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BLÚSHÁTÍÐ KK og gamlir félagar hans í
hljómsveitinni Grinders verða með tón-
leika á Hótel Borg í kvöld.

DAGURINN Í DAG

VEÐRIÐ Í DAG

23. mars 2005 – 80. tölublað – 5. árgangur

TÍU LÉTUST Níu manns féllu fyrir hendi
unglingspilts sem gekk berserksgang á
verndarsvæði indíána áður en hann svipti
sig lífi. Sjónarvottar segja að pilturinn hafi
virst viti sínu fjær þegar hann framdi
ódæðið. Sjá síðu 2

SÆKIR FISCHER Sæmundur Pálsson,
vinur skákmeistarans Bobby Fischer, vonast
til að koma með hann hingað til lands á
morgun eða um helgina. Fischer hefur
áhyggjur af því að Bandaríkjamenn reyni
að hefta ferð hans. Sjá síðu 4

KREFJAST UPPLÝSINGA Fjármála-
eftirlitið hefur krafið stjórn Sameinaða lífeyris-
sjóðsins um upplýsingar sem varða starfs-
lokasamning sem gerður var við fram-
kvæmdastjóra sjóðsins og tryggir honum laun
í hálft þriðja ár eftir uppsögn. Sjá síðu 6

Kvikmyndir 42
Tónlist 40
Leikhús 40

Myndlist 40
Íþróttir 32
Sjónvarp 44

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

149.000

115.000

*Landið allt skv. fjölmiðlakönnun Gallups, feb. 2005.

Fjöldi lesenda
 á miðvikudögum*

STÍF AUSTANÁTT Strekkingur eða all-
hvasst um tíma. Rigning suðaustanlands
en annars skúraveður. Þurrt að mestu 
fyrir norðan. Sjá síðu 4

HUNDI BJARGAÐ AF HÚSÞAKI Sagan gamla um slökkviliðsmenn að bjarga köttum úr trjám birtist vegfarendum á Tjarnargötunni í
Reykjavík í gær í nokkuð breyttri mynd. Þar hafði hundur farið út um þakglugga og lent í sjálfheldu á þakinu. Hann rann niður þar til
hann festist í þakrennunni. Þaðan gat hann sig ekki hreyft og varð því úr að slökkvilið og lögregla komu honum til bjargar. Sjá síðu 12

EFNAHAGSMÁL Seðlabankinn ætlar
að hækka stýrivexti sína um 0,25
prósentustig á þriðjudaginn eftir
páska. Þá verða vextirnir komnir í
níu prósent en í maí í fyrra voru
þeir 5,3 prósent.

Birgir Ísleifur Gunnarsson
seðlabankastjóri sagði á fundi með
blaðamönnum að eftirspurn færi
vaxandi og bankinn gripi til þess-
ara aðgerða nú til að koma í veg
fyrir að verðbólga hækki  á síðari

hluta árs 2006. Spá Seðlabankans
gerir ráð fyrir að verðbólga lækki
á næstu misserum og verði komin
nálægt 2,5 prósenta markmiði
Seðlabankans í lok ársins.

Birgir Ísleifur segir að við-
skiptahallinn í ár verði um tólf
prósent en það er meiri viðskipta-
halli en nokkru sinni fyrr.

Seðlabankinn segir að breyting-
ar á fasteignalánamarkaði hafi
valdið því að verðbólguhorfur hafi

versnað verulega. „Hörð sam-
keppni bankanna og Íbúðalána-
sjóðs á fasteignaveðlánamarkaði
hefur stuðlað að hröðum útlána-
vexti sem ekki sér fyrir endann á,“
sagði Birgir Ísleifur. Hann gagn-
rýndi bankana fyrir að fara of
geyst í útlánaaukningu og sagði
jafnframt að endurskoða mætti
hlutverk Íbúðalánasjóðs.

Sjá síðu 27

- þk

Seðlabankinn hækkar vexti:

Brugðist við verðbólguógn
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Deilur í Keri:

Lögbanns
krafist

VIÐSKIPTI Tveir stjórnarmenn Fest-
ingar sem á og rekur fasteignir
Essó og Samskipa hækkuðu hluta-
fé félagsins og tryggðu sér með
því meirihluta í félaginu gegn
vilja þriðja manns í stjórn, Guð-
mundar Hjaltasonar forstjóra
Kers. Stjórnarmennirnir Jón Þór
Hjaltason og Páll Magnússon eru
fyrrverandi samstarfsmenn Ólafs
Ólafsssonar aðaleiganda Kers.

Ólafur og hans menn hafa
krafist lögbanns á það að hand-
hafar nýs hlutafjár fái atkvæðis-
rétt á hluthafafundi. Hluthafa-
fundur getur afturkallað heimild
stjórnarinnar til aukningar
hlutafjár. Jón og Páll myndu ekki
ná kjöri í stjórn Festingar eftir
að Ólafur eignaðist meirihluta í
Keri. Sjá síðu 2

-hh

Lögreglan á Selfossi:

Pólverjar án
atvinnuleyfis
ATVINNULEYFI Þrír Pólverjar, sem
reyndust vera án atvinnuleyfis í
vinnu hérlendis, voru yfirheyrðir
af lögreglunni á Selfossi í gær.

Íslendingur sem tengdist
málinu var færður í fangaklefa
eftir að hafa veist að lögreglu. 

Málið hófst að sögn Ólafs Helga
Kjartanssonar sýslumanns með því
að lögreglan stöðvaði bíl fyrir of
hraðan akstur. Reyndist ökumaður-
inn, Íslendingur, vera með útrunnið
ökuskírteini. Með honum í bílnum
var Pólverji í vinnufötum, sem
reyndist vera hér í vinnu án at-
vinnuleyfis. Tveir aðrir Pólverjar
voru yfirheyrðir og reyndust þeir
einnig í vinnu hér án leyfis. -aa

Eignaðist 16 
marka erfingja

Hljómsveitin Trabant:

●  tilboð ●  nám ●  matur

Verðlaunakaffi 
á korteri

Jónína Tryggvadóttir:

▲

Í MIÐJU BLAÐSINS 
● móður og barni heilsast vel

Björgólfur Thor:

Fórnarlömb fá aðeins
hluta miskabóta greiddan
Ofbeldismenn ráða í fæstum tilfellum við að greiða fórnarlömbum sínum þær miskabætur sem

dómstólar dæma þeim. Kröfur um miskabætur falla því í flestum tilfellum á ríkið.

SKAÐABÆTUR Fórnarlömb ofbeldis-
manna verða af stórum hluta
þeirra miskabóta sem þeim hafa
verið dæmdar. Ástæðan er sú að
brotamennirnir eru í flestum
tilfellum eignalitlir eða eignalausir
og fellur þá bótagreiðslan á ríkis-
sjóð. Þar sem miskabætur sem rík-
ið greiðir hafa ekki hækkað síðan
þær voru teknar upp fyrir áratug
munar oft miklu á dæmdum bótum
og bótagreiðslum.

Helga Leifsdóttir réttargæslu-
maður gagnrýnir að miskabætur
hafi ekki hækkað og segir þær
miskabætur sem ríkið greiði of
lágar. Að auki séu þær ekki í takt
við dóma um hærri bótagreiðslur
til þolenda ofbeldismanna.

Helga segir ríkið greiða allt að

600 þúsund krónur í miskabætur.
Eðlilegast væri að ríkið ábyrgðist
niðurstöðu dómstóla að fullu. Í það
minnsta ætti að horfa til alvarleika
brots og alvarlegra afleiðinga fyrir
andlega heilsu tjónþola og greiða
bætur í samræmi við það. 

„Algengt er að miskabætur
fyrir nauðgun séu um milljón og
yfir. Því miður eiga ofbeldismenn í
nær öllum tilvikum hvorki eignir
né fé til að greiða kröfurnar,“ segir
Helga.

Aðstoðarmaður dómsmálaráð-
herra, Þorsteinn Davíðsson, segir
ekki í skoðun innan ráðuneytisins
að hækka bótagreiðslur frá ríkinu
enda hafi heildarupphæðin farið
stigvaxandi frá upptöku laganna.

Helga er réttargæslumaður

þriggja barna Sri Rahmawati sem
myrt var af Hákoni Eydal. Að dómi
gengnum í Héraðsdómi Reykjavík-

ur sagði verjandi Hákonar hann
ekki geta greitt þær metskaðabæt-
ur sem börnum Sri voru dæmdar. 

„Miðað við þau lög sem nú eru í
gildi fá börnin einungis sex
milljónir bættar af þessum 22
milljónum sem þeim voru dæmd-
ar,“ segir Helga. Þau fái hvert sex
hundruð þúsund krónur í bætur
vegna miska en einnig misjafnlega
háa greiðslu vegna móðurmissis-
ins: „Yngsta barnið fær tvær og
hálfa milljón vegna missis fram-
færanda. Þær duga ekki sem lág-
marksmeðlagsgreiðslur fyrir það
til átján ára aldurs.“

Á árunum 1996 til 2002 fengu 23
af þeim 32 sem fengu greiðslu frá
ríkinu lægri bætur en þeim voru
dæmdar. - gag

▲

SÍÐA 46

HÁKON EYDAL
Hákon er einn þeirra sem ekki geta greitt

þær miskabætur sem þeir hafa verið
dæmdir til.
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Lögbannskrafa á hlutafjáraukningu:

Áframhaldandi slagur í Keri
VIÐSKIPTI Slagur Ólafs Ólafssonar,
aðaleiganda Kers, við sameigendur
sína í félaginu heldur áfram. Stjórn
Festingar sem á og rekur meðal
annars fasteignir félaga í eigu
Kers ákvað á fundi sínum að auka
hlutafé og var nýja hlutaféð selt
einkahlutafélagi í eigu fram-
kvæmdastjóra félagsins. 

Sjóvík sem áður var í samstarfi
við Ólaf í Keri átti meirihluta í
þriggja manna stjórn Festingar
sem gat ráðið þessari ákvörðun, en
að óbreyttu hefðu þeir fallið úr
stjórn Festingar á næsta aðalfundi,
þar sem Ólafur réð meirihluta
eignarhalds félagsins fyrir hluta-
fjáraukninguna.

Hlutafjáraukningin var gegn
vilja meirihlutaeigenda í Keri sem
nú eru í minnihluta í félagi sem á
og rekur fasteignir þar sem rekst-
ur félaga eins og Samskipa og Olíu-

félagsins fer fram. Ólafur og fylg-
ismenn vildu fresta ákvörðun um
hlutafjárhækkunina til hluthafa-
fundar félagsins og hafa krafist
lögbanns á gjörninginn. „Við telj-
um um ólöglegan gjörning að ræða
og viljum vinda ofan af honum,“
segir Guðmundur Hjaltason, for-
stjóri Kers.

Lögbannskrafan snýst um að at-
kvæðisréttur fylgi ekki auknu
hlutafé og þá getur hluthafafundur
afturkallað heimildina. Félögin
sem hafa rekstur í fasteignum
Festingar eiga endurkauparétt á
fasteignunum, en nýting hans hef-
ur í för með sér kostnað sem menn
vilja forðast. - hh

Samskipti Evrópusambandsins og Kína:

Vopnasölubann í brennidepli
EVRÓPUSAMBANDIÐ, AP Þrýst var á
leiðtoga Evrópusambandsins á
fundi þeirra í Brussel í gær að
fresta ákvörðun um að aflétta í
áföngum vopnasölubanni á Kína.
Bandaríkjastjórn hefur beitt sér
af hörku í málinu og það ásamt
nýjum kínverskum lögum sem
gera ráð fyrir að Kínaher sé
heimilt að ráðast inn í Taívan ef
þarlendir reyna að ganga lengra
í sjálfstæðisátt en orðið er, hefur
hvort tveggja orðið til þess að
vöflur hafa komið á Evrópuleið-
togana við að aflétta vopnasölu-
banninu sem sett var á eftir at-
burðina á Torgi hins himneska
friðar sumarið 1989.

Kínversk stjórnvöld brugðust
einnig reiðilega við fregnum um
að svo kynni að fara að horfið
yrði frá áformum um að aflétta
banninu fyrir lok júní í ár. Tals-
maður Kínastjórnar sagði bannið

„pólitíska mismunun“ sem ekki
ætti lengur rétt á sér.

Breski utanríkisráðherrann
Jack Straw lét hafa eftir sér að
áframhaldandi mannréttinda-

brot í Kína og nýju lögin um Taí-
van hefðu skapað „mjög erfitt
pólitískt andrúmsloft“ fyrir til-
burði til að aflétta vopnasölu-
banninu. ■

■ RÚSSLAND

LÚSKOV EKKI Í FORSETAFRAM-
BOÐ Júrí Lúskov, borgarstjóri
Moskvu, lýsti því yfir á fundi í
rússnesku höfuðborginni í gær
að hann hygðist ekki bjóða sig
fram í forsetakosningunum árið
2008. Lúskov hefur oft velgt
Vladimír Pútín Rússlandsforseta
undir uggum og því bjuggust
margir við hann tæki slaginn
eftir þrjú ár.

ÞYRLUSLYS Í TSJETSJENÍU
Þrettán rússneskir hermenn
slösuðust þegar þyrla af gerð-
inni Mi-8 hrapaði í Tsjetsjeníu í
gær. Að sögn Interfax-frétta-
stofunnar er talið að vélarbilun
hafi verið orsök slyssins, engar
líkur eru taldar á að uppreisnar-
menn hafi reynt að granda
henni.

TUNDURDUFL
Þrjú tundurdufl fundust á Langanesi.

Sprengjusérfræðingar:

Eyddu þrem
duflum

LANGANES Sprengjusérfræðingar
Landhelgisgæslunnar eyddu í
gær þrem tundurduflum sem
fundust á Langanesi. 

Lögreglan kallaði sprengjusér-
fræðingana norður í gær eftir að
eitt tundurdufl fannst. Nokkru
eftir að sprengjusérfræðingar
komu á staðinn fundust tvö
tundurdufl til viðbótar og var
þeim eytt í gærkvöld. -bþg

Ólögleg vinna:

Rannsókn
að ljúka

LÖGREGLAN Ólafur K. Ólafsson,
sýslumaður í Stykkishólmi, segir
að verið sé að ljúka rannsókn og
skýrslugerð í máli sjö lettneskra
verkamanna sem teknir voru við
ólögleg störf í Ólafsvík fyrir
helgi. Á næstunni skýrist hvort
málið verði látið fara fyrir dóm
eða ekki.

Mál lettnesku verkamannanna
er rannsakað að ábendingu Vinnu-
málastofnunar. 

Lögregluyfirvöld í Hafnarfirði
hafa haft afskipti af sjö erlendum
verkamönnum, fimm Pólverjum
og tveimur Lettum og lögreglu-
yfirvöld á Suðurnesjum hafa
rannsakað vinnu erlendra verka-
manna í Grindavík.

- ghs

Sala Símans:

Örfá atriði
ófrágengin

EINKAVÆÐING „Það voru nokkur at-
riði sem talin var ástæða til að
skoða betur,“ segir Jón Sveinsson,
formaður einkavæðinganefndar,
spurður um ástæður þess að sölu-
ferli Símans verður ekki kynnt
fyrir páska eins og til stóð. Hann
vill ekki tilgreina nánar hvaða at-
riði þurfi nánari skoðunar við.

Jón segir að vinna við skýrslu
um söluferli Símans gangi vel og
aðeins sé eftir að ganga frá örfá-
um atriðum. Í henni verði að finna
útfærslu á því söluferli sem sam-
staða næst um innan ráðherra-
nefndar um einkavæðingu. 

Í ráðherranefndinni sitja Hall-
dór Ásgrímsson, Valgerður Sverr-
isdóttir, Davíð Oddsson og Geir H.
Haarde. - bg

Samherji:

Inniveru
skipa breytt

SJÁVARÚTVEGUR Sjómenn þriggja ís-
fisktogara Samherja hafa samið
við fyrirtækið um hafnarfrí.
Samningurinn gildir í eitt ár um
borð í Akureyrinni, Björgúlfi og
Björgvini.

Vélstjórar skipanna standa
utan við sérsamning Samherja.
Helgi Laxdal, formaður Vélstjóra-
félagsins, segir að semjist ekki
um breytingu á kjarasamningi
vélstjóra og Landssambands ís-
lenskra útvegsmanna á næstunni
verði svo að vera þar til samn-
ingaviðræður hefjist í haust. - gag

USD 59.54
JPY 0.56
EUR 78.41

Gengi› rétt fyrir
lokun 22. mars

29.275,-*

Subaru Forester sjálfskiptur 2.450.000Ver› nú

Ver› á›ur

Ver› nú 2.580.000
2.750.000

300.000

SPURNING DAGSINS
Ólafur, þú segir íslensk 
stjórnvöld ekki geta lokað 
fyrir veðbankann betsson.com.
Viltu veðja?

Að sjálfsögðu. Þú getur farið á 
betsson.com og veðjað líka. 

Veðbankinn Betsson er farinn af stað hér á landi
á íslensku á vefnum betsson.com. Betsson er
enskt fyrirtæki með höfuðstöðvar í London og er
með starfsleyfi þar fyrir veðbankastarfsemi.

Unglingur myrti
níu og svipti sig lífi
Níu manns féllu fyrir hendi unglingspilts sem gekk berserksgang á verndar-
svæði indíána áður en hann stytti sér aldur. Sjónarvottar segja að pilturinn

hafi virst viti sínu fjær þegar hann framdi ódæðið.

MINNESOTA, AP Unglingspiltur gekk
berserksgang á verndarsvæði
indíána í Minnesota í Bandaríkjun-
um í gær og myrti níu manns áður
en hann svipti sig lífi. Flest fórnar-
lambanna voru skólafélagar piltsins
en auk þess banaði hann ömmu
sinni og afa. 

Skotárásin í fyrradag er sú
versta sinnar tegundar síðan tveir
piltar í Littleton í Colorado drápu
tólf skólasystkini sín og kennara í
Columbine-skólanum í apríl árið
1999.

Sorgin vitjaði verndarsvæðis
indíána við Red Lake í Minnesota í
fyrrakvöld þegar unglingspiltur,
Jeff Weise að nafni, myrti níu
manns áður en hann banaði sjálfum
sér. Fyrst til að falla fyrir hendi
Weise voru amma hans og afi en
talið er að pilturinn hafi stolið skot-
vopnunum sem notuð voru við 
drápin frá afa sínum sáluga en hann
var fyrrverandi lögreglumaður.

Næst lá leiðin í grunnskóla stað-
arins þar sem Weise stundaði nám.
Fyrst skaut hann öryggisvörð en
svo braut hann sér leið inn í
kennslustofu þar sem hann myrti
kennara og fimm nemendur. Þegar
lögregla kom á vettvang kom til
skotbardaga milli hennar og piltsins
og svo virðist sem hann hafi svipt
sig lífi áður en náðist að yfirbuga
hann. Fimmtán skólabörn særðust í
skothríðinni.

Nemendur og kennarar í skólan-
um voru að vonum miður sín vegna
atburðarins. Sondra Hegstrom,
sjónarvottur að ódæðinu, sagði að
Weise hefði virst viti sínu fjær 

þegar hann kom á vettvang og
morðin hefðu verið algerlega
handahófskennd. „Hann glotti og
veifaði til þeirra sem hann miðaði á,
síðan sneri hann sér við og skaut
einhvern annan. Ég horfði í augun á
honum og tók síðan til fótanna.“

Ekkert er vitað um ástæður
Weise fyrir þessu voðaverki. 
Honum er lýst sem einfara sem 

hinir krakkarnir stríddu. Faðir
hans stytti sér aldur fyrir
nokkrum árum og móðir hann ligg-
ur á hjúkrunarheimili með alvar-
legan heilaskaða.

Verndarsvæðið við Red Lake er
um 400 kílómetra norður af Minnea-
polis. Þar búa fimm þúsund indíán-
ar af Chippewa-ættbálknum og er
fátækt almenn á meðal þeirra. ■

FÉLAGARNIR SYRGÐIR
Nemendur í grunnskólanum í Red Lake voru í losti eftir voðaverkið. Sondra Hegstrom

sem er lengst til vinstri horfði í byssuhlaup piltsins en náði að forða sér.
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CHIRAC OG ZAPATERO
Jacques Chirac Frakklandsforseti og Jose Luis Rodriguez Zapatero, forsætisráðherra Spán-
ar, heilsast á leiðtogafundinum í Brussel í gær. Chirac hefur verið einn helsti talsmaður

þess að ESB aflétti vopnasölubanni á Kína.
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KREFST LÖGBANNS
Ólafur Ólafsson og fyrrverandi samstarfs-

menn hans í Keri halda áfram að gera
hver öðrum lífið leitt. 

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
PILTAR BRUTU RÚÐUR Lögreglan í
Kópavogi handsamaði fjóra pilta á
hlaupum í gærkvöld. Þeir voru í
hópi sex ungmenna sem brutu rúð-
ur í Kópavogsskóla. Sá yngsti var
fjórtán ára.



Kl. 16.00 - 18.00  Sýnikennsla
í meðhöndlun, undirbúningi og matreiðslu á góðum og hollum mat, hjá versluninni Búsáhöld, 1. hæð.

Opið um páskana

Opið til 21 í kvöld

Miðvikudagur 
23. mars
10.00 til 21.00

Skírdagur 
24. mars
13.00 til 17.00

Föstudagurinn langi 
25. mars
Lokað

Páskadagur 
27. mars
Lokað

Annar í páskum 
28. mars
Lokað

Laugardagur 
26. mars
10.00 til 18.00

www.kringlan.is  upplýsingasími 588 7788  skrifstofusími 568 9200
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Teikniaðstaðan er á 1. hæð. Opið 14–20 í dag. Allir sem lita gætu unnið stór Púka-páskaegg.
Páskalitasamkeppni fyrir 3ja–9 ára

Páskaleikur 
Á 1.hæð Kringlunnar er glæsilegur Opel Astra, fullur af páskaeggjum. Komdu og giskaðu á  
fjölda páskaeggjanna og þú gætir unnið ársafnot af bílnum eða risa fjölskyldupáskaegg 
frá Nóa-Síríusi!

Opið 13 -17 á skírdag 

Kvikmyndahús, veitingahús og einstakar verslanir geta verið með opið á öðrum tímum. Nánari upplýsingar á www.kringlan.is



KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

59,37 59,65

112,70 113,24

78,20     78,64

10,50 10,56

9,57 9,63

8,56 8,61

0,57       0,57

90,50    91,04

GENGI GJALDMIÐLA 22.03.2005
GENGIÐ

Heimild: Seðlabanki Íslands

SALA

107,24 +0,77%
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Ólgan vex í Kirgisistan:

Harka farin að
færast í leikinn

BISHEK, AP Ólga vex enn í fyrr-
verandi Sovétlýðveldinu Kirgisist-
an. Stjórnarandstæðingar segjast
berjast fyrir lýðræðisumbótum en
Akajev forseti og talsmenn hans
segja að glæpamenn séu að reyna
að ná undirtökunum í landinu.

Askar Akajev, forseti
Kirgisistan, lýsti því yfir í gær að
hann myndi ekki lýsa yfir neyðar-
lögum í landinu þrátt fyrir róstur
síðustu daga. Í fyrradag lögðu
stjórnarandstæðingar undir sig
Osh, næststærstu borg landsins,

auk annarra smærri bæja. Þeir
mótmæla meintum svikum í þing-
kosningum landsins í febrúar 
en þar fékk stjórnarandstaðan 
aðeins sex þingsæti af 75.

Talsmaður forsetans kvað fast
að orði í gær þegar hann sagði að
mótmælin væru að undirlagi
mafíunnar sem reyndi með þessu
að ná völdum í Osh og Jalal-Abad.
Mikið af heróíni frá Afganistan
fer um þessar borgir á leiðinni til
Evrópu í gegnum Rússland.

Rólegt var í Osh í gær en lög-
reglan í Bishek var í viðbragðs-
stöðu vegna mótmæla. ■

Bandaríkjamenn
sárir Íslendingum
Sæmundur Pálsson, vinur skákmeistarans Bobby Fischer, vonast til að koma
með hann hingað til lands á morgun eða um helgina. Fischer hefur áhyggjur

af því að Bandaríkjamenn reyni að hefta ferð hans.
FISCHER Linda J. Hartley, talsmað-
ur bandaríska sendiráðsins, segir
að bandarísk stjórnvöld hafi orðið
fyrir vonbrigðum með þá ákvörð-
un Íslendinga að bjóða Fischer
ríkisborgararétt og komið því á
framfæri við stjórnvöld. Þau vilji
fá Fischer til Bandaríkjanna.
Fischer sé enn bandarískur ríkis-
borgari en ferðir hans verði ekki
heftar. Bandarísk stjórnvöld
hyggjast senda frá sér yfirlýsingu
þegar Fischer er kominn hingað
til lands.

Sæmundur Pálsson, vinur
skákmeistarans Bobby Fischers,
fer í dag eða á morgun til Japans
og vonast til að koma með Fischer
hingað til lands á morgun eða um

helgina. Miyoko Watai, unnusta
Fischers og forseti japanska skák-
sambandsins, kemur með honum
hingað til lands og ætlar að dvelj-
ast með honum hér um óákveðinn
tíma.

Watai segir að þau séu búin að
ganga frá ferðatilhöguninni, en
Fischer hafi áhyggjur af því að
Bandaríkjamenn reyni að hefta
ferð hans og því sé ferðaskipulag-
inu haldið leyndu. Hún segir að
þau hafi talað um að giftast, til
dæmis hér á landi, en vill ekki
gefa neitt upp um það hvort Ís-
lendingar megi eiga von á brúð-
kaupi. Hún vill heldur ekkert
segja um það hvort hún muni búa
með honum hér á landi til fram-
búðar. 

Sæmundur fer í dag eða á
morgun til Japans ásamt kvik-
myndagerðarmönnunum Friðriki
Guðmundssyni og Kristni Hrafns-
syni og Páli Magnússyni, frétta-
stjóra á Stöð 2. „Það hefði verið
best ef ég hefði getað hitt Fischer
í Danmörku en hann vildi að ég
kæmi alla leið. Ég vona að ég
komist með hann til landsins fyrir
helgina. Framtíðin verður svo að
skera úr um framhaldið,“ segir
Sæmundur. 

Fischer og unnusta hans munu
búa á hóteli til að byrja með og
segir Sæmundur að Fischer sé
samþykkur því en ekki hafi verið
gengið frá gistingunni að öðru
leyti.

ghs@frettabladid.is

■ EVRÓPA

SKORA Á RÚSSA Í tilefni af því að
65 ár eru liðin frá því að sovéskir
hermenn drápu 22.000 pólska
stríðsfanga – liðsforingja, mennta-
menn, presta og fleiri – í Katyn-
skógi skoraði pólska þingið í gær á
rússnesk stjórnvöld að viðurkenna
að flokka ætti þennan stríðsglæp
sem þjóðarmorð og reyna skyldi
að hafa uppi á og refsa þeim sem
ábyrgð báru á ódæðinu.

MÓNAKÓFURSTI Á BRÁÐADEILD
Rainier III, fursti af Mónakó,
liggur nú á gjörgæsludeild að því
er talsmaður furstafjölskyldunn-
ar greindi frá. Furstinn er 81 árs
að aldri og hefur síðastliðinn
mánuð verið meira og minna á
sjúkrahúsi. Síðustu vikurnar hef-
ur hann verið á hjarta- og lungna-
deild vegna sýkingar í lungum.

Dómsmálaráðherra Japans:

Íhuga hvað
skal gera

JAPAN, AP Dómsmálaráðherra Jap-
ans, Chieko Nono, segir að lagalega
séð sé mögulegt að leyfa Fischer að
fara til Íslands fyrst hann hefur
fengið íslenskan ríkisborgararétt.

„Við munum íhuga möguleik-
ann og taka viðeigandi ákvörðun,“
sagði hún við sjónvarpsstöðina
TV Tokyo.

Eftir að Fischer var settur í
stofufangelsi í Japan hefur hann
lýst því yfir að hann vilji hafna
bandarískum ríkisborgararétti og
fá stöðu sem pólitískur flóttamaður. 

Hann hefur lýst því yfir að
hann hyggist kvænast unnustu
sinni, Watai. ■

Ríkisborgararéttur Fischers:

Gæta þarf
jafnræðis

ALÞINGI Dagný Jónsdóttir, þing-
maður Framsóknarflokksins, taldi
langsótt að ríkisborgararéttur til
handa skákmeistaranum Bobby
Fischer kæmi til kasta Alþingis en
Alþingi samþykkti ríkisborgara-
réttinn á mánudag. Hún sat hjá
við atkvæðagreiðsluna.

„Mér finnst að gæta þurfi jafn-
ræðis í svona málum og þess vegna
sat ég hjá. Íslendingar hafa verið að
vísa frá fólki sem á mjög erfitt og
hefur verið að sækja um pólitískt
hæli hér á landi,“ segir hún. - ghs

Birkir Jón Jónsson:

Skoða þarf
málin í heild

ALÞINGI Birkir Jón Jónsson, þing-
maður Framsóknarflokks, telur
mikilvægt að ákvarðanir Alþingis
byggi á því að einstaklingar njóti
jafnræðis.

Hann segir mál Bobby Fischer
hafi borið að með óvenjulegum
hætti og málið hlotið mikla fyrir-
greiðslu innan þingsins. 

„Þessi mál þarf því að skoða í
heild sinni,“ segir hann. 

Birkir Jón sat hjá við atkvæða-
greiðslu um ríkisborgararéttinn
og segist ekki hafa talið rétt að
segja já eða nei. -ghs

■ NOREGUR
PYLSUGERÐARMAÐUR LENDIR Í
HAKKAVÉL Hræðilegt slys varð í
kjötvinnslu í Osló á mánudaginn
þegar fertugur pylsugerðarmað-
ur féll ofan í hakkavél og beið
samstundis bana. Að sögn Aften-
posten var starfsfólk kjötvinnsl-
unnar í slíku losti eftir slysið að
ekki var hægt að yfirheyra það
um tildrög þess.

■ AUSTURRÍKI
ÓLÖGLEG NOTKUN Á LÍKUM
Rannsókn fer nú fram í Austur-
ríki á því hvort vísindamenn í há-
skóla í borginni Graz hafi brotið
lög þegar þeir notuðu 21 lík til að
þróa brúður sem notaðar eru til
að kanna áhrif umferðarslysa.
Ekki er víst að hinir látnu eða
ættingjar þeirra hafi gefið leyfi
fyrir notkuninni.

  

Páskadekur á Hótel Örur á Hótel Örk 

Pantanir í síma  483 4700 
info@hotel-ork.is, www.hotel-ork.is 

Bjóddu elskunni þinni upp á ljúfa Bjóddu elskunni þinni upp á ljúfa 
kvöldstund og dekur á Hótel Örk kvöldstund og dekur á Hótel Örk 

yfir páskahátíðina.yfir páskahátíðina.  
  

Gisting í tvíbýliGisting í tvíbýli  
Þriggja rétta hátíðarkvöldverður hússinsÞriggja rétta hátíðarkvöldverður hússins  

Ljúf harmonikkutónlist yfir borðhaldiLjúf harmonikkutónlist yfir borðhaldi  
Morgunverður af hlaðborðiMorgunverður af hlaðborði  

Sundlaug, gufa og heitir pottarSundlaug, gufa og heitir pottar  
  

6.900 krónur 6.900 krónur (á mann í tvíbýli)(á mann í tvíbýli)  

KaffihlaðborðKaffihlaðborð  
Alla daga páska milli 14.00 og 16.00Alla daga páska milli 14.00 og 16.00  

ÁTÖK Í OSH
Þróuninni í Kirgisistan hefur verið líkt við

friðsamar byltingar í Georgíu og Úkraínu á
síðasta ári. Stjórnarandstöðuna skortir

hins vegar nauðsynlega einingu og sterka
leiðtoga.

MIYOKO WATAI
Unnusta Fischers kemur með honum hingað.

BOBBY FISCHER SKÁKMEISTARI
Sæmundur Pálsson, vinur Bobby Fischer,

vonast til að þeir komi til Íslands á 
morgun eða um helgina.
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■ ÍSRAEL
HÖFRUNGAR Í HAIFA Hátt í
fimmtíu höfrungar svömluðu um
í höfninni í Haifa, helstu hafnar-
borg Ísraels í gær, vegfarendum
til ánægju og yndisauka. Ekki er
þó víst að dvölin í höfninni sé
dýrunum heilsusamleg, þar sem
hún er afar menguð. Því eru
hvalir þar sjaldséð sjón.

■ SVEITARSTJÓRNARMÁL
KOSNING HAFIN Atkvæða-
greiðsla utan kjörfundar er hafin
hjá sýslumönnum um land allt
vegna kosningar um sameiningu
Borgarbyggðar, Borgarfjarðar-
sveitar, Hvítársíðuhrepps, Kol-
beinsstaðahrepps og Skorradals-
hrepps. Almenn atkvæðagreiðsla
fer fram laugardaginn 23. apríl.



499 kr.
Blómstrandi páskagreinar í búnti

999 kr.
Sýpris 100 sm

699 kr.
Begonía

599 kr.
Páskakrýsi

Páskaliljur
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Páskaskraut

499 kr.

Páskasýpris
- lime

699 kr.
10 páskaliljur
Verðhrun

Reykjavík • Kópavogi • Akureyri
Selfoss • Reykjanesbær

www.blomaval.is
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Deilur í Menntaskólanum á Ísafirði:

Málið hugsanlega
fyrir dómstóla

SKÓLAMÁL Stjórn Félags framhalds-
skólakennara hefur skorað á
menntamálaráðuneytið að gera
rækilega úttekt á framgöngu Ólínu
Þorvarðardóttur, skólameistara
Menntaskólans á Ísafirði, gagnvart
samstarfsfólki við skólann. Í bréfi
félagsins til ráðuneytisins er talað
um að „ógnarstjórn“ ríki í skólanum.

Ólína segir þetta þungar ásakanir
og ærumeiðandi. Í samtali við
Fréttablaðið segist hún hafa gert al-
varlegar athugasemdir við fram-
göngu forystu Félags framhalds-
skólakennara í þessu máli. „Þeir fara

fram með gífuryrðum og aðdróttun-
um sem ég fullyrði að þeir hafi ekki
gögn til að standa undir,“ segir Ólína.

Félagið kvað hafa áréttað fyrri
ásakanir í nýju bréfi til ráðuneytis-
ins í gær.

Ólína segist ætla að gefa félaginu
kost á að draga ásakanirnar í sinn
garð til baka. Hún áskilji sér rétt til
að leita réttar síns fyrir dómstólum,
á þeim grundvelli að Félag fram-
haldsskólakennara sé að brjóta
ákvæði hegningarlaga um ærumeið-
ingar. „Ég hef farið þess á leit við
ráðuneytið að Kennarasambandið fái

ofanígjöf, eða vítur, fyrir þessa
framkomu. Það má segja að þeir hafi
tekið skólann í herkví,“ segir Ólína.

Stjórn Skólameistarafélags Ís-
lands ætlar að taka málið upp við
rétta aðila eftir páska. - aa

Fjármálaeftirlitið ritar Sameinaða lífeyrissjóðnum:

Krefst upplýsinga um
starfslokasamning

EFTIRLIT Fjármálaeftirlitið hefur
krafið stjórn Sameinaða lífeyr-
issjóðsins um upplýsingar um
starfslokasamning sem fyrru-
verandi stjórn sjóðsins gerði við
Jóhannes Siggeirsson, þáver-
andi framkvæmdastjóra. Einnig
er óskað upplýsinga um starfs-
lok hans í síðasta mánuði.

Stjórn sjóðsins vék Jóhannesi
úr starfi í síðasta mánuði vegna
óánægju með afkomu sjóðsins
næstu ár á undan. Þá kom í ljós
að árið 2000 gerðu þáverandi
formaður og varaformaður
sjóðsins starfslokasamning við
Jóhannes sem tryggir honum
laun í 30 mánuði eftir að hann
lætur af störfum.

Samningurinn hefur verið

harðlega gagnrýndur, einkum
og sér í lagi að samningurinn
var ekki lagður fyrir stjórn
sjóðsins eða endurskoðanda.
Stjórn Félags járniðnaðarmanna
samþykkti í gærkvöld harðorða
ályktun þar sem starfsloka-
samningurinn var gagnrýndur
og skorað á stjórn sjóðsins að
kanna hvort hægt væri að
hnekkja honum.

Þorgeir Jósefsson, formaður
stjórnar Sameinaða lífeyris-
sjóðsins, sagði í yfirlýsingu í
gær að Fjármálaeftirlitið fengi
allar tiltækar upplýsingar um
samninga og starfslok Jóhann-
esar en ítrekaði að stjórnin hefði
ekki talið sér annað fært en að
standa við samninginn. - bþg

Dómari úrskurðaði að ekki
skyldi haldið lífi í Terri Schiavo

Nú sér fyrir endann á deilum vandamanna Terri Schiavo um hvort þessi heilaskaddaða kona fái
að lifa eða deyja. Alríkisdómari hefur úrskurðað að ekki skuli hefja næringjargjöf á nýjan leik.

TAMPA, AP Allt útlit er fyrir að ævi
Terri Schiavo sé brátt á enda eft-
ir að alríkisdómari hafnaði
beiðni foreldra hennar um að út-
búnaður sem veitir henni nær-
ingu verði tengdur á ný. Þar með
sér fyrir endann á málarekstri
sem tekið hefur tæp fimm ár.

James Whittemore alríkis-
dómari sagði í úrskurði sínum að
foreldrum Terri Schiavo, Bob og
Mary Schindler, hefði mistekist
að sýna fram á að raunhæfar lík-
ur væru á að dóttir þeirra næði
meðvitund á nýjan leik. 

Terri Schiavo skaddaðist al-
varlega á heila árið 1990 þegar
hjarta hennar stöðvaðist í stutta
stund. Hún er án meðvitundar,
getur andað hjálparlaust en þarf
að fá næringu í æð. Michael, eig-
inmaður hennar, hefur undanfar-
in fimm ár barist fyrir því að
næringargjöf verði hætt en for-
eldrar hennar vonast til að hún
nái meðvitund og leggjast því
gegn áformum tengdasonar síns.

Ættingjar Terri eru miður sín
yfir úrskurði dómarans. „Að sjá
foreldra mína ganga í gegnum
þetta er hörmulegt. Það væri rétt
fyrir dómarann að fylgjast með
því líka,“ sagði Bobby Schindler,
bróðir Terri, við fréttamenn í
gær. Talsmaður Jeb Bush, ríkis-
stjóra í Flórída og bróður George
W. Bush, sagði að yfirmaður sinn
væri mjög vonsvikinn yfir úr-
skurðinum og myndi halda bar-
áttu sinni fyrir lífi Terri áfram.
Lögfræðingar fjölskyldunnar
sögðu að úrskurðinum yrði áfrýj-
að.

Talsmenn mannréttindasam-
taka fögnuðu hins vegar úr-
skurði Whittenmore. „Það sem

þessi ákvörðun þýðir er að frelsi
fólks er verndað til að ákveða
sitt skapadægur án afskipta
stjórnmálamanna,“ sagði einn
þeirra. Engin yfirlýsing liggur
hins vegar fyrir um vilja Terri í
þessum efnum.

Michael Schiavo lýsti í viðtali
við Larry King á sjónvarpsstöð-
inni CNN í fyrrakvöld hneykslun
sinni á að þingmenn og forsetinn
skyldu hafa blandað sér í einka-
mál.

Lögfræðingur hans sagði í

samtali við fréttamenn í gær að
réttindi væru brotin á konunni
með því að halda henni í þessu
ástandi.

„Lífið er heilagt en það er
frelsið líka, sérstaklega í þessu
landi. ■

Menntamálaráðherra:

Höfundalög-
um breytt

STJÓRNMÁL Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir menntamálaráð-
herra lagði fyrir ríkisstjórn í gær
frumvarp til laga um breytingu á
höfundalögum. Frumvarpið bygg-
ir á tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins um samþættingu ákveð-
inna þátta höfundarréttar og
skyldra réttinda.

Með því að innleiða þessa til-
skipun getur Ísland orðið aðili að
höfundarréttarsáttmála Alþjóða-
hugverkastofnunarinnar og sátt-
mála um réttindi skyld höfundar-
rétti um vernd réttinda listflytj-
enda vegna beins listflutnings og
hljóðupptöku. - ss

Alþjóðleg ráðstefna:

Til heiðurs
Vigdísi

STJÓRNMÁL Ríkisstjórnin sam-
þykkti á fundi sínum í gærmorg-
un að styrkja alþjóðlega ráðstefnu
til heiðurs Vigdísi Finnbogadóttur
um 2,5 milljónir. 

Ráðstefnan, Samræða milli
menningarheima, verður haldin
13. til 15. apríl í tilefni af 75 ára
afmæli Vigdís-
ar og er það
Stofnun Vigdís-
ar Finnboga-
dóttur í erlend-
um tungumál-
um sem stend-
ur fyrir henni.
Þar munu full-
trúar mismun-
andi menning-
ar- og mála-
svæða fjalla
um tungumál, menningu, tækni,
viðskipti, vísindi og þjóðfélags-
mál. Ráðstefnan er haldin í sam-
vinnu við rektor Háskóla Íslands,
utanríkisráðuneytið, menntamála-
ráðuneytið, Reykjavíkurborg og
Norrænu ráðherranefndina. - ss

■ BALKANSKAGI

Ætlar þú að sækja um lóð í
Lambaseli?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á Bobby Fischer að fá stór-
meistaralaun eins og aðrir ís-
lenskir stórmeistarar?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

75%

25%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

JÓHANNES SIGGEIRSSON
Jóhannes var beðinn um að láta af störf-
um. Þá fyrst varð núverandi stjórn ljóst að

hann ætti rétt á 30 mánaða launum.
Höfðabakka 1 - sími 587 50 70

Tilboð
Glæný

smálúðuflök
1.290,- (áður 1.890,-)

HELMINGUR VATNSBÓLA ÖRUGG-
UR Serbneskur embættismaður
varaði við menguðu vatni í land-
inu í gær, á alþjóðlegum degi
vatnsins. Hann sagði að einungis
helmingur vatnsbóla landsins
væri skoðaður reglulega en vafi
léki á um hreinleika hins helm-
ingsins.

STRÍÐSGLÆPAMENN EFTIRLÝSTIR
Forsvarsmenn Bosníuserba hófu
í gær auglýsingaherferð þar sem
almenningur er hvattur til að
gefa upplýsingar um eftirlýsta
stríðsglæpamenn en þrýst hefur
verið á þá að beita sér í þessum
efnum. Bosníuserbarnir Radovan
Karadzic og Ratko Mladic eru
efstir á lista stríðsglæpadóm-
stólsins í Haag.

VIGDÍS
FINNBOGADÓTTIR

2002 2003 2004 2005

Fimm ára löng barátta um örlög Terri Schiavo
11. febrúar
2000: George
 W. Greer,
héraðsdómari
í Flórída,
samþykkir
beiðni Michael
Schiavo um að
aftengja
næringar-
slöngur konu
sinnar.

Apríl 2001:
Ríkisdómstóll og
Hæstiréttur
Bandaríkjanna
hafna að taka málið
upp. Næringargjöf
hætt en tveimur
dögum síðar
fyrirskipar annar
héraðsdómari að
tengja búnaðinn að
nýju.

13. febrúar
2002:
Málamiðlun
artilraunir
fara út um
þúfur.
Michael
Schievo
sækir aftur
um að fá að
aftengja
slöngurnar.

22. nóvember: Greer
dómari segir engar
vísbendingar um að Terri
Schievo muni ná sér og
skipar í annað sinn að
næringargjöf skuli hætt.

15. október
2003:
Næringar-
slöngur
aftengdar í
annað sinn.

21. október: Jeb
Bush ríkisstjóri
undirritar lög
sem heimila
honum að grípa
inn í. Hann lætur
tengja búnaðinn
enn á ný.

23. september
2004: Hæstiréttur
Flórída fellir lög
ríkisstjórans úr
gildi á þeirri
forsendu að þau
brjóti í bága við
stjórnarskrána.

25. febrúar
2005: Greer
dómari
heimilar
aftengingu
næringar-
slangnanna í
þriðja sinn.

16. mars: Fulltrúadeild
Bandaríkjaþings sam-
þykkir lagafrumvarp með
það fyrir augum að halda
Terri á lífi.

17. mars: Ríkisþing Flórída
samþykkir frumvarp í
svipuðum anda. Öldungadeild
Bandaríkjaþings samþykkir
enn eitt frumvarpið í málinu.

18. mars: Greer dómari
fyrirskipar enn einu sinni
að hætta beri að gefa
Terri næringu.
Slöngurnar aftengdar.

19. mars:
Bandaríkjaþing heimilar
tengingu búnaðarins á
meðan alríkisdómstóll
fjallar um málið.

20. mars:
Öldungadeildin
samþykkir
frumvarpið.

21. mars: Fulltrúa-
deildin samþykkir
frumvarpið, Bush
forseti staðfestir
lögin nokkrum
mínútum síðar.

Bob og Mary
Schindler,
foreldrar Terri
Schiavo.

2000

MARS 2005

2001

AP

ÓLÍNA ÞORVARÐARDÓTTIR
Skólameistari Menntaskólans á Ísafirði er
mjög ósáttur við framgöngu Félags fram-
haldsskólakennara, sem kvartað hefur yfir
stjórnunarháttum hennar til menntamála-

ráðuneytisins.



að hætti landsliðs matreiðslumeistara
Sérvalið lambalæri marínerað í 

ólífuolíu, sítrónu, fersku 
rósmaríni og 

hvítlauk

Hagkaup hamborgarhryggur
- hryggurinn sem þarf einungis að elda í ofni í 90 mín.

Jói Fel ís 3 tegundir
- vinsælasti ís Hagkaupa

Kjötið er sérvalið og látið liggja í ólífuolíu með fersku kryddi með það að
leiðarljósi að ná fullri meyrnun á sama tíma og fersk krydd kryddleggja kjötið
án salts. Meyrnun í ólífuolíu gefur frábæran grunn til að kjötið verði sem best
við náttúrlegar aðstæður án salts.

Fyrir steikingu er stráð sjávarsalti eða öðru hollu salti yfir kjötið til að
samræma meyran bragðgóðan vöðvann við hóflegt saltbragð og kryddkeim.

Gildir til 28. mars eða á meðan birgðir endast

Páskalambið í ár

Risa
fjölskyldu-
páskaegg 1,4 kg
– flottasta eggið sem 

framleitt  hefur verið!

í Hagkaupum
Nýtt

3.999kr/1,4 kg

Gott
verð

1.398kr/kg

Gott
verð

Opið
til kl.21
í kvöld



1Hvað heitir nýkjörinn varaforseti
EWLA, samtaka evrópskra kvenlög-

fræðinga?

2Hvaða samtök undirbúa kæru til Eft-
irlitsstofnunar EFTA vegna breytingar

á eldsneytissköttum?

3Hvaða lög eru vinsælust til flutnings í
brúðkaupum sumarsins?

