.35 þkm.
Leður,lúga,CD magasín,18” álf. Verð
4.680.- Skipti ód. skoðuð

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

Ford Excursion Limited 7.3 disel.
12/2000 Ek.108 þ.mil. Sjálfssk,leður,8
manna,AC,krókur. Verð 3.750.- Áhv.
2.850.- 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.-

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

Mercedes Benz ML 320 Ek.98 þ.mil.
Sjálfssk, leður, lúga. Verð 2.950.- Skipti
ód. skoðuð.

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

Infiniti FX 45 3/2003 Ek.18 þkm. “20
álf,Xenon. Einn með öllu. Verð 6.190.Áhv. 1.300.- Skipti ód. skoðuð.

Cadillac CTS árg.’03. Ek.55 þkm. Sjálfssk, álf, CD, leður, AC, litað gler. Verð
4.270.- Áhv. 3.280.- Skipti ód/dýrari
skoðuð.

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

Ford Explorer XLT 2004 árg. 7 manna.
Ek.32 þkm. Álf,filmur,rafdr.sæti. Verð nú
3.090.- Skipti ód. skoðuð.

VW Passat TDI V6 Stw 7/2001 Ek.156
þkm. Bsk,lúga,Xenon,hraðstillir. Verð
2.390.- Skipti ód. skoðuð

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

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

Vw Touareq V8 2004 árg. Ek.35 þkm.
Leður, lúga, navi,”19 álf, loftpúðafjöðrun. Verð 5.740.- Skipti ód. skoðuð.

Jeep Grand Cherokee Ltd. 2000 árg. Ek.
85 þ. mil. Sjálfssk., leður, lúga, krókur.
Verð 2.150 þ. Skipti ód. skoðuð. Mjög
gott eintak.
Dodge Grand Caravan 3.3 2004 árg.
Ek.49 þkm. Sjálfssk,CD,AC,filmur. Verð
2.790.- Áhv. 1.430.- Skipti ód. skoðuð.

M.Benz AMG 50 V8 1997 árg. Ek.101
þkm. Leður,lúga,”18 álf. 350 hö. Verð
3.250.- Áhv. 2.090.- Skipti ód. skoðuð.

BMW 530 TD Touring 2001 árg. Ek.95
þkm. Steptronic,leður,lúga. Vel búinn
og eyðslugrannur disel glæsivagn. Verð
3.350.- Skipti ód. skoðuð.

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

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

Isuzu Trooper Tdi 35” 2000 árg. Ek. 170
þ. km. Sjálfssk., krókur. Verð 2.190.
Skipti ód. skoðuð. Fallegur bíll.

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

Mitsubishi Carisma GLX 1800 1998 árg.
Ek.67 þkm. Sjálfssk,álf,spoiler. Verð
780.- Möguleiki á 100% láni. 2 Eigendur frá upphafi.
Toyota Avensis 1800 Stw 8/2002 Ek.44
þkm. Sjálfssk, krókur, sportpakki. Verð
1.690.- Skipti ód. skoðuð. Einn eigandi,
topp viðhald.

Audi A4 1800 2/1999 Ek. 82 þ. km.
Sjálfssk., álf., CD. Verð 1.390 þ. Áhv. 760
þ.

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

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

Nissan Primera GX 1998 árg. Ek.77
þkm. Bsk,CD. Verð 540.- Möguleiki á
100% láni

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

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

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

BMW 318 Touring Disel Ek.110 þkm.
Bsk,álf,hraðstillir. Verð 2.350.- Skipti ód.
skoðuð.

Volvo S 80 Executive T6 6/2001 Ek.127
þkm. “17 álf,lúga,leður,CD magasín,280
hö. Tilboð 2.480.- Skipti ód. skoðuð.

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

Hyundai Santa Fe 2400 6/2002 Ek.73
þ. km. Bsk., álf., CD. Verð 1.940 þ. Skipti
ód. skoðuð.

Ford Escape XLT 3.0 6/2004 Ek. 25 þ.
km. Sjálfssk., álf., CD magasín. Innflutt
af umboði. Verð 2.990 þ.
Toyota Avensis Sol 1800 NEW 1/2005
Ek.6 þkm. Sjálfssk,”18 álf, lúga, CD,
vetradekk á “16 álf. Fylgja. Verð 2.790.Áhv. 2.250.-

Jeep Grand Cherokee TDI Laredo “35
2002 árg. Ek.49 þkm. Álf,krókur,”33
nelgd dekk fylgja. Verð 3.600.- Skipti
ód/dýrari skoðuð.

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

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

Dodge Grand Caravan 3.3 2004 árg. Ek.
38 þ. km. Sjálfssk., CD, AC, litað gler.
Verð 2.850 þ. Skipti ód. skoðuð.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is
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Sími 567 1800
Finndu rétta bílinn • www.bilamarkadurinn.is

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

Toyota Landcruiser 100 VX V8 05/98 ek
162 þ.km v. 2.990 þús. stgr.

Hyundai Accent LS árg. 7/1996 ekin
153 þús. km. Tilboðsverð 150.000.

Volvo V-70 Cross country 2,4L (193hö)
árg. 2/2000 ekinn 106 þús. km. Sjálfskiptur, leður, bíll með öllu. Verð
1.990.000 engin skipti.

SSangyong Rexton RX-290 TD-I árg.
8/2002 ekinn 64 þús. km. Sjálfskiptur
31” dekk,abs,asr spólvörn,álfelgur,geislaspilari,fjarst samlæs,dráttarbeisli,og m/fl verð:2,790,000-

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

Subaru Forester 4wd 07/99 s.sk., ek. 92 þ.km
V. 1150

VW Golf 1600 1998 ek. 130 þ. km. 5
gíra 16” álf., hiti í sætum, filmur, spoiler.
Verð 490 Tilboð 390 stgr. S. 690 6465.

M.BENZ E 200 K Classic (W211). 2005
módel 06.2004 Ek 29 þ.km - ABS
hemlar - 18” Álfelgur - ESP stöðugleikakerfi CD - Glertopplúga - Hiti í sætum Hraðastillir - Rafdrifin sæti- - Þjónustubók - og fl. Verð 4.390.000 Ágúst 8622000 E-mail magnusson@internet.is
myndir á www.bilasolur.is/magnusson.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is
M.BENZ C 200 KOMPRESSOR CLASSIC.
Árgerð 2001. Ekinn 47 þ.km. þúsund km.
2000cc slagrými. Verð kr. 2690.000

Dodge Caravan SE 3,0 árg. 02 ek 150 þ.km
V. 1999, lán 1.6540.-

Bílar til sölu

BMW 520 IA Ár 00 Ek 96 þ.km Litur
Grænsans- ABS hemlar - spólvörn Topplúga.Verð 1.490.000 Ágúst 862
2000 E-mail magnusson@internet.is
myndir á www.bilasolur.is/magnusson.

GULLMOLI Pontiac Firebird Trans Am
1995 með öllu, V8 5.7L, verð 1.500
þús. simi: 821-2848

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

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

Bílahornið
Funahöfða 5, 110 Reykjavík
Sími: 567 2400
www.bilahornid.is

NÝR BÍLL. Chrysler Sebring LXI V-6 árg 05
ek 0 V. 3550,-

BMW 740 DIESEL 250 hö Ár 2003 Ek
140 þ.km , 19” dekk ABS hemlar - ASR
spólvörn - ESP stöðugleikakerfi - Glertopplúga - Hiti í sætum - Hraðastillir Xenon aðalljós - ofl. Verð 6.390.000
Ágúst 862 2000 E-mail magnusson@internet.is myndir á www.bilasolur.is/magnusson.

mmc eclipse rs árg. 97, ekinn 109
þús.fluttur inn nýr ótjónaður, mikið
breyttur, verð 1090 þús. áhvílandi 240
þús. sími 8699231

M.Benz E 280 4 Matic Elegance 11/97 ek
100 þ.km V. 2750. Einn með öllu

MMC Galant árg 02 ek 15 þ.km V. 1990 Lán
getur fylgt. Öll skipti koma til greina
VW Touareg V-6 árg. 04 ek 19 þ.km V. 4700.
lán getur fylgt Skipti á ódýrari

OLDSMOBILE Regency árg 1989 ekinn
240þús km,sjálfskiptur, 3,8L,abs,álfelgur,dráttarbeisli,fjarsrýrðar samlæsingar,glertopplúga,leðurinnrétting,rafmagn
í öllu,allvöru teppi hlaðin búnaði á aðeins
kr:390,000-TILBOÐSVERÐ
190,000-

CHEVROLET LACETTI CDX , 04/2005
ek.1800 km. 1800 vél, 5 gíra, 4 dyra, 4
líknarbelgir,abs, rafm. í öllu, cd magasín
og fl. Engin skipti. Verð 1.450 þús. stgr.

M.BENZ SRINTER 211 CDI Dísel knúinn
109 Hö Nýskráður 11 / 2003 Ek 18
þ.km 3 manna ABS hemlar - ASR spólvörn - Rafdrifnar rúður- Vökvastýri Þjónustubók Verð 2.290.000 m/vsk
1.840.000 netto Ágúst 862 2000 E-mail
magnusson@internet.is myndir á
www.bilasolur.is/magnusson.

Nýr 2006 Mercedes Benz ML 350. Leðurinnrétting, 7 þrepa sjálfskipting, Topplúga, Harman Kardon hljóflutningsgræjur, Rafdrifin sæti, HID framljós,
ofl.ofl. Til sýnis á staðnum. Okkar verð:
6.390 þúsund.

Renault Clio 1400, nýskr. 11/98, ekinn
96 þús. 5 dyra og í góðu standi. Verð
400 þús. Upplýs. í síma 8228485 eða
5574039.
Toyota Landcruiser 100 VX Tdi leður, tems
07/98 ek 176 V. 3650 skipti ódýrara

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

(NEW) JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO 4x4 4,7, Ár 2005 Ek 3.500 km,
ABS - CD - Glertopplúga - ljósgrátt leður innnan - Dráttarkúla - Vél: 4,7 L
“Power Tech V8”, Skipting: 5 þrepa, Drif.
“Quadra-Drive”,- DVD ofl. Verð
4.390.000 Ágúst 862 2000 magnuson@internet.is myndir á www.bilasolur.is/magnusson.

Toyota Avensis 1,8 NEW 05/03 ek 30 þ.km
V. 2100 Lán kr 1600. Vel búinn bíll

LCr 90 GX, árg. ‘01, 33”, sjálfsk., disel,
ek. 98 þús. GullL, dráttabeisli, húddmerki, litað gler, varadekkshlíf, vindskeið og þverbogar. Verð 3.090 þús. S.
660 8107.

Dodge Caravan Base ‘97 vínrauður, til
sölu. 4cyl, sjálfskiptur, 7manna, fjarstart,
air-condition, ekinn 140 þ. Tilboð
óskast. S. 893 6563.
NISSAN 300ZX árg. 1988, ek. aðeins 55
þús.km. 3,0 vél, ssk. 200hö,rafm. í öllu,
leður,álf. T-toppur, nýyfirfarinn. Ótrúlegt
eintak. Verð 950 þús.

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

3 Nýir JEEP GRAND CHEROKEE
LIMITED 4x4 4,7, Ár 2005 Ek 0 - ABS CD - leður - Dráttarkúla - Vél: 4,7 L
“Power Tech V8”, Skipting: 5 þrepa, Drif.
“Quadra-Drive ofl. Verð 4.390.000
Ágúst 862 2000 magnuson@internet.is
myndir á www.bilasolur.is/magnusson.

Volkswagen Caddy, nýskr. 07/’97, ek.
147 þ. km, hvítur, segulband, heilsársdekk, vökvastýri o.fl. Verð 400.000. Vissir þú að Heimsbílar, Toppbílar og Bílalíf
eru á nýja stóra bílasölusvæðinu? Kíktu
á keppnisliðið.. en fróðlegt!

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000
a.magnusson

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

Golf st. ‘00 1,6 ek. 108 þ. Flott eintak.
Vetrard. á felgum. V. 890 þús. Uppl. í s.
866 7807.

BÍLAR TIL SÖLU

Chevrolet Equinox LTD árg . 05 ek. 3 þ.km
Tilboð 3950. lán 2800
Hyundai Coupe FX árg. 03 5 gíra ek. 28 þ.km
V. 1690. Lán 1500

VW Golf Highline 1,6 06/99 5 gíra
ek 91 þ.km. 100 % lán

Toyota Avensis 1,8 árg. 02 s.sk ek 65 þ.km
V. 1450

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.

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

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

ATH.
Erum með
kaupendur af:
7 manna bensínog díseljeppum
Jeep Grand
Cherokee
Allar gerðir af
Toyota Landcruiser
og húsbíla
VW Toureg
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Til sölu SAAB árg. 2000. Ekinn 92 þús.
Bíll í mjög góðu ástandi. Til sölu á sama
stað krakkareiðhjól fyrir 5 ára. Uppl í
síma 864 2896.
Nizzan Micra árg ‘94 ssk. Góðar græjur.
V. 160 þ. Uppl. í s. 849 0302.

0-250 þús.

WV Polo árg. 1997 til sölu, ekinn
99.000. Frekari upplýsingar í síma 690
0054 & 557 4890.
Til sölu L 300 4x4, árg. ‘92, ek. 179 þús.,
ágætis fjölskyldu eða vinnubíll. Verð
170 þús. Uppl. í s. 893 6243.
Daihatsu Charade árg. ‘93 til sölu.
Þarfnast viðgerðar. Ekinn innan við 100
þús. km. Selst á 40 þús. S. 860 0815.
Til sölu Mazda 626 árg. ‘88 sk. ‘06. Ford
Probe árg. ‘93 góður bíll með bilaða
sjálfskiptingu, tilboð. Einnig Audi 80
árg. ‘88 sem þarfnast smá lagfæringar.
Uppl. í síma 846 4783.

Vel með farinn Chevrol. Astro ‘99, 4WD,
8 manna, 4.3 l, 190 h.,leður, cruise,
omfl. Ásett 1590þ, Tilboð 1310þ S: 840
3425.

Daewoo Lanos ‘99, ek. 73 þ., spoiler,
toppl., CD, reykl. Verð 460 þ. Uppl. í s.
586 1330 & 848 8939.

Subaru Legacy ‘95 skoðaður ‘06. Ekinn
240.000. Ný kúpling, tímareim, bremsur, sumardekk. Bíll í góðu standi. Verð
290.000 staðgr. A.T.H. Gamall en heillegur tjaldvagn með nýju fortjaldi og
nýlegu tjaldi fylgir með. S 661 7709.

Opel Astra árg. ‘97, ek. 110 þús. Þarfnast smá lagfæringar fyrir skoðun. Tilboð
Óskast. Uppl. í s. 867 5066 og 691
1880.

Til sölu opel Corsa árg. ‘97, ek. 107 þús.,
5 dyra. Verð 180 þús. Uppl. í síma 690
9962.
Til sölu BMW 520 Steptronic, skráður
20.5.97. ek. 137.000 km. Bíll í topp
standi. uppl. Guðmundur í síma 867
1470

Mitsubishi Lancer GLXi árg. 1994 ekinn
284 þ. km til sölu á vægu verði. Upplýsingar í síma 824 0624.
Daihatsu Feroza árg. ‘90 ekinn aðeins
90 þús. Gott eintak. Verð 180 þús. Uppl.
í síma 862 5969.

Mazda 1300 árg. ‘96, sk. ‘06, ný
tímareim, nýtt púst, nýir bremsuklossar,
ný dekk, smurbók fylgir. Mjög góður
bíll. Verð 260 þús. Uppl. í s. 821 1774

Toyota Corolla árg ‘96, ssk, Ek. 109 þ.
km. Verð 400 þús. Uppl. í s. 863 6303.

Passat station ‘91 með reynslu krókur/sóllúga ágætur vinnubíll. Uppl. í s.
696 7994.

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

Renault 19 árg. ‘96. Ekinn 106 þús. Nýskoðaður. Sumar- og vetrardekk. Verð
ca. 200 þús. S. 552 8643.
Til sölu VW Golf ‘96, ekinn 117 þús. cd,
álffelgur o.fl. Skpt um kúplingu, fóðringar, púst o.fl. Góður bíll. Verð 390 þús. S.
693 0626.

M. Benz 190E ‘85, sk. ‘06, ssk., CD og
magnari. Verð 95 þús. S. 663 6208.
Ford250 árg 85 til sölu 6,9l vél er á
36tommu einnig 36t nelgd lítið slitinn
dekk til sölu upplýsingar í síma
8940438
Toyota Hiace árg. ‘93. Næsta sk. Okt.
‘06. Ek. 240 þ. V. 250 þ. Á sama stað er
óskað eftir 2ja öxla kerru. S. 898 8082.

Toyota Touring ‘91 ek. 260 þ. Fínn bíll
og talsvert endurnýjaður en þarfnast
smá lagf. Verð 70 þ. S. 844 2162.
Accent ‘96 ek. 110 þ. nýjar bremsur, ný
t/reim. Góður bíll, fæst á 150.000. Sími
867 3738.

Opel Corsa árg. 2000, ek. 93 þ. Sparneytinn bíll. Verð 400 þús. Uppl. í s. 699
4506.
Til sölu Skoda Fabia árg. 2000, ek. 30
þús., góður bíll í toppstand, vetradekk á
felgum fylgja með. Verð 790 þús. Uppl.
í s. 552 1691 & 699 7127.

Nissan Sunny ‘94, nýskoðaður. 120 þús.
Galant ‘89, nýskoðaður. 75 þús. Uppl í
s. 896 2552.
Subaru legasy station 91 ek 235 þ km
sjálfskiptur sk 06 verð 80 þ sími 8993939

Hyundai Pony árg. ‘94. Ekinn 134 þús.
Sk. ‘06. Gott eintak. S. 695 4022.
Traktorsgrafa Case 580 árg. 1981 í fínu
formi, verð 550 þús + vsk. Upplýsingar
í síma 893 3787.

Til sölu Daihatsu Feroza ‘94, í góðu
ástandi, Nýuppteknar bremsur, keyrður
ca, 150.000km, skoðaður ‘06, Verð: tilboð. Uppl. í síma 6900214.

Toyota Hiace 4x4 disel ‘92. Innréttaður
sem húsbíll með svefnplássi fyrir 4. Ek.
125.000. Verð 790.000. Upplýsingar í
síma: 5666601 og 6925522

Subaru Legacy ‘95. 2000. Verð
300.000. Uppl. í síma 893 5892.

Vel með farinn VW Golf Joker, sílfurgrár,
árg.’97, ek. 80.000 km. 5 dyra, beinsk.
1400 vél, álfelgur. Verð kr. 490.000.
S.898 0300.
MMC Carisma 1600, 100 hö. árg. ‘98,
ek. 78 þ. km. 15” álfelgur, sumar/vetrar
dekk. Tilboð 650 þús. Uppl. í s. 661
8661.

Toyota 4Runner árg. ‘91 sk. ‘06. Verð
aðeins 160.000, skipti koma til greina.
S. 661 3548.
Daihatsu Charade árgerð ‘90 til sölu.
Þarfnast viðgerða. Er með endurskoðun. 35 þúsund. Sími 590 4485 eða 896
1185.
Til sölu Skoda Felicia árg. ‘98, ek. 89
þús., beinsk. Verð 250 þús. Uppl. í síma
820 5863.

Chevrolet Suburban 5,3l Z71 ‘02 ek.62
þús. Ssk.Leður.Toppl.Dvd.rafm.í öllu
uppl. Í síma 660 3866.

Subaru Legacy 1800 árg. ‘90, sk. ‘06,
ekinn 200 þús. km, nú tímareim ofl.
Vetrardekk, dráttarkúla, heillegur bíll.
Verð 165 þús. S. 862 5247.

Til sölu Opel Corsa ‘98, ek. 92 þús. bsk,
8 vetrard. á felgum. Verð 390 þús. Uppl.
í s. 868 3096.

Til sölu Daihatsu Applause árg. ‘92, ssk,
góður bíll, gott verð. Uppl. í s. 899
1980.

Til sölu BMW 750 árg. ‘88, ek. 185 þús.
Uppl. í s. 696 7969.

Til sölu MMC Colt GLXI 1600, 10/’93,
ek. 155 þús. Mikið endurnýjaður, nýsk.
Verð 240 þús. Uppl. í s. 896 6171.

Renault Scenic II árg 2004. Ekinn 25
þús. Góður fjölskyldubíll, rauður með
álfelgur. Verð 1930 þús. áhvílandi 1490
þús. fæst fyrir c.a 400 þús. stgr. Athuga
skipti á ódýrari. tenor@mi.is s. 896
9410.

Daihatsu Charade árg. ‘94, ek. 105 þ.
km. Verð 240 þús. Vel með farinn og
mjög góður bíll. Bifvélavirki sem annast
hefur bíllinn tilbúinn að gefa upplýsingar. S. 824 1030.

Skoda Felicia station árg. ‘99, ek. 112
þús., beinskiptur, nýsprautaður, sumar
og vetrardekk, sk. ‘06, Verð 250 þús.
Uppl. í s. 690 0776.

Honda Civic ‘97, dökkgrænn ekinn 176
þús. Áhv. 250. Verð 490 þ. Uppl. í síma
699 7897.
Toyota Corolla 1600, nýmálaður, örlítið
breyttur, snyrtilegur bíll á góðu verði.
Uppl. í s. 869 8937.

Gæðabíll

500-999 þús.

Opel Astra st. 1600, árg. 2000, ek. 57
þús. ssk. silfurgrá, álfelgur, ný tímareim,
bremsuklossar o.fl. Vel með farinn. Tveir
eigendur. Uppl. í s.567 0333- Ásgeir.

Tilboð Tilboð!!

Renult Megane árg. ‘97. Ek. 150 þ. 5
dyra. Sk. ‘06. Smá útlitsgallaður en í
toppstandi. Listav 350 þ. Tilboð 200 þ.
S. 691 9374.

Golf ‘94 5 dyra, ek. 119 þús. samlitur,
mjög snyrtilegur. Verð 220 þús. Uppl. í
s. 867 7604.

Til sölu KU-657, Tilboð óskast. Toyota
Corolla 1300 sjálfskipt árg. 1995, ekin
69.500 km. Ljósblá sans. Sérlega vel
með farin og í toppstandi. Konu dekurbíll. Sem nýr að innan. Síma 892 5788

Til sölu Lancer Glxi h/b ‘91 ek. 170 þús.
Mikið endurný. Sumar og vetrard. S.
868 4611.

Vegna flutninga erlendis er til sölu
BMW 735I árg. ‘92 ekinn 250 þús.
dökkblár. V. 500 þús. stgr. Uppl. í s. 820
2213 og 691 1661.

Benz 200 diesel ‘86 til sölu. Sk. til
12/06. Sæmil. bíll. Uppl. í s. 897 4882.
VW Golf ‘94. Ek. 116 þ. Þarfnast smálagfæringa. Tilboð óskast. S. 820 2798.

Til sölu M Benz E240 árg.’98. Ek. 150þ.
km Ssk, 6 diska magasín, Topplúga, álf.
Auka dekkjagangur. Fallegur og góður
bíll V. 1990. þús. Uppl. í síma 896-1717

TILBOÐ Honda Civic Vti,160 hö árgerð
8/99, svört, 17 tommur og keyrð 149
þús til sölu Verð 690 þús. Gott eintak
Gsm: 6975637

Til sölu Toyota Carina E ‘93 sk. ‘06 og
Toyota Corolla ‘93 þarfnast lagfæringar.
S. 868 3069.

Opel Corsa ‘98, e.152þ, nýskoðaður,
sumar- og vetrardekk. Verð 270þ. S:
8676379

MMC Lancer árg. ‘89, verð 80 þús. Sk.
til okt. ‘06. Uppl. í síma 846 4483.
Til sölu Nissan Sunny árg. ‘93. Verð 190
þús. Uppl. í s. 820 3478.

Nissan Sunny 1600 árg. ‘92, ek. aðeins
106 þús. Verð 210 þús. Uppl. í s. 822
8841.
GTI Dynamic 4 Galant 4x4 til sölu, gott
eintak. Verð 250 þús. Sími 893 1413.

BÍLAR TIL SÖLU

MMC Lancer 4WD árg. ‘96 ekinn 191
þús. km. Sk. ‘06 dráttarkr. Mikið yfirfarinn verð aðeins 280 þús. Uppl. í s. 694
3309.

Til sölu Scania 6 hjóla m. krana árg. ‘80.
Verð 350 þús. + vsk. Uppl. í s. 895
7272.

Til sölu Mazda 626 árg. ‘89, vél nýuppgerð. Verð 60 þús. Uppl. í s. 845 3490.

VW Golf 1989 ekinn AÐEINS 59þ. verð
90þ uppl. í síma 8653499

Toyota Carina E Classic ‘97, 1600cc, 5
gíra, ek. 132 þús. Toppeintak. Verð 630
þús. S.860 5084/864 7654.

Vw polo 11/98, ek. 65 þ. km 5 dyra, 1.4
vél. Verð 280,000 möguleiki á 100%
láni. sími 899 3939.

Hyundai Accent árg. ‘96, ek. 115 þús. Í
toppstandi, verðmetinn á 225 þús.
Fæst á 100 þús. Uppl. í s. 663 4630.
Subaru Legacy station ‘93 ssk. Ekinn178 þ. Næsta skoðun maí. Verð 178
þ. Sími 557 3065.

Til sölu honda Civic árg. ‘98, ekinn
90þús, ný tímareim, þjófav. ofl topp
eintak. Upplýs í síma 8991178

Gullmoli.

Toyota Corolla 1,3 Xli Ekinn 138 þús,
bsk, 5 dyra sk. ‘06 , dráttark. sumar og
vetrard. Verð 370 þús. Uppl. í s. 899
5999.
Subaru Impreza Turbo árg. ‘95, ekinn
127 þús. Verð tilboð. Uppl. í síma 663
8639.

250-499 þús.

Til sölu Nissan Micra árg. 2001, ekinn
89.000 km. Mjög vel farinn bíll. Verð
450.000, áhv. lán. Uppl. í síma 822
7316.

Toyota Corolla H/B 1300 ‘95, 3ja dyra,
beinsk. keyrður 178 þ. Nýjar bremsur,
demparar o. fl. Verð 280 þús. stgr. Uppl.
í s. 899 9555.

Mitsubishi Lancer 1.6 ‘97. Fjórhjóladrifinn, ekinn 170 þús., beinskiptur. Verð
470 þús. Ath skipti á fellih. eða tjaldv.
Uppl. í s. 866 9799.

Opel Astra 1600, ‘99, ek. 70 þ.km.
Sjálfsk./þjónustubók/vetrardekk Verð
750 þús. Uppl. í s. 6602141

Renault Mégane 2000 til sölu. 5 g., ek.
60 þ. Toppbíll. Verð 780 þ., bílalán 500
þ. S. 899 3625.
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2 milljónir +

Bílar óskast
Óska eftir gömlum jeppa í sléttum
skiptum fyrir Fiat Uno Arctic árg. ‘93.
Uppl. í s. 661 1465.
0-150 þ. Staðgreitt. Ekki eldri en ‘93,
má þarfnast lagf. eða skoðunar. S. 659
9696.

Suzuki Baleno GLX 1600 skrán.d.
07/’97, ssk, CD, álfelgur, ekinn 116 þús.
Sk. ‘06. Sími 588 3601 & 861 3601.

Dodge durango ‘04 árg, ek 53.600 km,
5,7 hemi vél, 350 hö, 7 manna, Ssk og
6 diska magasín. verð:4.500.000.- kr,
áhv lán 3.000.000.-kr. upp í s 8656537
Róbert.

Honda Accord 2000i Ls ‘97 ek. 111 þ.
Mjög góður bíll, cd, álf., rafm., pluss,
krókur. V. 730 þ. S. 663 5989.

Til sölu Toyota Avensis árg. 06/ ‘03, ek.
49 þús., engin skipti. Verð 2.000.000.
Uppl. í s. 564 2488.

Toyota High Ace Turbo Disel ‘96, 9
manna, sjálfsk. rafm. í rúðum. Uppl. í
síma 861 2327.

Þessi í sumar!

VW Passat VR6, 2,8. Árg. ‘95, 200 hö,
ek. 135 þús. Svartur, frábært eintak. Vel
með farinn. S. 844 8378.
Clio ‘99 til sölu, ek. 75 þús. 5 dyra, sumar og vetrard. Verð 550 áhv. 300. Uppl.
í s. 663 5901.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Hágæða 3,6 metra
trampolin með 40% afslætti aðeins þessa helgi.
Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu.
Dótabúðin Kringlunni og
Dótabúðin Smáralind.

M. Benz 180C station ‘98. Ekinn 210
þús. Sjálfsskiptur, bensín, rafmagn í
rúðum, hiti í sætum. Verð 1150.000.
Skoða Skipti. Uppl. í s. 660 4545.

Grand Cherokee Ltd árg ‘00, ek. 70
þ.km., fallegur bíll með öllu. Ás.v. 2450
þús. áhv. 1 millj. Uppl. í s. 896 6101 &
564 3343.
2002 Nissan Almera, fallegur bíll, ek. 50
þús. 5 gíra, sumar og vetrardekk.
Áhvílandi lán 700. Verð 1.190 þús S.
660 7750.