SVÖRIN ERU Á BLS. 30

VEISTU SVARIÐ?
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Leiðin um Kjöl:

Ekki varhugaverð 
ef fólk er vel búið

BJÖRGUN „Það voru tugir jeppabif-
reiða á ferð á þessu svæði um helg-
ina og í raun ekkert varhugavert að
vera þarna á ferð ef allir eru vel
búnir,“ segir Gunnar Stefánsson,
hjá Landsbjörg. Hann segir að hver
sem er geti lent í hremmingum á
borð við þær sem ungmennin þrjú
sem bjargað var af þyrlu Landhelg-
isgæslunnar lentu í á ferð sinni
yfir Kjöl.

Ungmennin þrjú voru vel á sig
komin þegar þau fundust en þeirra
hafði þá verið saknað í rúman sól-
arhring. Þau lögðu af stað frá Dal-

vík á hádegi á sunnudegi og var
ferðinni heitið suður Kjöl til
Reykjavíkur. Gekk ekki betur en
svo að annar bíll þeirra festi sig í
krapa skammt vestan við Kerling-
arfjöll og var hann skilinn eftir.
Héldu þau för sinni áfram suður en
hægt gekk vegna mikils krapa og
veðurskilyrða. Voru þau enn tvo
tíma frá byggð þegar þau fundust
og var þá seinni bifreið þeirra að
verða eldsneytislaus.

Gunnar segir að hundruð jeppa-
bifreiða séu á ferð á þessum slóð-
um á tyllidögum og þótt óhöpp sem

þessi séu óalgeng þá séu aðstæður
á hálendinu síbreytilegar og þang-
að skyldi enginn fara nema gera

nákvæma ferðaáætlun og hafa
nægar vistir komi eitthvað upp á.

-aöe

BJÖRGUN Jón Sverrir Jónsson vakt-
maður bjargaði plastverksmiðj-
unni í Reykjalundi frá eldsvoða
aðfaranótt mánudags. Eldur kom
upp í vél sem framleiðir plaströr
en Jón brást hárrétt við, að sögn
starfsmanna verksmiðjunnar.
Nær ekkert tjón varð en illa hefði
getað farið því í verksmiðjunni
eru tugir tonna af plasti.

„Þetta var ekkert svakalegt,
adrenalínið fór þó á fullt en ég
hafði allt undir kontról,“ segir
Jón. Hann telur það lán í óláni að
hann starfaði áður í plastverk-
smiðjunni og þekkir því vel til
þar. Aðeins er mánuður síðan

hann hætti þar og fór að vinna
sem vaktmaður á Reykjalundi en
hann vaktar einnig verksmiðjuna. 

„Það má því eiginlega segja að
ég hafi skroppið í gömlu vinnuna
til að slökkva eldinn,“ segir hann
sposkur.

Þegar brunakerfið fór í gang
hringdi Jón strax á slökkviliðið en
reyndi svo að slökkva eldinn sjálf-
ur. Í fyrstu beitti hann slökkvi-
tæki en það tæmdist án þess að
vinna á eldinum. Þá náði hann í
brunaslöngu og var búinn að ráða
niðurlögum eldsins áður en
slökkviliðið kom.

- jse 

Sterkari króna skilar
sér ekki til neytenda

Veik staða krónunnar árið 2001 skilaði sér í verðhækkunum til neytenda.
Nú þegar staða krónunnar hefur aldrei verið sterkari er ekki hægt að sjá

að hún skili sér í lægra vöruverði í búðum.
NEYTENDUR Innflytjendur og
verslanir hafa nýtt sér sterka
stöðu krónunnar til að
hækka álagningu
sína, að mati
N e y t e n d a -
s a m t a k -
anna. Þetta
geri þeir
með því að
h a l d a
verðinu að
m e s t u
ó b r e y t t u
þótt inn-
kaupsverð
lækki.

„Við hljót-
um að velta
því fyrir okkur
hvort virk sam-
keppni sé inn-
an þeirra
g r e i n a

þar sem sterk staða krónunnar
skilar sér ekki til neytenda,“
segir Jóhannes Gunnarsson,

formaður samtakanna, sem
telur þetta skoðunarefni

fyrir samkeppnisyfir-
völd.

Rýnt er í þróun
gjaldmiðla helstu við-
skiptalanda Íslands og
könnuð er þróun vísi-
tölu neysluverðs á
heimasíðu Neytenda-
samtakanna.

Þar kemur í ljós að
ekki stóð á seljendum

að hækka verð á vör-
um sínum árið 2001

þ e g a r
gengi

krónunnar veiktist. Það ár
hækkaði dollarinn um rúm 27
prósent, evran um 19 prósent og
gengisvísitalan um rúm 21. Inn-
fluttar mat- og drykkjarvörur
hækkuðu í verði um rúm 21 pró-
sent, nýir bílar og varahlutir um
14 prósent og pakkaferðir um
rúm 13.

Strax í byrjun árs 2002 tók
krónan að styrkjast og hefur
aldrei verið jafn sterk og nú.
Dollarinn hefur lækkað um 42
prósent frá desember 2001 til
febrúar 2005 og evran um 15,5
prósent. Gengisvísitalan hefur
lækkað um rúm 25 prósent. Á
sama tíma hefur verð á innflutt-
um mat- og drykkjarvörum að-
eins lækkað lítillega og bílar og
varahlutir hafa hækkað um rúm
þrjú prósent og pakkaferðir til
útlanda hækkuðu einnig um tæp
tvö prósent. 

Að sögn Jóhannesar gera
Neytendasamtökin kröfu til inn-
flytjenda og seljenda um að

þeir hafi samræmi í hlutun-
um hjá sér. „Á sama hátt og

veikari króna á árinu 2001
skilaði sér með fullum

þunga í hærra vöru-
verði til neytenda,

hljótum við að ætl-
ast til þess að
sterkari staða
krónunnar nú skili
sér í lækkuðu
verði til neyt-
enda.“

sol-

veig@frettabladid.is

LISTAVERKASAFN ÍSLANDS
Fé til listaverkakaupa hefur ekki haldið í

við verðlagsbreytingar.

Listaverkakaup:

Minna
fé til reiðu

LISTAVERKAKAUP Listasafn Íslands
hefur átta milljónum króna minna
fé að raunvirði til kaupa á lista-
verkum en það hafði árið 1989.
Þetta kemur fram í svari mennta-
málaráðherra við fyrirspurn Kol-
brúnar Halldórsdóttur, þing-
manns Vinstri-grænna.

Í svari ráðherra kemur fram
að Listasafn Íslands hafði 7,4
milljónir króna til að kaupa lista-
verk 1989, það jafngildir 18,6
milljónum króna að núvirði. Í ár
hefur Listasafnið hins vegar 10,8
milljónir til að kaupa listaverk,
tæpum átta milljónum minna en
ef upphæðin hefði verið látin
fylgja verðlagi. - bþg

STAÐFASTUR
Mohammed Saeidi, einn af forkólfum

Kjarnorkumálastofnunar Írans, var ómyrkur
í máli á ráðstefnunni í París. 

Kjarnorkumál:

Íranar gefa
hvergi eftir

PARÍS, AP Íranar ætla að halda til
streitu áformum sínum um að þróa
kjarnorku hvað sem gagnrýni er-
lendra ríkja líður. Íranskur emb-
ættismaður lýsti þessu yfir í París
í gær en þar fer fram alþjóðleg
ráðstefna um kjarnorkunotkun í
friðsamlegu skyni. 

Frakkar, Þjóðverjar og Bretar
eiga í viðræðum við Írana um
kjarnorkumál. Grunur leikur á að
Íranar hyggist koma sér upp
kjarnavopnum enda þótt þeir neiti
því staðfastlega.

Viðræðurnar halda áfram á
morgun og vildi embættismaður-
inn ekki svara hvort Íranar myndu
halda auðgun úrans áfram fyrr en
að honum loknum. ■

SVAÐILFÖR
(A) Fyrri bifreið ungmennanna fannst
laust fyrir klukkan 19 í fyrrakvöld.
Hafði hún verið skilin eftir enda föst í
krapa. (B) Fólkið fannst svo í seinni
bifreiðinni klukkustund síðar og var
bíll þeirra þá að verða eldsneytislaus.

JÓN SVERRIR JÓNSSON VAKTMAÐUR
Að sögn starfsmanna í plastverksmiðjunni
í Reykjalundi brást Jón Sverrir hárrétt við
þegar eldur kom þar upp í einni vélinni.
Nær ekkert tjón varð en illa hefði getað
farið þar sem tugir tonna af plasti eru í

verksmiðjunni.

Kom í veg fyrir eldsvoða í verksmiðju á Reykjalundi:

Adrenalínið á fullt

Ískönnunarflug:

Hafísinn
hörfar

HAFÍS Landhelgisgæslan fór ískönn-
unarflug yfir Norðurland í gær og
hafði góðar fréttir að færa af haf-
ísnum, að sögn Þórs Jakobssonar
veðurfræðings. Þeir könnuðu ísinn
frá Kolbeinseyjarsvæðinu og suð-
vesturúr alveg að Vestfjörðum
norðanverðum við Horn. Segir Þór
að mikið hafi hreinsast til norður af
landinu og sé vel greiðfært úti fyrir
öllu Norðurlandi. Siglingaleiðin
fyrir Horn sé fær en þó varasöm
vegna stöku smájaka. 

Hagstæðar áttir ríkja nú og því
vonast til að ástandið batni enn
frekar. - sgi

Stjórnarkreppa í Eistlandi:

Freista
framhalds

EISTLAND, AP Flokkarnir þrír, sem
myndað hafa ríkisstjórnarmeiri-
hlutann í Eistlandi síðustu tvö
árin, sátu í gær að samningavið-
ræðum um myndun nýrrar stjórn-
ar eftir að forsætisráðherrann
Juhan Parts baðst óvænt lausnar
fyrir sig og ráðuneyti sitt. Það
gerði hann á mánudag, í kjölfar
þess að vantraustsyfirlýsing á
dómsmálaráðherrann var sam-
þykkt í þinginu. 

Hugsanlegur arftaki Parts á
forsætisráðherrastólnum, takist
sömu þremur flokkum að endur-
nýja stjórnarsamstarfið, er Andr-
us Ansip, formaður Umbóta-
flokksins og efnahagsmálaráð-
herra í fráfarandi stjórn. ■

FORSTJÓRI ÖLGERÐARINNAR
Segir úrskurð um að óheimilt hafi verið að

stöðva dreifingu vítamínbætts drykkjar
þeirra Ölgerðarmanna sigur fyrir þeirra

málstað.

Brotið á Ölgerðinni:

Vilja bætur 
frá borginni

MATVÆLI Ölgerð Egils Skallagríms-
sonar íhugar að krefja Reykjavík-
urborg um skaðabætur eftir að
úrskurðarnefnd hollustuhátta og
mengunarvarnarmála úrskurðaði
að óheimilt hefði verið að stöðva
dreifingu hins vítamínbætta
drykkjar Ölgerðarinnar, Kristals
plús. Forsvarsmenn segja í til-
kynningu að fyrirtækið vilji fá
fjárhagslegan skaða bættan.

Ölgerðin kærði annars vegar
ákvörðun Umhverfis- og heil-
brigðisstofu Reykjavíkur frá því í
janúar um að stöðva dreifingu
Kristal plús og hins vegar synjun
stofunnar um að afturkalla dreif-
ingarbannið. - gag

JÓHANNES GUNNARSSON
Formaður Neytendasamtakanna
segir vöruverð allt of hátt mið-
að við gengi krónunnar.
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FROÐUFLEYTA
Indverskir fiskimenn stýra fleytu sinni í

gegnum froðulagt Yamuna-fljótið við Nýju-
Delí. Iðnaðarúrgangi er veitt beint út í

fljótið og því er það svo óhreint.
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Fólksfækkun vofir
yfir Stöðvarfirði

Austurbyggð, Samherji og Þróunarfélag Austurlands hafa tekið höndum saman og
myndað samráðshóp til að greiða úr atvinnumálum Stöðfirðinga. Heimamenn eru afar

ánægðir með framgöngu Samherja og þá samfélagslegu ábyrgð sem fyrirtækið axlar.
ATVINNUMÁL Fulltrúar sveitar-
stjórnar Austurbyggðar, Sam-
herja og Þróunarfélags Austur-
lands hittu þingmenn Norðaust-
urkjördæmis á fundi í Reykjavík
í gær þar sem rætt var um at-
vinnumálin á Stöðvarfirði. Yfir-
vofandi eru breytingar á land-
vinnslu Samherja á Stöðvarfirði
og hugsanlegt að vinnslu verði
hætt næsta haust. Samherji er
langstærsti vinnuveitandinn á
staðnum en þar starfa 48 manns í
35 stöðugildum en á Stöðvarfirði
búa um 260 manns. 

Sjö þingmenn
k j ö r d æ m i s i n s
sátu fundinn en
þrír boðuðu for-
föll. Steinþór Pét-
ursson, sveitar-
stjóri Austur-
byggðar, bindur
vonir við að þing-
menn kjördæmis-
ins muni aðstoða
S t ö ð f i r ð i n g a .
„Starfsfólkið er
farið að leita að
öðrum störfum
en það er lítið eða
ekkert að hafa á

Stöðvarfirði. Hugsanlega munu
einhverjir leita vinnu á Reyðar-
firði eftir að Fáskrúðsfjarðar-
göng opna í haust en þá verða 43
kílómetrar á milli staðanna. það
er hins vegar ekki lausn fyrir
alla og hætta á að fólk fari að
hugsa sér til hreyfings og flytji
brott, að minnsta kosti þeir sem
ekki eiga húsnæði,“ segir Stein-
þór.

Gunnar Vignisson, verkefnis-
stjóri hjá Þróunarfélaginu, segir
tilgang fundarins hafa verið að
gera þingmönnunum grein fyrir
stöðu mála en samráðshópurinn
muni skila tillögum að lausnum
eftir um það bil mánuð. „Það sem
er nýtt og sérstakt í þessu sam-
starfi er að Samherji tekur þátt í
að leita lausna fyrir byggðarlagið.
Þar með axlar fyrirtækið fulla
samfélagslega ábyrgð og við höf-
um ekki séð mikið af því hjá ís-

lenskum stórfyrirtækjum,“ segir
Gunnar. 

Valgerður Sverrisdóttir, iðn-
aðar- og viðskiptaráðherra, sat
fundinn og segir hún ánægjulegt
að allir sem koma að málinu séu
staðráðnir í að finna lausnir og
ný atvinnutækifæri. „Ég bauð
fram aðstoð iðnaðarráðuneytis
og undirstofnana ef á þarf að
halda og það verður skoðað nán-
ar ef heimamönnum sýnist svo,“
segir Valgerður. kk@frettabladid.is

GADDAFI MÆTTUR
Bouteflika Alsírforseti tók vel á móti Mo-
hammar Gaddafi, leiðtoga Líbíu, í gær. 

Arabaleiðtogar:

Fundur olli
vonbrigðum

ALGEIRSBORG, AP Fundur leiðtoga
Arabaríkjanna í Algeirsborg í 
Alsír sem hófst í gær virðist ætla
að skila litlu. Búist var við sögu-
legum fundi þar sem samskipti
Sýrlendinga og Líbana yrðu ofar-
lega á baugi svo og friðarferlið í
Palestínu en svo virðist sem leið-
togarnir veigri sér við að ræða
þessi stóru mál. Friðartillögur
Jórdana voru ekki teknar til um-
ræðu en þær gera ráð fyrir eðli-
legum samskiptum við Ísrael án
krafna um að þeir skili herteknu
svæðunum.

Aðeins 13 af 22 leiðtogum ríkj-
anna mættu til fundarins. Sumir
voru veikir en aðrir sátu heima
vegna ósættis við aðra leiðtoga. ■

■ PALESTÍNA
TULKAREM Í HENDUR PALESTÍNU-
MANNA Ísraelsmenn fólu í gær
Palestínumönnum stjórn bæjar-
ins Tulkarem á Vesturbakkanum
og var vegatálmum í bænum
aflétt við það tækifæri. Tulkarem
er annar bærinn af fimm sem
Palestínumenn munu stýra en á
dögunum tóku þeir við stjórnar-
taumunum í Jeríkó.

,,Starfs-
fólkið er
farið að
leita að
öðrum
störfum en
það er lítið
eða ekkert
að hafa á
Stöðvar-
firði.

KOMINN TIL KÍNA
Pak Pong Ju, fyrir miðju, forsætisráðherra
Norður-Kóreu, hóf Kínaheimsókn sína í

gær.

Norður-Kóreumenn:

Auka við
kjarnavopnin
SEÚL, AP Norður-Kóreumenn lýstu
því yfir í gær að þeir hefðu
stækkað kjarnavopnabúr sitt svo
að þeir gætu varist árásum óvina
sinna. Forsætisráðherra landsins
er staddur í Kína þar sem hann
ræðir við þarlenda ráðamenn.
Rice, utanríkisráðherra Banda-
ríkjanna, er nýfarinn þaðan.

Suður-Kóreumenn eru Banda-
ríkjamönnum reiðir fyrir að hafa
dylgjað um að Norður-Kóreumenn
hafi selt Líbíumönnum geislavirk
efni til kjarnavopnasmíði án þess
að rökstyðja mál sitt nægilega
vel. Þeir telja að ásakanirnar hafi
valdið því að Norður-Kóreumenn
sögðu sig frá viðræðum sex ríkja
um kjarnorkumál. ■

299299*
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*Algengt verð í matvöruverslunum
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FRYSTIHÚS SAMHERJA Á STÖÐVARFIRÐI
Samherji hefur fengið ráðgjafafyrirtæki á Akureyri til aðstoðar við leit að lausnum á at-

vinnuvanda Stöðfirðinga og greiðir Samherji kostnaðinn.
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■ LÖGREGLUMÁL
HREINDÝR OG HROSS VALDA
HÆTTU Litlu mátti muna að veg-
farandi æki á hreindýr í Suður-
sveit í gær. Hefur borið á því síð-
ustu sólarhringa að hestar og
hreindýr séu þar á ferð yfir þjóð-
veginn við Hala og er vegfarend-
um bent á að aka varlega. 

Egilsstaðir:

Blokkaríbúðir seljast hægt
EGILSSTAÐIR Sala á íbúðum í sjö hæða
fjölbýlishúsi á Egilsstöðum er
dræmari en búist var við. Íbúðirnar
voru tilbúnar í haust og eru níu
íbúðir af 21 enn óseldar. 

Hilmar Gunnlaugsson, lögmaður
og löggildur fasteignasali hjá 
Fasteigna- og skipasölu Austur-
lands, segir að þrátt fyrir að salan
hafi verið hægari en búist var við
leiki ekki vafi á að íbúðirnar seljist:
„Salan róaðist í haust en frá því um
áramót hafa þrjár til fjórar íbúðir
selst.“

Sigurþór Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Malarvinnslunnar
sem byggði blokkina, segir erfitt að
útskýra af hverju íbúðirnar hafi
ekki selst sem skyldi. Áhuginn sé þó

að glæðast aftur: „Við vorum bjart-
sýnir og héldum að við yrðum búnir
að selja á þessum tíma.“

Hilmar segir mun auðveldara að
selja eignir á Austurlandi nú en
áður en framkvæmdir hófust við
Kárahnjúka. „Verð hefur verið að
stíga verulega síðustu vikurnar. 
Algengt er að fá 165 til 180 þúsund
fyrir fermetrann í nýjum eignum.
Það er tíu prósenta hækkun á
nokkrum vikum.“ - gag

SJÖ HÆÐA BLOKK Á EGILSSTÖÐUM
Níu íbúðir eru enn óseldar í sjö hæða

fjölbýlishúsi á Egilsstöðum. Íbúðirnar eru
80 til 100 fermetrar og seljast á um 12,5

til 17 milljónir króna.
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HEATHROW STÆKKAR
Framkvæmdir við nýjustu flugstöðvarbygg-
inguna við Heathrow-flugvöll í Lundúnum

standa nú yfir. Byggingin er nær 400 
metrar á lengd og munu 30 milljónir 

farþega fara um hana þegar hún hefur
verið tekin í notkun.
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KÁRI Í JÖTUNMÓÐ
Ferðafólkið frá Þýskalandi hlær við hríðar-

byl á Kópaskeri.

Norður- og Austurland:

Ferðamenn
á Fróni

FERÐLÖG Par frá Þýskalandi vakti 
athygli á Norður- og Austurlandi í
síðustu viku en fólkið var á ferða-
lagi um landið og gisti í hjólhýsi á
tjaldstæðum. Hátt í 10 stiga frost
var fyrir norðan og austan, snjó-
koma og hríðarbylur og engir aðrir
gestir á tjaldstæðunum. 

Ferðalangarnir gistu meðal 
annars á tjaldstæðinu á Kópaskeri
og telja heimamenn að þýska parið
hafi verið fyrstu ferðamennirnir
sem þar gista í mars. - kk

Tryggðu þér bestu kjörin og bókaðu strax á www.urvalutsyn.is
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Nánari upplýsingar um verð, gististaði 
og ferðatilhögun á www.urvalutsyn.is

 

Vorsólin
Portúgal 
Paraiso de Albufeira og Ondamar 
29. mars, 10., 12. og 18. apríl 

Verð frá: 34.900 kr.* 

á mann m.v. 2 í stúdíó í 7 eða 8 nætur 

á Ondamar eða Paraiso de Albufeira 

Kanaríeyjar
Montemar 
30. mars • 14 nætur
og 7. apríl • 7 nætur

Verð frá: 39.900 kr.* 

á mann m.v. 2 í íbúð með 1 svefnherbergi

í 7 nætur á Montemar 7. apríl

Benidorm/Albir 
La Colina 
31. mars og 4. apríl

Verð frá: 29.900 kr.* 

á mann m.v. 2 í stúdíó í 4 nætur 

á La Colina 31. mars 

Verð frá: 34.900 kr.* 

á mann m.v. 2 í stúdíó í 7 nætur 

á La Colina 4. apríl

Fleiri eða færri?
Finndu verð á þinni ferð 
á www.urvalutsyn.is

* Innifalið: Flug, gisting, flugvallarskattar og íslensk fararstjórn. 
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Viðræður hefjast um byggingu íþróttahúss í Skógarseli: 

ÍR fær íþróttahús á aldarafmælinu
BORGARMÁL Á fundi borgarráðs í
síðustu viku var samþykkt að
hefja viðræður við forystu
Íþróttafélags Reykjavíkur með
það fyrir augum að hefja fram-
kvæmdir á íþróttahúsi á svæði
félagsins á næsta ári. Stefnt er
að því að íþróttahúsið verði til-
búið árið 2007 en þá heldur ÍR
upp á aldarafmæli sitt. 

Að sögn Vilhjálms Þ. Vil-
hjálmssonar borgarfulltrúa
Sjálfstæðisflokksins, sem lagði
tillöguna upphaflega fram, er
löngu orðið tímabært að íþrótta-
félag í stærsta hverfi borgarinn-
ar fái sitt íþróttahús. „Við telj-
um það afar brýnt að gengið
verði í þetta verk sem allra

fyrst en það er búið að vera að
tala um þetta í áratug,“ segir
Vilhjálmur. 

Hann segir kostnað við bygg-
ingu íþróttahúss vera á bilinu
250 til 400 milljónir króna. 

Spurður hvort borgin hafi
efni á að reisa slíkt íþróttahús
segir Vilhjálmur að í stað þess
að setja á laggirnar svokallaðar
þjónustumiðstöðvar sem kosta
um þrjúhundruð milljónir króna
mætti ráðstafa fjármununum
frekar til íþrótta- og tómstunda-
starfa í hverfum borgarinnar.
Ekki hefði verið sýnt fram á að
þessar þjónustumiðstöðvar bæti
þjónustuna við borgarbúa. 

– jse

Tryggingafélag:

Kona fær
sjúkrabætur

DÓMSMÁL Alþjóða líftrygginga-
félagið var í gær dæmt til
greiðslu tæplega þriggja milljóna
króna skaðabóta til handa konu
sem veiktist skömmu eftir að hafa
fengið sjúkdómatryggingu hjá fé-
laginu.

Var henni neitað um bætur
þegar eftir því var leitað á grund-
velli þess að hún hefði haft um-
ræddan sjúkdóm áður en trygg-
ingin var tekin. Þótti dómnum
sannað að svo hefði ekki verið og
þar að auki hefðu henni ekki verið
kynntir allir skilmálar trygging-
arinnar við umsókn og dæmdi
hann því konunni í vil. ■

ÍR Í ÚRSLITAKEPPNINNI
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson telur afar brýnt
að hafist verði handa við byggingu íþrótta-

húss á svæði ÍR. Stefnt er að því að
íþróttahúsið verði tilbúið árið 2007. 

Slökkvilið:

Hundi
bjargað af þaki

BJÖRGUN „Hvolpurinn var björguninni
feginn enda skalf hann af hræðslu þegar
við náðum til hans,“ segir Oddur Eiríks-
son, hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðis-
ins, en þeir fengu sérstætt verkefni um
miðjan dag í gær þegar óskað var eftir
aðstoð þeirra við að bjarga hundi af þaki
íbúðarhúss við Tjarnargötu.

Hvolpurinn komst út á þak gegnum
þakglugga, fraus af hræðslu og þorði
sig hvergi að hreyfa. Þótti vænlegast að
kalla til körfubíl slökkviliðsins og varð
slökkviliðsmönnum ekki skotaskuld úr
því að bjarga hundinum niður. - aöe

KOMINN NIÐUR Á JÖRÐ
Hundurinn varð rólegri þegar hann var
kominn niður á jörð eftir að slökkviliðs-
maðurinn hafði farið upp og sótt hann.
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HRÆDDUR Á ÞAKINU
Hundinum var um og ó þar sem
hann var fastur, eina fótfestan var
þakrennan sem kom í veg fyrir að
hann rynni af þakinu.

Á LEIÐ TIL BJARGAR HUNDINUM
Vænlegast þótti að kalla til körfubíl
slökkviliðsins og varð slökkviliðs-
mönnum ekki skotaskuld úr því að
bjarga hundinum niður.

BÍÐUR EIGENDA SINNA
Hundurinn var vistaður í lögreglubíl
meðan beðið var eftir eiganda hans.







Páskakanínurnar eru í Smáralind.
fiær eru fyrir framan Útilíf á 2. hæ›.

Fimmtudaginn 24. mars, skírdag, opi› 13-18.
Laugardaginn 26. mars, opi› frá 11-18.

Opi› í Smáralind

Nú fer hver a› ver›a sí›astur!
VILTU VINNA FLUGEGG?

Komdu í Smáralind og taktu flátt í skemmtilegum
páskaleik Smáralindar, Nóa Síríusar og Icelandair.

fia› eina sem flú flarft a› gera er a› festa kassakvittun frá verslun e›a fljónustua›ila
í Smáralind vi› flátttökuse›il og skila í kassann vi› fljónustubor›i›.
fiú gætir unni› Flugegg, fer› til Evrópu fyrir fjóra, rafrænt gjafakort
e›a eitt af 100 páskaeggjum frá Nóa Síríusi.
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Verslanir opnar 11-19 virka daga, 11-18 laugardaga
og 13-18 sunnudaga / smaralind.is / 528 8000.

Gle›ilega
páska

fiú gætir unni› me› flví a› óska flér!
Taktu flátt í frábærum fermingarleik á www.smaralind.is.

Fermingarleikur Smáralindar og

A›alvinningur: Fartölva
Aukavinningar: 10 x 5.000 kr. rafræn gjafakort í Smáralind.
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Gísli Súrsson þjónar til borðs
Frá Vestfjörðum berast
þær fregnir að vofa Gísla
Súrssonar gangi aftur og
skenki kaffiþyrstum 
Ísfirðingum í bolla. 

Það er annasamur þriðjudagur
á kaffihúsinu Langa Manga á Ísa-
firði en Elfar Logi Hannesson leik-
ari og veitingamaður finnur sér þó
tíma til að tylla sér niður með
blaðamanni og fá sér kaffisopa.
„Ég er reyndar bara óbreyttur
vinnumaður hérna,“ útskýrir
hann. „Við hjónin opnuðum þennan
stað fyrir tæpum tveimur árum og
konan mín sér um reksturinn en ég
geng hérna um beina.“ 

Elfari Loga er ekki aðeins til
lista lagt að hella upp á gott kaffi
því hann starfrækir Kómedíu-
leikhúsið, eina atvinnuleikhús

Vestfjarða. Hann fór ekki troðnar
slóðir í starfsmenntun sinni og
sótti trúðaskóla í Kaupmannahöfn.
„Ég er nú merkilegt nokk ekki eini
faglærði trúðurinn á landinu, við
vorum tveir Íslendingar að læra á
sama tíma. Það er þó ekki starf-
andi stéttarfélag trúða mér vitan-
lega,“ segir Elfar og hlær. „Ég hef
reyndar ekki verið mikið í trúðn-
um síðan ég kom heim. Ég stofnaði
kómedíuleikhúsið ásamt Róberti
Snorrasyni árið 1997 og við settum
upp nokkur verk, en frá árinu 2001
hefur leikhúsið einbeitt sér að 
einleikjum.“

Um þessar mundir sýnir
Kómedíuleikhúsið einleik um
Gísla Súrsson og hefur Elfar Logi
safnað glæsilegu alskeggi fyrir
hlutverkið. Áður hefur leikhúsið
sett upp Leik án orða eftir Samuel
Becket, verk um listmálarann

Mugg og Stein Steinarr. Það er
auðséð af verkefnavali Elfars
Loga að Vestfirðirnir eru honum
hugleiknir, enda sleit hann
barnskónum á Bíldudal. „Vestfirð-
irnir eru mikill nægtabrunnur
hvað yrkisefnin varðar, allt frá
fornsögunum að Steini Steinarr.
Það er eiginlega ekki annað hægt
en gera þessu efni einhver skil,“
segir hann

Elfar Logi bindur þó ekki trúss
sitt eingöngu við Vestfirði og hefur
sett einleikina upp víða um land,
meðal annars í höfðuborginni. Hann
segir það stundum freistandi 
tilhugsun að flytjast búferlum og
starfa í hefðbundnu leikhúsi, en 
á erfitt með að kveðja kjálkann.
„Mér líkar bara svo vel hérna 
fyrir vestan. Það gengur vel hjá 
okkur hjónunum og þetta er gott líf.“

bergsteinn@frettabladid.is 

ILLUGI JÖKULSSON Gerir ráð fyrir að
það taki átta til níu klukkustundir að lesa
bókina í heild sinni.

Maraþonlestur á 
Talstöðinni:

Ben Húr frá
upphafi til
enda
„Þetta var eiginlega bara brand-
ari sem vatt upp á sig,“ segir Ill-
ugi Jökulsson, útvarpsstjóri Tal-
stöðvarinnar sem ætlar að lesa
upp skáldsöguna Ben Húr eftir
Lew Wallace í heild sinni föstu-
daginn langa. Gert er ráð fyrir að
lesturinn taki átta til níu klukku-
stundir. 

„Ég fékk þessa flugu í höfuðið
og þegar ég fór að velta þessu 
fyrir mér fannst mér þetta ekki
svo galin hugmynd. Bókin fjallar
jú um atburði sem eiga sér stað í
dymbilviku.“

Charlton Heston lék Ben Húr í
kvikmynd sem gerð var eftir bók-
inni árið 1959. Illugi segir að lest-
urinn helgist þó ekki af aðdáun
sinni á myndinni. „Ég hef aldrei
verið hrifinn af Charlton Heston,
en ég las bókina nýlega í fyrsta
skipti í langan tíma og komst að
því að hún er glettilega góð.“
Kvikmyndin er víðfræg fyrir
stórbrotinn hasar, þar á meðal
glæfralegan hestakerrukapp-
akstur, en Illugi kveðst ekki munu
höggva í sama knérunn og
Hollywood. „Ég geri ekki ráð 
fyrir að vera með mikla leiklistar-
lega tilburði.“

Lesturinn hefst á Talstöðinni
klukkan níu að morgni föstudags-
ins langa og verður endurfluttur
um kvöldið. 

- bs

1.392 BÚA Á SIGLUFIRÐI
703 karlar og 689 konur. 

Heimild: Hagstofan

SVONA ERUM VIÐ

Samtökin Mannvernd voru áberandi í
allri umræðunni um Íslenska erfða-
greiningu og fyrirhugaðan miðlægan
gagnagrunn á heilbrigðissviði á árunum
fyrir 2000. Mótmæltu þau áætlunum
um grunninn harðlega og settu fram
ýmis rök máli sínu til stuðnings. Lítið
hefur farið fyrir Mannvernd síðustu ár
en samtökin eru þó enn til og er Pétur
Hauksson geðlæknir fomaður þeirra. 
„Við náðum megintilgangi okkar sem
var að berjast gegn gagnagrunninum,“
segir Pétur en Íslensk erfðagreining 
hefur lagt áform sín um grunninn til
hliðar. „Í opinberri tilkynningu á verð-
bréfamarkaðnum í Bandaríkjunum segir
fyrirtækið að það sé vegna þess að ekki
náðust samningar við Landspítalann og
ekki hafi fengist leyfi til reksturs gagna-
grunnsins. Við viljum þó meina að

þarna spili inn í hæstaréttardómur sem
í raun dæmdi lögin ólögleg.“ 
Pétur segir að Mannvernd
og sjúklingar landsins,
sem að öðrum kosti hefðu
farið inn í grunninn, hafi
því haft sigur í málinu.

Aðalfundur Mannverndar
var síðast haldinn í fyrra en
enn á eftir að halda hann
í ár. Og Pétur er þeirrar
skoðunar að enn séu
næg verkefni fyrir samtök
á borð við Mannvernd.
„Við höfum séð verkefni
þar sem þörf væri á að
svona félagasamtök
beittu sér fyrir
réttindum fólks
almennt. Hér er

mikil söfnunarárátta í gangi og svo virð-
ist sem safna þurfi saman öllum upp-
lýsingum um einstaklinga. Þetta gengur
út í öfgar og það er orðin árátta hjá
stjórnvöldum að búa til gagnagrunna af
ýmsu tagi,“ segir Pétur og nefnir sem
dæmi söfnun upplýsinga um lyfjanotk-

un.
Hann segir aldrei að vita

nema Mannvernd taki til
starfa á ný en efast um
að þeir sem stóðu í
stafni á sínum tíma fari
fram af sama krafti og
fyrr. „Þeir fáu sem

stóðu í þessu hafa
ekki óendanlega
krafta,“ segir Pétur
en efast ekki um
þörfina.

Náðum tilgangi okkar
EFTIRMÁL: SAMTÖKIN MANNVERND

„Þetta er allt í lagi en ég verð þó að
segja að ég er nú ekkert voðalega
hrifinn af þessu,“ segir Hólmgeir 
Einarsson, formaður handknattleiks-
deildar ÍR um þá staðreynd að Bobby
Fischer, fyrrum heimsmeistari í skák,
er nú orðinn íslenskur ríkisborgari.
„Ég er smeykur við allt svona og
hlynntur ströngum reglum um inn-
flytjendur. Við eigum að nýta okkur
það að vera eyland,“ segir Hólmgeir
en tekur skýrt fram að hann sé ekki
haldinn kynþáttafordómum. „Við
þurfum bara að hafa mikið aðhald og
aðgát í þessum efnum og passa upp
á okkur.“

Söguleg tengsl Fischers og Íslands
eru að sönnu nokkur, hann varð jú
heimsmeistari í skák hér á landi árið
1972 þegar hann sigraði Spassky í því
sem kallað hefur verið Einvígi aldar-
innar. Í því ljósi telur Hólmgeir að
hann eigi þetta inni hjá okkur. „Ég
held það og tel að við verðum að
hjálpa honum. Það er bara af hinu
góða.“

Hólmgeir býst við að Fischer muni
setja sinn svip á íslenskt samfélag en
veit ekki hvernig. „Ég á von á að
hann verði sýnilegur í einhverju formi
en veit ekki með hvaða hætti það
verður.“
Hólmgeir kann mannganginn frá því í
gamla daga en varla meira en það.
„Ég tefldi sem krakki en hef varla gert
það í tuttugu ár.“

HÓLMGEIR EINARSSON

Á þetta inni 
hjá okkur

FISCHER 
ORÐINN ÍSLENDINGUR

SJÓNARHÓLL

Verslun Nóatúns í JL-húsinu við
Hringbraut var opnuð í gær eftir
brunann sem varð um miðjan des-
ember. Þá eyðilagðist allt sem í búð-
inni var og ekki annað að gera en að
byggja nýja verslun frá grunni. Er
hún því ein sú glæsilegasta á land-
inu.

Í ljósi sögunnar var Slökkvilið
höfuðborgarsvæðisins fengið til að
opna verslunina með viðhöfn og um
leið styrkti Nóatún Líknarsjóð
slökkviliðsmanna með 500.000
króna framlagi. Sjóðurinn er til að
styðja slökkviliðsmenn sem lenda í
erfiðleikum vegna starfa sinna og

þurfa hugsanlega að leita sér að-
stoðar hjá sérfræðingum í útlönd-
um. Einnig er honum ætlað að
styðja fjölskyldur slökkviliðs-
manna sem missa lífið við störf sín.

Jón Viðar Matthíasson slökkvi-
liðsstjóri er þakklátur Nóatúns-
mönnum fyrir framlagið um leið og
hann lýsir ánægju sinni með að fyr-
irtækið hafi byggt upp verslunina á
nýjan leik. „Það eru mörg dæmi
þess að fyrirtæki hætti eða flytji
starfsemi sína eftir að eldur kvikn-
ar og því ánægjulegt að þeir klári
þetta með þessum hætti,“ segir
hann. - bþs

LISSABONTÍSKAN Þessi látlausi erma-
lausi bolur var meðal flíka sem sýndar
voru á tískudögum í Lissabon á dögunum.

ELFAR LOGI HANNESSON Er trúður að mennt en hefur látið trúðslætin sitja á hakanum undanfarin ár og einbeitt sér að leikhúsinu. 
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Nóatún í JL-húsinu opnað á ný eftir bruna:

Slökkviliðsmönnum 
þakkað fyrir FR
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NÓATÚNSFÁNINN DREGINN AÐ HÚNI Slökkviliðsmenn voru við opnun Nóatúns-
verslunarinnar í JL húsinu í gær.
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Dæmdur eftir níu ár í felum
Stefán Aðalsteinn Sig-
mundsson var dæmdur í
tveggja og hálfs árs fang-
elsi fyrir Skeljungsránið.
Fyrrverandi eiginkona
hans kom lögreglunni á
sporið. Aðeins lítill hluti
af sex milljóna króna
ránsfeng hefur komist til
skila.
DÓMSMÁL Stefán Aðalsteinn Sig-
mundsson þarf að dúsa í fangelsi í
tvö og hálft ár fyrir það sem
Hæstiréttur Íslands kallar þaul-
skipulagt og og ófyrirleitið rán.
Rán sem þekkt er sem Skeljungs-
ránið. Hæstiréttur kvað upp dóm
sinn í fyrradag og þyngdi dóm
Héraðsdóms Reykjavíkur, sem
kveðinn var upp í maí í fyrra, um
sex mánuði.

Stefán Aðalsteinn, sem er 41
árs gamall, framdi ránið ásamt
tveimur öðrum mönnum þann 27.
febrúar árið 1995. Stefán Aðal-
steinn er sá eini af þremeninngun-
um sem hefur verið dæmdur.
Annar hinna tveggja ræningjanna
framdi sjálfsvíg áður en hann
mætti í skýrslutöku hjá lögreglu
og ekki hefur tekist að sanna neitt
á þann þriðja. 

Grímuklæddir vopnaðir 
bareflum

Það var mánudagsmorgunn
þegar tveir grímuklæddir menn
vopnaðir bareflum og klæddir
bláum vinnugöllum réðust að
tveimur starfskonum Skeljungs
sem voru að fara með tekjur af
helgarsölu úr bensín- og smur-
stöðvum félagsins í Íslandsbanka
í Lækjargötu. Annar mannanna
sló aðra konuna í höfuðið með bar-
efli þannig að hún féll í götuna við

höggið. Rifu ræningjarnir síðan
peningatösku með um sex milljón-
um króna af konunum og hlupu í
átt að hvítum Saab fólksbíl sem
beið þeirra á bílastæði við Vonar-
stræti. Konan sem var barinn
marðist illa á vinstra gagnauga.
Fréttablaðið talaði við konurnar
fyrir ári síðan um ránið sem þær
lýstu sem hörmulegri lífsreynslu.
Erfiðast hefði þó verið áreitið sem
þær hefðu orðið fyrir í kjölfar
þess að nöfn þeirra voru birt í
fjölmiðlum. Þær sögðu að fólk
hefði í sífellu spurt þær út í málið.
Ennfremur hefðu þær verið
spurðar hvort þær hefðu ekki
bara sjálfar sviðsett ránið þar
sem ræningjarnir væru enn
ófundnir. Þær sögðu reynslu sína
hafa kennt þeim að Íslendingar
væru fljótir að dæma. Þær sögðu
að þeim hefði létt mikið sumarið
2002 þegar þeim var tilkynnt af
lögreglu að málið væri upplýst og
von væri á ákæru. Það hefði jafn-
framt komið þeim á óvart hve
miklu fargi var af þeim létt og því
ekki fyrr en þá í raun sem í ljós
kom hversu þungt þetta hefði
hvílt á þeim.

Flýðu á hvítum Saab
Síðar um morguninn 27. febrú-

ar fannst Saabinn mannlaus við

Ásvallagötu. Augljóst var að ræn-
ingjarnir höfðu reynt að kveikja í
bílnum, því í aftursætinu var hálf-
brunnið dagblað og flaska með ol-
íuvökva. Peningataskan fannst
tóm í bílnum. Í botni hennar var
þjófavarnartæki sem átti að gefa
frá sér hljóð og litarefni, sem við
sérstakar aðstæður átti að
sprauta innihald töskunnar með
lituðu dufti og gera peningaseðl-
ana ónothæfa. Búnaðurinn fór
ekki í gang þegar á reyndi. Síð-
degis þennan örlagaríka mánudag
sást hvar eldur logaði í fjörunni í
Hvammsvík í Kjós. Var eldurinn
slökktur og tilkynnt um þetta til
lögreglu. Þarna var um að ræða
tösku, fatnað, skó og peningapoka
frá Skeljungi sem raktir voru til
ránsins. Sumt af þessu hafði

brunnið að mestu en annað minna
eða ekki. 

Vatnaskil urðu í málinu 
árið 2002

Þrátt fyrir umfangsmikla
rannsókn lögreglunnar gekk
hvorki né rak að finna ræningj-
ana. Í águst árið 2002 urðu vatna-
skil í rannsókn málsins. Þá hafði
fyrrverandi eiginkona og barns-
móðir Stefáns Aðalsteins sam-
band við lögregluna á Akureyri og
sagðist hafa upplýsingar um mál-
ið. Konan sagði frá atriðum sem
ekki höfðu komið fram í fjölmiðl-
um og var þá farið að vinna á fullu
í rannsókn málsins að nýju. Konan
kom til lögreglunnar skömmu eft-
ir að fjallað var um Skeljungsrán-
ið í sjónvarpsþættinum Sönn ís-
lensk sakamál. Hún sagði að eftir
að hafa séð þáttinn hefði hún ekki
getað lifað með þessa vitneskju
lengur á samviskunni og ákveðið
að gera hreint fyrir sínum dyrum.

Dró játningu til baka
Stefán Aðalsteinn játaði sinn

hluta málsins í skýrslutöku hjá
lögreglu árið 2003. Þar fór hann
nokkuð nákvæmlega í atburðarás-
ina og gekk síðar með lögreglu-
mönnum flóttaleið þeirra félaga.
Hann gaf lögreglu lífsýni úr sér
til þess að hægt væri að bera
erfðaefni saman við sýni sem
fundist hafði á því sem fannst í
fjörunni við Hvammsvík. Saman-
burðurinn sýndi að lífsýni Stefáns
Aðalsteins var hið sama og á því
sem fundist hafði í fjörunni.

Stefán dró játninguna seinna
til baka og sagðist hafa verið
beittur þrýstingi við skýrslutöku.
Honum hefði verið hótað gæslu-
varðhaldi og það hefði getað kost-
að hann og systur hans gjaldþrot.
Hann hafi verið sjálfstæður verk-
taki og alls ekki mátt við því að
missa úr vinnu. Hvorki Hæstirétt-
ur né Héraðsdómur Reykjavíkur
tóku þetta trúanlegt.

Auk þess að vera dæmdur í
tveggja og hálfs árs fangelsi þarf
hann að greiða Sjóvá-Almennum
tæplega sex milljónir króna í
skaðabætur. Ránsfengurinn hefur
ekki komist til skila nema að litlu
leyti. ■

Þingfundi var tvisvar slitið á mánudag,
til að hægt væri að ljúka þremur um-
ræðum um veitingu ríkisborgararéttar,
þar sem Robert Fischer var veittur ís-
lenskur ríkisborgararéttur með lögum.
Frumvarp þetta til laga kom frá alls-
herjarnefnd, sem leggur reglulega fram
frumvarp um veitingu ríkisborgararéttar
til nafngreinda einstaklinga. 

Ríkisborgararéttur staðfestur með
lögum
Samkvæmt lögum um ríkisborgararétt
er það Alþingi sem veitir þann rétt
með lögum. Slík lög þurfa undirskrift
forseta og verða birt í Lögbirtingablað-
inu tl að öðlast gildi. Áður en umsókn
um ríkisborgararétt er lögð fyrir Alþingi
segir í lögum um ríkisborgararétt að
dómsmálaráðuneytið skuli fá umsögn

lögreglustjóra á dvalarstað umsækj-
anda og Útlendingastofnunar. 

Búsetuskilyrði
Að öllu jöfnu þurfa umsækjendur að
umfylla skilyrði um búsetu hér á landi.
Umsækjendur þurfa að hafa átt hér
lögheimili í sjö ár, utan ríkisborgara
annarra Norðurlanda, sem þurfa að
hafa búið hér í fjögur ár. Þeir sem giftir
eru íslenskum ríkisborgara þurfa að
hafa átt hér lögheimili í þrjú ár frá gift-
ingu, ef um sambúð er að ræða, þarf
umsækjandi að hafa átt hér lögheimili
í fimm ár frá skráningu sambúðar. Um-
sækjandi, sem á íslenskan ríkisborgara
að öðru foreldri, þarf að hafa átt hér
lögheimili í tvö ár. Flóttamenn þurfa að
hafa átt hér lögheimili, sem slíkir, í
fimm ár. 

Önnur skilyrði
Önnur skilyrði fyrir veitingu ríkisborg-
araréttar, utan búsetuskilyrða, er að sá
er sækir um íslenskan ríkisborgararétt,
þarf að sýna fram á það álit tveggja
valinkunnra manna að hann sé starf-
hæfur og vel kynntur þar sem hann
hefur dvalist. Hann má ekki hafa þegið
framfærslustyrk frá sveitarfélagi í tvö ár
fyrir veitingu ríkisborgararéttar. Þá má
umsækjandi ekki hafa sætt varðhalds-
eða fangelsisrefsingu eða eiga óloknu
máli í refsivörslukerfinu þar sem hann
er grunaður eða sakaður um refsiverða
háttsemi.