Supereintak af MB 200E, 07/93, ekinn
97 þ. km. Ssk., toppl. álf., þjónustubók.
Uppl. í s. 824 5864.

Subaru Legacy GL 2000, ‘99. Ekinn 64
þ. km. Sjálfsk. Verð 1.300 þús. Uppl. í s.
669 9485.

Til sölu Peugot 306 árg. ‘99, ek. 111
þús. Ásett verð 540 þús., tilboð 350
þús. S. 895 8140.

Til sölu impreza WRX 03, ekinn 32,
17”felgur,filmur,topplúga,körfustólar,
spoilerar Mjög góður og heilegur bíll.
Áhvílandi lán. 8626280 Pétur
BMW 540i , 10/96, ekinn aðeins 95
þús. Mjög vel útbúin aukabúnaði, þjónustubók frá upphafi. Verð 1.990 þús.
Uppl. í síma 864 7573.

Volvo V70 XC, árg. 2001 til sölu á góðu
verði. Uppl. í s. 660 3877.

Hyundai H-1 árg. ‘03, ek. 186 þ. Gott
lán getur fylgt. Mjög góður bíll. S. 892
0501 eftir kl. 17.
Til sölu Passat árg. ‘99, beinsk., nýyfirfarinn, í toppstandi. Verð 850 þús. Uppl.
í s. 692 8909 Kristján.

Toyota Celica ‘00, ekinn 75 þús. Uppl. í
s. 693 3443.

Mercedes Benz 220 CDI árg. 2000.
Uppl. í s. 690 1990.

Liberty Sport 2004 til sölu 3.7 6 cyl ssk.
Ek. 14 þ. m. Skemmdur kostar ca 1.150
þ. m/gjöldum er í USA. Sími 694 3636.
Subaru Legacy 2000 árgerð, ekinn
87.000 km. CD, álfelgur, spoiler.
Áhvílandi c.a. 550 þ., verð 1320 þ. Upplýsingar í síma 899 1649. Bíllinn er
staðsettur á Akureyri.

MMC Lancer EVO 8 ‘04. Ek. 19 þ. 20”
felgur. Sóllúga, Xenon, græjur og margt
margt fleira 340+ hö. Uppl. í s. 894
9731.

Einstakur gullmoli. Ford Focus 1400,
2002, ek. 24 þús. Verð 1250 þús. Uppl.
í s. 861 7120.

Tjaldsvæði og gisting.
Gesthús, Selfossi.
Upplýsingar í síma
4823585 og gesthus.is
Kæri ferðalangur. Höfum
opnað nýtt Eddu hótel á
Vopnafirði.
Kynntu þér tilboð á hoteledda.is
Hótel Edda

Íslensk paprika, hollt ljúfmeti í salatið, á brauðið
og með öllum mat.
Íslenskt grænmeti.
Ævintýraskógur fyrir börnin á Kirkjudögum
ókeypis- allir velkomnir
kirkjan.is
Humarlokur, súpa og
fleira girnilegt
á Kaffihorninu á Humarhátíð.
Yfir 1200 vörutegundir á
útsölu.
IKEA
Gerum föst verðtilboð.
Vatnsvirkinn Ármúla 21

framkollunarthjonustan.is

Sumarhátíð Séð og Heyrt
og Hagkaupa verður í
Skeifunni, í dag
frá 13 til 16.
Á Móti Sól, hoppukastalar,
pylsur, gos og fleira.
Séð og Heyrt, gerir lífið
skemmtilegra.
Opið frá 10 til 16.
Vatnsvirkinn Ármúla 21
Íslensk paprika, safarík og
brakandi fersk.
Íslenskt grænmeti.

Útimessa á Kirkjudögum
Skólavörðuholti í dag kl.
18
kirkjan.is
Útsalan er hafin. Opið til
sex.
IKEA
Hófadynur við allra hæfi,
Reiðskóli, Kúrekaferðir,
Fjölskyldudagar.
Íshestar.is,
sími 555-7000
IBB baðherbergisvörur
Vatnsvirkinn Ármúla 21

Hamborgaratilboð.
Vitaborgarinn Ármúla,
Vitabar.

Þelamörk
heit sundlaug.

Árleg flughelgi Flugsafns
Íslands á Akureyri
laugardag og sunnudag
25. og 26. júní.

Jónsmessuganga um Elliðaárdal. Lagt af stað frá
Árbæjarsafni klukkan
22:30

Rýmum fyrir nýjum vörum.
IKEA

Hljóðlaust múrbrot,
Robot sem vinnur á við
10 menn.
Stór og smá verk.
Upplýsingasími
892-0777

Baðherbergisvörur í miklu
úrvali
Vatnsvirkinn Ármúla 21

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

Til sölu M Benz E240 árg 1998. Ekinn
150,000 km, Sjálfsk, 6 diska magasín,
topplúga, álfelgur. Auka dekkjagangur.
Fallegur og góður bíll Verð 1990. þús.
Uppls í síma 896 1717

BMW 325-Cabrio mikið breyttur bíll,
leður, læst drif, flækjur, xenonljós- allur
pakkinn. Verð 865 þús. Uppl. í s. 844
6799.

Óska eftir bíl frá 0-150 þúsund. Allt
kemur til greina. Uppl. í s. 899 4096.

Nizzan 350z 2004 ek.4 þ ásett verð
4290 fæst fyrir yfirtöku á láni 3680.
70þ. mán næsta afb. júlí uppl.
8979398, 8692682

1-2 milljónir

Til sölu VW Polo 1.4, árg. ‘00, ek. 85
þús., ABS, rafm. í rúðum. Verð 590
þús.stgr. Uppl. í s. 899 5522.

Óska eftir BMW eða Benz stærri gerðinni, 4ra dyra. Allt kemur til greina.
Mega vera bilaðir. Uppl. í s. 690 4045.

Þessi glæsilegi Mitsubishi Endeavor
AWD er til sölu. Árgerð 2004. Keyrður
40.000 km. Vélarstærð 3,8 lítra V6
bensínvél 225 hestöfl. Sjálfskiptur, rafmagn í öllu, geislaspilari innbyggður,
loftkæling og margt fleira. Verð 3.500
þúsund. Elvar s. 662 3158 og Snæþór s.
897 0807.

Til sölu M.Benz C-280 Elegance ‘95,
193 hö., ek. 173.000 km. Bíll með öllu.
Verð 1.500.000. Engin skipti. Uppl. í
síma 693 8899.

Opel Vectra 1.6 ‘98 ek. 121 þ. km. V.
740.000. Ssk., svartur. Uppl. í s. 693
9320.

Til sölu VW Polo árg. ‘00, 5 dyra,
1000cc, ekinn 82 þús. Nýskoðaður ‘06.
Verð 530 þús. Uppl. í síma 660 7033.

Óska eftir bíl á 0 - 200 þúsund. Allt
kemur til greina. S. 696 7666.

Dodge Caravan 3,3 SXT árg. ‘05 ekinn 2
þús. m. DVD. Verð 3.300 þús. Uppl. í
síma 695 0777 & 564 0705.

BMW 318i ‘97, sportinnrétting, ný sumardekk. Verð 780 þús. Ath. skipti á ódýrari Carinu. Uppl. í s. 823 5227.

Toyota Touring árg. ‘98 ekinn 44 þús.
Verð 570 þús. Óska einnig eftir 2ja öxla
kerru. Uppl. í síma 898 8082.

Ford Explorer ‘04, ekinn 32 þús. km,
hlaðinn búnaði, eins og nýr. 3.150 þús.
stgr. Uppl. í s. 899 4824.

Honda CRV kemur á götuna 10/’02 ekinn 49 þús. Aukahlutir, húddhlíf, kastarar, litað gler og dr.kúla. Reyklaus. Verð
2.280 þús. Uppl. í síma 860 3550 & 473
1280.

VW Golf Hiline 1,6 skrd. 08/03, beinsk.
sumar & vetrardekk. Dráttarkúla. Uppl. í
síma 898 2195.

18-34 ára konur allt landið
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Honda Integra Type R 190 hö ‘99. Ekinn
80 þús. Hvítur. Upplýsingar í síma 663
0015.

Til sölu Toyota Corolla SI ‘94, nýupptekin vél, topplúga, kraftpúst, KNsia, 16”
álfelgur. Í toppstandi. V. 390 þ. Uppl. í
síma 821 5105.

Chrysler PTcruiser 2,0 Touring. Innfl. nýr
12/2002. Mjög gott eintak ek. 29 þ. km.
Ásett 1.880 þ. kr. Áhv. ca. 1.250 þú. kr.
(21 á mán.) Uppl. í s. 844 4425.

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.

10

Rás 1+2

5

Til sölu Honda CRV árg 03/05, ekinn
4.100 km, sílsarör, dráttarbeisli, spoler,
og fl, Verð 3.0 millj. Upplýs. S. 660
1303.
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Jeppar

Til sölu Grand Cherokee Laredo. Árg.
‘94, 8 cyl. Uppl. í síma 893 7769. Engin
skipti.

Gott eintak af Ford Explorer Ásett verð
420 þús. Ath. öll skipti. Uppl. í síma 899
3621.

Til sölu Willys CJ7 árg. ‘82, sk. ‘06, wagoner hásingar, ný 38” dekk, tilbúinn í
Þórsmörk. Sumartilboð. Uppl. í s. 696
1820.

Suzuki vitara 1996

Vel með farinn Suzuki Vitara. Ek. 128.
þús. Sk. ‘06. Er núna á 32” dekkjum og
fylgir aukagangur á felgum. Nýlega
skipt um kúplingu, tímareim ofl. Cd og
talstöð. Verð 550 þús. stgr. eða skipti á
ódýrari. Uppl. í s. 820 1909. Bíllinn er til
sýnis hjá Toyota á Selfossi.
Toyota Double Cap árg. ‘93 ekinn 170
þús. þarfnast viðgerðar. Uppl. í síma
862 4035 & 564 1721.

Chevr. Suburban 02, 5,3 ltr. bensín ek.
56 þús. km. með öllu, 7 manna. 2
dekkjag. á felgum. Uppl. í s. 663 5901.

Til Sölu Toyota 90 GX árgerð 2000 Vel
með farinn bíll með miklum aukabúnaði Upplisingar í 6906216

Ford Econoline 350 XL. 2002. V8 5.4
bensín. 14 manna. Ný dekk og ýmsir
aukahl /65.000 M V. 2.250.000. Uppl. í
s. 822 1595.

Til sölu MAN 95, 49 farþega, lítur mjög
vel út, 420 hestöfl, Bíla-og vélasala
Borgarnesi, 437-1200/894-8620
M.Benz 815 Vario Nýskr. 04/’00 innfluttur nýr, 19+1, ek. 125 þ.km. m/loftfjöðrun, hvítur nýsprautaður. Uppl. í s.
696 5103 & 696 5104.

Vörubílar

Toyota Landcr 80, árg. 1991, VX diesel,
ssk., ek. 295 þús., þjónustubók, ný 33”
dekk. Verð 1.590 þús. Uppl. í síma 897
7345 & 822 0885.

Nissan Patrol 2.8TDI, ‘95. Ek. 286 þ. 38”
br. Gríðarlega mikið endurnýjaður. Í
toppstandi. V. 1.590 þ. S. 863 9443.

Til sölu Toyota 4runner breyttur fyrir 38”
gormar að aftan, auka tankar. Uppl. í s.
896 2414.

Til sölu Patrol árg. ‘98. ek. 127 þús. 38”
br. nýtt 3” púst ofl. Uppls: 892-1179

Musso Grand Lux ll, árg 2000, ek. 101
þús. V6 220 hö. Ný 33” dekk. Nýyfirfarinn og í góðu standi. Verð 1.690 þ. Sími
892 6105.

Mótorhjól

Pallbílar

Til sölu Honda Shadow Aero með
aukakrómi fyrir 130 þús. Gullfallegt
hjól, fæst á milljón með galla. Uppl. í s.
822 2448.

Ford F-150 Lariat, 2004, ek. 24 þ. km.
Leður, toppl. o.fl. Verð 3.690 þ. Uppl. í s.
897 7345 & 822 0885.

Ford Explorer ‘95, ek. 180 þús. Verð 770
þús. Uppl. í s. 893 0589.

M-Benz 1619 árg 1981 ek 220þús ( aðeins 20þ á vél ) Nýleg deck pallur og
sturtur.

Mitsubishi Montero 2004 3,8L
e.31.300km. ssk, 7manna, Leður, topplúga, litað gler, dráttarkúla, 6 diska
magasín, EPS og fl. Uppl 8243801

Til sölu Terrano ll SE, TD 2700 árg. 1999
ek. 137 þúsund km. Sjálfsk. með krók
og topplúgu. Fjórar auka felgur fylgja.
Verð 1.470.000 kr. Uppl. í síma 896
2107 og 588 7375.
Til sölu Isuzu Trooper 3.0L Dísel. Árg.
‘99. Ek. 190 þús. Góður bíll á góðu
verði. Uppl. í síma 892 2150.

Daihatsu Feroza EL-II ‘93 ek. 170 þ. sk.
‘06. Alvöru jeppi, HI/LO, sjálfv. driflæs.,
mjög gott útlit og ástand. Verð 190 þús.
Sími 845 9670.

Fiat Rimor 1,9 TD, 2000 módel, ek. 73
þ. m/öllu, gerfihnattasjónv., Markgisa
fortjald, ísskápur, VC, sturta, miðstöð,
svefnp. f/6, toppbox, cd, bakkmyndavél, vetrareinangrun, nýtt í bremsum og
legum, nýskoðaður. Verð 3,5 m. Uppl. í
s. 699 5959.
Til sölu VW Transporter árg. ‘87. Húsbíll
með öllu. Nýsk. Verð 490 þús. Uppl. í s.
894 4008.

Til sölu Grand Cherokee limited árg. ‘99
ek. 83 þ.km. Verð 2150 þús. Uppl. í s.
8934127.

Til sölu Honda CRV Advance ‘99. Ek.
103 þ. km. Topplúga, spoiler, sumar og
vetrardekk, rafmagn í öllu, fjarstýrðar
læsingar. Sk. ‘05. Mjög fallegur bíll. Verð
kr. 1.490 þ. áhv. ca ein milljón. Uppl. í
síma 565 1537, 899 9121 & 660 0698.

Aukapakki dauðans- DVD útgáfan. 5,4
Lincoln Navigator. Árg ‘00!! Ek. 67 þ.
míl, reyklaus. Verð 3.5 millj. Áhv. 2,5m.
Skipti mögul. á ódýrari. Uppl. í s. 898
0066.

Til sölu Scania P82 árg 1984 ek 414þús
Krani og víraheysi fylgja.

Fornbílar

VW Bjalla ‘74, mikið af varahlutum
fylgja, sk. ‘06, mjög gott eintak. Uppl. í
síma 824 4108.

Til sölu Nissan Patrol SE+ árg. ‘98, 44”
breyttur, er á 38”. Ek. 111 þús. Toppbíll.
Verð 2.590 þús. eða tilboð. S. 861
9742.

Ford Transit 350 2,4 Tdi dísel, árg. 2001,
ekinn 59 þús. Uppl. í síma 863 1321.

Til sölu Hyndai SantaFe nýskráður
03/’02, beinskiptur, 145 hö, ek. 50 þús.,
leðuráklæði, CD, nýyfirfarinn og skoðaður ‘06. Verð 2.100.000. Uppl.í s. 696
8387.

Til sölu MMC Pajero ‘87 stuttur 2.6
bensín ekinn 165.þús sk ‘06. Góður bíll.
Uppl. 8916941

Toyota LC 90, 38” br., árg. 1999, tilboðsverð 2.950 þús. Toppbíll. Hjalti s. 840
6803.

Fiat Euramobil árg. 1992, dísel 2,5 ekinn 147 þús., bíll í góðu standi. Uppl. í
síma 461 2533 eða nonni@bilak.is

Patrol skr. 09/’99 ek. 113.000 39.5”
dekk, gott viðhald, lán áhv. Uppl. í s.
891 7958.

Dodge Dakota ‘03, ek. 32 þús. 6 cyl.
Verð 2.350 áhv. 1.850. Uppl. í s. 663
5901.

Toyota LC 90 GX ‘97 38” 7 manna, 5
gíra, 4:88. Ekinn 214. Aukatankur, spilbitar o.fl. Verð 2,4, áhvílandi 1 m. kr. S.
864 4604.

Fiat Dukato ‘93 til sölu.Svefnaðstaða f.
6 m. Heitt og kalt vatn, sturta. Verð
2.550 þús. Uppl. í s. 898 2677 og 555
0727.

Glæsilegur Dodge Ram V 10 árg. ‘96,
með 11 feta pallhýsi, góður aukabúnaður. Verð 2.850 þús. Uppl. í s. S. 897
4630.

Til sölu Musso Turbo diesel Grand Lux
‘99. Ekinn 110 þús. km. Topplúga, 33”
nýleg
dekk.
Dráttarkúla,
Verð
1.850.000. Skoða skipti. Uppl. í síma
660 4545.

Sendibílar

Nissan Patrol f.skr. 09.1999 ek. 113, ný
39.5” dekk, fullt af dóti, gott viðhald
uppl. 891 7958.

Til sölu Volvo FH 16-520 árg. 1999 allur
á loftpúðum með glussa kerfi, góður
bíll í topp standi. Uppl. í síma 893 6858
Jón Gunnar.
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
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.

Húsbílar

Yamaha V-Max 97, ek. 8 þús m. V. 750
þús. Uppl. í s. 663 5901.

Til sölu Honda Goldwing 1985 afmælistýpa 1200 cc í toppstandi. Hlaðið
aukabúnaði og krómi. Verð 750 þús.
Upplýsingar í síma 897 1476, Torfi.

Til sölu T5 Kombi árg. ‘04. 2,5 dísil, 8
manna, 6 gíra, beinskiptur, olíumiðstöð.
Ekinn 23 þús. km. Verð 2.900 þús, engin skipti. Upplýsingar í síma 822 8808.

Til sölu Grand Vitara V6 árg. 2003, ek.
64 þús. 7 manna. Verð 2.620 þús.,
áhv.lán 2.070 þús. Uppl. í s. 691 1603.

Til sölu Nissan Patrol árg. ‘93, breyttur
38”. Verðtilboð. Áhv. 700 þús. Skipti
möguleg á ódýrari. S. 892 7214.

Chevrolet Silverado árg. 2000, breyttur
fyrir 36’’. Gullmoli með öllu. Verð 2850
þús., áhv. 1500 þús. Ath sk. á ód. eða
dýrari. Uppl. í s. 892 3248.

Toyota Double Cap árg. ‘96 ekinn 166
þús. Bensín, upphækkaður 33” dekk,
nýskoðaður. Verð 790 þús. Uppl. í síma
567 2148 & 693 4021.

Nizzan Patrol 3.0 Elegans árg 2001 ekinn 85 þús. 1 eigandi, toppeintak. Verð
2.950 þús. S. 426 8598 & 895 6291.

Nissan Terrano II árgerð 2000 33”
breyttur, ekinn 116 þ.km, ssk, leður, CD,
rafm. í öllu. Verð 2.190.000. Uppl. s. 6
59 1461.

Hópferðabílar
Fiat Euro Mobil 1.9 td árgerð 2000 lítið
ekinn og vel með farinn bíll. Uppl. í s.
696 6686.

Sumarvertíðin í hámarki. M-Bens Vario
815,árg.2000,4x4,20
farþ.,ek.160þ.,V.6.950þ.Ath.skipti á 8-15
manna bíl.Farangurskerra getur fylgt.
S:892-0124

Til sölu 7 ft. Starkraft pallhýsi árg. 1999.
Mjög lítið notað. Uppl. í síma 893 8646.

Til sölu Suzuki DR 650, árg. ‘91. Ek. 33
þús. Hjól í toppstandi og lítur vel út.
Verð 185 þús. Uppl. í s. 895 5501.

Til Sölu Honda Shadow Sabre 1100 .
Árgerð 2000 Ekið 2900 mílur Stórglæsilegt hjól Verð 970 Þús Staðgreitt Sími
6638662
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Lyftarar

Suzuki RM-Z 250 árg. ‘04-’05. Ek. 310
tímar. Eins og nýtt. S. 866 4923.

Kerrur !

Fólksbíla-, mótorhjóla og jeppakerrur úr
galvaniseruðu stáli, með og án sturtu,
með og án bremsa, með ljósabúnaði.
Verð frá 85.000 Vélar og þjónusta
Reykjavík, sími 5 800 200. www.velar.is
Hafið samband við sölumenn.

Suzuki 550L. Árg. ‘85, ekið 9.200 km.
Verð 150.000. Uppl. í síma 693 7828.

Til sölu Yamaha WR 450F 2004. Sem
nýtt. Verð 650 þús. S. 897 3188.
Til sölu Honda VTX 1800 árg. ‘03 svart.
Ek. 5500 míl. Mikið af aukahl. V. um
1400 þ. Uppl. í s. 862 4175.
Motorcross hjól óskast. ca 400cc og
annað ca 80cc. Uppl. í s. 896 6005.
Kawasaki KX 250 ‘99, nýr stimpill og
nýupptekinn dempari. Verð 280 þús.
Uppl. í s. 896 6171.
Til sölu Kawasaki KDX 450 árg. ‘84,
krosshjól/ Enduro, nýuppgert. Verð 120
þús. S. 698 7600.
Til sölu Kawasaki KX 250, árgerð 99.
Pro circuit púst, ný dekk. Uppl. í s. 616
6514.
Yamaha IZF 600 R árg. ‘97, ek. 18.000
km, lítið tjónað. Tilboð óskast. Uppl. í s.
869 8937.
Til sölu Yamaha WR 450 árg. 2004 ekið
150 km. Er eins og nýtt. Verð 670 þús.
stgr. Uppl. í síma 691 6060.
Gokart bíll til sölu, gott eintak, lítið notaður. Fullt af varahlutum fylgja, t.d.
regndekk. Skipti mögul. S. 893 1413.

Fjórhjól

Trilla til sölu 2,2 tonn, smíðaár 1979 í
bátalóni. Lengd 6,80m. vél 22hp buck.
Grásleppuspil, litadýptarmælir, tvær
handfærarúllur (snellur). Verð 350 þús.
eða tilboð. Sími 866 4379 & 587 5780.

Hjólhýsi

Óska eftir skellinöðru. Verður að vera í
góðu lagi og helst skoðuð, staðgreiði. S.
894 9226 Jóhann.
Óska eftir góðu ferðahjóli. Skoða allt.
Áhugasamir hringi í s. 892 7574 eftir kl.
18.

Til sölu 14 feta Viking fellihýsi með útdraganlegri hlið. Topp ástand, árgerð
2005 Verð 850.000. Uppl. í síma 662
4499.

Til sölu Hobby Landhaus hjólhýsi mjög
vel með farið. Einnig sumarbústaðaland tæpur hektari í landi Svínavatns.
Ýmiss skipti koma til greina. Uppl. í s.
897 6302.
Hjólhýsi af stærri gerðinni til sölu. Uppl.
í síma 891 8853 & 897 0214, Hjólhýsasalan ehf.
Til sölu glæsilegt nýtt Hobby hjólhýsi
árg. 2005 á góðu verði. Uppl. í s. 849
6004.
Nýtt fortjald passar á hjólhýsi, húsbíl,
fellihýsi frá 3-4m. Verð 70 þ. S. 893
3347.
Til sölu nokkur hjólhýsi að smærri gerð,
hentug fyrir fólksbíla. Verð frá 1.390
þús. Til sýnis og sölu hjá Toppbílum,
Kletthálsi 2. S. 587 2000 www.toppbilar.is

Fellihýsi

Esterel top-volume árg. ‘96 með fortjaldi 2 gaskútar, nýr rafgeymir, mjög vel
með farinn verð 1.050 þús. Einnig til
sölu lítið notuð Yamaha vespa árg.
2001 V. 150 þús. S. 426 8598 & 895
6291.

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

18” Audi álfelgur og dekk alveg nýtt. V.
140 þ. Uppl. í sími 897 7933.

Bátar
Varahlutir

Fellihýsaleiga.

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

Fellihýsaleiga

Leigjum út fellihýsi í sumar. Allt nýir
vagnar. Ó. Pét. fellihýsaleiga. S. 822
1920 & 822 1919. opet@simnet.is
Fjord Dolphin 775 skemmtibátur með
öllu. Heitt og kalt vatn, radar, GPS og
margt fleira. 260 Hestafla vél Volvo
Penta Dísel. Upplýsingar í síma 893
6404.

Til sölu Coleman Cheyenne fellihýsi
með kistu árg. 2004, með öllum aukabúnaði. Uppl. í s. 567 5226.
Til sölu Palomino Colt 2001 mjög vel
með farið, lítið notað, staðsett á Norðurlandi. Uppl. í s. 662 6176.
Til sölu Palomino Mustang 12+1 fet
árg. ‘02. Lítið notað. Uppl. í síma 892
8523.

Tjaldvagnar
Fallegt Paradiso fellihýsi með fortjaldi til
sölu. Sími 567 5027 & 867 5090.

Hraðbátur Fletcher Arrow 14 fet, gengur 40 m. stöðugur og mjúkur í sjó V.
550 þ. S. 893 3787.

Til sölu vel með farinn Komatsu tjaldvagn árg. ‘97, með fortjaldi. Gashella og
vaskur áfast. Verð 230 þús. Uppl. í s.
694 1006.

Til sölu 19 feta Shetland bátur og 17
feta bátur í góðu standi. Einnig Jet Ski.
Uppl. í síma 892 4307.

Óska eftir ódýrum tjaldvagni frá 0100.000. Uppl. í síma 823 0500.

Óska eftir utanb. mótor 10-40hö einnig
óskast slöngubátur. Uppl. í síma 823
0500.

Óska eftir 4ra manna vagni með eldunaraðst. Uppl. í s. 554 4153.

Til sölu 35 tn. eikarbátur, þarfnast lagfæringa, vél gangfær. Fínn í ferðamennina. Uppl. í síma 663 5901.

Til sölu Camplet 88 með fortjaldi. Verð
170 þús. Uppl. í s. 868 3069.
Til sölu ótrúlega vel með farinn og
upph. á fjöðrum Combi Camp tjaldvagn
árg. 91 með kassa, fortjaldi og segli.
Verð 290.000. Uppl. í síma 868 3111.
Til sölu Grizzly 250cc fjórhjól ‘03. Lítið
ekið og gott viðhald, í toppstandi. Verð
330 þús. Uppl. í s. 662 2400.

Til sölu 6 m Mótunarbátur í prýðilegu
ástandi. Mercruser vél, Bravo II hældrif,
dýptarmælir, vagn ofl. Er nú við bryggju
Snarfara. Uppl. í síma 821 7372 og 899
1242.

Flug

Vinnuvélar

AB-VARAHLUTIR

Flugklúbbur Íslands ehf. Áhugavert
tækifæri í flugi á Íslandi. www.fly.is

Kawasaki Vulcan 1987 árg. 1500cc Verð
550.000.

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

SM250 ST fjórhjól til sölu. árg. ‘05. Verður að seljast strax fæst því á 160þ. Gott
hjól. Uppl. í s. 867 7704.
Til sölu Suzuki 400 4x4 fjórhjól, árg.
2002. Sjálfskipt, ek. 1120 km. Uppl. í s.
892 2030.

Vélsleðar

Fisflugvél og mótordreki til sölu, eins og
tveggjamanna. Uppl. í altumm@visir.is

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

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

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.
Flugskóli Reykjavíkur, Flugörðum 26.

Bílaþjónusta
Bílaverkstæðið Skúffan

Allar almennar bílaviðgerðir og sprautun Smiðjuvegur 11e, 200 Kópavogur. S.
564 1420.

Hjólbarðar
Kerrur

Til sölu 5 tonna BobCat beltagrafa árg.
‘04. Er í verksmiðjuábyrgð. Fast track.
Verð 3.5 milj. + vsk. Uppl. s. 899 3004.

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.

bilapartar.is

Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum eingöngu með Toyota. Kaupum Toyotabíla. Opið virka daga frá 10-18.
Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.
Kia Rio, Kia Sephia, Kia Shuma. Varahlutir í miklu úrvali. Uppl. í s. 895 0530.
Er að rífa Musso ‘98 og ‘99 2,9 TDI.
Kaupi bíla til niðurrifs. S 864-0984.
Er að rífa Landrover Discovery og Deefender. S. 893 1030

Vantar í Suzuki Fox !!

Vantar ýmsa hluti í gamlan Fox, sem á
að laga svolítið til. t.d. hásingar með
fjöðunum ofaná, 1300 eða stærri vél, 5
gíra gírkassa drifsköft, blæju eða lausan
topp, sæti og fleira og fleira. S. 860
0371 frá og með mánudeginum.
Óska eftir að kaupa góðan gírkassa í
Golf 94-98 lítið ekinn. Uppl síma
8488838

Kerra til sölu. Framl í USA. Uppl. í síma
663 5901.

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

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.
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Til sölu köfunargræjur, seljast ódýrt.
Uppl. í s. 898 9968.

Viðgerðir

Til bygginga

Zanussi rafmangs 4ra hellu eldavél
með ofni 70 cm. Zanussi rafmangssteikarpanna 35 cm. Zanussi djúpsteikningarpottur 1 fasa Zanussi hitaborð 1 hólf 2xGN 80x60 cm Tilboð
óskast í tækin. Upplýsingar í síma 588
8899.

Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., allar almennar viðgerðir. Sérpöntunarþj.
Varahl. í flestar gerðir bíla og vinnuvéla.
Túrbo ehf. s. 544 2004.
Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikkþjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

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

Til sölu vasi eftir Guðmund frá Miðdal
(1936). Nánari uppl. í síma 554 0062.
Til sölu gervihnattasjónvarp, diskur og
móttakari með öllu. Verð aðeins 25
þús. Uppl. í s. 849 4359.

Kr.5.490

Til sölu rúm með handsmíðuðum járngafl, 120x200. “Antík” fataskápur og
skrifborð úr Línunni úr litaðri furu. S.
698 4452.

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

Gefins
Til sölu

Notaður ísskápur fæst gefins að Lambhaga 26, Selfossi. Símar 482 1659 &
864 4756.

Espadrillurnar eru komnar. 11 litir
stærðir 35-41 kr. 990. Einnig með
háum hæl kr. 2500. Hókus Pókus
Laugav. 69 s. 551 7955.

Hljóðfæri
Af sérstökum ástæðum er til sölu
Scandalli harmonika 80 bassa. Uppl. í
síma 846 4878.
Yamaha orgel/skemmtari 2ja borða m.
fótbassa og fullt af tökkum. V. 15 þús.
eða tilboð. S. 869 2159.

Síðasta eintakið. Honda Prelude ‘82,
ekinn 137 þús. frá upphafi. Tilboð S.
663 6633.
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

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

Óska eftir að kaupa góðan rafmagnsgítar. Uppl. gefur Beggi í s. 860 2205 &
565 1387.

Túnþökusala

Harmonika

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

Af sérstökum ástæðum er til sölu
Scandalli harmonika 80 bassa. Uppl. í
síma 846 4878.

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

Hljómtæki

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

Ódýrir Ódýrir!

Rafmagnshitaðir nuddpottar, ný sending komin, seinasta seldist upp strax, alvöru nuddpottar með 3ja ára verksmiðjuábyrgð, Verð frá 450 þ. Hringdu
núna í s. 699 8195 og 660 6091.
Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðarkvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.

Úða, klippi, slæ og vinn önnur garðverk.
S. 698 1215, Halldór.
Garð og meindýraeyðing. Eyði köngulóum á húsum geitungabúum. Úða garða
gegn lús og maðki. S. 567-6090 897
5206.

Plöntutilboð

Ræstingar
Tek að mér þrif í heimahúsum. Er vandvirk. Upplýsingar í síma 567 2827.

Garðyrkja

Heiðarblómi við Heiðarbrún Stokkseyri.
S. 483 1337 & 694 2711.

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

Meindýraeyðing

Byggingatimbur

Doki, uppistöður og zetur. Fyrstur kemur fyrstur fær. Uppl í s. 895 7263.

Álfabikarinn í sumarfríið. Móðurást
Hamraborg 7, s. 564 1451. Sendum um
allt land.

Óska eftir 20 feta gám. Upplýsingar í
síma 894 9906.

Til sölu tíu stk. notaðar harðviðaklæddar innihurðir með læsingum og körmum. Tilvalið í sumarbústaðinn. Uppl. í s.
553 2171.

200 fm af úrvals furuinnipanils til sölu.
Selst á 1/2 virði. Uppl. í síma 822 2292.
Til sölu dokaplötur um 400 fm, lítið
notaðar. Einnig 2x4 & 1x6” mótatimbur
í ýmsum lengdum. Uppl. í s. 893 1696.

Til sölu vandaður peningaskápur E. Hipkins, skápur með sögu. Tilvalinn fyrir
fyritæki og stofnanir. Upplýsingar í síma
844 9297.

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

Verslun

Glæsilegur ljós hornsófi, ekta leður, ársgamall frá Öndvegi. Stærð 2x225. Uppl.
í s. 845 9993.
Miele veggháfur á 50.000. Mahóní
rimlarúm á 15.000. Uppl. í s. 894 2249.
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.

Til sölu skemmtilegt fjölskyldutjald frá
66˚ 4-6 manna, aðeins tjaldað einu
sinni. Uppl. í síma 898 3929.

Búslóðaflutningar

Tölvur
100% Verðvernd!!!!

6 ára amerískt Serta king size rúm,
stærð 193x203 til sölu. Verð 30.000. S.
896 0753.

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.

JVC kraftmagnari í bíl og Punch magnari + þéttir. Uppl. í s. 662 2386 milli 8
og 18.
Sjávarfiskabúr 120 l selst með öllu
sandi, fiskum og steinum. Savage 21 lítið notaður fjarstýrður bensínbíll. Uppl. í
s. 661 1103.

Tökum garðinn í gegn!
Sláum gras, klippum/fellum tré,
hreinsum beð, eitrum tré og túnfífla, þökuleggjum, og margt margt
fleira. Gerum góð tilboð. Síminn
alltaf opin.
Sláttumenn -Garðaþjónusta.
Þórhallur s. 846 0864 Hjörleifur
s. 868 2667

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

Eldhúsinnrétting til sölu, einnig eldavél
Simens, uppþvottavél Blomberg, stór
fataskápur, skjalaskápur og stóll. Uppl. í
s. 895 6999.

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

Til sölu mjög vandað 4ra - 5 manna
tjald, botn í fortjaldi fylgir, aðeins verið
tjaldað einu sinni. Selst á 20-25 þús.
Uppl. í s. 567 4327 & 869 6140.
Leðursófasett 3+2+1 og hillusamstæða. Uppl. í s. 564 0211.

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

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

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.

Túnþökur.

Húsaviðhald

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

TIL SÖLU

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

Við bjóðum PVC glugga og hurðir 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
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Dýrahald

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

TILBOÐ

Fyrir veiðimenn

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

Leonberger hvolpar.

Til sölu eru Leonberger hvolpar úr öðru
gotinu á íslandi. Faðir er íslenskur
meistari. Nánari uppl um tegundina má
finna á www.hvuttar.net og í S 6939120.

Fæðubótarefni

www.sportvorugerdin.is

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com
Herbalife á toppnum í 25 ár!
Shapeworks-Nouri Fusion www.arangur.is s. 586 8786.
892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. -húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

Hreinræktaður Beagle-hvolpur til sölu.
Ættbókafærður og heilsufarsskoðaður.
Tilbúinn til afhendingar. Uppl. í s. 863
0474.

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

Gulur dísarpáfagaukur tapaðist í Engjaseli á miðvikudag. Finnandi hringi í s.
660 3242 & 821 5979.

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

Gullfalleg lítil svört 3ja mánaða læða
fæst gefins. Uppl. í s. 846 4079.

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!

Gullfallegir íslenskir hvolpar til sölu.
HRFÍ ættb. M: Galtanesgríma, F: Hektor.
Frábærir heimilis hundar alltaf síbrosandi. S. 897 7660.

Húsgögn

Þarf að finna heimili fyrir hundinn minn
(Írskur setter) ættbók fylgir. Uppl. gefur
Óli Pálmi í s. 869 3332.

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

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

Húsasmiður auglýsir. Þarftu að láta
skipta um rennur, glerja eða mála þakið. Tilboð, tímavinna. S. 553 2171.

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

Tölvur
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.
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

Nudd
Góður nuddbekkur til sölu, uppl. í síma
555 2182 eða 861 5338.

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

Yndislegir Kettlingar

Fjórir yndislegir, 8 vikna, kassavanir
kettlingar fást gefins á góð heimili.
Uppl. í síma 694 5509.

Er komin móða eða raki á milli glerja?
Háþrýstiþvottur húseigna. Móðuhreinsun, Ólafur í s. 860 1180.

Stífluþjónusta

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

Lax og Silungsveiði!

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

Hundabúr-Hvolpagrindur

Til sölu grænn Amerískur 3ja sæta Lazy
Boy sófi, ársgamall, eins og nýr. Tilboð
óskast. S. 899 9678.
Leðursófasett 3+1+1. Sófasett úr svartri
nautshúð til sölu. Fjögurra ára gamalt
úr Habitat. Mjög vel með farið. Upplýsingar í síma 868 1223. Verðtilboð.

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.

Hestamennska

3ja mán. gulur labrador strákur til sölu.
Frábær fjölskyldu eða veiðihundur. S.
849 3230, Kristinn.

Ýmislegt

Tekk borðstofusett til sölu. Borð og 6
stólar. V. kr. 45þ. Uppl. í s. 897 1646.
Til sölu vel með farið tausófasett, brúnt
og drappað, 3+2+1 stólastærð. Selst á
10 þús. Uppl. í s. 692 8733 & 551 8733.

Þokki frá Sörlatungu Stóðhestar til notkunar Sörlatungu í Holtum Rangárþ

Vel með farið sófasett 3+2+1 ásmt
sófaborði og standlampa. Einnig til sölu
hvít hilla. Selst ódýrt. Uppl. í s. 588
3298.

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

Til sölu borðstofusett ásamt skenk og
hillusamst. úr kirsuberjav. frá Hirzlunni.
Verð ca. 120.000. Einnig fyrstikista á
10.000, ísskápur á 5.000 og fleira. Sími
694 7397.
Til sölu Gautaborg sófi úr Ikea, rúml. 2ja
ára, hvítt áklæði. Í góðu ásigkomulagi
og auðvelt að skipta um áklæði sem
fást í Ikea. Einnig sjónvarpsborð úr Ikea.
Uppl. í síma 693 2130.
Glæsilegt Cassina tvíbreytt rúm með
háum leðurgafli nývirði lágmark
500,000 selst á kr. 95.000 án dýnu eða
kr. 145.000 með nýlegri heilsudýnu.
Einnig Philips ísskápur kr 10.000 og
AEG þvottavél kr 5.000, Trek barnahjól
26” kr 5.000. Uppl. í síma 898 0870.

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

Segull frá Sörlatungu Stóðhestar til notkunar Sörlatungu í Holtum Rangárþ

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

Fatnaður

Ýmislegt

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Ferðalög

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

Til sölu 50 þús. kr gjafabréf hjá Norrænu, selst með góðum afslætti. Uppl. í
síma 660 2774.

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Hanna 908-6040

Ferðaþjónusta

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

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

Voli / Baugstaðaós. Eigum nokkra lausa
daga í ágúst í Ósnum og einnig á besta
tíma í Vola og á miðsvæði. Innan við
klukkustundar akstur frá Reykjavík.
Upplýsingar hjá Veiðisporti á Selfossi
sími 482 1506.

Er komin til Íslands! 100% náttúruleg
efni. Verðið er ótrúlegt ! Villtar & Vandlátar, Laugavegi 41, s. 561 4465.

Barnavörur
Einn silvercross vagn, v. 15 þ. og einn
nánast ónotaður vagn frá Allir krakkar.
V. 45 þ. S. 869 9085.
Til sölu tvíburavagn og tveir dúnpokar
selst á 20 þús. Uppl. í s. 820 1730.

Húsnæði í boði
Torrevieja-Spánn.

Fjölskylduparadís

Stór og góð aðstaða fyrir tjöld, fellihýsi,
húsbíla og hjólhýsi. Sundlaug, hestaleiga, veiði, strandblak og fótbolti. Gisting, veitingar og aðstaða fyrir hestahópa. FRÍTT í sund fyrir dvalargesti. Hótel Eldborg, Snæfellsnesi s. 435 6602.

Indælt lítið raðhús fyrir 6 til leigu, á góðum stað í bænum. Gott verð. S. 908
6440. www.cozyhouse-torrevieja.com
Flott og björt 2ja herb. risíbúð til leigu í
101 Rvk. 15. júl.- 14. ágúst. Öll húsgögn
og nútímaþægindi fylgir. Uppl. í síma
869 6246, Heiða.
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Íbúð til leigu, 2ja herb. í Árbæ frá 1. júlí
í 3 mánuði 65.000 + hússjóður. S. 822
0022 ingo@eskimos.is
83 fm íbúð á Seltjarnarnesi (2 stór
svefnherbergi) til langtímaleigu. Ragnheiður 862 9464 ragnhha@hi.is
Einstaklingsíbúð til leigu í Seljahverfi,
laus nú þegar. Reglusemi áskilin. S. 899
8195.
Herbergi til leigu í Stórholti. Upplýsingar í síma 895 8698 & 899 3749.
Orlofsíbúðir til leigu á góðum stað í
Vestmannaeyjum. Eigum enn eftir eitthvað af lausum dögum í sumar. Sími
567 0790 & 864 4020.

Húsnæði óskast
Við erum 2 einhl. karlm. úr Skagafirði
og bráðvantar 3ja herbergja íbúð í
Reykjavík frá 1. júlí. Öruggum greiðslum
og góðri umgengni heitið. Hringið í
síma 846 6999 (Breki), 865 0942
(Baldur) eða 861 9809 (Ásta).

S.O.S

Fjögurra manna fjölskylda óskar eftir
húsnæði frá og með fyrsta júlí. Helst í
Mosfellsbæ eða nágrenni. Uppl. í s. 898
6262.
Óska eftir að taka á leigu 3 herbergja
íbúð helst miðsvæðis. Uppl í síma
8949066
2ja h. eða stúdíóíb. óskast 01.07. Sextugur, traustur. S. 661 7281, Herbert.
Herbergi óskast. Reglusemi. Uppl. í
síma 517 3244 e. kl. 13.

Hjón með 2 börn bráðvantar 3-4 herb
íbúð sem fyrst. Helst í Seljahverfinu! en
tökum samt allt til greina. Kolla s.
8473991 eða 8650079

Sumarbústaðir

Glæsilegt 5.300 fm sumarbústaðaland í
Ásgarðslandi við Sogið, til sölu á svæðinu er heitt og kallt vatn háhraðtenging
uppl. í síma 8929804

Íbúð óskast
Óska eftir að taka leigu 3ja-4ra herb.
íbúð á höfuðborgarsvæðinu, skilvísar
greiðslur. Er reglusamur og reyklaus.
Uppl. í s. 896 6005.
6 manna fjölskylda óskar eftir húsnæði
á höfuðborgarsvæðinu eða nágrenni.
Erum með lítinn hund. Uppl. í s. 869
5672 Gunnar & 691 7668 Gerður.
Frí leigumidlun. www.leigunet.is.

Við bjóðum einbýlishús og sumarbústaði af gerðinni Scanwo, sem eru
bjálkahús. Kyndingarkostnaður í þessum bjálkahúsum er mun minni, eða
sem nemur allt að 30%. 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

4ra herb. íbúð óskast í 101, helst í Þingholtunum frá 1. sept. Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma 691 9773.

Handlaginn starfskraftur óskast til starfa
í iðnaðarfyrirtæki í Hafnarfirði. Uppl. í
síma 564 6080 & 699 2434.

Atvinna í boði

Atvinnuhúsnæði

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar
eftir að ráða starfsmenn í framtíðar- og
helgarstörf við áfyllingar í verslanir á
Höfuðborgarsvæðinu. Leitað er að skilvirkum og ábyrgðarsömum einstaklingum. Viðkomandi þarf að geta hafið
störf sem allra fyrst og hafa bílpróf.
Áhugasamir sendi umsóknir til Ölgerðarinnar merktar “Áfylling” eða á netfangið birgir@egils.is fyrir 27. júní n.k.

Geymsluskúr

Nýbygg ehf óskar eftir að ráða smiði
eða laghenta einstaklinga. Uppl. í síma
847 1555.
Starfsfólk óskast í kvöld, nætur og helgarræstingar. Upplýsingar í síma. 892
8454 eða bontaekni@simnet.is

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

Símsmiður/Rafvirki
Óska eftir að ráða símsmið eða rafvirkja
til starfa sem fyrst. Uppl. í s. 663 9100.

Ódýr gisting í Kaupmannahöfn, miðsvæðis, LaVilla Uppl. s:0045 32975530
gsm:0045 28488905 www.lavilla.dk
Bjálkahús 23 og 37 m2 + 15m2 svefnloft. Ódýr, einföld og fljótleg í uppsetningu. Uppl. Altækni s/f 869-9007
Heimasíða www.bjalkahus.com

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

Vanur maður óskast í gröfuvinnu, verkstjórn og umsjón með jarðvegsvinnu.
Mikil vinna framundan. Uppl. í s. 693
7700.
Starfskraft vantar til ræstinga hjá Lystadún Marco. Uppl. í s. 660 4948 Grímur.

Óskum eftir 4+ herbergja húsnæði,
erum þrjú í heimili, reglusöm og skilvís.
Nánari uppl. í síma 821-9795 / 823
1550 / 821 3433 milli 18:30 - 21:00

Óska eftir að kaupa rúmgóðan
geymsluskúr úr timbri með rúmgóðri
inngönguhurð. Uppl. í símum 486 8777
& 663 4929.

ÍBÚÐ ÓSKAST

Eldri maður óskar eftir lítilli íbúð á Rvk
svæðinu. Greiðslugeta 50 þús. Upplýsingar í síma 557 4660 & 517 2617.

Hrói Höttur

Hringbraut. óskar eftir starfsfólki í eftirfarandi störf: grill-pizza-útkeyrsla-afgreiðsla. Ekki yngri en 18 ára. Góð laun
í boði fyrir rétt fólk. Upplýsingar á staðnum milli kl. 13-16 í dag eða í síma 849
4756.

Geymsluhúsnæði

Par með barn óska eftir 2ja-3ja herbergja íbúð á sanngjörnu verði í Hafnarfirði, helst á Holtinu. Skoðum allt.
Langtímaleiga, reglusöm og traustar
tekjur. Uppl. í s. 662 3597 eða 861
2130.
Arkitektapar með með 2 börn, óska eftir 4ra herbergja íbúð miðsvæðis í
Reykjavík í eitt ár frá miðjum júlí eða
byrjun ágúst n.k. Möguleiki á skiptum á
íbúð í miðborg Oslóar. Nánari upplýsingar í síma 0047-92-255394 eða
sendið e-mail á póstfangið gtorki@online.no

Til sölu gaseldavél (3hellur) með ofni.
Fínt í bústaðinn eða veiðihús. Uppl. í s.
863 1142.
Lítið sumarhús til sölu. Hentar vel sem
gestahús. Upplýsingar í sími 553 9323
& 896 9323, Ólafur.

Námsmeyjar utan af landi óska eftir 4ra
herb. íbúð miðsvæðis í Rvk. sem fyrst.
S. 866 6084 & 866 0977.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS PRE 28049 04/2005

Herbergi eða stúdíóíbúð óskast sem
fyrst í Hafnarf. Uppl. í síma 565 4107 &
694 7913.

TILKYNNINGAR/FUNDIR

Domino’s Pizza óskar eftir starfsfólki í
hlutastarf og í fullt starf. Umsækjendur
þurfa að vera 17 ára eða eldri. Frábær
starfsandi og skemmtilegur vinnustaður
fyrir hressa og duglega einstaklinga!
Áhugasamir sæki um á heimasíðunni
www. dominos.is

Meiraprófsbílstjóri-Hráefnisvinnsla.
Óskum eftir vönum og röskum
meiraprófsbílstjóra á stóran sendibíl
með lyftu. Starfið felst í útkeyrslu til
verslana Domino’s Pizza á höfuðborgarsvæðinu.
Vinnutími er virka daga frá kl. 8.0016.00. Hráefnavinnslan býður þér
að fylla út umsókn og eiga þannig
möguleika á því að taka þátt í
stöðugri þróun og örum vexti fyrirtækisins.
Nánari upplýsingar gefur starfsmannastjóri, Helga Fjóla Sæmundsdóttir, helga@dominos.is

Heildsala á svæði 210 óskar eftir duglegum lagermanni í fullt starf við pökkun, útkeyrslu, áfyllingar og önnur tilfallandi verkefni. Verður að geta hafið
störf sem fyrst. Leitum að röskum og
samviskusömum einstaklingi með bílpróf. Umsóknir sendist á Fréttablaðið
merktar L-21012.
Rafvirki/Rafvirkjanemi óskast til starfa
sem fyrst hja Raf- og tölvulögnum ehf.
Næg verkefni framundan hjá traustu og
góðu fyrirtæki. uppl í síma 6601650
Störf við ræstingar Getum bætt við fólki
í ýmis ræstingarverkefni á höfuðborgarsvæðinu bæði í föst störf og afleysingar.
Uppl. í s. 581-4000 og á www.solarservice.org

Málarasveinar
eða aðrir vanir málningavinnu óskast til
starfa strax. Uppl. í s. 660 8060.
Grænir fingur óskast tímabundið að
gera fallegan garð fallegri. S. 861 5602.
Stýrimann, annan vélstjóra og vana háseta vantar á tæplega 200 tonna netabát sem gerður er út frá suðurnesjum.
Uppl. í s. 892 5522 & 863 8413.
Unglingur óskast í sveit. Svör sendist til
Fbl, Skaftahlíð 24 eða á smaar@frettabladid.is. merkt “sveit”.

Atvinna óskast
16 ára stúlka óskar eftir vinnu frá kl. 816, er vön afgreiðslu, meðmæli ef óskað er. Sandra Sif s. 690 1189.

Allt sem þú þarft
og meira til

Viðskiptatækifæri
Hrafnista Hafnarfirði
Starfsfólk óskast í vaktavinnu í sumarafleysingar. Starfshlutfall samkomulag.
Uppl. gefur Sigríður Sophusdóttir í síma 585 9529 eða sigridur@hrafnista.is.

Viltu aukatekjur 25 þús+? og vinna
með góðu fólki? Hafðu þá samband.
Fanney s. 698-7204.
Vilt þú vinna heima og byggja upp vaxandi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur, sími 861 4019 www.HalldoraBjarna.is
Óskum eftir duglegum og vandvirkum
starfsmanni vönum járnsmíði. Uppl. hjá
Grétari í síma 692 8091.

Vaktstjóri óskast

Byggingavöruverslun í vesturbænum
vill ráða vaktstjóra til starfa. Unnið er á
vöktum. Nánari upplýsingar í síma 660
3193

Allt um bíla
á laugardögum í Fréttablaðinu.

Verktaka vantar vanan starfsmann á
beltavél strax. Uppl. í s. 587 6440 & 663
5440.

Bón og þvottur

Óskum eftir vönum starfsmönnum á
bónstöð hjá Bílkó. Góð laun fyrir gott
fólk. Frekari upplýsingar um stöðuna
gefur Guðni í s. 660 0560.

Smurstöð

Óskum eftir starfsfólki á smurstöð hjá
Bílko. Framtíðarstörf eru í boði. Frekari
upplýsingar um stöðunar gefur Guðni í
s. 660 0560.

Auka Buisness

Lítið veffyrirtæki til sölu, auðveld vinna,
góð afkoma. Uppl. í s. 660 7750.

Tapað - Fundið
Rauð Mazda sendibíl með brotinni afturrúðu var stolið af bílastæði Kjarvalstaða sl. helgi. Fundalaun í boði. Uppl. í
s. 898 9993.

Einkamál
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Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign.is@kjoreign.is • www.kjoreign.is

HAFNARFJÖRÐUR – EINIBERG

2SLåK~VPLOOL

Mjög gott og vel um gengið ein
býlishús á einni og hálfir hæð
ásamt innb. bílskúr. Frábær
staður við lokaðan botnlanga.
Stærð alls 182,7 fm. Falleg gróin
lóð. Sérsmíðaða eldri
innréttingar. Gróðurskáli.

NORJ

VERÐ 38,0 Millj.

/DXJDUGDJ
6WyU RJ IDOOHJ  KHUEHUJMD VpUK å QiO JW PLåE
ÌVDIMDUåDU   VYHIQKHUEHUJL IDWDKHUEHUJL ERUåVWRID
VWRIDHOGK~VRJéYRWWDK~V*yOIHIQLHUXSDUNHWG~NXURJ
WHSSL 1çOHJDU QH\VOXYDWQVODJQLU IDOOHJ LQQUpWWLQJ i EDåL
RJEDåNDUPHåVWXUWXDåVW|åX*yåHLJQiJyåXYHUåLUpWW
YLå PLåE LQQ èHWWD K~V J WL YHULå VW\UNK IW IUi
K~VDIULåXQDUQHIQG YHJQD HQGXUEyWD i IULåXåXP HåD
YDUåYHLVOXYHUåXPK~VXP

DUNHAGI - M/ BÍLSKÚR.
Mjög góð 5 herb. endaíbúðá 2.
hæðum 108,9 fm. ásamt 21,6 fm
bílskúr. Eignin skiptist í hol, eldhús, bað, gang, þrjú svefnher
bergi, tvær saml. stofur. Suður
svalir. Hús og sameign í góðu
ástandi, hús klætt með steini.
Verð 20,5 millj

Til leigu skrifstofuhúsnæði
í miðbæ Reykjavíkur,
40-350 fm.
Bílastæði fylgir.

SEILUGRANDI - M/ BÍLSKÝLI
Rúmgóð og vel skipulögð íbúð. á
annari hæð. Sér inngangur af
svölum. Stærð íbúðar 68,4 fm,
geymsla 9,0fm og bílageymsla
30,9 fm. Parket og flísar á gólfum. Hús og sameign í góðu
ástandi.
Verð 15,4 mill

Nánari uppl. í síma 824-5003

LANGHOLTSVEGUR – LAUS STRAX.
Rúmgóð og björt 2ja herb. kjall
araíbúð um 52,.2 fm. Eldri innréttingar. Endurnýjað gler og
gluggar að hluta. Gó∂ staðsetn
ing. Laus strax.

ATVINNA

Verð: 11 ,8 millj.

VANTAR – VANTAR:
Fyrir nokkra af okkar tryggu við skiptavinum sem eru að minnka við sig, óskum við eftir góðum eignum á jarðhæð
eða í lyftu húsi. bílskúr eða bílskýli er
kostur. þjónustuíbúðir koma til greina.
Vinsamlegast hafið samband við sölu
menn Kjöreignar í síma 533-4040
Kristinn Valur Wiium
Sölumaður Simi: 8966913

SELJAHVERFI
EINBÝILISHÚS
Gott einbýlishús á tveimur
hæðum m/innb bílskúr. Um
er að ræða rúm lega 300 fm
húseign. Möguleiki á tveimur
íbúðum. Góð staðsetning í
eftirsóttu hverfi.
Ólafur Guðmundsson
Sölumaður Simi: 8964090

Framtíðarstarf
og sumarafleysingar
AÐFÖNG óska eftir starfsmönnum í lagerstörf.

Auglýsing um
starfsleyfistillögur
Með vísan til 9. gr. reglugerðar nr. 785/1999 um
starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för
með sér mengun eða mengandi starfssemi, munu
starfsleyfistillögur neðangreinds fyrirtækis liggja
frammi hjá upplýsingaþjónustunni í Ráðhúsi Reykjavíkur dagana 25. júní 2005 til 25. júlí 2005.
Fyrirtæki/gildistímistarfsleyfis í árum Lýsi – 10 ár
Almenn skilyrði
X
Sértæk skilyrði
X
Heimilisfang

Fiskislóð 5-7

Rétt til að gera athugasemdir hafa eftirtaldir
aðilar:
1. Sá sem sótt hefur um starfsleyfi svo og forsvarsmenn
og starfsmenn tengdrar eða nálægrar starfsemi.
2. Íbúar þess svæðis sem ætla má að geti orðið fyrir
óþægindum vegna mengunar.
3. Opinberir aðilar, félög og aðrir þeir sem málið varðar.

Athugasemdir, skulu vera skriflegar og sendast Umhverfissviði Reykjavíkur, Skúlagötu 19, 101 Reykjavík,
fyrir 25. júlí 2005.

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

TIL
LEIGU
Góður fjárfestingarkostur

í nýlegu og viðhaldslitlu húsi með góðum leigusamning.
Verð 24 millj. Ákvílandi eru 14 millj. í góðu láni
Einstakt rými
til veitingaNánari uppl.
Viggó Sig. símií: 594-5050
/ 824-5066
reksturs
miðborginni

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

e-mail : viggo@akkurat.is
í nýlegu og viðhaldslitlu
húsi með góðum leigusamning.
181
til 362
fm.í góðu láni
Verð 24 millj. Ákvílandi
eru 14 millj.
Nánari uppl.
Upplýsingar gefur Bjarni Pétursson á skrifstofu

Viggó
Sig.
sími
: 594-5050
824-5066
í síma
594
5008
og í GSM/ 896
3875.
e-mail : viggo@akkurat.is
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SJÓNARHORN

Vissir þú ...
… að bragðskyn fiðrilda er í gegnum fæturna?
… að kvak anda bergmálar ekki,
og enginn veit af hverju?
… að á 10 mínútum losar hvirfilbylur meiri orku en öll samanlögð
kjarnorkuvopn heimsins?
… að fiskar tala saman? Sumir
þeirra búa til hljóð í hálsinum með
því að gnísta tönnum, aðrir nota
sporðinn til að búa til hljóð.