Umsagnar tveggja valinkunnra manna óskað
FBL GREINING: VEITING RÍKISBORGARARÉTTAR

Brögð hafa verið að því að bifreiða-
eigendur vanræki að greiða iðgjöld
af ábyrgðartryggingum ökutækja
sinna og hefur lögregla brugðist við
af þeim sökum. Þannig klippti lög-
reglan í Hafnarfirði númeraplötur af
14 bílum um helgina og lögreglan í
Reykjavík er með augun hjá sér líka.
Geir Jón Þórisson er yfirlögreglu-
þjónn hjá lögreglunni í Reykjavík.
Þarf lögreglan að hafa afskipti af
mörgum sem eru á ótryggðum bíl-
um?
Já, þetta er mikill fjöldi, mikill fjöldi.
Ég hugsa að það séu um og yfir þús-
und bílar sem eru ótryggðir í umferð-
inni.
Í hvaða stöðu eru ökumenn þeirra
bíla?
Þeir eru náttúrlega í mjög slæmri
stöðu. Það er alveg ljóst. Þeir geta
lent í töluverðum vandræðum ef þeir
lenda í árekstri. Þeir sem verða fyrir
árekstri af völdum ótryggðra öku-
tækja fá vanalega lausn sinna mála
vegna baktrygginga en sá sem ekur
ótryggða bílnum má búast við endur-
kröfu af hálfu tryggingafélaga út af
því.
Hvað með farþega?
Ég held að baktryggingar myndu
dekka tjón farþeganna en hins vegar
má búast við að ökumaðurinn sjálfur
hafi fyrirgert sinni slysatryggingu.
Þetta er í raun ekki ósvipað og þegar
menn aka um ölvaðir.
Eru viðurlög við þessu?
Já, þetta er skýlaust brot á umferðar-
lögunum. Númeraplötur bifreiðarinn-
ar eru teknar af henni og eigandi
hennar er kærður og gæti verið
dæmdur til fjársekta.

GEIR JÓN ÞÓRISSON

Yfir þúsund 
bílar ótryggðir

ÓTRYGGÐIR BÍLAR

SPURT & SVARAÐ

BOBBY FISCHER

TRAUSTI HAFLIÐASON
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTASKÝRING
SKELJUNGSRÁNIÐ 

BÍLL RÆNINGJANNA DREGINN Þremenningarnir stálu hvítum Saab og notuðu hann
til að flýja af vettvangi. Lögreglan fann bílinn mannlausan á Ásvallagötu.

DÆMDUR Stefán Aðalsteinn Sigmunds-
son var dæmdur í tveggja og hálfs árs
fangelsi.









Forgangsverkefni stjórnvalda og
atvinnulífsins ættu að vera að sjá
til þess að þær eftirlitsstofnanir
sem eiga að fylgjast með að heiðar-
leg samkeppni ríki hafi skýr laga-
fyrirmæli og afl til þess að ná utan
um málaflokkinn. 

Öllum er ljóst að það þarf að
taka til í samkeppnismálum þar
sem meðalmálsmeðferðartími hjá
Samkeppnisstofnun var 16 mánuðir
á síðasta ári og það tekur oft meira
en eitt ár að fá efnislega meðferð
hjá stofnuninni. Nýlega hafa komið
upp stór mál sem hafa skaðað þjóð-
félagið, s.s. samráðssvik olíufélag-
anna en það mál teygði sig langt inn
í innsta kjarna stjórnarflokkanna.
Stjórnendur Skeljungs hafa verið í
nánum tengslum við Sjálfstæðis-
flokkinn og Olíufélagið Essó með
tengsl við Framsóknarflokkinn.

Í meðförum Alþingis eru þrjú
frumvörp sem varða samkeppnis-
og neytendamál og ekki er að sjá að
neinn metnaður ráði för til þess að
taka ærlega á í málaflokknum.

Það er einkum tvennt sem er
mjög ámælisvert í frumvörpunum.
Í fyrsta lagi er óumdeilt að það er
verið að veikja samkeppnislögin.

Annars vegar er það gert með því
að ráðherra mun skipa þriggja
manna stjórn sem á að horfa yfir
öxlina á forstjóra Samkeppniseftir-
litsins. Forstjórinn á að bera öll mál
sem einhverju skipta undir stjórn
ráðherrans, sem tekur síðan
ákvörðun um hvort fara eigi að 
ráðum forstjórans eða ekki. Einnig
er verið að fella niður heimild til að
grípa inn í gegn aðstæðum sem
hafa skaðleg áhrif á samkeppni.

Í öðru lagi er verið að skipta upp
Samkeppnisstofnun og búa til enn
eina ríkisstofnunina sem á að kall-
ast Neytendastofa. Þetta leiðir án
nokkurs vafa til aukinna útgjalda
hins opinbera. 

Núverandi málsmeðferð mála
getur verið flókin og tafsöm enda
um fjölmörg stjórnsýslustig að
ræða, s.s. Samkeppnisstofnun, sam-
keppnisráð og áfrýjunarnefnd sam-
keppnismála. Hið eina sem jákvætt
má telja í frumvarpinu er að það
eigi að einfalda stjórnsýsluna og
leggja niður samkeppnisráð en að
mínu mati hefði mátt stíga skref til
viðbótar og leggja niður áfrýjunar-
nefnd samkeppnismála. Þá væri
ágreiningsmálum vísað beint til
dómstóla í stað þess að staldra við í
áfrýjunarnefnd.

Í umræðunni á Alþingi um sam-
keppnismál hefur lítt ígrundaður

og nánast barnalegur málflutning-
ur einkennt sjálfstæðismenn. Ein-
staka þingmenn Sjálfstæðisflokks-
ins hafa ítrekað orðið uppvísir að
því að ýkja fjárframlög til Sam-
keppnisstofnunar og þeir hafa látið
í veðri vaka að öll löggjöf og úrræði
á sviði samkeppnismála séu af hinu
illa. Ég er viss um að þorri lands-
manna er ósammála þessum mál-
flutningi eftir að hafa orðið fyrir
barðinu á samráðssvindli olíufélag-
anna. Í umræðum um úrræði Sam-
keppniseftirlits til að bregðast við
lögbrotum hafa þingmenn Sjálf-
stæðisflokksins líkt því við eigna-
upptöku í trássi við stjórnarskrána
og talað um að brjóta upp fyrir-
tæki. Þeir sem viðhafa þennan mál-
flutning eru ekki síst þeir sem
gengu hvað vasklegast fram og
vildu brjóta upp eitt einstakt fyrir-
tæki, Norðurljós, fyrir nokkrum
mánuðum. Það er eins og ungir
sjálfstæðismenn sjái ekki mikil-
vægi þess að tryggja aðgengi ungra
athafnamanna inn á markaðinn. 

Við í Frjálsynda flokknum 
viljum efla virka samkeppni í við-
skiptum og vinna gegn fákeppni
og takmörkunum á frelsi í at-
vinnurekstri. Mikilvægur liður í
að tryggja samkeppni er að hafa
skilvirk lög og stofnun sem sinnir
samkeppnismálum. ■

Erlendir ríkisborgarar á Íslandi eru um 3,5% af íbúum
landsins. Þetta getur ekki talist hátt hlutfall, að minnsta
kosti ekki í samanburði við nágrannalöndin, en virðist samt

nægja til að skapa samskiptavandamál innanlands. Margt bendir
því miður til þess að þau vandamál séu fremur sprottin af for-
dómum og vanþekkingu okkar Íslendinga en að um raunveruleg
vandkvæði séu að ræða við aðlögun útlendinga að íslensku sam-
félagi. Viðleitni Alþjóðahússins til að vinna gegn þessu og glæða
skilning á málefnum útlendinga á Íslandi verðskuldar stuðning.

Á fræðslufundi sem Alþjóðahúsið efndi til á mánudaginn í til-
efni af alþjóðlegum baráttudegi gegn kynþáttafordómum kom
fram að svokallaðir duldir fordómar eru algengastir. Bendir
margt til þess að á undanförnum árum hafi þeir fremur aukist hér

á landi en hitt. Beinast þeir meira gagnvart fólki sem ber með sér
útlitslega að vera af erlendum uppruna. Fólk frá Asíu finni þannig
meira fyrir þeim en innflytjendur frá Evrópulöndum. Er þar þó
aðeins um að ræða lítinn minnihluta útlendinga hér á landi því að
70% erlendra ríkisborgara hér eru af evrópskum uppruna og 20%
frá Asíu.

Alþjóðahúsið hefur haldið skynsamlega á útlendingamálunum.
Það hefur einbeitt sér að fræðslustarfi og leiðbeiningum, jafnt
meðal innflytjenda sem til opinberra stofnana, samtaka og fyrir-
tækja. Besta leiðin til að vinna gegn fordómum er aukin þekking
og skilningur.

Eitt af því sem útlendingum er gjarnan fundið til foráttu jafnt
hér á landi sem erlendis er að þeir séu byrði á félagsmálakerfinu.
Alþjóðahúsið hefur dregið fram athyglisverðar tölur sem hrekja
þessa algengu fullyrðingu. Gögnin sýna að 80% erlendra ríkis-
borgara á Íslandi á aldrinum 19 til 66 ára eru virkir á vinnumark-
aði. Samsvarandi tala fyrir íslenska ríkisborgara er 60%. Og í
þessu sambandi er rétt að hafa í huga að stór hluti þessara útlend-
inga hefur tekið að sér að sinna því vanþakkláta verkefni að ann-
ast þjónustu- og umönnunarstörf sem Íslendingar leiða hjá sér en
eru nauðsynleg fyrir eðlilegt gangverk þjóðfélagsins. 

Fordómar gegn útlendingum voru að ýmsu leyti skiljanlegir
meðan Ísland var einangrað land og landsmenn þekktu ekki siði,
hætti og trúarbrögð erlendra þjóða. Menn óttast það sem þeir
þekkja ekki og skilja ekki. En nú á dögum almennrar upplýsingar
og menntunar er engin afsökun til fyrir hleypidómum gagnvart
fólki af erlendum uppruna. Hjörtum mannanna svipar saman í
Súdan og Grímsnesinu. Við eigum að taka fagnandi á móti erlendu
fólki sem vill setjast hér að og laga sig að siðum okkar, tungu og
menningu um leið og það miðlar okkur af eigin siðum og menning-
ararfi og auðgar þannig samfélagið.
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Barátta gegn kynþáttafordómum er mikilvæg.

Alþjóðahúsið
vinnur þarft verk
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Nú á dögum almennrar upplýsingar og menntunar 
er engin afsökun til fyrir hleypidómum gagnvart

fólki af erlendum uppruna. Hjörtum mannanna svipar
saman í Súdan og Grímsnesinu. Við eigum að taka fagn-
andi á móti erlendu fólki sem vill setjast hér að og laga
sig að siðum okkar, tungu og menningu um leið og það
miðlar okkur af eigin siðum og menningararfi og auðgar
þannig samfélagið.
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Með samkeppnis-
mál á hornum sér

Þröngt skorinn stakkur
Hafi það verið pólitískir fordómar sem
komu í veg fyrir að Jakob F. Ásgeirsson
fengi styrk úr launasjóði rithöfunda til
að skrifa ævisögu Bjarna Benedikts-
sonar, eins og gert var að umtalsefni
hér í gær, spanna þeir fordómar nefnd-
armanna nokkuð vítt svið. Halldóri
Guðmundssyni, höfundi Halldórs sögu
Laxness, var nefnilega líka synjað um
starfslaun. Ekki mun hann teljast í
sama flokki í pólitík og Jakob. Hitt er

annað mál að einkennilegir
eru farvegir peninga í þessu
ríka þjóðfélagi ef slíkir önd-

vegishöfundar geta ekki
sinnt ritstörfum vegna

skorts á stuðningi.
En kannski snýst

þetta á endanum fyrst og fremst um
það að úthlutunarnefndinni er þröngt
skorinn stakkurinn og hefur takmarkað
fé til umráða en eftirspurnin er veruleg.
Líka myndlistarmenn
Það eru ekki aðeins rithöfundar sem
eru vonsviknir. Í gær virti DV harða
gagnrýni Ara Matthíassonar leikara á
úthlutunarnefnd myndlistarlauna.
Hann furðar sig á því að listamenn af
eldri kynslóð, sem séu í hvað mestum
metum hjá þjóðinni, skuli ekki komast
á blað hjá nefndinni. Nefnir hann í því
sambandi tengdaföður sinn, Tryggva
Ólafsson, sem sótt hafi um styrk til að
halda yfirlitssýningu á verkum sínum
og lagt mikla vinnu í undirbúning
hennar. Ari segist hafa orðið kjaft-
stopp þegar hann frétti af synjuninni,

leitað skýringa en engar frambærileg-
ar fengið. 
Á eldhúsborðinu
Frekari könnun Ara á málinu leiddi í
ljós að tengsl voru á milli sumra nefnd-
armanna og umsækjenda sem úthlut-
un fengu. Nefnir hann í því sambandi
að sambýliskona eins nefndarmanna
hafi við síðustu úthlutun fengið árs
starfslaun, tveir stjórnarmenn Sam-
bands íslenskra myndlistarmanna
starfslaun sitt árið hvor og eiginmaður
formanns SÍM í hálft ár. Ari segist hafa
beðið um skýringar nefndarformanns-
ins á þessum tengslum. Formaðurinn
hafi orðið hissa og sagst aldrei hafa
hugleitt þetta. Væri Ari óánægður ætti
hann að skrifa grein í blöðin eða
hringja í Þjóðarsálina.

gm@frettabladid.is
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LESTU GREININA Á VISIR.IS 
OG SEGÐU SKOÐUN ÞÍNA

SAMKEPPNISMÁL Framtíð Samkeppnisstofnunar og skipulag samkeppnismála er til
umræðu á Alþingi.
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Þær breytingar sem urðu á 
íslenskum fjölmiðlamarkaði hér
um árið þegar útvarpsrekstur 
var gefinn frjáls eru ekki alveg 
afstaðnar, enda er samfélag
manna fjölbreytilegt og
dýnamískt. Mikilvægustu breyt-
ingarnar sem við fundum fyrir
þegar skrúfað var frá krananum
voru meðal annars þær að við
máttum loksins hlusta á popp-
músík og horfa á framhaldsþætti
þegar okkur langaði til þess. Leik-
list í útvarpi lá eftir í sárum. Sum
okkar tóku þá djörfu ákvörðun að
kaupa afruglarann og borga hina
mánaðarlegu áskrift. Á sama tíma
tóku mörg okkar líka eftir því í
fyrsta skipti að við borguðum
samviskusamlega áskrift af
gamla fjölmiðlinum án þess að
múðra. Þeirra okkar, sem tóku af
skarið og völdu að greiða ekki hin
lögboðnu afnotagjöld, biðu marg-
víslegar refsingar.

Á litla Íslandi þróaðist smám
saman nýtt fyrbæri. Samkeppni í
fjölmiðlun varð til þess að hér
þróuðust fréttastofur sem ekki
voru sama marki brenndar og
fréttastofur flokksblaða samtím-
ans. Nú varð til samkeppni um
matreiðslu sannleika þjóðarinnar
en ekki sannleika flokkanna. Það
var hart barist og úr þessari jörð

spratt fagmennska sem alltaf 
hefur verið brothætt fjöregg á
markaði sem þjáðst hefur vegna
smæðar sinnar og sögulegs van-
þroska sprottnum af illviðrum,
frændskap og nýlendubraski.

Skoðanakannanir hafa margoft
sýnt okkur hvað okkur finnst.
Þær hafa líka sýnt að okkur finnst
ekki alltaf það sama á hverjum
tíma. Blöðin fóru flest á kúpuna
en eftir stóðu eitt til tvö dagblöð á
hverjum tíma, tvær sjónvarps-
stöðvar og tvær útvarpsstöðvar
sem öll áttu það sameiginlegt að
halda úti fréttaflutningi. Afnota-
gjöld voru staðreynd og það borg-
aði sig ekki að spekúlera mikið í
því. Oftast vorum við hrifnari af
fréttastofu útvarps en flestum
hinna, en þó fylgdumst við með
þeim öllum að einhverju leyti til
þess að hafa samanburðinn og
geta reynt að taka þátt í mat-
reiðslunni. Það er salt og pipar á
borðinu.

Mikill hluti okkar fer út í búð
og kaupir svipaða hluti á svipuðu
verði. Við dundum okkur líka við
áþekka dægradvöl í sumarfríinu.
Þetta er gott og blessað fyrir-
komulag, en segir okkur líka það
að þegar við verðum þreytt á ein-
hverju eða jafnvel missum trúna
á eitthvað, þá erum við sjaldnast
ein. En við gleymum líka flest á
svipuðum hraða og drífum okkur
út í búð. Samstilling okkar er á
stundum meiri heldur en gaman
er að viðurkenna.

Í samfélagi markaðsaflanna
hefur verið sýnt fram á það með
allskyns kúnstum að ekkert er
ókeypis. Það er hins vegar alltaf
huggulegt að fá bæði mjólk og

fréttir frítt. Allir eru að græða
nema sennilega eitt dagblað sem
ætlar að yfirtaka sjálft sig í köldu
svitabaði með hafís og rofnum
frændskap. Meira að segja gamla
útvarpsstöðin okkar er að græða.
Hún fær lögbundið meðlag inn á
reikning og mjólkina í kaupbæti.
Eða hvað? Er það kannski hugsan-
legt að þegar uppáhaldsfrétta-
stofan okkar flytur okkur þær
merku fréttir að við höfum misst
á henni trúna, að það sé eitthvað
til í því? Þetta er sennilega spurn-
ing sem er þess virði að spyrja.
Ég hef alltaf haft gaman af þver-
sögnum. Þannig að nú þegar við,
með mjólk í skápnum höfum sagt
upp mogganum, horfum á sjón-
varpið á netinu í vinnutímanum
og veltum því fyrir okkur hvort
það beri að treysta því sem við
sjáum þegar fréttastofan okkar
sturtar sjálfri sér niður undir
dyggri leiðsögn yfirboðara og
valdhafa með miklu sjónarspili,
er kannski kominn tími til þess 
að hækka yfirdráttarheimildina,
borga afnotagjöldin eða nef-
skattinn, en slökkva á viðtækinu
og sýna vantraust okkar í verki
með því að hætta að horfa og
hlusta á RÚV? Því næst getum við
sameinast um að dunda okkur við
að gleyma þessu í sumarfríinu
þannig að þetta, ásamt öðrum
leiðindamálum, verði örugglega
grafið fyrir næstu kosningar.

Höfundur er 31 árs. Hann hefur
takmarkaða reynslu af fjölmiðla-
vinnu en á hartnær 10 ára starfs-
feril að baki á fjarlægum erlend-
um mörkuðum í þágu íslensks fyr-
irtækis í útrás.

Loksins hefur hugmynd um
stofnun upplýsinga- og þjónustu-
miðstöðvar fyrir fólk sem greinst
hefur með krabbamein og að-
standendur þeirra verið hrint í
framkvæmd. Fyrstu skrefin hafa
verið stigin með samvinnu Krafts,
Lífsiðnar og IMG og er trú þeirra
sem að verkefninu standa að þetta
sé vel framkvæmanlegt. Kraftur
er stuðningsfélag fyrir ungt fólk
sem greinst hefur með krabba-
mein og aðstandendur þess. 
Félagið var stofnað árið 1999 og 
hefur frá upphafi verið þrýsti-
hópur um endurhæfingu fyrir þá
sem greinst hafa með krabba-
mein. Á leið sinni komst Kraftur í
kynni við svipaða eldhuga innan
Lífsiðnar – iðjuþjálfunar sem er
félagsskapur sem samanstendur
af einstaklingum sem vilja efla
starfsemi og endurhæfingu fyrir
krabbameinsgreinda

Við erum með framúrskarandi
heilbrigðisþjónustu á Íslandi og
framþróun á sviði krabbameins-
lækninga er gífurleg, bæði hvað
varðar lyfjameðferðir og lifun

einstaklinga eftir krabbamein.
Læknar og hjúkrunarfræðingar
fræða skjólstæðinga sína á mark-
vissan hátt um lyf, aukaverkanir
þeirra og annað er tengist breyt-
ingu á lífi einstaklingsins meðan 
á meðferð stendur. Þverfagleg
teymi vinna inni á legu- og göngu-
deildum og styðja við einstaklinga
og fjölskyldur þeirra við grein-
ingu, meðan á meðferð stendur og
einnig við lok lífs.

Meðan á meðferð stendur
vakna oft spurningar og þörf 
fyrir stuðning, bæði hjá sjúklingi
og aðstandendum hans. Fagfólk
innan sjúkrahúsanna svarar þeim
spurningum eftir bestu getu 
meðan á lyfjameðferð stendur. Í
annríki dagsins getur verið erfitt
að koma spurningum að og eftir
hefðbundna meðferð er lítill vett-
vangur til slíks.

Eins og þjóðin veit þá er boðið
upp á endurhæfingu fyrir flesta
sjúklingahópa sem snýst um að
aðstoða þá við að komast aftur út
í lífið eftir sjúkdóm eða slys. Má
þar t.d. nefna Reykjalund, en þar
fer fram alveg fyrirmyndar heil-
brigðisþjónusta sem bæði er
markviss og hefur svo sannarlega
skilað sér út í þjóðfélagið.Undan-
farin þrjú ár hefur einnig verið
starfrækt endurhæfing eftir
krabbamein á vegum Landspítala
Háskólasjúkrahúss. Sú endur-
hæfing sem þar fer fram hefur
einnig sannað gildi sitt. 

En betur má ef duga skal.
Beiðnum um endurhæfingu hefur
fjölgað jafnt og þétt, húsnæði sem
hýsir endurhæfinguna er þröngt
og aðeins er hægt að taka við broti
af þeim einstaklingum sem við
teljum að hafi þörf fyrir endur-
hæfingu. Þá þykir okkur mikil-
vægt að fleiri úrræði finnist utan
veggja spítalans og nær umhverfi
einstaklingsins.

Félagsmenn Krafts hafa upp-
lifað, bæði persónulega og í 
gegnum aðra, að þörfin fyrir end-
urhæfingu er brýn. 

Íslenskar rannsóknir sem
gerðar hafa verið sýna að fólki
finnst því hent óstuddu út í þjóð-
félagið þegar meðferð á sjúkra-
húsi lýkur. 

Upplýsinga- og þjónustumið-
stöðin er hugsuð fyrir fjölskyld-
una í heild sinni og í gegnum allt
ferlið, þ.e. frá greiningu og aftur

út í lífið. Hugsunin er sú að þegar
einstaklingar greinast með
krabbamein verði þessi stuðn-
ingsþjónusta kynnt fyrir þeim 
og fjölskyldum þeirra. Þannig
verður upplýsinga- og þjónustu-
miðstöðin fastur hluti af þeirri
þjónustu sem í boði er og tengir
um leið þá starfsemi við starf-
semi innan LSH. Það væri þá
hvoru tveggja í senn, styrkur 
fyrir skjólstæðingana og aukinn
stuðningur.

Hugmyndin felst í því að fólk
eigi greiðan aðgang að fræðslu og
upplýsingum. Að það geti leitað
andlegs og félagslegs stuðnings á
einum og sama stað þegar því
hentar og utan spítalaumhverfis.
Fagfólk og sjálfboðaliðar munu
starfa í miðstöðinni sem tekur 
á móti skjólstæðingum opnum
örmum og byggir þjónustuna á
sálfélagslegum stuðningi, fræðslu
og upplýsingamiðlun er varðar
rétt hvers og eins innan kerfisins.
Fólk verður leitt í gegnum ýmis
ferli til að auðvelda fyrir og spara
tíma og orku einstaklinganna. 

Miðstöðin mun enn fremur
bjóða upp á endurhæfingu / iðju-
þjálfun sem byggir á því að að-
stoða einstaklinginn við að að-
lagast breyttum aðstæðum og/eða
styrkja hann í að komast aftur út í
daglegt líf. Efling á sjálfsmynd og
sjálfsöryggi er í hávegum höfð og
horft verður á hvern og einn ein-
stakling sem einstakan, með sínar
vonir, væntingar og þarfir. Mið-
stöðin gerir einnig ráð fyrir öðrum
fagaðilum, m.a. félagsráðgjafa,
sálfræðingi, hjúkrunarfræðingi og
sjúkraþjálfara. Þeir munu gera
þjónustuna þverfaglega og styrkja
og undirstrika enn frekar heildar-
hugmyndina um stuðning.

Þau okkar sem greinst hafa
með krabbamein, eða starfað náið
með þeim einstaklingum, sjá þörf-
ina á stuðningi fyrir bæði einstak-
linginn sem greinist og fjölskyldu
hans. Við viljum auka þjónustuna
fyrir þennan hóp og bjóða upp á
og veita stuðning bæði við grein-
ingu, meðan á meðferð stendur,
við lífslok ef svo ber við og síðast
en ekki síst eftir að meðferðar-
ferlinu lýkur.

Greinin er rituð fyrir hönd
Krafts og Lífsiðnar. Ágústa er
hjúkrunarfræðingur, Daníel for-
maður Krafts og Erna iðjuþjálfi.

23. mars 2005 MIÐVIKUDAGUR

Útvarpsbyltingin

SIGTRYGGUR ARI JÓHANNSSON

UMRÆÐAN
FJÖLMIÐLAR

ÁGÚSTA ERNA HILMARSDÓTTIR,
DANÍEL REYNISSON OG
ERNA MAGNÚSDÓTTIR

UMRÆÐAN
ÞJÓNUSTA VIÐ KRABBAMEINSGREINDA

Stuðningur og endurhæfing

Alda er með ólæknandikrabbamein í lungum
Alda er með ólæknandikrabbamein í lungum

Ætlar að 
láta hundinn 
fylgja sér

Ætlar að 
láta hundinn 
fylgja sér

HREIÐAR MÁRHREIÐAR MÁR

Bls. 40-41

FLOTTUSTU HÚSINFagmenn og fagurkerar velja

Bls. 54-55

DV NÆRMYND

DAGBLAÐIÐ VÍSIR 65. TBL. – 95. ÁRG. – VERÐ KR. 295

Páskablað
MIÐVIKUDAGUR 23. MARS 2005

Hér & nú bls. 65-69

Bls. 28-29

Bls. 20-22

Engin skilyrði

um önnur

bankaviðskipti

4,15% verðtryggðir vextir
Frjáls íbúðalán

Ráðgjafar okkar veita allar nánari upplýsingar.
Þú getur litið inn í Ármúla 13a, hringt í síma 540 5000
eða sent tölvupóst á frjalsi@frjalsi.is

100%veðsetningarhlutfall

Selma Björnsdóttir á fyrir höndum harða keppni ætli hún sér upp úr

forkeppninni. Páskablað DV spáir í spilin og ræðir við Selmu sem segir

son sinn hafa breytt röddinni. Hún ætlar sér áfram.  Bls. 44-45 og baksíða

FANN ÁSTINA Á GEÐDEILD
FANN ÁSTINA Á GEÐDEILD

OG Á EKKI AÐ HEITA16 MERKUR
Það var strákur!

Ríkasta barn Íslands fæddist á sunnudaginn á sjúkrahúsi í miðborg Lundúna. Mikil gleði ríkir í Björgólfsfjölskyldunni
og flugu amma og afi út til fundar við barnið og foreldra þess. „Þetta er heilbrigt og fallegt
barn,” segi Þóra Hallgrímsson, amma barnsins, og afinn er ekki síður kátur: „Það er mikil
gleði sem fylgir þessu barni.” Ekki hefur enn verið ákveðið hvað drengurinn á að heita
nema allir virðast sammála um það eitt að skíra hann ekki Björgólf. Hitt er líklegra að

nafnið verði sótt í móðurfjölskylduna og gæti hann þá heitið Ólafur Thor.

Fæddist að lokinni afmælisveislu pabba síns

Bls. 16-17
Yndislegur pabbi ogmilljarðamæringur
Yndislegur pabbi ogmilljarðamæringur

Hörð barátta en Hörð barátta en Selma fer áfram
Selma fer áfram

Þorvaldur Davíð 
í Leiklistarskólann

BJÖRGÓLFURBJÖRGÓLFUR

Loksins hefur hug-
mynd um stofnun upplýs-
inga- og þjónustumiðstöðv-
ar fyrir fólk sem greinst 
hefur með krabbamein og
aðstandendur þeirra verið
hrint í framkvæmd. Fyrstu
skrefin hafa verið stigin
með samvinnu Krafts, Lífs-
iðnar og IMG og er trú
þeirra sem að verkefninu
standa að þetta sé vel fram-
kvæmanlegt. 

,,



Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 4 

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 
Þar sem Fréttablaðið kemur ekki út á sunnudag,
Páskadag, verða atvinnusíður í Alltinu á 
fimmtudag og þriðjudag.

Þökkum mjög góðar undirtektir.

Vinsamlega hafið samband við Ámunda Steinar: ami@frett.is,
í síma 515 7582 eða Böðvar: bodvar@frett.is, í síma 550 5697

Góðan dag!
Í dag er miðvikudagur 23. mars, 

82. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 7.17 13.34 19.53
AKUREYRI 7.17 13.34 19.53

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Jónína Tryggvadóttir er Kaffibarþjónn
Íslands 2005 og er á leiðinni til
Seattle í Bandaríkjunum að keppa 
fyrir Íslands hönd í kaffigerð.

Jónína Tryggvadóttir fékk fimmtán 
mínútur til að laga fjóra expressó, fjóra
cappuchino og fjóra bolla af óáfengum
kaffidrykk að eigin vali handa bragðdómur-
um á Íslandsmeistaramóti kaffibarþjóna
sem haldið var fyrir skömmu. Að auki
fylgdust tveir tæknidómarar með hverri
hreyfingu. En Jónína stóðst álagið með
prýði og vann titilinn Kaffibarþjónn 
Íslands 2005. 

„Vinningsdrykkurinn heitir Fidel í höf-
uðið á Kastró Kúbuleiðtoga sem drekkur
ekki annað en romm. Það má ekki vera
áfengi í drykknum en ég sauð áfengið úr
Havana Club rommi og bjó til sýróp. Þetta
sýróp fer í botninn, svo expressókaffi og
svo volgur rjómi með sama sýrópinu efst
þannig að drykkurinn er svona lagskiptur.
Hann var svo borinn fram í glasi á platta
sem ég málaði sjálf og tengist nafninu á
drykknum líka en myndin er af konu sem
ég kalla trygglyndu konuna eða upp á

frönsku „Femme Fidel“. Ég málaði sömu
mynd á bollana sem ég bar hina kaffidrykk-
ina fram í. Ég væri alveg til í að hafa meiri
tíma til að mála bolla.“ 

Ekki gefst tími til þess á næstunni því
eftir þrjár vikur verður Jónína komin til
Seattle til að keppa í kaffigerð fyrir Íslands
hönd.“Ég er að þróa nýjan kaffidrykk núna
til að fara með í keppnina en hann er leynd-
armál enn sem komið er. Ég ætla að mála
nýtt sett og tengja nýja drykknum ef það er
hægt.“

Jónína vinnur á kaffihúsinu Te og Kaffi
og er mikil kaffikelling sjálf. „Ég byrja
daginn á cappuchino og svo þarf að smakka
expressóið yfir daginn til að passa að tækin
séu rétt stillt. Svo þegar maður er með kaffi
fyrir framan sig allan daginn er maður
alltaf að sötra. Kaffið er hætt að hafa áhrif
á mig og ég get drukkið kaffi skömmu 
fyrir svefninn og samt sofið vært.“ 

Ertu alltaf að velta fyrir þér hinum full-
komna kaffidrykk? „Já auðvitað, en mest
rétt fyrir keppnina. Svo er maður alltaf að
hugsa upp nýjar aðferðir við klassísku
drykkina,“ segir Íslandsmeistarinn og 
heldur áfram að æfa sig af kappi fyrir
keppnina í Seattle í apríl. ■

Kastró og trygglynda konan

tilbod@frettabladid.is

Harðviðarval á Krókhálsi er
með ýmsar vörur á lækkuðu
verði. Má þar nefna sturtu-
klefa sem lækka úr 92.900 í
49.900 og handlaugar sem
áður kostuðu 29.900 en selj-
ast nú á 19.900. Þá eru
handklæðaofnar sem áður
kostuðu 29.900 nú á 19.900
og sturtuhausar sem kostuðu
7.990 eru nú á aðeins 2.990.

Ljósakúplar eru nú seldir á
allt að helmings afslætti í
versluninni Rafkaup í Ármúla
24. Þeir henta bæði í loft og
á veggi og eru til í fjölbreyttu
úrvali.

Ítölsk leðursófasett í antik-
brúnu og ljósu leðri eru á til-
boði hjá versluninni GP
gæðahúsgögn í Bæjarhrauni
12 í Hafnarfirði. Um verulega

lækkun er að ræða frá fyrra
verði. Til dæmis er sófasett
með þriggja sæta sófa og
tveimur stólum nú á 159
þúsund en var áður á 249
þúsund. Einnig er hornsófi 2
sæti + horn + 2 sæti nú á
139 þúsund en kostaði áður
229. Þar er hægt að bæta
sætum við og kostar hvert og
eitt 20.000. 

Hljómtæki og sjónvörp eru
á fermingartilboði í verslun-
inni Radíóbæ í Ármúla 38.
Þar er um allt að 33% afslátt
að ræða. Þannig lækkar til
dæmis Roadstar LCD sjón-
varpstæki með 20 tommu úr
89,995 í 59.995 nú.
MP-3 hljómtæki sem áður
kostuðu 39.995 eru nú á
29.995. Þau hafa því lækkað
um 25%.

Jónína er mikil kaffikelling sjálf.

Smáauglýsingar
á 995 kr. 
visir.is

LIGGUR Í LOFTINU
í tilboðum

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

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is

KRÍLIN

Það er svo langt
síðan ég fékk
morgunmat að
ég var búinn að
gleyma hvernig
maður kyngir!

Hnakkar á tilboðsverði 
BLS. 2

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000



Topptilboðin í páskavikunni eru á ferskum kjúklingavængjum og rauðlauk
í Nettó. Vængirnir lækka úr 299 krónum kílóið í 150 og rauðlaukurinn úr
37 krónum í 19.[ ]

Yfirhafnir 
á hálfvirði 

Vattúlpur, dúnúlpur, 
ullarkápur, húfur og hattar

S: 588 5518 Opnunartími • Mörkinni 6   

mán. – fös. 10 – 18 • lau. 10 – 16

Laugavegi 100, S. 561 9444

Krossar

Hagkaupum Smáralind • Hagkaupum Kringlunni • Hagkaupum Skeifunni

Verð frá
989.-

50%

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Ungnautalundir úr kjötborði 2.338 3.898 2.338 40
Lambalæri úr kjötborði 798 1.129 798 30
Lambalæri Úrvals úr kjötborði 866 1.197 866 30
Londonlamb, frampartur 998 1.230 998 20
Hátíðarlambalæri, villikryddað 1.099 1.299 1.099 15
Helwa súkkulaðikex 150 g 112 187 747 40
Becks 0,0% 33 cl. flaska 78 130 236 40
Kolding sinnep sætt 450 g 92 153 204 40
Kolding sinnep sterkt 450 g 92 153 204 40

Tilboðin gilda til
29. mars

Bæjarlind

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Svínalæri úr kjötborði 368 525 368 30
Svínakótilettur úr kjötborði 698 898 698 20
Svínahnakki úrb.sneiddar 858 1.178 858 25
Svínahryggur m/puru 598 898 598 35
Svínahnakki m/puru 628 829 628 25
FK hamborgarhryggur 798 1.198 798 35
FK jurtakryddað lambalæri 899 1.499 899 40
Fjalla lambalæri 998 1.298 998 25
FK Bayonneskinka 779 1.298 779 40
FK grill svínakótilettur 972 1.389 972 25
Hótelrækja 2 1/2 kg 1.898 2.245 759 15
Broccoli frosið 2 1/2 kg 699 954 279 25
Euro mix frosið 2 1/2 kg 699 954 279 25
Strengjabaunir 2 1/2 kg 598 698 239 15
Kjörís konfekt ísterta 12 manna 998 1.398 998 95
Emmess ískaka 598 998 598 40

Tilboðin gilda til
26. mars

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Páskalambalæri 995 1.679 995 40
Páska lambahryggur 1.089 1.275 1.089 15
Koníaks grísasteik 1.198 1.998 1.198 40
Veislufugl með fyllingu 489 699 489 30
Lambalæri ferskt 899 1.280 899 30
Páska lambafille m. fitu 1.889 2.699 1.889 30
Kalkúnn 1. fl. 599 699 599 15
Kjúklingavængir ferskir 150 299 150 50
Rauðlaukur 19 37 19 50

Tilboðin gilda til
28. mars

Útivistarfatnaður með helmingsafslætti
ARCTIC CAT SMÁVARA ER Á ÚTSÖLU HJÁ B&L OG BÍLASÖLU AKUREYRAR.

Vélsleðafatnaður frá Arctic
cat og smávara er nú með
50% afslætti hjá verslun
B&L og Bílasölu Akureyrar 
á meðan birgðir endast.
Vélsleðatímabilinu er nú að
ljúka og eru verslanirnar að
rýma fyrir nýjum vörum. 

Gore-tex jakkar og bux-
ur, hjálmar og skór eru
meðal þess sem fæst með
þessum góða afslætti og
kjörið fyrir útivistarfólk að
ná sér í fjallagalla fyrir
sumarið. Arctic cat fatnaðurinn er þekktur fyrir einstök gæði og góða
endingu og er hannaður fyrir erfiðar veðuraðstæður.  ■

Arctic cat smávara fæst nú með 50% afslætti.

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Lambalæri 798 1.198 798 35
Bayonne skinka 909 1.298 909 30
Rauðvíns marineraðar grísakótilettur 1.198 1.498 1.198 20
Beuvais rauðkál 580 g 99 168 168 40
BKI kaffi 500 g 299 359 598 15
McCain súkkulaðikaka 510 g 349 478 663 25
Vanillu skafís 1 l 398 477 398 15 

Tilboðin gilda til 
30. mars

SKÓLAVÖRÐUSTÍG 10
sími 561 1300

30-50% afsláttur 
af völdum vörum 

Glæsilegt úrval af 
fermingaskartgripum.

Þrír hnakkar á 
tilboði
HESTAR OG MENN BJÓÐA ÞRJÁ
HNAKKA Á TILBOÐSVERÐI. 

Fyrsta hnakkatilboðið er á hnakki sem
kallast Þór. Um alhliða hnakk með yfir-
dýnu er að ræða og er hann upp-
byggður á sama hátt og Sport 2000.
Tilboðsverð á Þór nemur 84.990 krón-
um í stað 105.780. Sport 2000 fæst
líka á tilboðsverði, 89.900 krónur í stað
115.780 áður, og er þetta alhliða hefð-
bundinn hnakkur. Þriðja tilboðið er svo
á Sport 2000, stuttum, en hann er
spaðalaus og þykir hafa slegið í gegn.
Þessi kostar 109.990 en kostaði áður
135.780 krónur. 
Hverjum hnakki fylgir Professional
Choice teygjugjörð, Saga Collection
ístöð og einfaldar Webbers ístaðsólar. 

ÚTSALA ER BYRJUÐ HJÁ HELLY HANSEN.
Þessa dagana stendur yfir útsala hjá
Helly Hansen en afsláttur af vörum er
tuttugu til áttatíu prósent. Hægt er að
versla skíðabuxur, barnafatnað og sigl-
ingafatnað með helmings afslætti,
skíðajakka með þrjátíu prósent afslætti,

hlífðarfatnað með 35 prósent afslætti,
skó með 25 prósent afslætti, LIFA nær-
föt með tuttugu prósent afslætti og
margt fleira á sérstökum tilboðsslám á
áttatíu prósent afslætti. Helly Hansen er
í Bæjarlind 2 í Kópavogi og með
heimasíðuna hellyhansen.is.

Skíðabuxur og barnaföt
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Skipholti 31, Reykjavík, s: 568 0450
Kaupvangsstræti 1, Akureyri, s: 461 2850

www.ljosmyndavorur.is

E510 + 128MB X-d minniskort
A›eins kr. 39.900

TILBO‹

Erum að taka upp nýja sendingu

79.900
59.900

Klassískur gítar
frá 10.90022.900

Stillitæki

MAPEX trommusett 
með stöndum og diskum

    

Opið 10-18
www.atson.is

Lokað yfir páskana, 
opnum aftur þriðjudaginn 

29. mars.

Brautarholti 4 • S: 561 0060

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466

Fylgihlutir og 
hárskraut

Ný sending af sólgleraugum kr. 990
Mikið úrval af hárskrauti 

og skartgripum

Ný sending af beltum, 
nælum og klútum

Vorlínan frá Pilgrim komin 
– tilvalin gjöf

Mikið úrval 
af fallegum barnafatnaði. 
Nýjar vörur vikulega. Smáralind

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

MARKISUR

www.markisur.com

VILTU SKJÓL Á
VERÖNDINA?

Tilboð á
búsáhöldum
25% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM BÚSÁ-
HÖLDUM Í BYKO.
Boðið hefur verið til búsáhaldaveislu
í Byko þar sem 25% afsláttur er veitt-
ur af öllum búsáhöldum. Sem dæmi
má nefna er hægt að fá hitakönnu á
1.868 kr. sem áður var á 2.490 krón-
ur eða pönnu á 2.617 kr. sem var
áður á 3.490 kr. Á útsölunni eru jafn-
framt pottar, vogir, hnífapör, eldföst
mót, könnur, og margt fleira. Þetta er
kjörið tækifæri fyrir þá sem ætla sér
að endurnýja eitt og annað í eldhús-
skápunum heima fyrir. 

Dósaupptakarar eru meðal þess sem
hægt er að fá með afslætti í Byko. 

Dragtir á tilboðum
Mikið úrval og gott verð.

Hjá Bernhard Laxdal eru vor-
tilboð á drögtum. Þar er hægt að
gera kostakaup og fá jakka og
buxur á 24.900 krónur og jakka,
buxur og pils á 29.900 krónur.
Dragtirnar eru í dökkbláu og
svörtu og tilboðin standa í mánuð. 

Gjafabækur
á góðu verði
FERMINGARVEISLA Í IÐU, LÆKJARGÖTU.

Iða í Lækjargötu býður til fermingar-
veislu og ætlar að selja vandaðar
bækur til fermingargjafa á ótrúlega
lágu verði. Þar á meðal má nefna
Sögu-Atlas Máls og menningar á að-
eins 6.990 krónur, Eddu Snorra
Sturlusonar á aðeins 4.980 krónur og
Heimskringlu á 7.980 krónur. Með
hverju tilboði fylgir svo bókin List frið-
arins á meðan birgðir endast. Tilboð-

ið stendur
vel fram yfir
fermingarnar
og jafnvel
fram að
þeim tíma
þegar huga
þarf að út-
skriftargjöf-
um.

Sögu-Atlasinn er á góðu
verði í Iðu fram yfir fermingar.

Páskatilboðsdagar
í versluninni Flash
Gallabuxur og jakkar á
vægu verði.

Nú eru tilboð á gallabuxum og
hörjökkum í versluninni Flash á
Laugavegi 54. Þar fást gallabuxur
í stærðunum 34-48 á aðeins 3. 990
krónur. Hörjakkarnir eru til í
rauðu, hvítu og drapplitu og kosta
2.990 krónur. Bolir eru líka á til-
boði og kosta 1.000 krónur, en til-
boðin standa út næstu viku.



Selskapsvín með

Soðið grænmeti
Settu grænmetið í sigti yfir pott með sjóðandi vatni. Settu lok yfir og
láttu sjóða í 10 – 12 mínútur. Grænmetið ætti þá að vera nægilega
soðið, en þú skalt varast að láta það sjóða of lengi. [ ]

GNOÐARVOGI 44

Rækjur
Hörpuskel

Humar
Villtur reyktur lax

Stórlúða
Smálúða

Skötuselur
Villtur grafinn lax

Páskatilboð 
á ostatertum 

Skógaberja, Mokka 
og Piparmyntu

Skírdag og 
laugardaginn 26. mars

Í Hagkaupum, Smáralind

Réttir kvöldsins
Fordrykkur í boði hússins

M/ þriggja rétta seðlinum Canasta Cream
Forréttur verð f/ einrétta verð f/ þriggja 

rétta máltíð
Humarsúpa kr. 850
m/ rjómatoppi og hvítlauksbrauði

Aðalréttir
Smjörsteiktur skötuselur kr. 2.950                kr. 3.890
m/ hvítvínssósu , grænmeti 
og bakaðri kartöflu

Lambafillet kr. 2.980                kr. 3.890
m/ sherrybættri sveppasósu, grænmeti 
og bakaðri kartöflu

Nautalundir kr. 3.150                kr. 3.990
m/chateaubriandsósu, grænmeti
og bakaðri kartöflu

Eftirréttur
Súkkulaðifrauð kr. 690

Borðapantanir í síma 562 1988
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Fagnaðarveisla eftir messu
Kristín Jónsdóttir og Valdi-
mar Örnólfsson voru í eina tíð
oftast á skíðum um páska, en
nú eru þau heima og hafa það
huggulegt. Kristínu finnst
gaman að bjóða fólki heim og
ekki síst í „brunch“ á pásk-
um.

„Það hafa ekki skapast neinar sér-
stakar hefðir í kringum páskana
hjá okkur, ekki síst vegna þess að
við vorum yfirleitt alltaf á skíð-
um. Mér finnst þó við hæfi að
borða fisk á föstudaginn langa og
lamb á páskadag,“ segir Kristín.
„Ég man að ég fékk oft rauðmaga
heima hjá foreldrum mínum í
gamla daga, en nú er svo mikið
úrval af fiskmeti að ég vel bara
það sem er mest freistandi í 
búðinni hverju sinni. Ég notaði
einmitt hlýra í fiskisúpu um dag-
inn og það kom sérlega vel út.“ 

Kristín segir að mataræði
þeirra hjóna hafi alltaf verið hollt
og gott, enda eru þau bæði þekkt
útivistar- og íþróttafólk og hafa
alltaf verið meðvituð um það sem
þau láta ofan í sig. „Úrvalið er
náttúrlega orðið svo miklu meira
núna. Þegar við vorum að byrja
að búa var ekki um annað að ræða
en epli, appelsínur og banana. Við

ræktuðum alltaf okkar eigin 
kartöflur og borðuðum mikið af
rófum og gulrótum, en nú er
endalaust úrval og mikið af
spennandi hráefni. Við erum með
fisk þrisvar, fjórum sinnum í viku
og ég léttsteiki gjarnan græn-
metið því okkur finnst það betra
en hrásalat.“

Kristín segist hafa haft það
fyrir sið á seinni árum að fara í
páskamessu snemma á páska-

dagsmorgun og finnst alveg 
kjörið að bjóða heim í „brunch“
eftir messu.