Reykjavík að sumri/Ljósmynd: Vilhelm

LAUGARDAGU R 25. júní 2005

VÍSINDAVEFUR
HÁSKÓLA ÍSLANDS

MIÐSÓKNARKRAFTUR Ef við sveiflum hlut í hringi, til dæmis kúlu í bandi, beitum við
togkrafti inn að miðju hringsins til að halda kúlunni á hringhreyfingu. Ef bandið slitnar þeytist kúlan út úr hringnum og hreyfist eftir beinni línu í samræmi við tregðulögmálið. Togkrafturinn sem við beitum er stundum kallaður miðsóknarkraftur og er stærð hans, F, jöfn massa
hlutarins, m, sinnum hraða hans, v, í öðru veldi, deilt með geisla eða radíus hringsins, r:

E›lisfræ›i rei›hjólsins
Svar: Allir sem hafa einhvern tímann hjólað vita að það er ómögulegt að halda jafnvægi á kyrrstæðu reiðhjóli eða hjóli sem fer
mjög hægt. Reiðhjólið þarf að
vera á sæmilegri ferð til að hjólreiðamaðurinn sjálfur geti haldið
því uppréttu. Þetta tengist því
sem er líka eftirtektarvert, að við
höllum hjólinu viljandi í þá átt
sem við viljum beygja. Hallinn
þarf að vera þeim mun meiri sem
hraðinn er meiri og beygjan
krappari. Allt þetta verður skýrt
nánar hér á eftir.
Við beygjum til að halda jafnvægi
Að halda jafnvægi á hjóli er svipað og að halda priki uppréttu í lófanum. Prikið þarf að vera beint
fyrir ofan lófann, ef prikið dettur
til hægri færum við höndina til
hægri til að fá lófann aftur undir
prikið. Höndin þarf stöðugt að
elta prikið þegar það fer að hallast til þess að það haldist upprétt.
Á sama hátt komum við hjólunum undir okkur aftur með því að
beygja í sömu átt og við erum að
detta. Eini munurinn er sá að við
færum ekki undirlagið, sjálfa
jörðina, heldur bara snertiflöt
hennar við hjólið.
Því hraðar sem við hjólum, því
fljótari erum við að koma hjólunum undir okkur. Við erum stöðugt
að beygja til hægri og vinstri til að
halda jafnvægi. Ef hjólið er kyrrt
getum við ekki hliðrað hjólunum
með því að beygja og erum því algjörlega óstöðug og hjálparvana.
Fyrsta lögmál Newtons kemur
við sögu
Menn hafa talsvert velt fyrir sér
eðlisfræði reiðhjólsins. Gerðar
hafa verið mælingar, tölvulíkön
smíðuð og hreyfijöfnur leiddar út
til að lýsa aflfræði hjólreiða. Hjólreiðamaðurinn nýtir sér óspart
fyrsta lögmál Newtons til að rétta
sig af. Fyrsta lögmálið er einnig
kallað tregðulögmálið og segir að
hlutur á hreyfingu haldi áfram að
hreyfast með jöfnum hraða eftir
beinni línu nema kraftar verki á
hann og breyti stefnu hans eða
hraða. Þetta finnum við þegar við
sitjum í bíl á fullri ferð og hann
tekur krappa beygju. Við köstumst til í bílnum í áttina út úr
beygjunni því að við leitumst við
að fara áfram eftir beinni línu
vegna tregðunnar.
Ef við sveiflum hlut í hringi, til
dæmis kúlu í bandi, beitum við
togkrafti inn að miðju hringsins

til að halda kúlunni á hringhreyfingu. Ef bandið slitnar þá þeytist
kúlan út úr hringnum og hreyfist
eftir beinni línu í samræmi við
tregðulögmálið. Togkrafturinn
sem við beitum er stundum kallaður miðsóknarkraftur og er
stærð hans, F, jöfn massa hlutarins, m, sinnum hraða hans, v, í
öðru veldi, deilt með geisla eða
radíus hringsins, r:
Með öðrum orðum er krafturinn þeim mun meiri sem hraðinn
er meiri og jafnframt þarf meiri
kraft eftir því sem geislinn er
minni en það þýðir að beygjan er
krappari. Allir hlutir sem hreyfast eftir hringlaga brautum þurfa
miðsóknarkraft til að toga þá út af
beinu línunni sem þeir myndu
annars fylgja.
Eðlisfræði hjólreiða
Hugsum okkur nú að við ætlum að
beygja til hægri á reiðhjóli. Dekkin spyrna í jörðina og þannig
getur hæglega komið fram láréttur kraftur sem fær hjólið til að
beygja, á sama hátt og togkrafturinn hér á undan fékk hlutinn til að
beygja í sífellu. Hins vegar verka
engir láréttir kraftar á hjólreiðamanninn meðan hjólið er upprétt
svo að hann mundi bara halda
áfram eftir beinni línu og fljúga á
hausinn af því að hjólið er að
beygja.
Með því að halla okkur í þá átt
sem við beygjum nýtum við okkur
áhrif þyngdarkraftsins og gagnstæða kraftsins sem hann framkallar frá undirlaginu á hjólið.
Þegar hjólið hallast getur það
framkallað láréttan kraft á manninn þannig að hann geti beygt með
hjólinu. Því meira sem við höllum
okkur þeim mun meiri verður
þessi lárétti kraftur. Þannig
skýrist það að við þurfum að halla
okkur því meir sem hraðinn er
meiri og beygjan krappari (geislinn r minni í jöfnunni).
Við getum nú líka skilið til fulls
af hverju við verðum stöðugri
eftir því sem hraðinn er meiri.
Hugsum okkur að við séum á talsverðum hraða og hjólið hallist til
hægri. Til að rétta það af þarf þá
tiltekinn kraft samkvæmt jöfnunni hér á undan en af því að
hraðinn er mikill má krappageislinn líka vera stór þannig að við
þurfum ekki að taka krappa
beygju til að ná jafnvæginu aftur.
Hildur Guðmundsdóttir, eðlisfræðinemi og starfsmaður
Vísindavefsins, og Þorsteinn
Vilhjálmsson, prófessor í
vísindasögu og eðlisfræði og
ritstjóri Vísindavefsins

Vísindavefur Háskóla Íslands fjallar um öll vísindi, hverju nafni sem þau nefnast. Að
jafnaði birtast þar núna 15-20 ný svör í hverri viku. Þar er að finna upplagt lesefni fyrir
þá sem eru í sumarfríi eða á leið í frí, til dæmis ýmsan fróðleik sem tengist sumri eða
sól, náttúru eða sögu Íslands, hugarleikfimi og eðlisfræði daglegs lífs. Meðal spurninga sem þar hefur verið glímt við eru til dæmis: Ef ég væri staddur úti í hita, gæti ég
þá sett flösku ofan á blautt handklæði til að kæla hana, hvernig verkar sólarrafhlaða,
hvað eru margar holur á golfkúlum, hvaða gagn gera mýflugur, hvar eru mestu
stríðsminjar á Íslandi og hvaða héraðsstjóri er að svíkja soldáninn? Hægt er að lesa
svör við þessum spurningum og fjölmörgum öðrum á slóðinni www.visindavefur.hi.is.

Á Kirkjudögum gefst tækifæri til a› gle›jast
og njóta ﬂeirrar fjölbreytni sem kirkjan öll hefur upp
á a› bjó›a og taka ﬂátt í 160 dagskráratri›um
Glæsileg opnunarhátíð kl. 20:00
á föstudagskvöldinu
Á laugardag kl. 12:00–18:00
Tónleikar
S‡ningar

Barna- og unglingadagskrá ﬂar sem allir ættu a› finna
eitthva› vi› sitt hæfi, m.a. ævint‡raskógur, hoppukastalar,
risafótboltaspil og Ólympíuleikar undarlegra.

Unglingadagskrá
Ævint‡raskógur
Söngleikir

Um 40 a›ilar kynna starf sitt, m.a. Lúthersk hjónahelgi, Leikmannaskólinn, Vinir í bata, ALFA, Skálholtsútgáfan, Landsmót æskulýðsfélaga og Hópslysanefnd.

KFUM og KFUK rútan
argh!

SPURNING: Af hverju er auðveldara að halda jafnvægi á hjóli
þegar maður er á ferð?

Málstofur
Útimessa

40 málstofur um trú, tilfinningar, lífi›, kirkjuna og
ﬂjó›málin: Hverju trúa Íslendingar? Trúarbrög›in framlag
til fri›ar! Hvers vegna er betra a› búa út á landi?

Barnadagskrá
Barnagæsla
Bænastundir
Kvöldvaka
Pílagrímaganga

Tónlist og söngur úr ‡msum áttum, einsöngvarar,
tónleikar, fjöldasöngur og litríkt listalíf.
Útimessa vi› Hallgrímskirkju kl. 18:00 á laugardag.
Fjölbreytt kvölddagskrá til mi›nættis.

A›gangur ókeypis – allir velkomnir!

Meira á www.kirkjan.is/kirkjudagar
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Plötusnú›ur,
lei›söguma›ur og
lífskúnstner
Athafnama›urinn litríki Stephan Stephensen
hefur í nógu a› snúast og svo vir›ist sem um marga
menn sé a› ræ›a ﬂegar liti› er yfir ﬂau verkefni sem
hann er me› í gangi. Freyr Bjarnason ákva› a›
kynnast kappanum betur.

A

thafnamaðurinn Stephan
Stephensen er heldur betur
með mörg járn í eldinum.
Hann hefur verið liðsmaður Gus
Gus frá stofnun sveitarinnar og
spilar reglulega á tónleikum erlendis með sveitinni. Auk þess
spilar hann einn sem plötusnúður
úti í löndum, rétt eins og fleiri
liðsmenn Gus Gus. Þess á milli
starfrækir hann sitt eigið listagallerí, vinnur sem leiðsögumaður á sumrin, siglir um á skútunni

sinni og starfar sem hugmyndasmiður á auglýsingastofu. Að auki
er hann er harður áhangandi FH
og spænska stórliðsins Barcelona.
MTV-partí í Bergen
Um þessa helgi spilar Stephan í
MTV-partíi í Bergen í Noregi með
Gus Gus og því næst fer hann í
tónleikaferð um Rússland 6. til 13.
júlí með sveitinni þar sem fernir
tónleikar verða haldnir. Þar hefur
koma Gus Gus vakið athygli og
PRESIDENT BONGO Stephan Stephensen bregður sér í hlutverk President Bongo með hljómsveitinni Gus Gus.

birtist mynd af henni á forsíðu
tímaritsins Time Out í næsta mánuði sem ljósmyndarinn Ari Magg
tók.
Einnig eru á dagskránni í sumar tónleikar hjá Gus Gus í Þýskalandi og Portúgal auk þess sem
Stephan mun spila sem plötusnúður á Spáni og í Bandaríkjunum.
Gus Gus er með fleira á sinni
könnu því sveitin hefur stofnað
nýtt plötufyrirtæki sem nefnist
Pineapplerecords. Auk þess að
gefa út sína eigin tónlist ætlar
fyrirtækið meðal annars að gefa
út Nasty Boy með Trabant í samvinnu við SouthenFriedRecords
sem er í eigu Fatboy Slim. Frekari
útgáfa frá Pineapple er fyrirhuguð síðar í sumar.
Þess má geta að Gus Gus heldur upp á tíu ára afmælið sitt í ár
og stefnir að því að halda afmælistónleika í nóvember þar sem
hóað verður í alla gömlu meðlimi
sveitarinnar, þar á meðal Daníel
Ágúst Haraldsson og Hafdísi
Huld.

GUS GUS Gus Gus er síður en svo dauð úr öllum æðum þrátt fyrir miklar mannabreytingar í gegnum árin.

Banananas gengur vel
Stephan er jafnframt einn af eigendum útigallerísins Banananas
sem hefur verið starfrækt í tæpt
ár. „Það gengur alveg súper. Við
leggjum áherslu á skemmtilega
list. Þetta er útigallerí og við fáum
verk sem við setjum upp og
höfum meðal annars haldið ljósmyndasýningar,“ segir Stephan,
sem hélt sjálfur ljósmyndasýningu í janúar með myndum sem
hann tók í Hvalfjarðargöngunum.
Hann er einnig í hálfu starfi hjá
auglýsingastofunni Jónsson &

Lemack og Lemaq og líkar alveg
prýðilega.
Leiðsögumaður og skútueigandi
Stephan starfar sem leiðsögumaður í sumar, annað árið í röð, og fer
með franska ferðamenn í Öræfin
og sýnir þeim íslenska náttúru
eins og hún gerist fallegust.
„Þetta er alveg yndislegt,“ segir
hann. „Það er gott að kúpla sig út
frá öllu. Maður labbar bara á daginn og borðar á kvöldin.“ Hann á
einnig hlut í skútu ásamt nokkrum
Íslendingum, m.a. Óttari Proppé,
fyrrum meðlimi Ham og núverandi söngvara í hljómsveitinni
Rass. Þar fær hann einnig gott
tækifæri til að njóta náttúrunnar.
Stephan segir það síður en svo
vera gamlan draum að eiga skútu.
„Þetta er bara nýr draumur sem
var látinn rætast. Við vorum í
matarboði í New York hjá manni
Hrafnhildar Arnaldsdóttur. Þau
áttu skútuna og við keyptum
okkur inn í hana,“ segir hann.
Fyrsta ferðin sem var farin á
skútunni var frá Miamí til Kúbu
um síðustu áramót en nú er skútan á leiðinni til Saint Martin þar
sem hún verður geymd hjá einum
eigenda hennar.
Engin tískufrík
Stephan hefur löngum verið talinn mikil tískufrík en hann vill
ekki viðurkenna það. „Þetta halda
nú allir en svo er ekki. Ég byrjaði
að safna hári vegna veðmáls og er
búinn að safna í þrjú ár en sá sem
ég veðjaði við klippti sig eftir eitt
og hálft. Auðvitað hugsa ég hvað
ég fer í með Gus Gus og er með

Í HNOTSKURN: Stephan Stephensen
PLATAN: Grace Cathedral Concert með
Cal Tjader
BÓKIN: Meistarinn og margaríta
ÞÁTTURINN: Monkey
DRYKKURINN: Gin og tónik
MATURINN: Spaghettí með spaghettítómatsósu og rauðvín með.

glimmer og fer í ananas-föt þegar
ég breytist í President Bongo.
Annars get ég ekki sagt að ég
hugsi meðvitað um tískuna, ekki
nema við sérstök tilefni,“ segir
hann.
Stephan skartaði fyrir nokkru
síðan miklu alskeggi en hefur nú
snyrt það niður í yfirvaraskegg.
Tilefnið er þátttaka hans í yfirvaraskeggskeppninni
Tom
Selleck 29. júní, sem hann hefur
átt þátt í að halda undanfarin ár. Í
þetta skiptið lætur hann lítið
fyrir sér fara í skipulagningunni
því hann stefnir sjálfur á sigur í
keppninni.
Fyrst FH svo Barcelona
Á síðasta ári vakti athygli þegar
Stephan sýndi risastórt FH-húðflúr, sem hann hafði látið setja á
sig til bráðabirgða, á tónleikum
Gus Gus skömmu eftir að félagið
tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn í fótboltanum. Stephan segist
alltaf fara á leiki þegar hann er á
landinu. „Ég er líka harður
Barcelona-aðdáandi. Það er fyrst
FH og svo Barcelona,“ segir hann
og hlær. „En ég á ekkert uppáhaldslið á Englandi. Þeir eru ekki
eins flottir leikmennirnir þar.“
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ÓMISSANDI
PÁLMI OG REGÍNA ÓSK

Blandari og
eyrnalokkar

Pálmi Sigurhjartarson
tónlistarmaður frumsýndi
á föstudag Bítl sýninguna
en hann er tónlistarstjóri
sýningarinnar. Hann
spilar einnig með Sniglabandinu en
hljómsveitin vinnur að útgáfu plötu í
sumar, ásamt því að undirbúa útvarpsþátt á Rás 2.
Píanóið. Þó ég spili daginn út og daginn inn þá nota ég það heima við til
afslöppunar líka.
Svo ég nota það
mikið, bæði fyrir
sjálfan mig og
vinnunnar vegna.
Blandarinn til að búa til
heilsusafa. Það finnst mér
ómissandi, alltaf gott þegar
maður hefur tíma á morgnana að búa sér til heilsudrykk.
Ég set gulrætur, epli, appelsínur og perur og svona.
Þetta er mjög mikilvægt.
Ég er með heitan pott
hérna heima hjá mér,
voða fínt að nota
hann. Eitthvað sem
manni finnst algjörlega
nauðsynlegt, að sitja á síðkvöldum í
pottinum, voðalega kósí.
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ﬁorpsbúar fl‡ja
skítaflugur
Rússlenska þorpið Polevoy hefur
verið rýmt eftir að milljónir
flugna gerðu þar innrás. Vandinn
versnaði eftir að bóndi nokkur
losaði sig við tonn af hænsnaskít
nálægt þorpinu sem er í Sverdlovsk-sýslu sem þykir eitt
fegursta hérað Rússlands.
Hitar í maí og miklar rigningar
í júní sköpuðu afbragðs skilyrði
fyrir flugurnar, sem nú skipta
milljónum. Yfir fimmtíu hús hafa
verið yfirgefin og aðeins einn íbúanna, Elena Potapova, varð eftir
því hún átti ekki í önnur hús að
venda. „Þorpið er ekki bjóðandi

nokkrum manni og ég geng
um með grímu fyrir vitum
mínum, því annars mundi ég
enda með fullan munn af flugum
í hvert skipti sem ég dreg andann,“ segir Elena, hreint miður sín.
„Og hávaðinn í suðandi
flugunum er ærandi. Það er ekki
til sá blettur í bænum sem ekki er
þakinn flugum og húsið fyllist um
leið og maður opnar dyrnar.“
Kjúklingabóndinn sem flutti
hænsnaskítinn að þorpinu hefur
beðið þorpsbúa afsökunar og vonast til að málið leysist sem fyrst.

„Vegna vætu höfum við ekki getað plægt akrana og
þannig losað okkur við skítinn
sem lífrænan áburð, en um leið og
hættir að rigna munum við plægja
og þá fækkar flugunum um leið,“
sagði hann í afsökunartóni.

FLUGNAFÁR Íbúar þorpsins Polevoy hafa
flúið heimili sín vegna milljóna skítaflugna.

Sumartilboð í Sony Center
512 MB minniskort fylgir!

DSC-S90 & 512 MB minniskort

Stafræn myndavél
• 3x optical Carl Zeiss linsa
• 4,1 milljón pixlar
• 2,5" skjár
512 MB minniskort
að verðmæti 10.995,fylgir með!

Regína Ósk Óskarsdóttir söngkona
var að klára söngnámskeið sem hún
var með úti á landi. Á döfinni er að
syngja á blúshátíð í Ólafsfirði og svo
hefst vinna við nýja sólóplötu í ágúst.
Heimilistölvan mín sé ómissandi hlutur númer eitt. Ég
var einmitt að
kaupa mér
nýja tölvu,
hún er enn
í kassanum. Ég get
hlustað á tónlist, skrifað texta, verið á
netinu, og svo er pósturinn nauðsynlegur til þess að skipuleggja verkefni.
Svo er það tónlistin.
Það er algjör nauðsyn fyrir tónlistarmann að hlusta á
tónlist. Ég er alveg
ónýt ef ég hlusta
ekki á tónlist. Ég
nota geisladiska eins og er og ég
kaupi mína diska, ég þori ekki að innhala efni. Ég á stórt safn, einhverja 3400 diska.
Eyrnalokkarnir mínir. Ég er með körfu
sem er full af skartgripum. Mér finnst
ég bara nakin án eyrnalokkanna, ég
verð að hafa eitthvað skart. Ætli ég eigi
ekki svona 70 pör
af eyrnalokkum.
Ég er sjúk í eyrnalokka. Ég er ekki
skófrík, ég er
eyrnalokkafrík.

3.495 krónur á
mánuði vaxtalaust*
41.940 krónur staðgreitt

DSC-T7 & 512 MB minniskort

DSC-P200 & 512MB minniskort

Stafræn myndavél
• 3x optical Carl Zeiss linsa
• 5,1 milljón pixlar
• 2,5" skjár

Stafræn myndavél
• 3x optical Carl Zeiss linsa
• 7,2 milljón pixlar
• 2" skjár

4.995 krónur á
mánuði vaxtalaust*

4.495 krónur á
mánuði vaxtalaust*

59.940 krónur staðgreitt

53.940 krónur staðgreitt

*Miðað við 12 vaxtalausar jafnar greiðslur á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.
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Einkaﬂota
rapphundsins
Eins og allir vita er sjálfur rappkóngurinn Snoop Doggy Dogg á leið til
landsins og heldur tónleika í Egilshöll 17. júlí. Fyrsta farrými dugar ekki
fyrir svo mætan mann og að sjálfsögðu flýgur hann hingað í sinni eigin
einkaþotu eða eins og hann myndi segja: „My own privizzle jetizzle,“ eða
eitthvað í þá áttina. Fréttablaðið komst yfir myndir af gripnum. Eins og
sést á þeim er hér á ferðinni klassaþota þar sem Snoop getur flatmagað
með sitt „gin og djús“ á leiðinni til Íslands. Með honum í för verða þrjátíu manns og þar á meðal fjölskylda og tólf manna hljómsveit.

FYRSTA FARRÝMI Saga Business Class? Nei, meira í áttina við Snoop Doggy Dogg Class.
Það er ekki erfitt að sjá hann fyrir sér hérna í leðurstólunum, spilandi tölvuleiki við börnin
sín. Er það ekki það sem hann gerir aðallega?

ALVÖRU SETUSTOFA Þegar litið er á þessar myndir er Snoop Doggy Dogg ekki það
fyrsta sem manni dettur í hug enda ólíklegt
að hann hafi séð um innanhússarkitektúrinn. Borðin og allt tréverkið er úr brasilískum við og sætin eru úr kremlituðu leðri.
Gluggarnir eru svo að sjálfsögðu hljóðeinangraðir tvöfalt meira en venjulegt telst.

BETRI STOFAN Það eru engin venjuleg flugsæti í vélinni, bara leðurstólar og sófar. „Eigum
við að færa okkur í betri stofuna?“ gæti Snoop sagt við hina gangsterana þegar flugtakið er
yfirstaðið og sætisbeltaljósið logar ekki lengur. Hérna fer fram alvöru „chill,“ það er augljóst.

SNOOP JET Þotan í allri sinni dýrð sem flytja mun Snoop, fjölskyldu hans, hljómsveit og annað bráðnauðsynlegt fylgdarlið hingað til Íslands. Hún inniheldur að sjálfsögðu plasma-sjónvarpsskjái fyrir hvert sæti, X-Box og DVD-spilara og önnur bráðnauðsynleg afþreyingartæki.

NAFNIÐ MITT > AXEL HALLKELL
AXEL HALLKELL JÓHAN NESSON LEIKMYN DAHÖNNUÐU R

•

30 herbergi – fallega innréttu›
og opnast beint út í gar›inn

•

Veitingasalur me› stórkost-

•

Funda- og veislua›sta›a
fyrir 40 manns

•

Golfvöllur vi› hóteli›

•

Frábær útisundlaug
í Borgarnesi

legu úts‡ni yfir Borgarfjör›inn

N†R GISTISTA‹UR
Í ÚTIVISTARPARADÍS
Hótel Hamar er n‡tt, glæsilegt ﬂriggja stjörnu hótel í fögru umhverfi
skammt frá Borgarnesi. Í næsta nágrenni vi› hóteli› eru ﬂekktar
náttúruperlur, sögusló›ir og fjölmargir útivistar- og afﬂreyingarkostir.
Hótel Hamar ver›ur opna› 30. júní 2005.

Sími: 444 4000
Nordica I Loftlei›ir I Flughótel I Hamar I Flú›ir I Rangá I Klaustur I Héra›

www.icehotels.is

ENNEMM / SÍA / NM16947

Seli beli
„Axel er í höfuðið á afa mínum og Hallkell er í höfuðið á
sveitabænum sem pabbi
minn er frá, Hallkelsstöðum. Þetta er landnámsnafn,
Hallkell kemur fyrir í
Gunnlaugs sögu Ormstungu,“ segir Axel Hallkell
Jóhannesson leikmyndahönnuður um nafnið sitt.
Það má með sanni segja
að nafnið Hallkell sé sjaldgæft, því aðeins einn
maður ber það sem fyrsta
eiginnafn og einn sem
millinafn. „Fólk er lengi að
átta sig á þessu, margir
segja Hrafnkell. Um það
bil þriðji hver maður segir
„ha“ eða „hvernig er þetta
skrifað“ þegar ég kynni
mig.“ Axel Hallkell notaði
síðara nafnið lítið þegar
hann var yngri. „Menn
reyndu að stríða manni
með því að segja Axel
paxel en það meiddi voðalega lítið. Svo var líka var
reynt að stríða með því að
segja Seli beli eða eitthvað
í þá áttina, að snúa „sel“ í
Axel yfir í selur,“ segir
Axel Hallkell. Í dag notar
hann Hallkelsnafnið alltaf.
„Mér finnst þetta kraftmikið, það eru svo mörg l í
þessu nafni. Svo er líka
meðvitað að vitna í ættaróðalið,“ segir Axel Hallkell
Jóhannesson.
Forliðurinn „Hall“ merkir steinn og „kell“ þýðir
hjálmur. Axel er hins vegar
norræn útgáfa af biblíunafninu „Absalon“ sem
merkir faðir friðarins.

AXEL HALLKELL JÓHANNESSON Axel Hallkell segir að fólk
rugli millinafninu oftast saman við
Hrafnkel.

Helgarsprengja
United - 32" sjónvarp UTV6032

59.990

32"

• 32“ 100Hz REAL FLAT Black Matrix
myndlampi
• CTI litakerfi
• Noize Reduction
• Autoformat
• 2x20w Nicam stereó hljóðkerfi
• Tónjafnari
• Mynd í Mynd (2 móttakarar)
• Textavarp
• 3 Scart tengi, RCA og SVHS tengi
• Heyrnartólstengi
• Fjölkerfa Móttaka
• Fjarstýring

Verð áður 79.990-

32.990

29.990

28"

Verð áður 37.990-

JVC - 28“ sjónvarp
AV28RT4
•
•
•
•
•

United - 28“ sjónvarp UTV4028

28“ Black Matrix myndlampi
Textavarp
20w RMS Nicam stereó hljóðkerfi
Valmyndakerfi
Svefnrofi

14"

28"

Verð áður 34.990-

• 2 Scart tengi og RCA tengi að
framan
• Fjölkerfa móttaka
• Fjarstýring
• Mál (bxhxd) : 76,5x58,5x48,6

11.990

20"

Verð áður 14.990-

•
•
•
•

13.990

28“ Flatur Black Matrix myndlampi
Textavarp
2x20w Nicam Stereó hljóðkerfi
Allar aðgerðir á skjá

21"

Verð áður 16.990-

United - 20“ sjónvarp UTV20X40

United - 21“ sjónvarp UTV4121

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• 21“ Flatur Black Matrix myndlampi
• Textavarp
• Nicam Stereó hljóðkerfi

Gildir til 28. júní eða á meðan birgðir endast.
Öll raftæki fást í Hagkaupum Smáralind.
Takmarkað úrval í öðrum verslunum.

20“ Black Matrix myndlampi
Textavarp
Scart tengi og Svefnrofi
Fjarstýring
Mál (bxhxd) : 49x46x46

Svefnrofi
2 Scart tengi
Fjarstýring
Mál (bxhxd) : 73x55x49

18.990

Verð áður 24.990-

United - 14“ sjónvarp UTV14X30
14“ Black Matrix myndlampi
Textavarp
Scart tengi og Svefnrofi
Fjarstýring
Mál (bxhxd) : 43.5x34.5x38.5

•
•
•
•

• Scart tengi og Svefnrofi
• Fjarstýring
• Mál (bxhxd) : 59x45x49
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BARRIE ZWICKER Segist ekki hafinn yfir gagnrýni frekar en aðrir og viðurkennir fúslega að hann sé hlutdrægur í sínum skrifum.

Efast um trúverðugleika yfirvaldsins
Kanadíski bla›a- og sjónvarpsma›urinn Barrie Zwicker er í heimsókn á Íslandi á vegum Gagnauga.is. Barrie er einn virtasti fjölmi›lar‡nir Nor›ur-Ameríku og hefur í meira en ﬂrjátíu ár spurt spurninga um trúver›ugleika og heilindi starfssystkina sinna. Hann er
nú lei›andi í hreyfingu sem gagnr‡nir fréttaflutning af atbur›unum 11. september 2001. Hann heldur fyrirlestur í Norræna húsinu
klukkan 14.00 í dag. Oddur Ástrá›sson bla›ama›ur hitti Barrie a› máli.
Barrie Zwicker er margverðlaunaður fjölmiðlarýnir og rannsóknarblaðamaður og hefur
starfað við fjölmiðla síðan hann
var fimmtán ára gamall. Á áttunda áratugnum gaf hann út
tímarit með fjölmiðlagagnrýni
þar sem aðferðafræði og siðgæði
starfssystkina hans voru til umfjöllunnar. Hann segir að blaðamanninum sé í raun ómögulegt
að vera hlutlaus gagnvart viðfangsefni sínu og leggur því
áherslu á að sífellt skuli blaðamaðurinn efast og reyna eftir
fremsta megni að varpa ljósi á
sem flestar hliðar mála.
Að morgni 11. september 2001
sat Barrie á skrifstofu sinni þegar kona hans hringdi í hann og
tjáði honum að eitthvað mikið
væri að gerast í New York.
Barrie kveikti á sjónvarpstækinu
og sá aðra flugvélina fljúga inn í
World Trade Center. Þegar hann
hlustaði svo á fréttaflutning
stóru bandarísku sjónvarpsrásanna, sem virtust hafa svör á
reiðum höndum um sekt AlKaída og Osama bin Laden, fór
hann að efast. Hann velti því fyrir sér afhverju engar herþotur
hefðu verið sendar á móti flugvélunum sem stefndu á tvíburaturnana og Pentagon, hann furðaði sig á því á því að George W.
Bush, forseti Bandaríkjanna,
brást ekki skjótar við fregnunum
og hann var forviða á því hvernig
í ósköpunum kollegar hans
komust að því á undraskömmum
tíma að 19 sjálfsmorðsóðir
arabar á vegum Osama og AlKaída bæru ábyrgð á voðaverkunum. Síðan þá hefur Barrie rýnt
í fréttaflutning af atburðunum og

efast um sannleiksgildi staðhæfinga sem haldið er fram í útbreiddustu fjölmiðlum veraldar.
Allir geta efast
Þegar atburðir á borð við þá sem
urðu 11. september dynja á
þyrstir almenning í svör við því
af hverju einhver gerir svona
lagað og hver það er sem gerir
svona lagað. Aðspurður hvort
þjóð sem stendur frammi fyrir
slíkum spurningum sé í stakk
búin til að efast svo um svörin
sem hún fær segir Barrie: „Já, ég
held að þjóðfélag sé alveg í stakk
búið að efast. Spurningin er hins
vegar hvort fólk vilji efast því að
vera fær um eitthvað er ekki
endilega það sama og að vera tilbúinn að gera það. Í raun skiptir
geta því ekki máli í þessu tilfelli
heldur er það tilhneigingin sem
ræður. Flestir hafa tilhneigingu
til að trúa því sem er auðvelt að
trúa, sérstaklega þegar spurningarnar eru erfiðar. Einfalda orðið
til að lýsa þessari tilhneigingu er
afneitun, en það er samt í raun
allt of einfalt hugtak. Það sem
liggur að baki afneitun er ótti,
ekki bara ótti við eitt heldur ótti
við margt.
Ef mig til dæmis grunar að
einhver hafi sett eitur í vatnsglasið mitt þarf ég að gera upp
við mig hvort ég haldi áfram að
drekka. Ef ég hætti að drekka og
segi af hverju gætu sessunautar
mínir haldið að ég væri vænisjúkur og þar kemur upp vandamál. Á hinn bóginn ef ég held
áfram að drekka gæti ég verið að
innbyrða eitur. Það sama gildir
um upplýsingar, þær geta verið
afskaplega óþægilegar en um

leið mikilvægar. Þess vegna horfum við bæði á og greinum frá
staðreyndum sem eru óþægilegar. Á einu stigi meðtökum við
upplýsingarnar en á öðru kjósum
við að virða þær að vettugi. Þessa
kenningu má vel heimfæra upp á
viðbrögð almennings eftir 11.
september. Flestir trúa því að
stjórnvöld séu yfirleitt góð og
ljúgi sjaldnast, sérstaklega í
Bandaríkjunum. Þeir sem trúa
þessu vilja ekki efast og sætta
sig því við opinberu skýringuna á
atburðunum.“

burðunum væri trúverðugur.
Síðan hefur hann safnað saman
gögnum sem hann segir að sýni
að opinberar skýringar standist
ekki. „Ég hef lengi haft mikinn
áhuga á flugi og var sjálfur í
kanadíska flughernum á sínum
tíma. Þegar atburðirnir dundu

yfir 11. september stóð ég sjálfan
mig að því að hvetja bandaríska
flugherinn áfram, enda hélt ég að
herþotur yrðu sendar á loft til að
stöðva þær flugvélar sem enn
voru á flugi og ógnuðu hugsanlegum skotmörkum. Þegar svo
leið og beið og engar herþotur

Allir eiga að efast
Hlutverk blaðamannsins er að
spyrja spurninga og efast um
sem flest í leit að svörum. Hins
vegar er nauðsynlegt að ganga út
frá ákveðnum hlutum sem vísum
því öðrum kosti yrði eflaust lítið
til af fréttum. Barrie var spurður
að því hvort ekki væri erfitt að
finna mörkin á milli efans og trúarinnar. „Ég held að það sé hægt
að finna þennan veg. Sumir trúa
nær öllu sem þeim er sagt og eru
því sem næst ófærir um að efast.
Aðrir hafa tilhneigingu til að taka
allt það sem gengur gegn hinum
hefðbundnu stofnanagildum trúanlegt. Okkur ber hins vegar
skylda til að efast um þær upplýsingar sem við fáum, upp að
því marki þó að við verðum ekki
svo tortryggin að við þorum ekki
fram úr rúminu á morgnana,“
segir Barrie.
Stóru fjölmiðlarnir bera ábyrgð
Þegar Barrie fylgdist með atburðunum 11. september á sjónvarpsskjánum fylltist hann strax
efa um að fréttaflutningur af at-

WORLD TRADE CENTER Örfáum augnablikum eftir að seinni flugvélin skall á suðurturni World Trade Center hinn 11. september 2001.
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Hva› ger›ist 11. september 2001?
Að morgni 11. september árið 2001 flugu
tvær farþegaþotur á tvíburaturnana
World Trade Center á Manhattan í New
York. Þriðja þotan flaug á byggingu
Pentagon, varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna í Washington-borg, og sú fjórða
hrapaði nálægt Pittsburgh í Pennsylvaníu.
Nokkrar mínútur liðu á milli flugvélanna tveggja sem skullu á tvíburaturnunum og voru þúsundir manna fastar í turnunum á meðan eldar geisuðu í byggingunum. Slökkviliðsmenn New York-borgar
voru svo við björgunarstörf þegar turnarnir hrundu til grunna. Tæplega 3.000
manns létust í turnunum þennan örlagaríka dag.
Bandarískri lofthelgi var lokað dagana
sem á eftir liðu og fylgst var náið með

nokkrum flugvélum sem ekki höfðu gert
grein fyrir ferðum sínum. Óttast var að
til stæði að fljúga vélum á fleiri opinberar byggingar, jafnvel Hvíta húsið eða
þinghúsið í Washington.
Aðeins fáeinum klukkustundum eftir
að síðari flugvélin skall á World Trade
Center skaut nafn Osama bin Laden upp
kollinum í samhengi við atburðina. Því
var haldið fram að aðeins örfáir hryðjuverkahópar væru færir um að skipuleggja slíkar árásir og Al-Kaída samtök
bin Laden þóttu strax líklegust.
George Bush Bandaríkjaforseti lýsti
því svo yfir að árásirnar hefðu verið
stríðsaðgerðir og að Bandaríkin væru
komin í stríð gegn hryðjuverkum. Aðfaranótt sunnudagsins 14. október 2001 hófu
svo
Bandaríkjamenn
loftárásir
á

Afganistan í þeim tilgangi að uppræta
Talibanastjórnina sem talin var skjóta
skjólshúsi yfir Osama bin Laden og
hryðjuverkasamtök hans. Talibanastjórninni hefur nú verið komið frá en bin
Laden er enn ófundinn.

Jónsmessuganga í kvöld

voru farnar á loft áttaði ég mig
strax á því að ekki væri allt með
felldu. Ég þekki fleira fólk sem
byrjaði strax að efast og vegna
annarra ástæðna jafnvel, án þess
þó að ætla sér nokkurn tíma að
efast. Allir þeir sem rýna í staðreyndir málsins hljóta að efast.
Hins vegar hefur það tekið
marga langan tíma að átta sig á
því og sumir efast ekki enn um
opinberu skýringuna. Það eina
sem ég held að dugi til þess að fá
það fólk til að efast er að stóru
vinsælu fjölmiðlarnir bendi á
þessar staðreyndir. Þá jafnvel
færu þeir sem ekki eru forvitnir
um málið að efast, það eru nefnilega svo mörg mikilvæg atriði
sem passa ekki við hina opinberu
skýringu,“ segir Barrie.
Tilhneiging til að efast um yfirvald
„Ég hef lengi haft tilhneigingu til
að efast um yfirvald. Ég hef átt
auðvelt með að setja fram þennan efa minn því ég hef lengi
starfað sjálfstætt og því hefur
enginn verið í þeirri stöðu að
geta rekið mig, líki honum ekki
við það sem ég segi. Ég hef það
líka að reglu að segja ekki neitt
sem ég get ekki stutt með staðreyndum. Fyrir vikið hefur mér
tekist að forðast vandræði,“ segir
Barrie.
Ekki hafinn yfir gagnrýni
Barrie hefur starfað við það í
meira en þrjátíu ár að gagnrýna
stallsystkini sín fyrir fréttaflutning. Aðspurður hvort hann hafi
ekki sjálfur verið gagnrýndur
fyrir sína blaðamennsku segir
Barrie: „Ég er ekki hafinn yfir
gagnrýni, alls ekki, og hef beinlínis lagt mig fram um að taka
það sérstaklega fram. Ég er ófullkominn eins og aðrir. Eins trúi ég
ekki á hlutleysi, það hefur aldrei
verið skrifuð frétt sem er algjörlega hlutlaus. Í hvert skipti sem
þú velur setninguna sem þú
skrifar fram yfir ótal aðrar setningar ertu að taka afstöðu. Ég er
hlutdrægur og það kemur fram í
því sem ég skrifa án þess að það
eigi að vefjast fyrir neinum.“
oddur@frettabladid.is

Eyjólfur Kristjánsson og Kalli Bjarni skemmta
Bláa Lónið og Grindavíkurbær bjóða upp á hina árlegu
Jónsmessugöngu á fjallið Þorbjörn í kvöld
Idolstjarnan Kalli Bjarni verður með í för og tekur lagið yfir varðeldi þegar á
toppinn er komið. Gangan endar við Bláa Lónið – heilsulind þar sem Eyjólfur
Kristjánsson mun sjá um að skemmta gestum. Heilsulindin verður opin til kl. 01.00.

Lagt verður af stað frá sundlaug Grindavíkur kl. 20.30. Enginn þátttökukostnaður
verður í gönguna en þátttakendur greiða aðgang í Bláa Lónið – heilsulind.
Sætaferðir verða til Grindavíkur frá BSÍ klukkan 19.30 og frá SBK í Reykjanesbæ
kl. 20.00. Sætaferðir frá Bláa Lóninu – heilsulind verða til Grindavíkur,
Reykjanesbæjar og Reykjavíkur kl. 01.00.
www.bluelagoon.is • 420 8800
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LIÐ FYLKIS Í LANDSBANKADEILDINNI: MEIDDUR MAÐUR SÉR UM AÐ SKORA MÖRKIN

Hrafnkell skorar á klukkutíma fresti
Heyrst hefur ...
... að Hafnafjarðarmafían, stuðningsmannaflokkur FH-inga í fótbolta, sé
uggandi eftir að hafa hlýtt á stuðningsmannalag Neftchi Baku frá Aserbaídsjan.
Lagið, sem hægt er að nálgast á
heimasíðu FH, er harmónísk blanda af
Evróvison-slagara af bestu gerð og
hetjublæstri að hætti Rocky-myndanna,
og gefur FH-lögunum lítið eftir.

sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
JÚNÍ

22 23

24

25 26 27 28

Laugardagur
■ ■ LEIKIR
 14.00 Völsungur fær Víking frá
Ólafsvík í heimsókn á Húsavíkurvelli
í 1.deild karla.

 16.00 Haukar taka á móti KS á
Ásvöllum í Hafnarfirði í 1.deild karla.

 16.00 Fjölnir mætir Þór í
Grafarvoginum í 1. deild karla.

■ ■ SJÓNVARP
 13.00 Smáþjóðaleikarnir í
Andorra á RÚV.

 14.20 US PGA 2005 á Sýn.
 14.30 Vestfjarðavíkingur 2004 á
RÚV.

 15.15 Motorworld á Sýn.
 15.30 Bikarkeppnin í frjálsum
íþróttum á Sýn.

 15.45 Álfukeppnin á Sýn.
 18.00 Stjörnugolf 2005 á Sýn.
 18.30 Bandaríska mótaröðin í
golfi á Sýn.

 19.00 Toyota-mótaröðin í golfi á
Sýn.

 20.00 Álfukeppnin á Sýn.
 21.40 NBA á Sýn.
 23.40 Hnefaleikar á Sýn.

Hrafnkell Helgason, leikmaður Fylkis, hefur verið óvanalega
mikið á skotskónum það sem af er Íslandsmóti í knattspyrnu. Hann hefur skorað fjögur mörk í fimm leikjum, þrátt
fyrir að hafa ekki leikið nema part úr hverjum leik, en hann
hefur leikið sem varnarmaður nánast allan sinn
feril.
Hrafnkell hefur átt við meiðsli að stríða
og kemur því oftar en ekki inn á sem
varamaður í leikjum liðsins. Þegar árangur hans er skoðaður nánar kemur í
ljós að um klukkutími líður á milli
marka hjá honum, sem er góður árangur hjá manni sem ekki hefur verið
frægur hingað til fyrir að skora mörg
mörk. „Ég hef ekki verið mikill markaskorari á
mínum ferli, enda spilaði ég í vörn upp alla yngri
flokka. En ég hef stundum verið sagður markheppinn á æfingum og það er ágætt að það sé
farið að koma fram í leikjunum líka.“

Hrafnkell hefur verið að spila framar á vellinum síðan
Þorlákur Árnason tók við sem þjálfari af Aðalsteini
Víglundssyni. Hann hefur látið hann spila framarlega
á miðjunni í mörgum leikjum og er hann því oftar en
ekki mættur í vítateiginn þegar boltinn berst þangað.
„Þegar Þorlákur var að þjálfa Val mættum við
Völsurum í síðasta leik Íslandsmótsins. Aðalsteinn setti mig í framlínuna í þeim leik og
mér tókst að skora tvö í 6-2 sigri. Kannski
hefur Þorlákur, sem síðar tók við Fylki, fært
mig framar eftir að hafa horft upp á þetta
sem þjálfari Vals.“
Þorlákur segir markaskorun Hrafnkels ekki
hafa komið á óvart. „Hrafnkell er einstaklega
fjölhæfur og góður leikmaður. Þeir eru ekki
margir sem gera sér grein fyrir því hversu góður knattspyrnumaður hann er, því fáir leikmenn hafa
betri leikskilning en hann. Markaskorun hans hefur
því ekkert komið mér á óvart.“

> Við samgleðjumst ...
... leikmönnum grannliðs okkar Íslendinga,
HB frá Færeyjum, en þeir munu mæta
stórliði Liverpool í 2. umferð forkeppni
Meistaradeildarinnar, fari svo
að þeir sigri Kaunas frá
Litháen í fyrstu umferðinni.
Fastlega má gera ráð fyrir
því að einhverjir íslenskir
stuðningsmenn Liverpool
muni reyna að gera sér ferð
til Þórshafnar verði leikurinn að veruleika.

> Við furðum okkur ...
.... á því að Arnar Gunnlaugsson skuli hafa
verið valinn maður leiksins í símakosningu
OgVodafone á leik KR og Þróttar í fyrradag.
Arnar lék ekki með KR í
leiknum vegna meiðsla og
ekki ber á öðru en að síður
en svo glöggir áhangendur
KR hafi ruglast á honum og
Bjarka bróður hans.

Þetta verður ævintýri
Íslandsmeistarar FH drógust gegn Neftchi Baku frá Aserbaídsjan í 1. umfer›
Meistaradeildar Evrópu. Ef FH kemst áfram mætir li›i› Anderlecht.
FÓTBOLTI „Það hefði verið hægt að
fá betri drátt, en við verðum að
taka þessu eins og menn.“ sagði
Heimir Guðjónsson, fyrirliði Íslandsmeistara FH, eftir að dregið
var í fyrstu tvær umferðirnar í
forkeppni Meistaradeildar Evrópu í gær.
Íslandsmeistararnir
leika
gegn Neftchi Baku frá Aserbaídsjan í fyrstu umferð og ef
þeir ná sigri mæta þeir síðan
belgíska stórliðinu Anderlecht.
Vonin um að FH fengi Liverpool
er því runnin út í sandinn en
Evrópumeistararnir fá Total
Network Solutions frá Wales í
fyrstu umferðinni.
„Ég hef aldrei komið til Aserbaídsjan og þetta verður bara ævintýri. Ef flugvélin verður fín er
þetta allt í lagi. Við verðum bara
að ná sterkum varnarleik þarna
úti og ná hagstæðum úrslitum,
það er fínt að fá seinni leikinn
heima.“ sagði Heimir Guðjónsson. „Ef við komumst áfram fáum
við að leika gegn Anderlecht og
menn hljóta að vilja komast í þá
leiki. Við slógum Dunfermline út
í fyrra en Anderlecht hefur
sterkara lið. Við erum þó að sama
skapi sterkari en í fyrra og það er
alltaf möguleiki.“
Heimir fer ekki leynt með það

Á LEIÐ TIL LÚX Leikmenn Keflavíkur munu

mæta Etzella Ettelbrück.

Keflavík og ÍBV heppið:

Fara til Færeyja
og Lúxemborg
Í hádeginu í gær var
dregið í fyrri umferð undankeppni Evrópukeppni félagsliða
og voru ÍBV og Keflavík í pottinum. Keflavík dróst gegn FC
Etzella Ettelbrück frá Lúxemborg
en ÍBV fékk lið B36 frá Þórshöfn í
Færeyjum. Eyjamenn eiga fyrri
leikinn á heimavelli en Keflvíkingar byrja í Lúxemborg. Leikið
verður 14. og 28.júlí.
Þetta verður að teljast nokkuð
góður dráttur fyrir bæði lið og
ágætis möguleikar að komast
áfram. „Það er ekkert nema gott
um þetta að segja, mér líst ljómandi vel á þetta. Við sluppum við
þessi lið frá Eistlandi og Lettlandi
og það er gott mál. Ég hef aldrei
farið í fótboltaleik með öðru hugarfari en að sigra og það verður
engin breyting þar á,“ sagði Guðmundur Steinarsson, fyrirliði
Keflvíkinga.
- egm

FÓTBOLTI

EKKI SPENNTUR Heimir viðurkennir að hann sé ekkert að farast úr spenningi yfir að fara

til Aserbaídsjan. Hann hefði helst kosið að mæta HB frá Færeyjum.

að hann er ekki fullur eftirvæntingar fyrir ferðalagið til Aserbaídsjan.
„Draumurinn hjá mér hefði
verið að fara til Færeyja og fá

síðan Liverpool í 2. umferð. Það
þýðir samt ekkert að spá í það
núna, við verðum bara að eiga
góðan leik í Aserbaídsjan,“ sagði
elvar@frettabladid.is
Heimir.

Guðjón Þórðarson vinnur að því að styrkja lið sitt:

Reyndi a› fá Ólaf Inga
til Notts County
Guðjón Þórðarson
greindi frá því á vefsíðu Notts
County í gær að sér hefði mistekist að krækja í Ólaf Inga
Skúlason, sem eins og kunnugt
er gekk í raðir Brentford á dögunum.
Guðjón segist hafa vonast
eftir að landa Ólafi, en segist
hvergi nærri hættur að leita að
leikmönnum til að styrkja hópinn fyrir komandi tímabil og
segist vera með mörg járn í eldinum. „Ég hefði gjarnan viljað
fá Óla til Notts County, en ég
gerði mér grein fyrir því að
það yrði erfitt,“ sagði Guðjón, sem einnig hefur lagt
línurnar fyrir sumarið og
tilkynnti í gær að leikmenn liðsins ættu ekki
von á neinu dútli á undirbúningstímabilinu. „Við
munum æfa tvisvar á
dag flesta daga, í stað
einnar æfingar eins og
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Allt sem þú þarft
og meira til

Allt um nám
á miðvikudögum
í Fréttablaðinu.

KÓNGURINN

Guðjón Þórðarson er farinn að láta til
sín taka hjá
Notts County.

verið hefur. Ég er vanur að láta
lið mín æfa með þessum hætti
og það hefur gefist vel,“ sagði
-bb
Guðjón.

ROBERT PIRES Arsene Wenger, knattspyrnustjóri Arsenal, vill ekki semja við
hann lengur en til eins árs.

Enska úrvalsdeildin:

Juventus hefur
áhuga á Pires
FÓTBOLTI Robert Pires, Frakkinn
snjalli hjá Arsenal, er nú sterklega orðaður við Juventus á Ítalíu.
Stjórn Juventus hefur ákveðið
að reyna aðeins að fá leikmenn til
félagsins sem eru samningslausir
eða fást fyrir lítinn pening, þar
sem Fabio Capello, knattspyrnustjóri liðsins, hefur eytt talsverðum peningum síðan hann tók við
liðinu. Arsenal hefur þá stefnu að
semja ekki til langs tíma við leikmenn sem eru komnir yfir þrítugt,
en Pires hefur nú þegar náð þeim
aldri. Frekar hefur Arsene Wenger
áhuga á því að kaupa unga leikmenn sem hann getur unnið með í
langan tíma og þannig mótað
leikstíl liðsins í kringum unga og
ferska leikmenn.
Pires á eitt ár eftir af samningi
sínum við Arsenal, en viðræður um
framlengingu á honum, sem staðið
hafa í meira en fjóra mánuði, hafa
engum árangri skilað.
-mh
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Chelsea b‡›ur í Arnesen
Fátt getur komi› í veg fyrir a› Daninn Frank Arnesen ver›i yfirma›ur knattspyrnumála hjá Chelsea eftir a› Tottenham barst girnilegt tilbo› frá félaginu.
FÓTBOLTI Frank Arnesen, sem er yfCRAIG BELLAMY Velski landsliðsmaðurinn

hefur ekki brugðist við mótlæti með réttum hætti að mati Souness og er óvelkominn hjá félaginu.

Craig Bellamy:

Vill æfa me›
unglingunum
Craig Bellamy, leikmaður
Newcastle, hefur grátbeðið um að
fá að vera áfram hjá félaginu, en
krafta hans er ekki óskað eftir að
hann lenti upp á kant við knattspyrnustjórann Graeme Souness.
„Ég á tvö ár eftir af samningi mínum við Newcastle og á þessari
stundu hef ég ekki áhuga á því að
leika með neinu öðru liði.“
Undirbúningstímabilið hjá aðalliði Newcastle hefst á mánudaginn og vonast Bellamy eftir því að
fá að æfa með því. „Ég get ekki
sagt til um það hvort ég fæ leyfi
til þess að æfa með aðalliðinu,
þjálfararnir verða að ákveða það.
Ef mér verður sagt að æfa með
unglingaliðinu mun ég gera það.
Ég get bara reynt að haga mér
eins og atvinnumaður og bera
virðingu fyrir knattspyrnustjóranum og félaginu. Eftir það verð
ég að sjá hvort ég get fengið að
vera hér áfram. Ég ætla að reyna
að halda einbeitingunni og leggja
mig allan fram fyrir Newcastle.“

FÓTBOLTI

Arnar Pétursson:

Genginn til li›s
vi› Hauka
Arnar Pétursson hefur
tekið þá ákvörðun að leika með
Haukum í handboltanum næsta
vetur og mun skrifa undir tveggja
ára samning við félagið um helgina.
Arnar er búsettur í Áslandi í
Hafnarfirði og sagði Hauka hafa
verið besta kostinn í stöðunni.
„Haukar hafa hörkulið og verða
örugglega áfram í baráttunni í
efri hlutanum. Þetta verður örugglega skemmtilegt, að taka þátt
í Evrópukeppninni og svona. Þetta
er eiginlega bara rökrétt framhald hjá mér,“ sagði Arnar en
hann kemur til Hauka frá grönnunum í FH. Hann leikur sem
miðjumaður en getur einnig nýst í
skyttuhlutverkinu.
Þetta er annar leikmaðurinn á
tveimur dögum sem ákveður að
ganga í raðir Hauka en Árni Þór
Sigtryggsson
skrifaði
undir
tveggja ára samning við félagið á
fimmtudag.

HANDBOLTI

Phoenix missir leikmann:

Richardson til
New York
Forráðamenn Phoenix
Suns eru farnir að búa sig undir
að framlengja samning við stórstjörnu sína Amare Stoudemire,
því í gær var staðfest að Suns
væri í viðræðum við New York
Knicks um að færa því skotbakvörðinn Quentin Richardson í
skiptum fyrir framherjann Kurt
Thomas.
Richardson gerði stóran samning við Phoenix í fyrra, en nú er
ljóst að ef Suns ætlar sér að geta
haldið Stoudemire verður félagið
að minnka byrðina undir launaþaki sínu og það þýðir að það
verður að fórna Richardson. Kurt
Thomas hefur verið tíu ár í deildinni og er nothæfur leikmaður, en
hann á stutt eftir af samningi sínum og gefur Suns því möguleika á
að halda í Stoudemire, sem bókstaflega sprakk út í fyrra og er
orðinn einn besti leikmaður deildarinnar.
-bb
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irmaður knattspyrnumála hjá
Tottenham Hotspur, er sagður á
leiðinni í sambærilega stöðu hjá
Chelsea. Tottenham hefur nú fengið tilboð í Arnesen frá Chelsea, en
óvanalegt er að yfirmenn knattspyrnumála séu keyptir fyrir háar
upphæðir milli félaga. „Við höfum
fengið tilboð frá Chelsea sem við
ætlum að íhuga vandlega,“ segir í
yfirlýsingu sem félagið sendi frá
sér í gær.
Myndir af Frank Arnesen og
Roman Abramovitsj saman á
glæsisnekkju þess síðarnefndu
birtust í breskum blöðum nýverið
og fór það fyrir brjóstið á stuðningsmönnum Tottenham, sem eru
ekki hrifnir af þessum kunningsskap Arnesen og Abramovitsj.
„Eftir að við sáum myndirnar
ákváðum við að gefa Chelsea tækifæri fram til dagsins í dag til þess
skila inn formlegri beiðni um að fá
að ræða við Frank Arnesen. Sú
beiðni barst okkur í dag,“ sagði
forsvarsmaður Tottenham við
enska fjölmiðla í gær.
Tilraun Chelsea til þess að ná
Arnesen til starfa hefur valdið

FRANK ARNESEN

DIEGO MARADONA Maradona hefur snúið
baki við eiturlyfjunum og er aftur farinn að
starfa við knattspyrnuna.

Chelsea-menn
hafa verið duglegir á leikmannamarkaðnum undanfarin
ár, en láta nú til
sín taka á þjálfaramarkaðnum.

Diego Maradona:

Kominn til
Boca Juniors
Argentíska knattspyrnuhetjan Diego Armando Maradona
hefur verið ráðin varaforseti knattspyrnumála hjá Boca Juniors í
Argentínu. Maradona, sem spilaði
með Boca Juniors kringum 1980
áður en hann gekk til liðs við
Barcelona og aftur á síðasta áratug,
hefur störf hjá félaginu í ágúst.
Maradona hefur tekið líf sitt
föstum tökum síðustu mánuði en
eiturlyfjafíkn hans var næstum
búin að draga hann til dauða fyrir
skemmstu.
Í kjölfarið fór Maradona í
heilsuátak og hætti allri fíkniefnaneyslu. Hann þykir líta vel út
núna, þrátt fyrir að vera aðeins
-mh
yfir kjörþyngd.
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miklu fjaðrafoki, en Tottenham
rak Arnesen frá störfum tímabundið þar sem grunur lék á að
Arnesen væri að semja við Chelsea án þess að bera það undir forráðamenn Totthenham.

Arnesen, sem áður starfaði hjá
PSV Eindhoven í Hollandi, þykir
snjall þjálfari og skipuleggjandi
þjálfunar, en hann var maðurinn
sem fékk Eið Smára Guðjohnsen
- mh
til PSV á sínum tíma.
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Tim Duncan valinn
bestur í ﬂri›ja sinn
San Antonio Spurs var› NBA-meistari í fyrrinótt ﬂegar li›i› lag›i fráfarandi
meistara, Detroit Pistons, í hreinum úrslitaleik í Texas.
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Allt sem þú þarft
og meira til

FÓTBOLTI San Antonio Spurs og
Detroit Pistons mættust í hreinum úrslitaleik um NBA-meistaratitilinn í fyrrinótt, en þetta var aðeins í fjórða skipti í aldarfjórðung
sem úrslitaeinvígi fer alla leið í
sjö leiki. San Antonio hafði betur,
81-74, í miklum baráttuleik, þar
sem þeir Tim Duncan og Manu
Ginobili fóru fyrir liði sínu á lokasprettinum. Duncan skoraði 25
stig og hirti 11 fráköst og Ginobili
skoraði 23 stig. Vörn San Antonio
skellti í lás í fjórða leikhlutanum,
sem liðið vann 24-17, og þar skoraði Tim Duncan helming stiga
sinna.
„Við unnum sigur á ótrúlega
sterku liði í kvöld, ég veit ekki
hvernig í andskotanum við fórum
að því, en ég er alsæll með það,“
sagði Gregg Popovich, þjálfari
San Antonio. Tim Duncan var valinn verðmætasti leikmaður úrslitanna, en var fljótur að beina athyglinni annað þegar hann var
spurður út í góða frammistöðu
sína í fjórða leikhlutanum. „Ginobili var ótrúlegur fyrir okkur í
kvöld og hann á bara eftir að
verða betri. Það er kannski ljótt
að segja það svona þegar maður
er nýbúinn að vinna meistaratitilinn, en ég veit að við getum leikið
miklu betur og það er dásamleg
tilhugsun fyrir framtíðina,“ sagði
Tim Duncan.