Hún gefur okkur uppskriftir
að kræsingunum sem hún er með
á sínu morgunverðarhlaðborði.
„Svo má ekki gleyma að skreyta
páskaborðið með birkigreinum,
blómum, kertum og fallegum
borðum. Það gerir allt svo há-
tíðlegt og skemmtilegt,“ segir
Kristín. ■

LÍMÓNUOSTAKAKA
MEÐ APRÍKÓSUM OG JARÐARBERJUM
Botn:
75 g hafrakex
100 g múslí með hnetum
75 g ósaltað, brætt smjör
1 msk. sykur

Kex og múslí mulið og blandað. Smjöri
og sykri hrært út í. Blandan sett í
smurt smelluform, ca 22 cm. Látið
bíða í kæli í eina klukkustund.

RJÓMAOSTAKREM
300 g rjómaostur
100 g sykur
3 eggjarauður
2 dl hrein jógúrt
rifinn börkur og safi úr tveimur
limeávöxtum
10 blöð matarlím
3 eggjahvítur
2 dl rjómi

Rjómaostur, sykur og eggjarauður þeytt
vel saman. Jógúrt, rifnum berki og safa
bætt út í. Matarlímið sett í kalt vatn í
um það bil fimm mínútur, síðan brætt.
Kælt og þeytt í rjómaostakremið.
Eggjahvíturnar þeyttar stífar og bætt út
í. Rjóminn þeyttur vel og settur saman
við. Rjómaostakremið er sett ofan á
botninn og látið bíða í ísskáp í þrjá til
fjóra tíma. Kakan tekin úr forminu og
skreytt.

SKREYTING
1 box jarðarber og myntublöð

AMERÍSKAR LITLAR
PÖNNUKÖKUR
3 1/2 dl hveiti
1dl heilhveiti
2 tsk. lyftiduft
1 tsk. natrón
1 tsk. sykur

1 tsk. salt
2 egg
5 dl súrmjólk
4 msk. maísolía

Hveiti og heilhveiti blandað saman
með natróni, sykri og salti. Egg, súr-
mjólk og olía þeytt saman og blandað
í heilhveitiblönduna. Bakaðar litlar,
þykkar pönnukökur. Bornar fram með
reyktum laxi og piparrótarrjóma.

PIPARRÓTARRJÓMI
2 skalottlaukar
2 1/2 dl sýrður rjómi
1 msk. ferkst dill
2 msk. rifin piparrót
hálf tsk. salt

Laukarnir eru saxaðir smátt og hærðir
út í sýrða rjómann ásamt dilli og pipar-
rótinni. Bragðbætt með sítrónusafa.

PÁSKABRAUÐ
3 1/2 dl hveiti
3 1/2 dl haframjöl, gróft
1 dl hveitiklíð
1 msk. hrásykur
4 tsk. lyftiduft
1/2 dl hörfræ
1/2 l súrmjólk

Öllum þurrefnum blandað saman í
skál og hrært með sleif. Súrmjólkin er
því næst sett út í. Deigið sett í form og
bakað við 200 gráður í 50 mínútur.
Skreytt með sólblómafræjum. 

PÁSKAEGGJARÉTTUR
500 g sveppir
2 laukar
2 msk. söxuð, fersk steinselja
1 msk. olía
200 g góð skinka
6 msk. grana ostur
6 egg

Sveppirnir eru hreinsaðir og skornir
niður ásamt lauknum. Sveppir, laukur
og steinselja steikt í olíunni í 2-3 mín-
útur. Skinkan skorin í bita og blandað í
sveppina. Kælt. Eggjahvíturnar þeyttar
og öllu blandað saman. Sett í sex
smurða ofnfasta diska eða form. Eggja-
rauðurnar settar í miðjuna og osturinn
yfir. Bakað í miðjum ofni í 10 mínútur
við 225 gráður á Celcíus.

ÁVAXTASALAT
2 mangóávextir
5 kíví
2 límónur
Mangó og kíví skræld og skorin í
báta.Borið fram með límónum á 
fallegu fati.

Ávaxtasafi, til dæmis pressuð
vatnsmelóna, appelsínur eða ananas
og pressukaffi frá Kaffi Tári. 

Það er ekki ónýtt að bjóða upp á svona
kræsingar eftir messu á páskadagsmorg-
un.

Dásamlegur páskabröns

Kristín bakar sérstakt páskabrauð á páskahlaðborðið.

Suður-afrísk vín hafa náð miklum vinsæld-
um hérlendis undanfarin ár. Þau eru jafnan
kraftmikil og bragðrík en meginástæðan 
fyrir vinsældunum er eflaust hagstætt verð.
Þótt suður-afrísk vín séu tiltölulega ný hér á
landi eru framleiðendur þarlendis engir ný-
græðingar í víngerð. Nederburg er eitt
stærsta vínhús landsins og á sér yfir 200 ára
sögu. Nederburg hefur hlotið fleiri alþjóðleg
verðlaun en nokkur önnur víngerð í landinu

og verið í fararbroddi í nýjungum. Nederburg
Shiraz getur hentað vel með kröftugum réttum
og á vel við með lambakjöti. 

Nederburg Shiraz hefur fengið góðar við-
tökur á Norðurlöndunum og fengið góða dóma í
blöðum í Danmörku. Má nefna að Vinavisen og
Jyllands Posten gáfu því fjórar stjörnur. Sömu
einkunn fékk vínið í kvennablaðinu Alt for
damerne enda þykir vínið höfða mjög til kvenna.
Sannkallað selskapsvín! Verð í Vínbúðum 1.190 kr.

páskasteikinni!
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SÆLKERAVERSLUN
Verslunin okkar er stútfull af

frábærum hugmyndum  fyrir sælkera.

Ítalskar e›alolíur, pestó og pasta,

sjávarfang, sniglar, ostar, andalifur

og freistandi gjafavörur.
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 Smoothies
100% ávöxtur

engin aukaefni
enginn viðbættur sykur

arka

Hjá mörgum er páskahelgin fyrsta sumarbústaðaferðin á árinu, aðrir
bregða sér í dagsferð eða bara rómantíska lautarferð. Hlýindin eru
skíðafólki eflaust til ama en vonandi finnast einhverjir skaflar sem
hægt er að renna sér á. Lystugt nesti og gott er nauðsynlegt þegar hald-
ið er af bæ og það borgar sig margfalt að leggja smá alúð í fráganginn.
Langt getur líka verið í næstu búð þegar komið er á staðinn því er 
fyrirhyggja nauðsynleg. Þar sem spáin er góð er líklegt að þeir sem
ætla í bústað noti tækifærið og dusti rykið af útigrillinu, sé það fyrir
hendi. Hvað menn taka með sér fer auðvitað meðal annars eftir aðstæð-
um á áfangastað. Ef maturinn á að vera heitur og eldunargræjur eru á
staðnum eru grillmatur og pottréttir þægilegir. Brauðmeti, mjólkur-
matur, grænmeti og ávextir eru sjálfsagðir í nestiskörfuna. Þegar mat-
ast er úti í náttúrunni er fátt lystugra en samlokur og kakó. Því koma
hér tillögur að nokkrum gerðum af samlokum og þar njótum við leið-
sagnar fagmanna. ■

SAMLOKA MARENTZU 
PAULSEN
4 sneiðar vönduð skinka
Dijon sinnep
Klettasalat
Nokkrar sneiðar camembertostur
Dijon sinnepið smurt á brauðið, salat-
blöðin lögð á, skinkan og osturinn á
milli.

LANGLOKA FRÁ KONDITORI
COPENHAGEN
1/3 gróft baguette-brauð
maukaðir sólþurrkaðir tómatar í olíu
6 þunnar sneiðar af grilluðu eggaldini,
penslaðar með ólífuolíu og kryddaðar 
með salti og pipar
alfa alfa baunaspírur

(gefa ferskt bragð og safa)
rifin agúrka
rifin gulrót
nokkrar sneiðar púrrulaukur

Lystugt
nesti er
lykilatriði
Páskahelgin er kjörin
til ferðalaga þegar
veðrið leikur við land-
ann. Hvort sem farið
er lengra eða styttra
þá er stór hluti af því
að njóta frísins og
ferðalagsins sá að hafa
ljúffengan og þægilegan
kost meðferðis. 

Heineken í
„Longneck“
flöskur
Heineken er sennilega þekkt-
asti bjór í heimi og hefur verið
einn vinsælasti bjórinn um ára-
bil á Íslandi. Í skoðanakönnun-
um sem fram hafa farið kemur
glögglega í ljós að í augum Ís-
lendinga er Heineken gæðabjór
og gjarnan keyptur þegar fólk
vill gera verulega vel við sig.
Til þess að standa enn frekar
undir þeim væntingum sem til
hans eru gerðar þá hefur verið
ákveðið að breyta 33 cl flöskun-
um í svokallaðar „Longneck“
flöskur. Eins og sjá má á með-
fylgjandi mynd er flaskan
glæsileg, með lengri háls og
miðinn gegnsær. Innihaldið er
hins vegar alltaf hið sama þar
sem ferskleiki og bragðgæði
eru í fyrirrúmi. ■



Próf
Það er afar mikilvægt að lesa spurningarnar á prófum vel og
vandlega. Ef þú átt erfitt með að skilja þær skaltu hóa í
kennarann og fá hann til að aðstoða þig. [ ]

Leiklistarnámskeið í Stúdíó 4
Vatnagörðum 4 • 104 Reykjavík

Leiklist / Söngur / Dans
6 vikna leiklistarnámskeið sem stendur frá 4. apríl -15.
maí. Kennt verður 4 daga í viku, mánudag, þriðjudag, 
miðvikudag og fimmtudag frá kl. 19-23. 16 ára og eldri.

Kennslugreinar:
Leikræn tjáning
Spuni
Dans og hreyfing
Framsögn
Upplestur
Söngur
Öndun
Framkoma í sjónvarpi í leik og söng.
Tækifærisræður o.fl.

Kennt verður í hópum og fær hver nemandi 4 tíma á
viku. Verð kr. 35.000
Skráning er hafin í síma 696-0682 milli klukkan 14-18 alla virka daga.

Stúdíó 4 • Vatnagörðum 4 • 104 Reykjavík. 

Kennarar:
Hilmir Snær Guðnason leikari
Jóhann Sigurðarson leikari
Ástrós Gunnarsdóttir dansari
Gunnar Gunnsteinsson leikstjóri
/höfundur
o.fl.
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Færð þú MasterCard
Ferðaávísun?

Viltu starfa erlendis?

Ef þú ert á aldrinum 18-30 ára er starfsþjálfun góð leið til þess að læra tungumál, kynnast
ólíkri menningu og öðlast starfsreynslu. Um er að ræða störf á hótelum, veitingahúsum,

hjúkrunarheimilum og hjá fyrirtækjum í öðrum greinum. Þeir sem sækja um starfsþjálfun í
Evrópu eiga kost á Leonardo da Vinci styrk til greiðslu á hluta kostnaðar. Stúdentaferðir

úthluta þessum styrkjum fyrir hönd Landsskrifstofu Leonardo á Íslandi.

Nýverið var haldinn stofn-
fundur Textílseturs Íslands
ses á Blönduósi, en markmið
stofnunarinnar er að koma
upp rannsókna- og fræðasetri
á sviði textílrannsókna og
lista.
Stefnt er að því með hinu nýstofn-
aða Textílsetri Íslands ses á
Blönduósi að skapa fræði-
mönnum og listafólki starfsaðstöðu
og að háskólanemar geti stundað
þar vettvangsnám. Jafnframt er
ætlunin að Textílsetur Íslands verði
alþjóðlegt fræðasetur, haldi ráð-
stefnur, málþing og námskeið um
textíl á eigin vegum og annarra. 

Á stofnfundinum undirritaði
stjórnarformaður Jóna Fanney
Friðriksdóttir, samstarfsyfir-
lýsingar við Kennaraháskóla Ís-
lands og Handverk og Hönnun, en
samstarfsyfirlýsingar við Listahá-
skóla Íslands og Hólaskóla verða
undirritaðar á næstu dögum. Stefnt
er að undirritun fleiri samstarfs-
samninga eins og við Heimilis-
iðnaðarsafnið á Blönduósi og fleiri
hagsmunaaðila. Fram undan er að
ráða verkefnisstjóra Textílseturs
Íslands, vinna að frekara samstarfi
við fræðastofnanir að ákveðnum
verkefnum, erlendu samstarfi 
og kynningu á setrinu og þeim
möguleikum sem með því hafa
skapast. ■

Fatlaðir efli þrek og
njóti útiveru
SÉRÞJÁLFAÐIR KENNARAR STÝRA NÁM-
SKEIÐI FYRIR FATLAÐA Í HLÍÐARFJALLI. 

Skíða- og útivistarnámskeið fyrir fatlaða
verður haldið í Hlíðarfjalli við Akureyri
14. til 17. apríl nk. Sérþjálfaðir kennarar
frá Aspen í Colorado stýra námskeiðinu
– en það er einkum ætlað fólki með
mænuskaða, fjölfötluðum, þroskaheft-
um, hreyfihömluðum, sjónskertum og
blindum. Námskeiðið er tilvalið til að
efla þrek og njóta útiveru. Námskeiðs-
gjaldið er 3.500 krónur og lýkur skrán-
ingu 8. apríl. Nánari upplýsingar fást í
síma 514 4080.

Netorðabók fyrir
nemendur
FRAMHALDSSKÓLANEMAR HAFA
FENGIÐ AÐGANG AÐ VEFNUM ORDA-
BOK.IS. Á VEFNUM ER AÐ FINNA
ENSK-ÍSLENSKA OG ÍSLENSK-ENSKA
ORÐABÓK.

Vefsvæðið verður opið öllum tölvum á
vegum framhaldsskólanna, og mun
ekki gerast þörf á að nota nein að-
gangsorð, þar sem opnunin er gerð á
grundvelli IP-talna. Vefurinn ordabok.is
hefur að geyma 130.000 uppflettiorð,
og er hvor orðabók með þeim stærstu
ensk-íslensku og íslensk-ensku orða-
bókum sem gefnar hafa verið út fyrir
þessi tungumál.
Orðabækurnar hafa ávallt verið upp-
færðar með stuttum hléum. Var meðal
annars á síðasta ári bætt í þær þús-
undum orða og skilgreininga úr þeim
hluta íslenskunnar sem verið hefur að
myndast og þróast síðustu ár, svo sem
á sviði fjármála, viðskipta, iðnaðar og
framleiðslu. Vefurinn verður opinn án
endurgjalds til 15. júní nk. 

Hópurinn heldur til
Rússlands
BIRNA RÚN ARNARSDÓTTIR ER Í
FYRSTA HÓPNUM SEM ÚTSKRIFAST ÚR
SAMFÉLAGS- OG HAGÞRÓUNARFRÆÐI
VIÐ HÁSKÓLANN Á AKUREYRI VORIÐ
2006.

„Við erum í bóklegum hluta í tíu vikur
samfleytt yfir önnina og síðan tekur við
verklegt nám í fimm vikur. Núna erum

við í síðustu viku
bóklega námsins á
þessari önn og í
næstu viku byrjum
við í verklegu þar
sem við vinnum
rannsóknarverk-
efni í fjögurra
manna hópum
undir leiðsögn
kennara,“ sagði
Birna Rún.
Námið er öðruvísi
byggt upp en
tíðkast hefur í
námi í félagsvís-

indum. Rannsóknarverkefnin snúast
um allt sem gerist í samfélaginu og
segir Birna að verkefnið sem er
framundan sé úttekt á bændasam-
félaginu á Íslandi. „Annars er mismun-
andi hvað tekið er fyrir í rannsóknar-
verkefnunum, það má í raun segja að
við séum að athuga virkni samfélagsins
í heild sinni. Hópurinn fer til Rússlands
í maí og þar verður unnið verkefni sem
tengist rannsóknarverkefninu,“ segir
Birna. Nemendur á öðru ári eru tólf og
segir Birna hópinn vera mjög sam-
rýmdan og Rússlandsförina vera til-
hlökkunarefni.

Úr Hlíðarfjalli. Þar verður haldið skíða- og
útivistarnámskeið fyrir fatlaða dagana
14.–17. apríl næstkomandi.

Ólafur Proppé, rektor Kennaraháskóla Íslands, færði setrinu bókagjöf, málverk og andlits-
skjöld af Elínu Briem, stofnanda fyrsta kvennaskólans hérlendis.

Starfsaðstaða fyrir fræði-
menn og háskólanema

Birna Rún er að
hefja vinnu við
verkefni sem felur í
sér úttekt á bænda-
samfélaginu hér á
landi.
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SMÁAUGLÝSINGA- 
SÍMINN ER OPINN 
ALLA DAGA KL. 8–22

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 15 smaar@frettabladid.is / visir.is

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Daewoo Musso Grand Luxe II 2,9TD-i,
05/’01. Ek. 92.000 Þús. Km,35”
dekk,álfelgur,rafmagn í rúðum og
speglum,geislaspilari,topplúga,dráttar-
beisli, hlutföll, verð 2.490.000 Þús. Kr.

Volvo S 80 T 2,0 vél, 05/’03. Ek. 35.000
Þús. Km.,abs bremsur, álfelgur,
armpúði, geislaspilara magasin, gler-
topplúga, hiti í sætum, rafmagn í
öllu,leður, líknabelgir, hraðastillir,og fl,
verð 3.690.000 Þús. kr, áhvílandi
2.750.000 Þús. kr. 

Daewoo Musso Standard 2,3 Bensin,
07/01, Ek. 33.000 Þús. Km,31” dekk,
álfelgur, rafmagn í rúðum og speglum,
geislaspilari,dráttarkrókur,verð
1.990.000 Þús Kr.

Yamaha FZ6-S Mótorhjól, 06/04, Ek.
2.000 Þús. Km.,svart, flott hjól, verð
850.000 Þús. kr.

Daewoo Musso Standard 2,3TD-
I,05/00,Ek 95.000 Þús Km, 31” dekk,
álfelgur, rafmagn í rúðum og speglum,
slaspilari, dráttarkrókur,verð 1.590.000
Þús. Kr.

Toyota Avensis Terra 1,8 vél, 12/’98,Ek
110.000 Þús. Km,abs bremsur, álfelgur,
filmur, rafmagn í rúðum og speglum, ný
tímareim,verð 890.000 þús. Kr.

Toyota Landcruiser 90 VX TD,10/’98, Ek.
154.000 Þús. km,abs bremsur, álfelgur,
dráttarkúla, geislaspilari, rafmagn í rúð-
um og speglum, stigbretti, þakborga,
verð 2.290.000 Þús. kr.

Daewoo Musso Grand Luxe 2,9TD-I,
10/’99, Ek. 74.000 Þús. Km, 31” dekk,
álfelgur, rafmagn í rúðum og speglum,
geislaspilari, leður, topplúga,verð
1.750.000 Þús. Kr.

Suzuki Vitara JLX Sport 1,6 vél,02/96,Ek
148.000 Þús. Km, dráttarkúla, geisla-
spilari,rafmagn í rúðumg og speglum,
útvarp,verð 490.000 Þús. kr.

SSangyong Musso Prestage 2,9 TD-
I,11/98. Ek. 113.000 Þús. Km., abs
bremsur, álfelgur,asr spólvörn, leður,
geislaspilari, loftkæling, rafmagn í rúð-
um og speglum, dráttarkúla, verð
1.390.000 þús kr.

Bílabúð Benna ehf. Notaðir bíl-
ar

Bíldshöfði 10, 110 Rvk.
Sími: 587 1000
www.benni.is

Toyota Landcr. 80 VX diesel turbo 35”
1993, e: 222 þ.km. Sjsk., krókur, lúga,
leður o.m.fl. Er á mæli. Driflæsingar aft-
an og framan, læstur millikassi. V:2.190
þ. Til sýnis og sölu hjá Bílalíf á nýja stóra
bílasölusvæðinu við Klettháls 11 S:562-
1717 Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 11, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
www.bilalif.is

Suzuki Baleno GL HB nýskr. 6/00 ek
51.000 verð 650.000. Uppl. í síma 431
2622 eða 893 2621. Bílasalan Bílás.
Þjóðbraut 1 Akranesi. Sími. 431 2622.
www.bilas.is

Bílasalan Bílás
Þjóðbraut 1, 300 Akranes

Sími: 431 2622
www.bilasolur.is/bilas/

Til Sölu. Jeep Grand Cherokee limited
2005 Nýr bíll, Hemi 5.7. 25k aukapakki.
Verð 4.890 þ. Uppl. í s. 899 4681,
automax.is

Til Sölu Ford Mustang GT Premium.
2005 Nýr bíll. Með öllum aukabúnaði,
sá allra flottasti, Verð 3.940 þ. Uppl. í s.
899 4681, automax.is

Automax
Sími: 899 4681

Toyota Avensis 1,8 árg. 2002, ek. 62 þ.
km. Sjsk. Fallegur bíll. Verð 1640 þús.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Nýr Smart Roadster blæjubíll, ABS,
spólvörn, stöðugleikakerfi,Álfelgur, CD,
ofl. Eyðsla 4 L./100 km. Okkar verð:
1.890 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

LMC - Hjólhýsi. Mikið úrval Glæsileg
Þýsk hjólhýsi. Nánari upplýsingar gefur
Víkurverk Tangarhöfða 1 sími 557 7720

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik

Sími: 567 2357
www.vikurverk.is

Subaru Forrester 2,0 10/02 4x4, Ssk, ek
25þús, Álfelgur vetrardekk á felgum
fylgir, dráttarkrókur. Uppl í s 820-1101
553-1495.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Hummer 6.5 Diesel Turbo 44”, nýskr.
10/98 árg. 96, ek. 78 þús., kamelflas,
sjálfskiptur, leðuráklæði, auka tankur,
loftdæla, talstöð, úrhl. búnaður á dekkj-
um o.fl. Algjört “monster”!. Áhvílandi
2.200.000.-. Verð 4.850.000.-

Land Rover Freelander 1.8., nýskr
09/02., ek. 38 þ.km., beinsk., blár.,
álfelgur., topplúga., ný heilsársdekk o.fl.
Verð 1.850.000.-

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Dodge Stratus 07/04, ek 20 þús., áhv.
1.580, 26 á mán. V. 2.450 þús. Skoða
öll sk. 822 4167.

Hilux 2003 til sölu.
Aukahlutir & búnaður Dráttarkúla - Fjar-
stýrðar samlæsingar - Geislaspilari -
Höfuðpúðar aftan - Kastaragrind - Kast-
arar - Klædd skúffa - Loftdæla - Plast-
hús - þjófavörn - Rafdrifnar rúður - Stig-
bretti - Talstöð - 40”breyting - 3” púst -
stýristjakkur - hásing að framan -
gormafjöðrun að framan - loftpúða-
fjöðrun að aftan - Lengdur um 48 cm
milli hjóla - loftlæstur framan /
rafmlæsing aftan - Webasto miðstöð -
Recaro stólar - 5:29 hlutföll . Uppl. í s.
693 9120.

Nissan Pathfinder 1997, ek. 130 þús.
mílur, klestur hægra horn framan.
Skoða skipti, tilboð óskast. S. 691 4441.

Bílabúð Islandus.com - Nýjir bílar eru
ódýrari hjá okkur - Jeppar, fólksbílar og
pallbílar. www.islandus.com

M-Bens E 290 TDI, árg. 1999, ek. aðeins
179 þús. km (ekki leigubíll) sjálfskiptur,
tvívirk glertopplúga, spólvörn, abs, ESP
stöðuleikakerfi, cruise control, armpúði
milli sæta með kælikistu, dráttarbeisli,
fjarstýrðar samlæsingar, 5 diska geisla-
spilaramagasín, kastarar í svuntu, 4x
líknarbelgir, xenon aðalljósabúnaður
m/hreinsibúnaði og m. fleira Verð:
2390,000.- Uppl. í símum 825 2205.

Opel Vectra 1.6 GL, 3/2001, ek. 88 þús.
km, beinsk., sk. ‘06, sumardekk á álfelg-
um og vetrardekk á stálfelgum
m/koppum, abs, fjarstýrðar samlæsing-
ar, geislaspilari, líknabelgir, litað gler,
rafmagn í rúðum, reyklaus bíll. Gullfal-
legur og vel með farinn bíll. Verð aðeins
990,000.- Uppl. í s. 825 2205/663
9621.

Bílabúð Islandus.com - Nýjir bílar eru
ódýrari hjá okkur - Jeppar, fólksbílar og
pallbílar. www.islandus.com

Tilboð...! Topp eintak Nissan Terrano ll
SR ,árg’ 97, disel, ekinn 150 þ. km, 7
manna. Verð 1290 þ., tilboð! 990 þ.
Sími 848 1515.

VW Polo árg. ‘04, ek. 19 þús. km.
Beinsk., 1,2, CD, sumardekk á felgum
fylgja. Topp bíll. Bílalán 850 þús. Verð
1250 þús. S. 892 7852.

Bílabúð Islandus.com - Nýjir bílar eru
ódýrari hjá okkur - Jeppar, fólksbílar og
pallbílar. www. islandus.com

Toyota Yaris mobil, árg. ‘02, ek. 42 þús.
km. Beinsk., spoiler, filmur í rúðum,
samlitir stuðarar, CD, ný nelgd vetrar-
dekk, sumardekk fylgja. VErð 850 þús.
Bílalán 650 þús. S. 892 7852.

Athugið get útvegað
Allar gerðir af bílum frá Ameríku þar á
meðal Dodge (benz) Sprinter, árgerðir
2005 bæði vörubílum og fólksbílum.
Uppl. í s. 899 3004.

100% lán Daewoo Nubira stW. Árg. ‘98,
1,6, ek. 121 þ., cd, álf., góður bíll. V 480
þ. Tilboð yfirtaka lán 350 þ. 13 þ. á
mán. S 691 9374.

Nissan Sunny árg. 1994 Sjálfskiptur. Ek-
inn. 136 þús. Staðgr. 230 þús. Uppl. í s.
896 2794.

Chrysler Town & Country 1987. Ljósgul-
ur/viðarlitur. Ekinn 90 þús. mílur. Skoð-
aður ‘06. Rafmagn í öllu, leðurklæddur.
Tilboð óskast. Sveinn s. 893 6170.

Hyundai Pony árg. ‘93, ekinn 176 þús.
Tilboð. Uppl. í s. 616 8099.

Til sölu Nissan Sunny 1600 árg. ‘95,
þarfnast lagfæringar. Tilboð óskast.
Selst ódýrt. Uppl. í s. 866 6602 & 588
5934.

0-250 þús.

Bílar til sölu

Heimsbílar eru með allt
að

120 bíla sölusvæði,
eitt það stærsta á höfuðborgar-

svæðinu. Hjá okkur fær bíllinn þinn
athygli á glæsilegu og rúmgóðu

bílastæði.
Verið velkomin á Kletttháls 11a.
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M. Benz 190 árg ‘87. Sk. ‘06. Verð kr.
180.000. Upplýsingar í síma 896 7472.

Daihatsu Charade ‘92, sk. ‘06, ek. 104
þús. Verð 75 þús. Uppl. í s. 822 5565.

Subaru Legasy ‘91. e.c 180 000, þarfn-
ast smá lagfæringar. Uppl. í síma
8483944.

Mazda 323 árg. ‘92, ekinn 160 þ. 5 d.,
sjálfsk., raf. í rúðum, 95.000 kr. Uppl. í
síma 897 8779.

Hyundai Accent árgerð ‘95. Beinsk. 3ja
dyra. Skoðaður ‘06. Verð 120 þús. Uppl.
í s. 897 8779.

Mitsubishi Lancer EXE árg. ‘92 til sölu.
Sk. 2005, silfurgrár, ssk., nýleg vetrar-
dekk. Verð 150 þús. S. 849 4692.

Toyota Carina ‘91. Skoðaður ‘06. CD
spilari, góður bíll. Verð 90.000 stað-
greitt. Upplýsingar í síma 845 7954.

Subaru Legacy stw ‘91. Selst ódýrt. S.
895 7435.

Toyota Carina II ‘91. Góður bíll, ekinn
186 þús. Verð 200 þús. Uppl. í s. 695
2050.

Pajero stuttur V6 ‘90. 33” ek. 180 þús.
Skoðaður ‘06. Mjög fínn bíll. V. 200 þús.
stgr. Skipti athugandi. S. 693 4503.

Nissan Sunny 3ja dyra ‘92. Lítillega tjón-
aður að framan. Selst ódýrt. Auka dekk
fylgja. S. 856 7459.

Til sölu Galant ‘89 árg. Sjálfsk., raf. í öllu.
Verð 63.000 kr. S. 696 6677.

Til sölu MMC Lancer árg. ‘91, sjálfsk. Sk.
‘05. Verð 35 þús. Uppl. í s. 694 3308.

Til sölu nýleg kerra 114x207, burðargeta
700 kg. Verð 70.000. S. 892 9496.

Góður bíll! Toyota Corolla ‘90, ssk., ek.
126 þús., sk. ‘05. Verð 100 þús./ tilboð.
Uppl. í s. 866 9111.

Ford Econline árgerð ‘90 til sölu. Verð
150 þús. Uppl. í síma 863 7616.

Subaru Legacy árg. ‘90, nýskoðaður,
fæst fyrir 190 þús. Einnig Cherokee árg.
‘86, 2.8 l, fæst á 120 þús. Uppl. í s. 697
4540 & 824 4011.

Mitsubishi Galant árg ‘88, þarfnast lag-
færinga. Tilboð. Uppl. í s. 896 2551.

Hyundai Pony ‘94 sk. 05, sumar og vetr-
ardekk verð 55 þús. Uppl. í síma 694
4561.

ÓDÝR - ‘91 Galant Þarfnast lagfæringar
Sími: 697 7732

Toyota Camry station ‘90, ek. 146 þús.
Þarfnast smá lagfæringar. Verð 50 þús.
Einnig Pajero langur ‘90, biluð vél. Verð
40 þús. Uppl. í s. 660 0109.

Audi 100 árg. ‘89. Ek. 190 þús. Í mjög
góðu standi. Verð 200 þús. Uppl. í s.
845 9506.

Til sölu Audi 80 árg. ‘92, ekinn 162 þ.
2l, sk. ‘06 án ath. semda. Verðhugmynd
350 þús. S. 867 3046.

Chevrolet Blazer 6,5 dísel 4WD, árg.
‘85, ekinn 35 þús. mílur. Óslitinn bíll,
skoðaður ‘05. Verð 450 þús. stgr. S. 899
0896.

Til sölu MMC Lancer’97. Ekinn 146
þ.km, verð 499 þ. Uppl. í síma 693
3235

Volvo 460 GLE árg. ‘94, ek. 138 þús.
Sjálfsk., ný skoðaður ‘06, CD og fl. Topp
eintak. Ásett 390 þ. Tilboð 299 þús.
Uppl. í s. 820 3371.

Oldsmobile Regancy. Einn með öllu.
Leður, aksturstölva, cruise control,
hleðslujafnari, innfl. ‘92, nýupptekin
ssk. og margt fl., tvívirk sóllúga, sk ‘06.
Tilboð. Mögul. á skiptum á örlítið dýrari.
Uppl. í s. 862 0686.

Toytota Corolla árg ‘97, ek. 132 þús.
Listaverð 480 þús., fæst á 380 þús., stgr.
Uppl. í s. 863 1002.

Plymouth Voager árg. ‘95, keyrður 215
þ., 4 captainstólar + bekkur, kr.
350.000. Uppl. í s. 693 1892 og 586
2877.

VW Golf Gti 16v, gulur, árg ‘94, ek. 220
þús., leðurinnréttingar, þarfnast smá
lagfæringa. Verð 260 þús. Uppl. í s. 867
8819.

Toyota Corolla ‘96, bsk., sk.’ 05, 5 d., ek-
inn 152 þ.,CD. Ný yfirfarinn. Verð 390 þ.
Uppl. í s. 869 7383.

Til sölu VW Passat árg. ‘99. Ekinn 92
þús, ný tímareim. Verð 920 þús. Skipti á
ódýrari kemur til greina. Uppl. í s. 893
7447.

Peugeot 406 árg. ‘98, ekinn 80 þús.
Verð 800 þús. Uppl. í síma 663 2149.

MMC Pajero 3000 ‘96 bensín. 7
manna, sjálfsk. 890 þús. staðgr. S. 693
1193.

Nissan Primera comfort. Árg. ‘00. Álfelg-
ur, spoiler, kastarar, cd, krókur. Ek. 100
þús. Stórglæsilegur bíll. Verð 840 þús.
Uppl. í s. 661 8000.

Dodge Avanger Es 2,5 v6 ‘98, ek. 150
þús., sk. ‘06, leður, topplúga. V. 790
þús. Áhv. ca. 350 þús. Uppl. í s. 692
4597.

Skoda Oktavia ‘99, ek. 93 þ. Sumar- og
vetrardekk. Bíll í toppstandi. Einn eig-
andi. V. 780 þ. Ákv. 200 þ. S. 821 2779
& 698 2767 & 588 2779.

BMW 325 ia ‘93, ekinn 247 þús. Vel bú-
inn. Verð 690 þús. Uppl. í s. 849 2215
& 863 1002.

Honda Civic 1500i LS árg ‘98, ek. 140
þús, sko ‘06 og í toppstandi. 3 dyra.
Verð 550 þús. Uppl. í s. 565 8170 & 893
5517.

Glæsilegur 7 manna Suzuki Grand Vit-
ara XL7, ‘01, 93.000 km. A/C- cr.contr.
Verð 1.970 þús. Uppl. í s. Victor 892
9555 & Reynir s. 820 6712.

MMC Pajero 2.5 TDI 1998. Fallegur bíll
í toppstandi. 7 Manna. Mikið endurnýj-
aður. Verð 1390. Áhvílandi 930, ca 23
pr., mán. Skoða öll skipti. Uppl. í s. 661
8000.

Opel Astra 1.6 ‘02, ek. 103 þ. Beinsk. 2
dekkjagangar á álfelgum. Sími 867
5077.

Til sölu Hyundai Santa Fe 04/’01, ek. 66
þús., ssk., skriðstillir, rafmagn í öllu.
Reyklaus bíll. Uppl. í s. 555 2210 & 864
3581.

Yaris ‘04 1300. Ekinn 18 þús. Ásett verð
1.250 þús. Áhvílandi 800. 15 þús. á
mán. Uppl. í s. 867 7704.

Ford Focus 2002 til sölu. 2000 vél,
sjálfsk. Ek 19 þ. km. V. 1250 þ. Bílalán
870 þ. S. 694 3636.

Bílabúð Islandus.com - Nýjir bílar eru
ódýrari hjá okkur - Jeppar, fólksbílar og
pallbílar. www.islandus.com

Ford F 250 Lariat 6,0 Diesel árg. 2004.
Glæsilegur bíll með öllu. Leður, topp-
lúga ofl. Gott verð og ath. skipti. S. 898
2111.

Chevrolet Trailblazer Árgerð 2004 á
uppboði. Fjöldi bíla langt undir mark-
aðsverði. www.islandus.com

Hyundai Santa Fe Diesel ‘03 Ekinn 43
þ. km. Verð 2.490 þ. Áhvílandi 1450.
Engin skipti. Einstakur bíll. Uppl. í síma
821 5005.

Honda CR-V Advance nýskráður
11/2003 ssk, ek. 22 þús., spolier, drátt-
arkúla og sílsarör. Glæsilegt eintak.
Uppl. í s. 699 5165.

Bílabúð Islandus.com - Nýjir bílar eru
ódýrari hjá okkur - Jeppar, fólksbílar og
pallbílar. www. islandus.com

BMW 523 ‘99. Ekinn 105 þús., leður og
lúga, 200 hö., 17” felgur, ný dekk.
Áhvílandi 1.400 þús. Grand Cherokee
10/00. Ekinn 85 þús., hlaðinn auka-
búnaði. Smurbóok frá upphafi. Flæst
undir listaverði. Tilboð óskast. Áhvílandi
1.900 þús. Innflutt nýtt. Uppl. í s. 867
7704.

2 milljónir +

1-2 milljónir500-999 þús.

250-499 þús.

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

Opið skírdag
kl. 13-17

Laugardag
kl. 10-17

Annan
í páskum 

13-17

Finndu rétta bílinn
www.bilamarkadurinn.is

Dodge Grand Caravan 3.8 4x4, árg. 2001, ek-
inn 73 þús. km. Sjálfskiptur. leður, álfelgur, raf-

magn í hurðum og skotti. Gullfallegt eintak
með gjörsamlega öllu. Verð 2650 þús.

Subaru Legacy 2.0, árg. 2001, beinskiptur, ek-
inn 56 þús km, álfelgur, dráttarkr. filmur, spoil-
er, rafmagn í rúðum og speglum, fjarst sam-
læs, hiti í sætum. Flottur Bíll. Verð 1450 þús.

Dodge Caravan SXT 3.3, árg. 2005, sjálfskiptur,
ekinn 0 þús. km. Álfelgur, cruise control, spól-
vörn, fjarst samlæs,rafm. í rúðum og speglum.

DVD Entertainment pakki. Alveg nýr bíll. 
Verð 3490 þús.

Toyota Corolla 1.6, árg. 1996, beinskiptur, ek-
inn 162 þús km, rafmagn í rúðum og spegl-
um, þjónustubók, 2 eigendur frá upphafi.

Góður bíll... Verð 490 þús.

Opel Astra 1.6 árg. 1997, sjálfskiptur, ekinn
aðeins 56 þús km. álfelgur, abs, airbag,

smurbók frá upphafi. Verð 450 þús.

Subaru Legacy 2.0 Station árg. 1999, sjálf-
skiptur, ekinn 141 þús km, langkeyrslubíll,

álfelgur, dráttarkr, sumar og vetrardekk.
Verð 990 þús. Subaru Legacy 2.0 Station árg
1997, sjálfskiptur, ekinn 128 þús km, spoiler,
dráttarkr, Verð 670 þús Áhvílandi 460 þús.

Fæst á 600 þús stgr.

MMC 3000GT SL, árg. 1998, sjálfskiptur, ek.
105 þús, leður, topplúga, rafmagn í öllu, 218

hö. Fallegur bíll. Verð 1820 þús.

Vw Golf Gti 1.8T, árg. 11/1998, beinskiptur,
ekinn 115 þús km, leður, topplúga, 16“
álfelgur, recaro körfustólar, hiti í sætum,

rafmagn í rúðum og speglum. Flottur bíll.
Verð 1090 þús.

Toyota Corolla 1.3 Xli, árg. 1994, sjálfskipt-
ur, ekinn 155 þús. km, álfelgur, efri og
neðri spoiler. Sparneytinn og góður 

borgarbíll. Verð 390 þús.

Subaru Impreza GL 2.0 árg. 1999, sjálfskipt-
ur, ekinn aðeins 57 þús km, álfelgur, spoil-

er, smurbók, lítið keyrður konubíll. Verð 950
þús Subaru Impreza 2.0 Station árg 1997,

beinskiptur, ekinn aðeins 67 þús km, álfelg-
ur, dráttarkr, fjarst samlæs, spoilerar. 

Verð 750 þús.

Jeep Grand Cherokee Limited 4.7, árg. 1999, sjálf-
skiptur, ekinn 96 þús km, leður, topplúga, álfelg-
ur, rafmagn í öllu, innfluttur nýr. Toppbíll á góðu

verði. Verð 2250 þús.

Dogde Grand Carvan SXT, 07/04, ek:0 þ. km.
Rauður, 7 manna,álfegur,rafmagn í rúðum og
speglum,sjiggt gler,toppbogar,cd,loftkæling.

Verð 3350 þ. A.T.H NÝR BÍLL.

Merecedes Benz 230C Kompressor, árg.
11/1999, sjálfskiptur, ekinn 80 þús km.

leður, topplúga, cd magasín, álfelgur, spólvörn,
rafmagn í öllu, cruise control. Einn með öllu.

Verð 2350 þús.

Merecedes Benz ML320, árg. 1999, sjálf-
skiptur, ekinn 128 þús km. leður, topp-

lúga, álfelgur, spólvörn, dráttarkúla, cruise
control, rafmagn í öllu, spoiler.

Glæsilegur og góður forstjórabíll. 
Verð 2950 þús.

Dodge Caravan árg 1996, sjálfskiptur, ek-
inn 130 þús km, abs, dráttarkúla, cruise
control, fjarst samlæs. Tilboðsverð 690

þús stgr...

Suzuki Grand Vitara 2.0, árg 2001, beinskiptur,
ekinn 65 þús km. abs, fjarst samlæsingar, hiti í

sætum, rafmagn í rúðum og speglum. 
Verð 1430 þús.

Ford Econoline 150 Húsbíll árg. 1988, sjálf-
skiptur, ekinn 206 þús km, 38“ breyttur bíll,
nýleg dekk, loftpúðafjöðrun að aftan. Flottur

og vel búinn bíll. Verð 1290 þús.

Vw Beetle 1.8 Turbo árg 2002, sjálfskiptur,
ekinn 32 þús km, tvílit leður, 17“ álfelgur,

topplúga, spólvörn, blómavasi, hiti í sætum.
Flottur bíll Verð 2350 þús. 

Áhvílandi 1500 þús.

Subaru Impreza Turbo, árg. 2000, beinskiptur,
ekinn 112 þús km. Perfect power tölva, hks

pústkerfi, blow off ventill, 16“ krómfelgur, leð-
ur, samlitur. Geggjuð græja. Verð 1700 þús.

Opel Vectra 1.6 GL, árg. 1998, beinskiptur,
ekinn 108 þús km, 17“ álf, filmur, vetrard á

stáli, fjarst samlæs.Verð 750 þús. Opel Corsa
1.4 árg. 1998, beinskiptur, ekinn aðeins 56

þús km.Verð 430 þús.

BÍLAR TIL SÖLU

BÍLAR TIL SÖLU
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Óska eftir bíl á 0-150 þ., helst ekki eldri
en ‘93. Má þarfnast lagfæringar. S. 691
9374.

Nissan Patrol Elegance 3.0 DI, árg
7/2000, ek. 119 þús, ssk. Leður, topp-
lúga, 7 manna, þungaskattsm. Engin
skipti. Verð 2,9 m. Uppl. í s. 864 2484.

Izusu Trooper 3.0 TDI 38” ek. 160 þús.
Loftdæla, filmur, cd, fínn bíll. Verð 2390,
áhv. 1390. 30 pr. á mán. Skoða öll
skipti. Uppl. í s. 661 8000.

Breyttur 4Runner ‘87 2,4EFI. Loftlæs.,
aukatankur, fullt af kösturum og fl. Sk.
‘06. Bíll í fínu standi. Ásett 490 þ. stgr. v.
330 þ. S. 898 4244.

Verðlaunabíllinn Landrover Discovery
Árgerð 2005 á uppboði. Fjöldi bíla langt
undir markaðsverði. www.islandus.com

Izuzu Trooper TDI 3.0 35, árg. 08. ‘99
ek. 97 þ. Beinsk., 5 gíra, 7 manna, ABS
hemlar, álfelgur, dráttarkúla, driflæsing-
ar , fjarstýrðar samlæsingar, geislaspilari
Intercooler, rafdrifnar rúður, hraðastillir,
stigbretti, túrbína, upphækkaður, Þjón-
ustubók, ný yfirfarin, ný tímareim ofl.ofl.
Verð 1.950.000. Uppl. í síma 862 2000.

Til sölu Bronco árg. ‘88, 33”, loftpúðar
að aftan, sk. ‘06. Uppl. í s. 894 1766.

Einn með öllu! Jeep Cheeroke, árg ‘87.
Læstur að aftan og framan, cb, vhf, gps
og margt fleira. Verð 750 þús., stgr.
Uppl. í s. 699 0011.

Toyota Highlander 4x4 Árgerð 2004 á
uppboði. Fjöldi bíla langt undir mark-
aðsverði. www.islandus.com

Dodge Ram diesel árg. 1996 til sölu. Lít-
ið keyrður, gott verð, engin skipti. Sími
617 6764.

Bílabúð Islandus.com - Nýjir bílar eru
ódýrari hjá okkur - Jeppar, fólksbílar og
pallbílar. www. islandus.com

Grand Cherokee ‘02. V8 Limited. Einn
með öllu. Listaverð 3.6. Fæst á 2.990.
Uppl. í s. 844 6159.

Grand Cherokee V8 ‘98. Mjög gott ein-
tak. Fæst á 1.290 þús. Allar frekari uppl.
í s. 844 6159.

Bílabúð Islandus.com - Nýjir bílar eru
ódýrari hjá okkur - Jeppar, fólksbílar og
pallbílar. www. islandus.com

Grand Cherokee ‘00. Svartur, ekinn 75
þús. km. Verð 2.700 þús. Áhvílandi
1.550. Skipti möguleg á ódýrari bíl eða
mótorhjóli. Uppl. í s. 692 7078.

Ford Ranger ‘86 Pick up. Mig vantar
svona bíl til niðurrifs með 2.9 L vél og 5
gíra. Boddy má vera ónýtt (sama og
Bronco II). Uppl. í s. 897 9252.

Tilbúinn á fjöll!
Toyota 4runner árg. ‘92, 38” breyttur,
vel útbúinn. Uppl. í s. 892 1100.

MMC Pajero árg. ‘85, til sölu, stuttur,
diesel turbo. Ryðlaus, 33” dekk. Biluð
vél. Verð 60.000 kr. Uppl. í síma 453
6883 e. kl. 16.00.

Nissan Terrano II 7 manna árg. ‘95.
Þarfnast lagfæringa á krami. Verð 300
þús. S. 897 7352.

Dodge Dakota árg. ‘99, pickup með
húsi, ek. 140 þús. Verð 1400 þús. Uppl.
í s. 892 1100.

Til sölu Scania 164 580 árg. 2000, ek-
inn 300.000 km. Uppl. í síma 896 1774.

Til sölu Fiat Ducato árg. 1988, ekinn
131.000 km. Vel með farinn. Uppl. í
síma 567 9033.

Kawasaki Vulkan Classic 800 árg. 1999
til sölu, ekið 5000 míl. Verð kr. 710.000.
Upplýsingar í síma 843 0776.

Nýtt Kawasaki vulkan 750cc.’05. Metið
á 1 millj. og 80 þús. Selst á 890 þús.
Mögul. á bílal. S. 869 3804

Óska eftir að kaupa skellinöðru eða
krossara. Verð frá 50 til 120 þús. Uppl. í
s. 692 7078.

KTM 125SX 2004. Til sölu tvö litið not-
uð hjól. Uppl. í s. 616 8471 milli 15:00-
20:00.

Til sölu Suzuki DR 350 árg. ‘96. Sími
861 7580.

Til sölu Polaris Trail boss 330 árg. 2003.
S. 867 0125 eða 453 6617.

Artic Cat Powder 700 ‘00 ek. 3800.
Verð 470 þús. S. 899 0577.

Yamaha RX1 ER árg. ‘03, bakkgír, raf-
start, 136” og 40 mm belti, opnara púst
og grind. Listaverð 1050 þ. Tilb. 850
stgr. eða skipti á mótorhjóli. S. 893
6132.

Þessari kerru var stolið í Kópavogi um
miðjan febrúar. Einkenni: Grind kring-
um afturljós. Finnandi vinsamlega
hringi í 844 2023.

Til sölu 9 feta Coleman Redwood felli-
hýsi árgerð 2001. Uppl. í síma 616
7572.

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

Nordic ljós fyrir vinnuvélar.
Lýstu upp með Nordic vinnuvélaljósum,
innbyggður dempari, þola mikinn hrist-
ing, hitna minna og lýsa betur. Vélaborg
Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi)
110 Rvk, sími 414 8600, Draupnisgötu
1, 603 Akureyri, sími 464 8600. Skoðið
einnig úrvalið á velaborg.is

Expander boltar í slitna liði. Eyðir slagi í
liðfestingum Jötunn Vélar ehf Austur-
vegur 69 Selfoss s. 480 0400 www.jot-
unn.is

Til sölu 5 tonna BobCat veltagrafa árg.
‘04. Fast track, keyrð 270 vinnustundir.
Verð 4.3 milj. + vsk. Get einnig útvegað
nýja 8 tonna Belta gröfu með fleyglögn-
um hraðtengi, einnig skóflu og grjót-
klemmu á Dipper. Uppl. s. 899 3004.

Handpallettutjakkar:
Sterkir og endingargóðir, Jungheinrich,
lyftigeta 2200kg, með hraðlyftibúnaði.
Verð frá 46.586 án vsk. Vélaborg Krók-
hálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110
Rvk, 414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Ak,
464 8600.

Lyftaravarahlutir:
Varahlutir í flestar tegundir lyftara. Keðj-
ur, masturslegur, dekk, gafflar o.fl. Véla-
borg Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járn-
hálsi) 110 Rvk, 414 8600, Draupnisgötu
1, 603 Ak, 464 8600.

Lyftarar

Vinnuvélar

Fellihýsi

Kerrur

Vélsleðar

Fjórhjól

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

Audi A6 stw 3.0. Árg. '02, ek.65 þ.
Verð 3950 þ. Áhvílandi 3200 þ.

Toyota Avensis 1.8 árg. '02 ek.62 þ.
ssk. Verð 1640 þ.

Bmw 318iA árg. '99 ek.130 þ. Verð
1690 þ. áhvílandi 1300þ.

Nissan Patrol  árg. 2000. Ekinn 106
þús. km. Sjálfskiptur. Verð 3250 þús.

BMW 530iA árg. '02, ek.43 þ. 
Vel búinn. Verð 3700 þ.

BMW 530TDI árg. '00, ek. 125 þ.
Verð 3250 þ.

M.Benz E230 elegance árg. '97,
ek.102þ. v.1990þ.

.MMC L200 dc. diesel árg. '02,
ek.90þ. v.2350þ.

Nissan Terrano II luxury diesel árg.
'03, ek.54þ. v.3240þ.

Toyota Rav 4 árg. '02, ek.89 þ. ssk.
v.1990þ.

Opel Zafira 1.8 árg. '02, ek. 50þ.
v.1890þ. áhv.700þ.

Toyota Tundra limited árg. '02,
ek.70þ. ssk. v.2690þ

Porche Cayenne S árg. '04, ek.40þ.
v.8200þ. áhv.4500þ.

Range Rover árg. '03, ek.37þ.
v.8600þ. Diesel m.öllu

M.Benz cl600 árg. '02, ek.34þ.
m.öllu v.9900þ. áhv.4900þ.

M.Benz ML430 árg. '02, ek.75þ.
panorama m.öllu v.4600þ.

YFIR HUNDRAÐ BÍLAR Á STAÐNUM

Toyota Landcruiser 90GX 3.0, árg.
‘99 ek.108þ. bsk. 35“ breyttur v.2650

áhv.1400þ.

Chrysler 300 Hemi árg. '05, ek.10þ.
með öllu v. 5390þ.

M.Benz vito Diesel árg. '00, ek.84 þ.
v.3450 áhv.2700þ.

Fosshálsi 27 
Sími 577 4747. Fax 577 4750 
hofdabilar@hofdabilar.is • hofdabilar.is  

STÓRHÖFÐA 27 -SÍMI: 552 2125www.gitarinn.is

SUMARTILBOÐ!!!
ÞJÓÐLAGAGÍTAR
MEÐ POKA 
KR. 14.900.-

KASSAGÍTAR 
FRÁ KR 9 900

gitarinn@gitarinn.is

GÍTARINN EHF.

R

R

R RR

R

RR R

RR

R R R

ÞJÓÐLAGAGÍTAR
OKR. 14.900.-

KLASSÍSKUR GÍTAR
FRÁ KR. 9.900,-

TROMMUSETT: FRÁ KR. 54.900,-
MEÐ ÖLLU

RAFMAGNSSETT: KR. 27.900,-
RAFMAGNSGÍTAR, MAGNARI, POKI, KENNSLUBÓK,
STILLIFLAUTA, GÍTARNEGLUR OG 2 SNÚRUR!!!!!

R
R

R

R

UMARTILBOÐ!!!
ÐLAGAGÍTAR
Ð POKA 
14.900.-

KASSAGÍTAR 
FRÁ KR. 9.900.-
MEÐ POKA!!!

TROMMUSETT: FRÁ KR. 54

ÞJÓÐLAGAGÍTAR
FRÁ KR. 14.900,-

JANÚARÚTSALAN
Í FULLUM GANGIÞJÓÐLAGAGÍ

MEÐ POKAR R
R LAGAGÍ

POKA R
ÚLAGAGÍ
POKA R
Ú

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

RÞJÓÐLAGAGÍTAR
FRÁ KR. 14.900,-

KLASSÍSKUR GÍTAR
FRÁ KR. 10.900,-

HIN FRÁBÆRU MAPEX TROMMUSETT:
FRÁ KR. 59.900,- MEÐ ÖLLU

RAFMAGNSSETT: KR. 22.900,-
RAFMAGNSGÍTAR, MAGNARI, POKI, ÓL, SNÚRA
OG STILLITÆKI.

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R
NÝ SENDING

HLJÓÐFÆRI TIL SÖLU
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Grásleppunetin komin.
Gott verð. Felld grásleppunet, silunga-
net. Beitusíld - beitusíld.

Campion á Íslandi. Vatnasport.is flytur
inn vandaða sportbáta sem standast
ströngustu kröfur sem gerðar eru til
skemmtibáta. www.vatnasport.is s. 822
4060.

Til sölu skutla með 50 hö, mercury
mótor og vagni. V. 580 þús. Engin skipti.
S. 896 7832.

Til sölu 3 rótara spil og nýlegur niður-
leggjari. Uppl. í s. 868 3697.

Vatntkassalagerinn-Bíla-
þjónninn

Ódýrir vatnskassar, púst bensíntankar
og almennar viðgerðir. Smiðjuvegur 4a,
S. 567 0660.

4 stk. 13” sumard. á Lancer, Colt og
Charade felgum á 8 þ. 4 stk. 14” á Pri-
meru felgum á 10 þ. 4 stk. 14” dekk á
8 þ. 4 stk 235/60, 16” á 12þ, 2 stk
205/55 16” á 5þ, 4 stk 15” á Opel Vect-
ra felgum með koppum á 8 þ. S. 896
8568.

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

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

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kapla-
hrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niður-
rifs.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Partasala Guðmundar Tangarhöfða 2, S.
587 8040. Erum að rífa Mözdu, MMC
og Nissan frá árg. ‘88-’97. Kaupum bíla
til niðurrifs.

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

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

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

Jeppapartasala Þórðar, tangarhöfða 2,
S. 587-5058. Sérhæfum okkur með
varahluti í Japanska jeppa og Subaru.

bilapartar.is
Bílapartar v/Rauðavatn, s. 587 7659.
Erum eingöngu með Toyota. Kaupum
Toyota-bíla. Opið virka daga frá 10-18.
www.bilapartar.is

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

Isuzu Trooper varahlutir til sölu. Góðir
hlutir. S. 663 0710.

Óska eftir olíupönnu og vatnskassa í
Mazda E2200 ‘91. Uppl. í s. 848 0843.

Vil gjarnan komast í sambandi við ein-
hvern sem er að rífa Subaru Justy 1986,
1000, til að kaupa af honum varahluti,
svo sem dempara, hurðir, frambretti
o.fl. Vil að öðrum kosti kaupa slíkan bíl
til niðurrifs. Þarf að vera heill útlits, en
má vera vélarvana. Uppl. í síma 861
6017.

Musso og Benz
Erum að byrja að rífa óskemmdann
Musso “98 einnig Benz 190, 200, 230,
260 4x4 og 300 og fleiri Benza. Uppl í s
691 9610.

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

Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., all-
ar 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. Kvikk-
þjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Tilbúnir stigar og hringstigar með harð-
viðar þrepum og handlista. Handriða-
efni í tré, smíðajárni og ryðfrítt stál, á
lager. Stigalagerinn, Dalbrekku 26, s.
564 1890

Er með á lager rafm. upphitaða nudd-
potta. 5 til 6 manna. Ýmsar gerðir og lit-
ir. Tilbúnir til að setja hvar sem er, verð
frá 390 þús. Uppl. í s. 869 6700. Til af-
hendingar strax.

Okkar árlega rýmingarsala. 50-70% af-
sláttur af öllu í versluninni. Nú er tæki-
færið, ekta pelsar á hálfvirði og margt fl.
Sigurstjarnan, (bláu húsin) Fákafeni.
Opið frá 11-18 virka daga og 12-16
laugardaga. S. 588 4545. Vaxtalausar
léttgreiðslur

Kaminur og eldstæði frá
NIBE - Svíþjóð.

www.kaminur.com
Glæsilegar kamínur. Handöl & Contura.
Sjá www.kaminur.com. Verð frá 175
þús. Tökum við pöntunum til afgr. í apr-
íl. Fyrirsp. kamina@internet.is & 694
6606 eftir kl. 18.

Ótrúlegt úrval af nærfatnaði. Brjósta-
haldari og nærbuxur í stíl á aðeins 1990
kr. Yfir 40 tegundir af nærfatasettum
eitt verð 1990 kr. Brjóstahaldarar í
stærðum a,b,c,d,dd,e. Ótrúlegt verð að-
eins 1300 kr. Allt Smart Laugavegi 46
Sími:551-1040

Lokadagar - Ótrúlegt verð - t.d. jakkaföt
kr. 3.500- Lagersala, Auðbrekku 1, opið
12-18. S. 564 3477, Jóna.

Súpertilboð!
Allar pizzur á matseðli á aðeins 1000 kr.
og hvítlauksbrauð fylgir frítt með, alla
daga þegar sótt er. Opið 16-22 alla
daga og einnig er opið í hádeginu á
föstudögum. Frábær heimsendingar til-
boð. Opið skírdag. Pizza 67 Austurveri,
Háaleitisbraut 68. S. 800 6767.

Frábær fermingargjöf
Verðdæmi:Poolborð 159.900. fótb.spil
46.900. Digital pílusp. 11.900. Há-
marksgæði, lágmarks verð. S. 698 3917.
www.147.is/jb

Bílskúrshurðaþjónustan. Bílskúrshurðir
og mótorar, varahlutir - viðgerðir. Hall-
dór S. 892 7285.

Til sölu vönduð skrifborð, hillur og stól-
ar á mjög góðu verði. Uppl. í s. 564
1400.

Barnastóll 9-18 kg á 8 þ. Barnarúm 170
cm á lengd með skúffu nýlegri spring-
dýnu á 10 þ. Lítið tölvuborð á 3 þ.
Mulinex færanlegur matreiðsluofn
50bx30dx27h á 15 þ. Gefins hillur. S.
824 5686.

9 innihurðir með körmum til sölu. Verð
2 þús., stk. Uppl. í síma 567 1915 & 690
1915.

50% afslát. Flugmiði til london 30.
mars a. leið. H. að breyta dags. Verð
8000. Listav. 16800. S. 848 4479.

Til sölu glæsileg hillusamstæða og
græjuskápur úr furu. Einnig kringlótt
sófaborð úr dökkum við. Eins og nýtt,
selst ódýrt vegna flutninga. Uppl. í s.
898 3257 & 824 1288.

Sjónvarpsskápur frá Míru. Eins og hálfs
árs. Verð 25 þús. Uppl. í s. 822 7689.

Til sölu eru 3 fataskápar og eldhúsborð
með 4 stólum. Uppl. í síma 891 9971.

Ísskápur 140 cm með sérfrysti á 10 þ.,
120 cm og 85 cm á 8 þ. Barnakerra á 3
þ. Þríhjól á 3 þ. Stórir alvöruvindhanar.
Einnig varahlutir í ýmsa bíla. S. 896
8568.

Tík fæst gefins, vegna heimilisástæðna
verðum við að gefa hana dúllu okkar,
sem er yndisleg 1 árs brún/svört og hvít
bordercollie. Hún er barngóð ljúf og
þrifin. Uppl. í s. 487 8191

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

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

Ódýrar tölvuviðgerðir!
Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur,
einnig píanóstillingar. Uppl. í s. 899
8894.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.
Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Verkfræði -arkitekta og- rafmagnsteikn-
ingar, byggingarstjórn. Uppl. í s. 824
7587 & 863 2520 eða ahlverk@sim-
net.is

Ca 10 fm vinnuskúr með rafmagnstöflu
og hífikrókum, lítur vel út. Verð 200 þús.
Uppl. í s. 893 2262.

Notuð Hunnebeck mót til sölu, allar
stærðir og gerðir á góðu verði. Uppl. í
síma 822 1661.

Til sölu barna bað+skiptiborð, bílstóll
(0-1árs). Leikgrind og fl. fylgir með.
Uppl. í síma 557 85 18.

100% Verðvernd!!!!
Venus erotic store. Nýjar 6 tíma dvd
myndir á 2.990. Spólur 1990. 3 á 5.000.
Egg frá 990. Venus Freyjugötu 1 sími
552 2525. www.venus6.is. Sendum í
póskröfu um land allt.

Adam og Eva,Kleppsvegi/Holtavegi og
Sunnuhlíð Akureyri. Pöntunarlisti til
sölu fyrir 500kr. Unaðstæki,fatnað-
ur,nuddolíur ofl. Sendum í ómerktri
póstkröfu um allt land. Allar VHS mynd-
ir á 1333kr og DVD á 2990(Ef þú kaup-
ir þrjár í pakka).
www.adamogeva.is.Simi 517-1773.

Au-pair
Barngóð au-pair óskast til hálf-íslenskr-
ar fjölskyldu á rólegum og öruggum
stað í Ísrael. Uppl. í síma 846 7821.

Hreinlega - Hreingerningarþjónusta.
Tökum að okkur heimilisþrif, flutninga-
þrif, teppahreinsanir, stigagangar og fyr-
irtæki. Ellý og Co. S. 898 9930.

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru s. 699 3301.

Tek að mér regluleg þrif fyrir heimili, fyr-
irtæki, einnig flutningsþrif. Mikil reynsla,
reglusemi. Ásta 848 7367.

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önn-
ur garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til trjá-
klippinga. Felli tré og klippi runna.
Jónas Freyr Harðarsson, Garðyrkjufræð-
ingur. S. 697 8588.

Garðyrkja

Hreingerningar

Barnagæsla

Verslun

Ýmislegt

Vélar og verkfæri

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

Gefins

Til sölu nýleg sambyggð
Schappach trésmíðavél.

Vélin er sög, þykktarhefill og afritari.
Uppl í síma 894-0082.

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öx-

ulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,

spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.

Opið frá 08.00-18.00 mánudaga-
föstudaga. Betri vara, betra

verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Varahlutir

Hjólbarðar

Bílaþjónusta

Bátar

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Láttu ekki páskana fara í
vaskinn.
Skilaðu virðisaukaskatt-
skýslunni í Netbanka Ís-
landsbanka og gakktu frá
greiðslunni um leið.
Íslandsbanki.

Jeppakerrur, 
Víkurvagnar

Stærsti stállager landsins.
Sindri.

Mark skrifstofustólar á til-
boðsverði.
Á.Guðmundsson,
Bæjarlind Kópavogi.

Viðskiptavinir Spron. Um-
fangsmiklum breytingum
á húsnæði okkar að
Skólavörðustíg er lokið.
Í tilefni breytingana bjóð-
um öllum þeim sem
heimsækja okkur fram að
páskum upp á kaffi og
meðlæti.
Láttu sjá þig!
Starfsfólk Spron 
Skólavörðustíg.

Heildarlausnir í skrifstofu-
húsgögnum.
Á. Guðmundsson, 
Bæjarlind, Kópavogi

Fyrsti vinningur stefnir í
50 milljónir og ofurtölu-
potturinn í 70 milljónir.
Víkingalottó

Nýttu þér ráðgjöf sérfræð-
inga Tæknivals við kaup á
tölvubúnaði.
Tæknival, Skeifunni 17.

Á-móti-sól,
Hvíta-húsinu Selfossi
Laugardagskvöld.

Flex -T vinnustöðvar á
30.prósenta kynningartil-
boði.
Á .Guðmundsson, Bæj-
arlind, Kópavogi

Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Fjórar vikur á Kanarí fyrir
innan við 60.000 krónur.
Sumarferðir.

Fyrsti vinningur gæti orðið
120 milljónir 
Víkingalottó

Nokkur sæti laus í vorið á
Kanarí.
Fjögurra vikna ferðir á frá-
bæru verði.
Sumarferðir.
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Öll garðyrkju- og lóðavinna er okkar fag.
Því nú er rétti tíminn, pantið tímanlega
hjá Blómi. S 896 7969.

Snyrtum og klippum tré og runna. Ber-
um á húsdýraáburð og fellum tré. Al-
hliða garðyrkjuþjónusta. Sími 616 1569.

Felli, snyrti og klippi tré og runna. Hall-
dór Garðyrkjum. Uppl. í s. 698 1215.

Trjáklippingar. Þórarinn Ingi Jónsson,
Skrúðgarðyrkjumeistari. S. 564 2114.

Trjáklippingar
Alhliða garðyrkjuþjónusta. Klippum tré
og runna, fellum tré og fjarlægjum af-
klippur. Garðvélar ehf s. 895 0570.

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

Reikningshald, skattskil, fjármálaþj.,
stofnun félaga. SMCO- S. 861 8349.

Framtal 2005
Sérstök þjónusta fyrir kaupendur og
seljendur fasteigna. Sæki um frest.
Vönduð vinna. Framtalsþjónustan, s.
533 1533.

Skattframtöl-Bókhald-Vsk.& launaupp-
gjör-Ársuppgjör. Ódýr og góð þjónusta.
Sími. 692 6910.

Skattframtöl og Ársupp-
gjör.

Skattframtöl - kærur og frestir. Opið um
páskana. Ráðþing. S. 663 7434 & 663
7833.

Framtalsþjónusta - er viðskiptafræðing-
ur - vanur. Uppl. í síma 517 3977.

Skattframtal 2005. Einfalt framtal
2.700. Frestir. Framtalsþj. HR s.
6634141

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

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

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

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

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múr-
viðg. -húsakl. - öll málningarvinna - há-
þrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

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

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

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

Móðuhreinsun Glerja !
Er komin móða eða raki á milli glerja?
Móðuhreinsun, Ólafur í 860 1180.

Tek að mér allt viðhald húseigna. Vönd-
uð vinnubrögð. Áralöng reynsla. Uppl. í
síma 661 4345, Þórður

Stífluþjónustan ehf
Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.

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

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

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

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

Er vírus í tölvunni eða er hún biluð?
Mæti á staðinn. Þekking og reynsla í 20
ár. S. 696 3436. www.togg.biz

Alspá 908-6440
Óhamingjusöm/samur? Óþarfi! Notaðu
NLP. Einkatímar. 10-22 Y.Carlsson.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Hanna 908-6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01.

Spádómar og huglæg hjálp alla daga
hjá Daddý í s. 846 6364. Alltaf þegar
þér hentar.

Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýj-
un og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S.
663 7789.

Húsasmíði frá A-
ÖTökum að okkur uppsteypu húsa,
glugga og hurðasmíði ásamt ísetningu
og innveggjauppsetningar. Tilboð eða
tímavinna. Uppl. í s. Jón 863 3707 &
Sveinn 892 8413.

Myndbandaþjónusta. CD-DVD-VHS-
fjölföldun, tökur-klippingar-prentun á
diska. o.m.f.l. Jenna film s. 896 3785.

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
heilsuval@topdiet.is

Viltu léttast? Auka orku? ShapeWorks er
lausnin. www.321.is s. 577 2777.

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

Ég;-12 kg/ 8 vikur. Þú;??? Allt er hægt
með Herbalife!! Sigurborg, s. 865 8607.

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

Nudd og heilun fyrir stirt og stessað
fólk. hugurogheilsa.com & S. 866 0007.
Opið um páskana.

Námskeið til pungaprófs, 30 rúmlesta
skipstjórnarréttinda, 4 til 16 apríl.
Kennsla kl. 09 til 16. alla daga nema
sunnudaga. S. 898 0599 & 588 3092.
sigling@mmedia.is. www.siglingaskol-
inn.net. Siglingaskólinn.

Glerbræðslunámskeið er að hefjast
tímar eftir samkomulægi keramik og
glergallerí Kothúsum Garði s. 422 7935.

Ásgeir Gunnarson kennir á Peugeot
407, árgerð 2005. Tek einnig í aksturs-
mat og hjálpa við endurtökupróf. Sími
568 7327/862 1756.

Bifhjóla -og ökukennsla Eggerts Vals. Er
byrjaður í bifhjólakennslunni. S. 893
4744.

Ertu að leita að ekta amer-
ísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Sófalist
Fallegar yfirbreiðslur fyrir sófa stóla og
borðstofustóla. Sérsaumuð rúmteppi
og púðaver. Opið mán - fimmtudaga
15.00 - 18.30, laugard. 11.00 - 15.00
Sófalist, Síðumúla 20 ( 2 hæð ),
www.sofalist.is Sími 553-0444.

Skrifstofustólar ! Tilvalin fermingargjöf!
15% afsláttur til marsloka. ALTO ehf. S.
690 9002 www.alto.ehf.is

Til sölu vegna flutninga sófasett
karrygult teflon 3+1+1, Borðstofuborð
Mira 240x90, sjónvarpsskápur stór með
hurðum 220*, eldhúsborð og 6 stólar,
Grundig sjónvarp 32” sófaborð mira,
náttborð og stór skápur, mira. Ikea skrif-
borð, hillur og skápur blátt og beyki í
strákaherbergi. Uppl. í s. 897 1100.

Vandaður Broyhill svefnsófi 3ja sæta,
köflótt áklæði, ljósir litir. Sem nýr.
50.000 kr. S. 899 6881.

Gamalt sófasett (3+2+1) til sölu. Fæst
á 10 þús. Vel með farið. Uppl. gefur Atli
í síma 669 9211.

Tveir notaðir lazyboy stólar frá hús-
gangnarh. á 25 þús. Uppl. í s. 557 7030.

Til sölu lítið notuð AEG Lavamat þvotta-
vél topphlaðin. V. 40 þ., kr. Ný 75 þ. S.
849 7600.

3ja ára vel með farin eldavél með ker-
amik helluborði og blástursofni til sölu.
kr. 35.000. Uppl. í s. 664 1927.

4 ára hvítur tvískiptur ísskápur með 3
frystiskúffum, keyptur hjá Ormsson.
Verð 20 þús, kostaði nýr 80 þús. S. 554
2161 & 894 0061.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Fatnaður

Heimilistæki
Húsgögn

Ökukennsla

Kennsla

Námskeið
Snyrting

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.

Sími 897 6613. Gísli Steingríms-
son. Löggiltur pípulagningar-

meistari.

Viðgerðir

Trésmíði

Rafvirkjun

Spádómar

Tölvuviðgerðir - Vírus-
hreinsanir - Uppfærslur
Start tölvuverslun, Bæjarlind 1,

Kópavogi.
Sími 544-2350, www.start.is

Tölvur

Stífluþjónusta

www.k-2.is

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Fjármál

Bókhald

Verslun · Smurstöð · Dekkjaverkstæði · Bílaverkstæði

Bílaverstæði
Dekkjaverkstæði

Smurstöð
Verslun

Bíla...Áttan er ungt og framsækið fyrirtæki sem veitir
alhliðaþjónustu fyrir bílinn.

Vegna aukinna umsvifa óskum við eftir að ráða
starfsmenn á bílaverkstæði, dekkjaverkstæði, smurstöð
og verslun Bíla...Áttunnar, einungis starfsmenn með
góða reynslu og þekkingu koma til greina.

Einnig óskum við eftir starfsfólki í hlutastörf.

Bíla...Áttan rekur alhliða þjónustu fyrir bílinn í 1100fm
húsnæði með 9 bílalyftum ásamt góðri verslun.

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes í síma 861-6111
á milli kl. 10-12 og 13–16.

Smiðjuvegi 30
Sími 587 1400
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Virðisaukalausir dagar frá fimmtudegi
til sunnudags. Einungis opið í Hlíða-
smára sunnudaginn 20/03. Róbert
Bangsi ...og unglingarnir Hlíðasmára 12,
Hverafold 1-3 & Firði Hafnarfirði. Sími
555 6688.

Croft léttbúr fyrir hunda. Kynningarverð.
Dýrabær Hlíðasmára 9 Kóp. Op má-fö
13 - 18. lau 11-15. sími 553-3062

Alþjóðleg hundasýning Íshunda verður
haldin helgina 23. og 24. apríl í reiðhöll
Gusts í Kópavogi. Sýningin hefst klukk-
an 10:00. Miðaverð 500 kr.

Tvær yndislegar kisustelpur óska eftir
framtíðarheimilum. S. 553 7054 & 861
2646.

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

Yndisleg hreinræktuð Chava tík, 1 og
hálfsárs sýningarhundur með góða
dóma, sem geltir aldrei. Til sölu. S. 555
1495.

Rottweiler hvolpar til sölu,áhugasamir
hafið samband í síma 866-8367. tilbún-
ir til afhendingar

Feng Shui.
Ráðgjöf, einkahugræktarþjálfun, fyrir-
tækjaráðgjöf. Nánari uppl. á
www.fengshui.is eða í s. 698 7695,
jkt@centrum.is

Til sölu góð eldhúsinnrétting úr lútaðri
furu frá versluninni Fit í Hafnarfirði.
Selst með öllum tækjum frá versluninni
Raffa. Einnig vaskur og blöndunartæki
frá versluninni tengi. Bæði tæki og inn-
rétting er sjö ára gamalt. Verðhugmynd
300 þús. Uppl. í s. 863 9500.

Til sölu 9 fulningahurðir úr sýrðri eik
með körmum og öllu. Stærð hurðaflek-
anna er 2 stk. 60x200, 5 stk. 70x200, 2
stk. 80x200. Til sölu eldhúsinnrétting úr
sýrðri eik U-laga með tvöföldum yfir-
skáp og kryddhillu yfir gufugleypi. 5
hurða lengja og 5 hurða yfirskápar og
viðbót um ísskáp. Sambyggð eldavél
með keramik hellum og bakarofn
ásamt gufugleypi. Grímur gsm 892
0802.

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

GISTING í REYKJAVÍK
Sérhús með öllum búnaði + heitur
pottur, svæði 105.Svefnpláss fyrir
8.manns.Sími 588 1874.
www.toiceland.net

Aðalfundur Skotfélags Reykjavíkur verð-
ur haldinn 31. mars, kl. 20 í Laugardal.
Stjórnin.

Hestaklippur
Hestamenn, nú er rétti tíminn til að
raka undan faxi. Eigum hágæða LISTER
rafmagnsklippur með hleðslurafhlöðu
og 220 voltra. Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Reykjavík,
sími 414 8600, Draupnisgötu 1, 603
Akureyri, sími. 464 860

Þeir allra sterkustu í Egils-
höll.

Skráning og miðasala er á fullu í for-
keppnina fyrir ístöltmótið í Egilshöllinni.
Forkeppni fer fram á skírdag og aðal-
keppnin er laugardaginn 26. mars kl.
20:00. Allar nánari upplýsingar hjá
Landssambandi hestamannafélaga í
síma 514 4030. Allur ágóði af mótinu
rennur til landsliðs Íslands í hestaíþrótt-
um. Landsliðsnefnd LH.

Kerruleiga. 2ja, 3ja og 5 hesta kerrur.
GSM 898 1713.

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á á www.leigu-
listinn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600. 

Leiguliðar lausar íbúð
2ja og 3ja herbergja íbúðir lausar við
Jörfagrund á Kjalarnesi. Gæludýr vel-
komin. Upplýsingar www.leigulidar.is
eða s. 699 3340 & 867 2583.

Til leigu björt og skemmtileg 55 fm 2ja
herb. íbúð á fyrstu hæð við miðbæ
Kópavogs. Bílastæði á malbikaðri lóð,
stutt í flestar þjónustumiðstöðvar, suð-
ursvalir og skemmtileg baklóð. Laus
strax, samningur. Alger reglusemi áskil-
in. S. 892 1934.

Herbergi til leigu með húsgögnum í
Jörfabakka, ca. 20 fm. í kjallara. Að-
gangur að WC. Verð 25 þús. á mán. +
trygging. Uppl. í s. 567 1271, e. kl. 17.

Svæði 105. Stúdíóíbúð og herbergi til
leigu. Verð frá 30 þús., allt innifalið.
Uppl. í s. 898 1492, e. hád.

Óska eftir 2ja til 3ja herbergja íbúð.
Meðmæli og fyrirframgreiðsla ef óskað
er. Uppl. í síma 697 3262.

24 ára nema bráðvantar stúdíóíbúð,
helst sem leyfir dýrahald (ekki nauð-
synlegt), eða ódýra 2ja herbergja íbúð.
Sími 587 3385 & 848 3076.

Óska eftir 3ja - 4ja herb., íbúð á mið-
bæjarsvæðinu frá 1. apríl. S. 659 4681.

Óska eftir stúdíó eða 2ja herb. íbúð til
leigu. Uppl. í s. 691 3909.

3ja herb., íbúð á höfuðb., svæði óskast
fyrir hjón 50 ára, frá 1 apríl. Uppl. í s.
695 3476.

3. herbergja 90 ferm. íbúð til leigu á
Seltjarnarnesi rétt við Valhúsahæð. Tví-
býlishús. Aðg. að þvottahúsi. Ný parket
á gólfum og íbúðin er nýmáluð. Mjög
rólegt umhverfi. Leigist traustu fólki.
Leiga pr. mánuð 75 þús. Uppl. í síma
664 8306

Til Sölu
Sumarhús 21 fm, til flutnings. Einnig
land fyrir sumarhús í landi Þórisstaða í
Grímsnesi. Uppl í s. 892 9191.

Hljómsveit
bráðvantar æfingarhúsnæði á höfuð-
borgarsvæðinu. Góðri umgengni og
skilvísum greiðslum heitið. S. 894
0206.

Tekjuleið. Ef þú ert að leita að leið til að
ná þér í tekjur þá erum við með lausn-
ina, hvort sem þú býrð hérlendis eða
erlendis. www.simnet.is/world

Röska menn vantar á hjólbarðaverkst.
Uppl. í s. 568 3080 og á staðnum. Barð-
inn, Skútuvogi 2.

Vantar sölumann. Óskum eftir sölu-
manni til starfa, um er að ræða kynn-
ingu og sölu á nýju vörumerki. Viðkom-
andi þarf að hafa bíl til umráða geta
unnið sjálfstætt og hafa góða fram-
komu. Góðir tekjumöguleikar fyrir dug-
legt fólk, frjáls vinnutími. Uppl. í síma
482 4400 eða á E-mail fotaferdir@fota-
ferdir.is

Hjólbarðadeild - Ormsson. Óskum að
ráða hressan og laghentan starfsmann í
fjölbreytt starf, bílpróf æskilegt. Uppl. í
síma 530 2842.

Aðstoð í eldhús
Aðstoðarmaður í eldhús óskast í leik-
skólann Lindarborg, Lindargötu 26 Rvk.
Vinnutími kl. 11:30-15. Uppl. gefur leik-
skólastjóri í síma 551 5390.

Stýrimann, vélavörð og háseta vana
netaveiðum vantar strax á 280 tonna
netabát frá Grindavík. S. 894 2013.

Sumarvinna
Vantar duglegt fólk í garðslátt með bíl-
próf á aldrinum 17-25 ára. Hægt er að
sækja um á www.gardlist.is

Foldaskálinn
Foldaskálinn, sem er söluturn í Grafar-
vogi, vantar hresst starfsfólk í kvöld og
helgarvinnu. Áhugasamir hafi samband
við Óskar í síma 897 7466.

Vantar 2 starfsm. í hl.störf. Kvöld og
helgarv. Ekki yngri en 18 ára. Uppl. í s.
867 6793.

Óska eftir röskum mönnum á hjól-
barðaverkstæði Nýbarða Garðabæ.
Uppl. í s. 565 8600.

Röska menn vantar á hjólbarðaverk-
stæði. Upplýsingar á staðnum. Gúmmí-
vinnustofan, Skipholti.

Sprautun.is óskar eftir starfsmanni,
verður að geta byrjað strax. Umsókn
skilist á sprautun@sprautun.is eða á
staðnum. Sprautun.is, Smiðjuvegi 24,
græn gata.

29 ára karlmaður óskar eftir helgar-
vinnu, t.d. byggingarvinnu eða út-
keyrslu. Tilboð óskast. Uppl. í s. 692
4869.

Ungur maður með lyftara og meirapróf
óskar eftir vinnu. Reyklaus. Uppl. í s.
865 7381.

27 ára stúlka óskar eftir vinnu, stúd-
entspróf. Flest kemur til greina. Uppl. í
s. 691 3909.

Ég er 55 ára kk. reglus. Ég óska eftir að
kynnast konu með náin kynni í huga.
Þær sem hafa áhuga hringi í s. 820
3247.

Myndarmaður 70 ára sem býr úti á
landi langar að eignast vinkonu á svip-
uðum aldri, er barngóður. Nánari upp-
lýsingar í síma 565 4449 & 663 7277.

Einkamál

Atvinna óskast

Síðdegisræstingar

Vantar nokkra starfsmenn helst
eldri en 25 ára til skrifstofuræst-
inga í Kópavogi. Unnið alla virka

daga eftir kl. 16.
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf, s. 554-

6088.

Morgunræstingar

Vantar starfsmann helst eldri en
25 ára til ræstinga í Hafnarfirði.
Unnið 3 virka daga í viku frá kl.

08:00.
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf, s. 554-

6088.

Óskum eftir starfsfólki á
kvöldvaktir !!

Við hjá Skúlason leitum að fólki 18
ára og eldri við úthringingar, fjöl-
breytt og skemmtileg verkefni að

fara að stað. Fast tímakaup og mikil
vinna í boði. Almenn tölvukunnátta
æskileg. Hafðu samband í síma 575

1500 og leggðu inn umsókn.
Skúlason ehf, Laugavegi 26, s.

575 1500, www.skulason.is

Atvinna í boði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Fasteignir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Byssur

Gisting

Ýmislegt

Dýrahald

Barnavörur

Sú breyting hefur átt sér stað að Pósthúsið hefur nú tekið við
dreifingu Fréttablaðsins og Dv. 
Ef þú hefur áhuga að slást í hóp blaðbera hafðu þá endilega
samband í síma 5858330. 

Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi: 

Á virkum dögum: 
101-17 Bárugata

Stýrimannastígur
101-22 Hávallagata

Túngata
101-23 Marargata

Unnarstígur
Öldugata

101-37 Hólavallagata
Suðurgata
Túngata

101-39 Bjarkargata
Hringbraut
Suðurgata
Tjarnargata 

101-45 Blómvallagata
Brávallagata
Hofsvallagata
Hringbraut
Ásvallagata

101-49 Aðalstræti
Lækjargata
Pósthússtræti
Tryggvagata 

101-59 Öldugata
104-02 Brúnavegur

Dyngjuvegur 
Kleifarvegur
Kleppsvegur
Vesturbrún 

104-06 Hjallavegur
Hólsvegur

104-07 Langholtsvegur
104-08 Langholtsvegur
104-09 Langholtsvegur
104-14 Drekavogur

Hlunnavogur
Njörvasund
Sigluvogur

104-15 Karfavogur 
Nökkvavogur

105-04 Háteigsvegur
105-13 Reynihlíð

Suðurhlíð
Víðihlíð

105-19 Drápuhlíð
Mávahlíð

105-31 Bugðulækur
Kirkjusandur
Laugalækur

105-34 Rauðalækur
105-37 Bólstaðarhlíð

Langahlíð
Úthlíð

107-07 Birkimelur
Reynimelur
Víðimelur

107-09 Grímshagi 
Lambhóll v/Starh. 
Lynghagi 
Starhagi 

107-28 Nesvegur
Sörlaskjól

108-06 Grensásvegur
Heiðargerði
Hvammsgerði

200-10 Holtagerði
200-15 Hjallabrekka

Laufbrekka
Lundur
Nýbýlavegur

200-18 Álfhólsvegur
200-37 Digranesheiði 

Gnitaheiði
Lyngheiði 

200-50 Hlaðbrekka
Nýbýlavegur
Þverbrekka

200-61 Hlíðarhjalli
210-41 Engimýri 

Fífumýri
Krókamýri
Langamýri

220-14 Arnarhraun
Krókahraun

220-28 Lækjargata
Víðihvammur
Öldugata

220-33 Hringbraut
Reynihvammur
Strandgata
Suðurgata

220-42 Brattholt
Bæjarholt
Háholt
Suðurholt

220-44 Hörgsholt
Miðholt
Vesturholt 

220-49 Garðavegur
Norðurbraut

230-26 Bergvegur 
Kirkjuvegur
Vesturbraut 
Vesturgata 

240-04 Baðsvellir
Selsvellir
Ásvellir

240-05 Blómsturvellir
Efstahraun
Gerðavellir
Hólavellir
Höskuldarvellir
Iðavellir
Litluvellir
Sólvellir

240-06 Arnarhraun

Borgarhraun
Leynisbraut
Leynisbrún
Staðarhraun

240-09 Glæsivellir
Skipastígur
Árnastígur

Um helgar: 
101-21 Blómvallagata

Brávallagata
Hringbraut
Ljósvallagata
Ásvallagata

101-34 Aðalstræti
Garðastræti
Grjótagata
Mjóstræti
Vesturgata 

101-35 Hofsvallagata
Hringbraut
Ásvallagata

101-37 Hólavallagata
Suðurgata
Túngata

101-38 Sólvallagata
101-45 Blómvallagata

Brávallagata
Hofsvallagata
Hringbraut
Ásvallagata

101-54 Spítalastígur
Týsgata
Óðinsgata

104-03 Laugarásvegur
Sunnuvegur

104-04 Laugarásvegur
104-07 Langholtsvegur
104-08 Langholtsvegur
104-14 Drekavogur

Hlunnavogur
Njörvasund
Sigluvogur

104-31 Langholtsvegur
104-32 Kleppsvegur
105-04 Háteigsvegur
105-12 Langahlíð

Skaftahlíð
105-17 Hamrahlíð

Háahlíð
Hörgshlíð

105-24 Miðtún
Samtún

105-37 Bólstaðarhlíð
Langahlíð
Úthlíð

105-38 Gullteigur
Hraunteigur
Sundlaugavegur

107-10 Dunhagi 
Fálkagata
Smyrilsvegur
Þrastargata

107-12 Fornhagi 
Kvisthagi 
Neshagi 

107-16 Frostaskjól 
107-17 Kaplaskjólsvegur

Nesvegur
107-18 Eiðistorg

Skeljagrandi 
Öldugrandi 

107-23 Kaplaskjólsvegur
Reynimelur

107-28 Nesvegur
Sörlaskjól

109-18 Kaldasel
Kleifarsel

112-09 Fannafold 
112-41 Fannafold 
170-42 Kirkjubraut

Skólabraut
200-02 Kópavogsbraut
200-15 Hjallabrekka

Laufbrekka
Lundur
Nýbýlavegur

200-21 Aspargrund 
Birkigrund 

200-22 Grenigrund 
Reynigrund 
Víðigrund 

200-32 Bakkahjalli
Blikahjalli
Brekkuhjalli

200-35 Digranesvegur 
Víghólastígur

200-36 Skálaheiði
Álfaheiði

200-37 Digranesheiði 
Gnitaheiði
Lyngheiði 

200-41 Álfhólsvegur
200-47 Brekkuhvarf 

Dimmuhvarf 
Grundarhvarf 
Melahvarf 

200-54 Álfhólsvegur
200-56 Þinghólsbraut
200-57 Bakkabraut

Hafnarbraut
Vesturvör 

200-59 Melaheiði
Tunguheiði 
Álfhólsvegur

200-60 Bjarnhólastígur
Hátröð

Álfhólsvegur
200-61 Hlíðarhjalli
201-08 Laugalind

Laxalind
Mánalind
Múlalind

210-30 Hlíðarbyggð
Lyngmóar 

220-01 Flókagata
Herjólfsgata
Klettagata
Langeyrarvegur
Skerseyrarvegur

220-04 Austurgata
Hverfisgata 
Mjósund
Mánastígur
Sunnuvegur
Tjarnarbraut 
Álfaskeið

220-05 Austurgata
Gunnarssund
Hraunstígur
Hverfisgata 
Urðarstígur

220-24 Skjólvangur
Sævangur

220-30 Hvammabraut
Klausturhvamm.
Kvíholt 
Staðarhvammur
Túnhvammur

220-32 Hamarsbraut
Hellubraut
Hlíðarbraut
Holtsgata
Hringbraut
Suðurgata

220-34 Hringbraut
Selvogsgata

220-39 Háabarð
Móabarð
Svalbarð

221-09 Einihlíð
Engihlíð 
Fagrahlíð 
Fjóluhlíð
Furuhlíð 

221-19 Háaberg
Traðarberg 

230-04 Heiðarholt
230-06 Baldursgarður

Fagrigarður 
Grænigarður
Hamragarður
Nónvarða
Ásgarður

230-07 Háteigur
Smáratún
Vesturgata 

230-10 Hringbraut
Miðtún
Sunnubraut
Sóltún
Tjarnargata 
Vallartún 

230-12 Baugholt
Efstaleiti
Krossholt
Þverholt

230-14 Austurgata
Framnesvegur 
Hrannargata
Suðurgata
Vatnsnesvegur 

230-24 Baldursgata
Hafnargata
Heiðarvegur
Suðurgata

230-25 Vatnsholt 
230-26 Bergvegur 

Kirkjuvegur
Vesturbraut 
Vesturgata 

240-01 Fornavör 
Norðurvör
Staðarvör
Suðurvör
Ásabraut

240-05 Blómsturvellir
Efstahraun
Gerðavellir
Hólavellir
Höskuldarvellir
Iðavellir
Litluvellir
Sólvellir

240-06 Arnarhraun
Borgarhraun
Leynisbraut
Leynisbrún
Staðarhraun

240-07 Dalbraut
Hellubraut
Sunnubraut
Vesturbraut 
Víkurbraut

250-03 Garðbraut
Gaukstaðavegur
Gerðavegur
Sunnubraut

250-05 Garðaveg
Garðbraut
Melabraut
Melteigur
Nýjaland-Kríul.
Skagabraut
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ÓSÓTTAR BÚSLÓÐIR
Eigendur búslóða, sem leigðu geymslupláss hjá

Baldri Þorleifssyni að Skeifunni 5, Reykjavík, 
eru hér með hvattir til að sækja muni sína sem

allra fyrst og eigi síðar en 10. apríl 2005. 

Búslóðirnar hafa verið fluttar í annað húsnæði og
eru hlutaðeigendur beðnir að hafa samband við Eik

fasteignafélag hf. vegna afhendingar þeirra.

Eik fasteignafélag hf. ber ekki ábyrgð á búslóðunum
og mun ekki bæta hugsanlegt tjón á þeim.

Eik fasteignafélag hf. áskilur sér allan rétt til að láta
farga þeim munum sem ekki verða sóttir innan
framangreinds frests eða að láta selja þá fyrir

geymslukostnaði.

Eik fasteignafélag hf.
Suðurlandsbraut 22

108 Reykjavík • Sími 590-2200

Aðalfundur
Fasteignafélagsins Stoða hf.
Aðalfundur Fasteignafélagsins Stoða hf.
árið 2005 verður haldinn á Hótel Loft-

leiðum, við Hlíðarfót 101 Reykjavík,
fimmtudaginn 31. mars n.k. og hefst

hann kl. 14.00. Fundurinn verður 
í Þingsal 5, bíósal.

Dagskrá:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi á liðnu ári.
2. Ársreikningur félagsins fyrir starfsárið 2004.
3. Ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað fé

lagsins.
4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
5. Breyting á samþykktum: Tillaga um að heimila 

stjórn að gefa út nýtt hlutafé, allt að 50.000.000 
kr. nafnverðs á gengi sem ekki er lægra en 1:4,29,
í því skyni að efna kaupréttarsamning. Heimildin 
gildi fram að aðalfundi ársins 2007. Það leiðir af 
tillögunni að hluthafar falla frá áskriftarrétti.

6. Kosning stjórnar og endurskoðanda.
7. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni 

sem löglega eru upp borin.

Fasteignafélagið Stoðir hf.

Aðalfundur
Smáhundadeildar HRFÍ.

verður fimmtudaginn 31. mars
kl. 20.00 í Sólheimakoti.

Venjuleg aðalfundastörf.
Stjórn Smáhundadeildar.

BORGARTÚN 3 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 563 2600 • MYNDSENDIR 562 3219

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulagsáætlunum 

í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og bygg-
ingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum,
eru hér með auglýstar til kynningar tillögur að
breytingum deiliskipulagi í Reykjavík. 

Reitur 1.174.1.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir reit
1.174.1 sem afmarkast af Barónsstíg, Hverfis-
götu, Snorrabraut og Laugavegi.
Tillaga fyrir sama reit var áður auglýst 27.04.02
– 10.04.02 og er nú auglýst að nýju með
eftirfarandi breytingum. Gert er ráð fyrir
smávægilegri hækkun á risi við Laugaveg 83,
um 90cm, og ný lóðarmörk gerð fyrir húsið að
Laugavegi 100A þar sem gert er ráð fyrir
bílastæði fyrir húseignina.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Arnarbakki 1-3.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi
Arnarbakka 1 -3, lóð Breiðholtsskóla.
Tillagan gerir m.a. ráð fyrir að á norðaustur-
hluta lóðar verði gerður gervigrasvöllur sam-
kvæmt staðli með tveimur átta metra háum
ljósastólpum sem verða með skermuðum
ljósum sem lýsa aðeins upp völlinn sjálfan.
Völlurinn verður afgirtur til hliðanna með eins
meters hárri girðingu en við gaflana verði
girðingin þriggja metra há. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Reitur 1.230, Bílanaustreitur
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi reits 1.230,
lóðirnar Borgartún 26 og Sóltún 1 og 3.
Tillagan gerir m.a. ráð fyrir að þær byggingar
sem nú standa við ofangreindar lóðir verði
rifnar og lóðarmörkum verði breytt. Að Borgar-
túni 26 er fyrirhugað að reisa verslunar- og
skrifstofuhúsnæði á 5 til 8 hæðum. Sóltún 1 og
3 verða ein lóð og þar er fyrirhugað að reisa
íbúðarhús fyrir allt að tvöhundruð og fjörutíu
íbúðir á fimm til tólf hæðum. Innri gata verður
á milli íbúðarbyggðar og skrifstofubyggingar.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála
skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkur-
borgar í Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl.
8:20 – 16:15, frá 23. mars til og með 4. maí
2005. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu
sviðsins, skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér
tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum
við þær skal skila skriflega eða á netfangi
skipulag@rvk.is, til skipulags- og byggingar-
sviðs (merkt skipulagsfulltrúa) eigi síðar en  4.
maí 2005.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan
tilskilins frests, teljast samþykkja tillögurnar. 