GOÐSÖGN Tim Duncan er búinn að sjá til þess að hans verður minnst sem eins besta
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
körfuknattleiksmanns allra tíma.

Ginobili tók í sama streng. „Ég
er svo glaður að ég get ekki á mér
heilum tekið,“ sagði sá argentíski,
sem hefur notið fádæma vel-

gengni á körfuboltavellinum með
San Antonio og landsliði sínu á
undanförnum árum.
baldur@frettabladid.is

Valur er farinn að gefa verulega eftir og tapaði öðrum leik sínum í röð:

Er Valsbla›ran sprungin?
ÍBV

1-0

Hásteins., áhorf: 800

Valur
Gylfi Þór Orrason

(7)

TÖLFRÆÐIN
Skot (á mark)
Varin skot
Horn
Aukaspyrnur fengnar
Rangstöður

Allt um heilsu
á þriðjudögum
í Fréttablaðinu.

11–8 (5–1)
Birkir 1 – Kjartan 3
5–5
20–16
0–0

FÓTBOLTI Því miður kláraðist
leikur ÍBV og Vals svo seint á
fimmtudag að við náðum
leiknum ekki inn í Fréttablaðið á
föstudag. Engu að síður birtum
við tölfræðilegar upplýsingar og
einkunnagjöf úr leiknum ásamt
viðtölum sem tekin voru við
þjálfarana eftir leikinn.
„Eyjamönnum tókst að skora
snemma í seinni hálfleik eftir að
við höfðum spilað betur en þeir í

þeim fyrri. Þetta mark virtist
taka okkur úr jafnvægi og við
virtumst ekki alveg þola það að
lenda undir. Leikmenn ÍBV börðust rosalega í þessum leik og
okkur tókst ekki að skapa okkur
mikið af færum og uppskárum
eftir því,“ sagði Willum Þór
Þórsson, þjálfari Vals, eftir
leikinn en hann er ekki á því að
Valsblaðran sé sprungin.
„Það eru engin endalok að
tapa fótboltaleik og við vorum að
spila á erfiðum útivelli í dag. Það
er ekkert til að leggjast í gröfina
yfir að tapa stigunum hér.“
Mikilvægur sigur
„Þetta var mjög mikilvægur
sigur hérna í dag enda hefðum
við dregist verulega aftur úr liðum ef við hefðum tapað. Þetta
var líka rosalega góður sigur,
mér fannst við spila mjög vel í
fyrri hálfleik gegn vindinum og
svo hreint frábærlega í seinni
hálfleik. Mér fannst við vera

mjög óheppnir að hafa ekki bætt
við nokkrum mörkum. Þetta er
það besta sem við höfum gert í
sumar og sýnir okkur að við þurfum að vera 100% einbeittir og tilbúnir til þess að ná úrslitum,“
sagði Guðlaugur Baldursson,
þjálfari ÍBV en Eyjaliðið hefur
ekki enn unnið leik á útivelli. - jiá

ÍBV 4–5–1

VALUR 4–4–2

Birkir
Bjarni Geir
Páll Hjarðar
Bjarni Hólm
Adolf
Andri
Atli
(87. Pétur
Ian Jeffs
Heimir Snær
Platt
Steingrímur
(75. Pétur Óskar

7
5
7*
7
5
6
6
–)
6
6
5
6
5)

Kjartan
Steinþór
Atli Sveinn
Grétar
Bjarni Ó.
Baldur
Stefán Helgi
Sigurbjörn
(58. Sigurður
Sigþór
(52. Garðar
Matthías
Guðmundur Ben.
(82. Hálfdán

6
6
5
6
5
6
6
5
5)
6
5)
6
6
–)

*MAÐUR LEIKSINS

Mikil spenna er fyrir EM-dráttinn í handbolta sem fram fer í dag:

Viggó á sér enga óskamótherja

Allt um heilsu
á þriðjudögum
í Fréttablaðinu.

HANDBOLTI Í dag kemur í ljós hvaða
lið það verða sem leika í riðli með
Íslendingum á Evrópumótinu í
handknattleik sem fram fer í
byrjun næsta árs. Íslenska liðið er
í styrkleikaflokki með Úkraínu,
Noregi og Slóvakíu, sem þýðir að
þessar þjóðir verða ekki með
okkur í riðli á mótinu.
Viggó Sigurðsson landsliðsþjálfari sagðist í samtali við
Fréttablaðið ekki hugsa mikið um
hugsanlega mótherja fyrr en
drátturinn liggur fyrir í dag, en
ljóst væri að á mótinu væru saman komin sterkustu handboltalið í
heiminum. „Við gætum orðið
heppnir og lent í þokkalegum riðli
þannig lagað, en svo gætum við
líka orðið óheppnir og lent í algjörum dauðariðli. Því hef ég
ákveðið að vera ekkert að hugsa

RÓLEGUR Í TÍÐINNI

Viggó Sigurðsson
landsliðsþjálfari á sér
enga óskamótherja í
EM-drættinum í dag.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

um þetta núna. Það fara þrjú lið
áfram úr þessum riðlum og því
eigum við þokkalega möguleika,
en það er ljóst að það eru gríðar-

lega sterkar þjóðir á þessu móti
og ekkert gefið í þessu,“ sagði
Viggó.
- bb
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Körfuknattleiksdeild ÍR:

Ré› spænskan
ﬂjálfara
KÖRFUBOLTI Körfuknattleiksdeild
ÍR hefur loksins ráðið til sín þjálfara fyrir næsta vetur og fyrir
valinu varð spænskur þjálfari að
nafni Oscar Pedroche, sem þjálfað hefur í heimalandi sínu frá
árinu 1988, þrátt fyrir að vera
frekar ungur að árum.
Pedroche þessi hefur að mestu
fengist við þjálfun kvennaliða í
heimalandinu og hefur að sögn
forráðamanna ÍR náð ágætum árangri með sterk lið á undanförnum árum. „Í samráði við leikmenn
liðsins og tengilið okkar úti,
ákváðum við að ráða Oscar til eins
árs,“ sagði Þorgeir Einarsson, formaður körfuknattleiksdeildar ÍR í
samtali við Fréttablaðið í gær.
Hann segist vonast til að halda
í alla leikmenn liðsins síðan í
fyrra og segir vel koma til greina
að Bandaríkjamaðurinn Theo
Dixon snúi aftur til liðsins næsta
vetur.
- bb

JUAN SEBASTIAN VERON Veron bregður

hér á leik á æfingu fyrir leik Mónakó og
Chelsea í Meistaradeild Evrópu fyrir tveimur árum.

Juan Sebastian Veron:

Samdi
vi› Inter
Argentínumaðurinn Juan
Sebastian Veron hefur skrifað
undir tveggja ára samning við Inter Milan. Veron, sem var á mála
hjá Chelsea, spilaði sem lánsmaður með Inter á síðasta tímabili og
þótti standa sig vel. Jose Mourinho, knattspyrnustjóri Chelsea,
gerði Veron það ljóst að hann hefði
ekki not fyrir hann hjá Chelsea.
Marco Branca, yfirmaður
knattspyrnumála hjá Inter Milan,
var ánægður með að málið væri í
höfn. „Það er ánægjulegt að Veron
sé kominn hingað því hann er frábær leikmaður. Það var alltaf
markmið okkar að halda Veron
hér, þar sem leikmanninum hefur
samið vel við leikmennina og
Roberto Mancini, þjálfara liðs- mh
ins.“

FÓTBOLTI

Gleðifréttir fyrir FH-inga:

Fleiri sæti í
Krikann
FH-ingar munu leika
heimaleik sinn gegn Neftchi Baku
í forkeppni Meistaradeildarinnar
á Kaplakrikavelli. Þetta staðfesti
Pétur Ó. Stephensen, framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar
FH, við Fréttablaðið í gær.
Stúkan á vellinum tekur um
900 manns en samkvæmt lögum
og reglum er bannað að selja í
stæði í Evrópukeppni. Fyrir 10.
júlí verða komin 1.200 sæti í stæðin til móts við stúkuna og því mun
völlurinn taka rúmlega 2.000
manns í sæti þegar FH tekur á
móti Keflavík í 10. umferð Landsbankadeildarinnar.
„Það skiptir svo miklu máli að
spila á okkar heimavelli í Evrópukeppninni, að minnsta kosti í
fyrstu umferðinni.“ sagði Pétur í
gær.
- egm

FÓTBOLTI

41
HARÐUR HÚSBÓNDI

Leikmenn Notts
County munu ekki
komast upp með neitt
múður á æfingu hjá
Guðjóni Þórðarsoni.

Æfingar að byrja hjá Notts County:

Engin miskunn hjá Gu›jóni
FÓTBOLTI Leikmenn Notts County
fá að svitna ærlega í sumar þegar
þeir mæta á æfingar hjá nýjum
stjóra félagsins, Guðjóni Þórðarsyni. Skagamaðurinn harði trúir á
aga og miklar æfingar, eins og
leikmenn Keflavíkur fengu að
kynnast, og hann mun ekki sætta
sig við annað en að sínir menn
mæti í toppformi til leiks næsta
haust. Guðjón ætlar að láta liðið
æfa tvisvar á dag en það verður
nýjung fyrir leikmenn liðsins.
„Leikmenn munu mæta á
morgunæfingar og svo aftur
seinni partinn,“ sagði Guðjón í
spjalli við heimasíðu félagsins.
„Við munum beygja reglurnar
einstaka sinnum en venjulega
verður tvöföld æfing. Ég vil hafa

alla í toppformi og það er bara
hægt ef menn æfa vel. Ég trúi á
mátt æfinganna enda hafa miklar
æfingar skilað mér árangri.“
Guðjón mun ekki líða neitt agaleysi hjá leikmönnum sínum og
þeir sem gerast svo djarfir að efast um þjálfunaraðferðir kappans
munu fá sömu meðferð og Magnús Þorsteinsson fékk fyrr í vetur.
„Ég vil að hlutirnir séu gerðir
eftir mínu höfði og að menn fari
eftir því sem ég segi. Það er ekki
flóknara en það. Ég mun ekki
breyta því sem ég trúi á og ef leikmönnum mislíka aðferðir mínar
vita þeir hvar hurðin er. Við erum
atvinnumannaklúbbur og ég ætlast til þess að leikmenn hagi sér
– hbg
eins og atvinnumenn.“
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Af fúllyndi

MYND: HELGI SIGURÐSSON

RÓSU SIGNÝJU GÍSLADÓTTUR ER ALVEG SAMA UM FUGLASÖNG OG BLÓM Í HAGA.

Þegar ég var lítil
tók einn af kennurunum mínum upp
á því að kalla mig
neikvæða. Næstu
árin mátti ég ekki
hafa skoðun á
neinu án þess að
bekkjarfélagarnir, eða kennarinn,
virtu það að vettugi því
ég væri nú bara svo neikvæð. Mér
brá því í brún á dögunum þegar
andríkur netverji kvartaði yfir
„fúllyndi“ í síðasta pistli mínum.
(Hann var nú reyndar með þá
kenningu að það stafaði af „langri
og strangri þjálfun og einbeittum
vilja yfirmanna,“ en það er annað
mál.) Kannski hafði kennarinn

forðum eitthvað rétt fyrir sér?
Eftir smásjálfsskoðun andaði
ég léttar og sannfærðist um að
svo var ekki. Það er mannsins eðli
að hafa sterkastar skoðanir á hlutum sem hann er ekki sáttur við.
Ég er til dæmis alveg einstaklega
hamingjusöm manneskja, ástfangin og alles, en ég hef enga
sérstaka skoðun á því máli. Sömuleiðis brennur ekkert á mér hvað
það er frábært að vera feministi,
en ég gæti skammast endalaust út
í karlrembur. Tom Cruise er ekki
að fatta þetta. Þegar hann lét eins
og óður maður í þætti Opruh á
dögunum átti fólk bágt með að
trúa að hann væri bara svona
skotinn í Katie Holmes. Þetta
hlaut að vera auglýsingabrella,

því fæstir verða svo æstir yfir
skemmtilegum hlutum eins og
ást. Það sama gildir um pistlaskrif. Ég hef einfaldlega ekki
nógu sterkar skoðanir á fuglasöng
og blómum í haga.
Og mér finnst það bara gott
mál. Það er ekkert skrítið að umræður í fjölmiðlum almennt innihaldi meira af gagnrýni, aka
nöldri, en lofræðu. Aðalástæðan
er auðvitað sú að oftast nær er
einfaldlega meiri þörf á gagnrýninni. Hvað varðar „létta mannlífsþanka“ þurfa þeir líka að hafa
smábrodd til að vekja athygli, til
að vera skemmtilegir, til að skipta
máli. Ég býð alla vegana spennt
eftir að sjá jákvæða umfjöllun frá
andríka manninum. ■

■ PONDUS

Eftir Frode Överli
Mamma! Mér
líður ekkert sérlega vel!

■ GELGJAN
Pabbi, Stanislaw veðjaði við
mig að ég gæti ekki leyst
þetta stærðfræðidæmi.

Ég hefði kannski
átt að bíða smá
stund. 70 gráður
á celsíus er
kannski full grunsamlegur hiti.

Þú færð kannski
að vera heima á
morgun. Hún
sendir þig varla í
skólann húðlausan í andlitinu.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hmmmm...
Manst þú
hvernig á að
leysa svona?

Nei...

En ég man að ég skildi
aldrei hvernig ætti að
leysa svona.

■ PÚ OG PA

GOTT FÓLK McCANN

Eftir SÖB

■ KJÖLTURAKKAR

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

Eftir Patrick McDonnell

Veldu NÚNA, Snúlla. Svona
þung byrði á hjartanu getur
haft áhrif á heilann.

... og trjágreinar.

■ BARNALÁN
Ansans! Ég klára alltaf
sýrópið áður en ég er búin
með vöffluna!

Eftir Kirkman/Scott

Svona! Þetta ætti að
duga!

Ohh, frábært! Nú er
vafflan búin en ég á
sýróp eftir!

Það er aldeilis Og Dagmar skilgott hvað ég ur ekki af hverju
er alltaf svöng við erum alltaf
á morgnana... of seinar í skólann.
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EKKI MISSA AF…

Pyndingar á Austurvelli

!

Kl. 13.00-17.00
Bærinn Krókur á Garðaholti í Garðabæ
er lítill bárujárnsklæddur burstabær
sem var endurbyggður úr torfbæ árið
1923. Bærinn er gott dæmi um húsakost
og lifnaðarhætti alþýðufólks í þessum
landshluta á fyrri hluta tuttugustu aldar.
Krókur er opinn almenningi til skoðunar
á hverjum sunnudegi í sumar frá klukkan 13 til 17.

menning@frettabladid.is

■ ■ TÓNLEIKAR
 16.00 Brasilíukvartett saxófónleikarans Óskars Guðjónssonar leikur á
Jómfrúnni í Lækjargötu. Aðgangur er
ókeypis.

■ ■ OPNANIR
 10.00 Sýningin Að höggva til opnar í Listmunahorninu á Árbæjarsafni. Þar sýnir Gunnar Bjarnason
vinnubrögð og hluti gerða úr járni og
tré eins og talið er að þeir hafi verið
á miðöldum. Sýningin stendur til 7.
júlí og er opin alla daga frá klukkan
10 til 17.

Íslandsdeild Amnesty International stendur fyrir
uppákomu á Austurvelli sunnudaginn 26. júní í tilefni
af alþjóðlegum degi Sameinuðu þjóðanna til stuðnings fórnarlömbum pyndinga. „Fókusinn núna hjá
Amnesty International er að vekja fólk til umhugsunar um aðferðir Bandaríkjamanna í Guantanamo á
Kúbu. Fangarnir eru settir í húfur og vettlinga, á þá
eru settar eyrnahlífar og rykgrímur og þeir eru með
fyrir augunum. Svona þurfa þeir að sitja í marga tíma,
handjárnaðir og í hnipri. Við ætlum að leyfa fólki að
upplifa þetta, án handjárnanna auðvitað, og gera upp
hug sinn; eru þetta pyndingar?“ segir Jón Þór Ólafsson, sem fer fyrir aðgerðahópi Íslandsdeildarinnar.
„Skorið er á öll skynfæri. Þetta er Guantanamo-áskorunin: hversu lengi þolir þú þetta?“ segir Jón. Vegfarendum gefst tækifæri til að skrifa undir áskorun til íslenskra stjórnvalda „um að þeir krefji bandarísk
stjórnvöld um að rannsaka allar ásakanir um illa
meðferð og að hinir ábyrgu verði látnir svara til
saka,“ segir Jón. Uppákoman verður milli 13 og 17 á
Austurvelli.

 14.00 Vilhelm Anton Jónsson opnar
sýningu á Café Karólínu á Akureyri.
Sýningin stendur yfir til 22. júlí.

 14.00 Á Halldórskaffi á Vík í Mýrdal opnar Erla Magna Alexandersdóttir sína níundu einkasýningu. Á
sýningunni eru olíumálverk.

 15.00 Arnór G. Bieltvedt með
málverkasýningu í Grafíksafni Íslands, sal Íslenskrar Grafíkur að
Tryggvagötu 17, hafnarmegin, 101
Reykjavík. Sýningin stendur yfir til
10.júlí.

 16.00 Iðunn Árnardóttir opnar
einkasýningu í Gallerí Tukt, Hinu
Húsinu. Sýningin stendur yfir til 9. júlí.

KALLI Á ÞAKINU
e. Astrid Lindgren • Í samstarfi við Á þakinu
Su 26/6 kl 14, Lau 9/7 kl 14, Su 10/7 kl 14, Su 17/7 kl 14

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:
14-18 mánudaga - laugardaga 12-18 sunnudaga Lokað 2. og 3. júlí.

...málverkasýningu Arnórs
G. Bieltvedts í
Grafíksafni Íslands, sal Íslenskrar Grafíkur að Tryggvagötu
17, hafnarmegin, sem opnar
klukkan 15 í dag.
... tónleikum Gruppo Atlantico
í Listasafni Sigurjóns Ólafssonar
klukkan 17 á sunnudaginn. Á
efnisskránni er eitt verk, oktett D
803 fyrir blásara og strengi eftir
Franz Schubert.

AUSTURVÖLLUR Vegfarendum á Austurvelli gefst
tækifæri á að upplifa hvernig Bandaríkjamenn fara
með fanga í Guantanamo en Amnesty heldur því fram
að um pyndingar sé að ræða.

...pönk-og rokktónleikum í
Tónlistarþróunarmiðstöðinni,
Fiskislóð úti á Granda klukkan 18
á sunnudaginn þar sem sjö
hljómsveitir munu troða upp og
spila fram eftir kvöldi.

Evrópufræði, smáríkjafræði
og varnarmál
Rannsóknarsetur um
smáríki við Háskóla
Íslands stendur fyrir
sumarskólanum Smáríki
og Evrópusamruni
næstu tvær vikurnar.
Íslenskum og erlendum
stúdentum gefst þar
tækifæri á að hlusta á
þekkta fræðimenn.
Næstkomandi mánudag mun Páll
Skúlason, rektor Háskóla Íslands,
opna sumarskólann Smáríki og
Evrópusamruni í Tæknigarði Háskóla Íslands. Rannsóknarsetur
um smáríki við Háskóla Íslands
stendur fyrir sumarskólanum,
sem starfræktur er í þriðja sinn
með fjárstyrk frá Evrópusambandinu. Sumarskólinn er samstarfsverkefni 9 háskóla í Evrópu
auk háskólans í Washington í
Seattle-ríki í Bandaríkjunum.
Meðal kennara sem koma hingað
til lands til að kenna við skólann eru
þekktir fræðimenn á sviði Evrópufræða, Smáríkjafræða og varnamála svo sem eins og Neill Nugent,
sem skrifað hefur söluháar bækur
um
Evrópusamrunann,
Clive
Archer og Alyson Bailes, forstöðumaður sænsku friðarrannsóknarstofnunarinnar. Kennsla í skólanum
fer fram í tvær vikur og byggir á
fyrirlestrum.
Auk þess munu nemendur
skólans heimsækja utanríkisráðuneytið, Samtök iðnaðarins og Alþingi þar sem hlýtt verður á fyrirlestra.
„Tilgangur skólans er að gefa íslenskum og erlendum stúdentum
tækifæri á að hlýða á sérfræðinga á
sviði Evrópumála, Smáríkjafræða
og öryggismála,“ segir Baldur Þórhallsson, sem er formaður stjórnar
Rannsóknarseturs um smáríki og
skipuleggjandi sumarskólans. Um
30 nemendur frá hinum ýmsu löndum munu sækja skólann, þar af 10
frá Íslandi auk þess sem nemendur
við Washington-háskóla í Seattle
munu hlýða á fyrirlestrana milli
landa með fjarfundabúnaði sem
Baldur segir vera nýjung hér á
landi.
Baldur segir mikla aukningu

BALDUR ÞÓRHALLSSON Eftir að slaknað hefur á því tvípólakerfi sem einkenndi kalda
stríðið hafa smáríki öðlast aukið vægi. Þegar Bandaríkin og bandamenn þeirra réðust inn í
Írak leituðu þeir til smáríkja eftir stuðningi,“ segir Baldur, sem skipuleggur sumarskólann
Smáríki og Evrópusamruni sem hefst í HÍ á mánudaginn.

hafa orðið á smáríkjum í heiminum og því þurfi sérhæfðar rannsóknir á hegðun þeirra í alþjóðakerfinu. og var Rannsóknarsetur
um smáríki stofnað til að skapa
umræðugrundvöll um málefni
þeirra.
„Ákvarðanataka smáríkja skiptir miklu máli á alþjóðavettvangi.
Hingað til hefur verið talið að smáríki séu alfarið háð stærri ríkjum
en svo er ekki lengur því smáríkin
geta haft heilmikið að segja ef þau
eru virk í alþjóðlegum stofnunum
eins og t.d. Evrópusambandinu og
stofnunum SÞ. Eftir að slaknað

hefur á því tvípólakerfi sem einkenndi kalda stríðið hafa smáríkin
öðlast aukið vægi. Þegar Bandaríkin og bandamenn þeirra réðust inn
í Írak leituðu þeir til smáríkja eftir
stuðningi,“ segir Baldur.
Í sumarskólanum verður einkum fjallað um stöðu smáríkja í
Evrópusamrunanum
og
getu
þeirra til áhrifa þar og verður
staða Norðurlandanna og Kýpur
hvað helst skoðuð í því samhengi
auk þess sem fjallað verður um
það hvaða áhrif breytingar í
öryggis-og varnarmálum hafa á
stöðu smáríkja. ■

Fjötrar ástarinnar
Hjá Eddu-útgáfu er komin út bókin Ástargaldrar sem Rakel Pálsdóttir og Jón Jónsson tóku saman
og rituðu inngang að. Bókin kom
einnig út á ensku undir heitinu
Love Charms í þýðingu Önnu
Benassi.
Allt frá örófi alda hefur það
verið helsta umhugsunarefni
ungra stúlkna og pilta hvernig þau
geti haft áhrif á hitt kynið og vakið
hjá því löngun í náin kynni. Þegar
öll hefðbundin ráð til að heilla hitt
kynið bregðast freistast sumir til

þess að beita göldrum, reyna að
virkja dulda krafta sér til hjálpar
og fá sjálf náttúruöflin í lið með
sér. Í bókinni er birt úrval slíkra
ástargaldra víða að úr Evrópu.
Sumar frásagnirnar í bókinni
byggja á sögulegum heimildum en
aðrar eru hreinræktaðar þjóðsögur.
Bókin er sögð ætluð til
skemmtunar og er lesendum bent
á að umgangast galdrana í bókinni
af mikilli varúð.
Bókin er 113 blaðsíður. ■

ÁSTARGALDRAR Í bókinni er birt úrval
ástargaldra víða að úr Evrópu.
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Sumarið er okkar tími!
Tilvalið að líta inn
Spennandi sumar framundan hjá Landsvirkjun

Hvernig verður rafmagn til?
AUÐUNARSTOFA HIN NÝJA Á HÓLUM Gunnar var verkstjóri þegar þetta glæsilega
hús, sem er á Hólum í Hjaltadal, var reist árið 2001. Auðunarstofu er ætlað að vera minnisvarði um hús sem stóð á biskupssetrinu í nærri 500 ár, frá 1317 til 1810 þegar það var
rifið skömmu eftir að biskupsstóllinn á Hólum hafði verið lagður niður og jörðin seld.
Hólanefnd stóð fyrir endurbyggingu Auðunarstofu.

A› setja sig í spor
smi›a á mi›öldum
Gunnar Bjarnason opnar
sýninguna Að höggva til í
Listmunahorni Árbæjarsafns í dag klukkan 14
þar sem hann sýnir hluti
úr járni og tré sem gerðir
eru með vinnuaðferðum
sem tíðkuðust á Íslandi á
miðöldum. Sýningin er
samantekt á 30 ára rannsóknarvinnu sem farið
hefur fram hér á landi á
bygginga- og vinnutækni
miðalda.

„Hreindýr og dvergar“
Aðalheiður S. Eysteinsdóttir
sýnir magnaða tréskúlptúra
í Laxársstöð í sumar.

Kröflustöð í Mývatnssveit
Allt um Kröfluelda í Gestastofu.
Kynnist eldsumbrotunum sem urðu
í nágrenni Kröflustöðvar 1975-1984.

Hvers vegna er rafmagn á Íslandi umhverfisvænna
en hjá öðrum þjóðum?
MIXA

GUNNAR BJARNASON „Ég reyni að lýsa
því í máli og myndum hvernig smiðir unnu
á 12. öld og nær það ferli allt frá því að
smíða verkfærin yfir í að beita þeim. Það
er í rauninni ekki hægt að endurbyggja
þessi hús nema reyna setja sig í spor
smiðanna sem byggðu þau,“ segir Gunnar.

fít
•
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fremst styðjast við gripi af söfnum við endurgerð verkfæranna.
„Vinnan sem framkvæmd er
verður miklu meira virði ef þú
kafar svona djúpt ofan í verklagið, ef þú segir að einhver bygging
hafi verið gerð með sams konar
verkfærum og notuð voru fyrir
600 árum. Það er í rauninni ekki
hægt að endurbyggja þessi hús
nema reyna að setja sig í spor
smiðanna sem byggðu þau,“ segir
Gunnar. Hann segir tilgang sýningarinnar vera að sýna þessa
byggingararfleið sem við Íslendingar eigum því hún sé fallin í
gleymsku.
„Þetta er gömul saga sem tilheyrir íslensku þjóðinni og sýningin er tilraun til þess að gefa
fólki innsýn inn í hvernig Íslendingar lifðu og störfuðu á þessum
tíma,“ segir Gunnar.
Sýning Gunnars á Árbæjarsafni stendur yfir til 7. júlí. ■

•

„Hér á landi hafa verið gerðar
miklar rannsóknir á því verklagi
og vinnulagi sem notast var við
hér landi á miðöldum. Þessar
rannsóknir hófust með endurbyggingu Þjóðveldisbæjarins árið
1976. Síðan hafa nokkrir bæir og
kirkjur verið endurbyggðar.
Þekktastur bæjanna er Eiríksstaðir Í Haukadal og eins voru
kirkja og bær í Bröttuhlíð á
Grænlandi endurbyggð og svo
auðvitað Auðunarstofa á Hólum í
Hjaltadal. Sýningin er eins konar
samantekt á þessum rannsóknum
sem staðið hafa yfir í um þrjátíu
ár,“ segir Gunnar, en við endurbyggingu ofangreindra bygginga
hefur verið reynt að notast eftir
fremsta megni við þær vinnuaðferðir sem tíðkuðust á þeim tíma
sem byggingarnar voru reistar.
„Ég reyni að lýsa í máli og
myndum hvernig smiðir unnu á
12. öld og 13. öld og nær ferlið allt
frá því að smíða verkfærin yfir í
að beita þeim. Ég er til dæmis
með nokkrar axir sem ég smíðaði
sjálfur sem eru eftirlíkingar af
öxum sem voru notaðar á þessum
tíma en öxin er aðalverkfæri mitt
í þessari smíði, en öxinni lærði ég
að beita á þennan hátt í Noregi,“
segir Gunnar, sem segist fyrst og

Laxárstöðvar í Aðaldal
„Hvað er með Ásum?“
Frábær sýning Hallsteins
Sigurðssonar, sem hlotið
hefur einróma lof.

Blöndustöð í Húnaþingi

Végarður í Fljótsdal

Þorir þú 200 metra niður í jörðina?
Hvað verður í göngum Blöndustöðvar
í sumar? Magnaður viðkomustaður.

Kynnið ykkur Kárahnjúkavirkjun og
allt sem henni viðkemur í Végarði.
Tilvalið að koma þar við áður en
haldið er upp að Kárahnjúkum.

Heimsókn til Landsvirkjunar er upplýsandi og skemmtileg

Barist um Svarta engla
Samkvæmt tilkynningu frá Eddu
lauk nú í vikunni níu daga uppboði
þar sem hollenskir útgefendur
börðust um útgáfuréttinn að
annarri bók Ævars Arnar Jósepssonar, Svörtum englum, sem út
kom árið 2003 og tilnefnd var í ár
til norrænu glæpasagnaverðlaunanna, Glerlykilsins.
Forlagið Signature hreppti útgáfuréttinn að bók Ævars en forlagið gefur meðal annars út verk
Arnaldar Indriðasonar og Kristínar
Marju
Baldursdóttur
í
Hollandi.
Í Þýskalandi er það hið þekkta
forlag RandomHouse sem hefur
tryggt sér útgáfuréttinn að Svörtum englum. ■
ÆVAR ÖRN JÓSEPSSON
Bókaforlagið Signature í Hollandi hefur
tryggt sér útgáfuréttinn að verðlaunabók
hans, Svörtum englum.