Reykjavík, 23. mars 2005 
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

I
Ingólfur G. Gissurarson, logg. fast.

www.valholl.is 
-Opið virka daga frá kl. 9-17.30.

Síðumúli 27 • sími 588-4477

Hlaðhamrar – endaraðhús
Í einkasölu glæsilegt frábærlega velstaðsett endarað-
hús ásamt bílskúr. Húsið er á einni og hálfri hæð.
Mjög gott skipulag. Mjög góður frágangur. Húsið er
staðsett í lokuðum botnlanga. Vandaðar innréttingar.
V. 34,5 millj.

Smárarimi – glæsilegt einbýli í Grafarvogi
Vorum að fá í einkasölu glæsilegt,vandað vel staðsett
194,5 fm einbýli á einni hæð m. innbyggðum góðum
bílskúr. Vandaðar innréttingar. Glæsil. flísalagt bað-
herb. m. hornbaðkari.Hátt til lofts í hluta hússins og
innbyggð lýsing. Stór afgirt timburverönd. Fallegt ein-
staklega velskipulagt hús. V. 43,9 millj.

Tvær glæsieignir 
í Grafarvogi

ATVINNA

FUNDIR

FUNDIR

- b j ö r t  o g  b r o s a n d i
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-Þín sala þinn sparnaður

Ragnar Thorarensen
Löggiltur fasteignasali

Elín D. W. Guðmundsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Halldór Jensson
Sölufulltrúi

Linda Björk Stefánsdóttir
ViðskiptafræðingurBæjarlind 6 • 201 Kópavogur  • Sími: 575 8800 • Fax: 575 8801 • www.nethus.is

Opnunartími: mán-fim 9-17 / föst 9-16

Eftirfarandi dæmi sýna hvað það kostar að selja hjá Nethúsum.
Aðeins 1% söluþóknun frá 10 milljón króna eign

Verð Söluþóknun Gagnaöflun Vsk. Samtals

Dæmi 1    að 10 millj.        100.000 kr.          9.500.00 kr.         26.827.00 kr.         136.327.00 kr.
Dæmi 2    11 millj.               110.000 kr.          9.500.00 kr.         29.277.00 kr.         148.777.00 kr.
Dæmi 3    12 millj.               120.000 kr.          9.500.00 kr.         31.727.00 kr.         161.227.00 kr.
Dæmi 4    13 millj.               130.000 kr.          9.500.00 kr.         34.177.00 kr.         173.677.00 kr.
Dæmi 5    14 millj.               140.000 kr.          9.500.00 kr.         36.627.00 kr.         186.127.00 kr.

Þetta er innifalið í
okkar söluþóknun:

Skoðun
Myndataka
Verðmat
Skráning
Auglýsing á netinu
Aðgangur að gagnvirkri heimasíðu
Kauptilboðsgerð
Samningsgerð
Afsalsgerð
Persónuleg, traust og fagleg þjónusta

Það þarf ekki að vera dýrt...
...að selja fasteign !575 8800575 8800

4ra herbergja

Andrésbrunnur - 113 Rvík 

Virkilega falleg og velskipulögð
4ra herb 110,8 fm íbúð á fyrstu
hæð ásamt bílskÿli við Andrés-
brunn í Reykjavík. Innréttingar og
skápar úr birki. Innihurðar úr eik.
útgengt út á suðurverönd úr stofu.
þvottahús og geymsla innan íbúð-
ar.

23,500,000

Atvinnuhúsnæði

Bæjarhr - 220 Hf, Atvinnuh.

Til sölu eða leigu mjög gott, snyrti-
legt iðnaðarhúsnæði í kjallara að
Bæjarhrauni Hafnarfirði. Rampur
er niður að húsnæðinu og stórar
innkeyrslu- og gönguhurð.

3ja - 4ra herbergja

Dalsel - 109 Rvík 

Mjög góð 3 -4ra herbergja íbúð
ásamt stæði í bílskÿli að Dalseli í
Reykjavík. Samtals birt stærð sam-
eignar samkvæmt FMR 125,3 fm.
Parket og flísar á gólfum. Ágæt
eldhúsinnrétting, baðherbergi fal-
legri hvítri innréttingu. Húsið kætt
með viðhaldslítilli klæðningu. Fal-
leg eign í barnvænu umhverfi

18,900,000

4ra herbergja

Fálkagata - 107 Rvk 

Um er að ræða afar fallega 4ra
herbergja 119,9 fm íbúð á 2. hæð.
Íbúðin skiptist í stofu, borðstofu,
tvö svefnherbergi, eldhús og bað-
herbergi. Nÿleg eldhúsinnrétting
og endurnÿjað bað. Falleg íbúð á
góðum stað.

23,500,000

Sumarhús

Sumarhús til flutnings 

Afar glæslegt 62 fm sumarhús til
flutnings. 3 svefnherbergi, baðher-
bergi með útgengi út á verönd.
Stór stofa, og eldhús opið inn í
stofu. Húsið skilist fullbúið að utan
en fokhelt að innan. Húsið er klætt
að utan með liggjandi báruáli.
Standandi viðklæðning er á þakk-
anti og undir skyggni.

6,900,000

NÝTT

3ja herbergja

Melasíða - 600 Ak 

Mjög góð 3ja herb. 88,9 fm íbúð
við Melasíðu á Akureyri. Íbúðin
skiptist í forstofu,stofu,eldhús 2
rúmgóð herbergi og þvottahús.
Parket á stofu holi og eldhúsi. Góð-
ar innréttingar og skápar. Stutt í
skóla og leikskóla
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

9,900,000

NÝTT

Sumarhús

Rjúpnabraut - 840 Úthlið/Bissk 

Glæsilegur sumarbústaður við Út-
hlíð í Biskupstungum. Bústaðurinn
er um 60 fm og með 3 svefnher-
bergjum. Bústaðurinn er allur hinn
vandaðasti og með stórum palli í
kringum húsið og heitum potti. Á
svæðinu er sundlaug og ÿmis þjón-
usta.

12.300.000

Einbýli

Brekkusíða - 603 Ak 

Glæsilegt 142 fm 6 herb, bjálkahús
á góðum stað í efra þorpinu. For-
stofa með gráum nátturustein, Eld-
hús glæsilegt með sprautulakkað-
ari innréttingu, 2 góðar stofur.
Stórar svalir, frábært útsÿni.

18,500,000

4ra herbergja

Hólabraut - 220 Hafj.

Mikið endurnÿjuð 4ra herb. 81,8
fm íbúð að Hólabraut í Hafnarfirði.
Íbúðin skiptist í eldhús, stofu,borð-
stofu( möguleiki á að breyta í her-
bergi) og tö svefnherbergi. Fallegar
nÿlegar innréttinga, parket og flís-
ar á gólfum.
Rúmgóð geymsla í sameign með
glugga.

15,900,000

NÝTT

2ja herbergja

Reykjavíkurvegur - 101 

Mikið endurnÿjuð ósamþykkt 2ja
herbergja 25 fm íbúð á jarðhæði í
virðulegu húsi. Íbúðin skiptist í for-
stofu með flísum á gólfi, baðher-
bergi, eldhúskrók með hvítri inn-
réttingu ,stofu og herbergi sem er í
dag notað sem eitt rÿmi.Parket á
gólfum. Þetta er falleg eign á mjög
eftirsóttum stað. Frábær fyrstu
kaup stutt í Háskólann.

7,490,000

NÝTT

4ra herbergja

Skessugil - 600 Ak.

Mjög glæsileg 4ra herbergja 92 fm
íbúð á annari hæð í nÿlegu fjórbÿli
að Skessugili á Akureyri Jatoba
perket er á allri íbúðinni nema á
baði og forstofu þar sem eru flísar.
Innréttingar og skápar eru úr mag-
hony með sprautulökkuðum hurð-
um.Glæsileg eign á eftirsóttum
stað stutt í skóla og leikskóla

15,900,000

NÝTT

4ra herbergja

Skaftahlíð - 105 Rvk 

Virkilega falleg 114 fm 4 herb íbúð
í kjallara við Skafthlíð. Nÿlegt eld-
húsinnrétting, fallegt parket, Allar
vistarverur mjög stórar. Nÿgert
gufubað í sameign.

NÝTT
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óskar öllum landsmönnum
gleðilegra páska 

2ja herbergja
Laugavegur - Rvík

Mjög góð 2ja herb. 41,9 fm íbúð á
jarðhæð með sér inngangi í góðu
bakhúsi. Baðherbergi nÿlega end-
urnÿjað. Rafmagn nÿlega endurnÿjað.
Falleg eign.

9,300,000

2ja herbergja
Vesturberg - 111 Rvk

Mjög góð og velumgengin 55 fm 2ja
herb íbúð á annari hæð. Dúkur og
flísar á gólfum. Baðherbergi nÿtekið í
gegn á afar smekklegan hátt. Skápur
í holi og herb..

10.900.000

2ja herbergja
Þórðarsv. - 113 Rvk/bílg.

Falleg 2ja herb íbúð ásamt stæði í bíl-
geymslu. Parket og flísar á gólfum,
Kirsuberjaviður i innréttingum og
hurðum. Suður svalir, fallegt útsÿni.

15.400.000 kr.

Sumarhús
Húsafell

Birkilundur. Virkilega fallegt vel út-
búið 38,3 fm sumarhús á yndislegum
stað í Húsafelli. Góður pallur með
skjólvegg ásamt heitum potti.

6.900.000 kr.

Sumarhúsalóð
Við Vesturhóp 

Náttúruparadís við Vesturhópsvatn.
Nÿtt skipulagt sumarbústaðasvæði í
landi Hvolls. Hver lóð er 1/2 hektari
og skilast með stofnlögnum fyrir raf-
magn og vatn að lóðarmörkum.

4ja herbergja
Rjúpufell 111 Rvík

Góð 4ra herbergja 106,9 fm íbúð á 3.
hæð. Íbúðin skiptist í hol, samliggj-
andi stofu og borðstofu, eldhús, bað-
herbergi og þrjú svefnherbergi. Elhús-
ið er með fallegri hvítri innréttingu
með miklu skápaplássi.

15,900,000

3ja herbergja
Hrafnshólar 111 Rvík

Góð 3ja herbergja 76,4 fm íbúð á
annari hæð að Hrafnhólum. Íbúðin
skiptist í rúmgóða stofu,eldhús,tvö
herbergi og baðherbergi. Fallegt
útsÿni 

12.900.000

2-3ja herbergja
Laugavegur - Rvík

Falleg 2-3ja herb 61.2fm íbúð á jarð-
hæð með sérinngangi. íbúðin hefur
töluvert verið endurnÿjuð t.d. nÿjir
gluggar, ofnlokar, útidyrahurð, raf-
magnslagnir nÿ eldhúsinnr. SJÓN ER
SÖGU RÍKARI.

12,900,000

Stúdíóíbúð
Rauðarárst. - 101 Rvík

Mjög góð 26 fm einstaklingsíbúð.
Gott eldhús með dúk á gólfi. Stofa
með pergo parketi. Baðherbergi með
sturtu, Sameiginlegt þvottahús og
sérgeymsla í rísi.

5,200,000

Stúdíóíbúð
Grettisgata -101 Rvk

Góð, ósamþykkt 30 fm stúdíóíbúð í
kjallara í góðu steinhúsi við Grettis-
götu í Reykjavík Skipti koma til greina
á stærri eign.

5,700,000

Sumarhúsalóð
Í Biskupstungum

Lóðin er um 0.5 hektari og að henni
liggur vegur og stofnlagnir fyrir heitt
og kalt vatn. Örstutt er í Reykholt þar
sem er að finna helstu þjónustu svo
eins og litla  matvöruverslun, sund-
laug, veitingastað ofl.



SVIPMYND 
TÓKÝÓ: HÖFUÐBORG JAPANS 
– EIN ÖRUGGASTA BORG Í HEIMINUM.

Hérað: Kanto. Land: Japan.

Fjöldi íbúa: Tólf milljónir. Meðalhiti í mars: 10,1 ˚C.

Gjaldmiðill: Jen. Tungumál: Japanska.

Trú: Aðaltrúarbrögð í Tókýó eru shintoismi og búddismi en margir
Japanar telja sig aðhyllast hvort tveggja. Shintoismi er dýrkun forfeðra
og þjóðarhetja sem og náttúrulegra hluta, bæði lifandi og dauðra en
guðir eru taldir búa í hlutunum.

Tókýó stendur á suðausturhluta Honshu-eyju og samanstendur af 
hinum ólíku hverfum Shinjuku – umferðarmikla hverfinu, Shibuya –
flotta verslunarhverfinu, Ueno Park – menningarhverfinu, Asakusa –
sögulega hverfinu og Ginza – dýra verslunarhverfinu. 
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Vissir þú ...

...að hendur Sómalans Hussains
Bisad, sem býr í Bretlandi, mælast
26,9 sentímetrar frá úlnlið að enda
löngutangar?

...að Berne Person frá Svíþjóð
sigldi með fallhlíf hangandi í sér í
24 tíma og tíu mínútur á Gran-
ingesjön-vatni 19. til 20. júlí árið
2002?

...að Suðurskautslandið er 2.194
metra hátt að meðaltali, að ís-
breiðunni frádreginni, yfir
OSU91A-meðaljarðlagi, sem er
sambærileg við sjávarmál en ná-
kvæmara?

...að lengsta slanga sem mæld hef-
ur verið var tíu metrar og var skot-
in í Celebes í Indónesíu árið 1912?

...að Kanada og Fídjieyjar hafa 
tekið þátt í nærri öllum 55 friðar-
gæsluverkefnum Sameinuðu þjóð-
anna?

...að 42,7 prósent ferðamanna sem
heimsóttu erlend ríki árið 1998
ferðuðust með flugvél samkvæmt
tölum WTO en 41,4 prósent óku í
bíl?

...að elstu taflmenn í heimi fund-
ust í Nashipur í núverandi Bangla-
dess en þeir eru taldir vera frá 900
fyrir Krist?

...að stærsta öldulaug í heimi er
1,6 hektarar og er í Siam Park City
í Bangkok í Taílandi?

...að elsta óræða talan er
kvaðratrótin af tveimur en það var
Hippasus frá Metapontum sem
uppgötvaði hana um fimm hund-
ruð fyrir Krist?

...að elsti geimfari í heimi er John
Glenn yngri en hann var 77 ára og
103 daga þegar honum var skotið
út í geiminn 29. október árið
1998?

...að stærstu sandalar heims
mældust 3,93 metra langir, 1,46
metra breiðir og 1,9 metra háir?

...að flest kvikmyndahús á hvern
íbúa eru í Hvíta-Rússlandi þar sem
eitt bíó er á hverja 2.734 íbúa en
alls eru 3.780 kvikmyndahús í
landinu?

...að Ernest Lofus frá Simbabve
færði dagbók daglega í 91 ár?

...að fyrsti styrktaraðili í sjónvarpi
var Gilette en hann var styrktaraðili
boxkeppni í Bandaríkjunum 19.
júní árið 1946?

...að engin kona hefur leikið fleiri
landsleiki í knattspyrnu en Kristine
Lilly frá Bandaríkjunum en hún lék
270 leiki frá 1987 til 2004.

...að við árslok 2003 hafði Ferrari
unnið 166 Formúlu 1 Grand Prix
kappakstra?

...að spænski söngvarinn Julio 
Iglesias er vinsælasti listamaður
rómanskrar tónlistar en talið er að
hann hafi selt tvö hundruð millj-
ónir platna í heiminum?



Um allan hinn vest-
ræna heim veður rasisminn
uppi og sífellt bætast í sarp-
inn sorglegar sögur um af-
leiðingar hans. 

Uppgangur kynþáttafordóma
Alþjóðlegur baráttudagur Sam-
einuðu þjóðanna gegn kynþátta-
fordómum var haldinn um víða
veröld í vikunni. Og ekki að
ástæðulausu. Um allan hinn vest-
ræna heim veður rasisminn uppi
og sífellt bætast í sarpinn sorg-
legar sögur um afleiðingar hans.
Flest bendir til þess að uppgangur
kynþáttafordómanna sé slíkur að
það verði að grípa til nýrra ráða
til að vinna gegn þessum óhugnaði
sem speglar svörtustu og aum-
ustu hliðar manneskjunnar, oft
með hörmulegum afleiðingum. 

Meginmálið er að rannsaka og
draga skýrt fram ástæðurnar 
fyrir uppgangi fordómanna 
á kostnað mannhyggju og um-

burðarlyndis og bregðast við með
skipulögðum hætti. Kynþátta-
hyggjan er alvarleg og andstyggi-
leg meinsemd í samfélaginu og
grefur það í sundur og skaðar með
margvíslegum hætti. 

Kynþáttafordómar hafa aukist
verulega í samfélaginu á síðustu
árum. Könnun Gallups fyrir Al-
þjóðahúsið fyrir nokkrum mánuð-
um tekur af allan vafa um það og
er í raun alvarlegur vitnisburður
um það hve fordómar í garð út-
lendinga hafa aukist á kostnað
umburðarlyndis. Þetta er þróun
sem á sér stað um allan hinn vest-
ræna heim og Ísland er engin und-
antekning frá þeirri vondu þróun. 

Auknir kynþáttafordómar eiga

sér margar skýringar og mikil-
vægt að stjórnmálamenn velti
ástæðum þróunarinnar fyrir sér.
Af því tilefni hef ég óskað eftir
umræðu utan dagskrár á Alþingi
um aukna kynþáttafordóma í sam-
félaginu og viðbrögð við þeim við
félagsmálaráðherra og fer hún
vonandi fram innan skamms.

Könnun Gallups flutti váleg
tíðindi. Þar kom m.a. fram að á ör-
fáum árum, frá 1999 til ársins
2004 hafa kynþáttafordómar bók-
staflega vaðið uppi og umburðar-
lyndi í garð útlendinga minnkað
stórum. Tölurnar tala sínu máli.
T.d. hafði þeim fækkað um 14%
sem telja æskilegt að heimila
fleiri útlendingum að vinna á

landinu. Úr 42% í 28%. Svipaða
sögu má segja um jákvæði 
gagnvart flóttamönnum. Árið
1999 voru 45 % landsmanna já-
kvæð gagnvart því að taka á móti
flóttamönnum. Nú mælast þeir
einungis 27%.

Allt bendir í sömu átt. For-
dómar aukast og umburðarlyndi
minnkar. Þessari þróun þarf að
mæta með því að grafast fyrir um
ástæður hennar og síðan að leita
leiða til að sporna við. Vopnin
gegn fordómunum og kynþátta-
hyggjunni eru fyrst og fremst
menntun og fræðsla en það þarf
að grípa til markvissra aðgerða og
leita ástæðna fyrir því hve hröð
og alvarleg þessi þróun er.

25MIÐVIKUDAGUR  23. mars 2005

Hin mikla eftirspurn eftir lóðum
á ýmsum stöðum á höfuðborgar-
svæðinu og fyrir austan fjall 
hefur vakið athygli. Enn fremur
hefur verið eftirtektarvert það
verð sem ýmsir hafa verið reiðu-
búnir að greiða fyrir lóðirnar. Það
er eðlilegt að leitað sé skýringa.
Þær eru í raun fremur einfaldar.
Skýringarnar á því verði sem
fólk er nú tilbúið að greiða fyrir
lóðir sem og húsnæði eru helstar
þessar: 1. Stóraukinn aðgangur að
hagstæðara lánsfé. 2. Jákvæð
kaupmáttarþróun. Fleira kemur
til eins og búferlaflutningar til
höfuðborgarsvæðisins.

Það að halda því fram að skort-
ur á lóðum í Reykjavík sé megin-
skýringin á verðinu stenst enga
skoðun. Enn síður skýrir framboð
af lóðum almenna verðhækkun á
húsnæði að undanförnu. Í fyrsta
lagi hefur framboð af lóðum í
Reykjavík verið með mesta móti
að undanförnu, í öðru lagi þarf að
skoða höfuðborgarsvæðið í heild
og í þriðja lagi er nýtt húsnæði
ekki nema lítill

hluti af öllu seldu húsnæði.
Helsta breytingin sem orðið hef-
ur og hefur áhrif á þessu sviði að
undanförnu er umbyltingin á hús-
næðislánamarkaði.

Þegar aðstæður eru með þess-
um hætti er ekkert skrýtið að
veruleg eftirspurn sé eftir fá-
einum nýjum lóðum í grónum og
stórum hverfum eins og í Selja-
hverfi. Eðlilega líta margar fjöl-
skyldur í hverfinu, sem vilja
stækka við sig eða minnka eftir
atvikum, til nýrra lóða í þessu
góða hverfi til að þurfa ekki að
fara úr því skóla- og íþróttahverfi
sem börnin hafa alist upp í.
Reykjavíkurborg hefur því reynt
að þróa nýjar leiðir til þess að
gera venjulegu fólki kleift að
byggja, svo sem fram hefur 
komið að undanförnu. Húsnæðis-
mál skipta miklu um velferð fjöl-
skyldna í borginni. Þess vegna
leggur borgarstjórn Reykjavíkur
mikla áherslu á að sinna þessum
málum eins vel og unnt er. Verð-
þróunin á húsnæðismarkaði
ræðst hins vegar að mestu leyti
af þáttum sem eru utan
áhrifasviðs borgarstjórnar. 

Höfundur er í borgarstjórnar-
flokki Reykjavíkurlistans og íbúi í
Seljahverfi.

BJÖRGVIN G. SIGURÐSSON
ÞINGMAÐUR SAMFYLKINGARINNAR. 

UMRÆÐAN
KYNÞÁTTA-
FORDÓMAR

,,

STEFÁN JÓHANN STEFÁNSSON

UMRÆÐAN
LÓÐAÚTHLUTANIR

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda okk-
ur línu og leggja orð í belg um málefni
líðandi stundar. Greinar og bréf skulu
vera stutt og gagnorð. Eingöngu er tek-
ið á móti efni sem sent er frá Skoðana-
síðunni á visir.is. Þar eru nánari leið-
beiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni
birtist í Fréttablaðinu eða Vísi eða í
báðum miðlunum að hluta eða í heild.
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til
að stytta efni.

Einfaldar
skýringar



Óbreytt byrjunarlið
Á aðalfundi Sparisjóðabankans um síðustu helgi
vakti það töluverða athygli að Margrét Hólm Vals-
dóttir, sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Suður-Þingeyinga,
náði ekki kjöri inn í stjórn bankans en hún situr
í varastjórninni. Í fundarboði bankans
fylgdi bréf frá Valgerði Sverrisdóttur við-
skiptamálaráðherra, þess efnis að hún
hvetti konur til að sækja um sæti í
stjórn Sparisjóðabankans. Lítið hefur
farið fyrir því að Sparisjóðabankinn
sýndi methagnað á síðasta ári og
græddi litlar 800 milljónir króna
sem var meira en þrjú
hundruð prósent betri
afkoma en árið áður.
Þeir sem þekkja til liðsí-
þrótta vita að þjálfar-
inn breytir ekki sigur-
liðinu og kannski
mátu fundarmenn

stöðuna svo að gamla stjórnin hefði nú staðið sig
það vel að ekki væri ástæða til að skipta henni út
og setja nýtt lið inn á.

Borgarstjóri í Latabæ
Þórólfur Árnason er að stimpla sig aftur inn í ís-
lenskt viðskiptalíf eftir að hafa tekið sér gott frí
þegar hann lét af störfum borgarstjóra í byrjun
desember á síðasta ári. Fyrir helgi kynnti hann út-

tekt á skýrslu um hátækniiðnað á Íslandi, sem
unnin var af Samtökum iðnaðarins og iðnaðar- og
viðskiptaráðuneytinu. Að undanförnu hefur hann

komið að ráðgjafastörfum fyrir Latabæ Magn-
úsar Scheving og félaga. Var
leitað til hans í ljósi mikillar
reynslu af fyrirtækjarekstri og
markaðsmálum. Áður en
Þórólfur settist í stól borgar-
stjóra hafði hann unnnið hjá
Marel, Essó og Tali.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   3.875

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 219
Velta: 2.063 milljónir

-0,69%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
Kaupfélag Eyfirðinga hagnað-

ist um 1.958 milljónir króna á ár-
inu 2004. Hagnaðurinn skýrist
fyrst og fremst af því að í fyrra
seldi félagið hlut sinn í Kaldbaki.

Hagnaður af rekstri Bláa lóns-
ins var 86 milljónir króna. Tekjur
félagsins jukust um 25 prósent
frá árinu 2003.

Alcoa tilkynnti í gær um söku
á hlut sínum í norska fyrirtækinu
Elkem. Félagið tilkynnti einnig að
til stæði að segja upp tvö þúsund
starfsmönnum.

FTSE markaðurinn í Lundúnum
hækkaði í gær um 0,08 prósent. Í
Þýskalandi hækkaði Dax um 0,57
prósent en í Japan lækkaði
Nikkei um 0,32 prósent.
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Actavis hefur undirritað samn-
ing um kaup á tékkneska lyfja-
fyrirtækinu Pharma Avalanche.
Hjá fyrirtækinu starfa 30 manns
og eru höfuðstöðvar þess í Prag. 

Pharma Avalanche, sem var
stofnað árið 2000, hefur aðallega
lagt áherslu á sölu og markaðs-
setningu á samheitalyfjum í
Tékklandi og Slóvakíu. 

Sigurður Óli Ólafsson, fram-
kvæmdastjóri Viðskiptaþróunar
hjá Actavis, segir að kaupin séu í
samræmi við stefnu félagsins
um uppbyggingu þess í Mið-Evr-
ópu. „Með kaupunum erum við
komin með beinan aðgang að
bæði tékkneska og slóvakíska
markaðnum. Við getum í fram-
haldi skráð og selt okkar eigin
lyf á þessum mörkuðum og sjá-
um í því ákveðna samlegð,“ segir
Sigurður Óli. 

Ekki er gert ráð fyrir að þessi
kaup hafi veruleg áhrif á afkomu
Actavis, en hvorki kaupverðið né

aðrar fjárhagslegar upplýsingar
vegna þeirra verða gefnar upp.- hh

vidskipti@frettabladid.is

Peningaskápurinn…

Actavis 40,50 +0,25% ... Atorka 6,00 -
1,64% ... Bakkavör 31,40 -2,18% ... Burðarás 14,00 – ... Flaga 5,49 -
0,18% ... Flugleiðir 14,10 -0,70% ... Íslandsbanki 12,10 -0,82% ... KB
banki 525,00 -0,76% ... Kögun 60,00 – ... Landsbankinn 14,80 -0,67% ...
Marel 56,30 -1,40% ... Og fjarskipti 4,11 +0,24% ... Samherji 11,95 -
0,83% ... Straumur 10,25 -0,49% ... Össur 82,00 -0,61%

Actavis kaupir í Prag

Þormóður rammi 11,43%
HB Grandi 1,29%
SÍF 0,84%

Hampiðjan -5,97%
Bakkavör -2,18%
Atorka -1,64%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

nánar á visir.is
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SMS heimasími

Panasonic KX-TCD300

25% afsláttur
úr heimasíma
í 6 númer
Skráðu þig á siminn.is

Nú getur þú sent SMS 

980
Léttkaupsútborgun:

og 750 kr. á mán. í 12 mán.

kr.

Tiboðsverð: 9.980 kr.

Hægt er að senda og taka á móti SMS. Númerabirting fyrir allt að 30 númer.
Símaskrá fyrir 200 símanúmer og nöfn. Innbyggður hátalari fyrir handfrjálsa
notkun. Dagsetning og tími og raddstýring á 20 númerum.

KB banki og Landsbank-
inn eru ekki sammála um
verðmæti Bakkavarar.

KB banki og Landsbankinn
hafa gefið út nýjar greiningar á
Bakkavör vegna yfirtöku félags-
ins á breska matvælaframleið-
andanum Geest. KB banki metur
að rekstur Bakkavarar sé 76 millj-
arða virði en Landsbankinn að
hann sé 59 milljarðar. Verðmat
KB banka er því 17 milljörðum
hærra en mat Landsbankans. KB
banki mælir með að fjárfestar
kaupi í félaginu en Landsbankinn
að fjárfestar selji hlutabréf í
Bakkavör.

Ólíkar forsendur greiningar-

deildanna eru ástæður þessa
mikla munar. KB banki miðar við
ávöxtunarkröfuna 10,3 prósent á
eigið fé sem er nokkuð lægri
krafa en við gerð síðasta verð-
mats. Hærri ávöxtunarkrafa veld-
ur lægra verðmati og skýrir það
meðal annars verðmat Lands-
bankans. Bankinn gerir ráð fyrir
11,8 prósenta ávöxtunarkröfu. KB
banki vann mat sitt út frá því að
gengi pundsins sé 115 krónur en
Landsbankinn miðar við 112,5
krónur sem hefur sitt að segja um
ólíkar niðurstöður.

Báðir bankarnir eru bjartsýnir á
mikinn vöxt Bakkavarar á næstu
árum en talið er að velta Bakkavar-
ar sjöfaldist við kaupin. - eþa

RÓBERT WESSMAN FORSTJÓRI ACTAVIS Actavis styrkir stöðu sína í Tékklandi og
Slóvakíu með kaupum á tékknesku lyfjafyrirtæki. Fyrirtækið er ekki stórt en veitir beinan
aðgang að markaði í löndunum.
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17 milljarða munur

MAT GREININGARDEILDA Á VERÐMÆTI BAKKAVARAR
Greiningardeild Verðmatsgengi Ráðgjöf
KB banki 36,4 Kaupa
Landsbankinn 28,3 Selja
Síðasta markaðsgengi Bakkavarar var 31,2
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800 7000 - siminn.is

Stundum er betra að senda SMS!
úr heimasíma
Ekki þarf að greiða fyrir SMS
sendingar úr heimasíma
til 1. apríl 2005

Samtök iðnaðarins segja
mikil tækifæri í hátækni
á Íslandi.
Verðmætasköpun innan hátækni-
iðnaðar hefur aukist um 33 millj-
arða króna á árunum 1990 til 2004,
samkvæmt skýrslu sem Samtök iðn-
aðarins og iðnaðar- og viðskipta-
ráðuneytið hafa látið gera. Nam
hlutur hátækniiðnaðar til verð-
mætasköpunar hér á landi 4% árið

2004. Til samanburðar var hlutur
stóriðju rúmt 1% og sjávarútvegs
tæp 10%.

„Þetta eru tölur sem koma virki-
lega á óvart,“ segir Hörður Arnar-
son, forstjóri Marels. Nú sé gott
tækifæri til að gera enn betur og
auka framleiðslu í hátækniiðnaði
verulega næstu árin. Stóru hátækni-
fyrirtækin séu að vaxa mjög hratt
og mikil reynsla hafi byggst upp. Í
ár reikni Marel með að setja 700
milljónir króna í vöruþróun sem
framtíðarvöxtur fyrirtækisins
byggi á.

Þórólfur Árnason verkfræðingur
segir útflutning hátæknivara- og
þjónustu hafa margfaldast undan-
farin ár. Markaðir fyrir þessar vör-
ur séu ótakmarkaðir og mikill vöxt-
ur fyrirséður. Ekki þurfi sérstaka
íhlutun stjórnvalda til að svo verði.
Þau þurfi samt að stuðla meira að
stöðugu efnahagslífi, góðri mennt-
un og hvetja til aukinna fjárfestinga
í sprotafyrirtækjum. -bg

Stýrivextir hækka um 
fjórðung úr prósentu
Vextir Seðlabankans fara
í 9% í upphafi næstu
viku. Hækkunin í gær er
minni en spáð var. Seðla-
bankastjóri gagnrýndi
bankana fyrir að fara
geyst í lánveitingum og
sagði tilefni til að endur-
skoða hlutverk Íbúðalána-
sjóðs.
Seðlabankinn tilkynnti í gær að
stýrivextir bankans yrðu hækkað-
ir í níu prósent. Hækkunin tekur
gildi 29. apríl. Þar með hefur
Seðlabankinn hækkað vexti um
1,75 prósentustig síðan í desem-
ber.

Þessi hækkun er heldur minni
en greiningardeildir höfðu gert
ráð fyrir, nema hvað greiningar-
deild Landsbankans hafði gert ráð
fyrir 0,25 til 0,5 prósentustiga
hækkun.

Á fundi með fréttamönnum í
Seðlabankanum í gær fór Birgir
Ísleifur Gunnarsson seðlabanka-
stjóri yfir forsendur ákvörðunar-
innar. Sem fyrr vísaði hann til
hraðvaxandi eftirspurnar sem að
óbreyttu getur leitt til hárrar
verðbólgu. Seðlabankinn hækkar
vexti nú til að koma í veg fyrir að
verðbólga fari upp fyrir þolmörk
Seðlabankans á síðari hluta árs
2006.

Birgir Ísleifur lagði áherslu á
það í ræðu sinni að þrátt fyrir
vaxtahækkanir síðustu missera
væru raunvextir Seðlabankans
ekki nálægt sögulegu hámarki.
Hann ræddi einnig um þau áhrif
sem vaxtahækkun og styrking
gengisins hafa á útflutnings-

atvinnuvegina en stjórnmála-
menn hafa gagnrýnt Seðlabank-
ann fyrir að stuðla að styrkingu
gengisins þar sem það dragi mátt-
inn úr útflutningsfyrirtækjum.

„Seðlabanki sem miðar að því
að ná verðbólgumarkmiði sem
honum hefur verið sett af stjórn-
völdum getur ekki leyft sér að
reka slakari peningastefnu en
hann telur nauðsynlega til að ná
markmiðinu af tillitssemi við ein-
staka geira, fyrirtæki eða einstak-
linga, sem gætu orðið fyrir
skakkaföllum af völdum hárra
vaxta eða gengis,“ sagði Birgir Ís-
leifur í gær.

Hann sagði að óhjákvæmilegt
væri að aðstæður í útflutningsiðn-
aði yrðu áfram erfiðar en sagði

það vera mat Seðlabankans að
undirstöður í efnahagslífinu væru
góðar um þessar mundir og at-
vinnulífið gæti því þolað þær hlið-
arverkanir sem aðgerðir Seðla-
bankans valda.

Í ræðu sinni fjallaði Birgir Ís-
leifur einnig um stöðuna á hús-
næðismarkaði og sagði að taka
ætti til skoðunar hvort breyta ætti
hlutverki sjóðsins. Í því sambandi
nefndi hann að hugsanlega ætti
Íbúðalánasjóður að taka að sér fé-
lagslegt hlutverk eða þjóna sem
heildsali fyrir viðskiptabankana.
Hann sagði enn fremur að hann
teldi að viðskiptabankarnir hefðu
á síðustu misserum farið of geyst
í útlánaaukningu.

thkjart@frettabladid.is

Hátækni verð-
mætari en stóriðja

ÞÓRÓLFUR ÁRNASON, HÖRÐUR ARNARSON OG SVEINN HANNESSON Á fundi
Samtaka iðnaðarins í gær kom fram að iðnfyrirtæki blæði fyrir hátt gengi krónunnar. Sem
dæmi jafngildi 5% gengishækkun um 15% launahækkun fyrir meðalstórt iðnfyrirtæki.
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UPPSPRETTA VERÐMÆTA Í
HAGKERFINU 2004*
Iðnaður 23,5%
Opinber þjónusta 22%
Fjármála- og önnur þjónusta 20,8%
Verslun, veitingahús og hótel 10,9%
Fiskveiðar og -vinnsla 9,7%
Samgöngur 8,1%
Landbúnaður 1,4%
Veitustarfsemi 3,6%
Samtals  100%

*Verðmætasköpun atvinnugreina mæla Samtök iðn-
aðarins með mismuninum á söluverði framleiðslunn-
ar og kostnaði við hana.

HLUSTAR HUGSI Á HAGFRÆÐINGINN Birgir Ísleifur Gunnarsson seðlabankastjóri til-
kynnti um vaxtahækkun í gær. Arnór Sighvatsson, aðalhagfræðingur Seðlabankans, gerði
grein fyrir forsendunum.
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Þennan dag árið 1960 söng
Söngsveitin Fílharmónía opinber-
lega í fyrsta skipti við flutning á
Carmina Burana eftir Carl Orff í
Þjóðleikhúsinu. Í tilefni af því
hyggst sveitin flytja verkið aftur
á aðaltónleikum sínum þann 24.
og 26. apríl í Langholtskirkju. 

„Það var ekki mikið um stóra
tónleika áður en sveitin var stofn-
uð,“ segir Einar Karl Friðriksson,
varaformaður kórsins. „Fólk
þekkti þessa tónlist bara af plöt-
um eða úr útvarpi en með stofnun
sveitarinnar var skapaður grund-
völlur til að kynna fyrir þjóðinni
þessi stóru kórverk eftir tónskáld
á borð við Handel og Haydn.“

Lengi vel var söngsveitin
formlegur samstarfsaðili Sinfón-
íuhljómsveitar Íslands og tók þátt
í öllum meiriháttar kórverkum
sem Sinfónían flutti. „Við höldum
enn í þá hefð, þótt vissulega hafi
komið nýir og öflugir kórar til
sögunnar.“ Aðalverkefni sveitar-
innar eru hins vegar hinir árlegu
vortónleikar. „Þá fáum við alltaf
til liðs við okkur hljómsveit og
unga og efnilega einsöngvara úr
óperunni.“

Um 80 söngvarar eru í kórnum
um þessar mundir, flestir áhuga-
menn. „Við erum ekki með ákveð-
inn bakhjarl, en sækjum um í
menningarsjóði og hjá fyrirtækj-
um en þessu fylgir óneitanlega
óttalegt basl eins og hjá öðrum
litlum félögum,“ segir Einar Karl,

en bætir við að kórnum hafi lán-
ast að hafa í launuðu starfi stjórn-
anda og píanóleikara. „Við fáum
líka til okkar raddþjálfara til að
fínstilla kórinn og leggjum metn-
að í að ná eins miklu og hægt er
úr áhugamannakór.“ 

Afmælistónleikarnir verða
haldnir í Langholtskirkju sem
Einar Karl telur vera eitt besta
tónleikahús landsins fyrir kóra.
Hann segist hlakka mikið til tón-
leikanna og segir að uppsetning
verði óhefðbundin en skemmti-

leg. „Þetta er ekki allra fyrsta út-
færslan sem við ætlum að bjóða
upp á, heldur útsetning sem Carl
Orff skrifaði sjálfur með volduga
slagverkssveit og tvö píanó í
huga. Það verður mjög spennandi
að heyra útkomuna.“ ■
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ERICH FROMM (1900-1980)
fæddist þennan dag.

Mikill metnaður liggur að baki
TÍMAMÓT: SÖNGSVEITIN FÍLHARMÓNÍA 45 ÁRA

„Samband móður og barns er mótsagnakennt og á
vissan hátt sorglegt. Það kallar á óhemjusterka

ást móðurinnar, sem um leið á að hjálpa barninu
að vaxa frá henni og ná fullu sjálfstæði.“ 

Í dag eru 105 ár liðin frá fæðingu og um 25 frá andláti þýskættaða
sálgreinisins Erichs Fromms. Hann hóf feril sinn sem klínískur sálfræð-

ingur í Berlín, en flutti til Bandaríkjanna árið 1934 og fékk ríkisborg-
ararétt sex árum síðar. 1950 flutti Fromm til Mexíkó og starfaði þar og

kenndi fram á gamals aldur. Árið 1974 flutti hann til Sviss þar sem
hann dó á heimili sínu fimm dögum fyrir áttræðisafmælið.

timamot@frettabladid.is

AFMÆLI
Baldvin Halldórsson leikari er 82 ára í
dag.

Valgerður Sverrisdóttir ráðherra er 55
ára í dag.

Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur
er fertugur í dag.

Bjarni Ármannsson forstjóri er 37 ára í
dag.

Stefán Már Stefánsson líffræðingur er
29 ára í dag.

Álfrún Helga Örnólfsdóttir leikkona er
24 ára í dag.

ANDLÁT

Katrín Vilhelmsdóttir, lést á hjúkrunar-
deild Hrafnistu laugardaginn 19. mars.

Lára Bech Þórarinsdóttir, Kötlufelli 5,
Reykjavík, lést sunnudaginn 20. mars.

Sigríður Steinunn Oddsdóttir, Álfhóls-
vegi 12, Kópavogi, lést mánudaginn 21.
mars.

JARÐARFARIR

13.30 Helga S. Gunnarsdóttir, Víðilundi
24, Akureyri, verður jarðsungin frá
Akureyrarkirkju.

14.00 Ari Magnússon, frá Miðhúsum,
Strandgötu 32, Neskaupstað,
verður jarðsunginn frá Norðfjarð-
arkirkju.

14.00 Einþór Jóhannsson, bifreiðastjóri,
Heiðarvegi 8, Reyðarfirði, verður
jarðsunginn frá Reyðarfjarðar-
kirkju.

15.00 Kjartan Ingimarsson, Rauðalæk
2, Reykjavík, verður jarðsunginn
frá Laugarneskirkju.

EINAR KARL FRIÐRIKSSON Hlakkar til afmælistónleikanna í næsta mánuði og segir áheyrendur eiga von á góðu. 

Þennan dag árið 1919 stofnaði
Benito Mussolini ítalska fasista-
flokkinn. Áður hafði hann barist í
fyrri heimsstyrjöldinni og starfað
meðal sósíalista sem hann klauf
sig frá rétt áður en hann stofnaði
fasistaflokkinn. Ítalskir fasistar
urðu fljótlega alræmdir fyrir þjóð-
ernisrembing sinn og beittu of-
beldi hiklaust gegn andstæðing-
um sínum. Þeir klæddust jafnan
svörtum skyrtum og voru kallaðir
svartstakkar. 

Árið 1922 fól Ítalíukonungur
Mussolini að mynda ríkisstjórn. Í
skjóli lögreglunnar og hersins var
Mussolini fljótlega orðinn einvald-
ur. Árið 1924 var Ítalía formlega

lýst fasískt ríki og 
Mussolini bar titilinn Il
Duce, eða foringinn.
Árið 1935 skapaði
hann sér óvild Vestur-
landa þegar hann
réðst inn í Eþíópíu. Ári
síðar slóst hann í hóp
með Adolf Hitler og
lýsti yfir stuðningi við
uppreisnarher Francos á Spáni.
Árið 1937 mynduðu Hitler og
Mussolini formlegt bandalag. 

Árið 1943 seig á ógæfuhliðina
hjá Mussolini; ítalski herinn þurfti
að lúta í gras á erlendri grundu og
bandamenn réðust inn í Ítalíu. Fé-
lagar í fasistaflokknum gerðu upp-

reisn, Mussolini var
handtekinn og Ítalía
gafst upp fyrir banda-
mönnum. Stuttu síðar
frelsuðu þýskir her-
menn Mussolini úr
prísund sinni og hann
var gerður að land-
stjóra í Norður-Ítalíu
sem var undir yfirráð-

um Þjóðverja. Þegar þýski herinn
beið ósigur í apríl árið 1945 var
Mussolini handtekinn á nýjan leik
og tekinn af lífi ásamt ástkonu
sinni eftir stutt réttarhöld. Lík
þeirra voru flutt til Mílanó og
hengd upp á fótum svo almenn-
ingur gæti barið þau augum.

BENITO MUSSOLINI

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1743 Óratorían „Messías“ eftir

Georg Friedrich Handel er
frumflutt í London.

1848 Fyrsta skipulagða landnám-
ið í Nýja-Sjálandi hefst í
Dunedin.

1933 Ríkisþing Þýskalands út-
hlutar Adolfi Hitler einræð-
isvaldi þar til í apríl 1937.

1937 Sundhöllin í Reykjavík vígð
að viðstöddu fjölmenni, en
hún hafði verið í byggingu
í nokkur ár.

1942 Hrint er í framkvæmd áætl-
un um að flytja japan-
skættaða Bandaríkjamenn
frá heimilum sínum á vest-
urströnd landsins í fanga-
búðir innar í landi meðan
á síðari heimstyrjöldinni
stendur.

1956 Pakistan verður sjálfstætt
lýðveldi innan Breska sam-
veldisins.

Mussolini stofnar fasistaflokkinn

Hugheilar þakkir færum við öllum þeim er sýndu
okkur samúð, hlýhug og vináttu vegna fráfalls ástkærs
eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföðurs og afa,

Guðmundar Björns Sveinssonar
Löngubrekku 25, Kópavogi.

Ólöf Ólafsdóttir
Guðlaug S. Björnsdóttir Þór Magnússon
Guðjón Björnsson    Friðrika A. Sigvaldadóttir

og barnabörn. 

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma og 
langamma,

Kristbjörg Guðmundsdóttir
frá Drangsnesi, til heimilis að Blikahólum 12, Reykjavík,

sem lést mánudaginn 14. mars verður jarðsungin frá 
Drangsneskapellu laugardaginn 26. mars kl. 14.00. 

Margrét Skúladóttir, Jóhann Skúlason og fjölskyldur. 

AÐALBYGGING HÁSKÓLANS Nemendurnir sem í vikunni voru verðlaunaðir fyrir árang-
ur í eðlis- og efnafræðinámi stunda nú flestir meistaranám, eða hyggja á frekara nám í
sínu fagi. 

Fimm nemendur
verðlaunaðir
Fimm nemendur hlutu í byrjun
vikunnar hálfrar milljónar króna
verðlaun hver úr Verðlaunasjóði
Guðmundar P. Bjarnasonar, Akra-
nesi, fyrir námsárangur í eðlis-
fræði og efnafræði við Háskóla 
Íslands. Þrjár ungar konur fyrir
árangur í efnafræði og tveir ungir
menn fyrir eðlisfræðiárangur.
Nemendurnir útskrifuðust í fyrra
og fengu allir ágætiseinkunn eða
mjög háa fyrstu einkunn í BS-
námi sínu. 

Anna Valborg Guðmundsdóttir,
Anna Guðný Sigurðardóttir og
Guðrún Eiríksdóttir fengu verð-
laun fyrir framúrskarandi árang-
ur í efnafræði og Bergur Einars-
son og Erling Jóhann Brynjólfsson

fyrir sama árangur í eðlisfræði.
Verðlaunasjóður Guðmundar P.

Bjarnasonar frá Akranesi var
stofnaður árið 2000 með rausnar-
legri gjöf Guðmundar sem fæddur
er á Sýruparti á Akranesi 1909 en
býr nú á Höfða, dvalarheimili
aldraðra á Akranesi. Tilgangur
sjóðsins er að verðlauna efnilega
útskriftarnemendur í eðlisfræði
og efnafræði við Háskóla Íslands.
„Hlutfallslega færri nemendur
sækja háskólanám í eðlis- og efna-
fræði á Íslandi en í sambærilegum
löndum,“ segir í tilkynningu Há-
skólans og tekið fram að stuðning-
ur Guðmundar sé mikilvægt lóð á
þá vogarskál að hvetja ungt fólk í
nám á þessum sviðum. ■
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FÆDDUST ÞENNAN DAG

1908 Joan Crawford,
leikkona.

1910 Akira Kurosawa,
leikstjóri.

1912 Wernher von
Braun, eldflaugasér-
fræðingur.

1944 Michael Nyman,
tónskáld.

1947 Bernadette
Devlin, mannréttinda-
frömuður.

1953 Chaka Khan,
söngkona.

1957 Amanda Plum-
mer, leikkona.

1960 Oscar Michael
Moore, kvikmynda-
gerðarmaður.

1965 Richard Grieco,
leikari.

1976 Keri Russell, leik-
kona.

1978 Nicholle Tom,
leikkona.
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Í haust hefst kennsla á nýrri námsbraut á Bifröst. BA nám í heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði (HHS). 
Þessi gráða er upprunnin í Oxford háskóla í Englandi og er þekkt undir skammstöfuninni PPE (Philosophy, 
politics and economics).

Nám í HHS býr einstaklinga undir margvígsleg störf í hinum alþjóðlega vinnumarkaði og veitir þeim víðari 
sýn og fleiri greiningartæki en þeir myndu öðlast með námi í einni eða tveimur þessara þriggja háskólagreina.

Helmingur mannkyns lifir 
á undir 100 krónum á dag

Hagfræðingurinn segir að of mikil höft séu 
á viðskiptum milli landa.

Stjórnmálafræðingurinn segir að stjórnarfar 
í þróunarlöndunum sé of óstöðugt.

Heimspekingurinn segir að hnattvæðing 
sé lítils virði án efnahagslegs réttlætis.

Hvað segir þú?

Stjórnenda- og leiðtogaskóli í 87 ár

Frekari upplýsingar:
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KÖRFUBOLTI Snæfell og Fjölnir
áttust við í undanúrslitum
Intersportdeildarinnar í körfu-
knattleik í Grafarvogi í gær.
Gestirnir tóku leikinn í sínar
hendur í öðrum leikhluta og stóðu
uppi sem sigurvegarar, 83-69, og
vantar þar með aðeins einn
sigurleik til þess að komast í
lokaúrslitin annað árið í röð.

Leikurinn var nokkuð jafn til
að byrja með en gestirnir þó
fetinu framar körfuboltalega séð.
Fjölnismenn voru reyndar
óheppnir í sínum aðgerðum og
misnotuðu mörg góð færi eftir
góðan undirbúning og vel
útfærðar fléttur.

Mike Ames fór mikinn í fyrri
hálfleik og skoraði 15 stig. Þar er
á ferðinni skemmtilegur
leikmaður sem getur búið sér til
skot upp úr engu. Hann réðu
Fjölnismenn lítið við og
Snæfellsliðið komst mest í 15
stiga forystu í öðrum fjórðungi.
Staðan í leikhléi var 41-27,
Snæfelli í vil.

Í þriðja fjórðungi var komið að
þætti Jeb Ivey sem hafði haft
óvenjuhægt um sig í fyrri
hálfleik. Ivey fór hamförum í
leikhlutanum, skoraði 16 stig og
átti stóran þátt í að saxa á forystu
Snæfells sem fór mest í 19 stig.

Gestirnir voru með þægilegt
forskot í byrjun lokafjórðungs og
komst Fjölnir aldrei nægilega
nálægt Snæfelli sem hafði
öruggan sigur eins og áður sagði.

Hjá Snæfelli voru Mike Ames

og Sigurður Þorvaldsson allt í öllu
í stigaskoruninni en annars var
það gríðarsterkur varnarleikur
liðsins sem enn á ný lagði
grunninn að sigri Snæfells.

„Þetta var bara mjög
sannfærandi og var í raun
leikurinn sem við lögðum upp
með. Við stjórnuðum leiknum
allan tímann.  Við erum að vísu
ekki að skora nema 83 stig en við
erum að halda þeim í 69 stigum á
þeirra heimavelli. Menn voru
mjög einbeittir og þetta var góður
sigur og við ætlum að klára þetta
á okkar heimavelli í næsta leik,“
sagði Bárður Eyþórsson, þjálfari
Snæfells, en liðið er búið að vinna
báða útileiki sína í úrslita-
keppninni með sannfærandi
hætti.

„Við erum að spila langt undir
getu, bæði sem lið og margir af
einstaklingunum í liðinu. Við
erum að spila okkar versta leik í
langan tíma. Við eigum nóg inni
frá þessum leik. Við hittum ekki
neitt og það var alveg sama hvort
það var úr upplögðum færum eða
utan að velli. Það fór ekkert niður.
Það hefur ekkert lið unnið eftir að
hafa verið 2-0 undir en hins vegar
hefur nýliði ekki farið í
bikarúrslit né svona langt þannig
að við ætlum að halda áfram að
sporna við sögunni,“ sagði
Benedikt Guðmundsson, þjálfari
Fjölnis, en nýliðarnir eru núna
komnir upp að vegg og mega ekki
tapa fleiri leikjum ætli þeir sér
ekki í sumarfrí. 

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

20 21 22 23 24  25 26
Miðvikudagur

MARS

■ ■ LEIKIR
� 19.00 KR og Valur mætast á KR-

velli í A-deild deildarbikars kvenna í
fótbolta.

� 19.15 Valur og Breiðablik mætast
í Valsheimilinu í úrslitakeppni 1.
deildar karla í körfubolta.

� 20.00 Höttur og Stjarnan mætast
á Egilsstöðum í úrslitakeppni 1.
deildar karla í körfubolta.

■ ■ SJÓNVARP
� 07.00 Olíssport á Sýn.

� 07.30 Olíssport á Sýn.

� 08.00 Olíssport á Sýn.

� 08.30 Olíssport á Sýn.

� 17.45 Olíssport á Sýn.

� 19.00 Bestu bikarmörkin á Sýn.

� 20.20 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn. Útsending frá leik Chelsea og
Barcelona í meistaradeildinni í
fótbolta.

� 22.00 Olíssport á Sýn.

� 22.20 Handboltakvöld á RÚV.

� 23.15 World Series of Poker á
Sýn.

Snæfell einum sigri frá úrslitunum
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> Við gleðjumst yfir því ...
... að hinn geðþekki og spaugsami

Sigurður Sveinsson skuli
vera að snúa aftur í
handboltann eftir nokk-
urra ára fjarveru. Sigurður

mun lífga upp á
handboltann en hann á
erfitt verkefni fyrir höndum

að rífa upp handboltann
í Árbænum.

sport@frettabladid.is

> Við hrósum ...
... Bárði Eyþórssyni og
lærisveinum hans í
Snæfelli en liðið sýndi
gamalkunna varnartilburði
í öðrum leik
undanúrslitanna í
gærkvöld og hélt
Fjölni í 69 stigum.

Aðal frétt dagsins

Gunnar Heiðar í hópinn

Gunnar Heiðar Þorvaldsson, framherji
sænska meistaraliðsins Halmstad, var í
gær valinn í íslenska landsliðshópinn
sem mætir Króötum og Ítölum yfir
páskana. Gunnar Heiðar var valinn í
stað Hjálmars Jónssonar hjá Gautaborg
en hann þurfti að draga sig úr hópnum
vegna meiðsla. 

LEIKIR GÆRDAGSINS

Fregnir herma að til standi að setja
samtök íslenskra körfuknattleiksleik-
manna á laggirnar. Nokkrir aðilar úr ís-
lenska landsliðinu hafa viðrað þessa
hugmynd sín á milli og eru menn sam-
mála um nauðsyn þess að ýta slíkum
samtökum úr vör. 

„Þetta snýst náttúrulega um að standa
vörð um innlenda leikmenn og þeirra
hagsmuni,“ sagði Friðrik Stefánsson,
landsliðsmaður og leikmaður bikar-
meistara Njarðvíkur. 

Að sögn Friðriks hefur hugmyndin aðal-
lega verið rædd á landsliðsæfingum og
hlotið góðan hljómgrunn meðal leik-
manna liðsins. Landsliðið kemur reynd-
ar ekki saman á ný fyrr en að Íslands-
mótinu loknu og má þá búast við að
samtökin verði að veruleika. 

„Stóra spurningin er hversu mikil virkni
næst úr þessu. Ég veit til þess að þjálf-
ararnir reyndu á sínum tíma að setja á
fót þjálfarasamtök en þau voru ekki
mjög langlíf ef ég man rétt,“ sagði
Friðrik í samtali við Fréttablaðið í gær.

Samkvæmt heimildarmanni Frétta-
blaðsins þykir mönnum einnig full
ástæða til að sporna við þróuninni
sem hefur átt sér stað í stjórnum
íslenskra körfuknattleiksliða á
síðustu árum. 

Innan vébanda félaganna
er mörgu ábótavant og
yrðu leikmannasam-
tökin einhvers
konar hjálpar-
tæki fyrir leik-
menn varð-

andi ýmis mál
sem kynnu að
koma upp.

Snæfell vann annan leikinn í undanúrslitunum gegn Fjölni í Grafarvogi í gær með 14 stigum, 69-83, og
getur tryggt sér sæti í lokaúrslitunum með sigri á heimavelli sínum á laugardaginn.

MIÐHERJINN STERKI FRIÐRIK STEFÁNSSON: FÉLAGSMÁLAFORKÓLFUR Í FRÍSTUNDUM

Leikmannasamtök í bígerð

Traustur tækjabúnaður

Dalvegi 6-8 · 201 Kópavogur
Sími 535 3500 · Fax 535 3509

www.kraftvelar.isValtara Jarðvegsþjöppur Malbikunarvélar Fræsarar

Úrslitakeppni í körfu karla
FJÖLNIR–SNÆFELL 69-83
Stig Fjölnis: Jeb Ivey 29 (16 í 3. leikhluta) ,
Nemanja Sovic 20 (10 frák.), Pálmar Ragnarsson
9, William Coley 8, Helgi Þorláksson 2, Hjalti
Vilhjálmsson 1.
Stig Snæfells: Mike Ames 25 (hitti úr 8 af 13
skotum), Sigurður Þorvaldsson 20 (hitti úr 7 af
10 skotum, 7 fráköst, 3 varin), Pálmi
Sigurgeirsson 14, Magni Hafsteinsson 11, Calvin
Clemmons 9 (8 fráköst), Hlynur Bæringsson 6
(13 frák.).

Úrslitakeppni í körfu kvenna
KEFLAVÍK–ÍS 79–73
Stig Keflavík: Alex Stewart 23 (17 í fyrri hálfleik,
10 fráköst, 9 stoðsendingar), Bryndís
Guðmundsdóttir 21 (9 í fjórða leikhluta, 9
fráköst), Birna Valgarðsdóttir 12, Anna María
Sveinsdóttir 10 (8 í fjórða leikhluta, 11 fráköst),
Rannveig Randversdóttir 5 (9 fráköst, 6 í sókn, 4
stoðs.), María Ben Erlingsdóttir 5, Svava ósk
Stefánsdóttir 3.
Stig ÍS: Signý Hermannsdóttir 30 (20 í seinni, 10
fráköst, 7 stoðsendingar, 4 varin), Angel Mason
16 (13 fráköst, 8 í sókn), Alda Leif Jónsdóttir 10
(8 stoðsendingar), Þórunn Bjarnadóttir 8 (8
stoðsendingar, Stella Rún Kristjánsdóttir 6, Hafdís
Helgadóttir 3.

Oddaleikur undanúrslita 1. deildar kvenna í körfubolta í Keflavík í gær:

Keflavík í úrslitin gegn Grindavík
KÖRFU BOLTI Keflavíkurkonur
tryggðu sér sæti í lokaúrslitum 1.
deildar kvenna í körfubolta með
sex stiga sigri, 79–73, á Stúdínum
í oddaleik liðanna í Keflavík í
gærkvöld.

Keflavík náði mest 20 stiga
forskoti í 3. leikhluta en ÍS gafst
aldrei upp og kom muninum
niður í fjögur stig í upphafi
fjórða leikhluta og aftur niður í
fimm stig þegar mínúta var eftir
en heimastúlkur héldu út og
fögnuðu sigri. Keflavík lagði

grunninn að sigrinum með því að
vinna annan leikhlutann með 17
stigum, 24–7, en ÍS hafði fimm
stiga forskot eftir 1. leikhluta, 15-
20. ÍS skoraði 14 síðustu stig
þriðja leikhluta og kom sér aftur
inn í leikinn en Keflavík var
sterkara á lokamínútunum.

Alexandria Stewart átti mjög
góðan leik hjá Keflavík og þá
sérstaklega í fyrri hálfleik þar
sem hún var með 17 stig og 5
stoðsendingar en eins voru þær
Anna María Sveinsdóttir og

Bryndís Guðmundsdóttir sterkar,
sérstaklega í lokaleikhlutanum
þegar þær gerðu saman 17 stig.
Þá átti Rannveig Randversdóttir
mjög sterka innkomu af
bekknum.

Signý Hermannsdóttir átti enn
einn stórleikinn, sérstaklega í
seinni hálfleik þegar hún skoraði
20 af 30 stigum sínum en eins var
hún með 10 fráköst og 7
stoðsendingar. Angel Mason
barðist vel og átti mikinn þátt í að
ÍS kom sér aftur inn í leikinn.

21 STIG FRÁ BRYNDÍSI Hin 16 ára
Bryndís Guðmundsdóttir átti mikinn þátt í
að Keflavík er komið í lokaúrslitin.

HLYNUR OG FÉLAGAR EINUM SIGRI FRÁ ÚRSLITUNUM Hlynur Bæringsson og
félagar í Snæfelli eru komnir í lykilstöðu í undanúrslitaeinvíginu gegn Fjölni og fá nú þrjá
leiki til þess að landa eina sigurleiknum sem upp á vantar. Fréttablaðið/E.Ól.
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2005 línan frá
        Sony!

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

 www.sonycenter.is

Kauptu Sony 
   hjá SonyDCR-HC17

Stafræn myndbandstökuvél
•  20x aðdráttur um Carl Zeiss linsu
•  2,5" Snertiskjár

Verð 3.995 krónur 
vaxtalaust* í 12 mán. eða 
47.940 krónur staðgreitt

DCR-PC53
Stafræn  myndbandstökuvél
•  3" snertiskjár
•  10x aðdráttur um Carl Zeiss linsu
•  Tekur ljósmyndir á minniskubb 
•  Vagga fylgir

Verð 7.495 krónur 
vaxtalaust* í 12 mán. eða 
89.940 krónur staðgreitt

DCR-PC55
Stafræn myndbandstökuvél
•  3" snertiskjár
•  10x aðdráttur um Carl Zeiss linsu
•  Tekur ljósmyndir á minniskubb
•  Vagga fylgir, DV inn/út

Verð 8.745 krónur 
vaxtalaust* í 12 mán. eða 
104.940 krónur staðgreitt

Stór 
skjár!

Lítil og
meðfærileg!

Frábær

hönnun!

Leyfisráð Knattspyrnusambands Íslands samþykkti leyfi til allra tíu liðanna í Landsbankadeild karla 2005:

Öll liðin lögleg í Landsbankadeildinni í sumar
FÓTBOLTI Knattspyrnusamband Ís-
lands hefur hert kröfur á úrvals-
deildarliðin og þurfa þau öll að
standast mat eftir leyfiskerfi KSÍ
sem byggir á samskonar kerfi og
evrópska sambandið hefur tekið í
notkun.

Á heimasíðu KSÍ í gær kom
fram að öll tíu liðin hafi staðist
skoðun leyfisráðs KSÍ en það sam-
þykkti á fundi sínum á mánudag

leyfi til þátttöku í Landsbanka-
deild karla 2005 til handa öllum
umsækjendum, þ.e. þeim 10 félög-
um sem unnið höfðu sér rétt til að
leika í deildinni, FH, Fram, Fylki,
Grindavík, ÍA, ÍBV, Keflavík, KR,
Val og Þrótti R. 

Félögin verða að uppfylla kröf-
ur sem settar eru fram í leyfis-
handbók KSÍ og byggir á sam-
bærilegri handbók sem UEFA
hefur gefið út. Tveggja vikna töf
varð á leyfisferlinu vegna erfið-
leika nokkurra félaga við skil á
gögnum og vegna óháðrar skoðun-
ar á leyfisgögnum félaga, sem
framkvæmd var af Deloitte.

Félögin uppfylltu allar A- og B-
forsendur, en sum félög sóttu þó

um frest til aðlögunar vegna
væntanlegra mannvirkjafram-
kvæmda við velli, t.d. aðstöðu fyr-
ir áhorfendur. 

Öll félögin í deildinni hafa
fengið staðfestingu frá sínu bæj-
arfélagi um að úrbætur verði
gerðar á aðstöðu áhorfenda á
næstu árum, í flestum tilfellum
fyrir keppnistímabilið 2007.

Menntun þjálfara yngri flokka
var ekki fullnægjandi hjá sumum
félögum og fengu þau því viðvör-
un. Menntun þjálfara yngri flokka
er svokölluð C-forsenda sem kem-
ur ekki í veg fyrir að leyfi sé veitt,
sé hún ekki uppfyllt. Einnig voru
nokkur félög áminnt þar sem
skiladagsetningar leyfisgagna

voru ekki virtar.
Með leyfisumsókn fyrir 2005

þurfti að fylgja ársreikningur
með fullri áritun endurskoðanda,
auk staðfestinga á því að engin
vanskil séu hjá viðkomandi félagi
við leikmenn og aðra starfsmenn
eða vegna félagaskipta. 

Staðfestingar á þessu bárust
frá öllum félögunum. Einnig
þurftu félögin að útbúa svokölluð
fjárhagsleg leyfisgögn, sem voru
síðan skoðuð af Deloitte og
skýrsla gefin um niðurstöður. ■

KRÖFUR SETTAR FRAM Í
LEYFISHANDBÓK KSÍ 
Samþykkt áætlun um uppeldisstarf 
Fagmennska í stjórnun félags
Aðild að KSÍ 
Fullbúinn leikvangur með stúku 
Traust skipulag fjármála 

ALLT AÐ VERÐA KLÁRT Öll tíu liðin hafi
staðist skoðun leyfisráðs KSÍ en það sam-

þykkti á fundi sínum á mánudag leyfi til
þátttöku í Landsbankadeild karla 2005.

MARGRÉT LÁRA VIÐARSDÓTTIR Skor-
aði þrjú mörk fyrir íslenska liðið þegar það
mætti Skotum síðast.

Kvennalandsliðið:

Æfingaleik-
ur gegn
Skotum
FÓTBOLTI Fyrsti landsleikurinn
undir stjórn nýráðins A-landsliðs-
þjálfara kvenna í knattspyrnu,
Jörundar Áka Sveinssonar, verður
vináttulandsleikur gegn Skotum á
McDiarmid Park í Perth í
Skotlandi 25. maí næstkomandi. 

Þessi sömu lið mættust einmitt
í Egilshöll í mars á síðasta ári og
vann þá íslenska liðið 5-1 sigur en
Ásthildur Helgadóttir sleit kross-
bönd í þeim leik. 

Leikvöllurinn er heimavöllur
St. Johnstone, sem leikur í úrvals-
deild karla í Skotlandi en karlalið
FH lék á þessum sama velli gegn
Dunfermline í UEFA-bikarnum á
síðasta ári. 

Þessi landsleikur er liður í und-
irbúningi íslenska liðsins fyrir
undankeppni HM sem hefst í sum-
ar en þar er íslenska landsliðið í
riðli með Svíum, Tékkum, Portú-
gölum og Hvít-Rússum. ■

Sigurður Sveinsson:

Þjálfar Fylki
næstu þrjú
árin
HANDBOLTI Handboltakempan Sig-
urður Sveinsson mun þjálfa Fylk-
ismenn næstu þrjú árin. Mikill
hugur er í Fylkismönnum en þeir
ætla að vera með í efstu deild
handboltans á komandi tímabili
en liðið spilaði síðast þar tímabilið
1999-2000. Sigurður stýrði HK-
mönnum um nokkurra ára skeið
en hefur ekki þjálfað síðan hann
hætti í Kópavoginum árið 2000. ■

SIGURÐUR SVEINSSON Tekur við Fylkis-
mönnum í sumar.
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FÓTBOLTI Íslendingar mæta Króöt-
um í undankeppni HM 2006 í Za-
greb á laugardaginn. Það er óhætt
að segja að íslenska liðið eigi
erfitt verkefni fyrir höndum enda
er króatíska liðið af mörgum talið
vera með betri liðum Evrópu.
Fréttablaðið fékk knattspyrnu-
þjálfarann Zeljko Sankovic, sem
þekkir mjög vel til króatíska liðs-
ins, til að skoða liðið og reyna að
gera lesendum í hugarlund
hversu gott það er í raun og veru.

„Það er enn ekki vitað hvaða
leikaðferð þjálfarinn Zlatko
Kranjcar mun nota en ég hallast
að því að hann spili leikaðferðina
3-5-2. Hann hefur spilað bæði 4-4-
2 og 4-5-1 í æfingaleikjum að und-
anförnu en það hefur ekki gengið
vel hjá okkur. Það er ríkt í Króöt-
um að spila með þriggja manna
vörn og þeir hafa átt í erfiðleikum
með að spila vörnina í línu. Ég
held að Kranjcar spili fyrst með
þriggja manna vörn og fimm
manna miðju en ef ekkert gengur
þá gæti hann skipt yfir í fjögurra
manna vörn,“ sagði Zeljko í sam-
tali við Fréttablaðið í gær.

Zelkjo sagði aðspurður að það
væri töluverð pressa á króatíska
liðinu því að sigurs væri krafist
þar sem liðið væri á heimavelli.
„Króatíska liðið vanmetur ekki
það íslenska og ég hef séð það í
blöðum úti að það er borin mikil
virðing fyrir íslenska liðinu en
það bara þannig að Króatar telja
sig eiga að vinna alla heimaleiki
hvort sem andstæðingarnir eru
England, Þýskaland eða Ísland.“

Hann sagði króatíska liðið
leggja mikla áherslu á sóknarleik
en litla á varnarleikinn. „Króatar
spila sóknarbolta og hugsa ekki
mikið um varnarleikinn. Það eru
margir sterkir sóknarleikmenn í
liðinu og ég myndi segja að tvær

helstu stjörnur liðsins væru fram-
herjarnir Ivan Klasnic og Dado
Prso. Þeir eru báðir frábærir
framherjar og ljóst að íslenska
vörnin þarf að hafa sig alla við til
að stöðva þá.“ 

Zeljko sagði Króata hræðast
Eið Smára og hann taldi líklegt að
fyrirliði íslenska liðsins fengi
yfirfrakka á sig í leiknum. „Það
fer auðvitað eftir því hvar Eiður
spilar en það er líklegast að Igor
Tudor verði settur á hann. Hann
hefur spilað lengi á Ítalíu og er
vanur að berjast við heimsklassa
framherja. Króatar telja Eið vera
einn af fimm til sjö bestu fram-
herjum í heimi þannig að þeir vita
hvað hann getur.“

Zeljko sagðist aðspurður spá

Króötum sigri en það yrði ekki
auðvelt fyrir þá. „Króatar eru
með skrítið lið því að þeir geta
spilað eins og besta lið í heimi
einn daginn en verið ömurlega lé-
legir þann næsta.
Ef hlutirnir
ganga ekki upp
hjá þeim í byrj-
un leiks þá
geta þeir orðið
pirraðir. Ég
hallast að
sigri Króata
en það væri
frábær ár-
angur hjá
í s l e n s k a
liðinu ef
það næði

jafntefli,“ sagði Zeljko í samtali
við Fréttablaðið.

oskar@frettabladid.is

IVAN KLASNIC Þessi snjalli framherji er hættulegasti maður Króata að mati Zeljko

Króatar eru óstöðugir í leik sínum
Zelkjo Sankovic segir Króata geta verið besta lið heims einn daginn og ömurlegt það næsta en hallast
samt að sigri þeirra gegn Íslendingum í Zagreb á laugardaginn.

Man.Utd er á höttunum eftir nýj-
um markmanni til að leysa af

hinn mistæka Roy Carroll en hann
hefur enn sem
komið er ekki viljað
skrifa undir nýjan
samning við félagið.
Þessi norður-írski
markvörður lýsti því
yfir síðasta sumar
að hann vildi endi-
lega vera áfram hjá
Man.Utd en eftir að hafa misst sæti
sitt í liðinu fyrir nokkrum vikum virð-
ist honum hafa snúist hugur. „Það
er ekkert sem bendir til þess að
hann muni samþykkja samningstil-
boð okkar,“ segir David Gill fjár-
málastjóri Man.Utd. „Við munum nú
líta á hvaða markmenn eru á lausu
til að leysa Carroll af,“ segir Gill.

Íslandsmeistarinn í borðtennis,
Guðmundur E. Stephensen, held-

ur áfram að gera það gott með liði
sínu Malmö í Sví-
þjóð. Um helgina
átti hann frábæran
leik í fyrri leik und-
anúrslita sænsku
úrvalsdeildarinnar
og leiddi lið sitt til
sigurs gegn Halm-
stad, 5-3. Guð-

mundur lagði sænska landsliðs-
manninn Henrik Olsson 3-1 og síð-
an kínverska leikmanninn Huang
Dawei 3-1.

Milan Baros hjá Liverpool kveðst
mjög leiður yfir tæklingunni

sem hann beitti Alan Stubbs hjá
Everton í leik erkifjendanna á
sunnudaginn. Stubbs sagði í gær að
tækling Baros hefði
verið ófyrirgefanleg
en sá tékkneski
segir að hann hafi
alls ekki haft í huga
að meiða Stubbs.
„Ég ætlaði að
sparka í boltann. Ég
lokaði augunum og
setti löppina út og því miður fór
hún í hnéð á honum. Mér þykir það
leitt. Ég átti skilið að fá rauða
spjaldið,“ segir Baros.

Thierry Henry, sóknarmaður
Arsenal, sagði í gær að ekkert

gæti fengið hann til að yfirgefa her-
búðir Arsenal nema félagið sjálft

vildi það. „Ég er bú-
inn að koma mér
mjög vel fyrir hjá
Arsenal. Ég er mjög
ánægður og hef
mjög gott samband
við Arsene Wenger.
Í augnablikinu sé
ég ekki neitt sem

fengi mig til að vilja fara frá félag-
inu. Það væri þá helst ef félagið
vildi losna við mig eða ef ég missti
sæti mitt í liðinu sem ég færi fyrst
að hugsa minn gang,“ segir Henry.

Portúgalska ungstirnið hjá
Man.Utd, Christiano Ronaldo,

hefur viðurkennt að hafa látið sig
detta í nokkrum tilfellum á sínu
fyrsta ári með félaginu í fyrra. Ron-
aldo, sem lá undir
mikilli gagnrýni á
síðustu leiktíð fyrir
leikaraskapinn, seg-
ist nú hafa tekið
upp breyttan leikstíl
sem Alex Ferguson
hafi átt mikinn þátt í að hjálpa sér
að þróa. „Það er kannski rétt þegar
fólk segir að ég sé betri leikmaður í
ár því ég stunda ekki jafn mikinn
leikaraskap. Knattspyrnan í Englandi
er líkamlegri en í Portúgal og nú á
mínu öðru ári þekki ég betur inn á
hvernig best er að spila,“ segir Ron-
aldo.

Michael Schumacher, heims-
meistarinn í Formúlu 1

kappakstrinum, segir líklegt að ein-
hver bið verði á því að Ferrari vinni
sitt fyrsta mót á nýhöfnu keppnis-
tímabilinu. Schumacher og Rubens

Barrichello eru
ennþá að keyra
2004 útgáfuna af
Ferrari bílnum en
2005 útgáfan verð-
ur tekin í notkun
innan fárra vikna.

Þýski ökuþórinn segir að þá megi
keppinautar Ferrari fyrst fara að vara
sig. „Við erum sterkir og kunnum að
taka mótlætinu. Það verða engin
stór stökk tekin fyrir næsta mót í
Barein en okkur ætti að vegna vel á
Imola-brautinni. Ég er ekki farinn að
stressast, það eru fullt af stigum eft-
ir í pottinum og við bíðum eftir því
að 2005 bíllinn verði klár,“ segir
Schumacher.

ÚR SPORTINU

Tomislav Butina

Robert Kovac
Stjepan Tomas

Dario Srna    Niko Kovac   Jerko Leko    Josip Simunic

Ivan Klasnic   Dado Prso

Nico Kranjcar

Igor Tudor

3-5-2

ZELJKO SANKOVIC Segir mikla pressu
vera á Króötum enda krafa um þeir vinni
alla heimaleiki.
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Gjafakort

Hnakkatilboð 1
Þór
Alhliða hnakkur með
yfirdýnu,uppbyggður
á sama hátt og
Sport 2000.
Hnakknum fylgir
Professional Choice
teygjugjörð, Saga Collection ístöð og ein-
faldar Webbers ístaðsólar
Verð áður 105.780  Tilboðsverð 84.990

Afsláttur 20.790

Hnakkatilboð 3
Sport 2000 stuttur
Þessi alhliða spaða-
lausi hnakkur hefur svo
sannarlega slegið í gegn.
Hnakknum fylgir Pro-
fessional Choice teygju-
gjörð, Saga Collection
ístöð og einfaldar
Webbers ístaðsólar
Verð áður 135.780  Tilboðsverð 109.990

Afsláttur 25.790

NÝTT

Hnakkatilboð 2
Sport 2000
Vandaður hefðbundinn
alhliða hnakkur, 8 ára
reynsla. Hnakknum
fylgir Professional
Choice teygjugjörð,
Saga Collection
ístöð og einfaldar
Webbers ístaðsólar
Verð áður 115.780  Tilboðsverð 89.990

Afsláttur 25.880

Fermingargjafir
fyrir hestafólk

Lynghálsi 4 • 110 R. S: 567 3300 • www.hestarogmenn.is

OPIÐ Á LAUGARDAG
MIÐVIKUDAG 9-19 & LAUGARDAG 10-16

N† SEND
ING

Við erum að taka
upp nýja sendingu

af glæsilegum
Sonnenreiter

fatnaði.

Beislissett
Verð frá kr. 6.900

Skóbuxur m/rennilás
Verð frá kr. 7.900

Full búð af nýjum vörum
og spennandi tilboðum

Munið vinsælu
gjafakortin

HINGAÐ OG EKKI LENGRA Eiríkur Önundarson og félagar hans í ÍR komust ekki langt
gegn frábærri vörn Keflvíkinga og hér má sjá skelfingarsvipinn á Eiríki þegar Jón Nordal
Hafsteinsson kemur stökkvandi.

Verða þeir aftur end-
urræstir af ÍR-ingum?
Keflvíkingar unnu sjö leiki í röð í úrslitakeppninni
2003 eftir tap fyrir ÍR og sannfærandi sigur í Selja-
skóla í fyrrakvöld gæti boðað aðra sigurgöngu.
KÖRFUBOLTI Þeir sem urðu vitni af
frábærum 26 stiga sigri Keflvík-
inga í Seljaskólanum í undanúr-
slitum úrslitakeppni Intersport-
deildarinnar á mánudagskvöldið
eru örugglega margir á því að þar
fari verðandi Íslandsmeistarar
mæti Keflavíkurliðið jafneinbeitt
og ákveðið til leiks það sem eftir
líður úrslitakeppni. 

Í stað þess að komast í 2-0 eru
ÍR-ingar komnir aftur á byrjunar-
reit og þurfa að vinna aftur í
Keflavík þar sem Keflvíkingar
höfðu unnið 13 leiki í röð í úrslita-
keppninni fyrir sigur ÍR á Sunnu-
brautinni um síðustu helgi. 

Keflvíkingar hafa mikla
reynslu frá úrslitaleikjum síðustu
ár, ómetanlega reynslu úr úrslita-
keppninni og stóra og mikla
stuðningssveit sem setti mikinn
svip á Seljaskólann í fyrrakvöld.
Það er ekki langt síðan tap fyrir
ÍR endurræsti einbeitingu og sig-
urvilja Keflavíkurliðsins, sem var
þá eins og nú undir stjórn hins
sigursæla þjálfara Sigurðar Ingi-
mundarsonar.

Fyrir tveimur árum unnu ÍR-
ingar „óvæntan“ 17 stiga sigur
sigur á Keflavík í öðrum leik átta
liða úrslitanna í Seljaskóla og
tryggðu sér oddaleik í Keflavík
tveimur dögum síðar. Líkt og
Seljaskóla í fyrrakvöld komu

Keflvíkingar gríðarlega einbeittir
í þriðja leikinn, ÍR-ingar byrjuðu
reyndar ágætlega og voru yfir 15-
11 eftir 5 mínútna leik en þá hófst
ein rosalegasta skotsýning sem
hefur farið fram á fjölum Íþrótta-
hússins við Sunnubraut. Keflavík-
urliðið vann síðustu 15 mínútur
hálfleiksins með 46 stigum, 59-13. 

Á þessum kafla skoraði Kefla-
víkurliðið meðal annars 12
þriggja stiga körfur og leiddi með
42 stigum í hálfleik, 70-28. Kefla-
vík vann leikinn á endanum með
31 stigi og leit ekki um öxl í úr-
slitakeppninni. Liðið vann alls sjö
leiki í röð, skoraði yfir 100 stig í
þeim öllum og burstaði bæði
Njarðvík (3-0) og Grindavík (3-0)
og vann Íslandsmeistaratitilinn. 

Hver veit nema Breiðhyltingar
hafi kveikt neistann á ný í Kefla-
víkurhraðlestinni með því að
vinna þá í Keflavík á laugardag-
inn var, því svar liðsins í Selja-
skóla minnti mikið á leik Kefla-
víkurliðsins fyrir tveimur árum
þegar þeir settu met með því að
vinna sjö leiki í röð í einni úrslita-
keppni.

Næsti leikur fer fram í Kefla-
vík á laugardaginn og kemur í ljós
hversu sterkir ÍR-ingar eru, því
það er ekki á færi margra liða að
vinna tvo leiki í röð í Keflavík.

ooj@frettabladid.is

Knattspyrnumaðurinn Juan Fernando Arango er kominn til meðvitundar:

Heimta að gripið verði til aðgerða
FÓTBOLTI Real Mallorca heimtar að
spænska knattspyrnusambandið
grípi til aðgerða gegn Javi Navar-
ro, varnarmanni Sevilla, fyrir
brot hans á Juan Fernando
Arango, leikmanni Real Mallorca,
í leik liðanna á sunnudag. Navarro
og Arango lentu í harkalegu sam-
stuði þar sem Navarro setti oln-
bogann á undan sér og hafnaði
hann á andliti Arangos. Hann
steinrotaðist við höggið og var
ástand hans um tíma mjög alvar-
legt þar sem öndunarerfiðleikar
gerðu vart við sig á leið hans til
sjúkrahússins.

„Eftir að hafa horft á mynd-
band af atvikinu höfum við sent
formlega beiðni til knattspyrnu-

sambandsins þar sem það er beðið
um að nota hámarksrefsingu á
jafn gróft brot og um var að
ræða,“ segir í tilkynningu sem
Mallorca sendi frá sér í gær.

Að sögn talsmanns á sjúkra-
húsinu þar sem Arango dvelur fór
mun betur en á horfðist og er leik-
maðurinn kominn aftur til meðvit-
undar. Það vakti mikinn óhug þeg-
ar Arango fékk flog þar sem hann
lá óvígur á vellinum og greip mik-
ill ótti um sig á meðal leikmanna
beggja liða.

Arango kinnbeinsbrotnaði og
hlaut mjög slæman heilahristing í
samstuðinu sem Navarro sjálfur
segir að hafi verið algjört óvilja-
verk. ■

ÓHUGNANLEGT Augun ranghvolfdust og
líkami Arangos byrjaði allur að titra
skömmu eftur að hann rotaðist. Hann var
fluttur strax á sjúkrahús þar sem hann var
um tíma tengdur öndunarvél.
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Ég verð alltaf hálf-
partinn móðguð
þegar ég sé aug-
lýstar stelpu-
myndir í bíó.

Stelpumyndir eru
myndir eins og
Legally Blonde.
Myndir með Jenni-

fer Lopez, Britney
Spears eða Lindsey Lohan.

Myndir með leikkonum sem eru
líka söngkonur! Frábært! Innihalds-
lausar, formúlukenndar, húmors-
lausar og bara hreint og beint hund-
leiðinlegar myndir sem skilja ekki
neitt eftir sig. Afhverju á þetta að
vera svona fínt fyrir stelpur? 

Bráðum kemur líka út safnplata
sem sögð er „fyrir konur“ og inni-

heldur tónlistarmenn eins og Boys
II Men, Anastacia, Shania Twain,
Daniel Bedingfield, Ronan Keating,
Dido, George Michael og fleiri góða.
Safnplata fyrir konur virðist vera
það sama og safnplata fyrir hálf-
vita. Afhverju eru þetta tónlistar-
mennirnir sem við konurnar eigum
að fíla? Ég á ekki til orð. Shania
Twain??! Daniel Vibbingfield?? Það
eina sem tónlist þarf greinilega að
hafa til brunns að bera svo að við
konur fílum hana er að hún þarf að
vera væmin, söngvarinn þarf að
vera vemmilegur og óhæfur í sínu
fagi. Undirspil þarf helst að vera í
formi skemmtara eða panflautna og
lögin mega alls ekki vera hröð!
Bara hææææg og þææægileg. Af
því að við konurnar viljum hafa allt

svo róóóóleeeeegt og það má bara
tala svooooona við okkur. 

Allt í lagi, þetta er kannski fyrir
Létt 96,7 konurnar sem eru all-
margar og allt í lagi með það, en at-
huga skal að ekki eru allar konur
„Létt“ -konur. Þær konur lifa á því
að heyra sögur um hvernig annað
fólk kynntist ástinni sinni. Þær tala
með væminni röddu og segja aldrei
blótsyrði. Þær skrá sig í rómantísk-
an leik á Létt og senda inn söguna
um það, hvernig eiginmaðurinn bað
um hönd þeirra. Þær vinna svo róm-
antíska ferð á rómantíska eyju þar
sem þær rómantískast á rómantísk-
an hátt með rómantíska manninum
sínum. Og þær hlusta að sjálfsögðu
á Michael Bolton á meðan. Afsakið
meðan ég æli. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
BORGHILDUR GUNNARSDÓTTIR ER EKKI „LÉTT“ -KONA.

Stelpumyndir og konutónlist

M
YN

D
: H

EL
G

I S
IG

U
RÐ

SS
O

N

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Hví ert þú í svo þungum
þönkum fallega mær?

Hún var
sofandi!

Finnst þér allt í lagi
að Palli hafi málað

herbergið sitt svart?

SS öö gg uu rr   úú rr   
aa tt hh vv aa rr ff ii nn uu

Nei! Nei! 
Sparkið
boltanum
í þessa
átt!

Nei, ekki
þessa átt...
þessa átt!

Slakaðu á Davíð... þegar
krakkarnir eru á þessum

aldri eigum við að ýta undir
gleði þeirra, ekki sigur.

Úps!
Fór

aftur í
vitlaust
mark!
Ha ha
ha ha!

Markmiðinu náð!

„Gréta“

Þarna er Gréta.
Hún hefur átt

mörg dýr í lengri
tíma. 

Ef hún gæti
myndi hún taka
okkur öll heim. 

Bara ef húsið
hennar væri jafn-
stórt og hjartað.

Það varst þú 
sem leyfðir 
honum það. Ég veit,

en ég er
ekki 

alveg jafn
viss nú.

Stundum er svona hegð-
un merki um að börnin
þurfi hjálp. Við erum að

tala um
Palla...

...eina skiptið sem
hann hrópar á hjálp
er þegar hann þarf

að vaska upp.

Nú er hún
vöknuð!
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Það er eins með Gwen Stefani og
margar nútíma poppprinsessur.
Hún er aðeins jafn góð og upptöku-
stjórar hennar hverju sinni. Hún
virðist ekki hafa getað ákveðið
hvaða stefnu hún ætti að fara og réð
því til sín nokkra af heitustu upp-
tökustjórunum til að vinna eitt til
tvö lög. Á meðal þeirra sem koma
við sögu eru Dr. Dre, The Neptunes,
André 3000 og Nellee Hooper. Það
ætti þvi ekki að koma neinum á
óvart að plötuna vanti sárlega
stefnu. Hér er Gwen að þreifa fyrir
sér og platan ber öll einkenni lista-
manns sem hefur ekki mótað sinn
eigin stíl.

Stúlkan er ein skærasta stjarna

poppsins, þrátt fyrir að þetta sé að-
eins hennar fyrsta sólóplata. Hún
hefur náð að leiða hljómsveit sína
No Doubt til frama. Rödd hennar
getur þó virkað fremur pirrandi á
köflum. Platan er greinlega gerð
með það í huga að heilla krakka
undir 15 ára aldrinum og Gwen er
mest pirrandi þegar hún setur sig í
það hlutverk að skemmta smábörn-
um því þá hljómar hún jafn einlæg
og teiknimyndapersóna. Þegar hún
syngur eðlilega virkar hún best á
mig.

Þó að ég hafi tröllatrú á þessari
stelpu verð ég að viðurkenna að
þessi plata sé frekar litlaus og leið-
inleg. Þetta verður aldrei klassísk

poppplata en hún á eflaust eftir að
skila nokkrum slögurum til viðbót-
ar. Gwen verður að vanda sig betur
næst, ætli hún að halda höfði sínu
yfir vatni sem sólópopptónlistar-
maður í meginstraumnum.

Birgir Örn Steinarsson

Gwen er í ruglinu

GWEN STEFANI:
LOVE ANGEL MUSIC BABY

NIÐURSTAÐA: Fyrsta sólóplata Gwen Stefani
veldur vonbrigðum. Það er eins og þessi hæfi-
leikaríka og sjarmerandi stúlka hafi ekki vitað í
hvorn fótinn hún átti að stíga.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Heimasíðan techno.is var opnuð á
dögunum og til að fagna opnum
hennar verða haldin mikil teknó-
veisla á Grand Rokk á föstudags-
kvöld.

Fimm plötusnúðar munu troða
upp, auk þess sem Frank Murder,
öðru nafni Þorgeir Frímann Óð-
insson, og Tonik, eða Anton Kaldal
Ágústson, munu stíga á stokk. Á
meðal plötusnúðanna verða Dj
Grétar og Dj Aldís, sem er ný í
faginu og þykir afar efnileg. ■
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Opnun techno.is fagnað

DJ ALDÍS
Fimm plötusnúðar munu spila á
Grandrokk, þar á meðal Dj Aldís.

Sandra Bullock segist
hafa gaman af því að

takast á við óvenjuleg
hlutverk. „Ég er hætt

að taka örugg hlut-
verk. Ef hlutverk
hræða ekki líftór-
una úr manni þá á
maður ekki að
taka þeim. Gam-
anmyndirnar eru
erfiðastar að
mínu mati. Ef
þær virka ekki
þá verður út-
koman hryllileg,“
segir Sandra. 

Marcia Cross
sem fer með

hlutverk í
Desperate Hou-
sewives segir
móður sína
skammast sín fyrir
hlutverk sitt. Leik-
konan segist hafa
varað móður sína
við kynlífssenun-
um því hún gæti
farið hjá sér við
að horfa á þær.
Cross sem leikur
hreingerninga-
sjúka konu segir
móður sína hafa
misst allt álit á
þáttunum þegar
hún sá dóttur sína
á nærfötunum einum í sjónvarpinu. 

Eiginmaður Britney Spears, Kevin
Federline segir söngkonuna ekki

hafa vakið athygli
sína þegar þau
hittust fyrst. „Ég
var á tónleika-
ferðalagi með
henni í tvo mán-
uði og ég get
sagt ykkur það að
mér datt ekki í
hug að þetta
myndi gerast. Við
Britney hittumst
aldrei þá. Þetta
var þegar hún var
að verða rosalega
fræg. Ég hugsaði
ekkert um hana
þá og svo hitt-
umst við
nokkrum árum
seinna og þá fóru
hlutirnir að ger-
ast,“ segir

Federline sem giftist stúlkunni í
september á síðasta ári. 

Breski gamanleikarinn Ricky
Gervais hafnaði 5 milljóna

punda samningi við sjónvarpsstöð-
ina BBC. Hann segir ástæðuna vera
að hann vildi halda listrænu frelsi
sínu. „Ég hefði ekki
getað þolað
sjálfan mig ef
ég hefði tekið
samningnum.
Ég vil ekki vera
BBC-tík. Það
eina góða er
að ég hefði
fengið væna
summu af
peningum.
En ég þarf
ekkert pen-
ingana
vegna þess
að DVD-
diskurinn
minn selst
svo vel,“ segir
Gervais.



TINNA ÞORSTEINSDÓTTIR Mætir með vel undirbúna píanóið sitt á Ísafirði í kvöld.
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Evrópskur samruni verður í
Iðnó í kvöld þegar hljóm-
sveitin Karanova stígur þar

á svið. Hljómsveitin er samstarfs-
verkefni Tilraunaeldhússins og
nokkurra belgískra tónlistar-
manna, sem komu fyrst fram
saman á tónleikum í Belgíu í fyrra
í listamiðstöðinni Vooruit.

Þeir Jóhann Jóhannsson frá Til-
raunaeldhúsinu og Peter Ver-
meersch frá Belgíu semja tónlist-
ina, en með þeim koma fram þau
Kristín Björk Kristjánsdóttir,
Hilmar Jensson og Matthías Hem-
stock ásamt fjórum belgískum
hljóðfæraleikurum.

„Jóhann fékk mig inn í þetta til
að búa til eins konar frásagnar-
lega umgjörð utan um tónleik-

ana,“ segir Kristín Björk, öðru
nafni Kira Kira.

„Ég skrifaði nokkra texta þar
sem ég sat í litla hanskahólfinu sem
ég bjó í þegar ég var í Nice í haust.“

Þessa texta syngur hún við tón-
list þeirra Jóhanns og Peters. Tón-
listin er reyndar ekki eingöngu
þeirra verk, því hópurinn dvaldi
saman úti í Belgíu í eina fimm
daga þar sem þau spunnu saman
frá morgni til kvölds.

„Þeir Jóhann og Peter semja
músíkina, en svo koma allir með
sinn karakter inn. Það er alveg
pláss fyrir það.“

Kristín segir Tilraunaeldhúsið
hafa fundið sér sálufélaga úti í
Belgíu þar sem er listamiðstöðin
Vooruit.

„Við höfum verið að vinna með
þeim í þrjú ár og ekkert lát virðist
ætla að verða þar á. og upp úr því
eru alltaf að spretta ný lítil frjó-
korn,“ segir Kristín. Þau Jóhann
voru til dæmis að ljúka við að
gera tónlist við litla bíómynd sem
Erna Ómarsdóttir dansari leikur í.

Úti í Nice í Frakklandi bjó
Kristín einnig til litla bíómynd
sem verður sýnd með tónlistar-
flutningnum í Iðnó.