Sultartangastöð
ofan Þjórsárdals
„Andlit Þjórsdæla“ – áhugaverð
sýning um mannlífið í Þjórsárdal
í 1100 ár.

Sýningarnar eru opnar alla eftirmiðdaga í sumar.
Nánari upplýsingar um opnunartíma á www.landsvirkjun.is
og í síma 515 9000.

Ljósafosstöð í Soginu
„Ár og kýr“ Jóns Eiríkssonar komnar
suður. Veit Guðni af þessu?
365 kúamyndir sem hlotið hafa verðskuldaða athygli.
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BIKINÍ Það er hægt að
fylgja tískunni þó maður fari í sund.

MÓÐUR VIKUNNAR
>HILDA FER YFIR MÁLIN

Hef ég sé› hann á›ur?

HÁLSMEN Stór og marglituð hálsmen eru flott við.

BLEIKT Kíktum í Topshop og fundum fullt af frábærum mynstruðum
flíkum.

LITADÝRÐ Æðislega falleg blómamynstur.

Mynstur og litagle›i
S

jaldan eða aldrei hefur
in, eins og Blumarine,
tískan verið jafn litrík.
Moschino og Etro, bjóða upp
Mynstur eru alls ráðá því líka litagleði að annað
andi í sumar og þau halda
eins hefur ekki sést lengi.
áfram að vera í tísku í haust
Nú á að brjóta allar reglurnþó litatónarnir verði með örar því það á ekki að stilla
lítið öðru sniði. Þau
saman litum í
eru frábær tildressinu og ekki
breyting frá „less
velja
fötin
is more“ tískþannig að þau
unni sem hefséu „í stíl“.
ur verið lengi
Blanda á öllu í
SKARTGRIPIRNIR
við lýði og nú
saman mismuneru í öllum
er um að
andi litum og
regnbogans litum.
gera
að
mynstri og fyrir
lífga upp á
konurnar
er
einlitan
flott að hafa
fataskáp með
stóra,
marglita
fallega mynstruðskartgripi við.
um flíkum. Þessi tíska er
Þetta getur þó verið
alls ekki eingöngu fyrir konnokkuð vandmeðfarið útlit
ur heldur ættu karlmenn því það verður að passa að
líka að fjárfesta í mynstruðyfirkeyra það ekki. Stíllinn
um flíkum og fara ótroðnar
á að vera spennandi og
slóðir. Öll flottustu tískuhúsfrumlegur en engu síður

KJÓLL Þessi væri sætur við jakkapeysu í
sumarlegum lit.

soleyk@frettabladid.is

STRÁKAR eiga ekki
síður að ganga í
flottu mynstri.

ÞUNNUR OG
FLJÓTANDI Bolur
með fallegu
mynstri og glitr- MYNSTUR Hér er ólíku mynstri blandað saman á mjög
andi pallíettum.
skemmtilegan hátt.

Svart úti og hvítt inni
Hún opnar fyrir míkrafóninn
næsta sunnudagsmorgun kl. 9

þarf maður að passa að
líta ekki út eins og gangandi aldingarður. Því er
best að halda alltaf einhverjum flíkum einlitum
á móti þeim mynstruðu.
Það gæti til dæmis verið
flott að klæðast bol með
blómamynstri og jakka
með þjóðlegu afrísku
mynstri við gallabuxur. Eins er hægt að
vera í marglitum
sokkabuxum
við
mynstraða skó en í
einlitum hnébuxur og
stuttermabol.

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA/NORDIC PHOTOS/GETTY

Ég heyrði á tal samstarfskvenna minna í fyrradag. „Hvernig finnst
þér spegillinn inni á baði?“ spurði önnur áhyggjufull og hin svaraði
að bragði: „Mér finnst ég svolítið skrítin á litinn í honum.“ Sú
áhyggjufulla varð þá skyndilega óskaplega fegin. „Mikið er ég glöð
að það er ekki bara ég, mér finnst ég alltaf svo kjánaleg eitthvað í
þessum spegli.“
Ég þagði bara en inni í mér varð ég líka fegin. Alltaf fundist
hann asnalegur þessi spegill sem gerir mig gula í framan. Konur
geta talað endalaust um gæði spegla á baðherbergjum eða í hinum
og þessum verslunum. Ég hugsa að verslanir gætu hagnast töluvert á því að vanda sérstaklega vel við lýsingu
og spegla í búðum sínum. Konurnar sjá sig þá í
flíkinni sem þær eru að
máta og hugsa: „Vá, hvað
ég er sæt í þessu“. Sumir
speglar eru svo pínu
brúnleitir og þá virkar
manneskjan
voðalega
sólbrún og sæt og skellir
sér á þessa svakalega
flottu flík. Verstir eru
búningsklefarnir sem
innihalda bláleita ljóskastara sem lýsa upp
hvern einasta smágalla á
andlitinu og viðbrögðin
eru sprettur út úr búðinni.
Einhvern veginn er
þetta eitthvað sem ég sé
ekki karlmenn fyrir mér
að tala um. „Mér finnst
ég svo ljótur í þessum
spegli.“ Hinn svarar
áhugasamur um speglafræði: „Já, þetta er alveg ömurlegur spegill, hann gerir mann eitthvað svo fölan“. Nei, þeir virðast ekki hafa svona miklar áhyggjur
af þessum speglamálum.
Ég hef líka tekið eftir því að karlmenn veita því sjaldan eftirtekt
þegar vinir þeirra eru í nýjum fötum. Á meðan verðum við alveg
uppveðraðar af nýjum bol sem vinkonan er í. „Hvar fékkst’ann?
Hvað kostaði’ann? Ha, er hann gamall? Bíddu, hef ég séð hann
áður?“ Sú síðasta þykir mér reyndar skemmtilegust. „Hef ég séð
hann áður?“ Þetta er í alvörunni eitthvað sem við höfum áhuga á að
vita. Hvort við höfum séð manneskjuna áður í flíkinni. Trúum því
varla að við höfum látið nýja flík fara framhjá okkur. Auðvitað eru
til undantekningar og slatti af tískusinnuðum strákum sem spyrja
jafn fáránlegra spurninga og við kvensurnar. En þetta er eitt af því
sem mér finnst svo skemmtilegt við tískuna, það er hægt að tala
um hana endalaust og út frá endalaust mörgum sjónarhornum.

Hvít sólgleraugu gera allt vitlaust í tískuheiminum í
sumar. Það eru allir orðnir þreyttir á þessum hefðbundnu svörtu sem stjörnurnar hafa flest sést með
undanfarin ár og nú hafa hvítu sólgleraugun tekið
yfir. Sama gildir um þessi sólgleraugu og önnur
þessa dagana - því stærri sem þau eru því betra. Þær
frægu konur sem þykja leiða tískuna hafa sést með
hvít sólgleraugun á nefinu undanfarna daga og má
þar nefna Kate Moss og Chloe Sevigny. Dior er með
glæsileg hvít sólgleraugu í nýjustu herferð sinni en
þeir sem hafa ekki efni á því þurfa ekki að örvænta
því það er hægt að fá svona sólgleraugu víða á slikk.
HVÍT SÓLGLERAUGU Stjörnurnar keppast nú við að vera með
flottustu hvítu sólgleraugun.
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SMEKKURINN HEIÐA RÓS ÁSGEIRSDÓTTIR STARFSMAÐUR Í SPÚTNIK

Íslendingar ættu a› vera oftar me› hatta
Arnheiður Rós Ásgeirsdóttir, eða Heiða
Rós eins og hún er oftast kölluð, hefur
mjög skemmtilegan og töffaralegan stíl.
Hún er góður fulltrúi Spútnik tískunnar
með flottum samsetningum og frumlegum fötum. Hún hefur einnig brugðið
sér í starf plötusnúðs og kallar sig þá dj
Hædí.
Spáir þú mikið í tískuna? Já ég geri
það, alltaf meira og meira. Ég eltist ekki
við alla strauma og stefnur en hef mjög
gaman af tísku.
Uppáhaldshönnuðir? Það er enginn
einn frekar en annar.
Fallegustu litirnir? Ég er mjög hrifin af
grænum, svona dökkgrænum og hermannagrænum. Mér finnst appelsínu-

BLÁAR LITALINSUR Naomi Campbell
notar oft bláar litalinsur til að breyta um
stíl en náttúrulegi litur augna hennar er
svartur.

Seiðandi augu
Litalinsur eru frábær uppfinning og fátt
sem breytir útlitinu á jafn skemmtilegan hátt og þær. Með tveimur handtökum er hægt að gjörbreyta lit augnanna
og þegar augnlitur breytist geta konur
leikið sér með nýja liti í förðun sem
áttu ekki við fyrri augnlit. Yfirbragð
andlitsins og litarhaft manneskjunnar
verður annað og möguleikarnir fjölmargir. Til dæmis getur dökk augnmálning á konu með ljós augu verið
full yfirþyrmandi en ef sama kona setur í sig dökkbrúnar linsur getur hún á
svipstundu orðið eins og sögupersóna
úr þúsundogeinni nótt. Eins getur fólk
skerpt á sínum eigin lit með því að
gera hann skærari og ferskari.
Fresh Look-linsurnar bjóða upp á fjölmörg litbrigði, eins og kyrrahafsblátt,
haustbrúnt og tunglskinsgrátt, en verðið á þeim er um fjögur þúsund krónur.
Þær fást í flestum gleraugnabúðum
landsins og algengast að þær séu fjölnota í um það bil sex vikur.

gulur og túrkis líka mjög fallegir.
Hverju ertu veikust fyrir? Kjólum.
Hvaða flík keyptir þú þér síðast?
Marglitaðan kjól með pálmatrjám.
Hvað finnst þér mest sjarmerandi í
vor- og sumartískunni? Ég hef mjög
gaman af stórum sólgleraugum og svo
þessari sixtístísku sem er að koma inn
og þá sérstaklega sixtískjólum. Svo
finnst mér alls konar hattar skemmtilegir og finnst Íslendingar ekki nógu
duglegir að vera með hatta.
Hvað ætlar þú að kaupa þér fyrir
sumarið? Fleiri kjóla. Annars er ég alltaf
að kaupa mér eitthvað í búðinni.
Uppáhaldsverslun? Spútnik, að sjálfsögðu.

Hvað eyðir þú miklum peningum í föt
á mánuði? Ég gef það ekki upp.
Hvaða flíkur gætir þú ekki verið án?
Svörtu stígvélanna minna. Þau passa
við allt og eru þægileg.
Uppáhaldsflík? Þetta er rosalega erfið
spurning. Mér finnst ómögulegt að gera
upp á milli þeirra því þær eru svo
margar.
Hvert myndir þú fara í verslunarferð?
Til London. Mér finnst skemmtilegast
að fara á markaði.
Ljótasta flík sem þú hefur keypt þér?
Agalega ljót appelsínugul og skræpótt
derhúfa sem ég gekk mikið með sem
unglingur.

Hvernig fer hún að þessu?
„Spennandi, fyndin og
átakanleg“
- The New York Times Book Review

Kate Reddy er framakona í fjármálageiranum, en hún er líka eiginkona
og tveggja barna móðir. Hún á í
mesta basli við að sameina vinnu og
einkalíf. Hún þarf að kljást við
kröfuharða yfirmenn, langþreyttan
eiginmann og þurftafrek börn auk
þrýstings um að sinna vinunum og
halda sér til ... eitthvað verður undan
að láta.
Fyndin og fjörug frásögn þar sem
snilldarlega er lýst þeirri stöðugu
tilvistarkreppu sem hver einasta
útivinnandi móðir þekkir, enda hefur
bókin slegið rækilega í gegn víða um
heim.

Bók sem allar mæður í
hjáverkum verða að lesa!

LYKLAKIPPA Þessi fallega lyklakippa
fæst í ævintýrabúðinni Frú Fiðrildi.

Ómissandi
lyklakippa
Það kannast flestar konur við að
standa fyrir utan útidyrahurðina og
róta fram og til baka í veskinu í leit
að húslyklunum. Þetta er mjög
hvimleitt en þar sem konur þurfa að
ganga með alls kyns nauðsynjar á
sér frá degi til dags, eins og varasalva, maskara, síma, buddu og
dömubindi, er þetta algengt vandamál. Þessi dásamlega fallega lyklakippa ætti að leysa vandann því ekki
aðeins er hún æðislega smart heldur er hún líka stór og auðþekkjanleg
blindandi þegar höndin kafar ofan í
veskið. Það er gríðarlega pæjulegt
að draga svona lyklakippu upp úr
einni af þessum stóru töskum sem
er aðalmálið í dag.

KOMIN Í
VERSLANIR!

„Bók sem hver einasta útivinnandi kona mun teyga í sig ...
Ótrúleg sýn, bæði grátleg og fyndin, á líf súpermömmunnar.“
- The New York Times

„Ímyndið ykkur Kate Reddy sem Bridget Jones, eldri, þroskaðri, gift,
útivinnandi móðir tveggja stúlkna ... bráðskemmtilegt.“
- Entertainment Weekly
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Justin á hvíta tjaldi›?
EKKKàD8I@K

Popparinn Justin Timberlake er í
viðræðum um að taka að sér hlutverk í kvikmyndinni Black Snake
Moan, á móti ekki ómerkari stjörnum en Samuel L. Jackson og Cristina Ricci. Leikstjóri myndarinnar
verður Craig Brewer sem fékk
áhorfendaverðlaun á síðustu kvikmyndahátíð í Cannes fyrir myndina
Hustle & Flow.
Nafnið Black Snake Moan er
tekið af blúsplötu gítarleikarans
Blind Lemon Jefferson frá þriðja
áratug síðustu aldar. Jackson mun

fara með hlutverk Jefferson, sem
lendir í því að eiginkonan fer frá
honum. Í framhaldi af því reynir
hann að bjarga sálarlífi ungrar
smábæjarstúlku sem á við kynlífsfíkn að etja. Ricci mun leika stúlkuna en Timberlake kærasta hennar.
Stefnt er að því að tökur hefjist í
september í Memphis, heimabæ
Timberlake.
JUSTIN TIMBERLAKE
Popparinn vinsæli ætlar hugsanlega að
taka að sér hlutverk í Black Snake Moan.

Rober Ebert fékk stjörnu
á frægðarstéttina
Kvikmyndagagnrýnandinn frægi
Rober Ebert fékk nýverið stjörnu
með nafninu sínu á frægðargangstétt Hollywood. Fjöldi vina og
ættingja Ebert var viðstaddur athöfnina, þar á meðal leikkonan
Virginia Madsen og leikarinn
Tony Danza, sem sló í gegn í sjónvarpsþáttunum Who's the Boss á
níunda áratugnum.
„Þegar ég horfi á bíómyndir
finnst mér eins og ég sé að ganga
í skóm annarrar manneskju,“
sagði hinn 65 ára gamli Ebert.
„Bíómyndir gera okkur að betri
manneskjum. Þetta er yndislegur
dagur í mínu lífi.“
Ebert hóf blaðamannaferil sinn
15 ára er hann skrifaði íþróttafréttir fyrir blaðið The NewsGazette. Hálfu ári eftir að hann
hóf störf hjá Chicago Sun-Times,
árið 1966, gerðist hann kvikmyndagagnrýnandi blaðsins. Árið
1975 varð hann fyrsti kvikmyndagagnrýnandinn til að hljóta hin
virtu Pulitzer-verðlaun fyrir listagagnrýni.
Sama ár gerðist gerðist Ebert
sjórnandi
sjónvarpsþáttarins
Sneak Previews ásamt Gene
Siskel heitnum, sem var kvikmyndagagnrýnandi hjá Chicago
Tribune. Áttu þeir eftir að starfa í
mörg ár í viðbót í svipuðum þætti
sem fékk nafnið Siskel & Ebert at
the Movies. Stjörnugjafakerfi
þeirra fyrir bíómyndir, sem fólst í
þumlum upp eða þumlum niður,
varð svo vinsælt í Bandaríkjunum
að Ebert ákvað síðar að gera það
að vörumerki. Hann stýrir nú
þættinum Ebert & Roeper ásamt
dálkahöfundinum
Richard
Roeper.
Ebert, sem er þekktur fyrir að
draga ekkert undan í gagnrýni
sinni, hefur gefið út 17 bækur,
þeirra á meðal „I Hated, Hated,
HATED This Movie.“
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EBERT Kvikmyndagagnrýnandinn frægi hóf blaðamannaferil sinn 15 ára gamall.

IMB

Í nýjasta smáskífulagi Foo
Fighters spyr Dave Grohl aðdáendur sína hvort einhverjir fái
það besta sem þeir hafa upp á að
bjóða. Sjálfur hefur hann sagt í
viðtölum að ný tvöföld plata Foo
Fighters sé það besta sem hann
hefur gert á ferli sínum, og þar
telur hann með ár sín í Nirvana.
Þessi nýja plata Foo Fighters er
ekki það besta sem hann hefur
tekið þátt í, og aðdáendur Foo
Fighters eiga ekki eftir að fá það
besta frá sveitinni, fyrr en hún
gefur út safnplötu.
Foo Fighters er nefnilega ein
af þessum sveitum sem hrista
nokkra útvarpsslagara fram úr
erminni með hverri plötu. Svo er
restin af plötunum troðin uppfyllingarefni. Þess vegna verður
safnplata þeirra bestu laga það
besta sem þeir gefa út frá sér.
Þessari nýju plötu er skipt í
tvennt. Á fyrri plötunni er rafmagnsgítarhamarinn allsráðandi. Trommarinn slær svo fast
á trommurnar að eitthvað hlýtur
að gefa sig á endanum. Á seinni
plötunni er Grohl með kassagít-

FOO FIGHTERS

IN YOUR HONOR
Niðurstaða: Tvöföld plata Foo Fighters hefur
tvöfalt eðli. Rokkplatan er frekar litlaus og
slöpp, en sú órafmagnaða lifandi og mjög aðlaðandi. Grohl hefði átt að skipta þessari útgáfu
í tvennt, því saman er ekki hægt annað en að
gefa henni miðlungseinkunn.

arinn, og þar tekst honum betur
upp að mínu mati. Öll sú plata er
meira í stíl við slagarann
Walking after you, sem er enn þá
þeirra besta lag. Grohl er sæmilegasti lagasmiður, þó frekar
einhæfur, og hann nýtur sín mun
betur þegar slökkt er á björgunarpedalnum. Að gera órafmagnaða plötu var góð hugmynd, en
af hverju þurfti hann að láta
þessa fúlu rokkplötu fylgja
með?
Birgir Örn Steinarsson

að hætti vísindakirkjunnar. Ef þau
gera það verða
þau að sverja eið
í athöfninni þess
efnis að þau fari
aldrei ósátt í háttinn. Eins og frægt
er orðið bað Tom
Katie í Eiffel-turninum í París og
færði henni fimm karata demantshring.
estiny's Child segjast alls ekki
vera að hætta vegna ósamD
komulags. Þær segja að alltaf hafi
staðið til að hætta eftir plötuna
Destiny Fulfilled sem kom út 2004.
Þeim finnst
rétti tíminn
núna því þær
segjast vilja
enda öll sín
verkefni á
toppnum.
Stúlkurnar
munu ekki
sitja aðgerðarlausar því
Michelle ætlar
að koma fram
í söngleik á Broadway,
Kelly giftir sig bráðum og Beyoncé
er að leika í kvikmyndum.
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Allt sem þú þarft
og meira til

Allt um fasteignir
og heimili
á mánudögum í Fréttablaðinu.

SÍMI 564 0000

HUGSAÐU STÓRT

FRUMSÝNING

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

SÍMI 551 9000

FRUMSÝNING

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 24.000
gestir!

Hinn eini rétti
Hefur aldrei verið eins rangur!
Frábær gamanmynd sem fór beint
á toppinn í USA.

Sýnd kl. 3.30, 5.45, 8 OG 10.20

Hinn eini rétti
Hefur aldrei verið eins rangur!

Sýnd kl. 2, 4, 6 og 8

Frábær gamanmynd sem fór beint
á toppinn í USA.

Sýnd kl. 3.45, 6, 8.30 og 10.40
„Skotheld frá A-Ö“
„Afþreying í
hæsta klassa“
★★★ 1⁄2 K&F- XFM
★★★ Blaðið
„Þrælgóð
skemmtun“
★★★ Ó.Ö.H. DV
★★★★ Þ.Þ. FBL

Yfir 24.000
gestir!

Yfir 37.000 ge
Aðsóknarmesstir
mynd ársinsta

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

Yfir 37.000 ge
Aðsóknarmesstir
mynd ársinsta

★★★★★ 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 10.30 B.i. 14 ára

★★★
MBL

★★★

(+%'(
%((&
ÓÖH DV
Breskur glæpatryllir eins og þeir gerast bestir.
Svartur húmor, ofbeldi og cool tónlist með
Cult, Starsailor, FC Kahuna og Duran Duran.

Frá framleiðendum Lock Stock & Snatch

Sýnd kl. 3.20, 5,40, og 8 B.i. 16 ára

★★★ HL MBL

Sýnd kl. 3, 5.30, 8 og 10.30
Sýnd kl. 2, 5, 8 og 10
Sýnd í Lúxus kl. 8 og 10.30 B.i. 14 ára Sýnd í Lúxus kl. 2 og 5 B.i. 10 ára

Sýnd kl. 3, 6 og 9 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 10.10 B.i. 16 ára

Demi Moore andlit Versace
Demi Moore er fallegri en
nokkru sinni áður, hvort sem útlitið er fegurðaraðgerðum eða
ástinni á Ashton Kutcher að
þakka. Versace hefur nú tilkynnt
að Demi verði næsta andlit fyrirtækisins, sem hlýtur að teljast
mikið hrós fyrir þessa 42 ára
gömlu leikkonu. Vafalaust hafa
margar yngri fegurðardísir komið til greina. „Ég hef þekkt Demi
Moore í mörg ár og hún hefur
aldrei verið jafn falleg og núna.
Nærvera hennar er stórkostleg
því að hún er algjörlega náttúru-

leg og aldrei stíf,“ segir sjálf
Donatella Versace, hönnuðurinn
frægi. Óbreyttum borgurum
finnst Demi sjálfsagt allt annað
en náttúruleg – annað hvort veit
Donatella fegurðarleyndarmál
Demi eða þá að hún notar orðið
„náttúruleg“ í meiningunni
„blátt áfram“. Hvað sem því líður verður gaman að sjá Demi í
fyrirsætuhlutverkinu en myndirnar af henni birtast í tímaritum
í lok ágúst. Demi Moore tekur
við af engri annarri en Madonnu
sem andlit fyrirtækisins. ■

ÍSLEIFUR ÞÓRHALLSSON Athafnamaðurinn sem stóð á bak við Alþjóðlegu kvikmyndahátíðina. Að hans sögn hefur verið ákveðið að
leyfa myndirnar 9 Songs og A Hole in My Heart á myndbandaleigum en til stóð að banna þær.

Ekki klám heldur kynlíf
DEMI MOORE Demi tekur við af Madonnu sem andlit Versace-tískufyrirtækisins. Hún
skýtur þar með yngri konum ref fyrir rass, en hún gerði það svo sem líka í myndum á
borð við Charlie's Angels, þar sem hún strippaði á bikiní við hliðina á Cameron Diaz.

Myndirnar A Hole in My Heart
og 9 Songs féllu ekki vel í kramið
hjá Kvikmyndaeftirliti ríkisins
og átti upphaflega að banna þær
á myndbandaleigum. Núna hafa
þær þó verið leyfðar og fást
sennilega á öllum helstu myndbandaleigum.
„Ekki er hægt að segja að
bannað hafi verið í byrjun að
setja myndirnar á leigurnar. Það
leyfi sem við fengum var bara
svo rosalega takmarkað. Við
máttum bara sýna myndirnar á
hátíðinni og einungis á kvöldsýningum með vörð í dyrunum sem
gætti þess sérstaklega að enginn
undir aldri kæmist inn,“ segir Ísleifur Þórhallsson.
Að sögn Ísleifs hafa myndirnar
verið leyfðar í nágrannalöndunum
en alltaf verið þó nokkuð
fjaðrafok í kringum þær. Að mati
gagnrýnenda var 9 Songs afar
klámfengin og A Hole in My Heart
einfaldlega of gróf og ógeðfelld.
„Þessar tvær myndir hafa alls
staðar valdið umræðu og auðvitað
eru margir á móti þeim en þó hafa

þær hvergi verið bannaðar eða
ritskoðaðar. Þetta eru ekki beinlínis ógeðslegar myndir að mínu
mati, 9 Songs fjallar um ungt og
ástfangið par og leikstjórinn
Michael Winterbottom sýnir þau
stunda kynlíf. Þetta er ekki klám
heldur fjallar hann einungis um
kynlíf með því að sýna það. Í
myndinni A Hole in My Heart
fjallar Lucas Moodysson um hvað
heimurinn sé orðinn ljótur. Sú
mynd er mjög óþægileg og tekur á
þjóðfélagsmeinum en hún er nú
samt ekkert ógeðslegri en eitthvað sem fólk getur fundið á netinu.“
Aðspurður hvort hann telji
myndirnar verða vinsælar á
myndbandaleigunum segist hann
ekki efast um það. „Ég held þær
gæta orðið vinsælar. Strax eftir
hátíðina komu fyrirspurnir bæði
til myndbandaleigna og til okkar
svo augljóslega er þó nokkur
eftirvænting eftir þeim. Þessar
myndir voru líka meðal þeirra aðsóknarmestu á hátíðinni,“ segir
Ísleifur. ■

9 SONGS Mörgum þótti þessi mynd of
klámfengin til sýningar í kvikmyndahúsum
og hvað þá til að stilla fram á myndbandaleigunum.

A HOLE IN MY HEART Mynd eftir leikstjórann Lucas Moodysson, sem meðal
annars hefur gert myndirnar Tillsammans
og Fucking Amal.

ROSARIO DAWSON OG JASON LEWIS
Þau skötuhjú eru nú í óða önn við að flytja inn saman og segir Rosario að Jason leyfi
henni að innrétta íbúðina.

Mikilvægt verkefni
Sin City-leikkonan Rosario Dawson skemmtir sér stórvel við að
flytja inn ásamt kærasta sínum,
leikaranum Jason Lewis. Hann er
best þekktur fyrir að hafa farið
með hlutverk í hinum vinsælu
þáttum Sex and the City en þar
lék hann kærasta Samönthu. Aðalástæðan fyrir gleði Rosario er að
Jason leyfir henni víst að sjá um
að innrétta íbúðina. Dawson bjó

áður í San Francisco en er nú flutt
til Los Angeles, þar sem Jason átti
hús. „Við erum að vinna í húsinu.
Það er okkar mikilvægasta verkefni núna,“ segir hún. „Hann leyfir mér að taka allar ákvarðanirnar
og þegar sá háttur er á kemur
okkur mjög vel saman. Það er
ótrúlegt hvernig fólk getur farið í
hávaðarifrildi yfir litlum hlutum
eins og baðmottum!“ ■

RAVEONETTES Danska hljómsveitin The Raveonettes spilar á Innipúkanum um verslunarmannahelgina.

Raveonettes á Innipúkanum
Danski rokkdúettinn The Raveonettes spilar á tónlistarhátíðinni
Innipúkanum sem verður haldin á
Nasa um verslunarmannahelgina,
dagana 31. júlí og 1. ágúst. Einnig
hefur Brim bæst í hóp þeirra fjölmörgu sveita sem spila á hátíðinni.

The Raveonettes er ein
þekktasta rokksveit Danmerkur
og hefur hún verið gert það gott
á erlendri grundu undanfarin ár.
Miðasala á Innipúkann hefst 8.
júlí og verður miðaverð 3.900
krónur á báða dagana. ■
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CARRIE-ANNE LEIKUR Í THE MATRIX REVOLUTIONS Á STÖÐ 2 KL. 21.15 Í KVÖLD.

Skír› eftir lagi

Svar:
Jerusha Abbott úr kvikmyndinni
Daddy-Long-Legs frá árinu 1919.

▼

19.45

21.15

Gaman

20.00

Bíó
THE MATRIX REVOLUTIONS. Þriðja myndin um
Neo og félaga hans en nú hafa vélarnar tekið
stjórnina.

20:30

Tónlist
COLDPLAY. Hljómsveitin Coldplay á tónleikum.

MAD ABOUT ALICE. Þættirnir fjalla um Alice og
Doug sem eru nýskilin en eiga son saman.

SJÓNVARPIÐ
7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Snjóbörnin, Magic

13.00 Smáþjóðaleikarnir í Andorra 14.30
Vestfjarðavíkingur 2004 15.30 Bikarkeppnin í

12.00 Bold and the Beautiful 13.45 Joey
(18:24) 14.15 Það var lagið 15.15 Kevin Hill
(12:22) 16.05 Strong Medicine 3 (8:22)
16.55 Oprah Winfrey 17.40 60 Minutes I

23.45 Veðravöld (Kvikmyndaskoðun telur
myndina ekki hæfa fólki yngra en tólf ára. e)
1.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ
6.00 You Wish! 8.00 Spider-Man 10.00
Grateful Dawg 12.00 On the Line 14.00 You
Wish! 16.00 Spider-Man 18.00 Grateful
Dawg 20.00 On the Line 22.00 Waking Life
(B. börnum) 0.00 Road to Perdition (Strangl.
b. börnum) 2.00 Get Carter (Strangl. b. börnum) 4.00 Waking Life (B. börnum)

2004
Fréttir Stöðvar 2
Lottó
Íþróttir og veður
Whose Line Is it Anyway? 3 (Hver á
þessa línu?)
19.40 The Kid Stays in the Picture (Bíóstrákurinn) Heimildamynd um einn valdamesta manninn í Hollywood á sínum
tíma. Robert Evans var fyrsti leikarinn
til að stýra kvikmyndveri. Þrátt fyrir
litla reynslu var hann, sem þá var 34
ára, ráðinn til stjórnunarstarfa hjá
Paramount Pictures.
21.15 The Matrix Revolutions (Matrix 3)
Það er komið að sögulokum í einum
stórkostlegasta þríleik kvikmyndanna.
Barátta góðs og ills er í hámarki og nú
verður skorið úr um framtíð mannkyns í eitt skipti fyrir öll. Vélar hafa
tekið stjórnina í sínar hendur og ráða
heiminum. Bönnuð börnum.

23.20 Unlawful Entry (Stranglega bönnuð
börnum) 1.05 Thirteen Ghosts (Stranglega
bönnuð börnum) 2.35 Arachnophobia
(Bönnuð börnum) 4.20 Fréttir Stöðvar 2
5.05 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

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

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 David Letterman Það er bara einn David
Letterman.
20.00 Coldplay á tónleikum
21.00 Seinfeld (1:5) Þættirnir sem sagðir eru
bestu gamanþættir allra tíma!!
21.30 Friends (1:24) Bestu vinir allra landsmanna eru mættir aftur í sjónvarpið!
22.00 Kvöldþáttur Beinskeyttur spjall- og
skemmtiþáttur þar sem viðburðir
dagsins eru hafðir að háði og
spotti.Stjörnur og afreksfólk af öllum
sviðum samfélagsins koma í viðtöl og
verða spurð spjörunum úr. Aðalþáttastjórnarndi er Guðmundur Steingrímsson og honum til aðstoðar eru þær
Halldóra Rut Bjarnadóttir og Sigríður
Pétursdóttir.
22.45 Caribbean Uncovered Fylgst er með lífinu í Karabíska hafinu frá morgni til
kvölds.Bönnuð börnum.

▼

18.30
18.54
19.00
19.15

23.35 Paradise Hotel (1:28) 0.20 David Letterman

13.30 The Awful Truth (e) 14.00 Still Standing (e) 14.30 Less than Perfect (e) 15.00
According to Jim (e) 15.30 The Bachelor –
lokaþáttur (e) 16.30 Djúpa laugin 2 (e) 17.00
The Contender (e) 18.00 MTV Cribs (e)

14.20 US PGA 2005 – Monthly 15.15
Motorworld 15.45 Álfukeppnin. Bein útsending frá undanúrslitaleiknum í Nürnberg.
18.00 Stjörnugolf 2005

18.30 Pimp My Ride (e)
19.00 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur

18.30 Inside the US PGA Tour 2005 (Banda-

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
21.00 My Left Foot Sannsöguleg mynd um
Chrisy Brown sem var fæddur með
mikið skerta hreyfigetu.
22.40 CSI: Miami (e)

▼

rísk bíómynd frá 1998 um hlaupagarpinn Steve Prefontaine sem keppti
á Ólympíuleikunum í München 1972
og lést í bílslysi þremur árum seinna,
aðeins 24ra ára. Leikstjóri er Robert
Towne og meðal leikenda eru Billy
Crudup, Donald Sutherland, Monica
Potter og Jeremy Sisto.
22.10 Heræfingin (Basic) Bandarísk spennumynd frá 2003. Sjö manna herflokkur
fer til æfinga í frumskógi Kólumbíu en
aðeins tveir eiga afturkvæmt þaðan.
Leikstjóri er John McTiernan og meðal
leikenda eru John Travolta, Connie
Nielsen, Samuel L. Jackson, Timothy
Daly og Giovanni Ribisi. Kvikmyndaskoðun telur myndina ekki hæfa fólki
yngra en 16 ára.

HNEFALEIKAR. Bein útsending frá hnefaleikakeppni í Atlantic City en meðal þeirra sem mætast eru Floyd Mayweather og Arturo Gatti.

Schoolbus, The Jellies, Care Bears, Snjóbörnin, Músti, Póstkort frá Felix, Pingu 2, Sullukollar, Barney 4 – 5, Engie Benjy, Engie Benjy,
Hjólagengið, Rugrats Go Wild!)

▼

▼

18.54 Lottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.40 Fjölskylda mín (5:13) (My Family)
20.15 Sigurvegarinn (Without Limits) Banda-

Íþróttir

SKJÁREINN

8.00 Morgunstundin okkar 8.01 Gurra grís
8.08 Bubbi byggir 8.20 Pósturinn Páll 8.28
Hopp og hí Sessamí 8.55 Fræknir ferðalangar
9.20 Strákurinn 9.30 Arthur 10.00 Gæludýr úr
geimnum 10.30 Kastljósið 10.55 Hlé

frjálsum íþróttum. Bein útsending frá Laugardalsvelli. 18.00 Táknmálsfréttir 18.10 Geimskipið Enterprise

01.00

Drama

23.55 One Tree Hill (e) 0.10 Law & Order (e)
0.55 Tvöfaldur Jay Leno (e) 2.25 Óstöðvandi
tónlist

E! ENTERTAINMENT
12.00 The E! True Hollywood Story 22.00
High Price of Fame 23.00 Stunts 0.00 Stunts
1.00 The E! True Hollywood Story

AKSJÓN
7.15 Korter 14.00 Samkoma í Fíladelfíu 18.15
Korter

18.54
19.00
20.00
21.40

ríska mótaröðin í golfi)Vikulegur
fréttaþáttur þar sem fjallað er um
bandarísku mótaröðina í golfi á nýstárlegan hátt. Hér sjáum við nærmynd af fremstu kylfingum heims og
fáum góð ráð til að bæta leik okkar á
golfvellinum. Ómissandi þáttur fyrir
golfáhugamenn.
Lottó
Toyota-mótaröðin í golfi (Carlsbergmótið)
Álfukeppnin (Undanúrslit (1A-2B))Útsending frá undanúrslitaleiknum í
Nürnberg.
NBA (Úrslitakeppni)

23.40 Hnefaleikar (Floyd Mayweather Jr. – D.
Corley) 0.30 Hnefaleikar (Arturo Gatti – Leonard Dorin) 1.00 Hnefaleikar. Bein útsending. M.a. Arturo Gatti og Floyd Mayweather.

▼

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

The Matrix - 1999 Memento - 2000 The Matrix Reloaded - 2003

▼

▼

Þrjár bestu myndir
Carrie-Anne:

óskylt kvikmyndunum. Carrie-Anne
beið samt enn eftir stóra tækifærinu
og fékk lítil hlutverk í myndum á
borð við Terrified, The Soft Kill og
Lethal Tender.
Eftir sex áheyrnarpróf fyrir litla vísindamynd sem hét The Matrix árið 1999
fékk Carrie-Anne loksins hlutverk Trinity. Myndin sló í gegn sem og CarrieAnne og fékk Golden State-verðlaun
fyrir frammistöðu sína. Eftir það hefur
leiðin legið upp á við og Carrie-Anne
hefur leikið í myndum eins og Memento og Chocolat.
Hún er gift leikaranum Steve
Roy og eiga þau saman
einn son.

▼

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

„P-R-U-N-E spells prune / Eating them means our
doom / Life's too short and death too soon / To
fill our tummies with the darn old Prune.“

Carrie-Anne Moss fæddist 21. ágúst árið 1967 í Vancouver í
Kanada. Stúlkan er yngst af þremur systkinum og var skírð
eftir laginu „Carrie-Anne“ eftir Hollies.
Carrie-Anne langaði alltaf að verða leikkona og þegar hún
var ellefu ára steig hún fyrst á svið í söngleik í Vancouver.
Hún gekk í Magee-miðskólanum og eyddi miðskólaárunum í
að ferðast um Evrópu með skólakórnum.
Carrie-Anne vann sem gengilbeina í Vancouver og fyrirsæta í Toronto en ákvað að flytja til Evrópu tuttugu ára að
aldri. Hún vann þar sem fyrirsæta og fékk loks tækifæri í
leiklistinni árið 1991 í sjónvarpsþáttaröðinni Dark Justice
sem tekin var upp í Barcelona á Spáni.
Hún flutti til Bandaríkjanna þegar þátturinn var tekinn upp
í L.A. en eftir að hann hætti lærði hún leiklist við American
Academy of Dramatic Arts.
Næstu ár fékk Carrie-Anne hlutverk í sjónvarpsþáttum eins
og L.A. Law, Baywatch og The Matrix, sem var algjörlega

▼

ÚR BÍÓHEIMUM

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

VIÐ MÆLUM MEÐ...
My Left Foot

9.00 Bílaþáttur – U: Leó M. Jónsson 10.03

Skjár Einn 21.00
Einkunn á imdb.com: 7,6.

Vinstri fóturinn minn

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
13.15 Motorcycling: Grand Prix Netherlands 14.30 Football:
FIFA Confederations Cup Germany 15.00 Swimming:
Mediterranean Games Spain 16.30 Beach Volley: World
Championship Berlin Germany 18.00 Volleyball: World Grand
Prix Tokyo Japan 19.00 Boxing: French National Title Pontaudemer France 19.45 FIA World Touring Car Championship By
Lg: Mexico 20.30 Rally: World Championship Acropolis Greece
21.00 Football: FIFA Confederations Cup Germany 22.00
Xtreme Sports: Yoz Mag 22.30 All Sports: Vip Pass 22.45 News:
Eurosportnews Report 23.00 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 Pele: World Cup Hero 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
Freak Wave 0.00 Ice Mummies 1.00 Trial & Error – the Rise & Fall
of Gene Therapy
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Marine Machines 13.00 Frontlines of Construction 14.00
Kansai Airport 15.00 Air Crash Investigation 16.00 Animals Like
Us 17.00 Battlefront 18.00 The Death of Aryton Senna 18.30
Death at the Airshow 19.00 Gladiator Wars 20.00 Wanted –
Interpol Investigates 21.00 Year of the Dragon 23.30 Wanted –
Interpol Investigates 0.30 Demolition Live!
ANIMAL PLANET
12.00 Growing Up Grizzly 13.00 Growing Up Grizzly 2 14.00 The
Crocodile Hunter Diaries 15.00 Seven Deadly Strikes 16.00 In
Search of the Giant Anaconda 17.00 In Search of the King
Cobra 18.00 Austin Stevens – Most Dangerous 20.00 The Jeff
Corwin Experience 21.00 O'Shea's Big Adventure 22.00
Tsunami – Animal Instincts 23.00 Animals A-Z 0.00 Up with the
Gibbons 0.30 Gelada Baboons 1.00 Wild Indonesia
DISCOVERY
12.00 Ray Mears' Extreme Survival 13.00 Mythbusters 14.00
Super Racers 15.00 The Caravan Show 15.30 Lake Escapes
16.00 Super Structures 17.00 Battle of the Ice Age Beasts 18.00
Extreme Engineering 19.00 American Chopper 20.00 Rides
21.00 Scrapheap Challenge 22.00 Trauma 23.00 Amazing Medical Stories 0.00 Impossible Heists
MTV
12.00 Making the Video 14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just
See MTV 16.30 Cribs 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 Making the Video 22.00 So 90's
23.00 Just See MTV 1.00 Chill Out Zone
VH1
12.00 Top 10 21.00 Viva la Disco 23.30 Flipside 0.00 Chill Out
0.30 VH1 Hits
CLUB
12.10 The Restaurant Biz 12.40 City Hospital 13.35 Sizzle 14.00
Entertaining With James 14.25 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
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
12.15 Timbuktu 13.45 Willy Milly 15.10 The Landlord 17.00 The
Satan Bug 18.55 Cutter's Way 20.45 Those Lips, Those Eyes
22.30 The Last Word 0.15 Rikky and Pete 2.00 Legacy of Blood
TCM
19.00 Poltergeist 20.55 Mad Love 22.05 Slither 23.40 The
Appointment 1.30 Uncertain Glory 3.10 MGM: When the Lion
Roars
HALLMARK
12.45 Wedding Daze 14.15 The Yearling 16.00 To Dance With
The White Dog 17.45 Vinegar Hill 19.15 Escape From Colditz
21.00 Lonesome Dove: The Series 21.45 Choices 23.30
Lonesome Dove: The Series 0.30 Escape From Colditz 2.15
Choices
BBC FOOD
12.00 The Tanner Brothers 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
DR1
12.00 Seernes Have 12.30 Vagn i Japan 13.00 De hjeml¢se på
•sterport 14.00 Boogie Listen 15.00 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 aHA! 18.50 Agent 007 jages 20.40 Speedway: Danmarks Grand Prix 22.10 Mine fem koner 23.45 Boogie Listen
SV1
12.05 Att angöra en brygga 13.45 När storken sviker 14.15 Mitt
i naturen 14.45 Mat/Niklas 15.15 Sommartorpet 15.45 Fotboll:
För-VM 17.00 Ballerina 17.10 En pandas första år 17.30
Rapport 17.45 Oss fakirer emellan 18.00 Sommarkrysset 19.00
Minnenas Television 20.05 VM i speedway 21.05 Rapport 21.10
Veckans sommarkonsert: Jamie Cullum på Blenheim Palace
22.10 Barberaren i Sibirien 0.45 Sändning från SVT24

Laugardagsmorgunn – Umsjón: Eiríkur Jónsson

12.10 Hádegisútvarpið – U: Kristján Hjálmarsson og Þórarinn Þórarinsson. 13.00 Sögur af fólki – Umsjón: Róbert Marshall.. 14.00
Úr skríni 15.03 Glópagull og gisnir skógar e.
16.00 Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur e. 17.03 Frjálsar hendur Illuga e.
18.00 Hitt og þetta úr Allt&sumt e. 19.00
Bílaþáttur e. 20.00 Laugardagsmorgunn e.
22.00 Hádegisútvarpið e.

BYLGJAN

FM 98,9

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 90,1/99,9

7.05 Samfélagið í nærmynd 8.05 Músík að
morgni dags 9.03 Út um víðan völl 10.15
Lagt upp í ferð 11.00 Í vikulokin

7.05 Morguntónar 9.03 Helgarútgáfan

12.20 Hádegisfréttir 13.00 Laugardagsþátturinn 14.00 Teygjan 14.30 Skyr, smoothie og
tungan: hvað er málið? 15.20 Með laugardagskaffinu 16.10 Hugsjónir og pólitík
17.05 Djassgallerí New York 18.00 Kvöldfréttir
18.28 Bíótónar 19.00 Íslenskir einsöngvarar
19.30 Stefnumót 20.10 Heimsókn 21.05 Í
skugga meistaranna 21.55 Orð kvöldsins
22.15 Út vil ek 23.10 Danslög

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Helgarútgáfan
16.08 Með grátt í vöngum

ÚTVARP SAGA

FM 99,4

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA INGÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykjavík Síðdegis

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEINHORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTTURINN 17.05 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhornið (endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi.

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

AÐRAR STÖÐVAR

»

Hér er á ferð sannsöguleg mynd um
Christy Brown, sem fæddist með skerta
hreyfigetu inn í stóra og fátæka írska fjölskyldu. Móðir hans sér gáfuna og mannlega eðlið í stráknum sem allir aðrir líta á
sem grænmeti. Christy þroskast og eldist
og snýr sér að skrifum og notar eina
starfandi útlim sinn, vinstri fótinn, til að
skrifa með.
Leikendur eru Daniel Day-Lewis og
Brenda Fricker en leikstjóri er Jim Sheridan. Þess má geta að bæði Daniel DayLewis og Brenda Fricker hlutu Óskarinn
fyrir frammistöðu sína.

FM 90,9

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

Atriði úr myndinni.

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

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying
FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni
FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum
FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni
FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying
FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying
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ÚTI

INNI
ð fara í útilegu. Já! Gríptu svefnpokann, tjaldið, dýnurnar og prímusinn og stefndu út fyrir
A
borgarmörkin. Íslendingar eru allt of uppteknir af

ngir karlmenn með slaufu. Nei, þetta er
algjörlega ekki málið. Slaufur eru fyrir gamla
U
kalla, trúða og skrítnar teiknimyndapersónur en

því að ferðast til útlanda og fatta ekki að það er
nóg að keyra í nokkra klukkutíma fyrir einstaka
ferðaupplifun. Skelltu þér í Þórsmörk, til Papeyjar,
svamlaðu í sundlaug í íslenskum fjalladal eða
fáðu þér göngutúr í svarta sandinum við Dyrhólaey.

ekki unga og myndarlega karlmenn. Bindin eru
ennþá inni, helst í gamaldags stíl með fallegu
munstri. Mjóu lakkrísbindin eru líka töff.
erðageislaspilarar. Hver nennir að fara út að skokka
með þessi ferlíki? Enginn. Kauptu þér frekar lítinn og
F
nettan mp3-spilara sem fer vel í vasa. Þú gætir tekið

úkkulaði. Það er fátt betra þegar maður er eitthvað
orkulaus en að fá sér súkkulaðistykki. Fáir vita það
S
að í 150 g af súkkulaði eru tvö mjólkurglös. Súkkulaði

HRÓSIÐ
...fær Árni Snævarr, starfsmaður
Sameinuðu þjóðanna, sem hefur
haft veg og vanda af því að
skipuleggja tónleika í Reykjavík
undir nafninu Líf 8. Tónleikarnir
verða á fimmtudaginn kemur.

2

1

3

er langhollast af öllum nammitegundum og jafnvel
hefur verið sýnt fram á að það sé hollt fyrir hjartað. Það
er þannig með súkkulaði eins og langflest að það er
alveg sérdeilis hollt í hófi.
undið í mittið. Mittislindar, belti og eins konar korsilett eru mjög vinsæl í tískuheiminum núna. TískuB
hönnuðir eru óskaplega uppteknir af mittinu á konunum
og para beltin og lindana við pils, buxur og jakka.

góða syrpu á trampólíni með spilarann í vasanum án
þess að verða fyrir nokkrum vandræðum. Ferðageislaspilarar eru klárlega börn fortíðar.
ð skyrpa. Þetta er mesti ósiður. Sumir virðast hafa
vanið sig svo mikið á að skyrpa utandyra að þeir
A
geta ekki gengið fimm skref án þess að skyrpa einu
sinni. Þetta er nú ekki beinlínis heillandi fyrir annað
fólk sem er nálægt og algjör sóðaskapur. Fólk getur
bara asnast til að kyngja munnvatninu sínu eins og
svo margir gera án nokkurra vandræða.

FRÉTTIR AF FÓLKI

4

5

ikil umræða hefur skapast undanfarið um fréttaflutning tímaM
ritsins Hér og nú af sambandsslitum

6

7

Bubba
Morthens og
fyrrum eiginkonu
hans, Brynju
Gunnarsdóttur.
Nýverið lýstu
starfsmenn Talstöðvarinnar yfir
vanþóknun sinni
á vinnubrögðum
tímaritsins, auk
þess sem margir
hafa haft á orði að blaðið hafi farið
yfir strikið í umfjöllun sinni um
sundlaugaferðir Íslendinga. Undanfarið hefur verið uppi orðrómur um
að Bubbi hyggist lögsækja Hér og
nú en hvort eitthvað er til í því verður bara að koma í ljós.

8

9

10

12

11

13

14

15

16

17

18

Lárétt: 1 í vondu skapi, 5 karlfugl, 6 eink.
st. skipa, 7 sólguð, 8 málmur, 9 lemur, 10
átt, 12 ellegar, 13 tímgunarfruma, 15 á
fæti, 16 sundfæri, 18 nöldur.
Lóðrétt: 1 föggur, 2 klukkna, 3 tónn, 4
för, 6 met, 8 þrír eins, 11 óhljóð, 14 skelfing, 17 félagsskapur.

arkahæsti leikmaður Landsbankadeildarinnar í
M
fótbolta, FH-ingurinn

Lausn.
Lárétt: 1 fúll, 5 ara, 6 ve, 7 ra, 8 eir, 9
berð, 10 na, 12 eða, 13 gró, 15 il, 16
ugga, 18 nagg.
Lóðrétt: 1 farangur, 2 úra, 3 la, 4 ferðalag, 6 virði, 8 eee, 11 arg, 14 ógn, 17 aa.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1
2
3

Ágúst Ólafur Ágústsson.
Á Akureyri.
Malcolm Glazer.

» FASTUR
» PU N KTU R

ARNMUNDUR ERNST BJÖRNSSON Verður með innslög í Kvöldþættinum á sjónvarpsstöðinni Sirkus sem fór í loftið í dag. Arnmundur
forvitnast um ýmis mál sem unglingar og fullorðið fólk ættu að hafa gaman af að fræðast um.

ARNMUNDUR ERNST BJÖRNSSON: UPPRENNANDI LEIKARI

Bregður á leik í Kvöldþættinum
Arnmundur Ernst Björnsson
hefur fiktað við leikarahlutverkið
síðan hann var sjö ára polli. Hann
verður með regluleg innskot í
Kvöldþættinum, sem sýndur
verður
á
sjónvarpsstöðinni
Sirkus. Arnmundur er sonur leikaranna Eddu Heiðrúnar Backman
og Björns Inga Hilmarssonar og
hefur því leikarabakteríuna í
blóðinu. Aðspurður um hvernig
vildi til að hann var valinn til þess
að taka þátt í Kvöldþættinum
sagði hann: „Ætli það hafi ekki
komið til í framhaldi af því að ég
er að leika í Kalla á þakinu og einn
af þessum gæjum sem sér um
þáttinn datt í hug að fá mig í þetta.
Í innslögunum er ég í rauninni að

Stór
Humar

forvitnast um alls konar hluti sem
bæði við unglingarnir og fullorðið
fólk hefðum gaman af að vita
meira um. Til dæmis fræðist ég
um graffitilist í einum þættinum.
Ég spyr þá fólk hvað þeim finnist
um hana og hvað sé nauðsynlegt
að gera til þess að bæta graffitimenninguna á Íslandi,“ segir Arnmundur, hress í bragði.
Hann hefur leikið í þó
nokkrum leikritum og má meðal
annars nefna Galdrakarlinn í Oz,
Pétur Pan, Beðið eftir Godot og
Mýrarljós. Einnig vakti hann
mikla athygli fyrir frábæran leik
sinn í auglýsingum fyrir Sparisjóðinn. Í sumar, auk þess sem
hann býr til innslög fyrir Kvöld-

þáttinn, leikur hann í Kalla á
þakinu þar sem hann er í hlutverki stóra bróður aðalpersónunnar.
Arnmundur neitar því ekki að
eflaust eigi leiklistin eftir að
verða fyrir valinu þegar hann velur sér lífstíðarstarf. „Ég hef
engar áhyggjur af því að ég fari
ekki í leiklistina, hvort sem ég
læri hana hér eða úti í Bretlandi. Í
haust er það hins vegar menntaskólinn sem tekur við,“ segir Arnmundur, sem hefur sótt um inngöngu í Menntaskólann við
Hamrahlíð og er að vonum mjög
ánægður með leiklistarferilinn
hingað til.
hilda@frettabladid.is

Tryggvi
Guðmundsson,
hóf nýverið störf hjá
sjónvarpsstöðinni Skjá
einum. Þar verður
hann í hlutverki markaðsráðgjafa auk þess
sem hann verður einn af
umsjónarmönnum enska
boltans sem stöðin byrjar
að sýna í læstri dagskrá í
haust. Ef Tryggvi verður eins
sprækur í markaðsmálunum og
hann er fyrir framan mark andstæðinganna ættu forsvarsmenn Skjás
eins varla að þurfa að hafa neinar
áhyggjur á næstunni.

ungarokksveitin Megadeth heldur tónleika hér á landi hinn 27.
Þ
júní og kemur það í hlut rokkarans
rauðhærða Eiríks Haukssonar að
hita upp fyrir þungarokkið ásamt
hinum gömlu félögum sínum úr
Drýsli. Eitthvað hefur miðasala á
tónleikana verið dræmari en tónleikahaldarar bjuggust við og svo
gæti farið að þeir yrðu færðir í
minna hús. Ef svo fer munu tónleikahaldarar líklega láta vita af því
fyrr en síðar.

Fegur›ardrottning í útistö›um vi› hest
Unnur Birna Vilhjálmsdóttir, sem
kjörin var Ungfrú Ísland fyrir
skömmu, slasaðist lítilega á baki
þegar hún var að sinna hestum á
miðvikudaginn var. „Ég lenti í smá
átökum við hest, sem ýtti mér upp
að vegg og ég meiddi mig lítillega í
bakinu,“ sagði Unnur Birna þegar
Fréttablaðið ræddi við hana.
Fegurðardrottningin segist þó vera
búin að jafna sig að fullu og verður
komin á skjáinn þegar fyrsti þátturinn af Sjáðu, undir hennar stjórn,
fer í loftið á sjónvarpsstöðinni
Sirkus á miðvikudaginn.
Auk þess að sjá um sjónvarpsþáttinn starfar Unnur Birna sem
lögreglukona á Keflavíkurflugvelli en hún stefnir á laganám í
haust. ■

UNNUR BIRNA VILHJÁLMSDÓTTIR Fegurðardrottningin komst í hann krappann þegar
hestur ýtti henni upp að vegg.

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

BAKÞANKAR
GUÐM U N DAR
STEI NGRÍMSSONAR

Sumar

Mótmæli

ÚTSAL A

Í

slendingar hafa aldrei verið miklir
mótmælamenn. Núna, til dæmis,
dvelja einhverjar tvær manneskjur í
tjaldi við Kárahnjúka til þess að mótmæla byggingu virkjunarinnar. Spáið
í það. Tvær manneskjur í tjaldi. Með
prímus. Hvers lags mótmæli eru
það? Gandhi var vissulega klæddur í
eins konar tjald, hvítan kufl, þegar
hann mótmælti á sínum tíma en hann
var miklu betri í því að keyra upp
stemningu.

Rýmum fyrir
nýjum vörum

VIÐ slettum skyri. Mætum örfá á

Yfir 1000 vörur

Austurvöll í roki og afhendum rigningarblauta undirskriftalista einhverjum ráðherrum sem segja lélega
brandara af því tilefni og málið er
dautt. Öskrum fúlskeggjuð í lúðra „Ísland úr Nato, herinn burt“, göngum
endalaust sömu leiðina frá Keflavík til
Reykjavíkur en eftir stendur að herinn er þarna ennþá en er þó að spá í að
fara samt, út af allt öðru. Keflavíkurgöngurnar voru þá bara góð hreyfing,
lítið meira, enda stæra sumir sig af
því að hafa gengið þær á sínum tíma á
þeim forsendum að þeir hafi yfirleitt
hjólað gönguna og þar með náð meiri
brennslu.

Húsgögn
Smávara

ÞESSI skortur Íslendinga á hæfileikanum til þess að mótmæla þannig að
árangur náist og að eftir því sé tekið
af einhverri alvöru er auðvitað dálítið
skrýtinn miðað við aldur og fyrri
störf. Upphaf sjálfstæðisbaráttu Íslendinga er jú iðulega rakið til þess að
Jón Sigurðsson þjóðarhetja stóð upp á
fundi með dönskum erindrekum í húsi
Menntaskólans í Reykjavík og sagði
„Vér mótmælum“.

Dagana

23 . jún í - 24 . júl í

ÞAÐ EINA sem við vitum svosem er
það að hann á að hafa staðið upp og
sagt þetta, en það getur verið að sagan
sé flóknari. Kannski var hann að
djóka? Ætlaði ekki að segja þetta.
Sagði þetta óvart. Þetta bara svona
hrökk upp úr honum og svo fór hann
að hlæja vandræðalega.
KANNSKI var hann að mótmæla einhverju allt öðru? Kannski voru slæmar veitingar á fundinum og hann stóð
upp í góðum fíling og sagði, svona til
þess að vera kumpánlegur við Danina,
„Vér mótmælum sko, ha! Þetta eru nú
alls ekki nógu góðar veitingar“. Og
svo hlógu menn allir saman, ho ho ho,
og byrjuðu fundinn. Sá eini sem misskildi grínið var sagnaritarinn sem
hélt að Jón hefði í raun og veru byrjað
sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar með
þessum orðum.
ÍSLENDINGAR mótmæla ekki. Ef
Jón mótmælti, eins og haldið er fram,
þá var hann ekki Íslendingur. Það bara
getur ekki verið. Hann var Brasilíumaður. Slæddist hingað með fiskiskipi.
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islega tilburði hennar til þess að mótmæla er engin furða að maður skuli
staldra við og velta fyrir sér hvernig
þessi setning Jóns féll. Hverjar voru
kringumstæðurnar? Íslendingur, segir
sagan, er þarna sagður hafa staðið upp
og mótmælt. Ótrúlegt. Hvað var að
ske? Er þetta kannski eitthvað málum
blandið?
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