„Þetta er reyndar eins konar
ástand fremur en bíómynd með
framvindu. Þarna er lítil vera sem
er týnd inni á óðalssetri. Hún er að
horfa í kringum sig og við sjáum
allt sem hún sér í húsinu, bæði
sprungurnar í loftinu og innstung-
ur sem einu sinni voru fyrir raf-
magn og kristalsljósakrónur,
rykugar og brotnar.“

„Ég og vinur minn ákváðum
að leggja upp í leiðangur og sjá
hvort við gætum ekki skriðið inn
um glugga með super 8 kamer-
una og tekið myndir þarna inni.
En þegar við komum vorum við
svo heppin að það situr gömul og
virðuleg kona á veröndinni fyrir
utan og prjónar. Við spyrjum
hana hvort við megum fara inn í
húsið og mynda og þá breiðir hún
út faðminn og spyr hvort við
séum fólkið sem er komið til að
taka bíómynd. Við vorum svo
eins og draugar um allt húsið í
marga klukkutíma, en við frétt-
um aldrei af hinum sem höfðu
ætlað að koma og taka þarna
mynd.“

Á tónleikunum í kvöld kemur
einnig fram hin alíslenska hljóm-
sveit Benna Hemm Hemm. ■

EKKI MISSA AF…

... Gunnari Kvaran sellóleikara,
sem ætlar að flytja allar sex selló-
sónötur Bachs á þrennum tón-
leikum í Skálholti nú í dymbilvik-
unni og síðan aftur um mánaða-
mótin á tvennum tónleikum í
Salnum í Kópavogi.

... söngleiknum Óliver sem
sýndur hefur verið við miklar vin-
sældir hjá Leikfélagi Akureyrar að
undanförnu. Tvær allra síðustu
sýningar verða á laugardaginn
kemur.

... tveimur sjónvarpsþáttum um
skáldið Jóhann Sigurjónsson
sem sýndir verða í Ríkissjónvarp-
inu á skírdag og föstudaginn
langa.

Á föstudaginn langa verða tónleikar í Lang-
holtskirkju þar sem kór og kammersveit kirkj-
unnar flytja Jóhannesarpassíuna eftir Johann
Sebastian Bach.

Jóhannesarpassían er talið eitt glæsilegasta
kirkjutónverk sögunnar og er sérlega leikrænt.
Frásögn Jóhannesarguðspjallsins er undirstrik-
uð í tónlist snillingsins Bach, sem oft er nefn-
ur fimmti guðspjallamaðurinn. 

Með því að fylgja textanum færist áheyr-
andinn svo nálægt sögusviðinu að frásögnin
lifnar. Atburðarásin er svo hröð að líkja mætti
verkinu við óperu, en Kór Langholtskirkju svið-
setti verkið árið 1995 og vakti það mjög mikla
athygli. Einsöngvarar verða Ólöf Kolbrún Harð-
ardóttir sópran, Dóra Steinunn Ármannsdóttir
alt, Þorbjörn Rúnarsson guðspjallamaður og
aríur, Bergþór Pálsson Pílatus og aríur og
Ágúst Ólafsson Jesús og aríur. Konsertmeistari
er Júlíana Elín Kjartansdóttir og stjórnandi Jón
Stefánsson

Tónleikarnir verða klukkan 16 á föstudaginn
langa, og þeir verða síðan endurteknir laugar-
daginn 2. apríl klukkan 18.

Kl. 20.00 
Þau Sigrún Hjálmtýsdóttir og Jóhann
Friðgeir Valdimarsson syngja einsöng
með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands á
Vínartónleikum sem haldnir verða í
íþróttahúsi Síðuskóla á Akureyri í kvöld.
Stjórnandi er Guðmundur Óli Gunnars-
son.

menning@frettabladid.is

Jóhannesarpassían í Langholtskirkju

Eldað með belgískum
sálufélögum

!
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Tónlistarpáskar á Ísafirði
Mikið verður um að vera í tón-
listarlífinu á Ísafirði um pásk-
ana og verður úr mörgum tón-
leikum að velja fyrir tónlist-
arunnendur. Fyrir utan rokkhá-
tíðina Aldrei fór ég suður, sem
áður hefur verið greint frá hér
í Fréttablaðinu, verður tón-
leikahald á vegum Tónlistar-
félags og Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar sem ungt fólk ber
einnig hitann og þungann af.

Í kvöld verða tónleikar í
Hömrum undir yfirskriftinni
„Píanóið í nýju ljósi“ þar sem
Tinna Þorsteinsdóttir píanó-
leikari flytur nýstárleg píanó-
verk frá síðustu öld. Meðal ann-
ars breytir hún hljómi píanós-

ins í eins konar slagverkshljóð-
heim með því að setja í það
ýmsa framandi hluti á borð við
skrúfur, skífur og strokleður.

Tvær ungar söngkonur, þær
Herdís Anna Jónasdóttir og
Þórunn Arna Kristjánsdóttir,
verða með tónleika á sama stað
annað kvöld þar sem þær flytja
stutta og aðgengilega dagskrá
með píanóleik Sigríðar Ragn-
arsdóttur.

Loks ríkir sannkölluð páska-
stemmning á föstudaginn langa
í Ísafjarðarkirkju þar sem
Hljómsveit Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar heldur tónleika undir
yfirskriftinni „Heill míns
hjarta“. ■

Húsið í ýmsum myndum
Húsið á Eyrarbakka er í hópi
þekktari myndefna á Suðurlandi.
Sérkennilegt sjónarhornið sem
Húsið og viðbyggingin,
Assistentahúsið, mynda á fáa sína
líka og þykir eftirtektarvert og
hafa ófáar myndirnar verið tekn-
ar af byggingunum. Gjarnan hef-
ur verið horft með lotningu til
Hússins. Fyrrum vegna stöðu
íbúa þess í samfélaginu og á síðari
tímum sökum hins langa aldurs en
Húsið er í hópi fimm elstu timbur-
húsa landsins.

Í tilefni 240 ára aldurs Hússins
og þess að tíu ár eru um þessar

mundir síðan hafinn var flutning-
ur á sýningahaldi Byggðasafns
Árnesinga frá Selfossi í Húsið,
stendur safnið að lista- og ljós-
myndasýningunni Húsið í ýmsum
myndum. Þar er þessi aldna bygg-
ing skoðuð frá margvíslegu sjón-
arhorni og varpað ljósi á ýmsar
listtúlkanir sem henni tengjast.

Sýningin er opin í borðstofu
Hússins frá skírdegi til 16. maí
næstkomandi.

Söfnin á Eyrarbakka eru opin
frá skírdegi til annars í páskum
kl. 14-17 og um helgar á sama
tíma dags í apríl og maí. ■

�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is

LAUGARDAGUR

KARANOVA Hljómsveitirnar Karanova
og Benni Hemm Hemm koma fram í

Iðnó í kvöld þar sem andi Tilraunaeld-
hússins svífur yfir vötnum.
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Alltaf á mi›vikudögum!

JÓKER
2 MILLJÓNIR

Í FYRSTA VINNING

fiú vinnur
ekki nema flú spilir me›

BÓNUS-

7
MILLJÓNIR

VINNINGUR

Eins og alltaf er eftir miklu að slægjast í Víkingalottó
og því um að gera fyrir þig að taka þátt.
Náðu þér í Víkingalottómiða á næsta sölustað eða
á lotto.is og kipptu Jókernum með.

Vertu með fyrir kl. 17.

120120
milljónir

5050 7070
1. vinningur



■ ■ TÓNLEIKAR
� 20.00 Sinfóníuhljómsveit unga

fólksins heldur tónleika í Neskirkju í
Reykjavík. Á efnisskrá eru Pacific 231
eftir Honegger, konsert fyrir óbó og
hljómsveit eftir Martinu og Sinfónía í
d-moll eftir César Frank. Einleikari er
Matthías Birgir Nardeau en stjórn-
andi Gunnsteinn Ólafsson.

� 20.00 Tinna Þorsteinsdóttir píanó-
leikari flytur nýstárleg píanóverk frá
20. og 21. öld á tónleikum í Hömr-
um á Ísafirði.

� 20.00 Auður Guðjohnsen mezzó-
sópran og Ólafur Vignir Albertsson
píanóleikari flytja litríkt safn
söngverka eftir þekkt tónskáld í
Gerðubergi. 

� 20.00 Vínartónleikar Sinfóníu-
hljómsveitar Norðurlands verða í

Íþróttahúsi Síðuskóla á Akureyri. Ein-
söngvarar með hljómsveitinni eru
þau Sigrún Hjálmtýsdóttir og
Jóhann Friðgeir Valdimarsson og
stjórnandi er Guðmundur Óli Gunn-
arsson.

� 21.00 Karanova og Benni Hemm
Hemm verða með tónleika í Iðnó.

� 21.00 K.K. og félagar hans í hljóm-
sveitinni Grinders spila á Blúshátíð-
inni á Hótel Borg. Einnig koma fram
hljómsveitirnar Mood, Hot Damn!
og ungliðar blússins.

� 21.00 Gunnar Kvaran flytur tvær af
sex sellósvítum Bachs í Skálholts-
kirkju. Aðgangur er ókeypis.

� 22.30 Bamdaríska hljómsveitin
Good Clean Fun spilar á Grand
Rokk.

■ ■ SKEMMTANIR
� 23.00 Spútnik á Players í Kópa-

vogi. 

� Nostalgíu-flokkurinn Vinir vors og
blóma yfirtekur NASA við Austurvöll í
kvöld.

� Stórdansleikur með hinni einu
sönnu Brimkló í Klúbbnum við Gull-
inbrú.

� Dúettinn Acoustics skemmtir á Ara í
Ögri.

� Hljómsveitin Sent spilar á stórdans-
leik í Íþróttahöllinni á Akureyri. 

� Hljómsveitin Sixties spilar í Vélsmiðj-
unni á Akureyri. 

� Dj Svali á Sólon.

� Hljómsveitin Ég spilar á Celtic Cross
fram eftir nóttu. Frítt inn. 

� Atli skemmtanalögga stjórnar
djamminu á Pravda.

� Hljómsveitin Á móti sól skemmtir á
Prófastinum í Vestmannaeyjum.

� Brimkló hitar upp fyrir páskana á
Klúbbnum við Gullinbrú.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki síð-
ar en sólarhring fyrir birtingu.

Sinfóníuhljómsveit unga fólks-
ins heldur tvenna tónleika nú í
dymbilvikunni. Fyrri tónleik-

arnir verða í kvöld í Reykholts-
kirkju í Borgarfirði, en þeir seinni
annað kvöld í Neskirkju í Reykja-
vík.

„Þetta er annað verkefni hljóm-
sveitarinnar,“ segir Matthías Birgir
Nardeau óbóleikari, sem tók þátt í
stofnun hljómsveitarinnar í lok síð-
asta árs og leikur einleik með henni
á tónleikunum í kvöld og annað
kvöld.

„Þessi hljómsveit er fyrst og
fremst hugsuð til þess að gefa ung-
um og efnilegum íslenskum tónlist-
arnemum tækifæri til að takast á
við krefjandi klassíska tónlist,“ 
segir Matthías sem sjálfur stundar

framhaldsnám í Parísarborg.
„Fyrstu tónleikarnir okkar voru í
desember og tókust mjög vel.“

Á efnisskrá eru Pacific 231 eftir
Honegger, konsert fyrir óbó og
hljómsveit eftir Martinu og Sinfónía
í d-moll eftir César Frank. 

Matthías hefur að vonum ekki
áður leikið óbókonsertinn eftir
Martinu, en þessi konsert hefur einu
sinni áður verið fluttur hér á landi.

„Tónskáldið lauk við konsertinn
árið 1955 og það má segja að þetta
sé dæmigerð frönsk tónlist sem er á
köflum leikandi létt og skemmtileg.
Martinu var Tékki en bjó nánast alla
ævi í Frakklandi.“

Stjórnandi hljómsveitarinnar og
hvatamaður að stofnun hennar er
Gunnsteinn Ólafsson.

„Þetta var samstarf Gunn-
steins og nemenda í Reykjavík
sem vildu koma svona hljómsveit
á laggirnar. Hér var áður fyrr til
Sinfóníuhljómsveit æskunnar, en
hún hefur legið niðri í dálítið lang-
an tíma svo mörgum fannst vera
kominn tími til að byrja aftur með
eitthvað í þeim stíl.“

Tónleikarnir í Reykholti hefj-
ast klukkan 20 í kvöld, en í Nes-
kirkju klukkan 21 annað kvöld. Í
Reykholti syngja ennfremur sam-
einaðir borgfirskir kórar tvö lög
með hljómsveitinni.

Næsta verkefni hljómsveitar-
innar verða tónleikar á Siglufirði í
sumar þar sem hún flytur banda-
rísk verk. ■
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Unga fólkið spilar klassík

STÓRA SVIÐ

DRAUMLEIKUR 

e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.

Lau 9/4 kl 20,  Su 10/4 kl 20, Fi 14/4 kl 20        

Síðustu sýningar

HÍBÝLI VINDANNA 
leikgerð Bjarna Jónssonar eftir

vesturfarasögum Böðvars Guðmundssonar

Fi 7/4 kl 20, Fö 8/4 kl 20, Lau 16/4 kl 20,

Su 17/4 kl 20, Fi 21/4 kl 20, Fö 22/4 kl 20,

Lau 30/4 kl 20

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau

Lau 23/4 kl 20, Fö 29/4 kl 20

LÍNA LANGSOKKUR 
e. Astrid Lindgren
Lau 2/4 kl 14 - Aukasýning
Su 3/4 kl 14 - Aukasýning   
Lokasýningar

HOUDINI SNÝR AFTUR 
Fjölskyldusýning um páskana.
Frumsýning í kvöld kl 20 - UPPSELT,
Fi 24/3 kl 15, Fi 24/3 kl 20,

Lau 26/3 kl 15 - UPPSELT,  Lau 26/3 kl 20

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

SEGÐU MÉR ALLT 
e. Kristínu Ómarsdóttur

Fö 1/4 kl 20, Lau 9/4 kl 20

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA.
Fi 31/3 kl 20, Su 3/4 kl 20
- Ath: Miðaverð kr. 1.500

AMERICAN DIPLOMACY
eftir Þorleif Örn Arnarsson. Í samstarfi við 

Hið lifandi leikhús.

Fö 1/4 kl 20

Síðasta sýning

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur. 

Í kvöld kl 20 - UPPSELT, 

Fi 24/3 kl 20 - UPPSELT, 

Fi 31/3 kl 20

Fö 1/4 kl 20 - UPPSELT, 

Lau 2/4 kl 20 - UPPSELT,

Su 3/4 kl 20 - AUKASÝNING,

Fi 14/4 kl 20 - UPPSELT,

Fö 15/4 kl 20  - UPPSELT, 

Lau 16/4 kl 20, Su 17/4 kl 20

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA

Lau 2/4 kl 20, Lau 9/4 kl 20

Síðustu sýningar

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 10-18 mánudaga og þriðjudaga,
10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga      12-20 laugardaga og sunnudaga

LEIKHÚSVEISLA FYRIR HÓPA  
- UPPSKRIFT AÐ SKEMMTILEGU KVÖLDI 

Kl 18:00 Gleðistund í forsal - veitingasalan opin

Kl 18:30 Kynnisferð um leikhúsið 

- kynning á verki kvöldsins

Kl 19:00 Matseðill kvöldsins

Kl 20:00 Leiksýning kvöldsins

NÆRING FYRIR SÁL OG LÍKAMA - BÓKIÐ Í TÍMA

Börn 12 ára og yngri fá frítt
í Borgarleikhúsið í fylgd

fullorðinna
- gildir ekki á barnasýningar

KRINGLUKRÁIN UM HELGINA

• Fjölbreyttur sérréttamatseðill
   öll kvöld vikunnar
• Tilboðsmatseðill 
   fyrir Leikhúsgesti
• Hópamatseðill
• Sérsalur fyrir hópa

Borðapantanir í síma  568-0878 www.kringlukrain.is

Upplyfting
með dansleik
í kvöld

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

21    22 23   24    25   
Miðvikudagur

MARS

■ TÓNLEIKAR
■ TÓNLEIKAR

Blúshátíðin heldur áfram
Blúshátíðin í Reykjavík
heldur áfram í kvöld
með tónleikum þar sem
Kristján Kristjánsson
mætir með gömlu
hljómsveitinni sinni
Grinders. Þeir K.K.,
Þorleifur Guðjónsson,
Derrick „Big“ Walker og
Professor Washboard
frá Bandaríkjunum hafa
ekki spilað saman frá
því á eftirminnilegum
tónleikum í Tunglinu við
Lækjargötu árið 1989,
en ætla að stilla saman
strengi sína í kvöld á
Hótel Borg og flytja gamla blús-
standarda í anda götuspila-

mennskunnar sem þeir
stunduðu víða í Evrópu
fyrir hartnær tveimur
áratugum.

Nú fyrir skemmstu
komu út gamlar upp-
tökur með Grinders á
hljómplötu

Ekki er loku fyrir það
skotið að blúsdívan
Deitra Farr taki með
þeim lagið, en hún verð-
ur sjálf með tónleika á
Nordica Hotel á blúshá-
tíðinni annað kvöld.

H l j ó m s v e i t i r n a r
Mood og Hot Damn! hita

upp fyrir K.K. og félaga ásamt
nokkrum ungliðum blússins.

KRISTJÁN KRISTJÁNS-
SON Kemur fram með
Grinders á Hótel Borg í
kvöld.

MATTHÍAS BIRGIR NARDEAU LEIKUR EINLEIK Á ÓBÓIÐ Sinfóníuhljómsveit unga fólksins var stofnuð í vetur og er að halda aðra
tónleika sína nú í vikunni.
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Benedikt Erlingsson leikstjóri
svarar gagnýni á Draumleik.

Mér finnst rétt að leiðrétta þann
misskilning sem fram kemur í
umfjöllun Valgeirs Skagfjörð í
Fréttablaðinu þriðjudaginn 15.
mars að sýning okkar á Draum-
leik í Borgarleikhúsinu hafi verið
þriðja verkefni Nemendaleik-
hússins þetta árið. Það er rangt.
Draumleikur er 511. verkefni
Leikfélags Reykjavíkur í sam-
starfi við Leiklistardeild LHÍ.

Nemendaleikhúsið lýtur þeim
lögmálum að þar er af fremsta
megni leitast við að skapa jafn-
vægi í hlutverkaskipan innan eða
milli verkefna. Mér hefur sýnst
að þessum pedagógísku forsend-
um hafi verið fylgt í fyrri verk-
efnum hópsins í vetur.

Sýning okkar á Draumleik er
ekki nemendaleikhús. Því hafði ég
ekki þessar pedagógísku forsend-
ur, sem ég þekki þó vel af störfum
mínum fyrir leiklistarskóla. 

Í Draumleik er leikhópurinn
það mannlega hráefni sem unnið
er úr, svo vitnað sé í Lenín, og
markmiðið einfaldlega að búa til
leiklist sem einhvern varðar. Ef
önnur leikhúspólitík hefur svifið
yfir vötnum væri hún helst sú að
skapa aðstæður fyrir þessa tvo
ólíku hópa, leikara LR og útskrift-
arhópinn, til þess að fléttast 
saman og verða í hita leiksins að
samstæðum leikhóp, samstarfs-
mönnum og meðhöfundum að al-
vöru leiksýningu.

Mér finnst rétt að leiðrétta
þetta hér, þar sem í umfjöllun 
Valgeirs kemur fram sú skoðun að
leikstjórinn hafi brugðist skyld-
um sínum gagnvart nemendunum
og ekki veitt þeim öllum réttlát
tækifæri. Það er rétt að þetta
hæfileikaríka unga fólk er ekki
allt í jafn stórum hlutverkum í

sýningunni á Draumleik. Hins
vegar er það ekki rétt að ég haf
brugðist skyldum mínum, því þá
skyldu sem Valgeir vill leggja á
herðar mér hef ég aldrei axlað.

Ég er sannfærður um að fram-
tíðin mun leiða í ljós að allar
áhyggjur af þessum vaska hóp
eru óþarfar. Þau mun taka sitt
pláss og hafa þegar gert það. ■

Leikstjóri svarar gagnrýnanda

DRAUMLEIKUR Valgeir H. Skagfjörð skrifaði gagnrýni sem Benedikt Erlingsson leikstjóri
svarar.
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HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 564 0000

Hann trúir ekki
að vinur hennar
sé til þar til fólk
byrjar að deyja!

Missið ekki af 
þessum magnaða 
spennutrylli með 
Robert De Niro 
sem fær hárin 
til að rísa!

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

Sýnd kl. 1.30 og 3.30 m/ísl. tali

Sýnd kl. 5, 8 og 11 B.I. 14 ára
Sýnd í Lúxus kl. 3.30, 6.30 og 9.30

Sýnd kl. 8 og 10.20  B.i. 16

ATH: Nýja Star Wars EP III 

sýnishornið frumsýnt á undan 

myndinni!

 S.V. MBL 
 K&F X-FM

 
J.H.H. kvikmyndir.com

 S.V. MBL 

2 vikur á toppnum í USA 

& Íslandi. Yfir 19.000 gestir!

Sýnd kl. 1, 2, 3, 4, 6 m/ísl. tali
Sýnd kl. 2, 4, 6, 8 og 10 m/ensku tali

 ÓÖH DV 
 K&F X-FM

Frumsýning
Páskamyndin 2005

Hættulegasta 
gamanmynd ársins

SÍMI 551 9000

Sýnd kl. 10.15 B.i. 14

400 kr. 
í bíó!*

*Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Sýnd kl. 8 B.i. 14

 Ó.Ö.H. DV     S.V. Mbl

Sýnd kl. 3, 5.30, 8 og 10.30

2 vikur á toppnum í USA 

& Íslandi. Yfir 19.000 gestir!

Sýnd kl. 3.20, 5.40, 8.30 og 10.50 
B.i. 16

Hann trúir ekki
að vinur hennar
sé til þar til fólk
byrjar að deyja!

Missið ekki af þessum 
magnaða spennutrylli með 
Robert De Niro sem fær 
hárin til að rísa!

 S.V. MBL 

Sýnd kl. 3, 5.30, 8,30 og 11 B.I. 14 ára

 K&F X-FM

Sýnd kl. 4, og 6 m/ísl. tali
 ÓÖH DV   K&F X-FM

Frumsýning
Páskamyndin 2005

Hættulegasta 
gamanmynd ársins

Poppdívan Kylie Minogue er lögð
af stað í tónleikaferðalag og hélt
sína fyrstu tónleika í Glasgow fyr-
ir stuttu. Hún mætti fyrst á sviðið
klædd blárri John Galliano flík í
korselett stíl og hannað til þess að
leyfa frægum afturenda hennar
að njóta sín. „Ég er bæði stressuð
og spennt,“ sagði Kylie fyrir tón-
leikana. „Við erum búin að vera að
vinna að þessu í fjóra mánuði og
ég trúi því varla að það sé komið
að þessu.“

Kylie heillaði tónleikagesti upp
úr skónum með því að syngja lag-

ið Somewhere Over the Rainbow á
meðan hún hékk í stóru tungli.
„Þetta var ótrúlegt. Það hefur
enginn heyrt Kylie flytja þetta lag
áður,“ sagði tónleikagestur. Sýn-
ingin fer á milli landa og fyllir
sviðsmynd og leikmunir 15 sendi-
ferðabíla. Einn bíllinn geymir ein-
göngu fjaðrir. Kylie tekur bæði ný
og gömul lög á tónleikunum og má
þar meðal annars nefna lögin
Spinning Around, Chocolate,
Loco-Motion, I Should Be So
Lucky og Can't Get You Out of My
Head. ■

NERD hætt
störfum
Hljómsveitin NERD er hætt störf-
um. Að sögn Pharrell Williams,
eins þriggja meðlima sveitarinn-
ar, þurfti að leysa upp sveitina
vegna deilna þeirra við plötufyr-
irtækið Virgin Records.

„NERD er dáin. Ég er ósam-
mála stjórn Virgin Records og
þess vegna erum við hættir,“
sagði Williams. „Ég og Chad höld-
um samt áfram að gera eitthvað í
hljóðverinu. Shay er ennþá besti
vinur okkar og kannski eigum við
eftir að gera tónlist fyrir aðdáend-
ur okkar og leka henni á netið.
Hver veit?“

NERD gaf út tvær plötur sem
nutu báðar mikilla vinsælda. Þeir

Williams og Chad Hugo eru einnig
vinsælir upptökustjórar og voru
meðal annars mennirnir á bak við

fyrstu sólóplötu Justin Timberla-
ke, Justified, sem sló rækilega í
gegn á sínum tíma. ■

NERD Hljómsveitin NERD er hætt störfum vegna deilna við plötuframleiðandann Virgin
Records.

Kylie á tónleikaferðalagi

KYLIE MINOGUE
Hún er nú á tón-

leikaferðalagi og hélt
fyrstu tónleikana í 

Glasgow fyrir stuttu. 

Lotus TexStyle dúkarúlla
1,2 x 50 m

4.557.-

Bolsíus kerti
24,5 cm, 30 stk.

478.-

Lotus NexxStyle servíettur
39 x 39 cm, 80 stk.

222.-
Verð frá

Lotus Professional borðpappírsvörur
– setja lit á borðhaldið

Mánudaga til fö
studaga

frá kl. 8:00 til 1
8:00

Laugardaga frá

kl. 10:00 til 1
4:00

Nýr opnunartími

 í verslun RV:

R
V

20
29

Tilboð

mars 2005

20% afsláttur af NexxStyle

og LinStyle servíettum,

TexStyle og LinStyle dúkum

á rúllum.

Fyrir afmælisveislur,
   fermingar og brúðkaup



■ MÁL MICHAEL JACKSON■ TÓNLIST

Opnunarlagið á nýju Low plötunni
er mjög sterkt. Það minnir þó
óþægilega mikið á lagið Climbing
up the Walls með Radiohead. Af
einhverjum ástæðum fer það þó
ekkert í taugarnar á mér.

Aðaleinkenni Low hefur verið,
eins og nafnið gefur til, afar lág-
stemmd tónlist. Mjög hljóðlát og
oftast falleg. Stundum hafa þau
leyft sér að sökkva djúpt í niður-
sveiflunni og takast á við þungar til-
finningar með áhrifamiklum hætti.

Í þetta skiptið leyfa þau sér að
vera ögn beittari og harðari en
áður. Ég er þó ekki að segja að þau
séu komin út í þungarokkið, síður
en svo. Hér eru ennþá sömu fal-
legu raddútsetningarnar á ferð
hjá mormónahjónunum Alan
Sparhawk og Mimi Parker. Þau
leyfa sér bara að slá ögn fastar á
hljóðfæri sín en áður.

Að öðru leyti er þetta dæmi-
gerð Low plata. Ég get ekki
ímyndað mér annað en aðdáendur
viti nákvæmlega að hverju þeir
séu að ganga. Það kæmi mér líka
á óvart ef The Great Destroyer
ylli einhverjum þeirra vonbrigð-
um. Ég varð sérstaklega heillaður

af lagi sem heitir When I Go
Deaf. Undarlega fallegt lag, þótt
það fjalli um eitt af því sem ég
óttast mest í lífinu. Það versta er
að ég er byrjaður að heyra ver
með vinstra eyranu en því
hægra... sjiiitt. Rólegur... anda
inn, anda út.

Low skila af sér fínni plötu. Enn
einn koparpeningurinn í safnið.

Birgir Örn Steinarsson

Fínt, eins og alltaf

LOW: 
THE GREAT DESTROYER

NIÐURSTAÐA: Að hlusta á nýju Low plötuna er
eins og að fá gamlan vin í heimsókn. Hann er
kannski ögn pirraðri en áður en jafnar sig svo
um leið og hann fær tebollann sinn. Mér mun
alltaf þykja vænt um Low, sama í hvernig skapi
hann er í.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Tónleika-
veisla á Rás 2
Það verður mikil tónleikaveisla
á Rás 2 um páskana þegar spil-
aðar verða nokkrar upptökur
sem stöðin hefur gert undanfar-
ið. Á skírdag verður spilað brot
af því besta frá Blúshátíðinni í
Reykjavík á síðasta ári þar sem
meðal annars komu fram Guð-
mundur Pétursson, Vinir Dóra
og Blúsmenn Andreu. Daginn
eftir verður spiluð upptaka frá
árlegum hausttónleikum Harðar
Torfasonar sem voru haldnir í
Austurbæ í fyrra. Á páskadag
fara síðan í loftið tónleikar Mari-
anne Faithfull á Broadway þann
11. nóvember síðastliðinn sem
þóttu takast með miklum ágæt-
um. ■

Skalf og grét
af sársauka
Michael Jackson, sem er sagður
þjást af bakverkjum, skalf og
felldi tár af sársauka meðan á
réttarhöldunum yfir honum stóð.

Jackson mætti nokkrum mín-
útum of seint til réttarins og
seinkaði málflutningi sem því
nam. Dómarinn í málinu setti
ekkert út á þetta þrátt fyrir að
hafa hótað því að handataka
popparann ef hann mætti aftur
of seint í réttarsalinn eins og
hann gerði 10. mars. Þá lét hann
sjá sig klukkutíma of seint,
klæddur náttfötum. Kvartaði
hann þá yfir sömu bakverkjum
og eru að hrjá hann nú. ■ MICHAEL JACKSON Popparinn hefur þjáðst af bakverkjum undanfarið.
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MARIANNE FAITHFULL
Tónleikar þessarar gamalkunnu söngkonu

voru haldnir 11. nóvember á Broadway.



Á undanförnum árum hefur Jay
Leno nánast setið einn að þeim hópi
manna sem hafa haft gaman af
spjallþáttum hér heima. Fyrir
mörgum árum var hér stöð sem hét
Stöð 3 og sýndi David Letterman
en sú stöð lagði upp laupana og
„þessi“ Letterman náði aldrei fót-
festu. Um árabil hélt ég því að
Leno væri eini spjallþáttastjórn-
andinn í heiminum. Smám saman
fór mér hins vegar að finnast
fimmaurabrandararnir hans þunn-
ir, hláturinn hjá Kevin Eubanks
alltof skipulagður og Jaywalking
þreytt fyrirbæri. 
En þá opnaðist fyrir mér nýr heim-
ur og ég gerði mér grein fyrir því
að hugur minn ætti ekki heima hjá
Leno heldur Letterman.
David Letterman hefur jafnan ver-

ið umdeildur í bandarísku sjón-
varpi og hann er einn fárra sem
hefur verið kynnir á Óskarsverð-
launahátíðinni en ekki verið boðið
að gera það aftur. 
Þegar Johnny Carson lét af störf-
um bjuggust flestir við að Letter-
man tæki við af honum. NBC-sjón-
varpsstöðinni þótti hann hins vegar
of grófur og fékk Jay Leno í stað-
inn. Síðan þá hafa þeir varla talast
við og Letterman gerir jafnan grín
að Leno fyrir að hafa tilkynnt um
afsögn sína...eftir fimm ár. Aðrir
sem verða reglulega fyrir barðinu
á honum eru Oprah Winfrey og
Martha Stewart. 
Letterman hefur haft mikil áhrif á
spjallþáttastjórnendur og er Conan
O’Brian, sem tekur við af Leno, tal-
inn vera undir miklum áhrifum frá

honum. Og því spurning hvort Lett-
erman fái ekki uppreisn æru...eftir
fimm ár?
Þegar öllu er á botninn hvolft er
þátturinn ekki jafn uppskrúfaður
og hjá Leno og í raun veit maður
aldrei hvað getur gerst. Drew
Barrymore strippaði meira að
segja í einum þætti.

23. mars 2005 MIÐVIKUDAGUR

VIÐ TÆKIÐ
FREY GÍGJU GUNNARSSYNI FINNST LETTERMAN VERA SKEMMTILEGRI EN LENO

Óvæntar uppákomur og endalaust grín

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Disneystundin 18.01 Stjáni (13:26) 18.23 Sí-
gildar teiknimyndir (25:42) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Two and a Half Men (19:24) (e) 13.25 The
Osbournes (24:30) (e) 13.50 Whose Line is it
Anyway 14.15 Life Begins (1:6) (e) 15.05
Summerland (1:13) (e) 16.00 Barnatími
Stöðvar 2 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í
dag

SJÓNVARPIÐ

23.25

10 Things I Hate About You. Sagan er byggð á
leikriti Shakespeares, Snegla tamin, og er hér
færð í nútímaútgáfu.

▼

Bíó

20.30

Medium. Nýr myndaflokkur um einn þekktasta
miðil í Bandaríkjunum, Allison DuBois.

▼

Drama

19.15

Þak yfir höfuðið. Hlynur Sigurðsson fræðir
áhorfendur um fasteignamarkaðinn í dag.

▼

Viðskipti

7.00 Everybody loves Raymond (e) 7.30 Fólk –
með Sirrý (e) 8.20 The Swan (e) 9.10 Þak yfir
höfuðið (e) 9.20 Óstöðvandi tónlist 17.50 Cheers
– 1. þáttaröð (13/22) 

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.00 Strákarnir Nýr þáttur með Sveppa,

Audda og Pétri.
20.30 Medium (2:16) (Miðillinn) Bönnuð

börnum.
21.20 William and Mary (2:6) (William and

Mary 2)
22.10 Oprah Winfrey (Oprah Winfrey

2004/2005)
22.55 Prelude to a Kiss (Kossinn) Það er ást

við fyrstu sýn þegar Peter og Rita hitt-
ast og skömmu síðar eru þau komin
upp að altarinu. En í brúðkaupinu
birtist roskinn maður að nafni Julius
og biður um að fá að kyssa brúðina.
Peter verður ljóst að hann veit lítil
deili á þessari ungu eiginkonu sinni.
Aðalhlutverk: Alec Baldwin, Kathy
Bates, Meg Ryan. Leikstjóri: Norman
René. 1992. Leyfð öllum aldurshóp-
um.

0.40 Wings of the Dove 2.20 Fréttir og Ísland
í dag 3.40 Ísland í bítið (e) 5.15 Tónlistar-
myndbönd frá Popp TíVí 

23.25 Ég hata þig 1.00 Mósaík 1.35 Kast-
ljósið 1.55 Dagskrárlok

18.30 Líló og Stitch (24:28) (Lilo & Stitch)
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Gettu betur (7:7) Spurningakeppni

framhaldsskólanna, úrslitaþáttur, í
beinni útsendingu. Spyrill er Logi
Bergmann Eiðsson, spurningahöfund-
ur og dómari Stefán Pálsson og Andr-
és Indriðason annast dagskrárgerð og
stjórnar útsendingu.

21.25 Óp Þáttur um áhugamál unga fólksins.
Umsjónarmenn eru Kristján Ingi
Gunnarsson, Ragnhildur Steinunn
Jónsdóttir og Þóra Tómasdóttir og um
dagskrárgerð sjá Helgi Jóhannesson
og Elísabet Linda Þórðardóttir.

22.00 Tíufréttir
22.20 Handboltakvöld
22.35 Í brennidepli Fréttaskýringaþáttur í um-

sjón Páls Benediktssonar. e. Textað á
síðu 888 í Textavarpi. 

18.20 Innlit/útlit (e) 

23.30 Queer Eye for the Straight Guy (e)
0.15 One Tree Hill (e) 1.00 Þak yfir höfuðið
(e) 1.10 Cheers – 1. þáttaröð (13/22) (e)
1.35 Óstöðvandi tónlist 

19.15 Þak yfir höfuðið – fasteignasjónvarp
Skoðað verður íbúðarhúsnæði; bæði
nýbyggingar og eldra húsnæði en
einnig atvinnuhúsnæði, sumarbústaðir
og fleira og boðið upp á ráðleggingar
varðandi fasteignaviðskipti, fjármálin
og fleira. Umsjón hefur Hlynur Sig-
urðsson.

19.30 Everybody loves Raymond (e) Frank fer
í búð með Ray og Ally. Hann fær sér
að borða í búðinni þrátt fyrir að það
sé bannað. 

20.00 Fólk – með Sirrý 
21.00 America’s Next Top Model 

22.00 Law & Order: SVU Hópur siðlausra yfir-
gangsseggja í miðskóla pyntar og
drepur einn skólafélaga sinn og eykst
þá yfirgangurinn í skólanum til muna
og leiðir til frekari harmleiks.

22.45 Jay Leno 

6.00 Summer Catch 8.00 Billy Madison
10.00 Town & Country 12.00 Johnny English
14.00 Summer Catch 16.00 Billy Madison
18.00 Town & Country 20.00 Johnny English
22.00 Friday After Next (Bönnuð börnum)
0.00 City Slickers 2.00 American Outlaws
(Stranglega bönnuð börnum) 4.00 Friday Aft-
er Next (Bönnuð börnum) 

OMEGA

8.00 Ron P. 8.30 Ísrael í dag 9.30 Joyce M. 10.00
Daglegur styrkur 11.00 Miðnæturhróp 11.30 Um
trúna og tilveruna 12.00 Freddie F. 12.30 Dr. D. Cho
13.00 Daglegur styrkur. 14.00 Joyce M. 14.30 M.
Lyon 15.00 Vatnaskil 16.00 Daglegur styrkur 17.00 S.
Graig 17.30 Maríusystur 18.00 Joyce M. 18.30 Ron P.
19.00 Daglegur styrkur 19.30 Ron P. 20.00 Ísrael í
dag 21.00 Gunnar Þorst. 21.30 Joyce M. 22.00
Daglegur styrkur 23.00 Blandað efni.

AKSJÓN

7.15 Korter 20.30 Aksjóntónlist 21.00 Níubíó.
A Shot at Glory 23.15 Korter 

▼

▼

▼

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn. 

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn. 

EUROSPORT
12.30 All sports: WATTS 13.00 Football: Eurogoals 14.00 Tri-
al: World Indoor Championships Rome 15.00 Curling: World
Championships (women) Scotland 17.30 Figure Skating:
World Championship Moscow Russia 18.45 Olympic Games:
Olympic Magazine 19.15 Equestrianism: World Cup ‘s Her-
togenbosch Netherlands 20.15 Golf: U.S. P.G.A. Tour Bay Hill
Invitational 21.15 Golf: the European Tour Madeira Island
Open 21.45 All Sports: Wednesday Selection 22.00 All
Sports: Casa Italia 22.15 News: Eurosportnews Report 22.30
Football: UEFA Champions League Classics

BBC PRIME
12.00 EastEnders 12.30 Passport to the Sun 13.00 Let’s
Write a Story 13.20 Friends International 13.30 Teletubbies
13.55 Tweenies 14.15 Fimbles 14.35 Bill and Ben 14.45 The
Story Makers 15.05 The Really Wild Show 15.30 The Weakest
Link 16.15 Big Strong Boys 16.45 Bargain Hunt 17.15 Ready
Steady Cook 18.00 Doctors 18.30 EastEnders 19.00
Location, Location, Location 19.30 A Place in France 20.00
Safe as Houses 21.00 How to Get a New Life 22.00 Red Cap
22.50 Murder in Mind 23.45 Black Cab 0.00 Dame Alicia
Markova

ANIMAL PLANET 
12.00 Vets in Practice 12.30 Emergency Vets 13.00 Science
of Shark Attacks 14.00 Secret Life of Crocodiles 15.00 Wild-
life SOS 15.30 Aussie Animal Rescue 16.00 The Planet’s
Funniest Animals 16.30 Amazing Animal Videos 17.00
Growing Up... 18.00 Monkey Business 18.30 Big Cat Diary
19.00 Science of Shark Attacks 20.00 Secret Life of Crocodi-
les 21.00 Emergency Vets 21.30 Hi-Tech Vets 22.00 Killing for
a Living 23.00 Pet Rescue 23.30 Breed All About It 0.00 Vets

in Practice

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Landslides 13.00 Dogs with Jobs 13.30 Chimp Diaries
14.00 Frontlines of Construction 15.00 Marine Machines
16.00 Honey Badger – Meanest Animal in the World? 17.00
Battlefront 18.00 Landslides 19.00 Dogs with Jobs 19.30
Chimp Diaries 20.00 Honey Badger – Meanest Animal in the
World? 21.00 Frontlines of Construction 22.00 Marine
Machines 23.00 Mystery of the Dakar 0.00 Interpol In-
vestigates 1.00 Frontlines of Construction

DISCOVERY 
12.05 Extreme Engineering 13.00 Building the Ultimate 13.30
Massive Machines 14.00 Weapons of War 15.00 Extreme
Machines 16.00 Rex Hunt Fishing Adventures 16.30 John
Wilson’s Fishing Safari 17.00 Stress Test 18.00 A Racing Car
is Born 19.00 Mythbusters 20.00 Secret Submarine 21.00
Face of Evil Reinhard Heydrich 22.00 Plague 23.00 Forensic
Detectives 0.00 Extreme Machines 1.00 My Titanic12.00
Kvinder på toppen 12.15 Venter på Far 12.20 F¢r usynlig-
heden 12.40 Magtens billeder – Hvorfor har mænd magten?
13.40 Juulia’s Sandheder 14.25 Muppet Show 14.50 Ny-
heder på tegnsprog 15.00 Boogie 16.00 Trolddomsæsken
16.25 Min far er bokser 16.50 Grumme historier om
grusomme b¢rn 17.00 Det, der med b¢rn 17.30 TV Avisen
med Sport og Vejret 18.00 Fint skal det være 18.30 DR-Deru-
de med S¢ren Ryge Petersen 19.00 Kronprinseparret i
Australien 20.00 TV Avisen 20.25 SportNyt 20.35 Hard Rain
22.10 Onsdags Lotto 22.15 Dræbende sværd 0.00 Boogie

MTV
12.00 Boiling Points 12.30 Just See MTV 14.00 SpongeBob
SquarePants 14.30 Wishlist 15.00 TRL 16.00 Dismissed
16.30 Just See MTV 17.30 MTV:new 18.00 Hit List UK 19.00
MTV Making the Movie 19.30 Making the Video 20.00 The
Osbournes 20.30 Jackass 21.00 Top 10 at Ten 22.00 MTV
Mash 22.30 Pimp My Ride 23.00 The Lick 0.00 Just See MTV

VH1
12.00 VH1 Hits 16.00 So 80’s 17.00 VH1 Viewer’s Jukebox
18.00 Smells Like the 90s 19.00 VH1 Classic 19.30 Then &

Now 20.00 Mike Tyson Rise & Rise Of 21.00 The Rock Rise &
Rise Of 22.00 VH1 Rocks 22.30 Flipside

CLUB
12.20 Arresting Design 12.45 Famous Homes & Hideaways
13.10 Vegging Out 13.35 Crime Stories 14.30 What Men
Want 15.00 Cheaters 15.45 Fashion House 16.10 The Revi-
ew 16.35 Arresting Design 17.00 Yoga Zone 17.25 The Met-
hod 17.50 Crime Stories 18.45 The Review 19.15 Arresting
Design 19.40 The Roseanne Show 20.25 Cheaters 21.10
Hotter Sex 22.00 Spicy Sex Files 22.50 Men on Women

E! ENTERTAINMENT
12.00 Jackie Collins Presents 13.00 E! News 13.30 Life is
Great with Brooke Burke 14.00 The E! True Hollywood Story
16.00 101 Sensational Crimes of Fashion 18.00 The Soup
18.30 Behind the Scenes 19.00 E! News 19.30 Life is Great
with Brooke Burke 20.00 101 Sensational Crimes of Fashion
21.00 Jackie Collins Presents 22.00 The E! True Hollywood
Story 23.00 101 Sensational Crimes of Fashion 0.00 E! News
0.30 Behind the Scenes

CARTOON NETWORK 
12.05 Scooby-Doo 12.30 Spaced Out 12.55 Courage the
Cowardly Dog 13.20 Samurai Jack 13.45 Foster’s Home for
Imaginary Friends 14.10 Ed, Edd n Eddy 14.35 Codename:
Kids Next Door 15.00 Dexter’s Laboratory 15.25 The Cramp
Twins 15.50 The Powerpuff Girls 16.15 Johnny Bravo 16.40
Samurai Jack 17.05 Megas XLR 17.30 Tom and Jerry 17.55
Scooby-Doo 18.20 Looney Tunes 18.45 Ed, Edd n Eddy

JETIX
12.20 Gadget and the Gadgetinis 12.45 Black Hole High
13.10 Lizzie Mcguire 13.35 Braceface 14.00 Hamtaro 14.25
Moville Mysteries 14.50 Pokémon VI 15.15 Digimon I 15.40
Spider-Man 16.05 Sonic X 16.30 Totally Spies

MGM
12.05 The Man from Button Willow 13.25 Valdez Is Coming
14.55 White Lightning 16.35 Inside Out 18.00 Joseph
Andrews 19.40 Warm Summer Rain 21.05 Summer Heat
22.25 Too Outrageous! 0.15 633 Squadron 1.50 Where It’s at
3.35 The File of the Golden Goose
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mögnuð fjölskyldusýning!

DAVID LETTERMAN Gerir óspart grín
að þeirri ákvörðun Jay Leno að ætla að
hætta...eftir fimm ár.
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SÝN

22.00

Olíssport. Arnar, Hörður, Guðjón og Þorsteinn
tala um helstu íþróttaviðburði heima og erlend-
is.

▼

Íþróttir

7.00 Olíssport 

23.15 World Series of Poker 

19.00 Bestu bikarmörkin (England’s Greatest
Goals)

20.20 UEFA Champions League (Gullleikir)
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu

íþróttaviðburði heima og erlendis. Það
eru starfsmenn íþróttadeildarinnar
sem skiptast á að standa vaktina en
kapparnir eru Arnar Björnsson, Hörður
Magnússon, Guðjón Guðmundsson
og Þorsteinn Gunnarsson.

22.30 David Letterman Það er bara einn Dav-
id Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

18.15 David Letterman 

POPP TÍVÍ

7.00 Jing Jang 18.00 Fríða og dýrið 19.00 I
Bet You Will 19.30 Tvíhöfði (e) 20.00 Game
TV 20.30 Sjáðu 21.00 Ren & Stimpy 2 21.30
Animatrix 22.03 Jing Jang 22.40 Real World:
San Diego 

45

▼

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.50 Auðlind 13.05 Orð skulu standa 14.03
Útvarpssagan, Saga sonar míns 14.30 Mið-
degistónar 15.03 Tónaljóð 16.13 Hlaupanót-
an 17.03 Víðsjá
18.25 Spegillinn 19.00 Vitinn 19.30 Laufskálinn
20.05 Þjóðbrók 20.15 Sáðmenn söngvanna
21.00 Út um græna grundu 22.15 Lestur Pass-
íusálma 22.25 Styrjaldir – skemmtun og skelfing
23.05 Fallegast á fóninn 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland í bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason
16.00Reykjavík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland í dag 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með ástarkveðju.

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland
16.10 Dægurmálaútvarp Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00
Sjónvarpsfréttir og Kastljósið 20.00 Gettu
betur 21.25 Tónlist að hætti hússins
22.10 Geymt en ekki gleymt 0.10 Glefsur
1.03 Ljúfir næturtónar 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

6.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Lauf-
skálinn 9.40 Slæðingur 9.50 Morgunleikfimi
10.13 Á þjóðlegu nótunum 11.03 Samfélagið
í nærmynd 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Umsjón: Sigmund-
ur Ernir Rúnarsson og Sigurjón M. Egilsson.
13.01 Hrafnaþing – Umsjón: Ingvi Hrafn
Jónsson.
14.03 Er það svo – Umsjón: Ólafur B.
Guðnason. 15.03 Allt og sumt með Hallgrími
Thorsteinsson og Helgu Völu Helgadóttur.

17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson. 

7.03 Góðan dag með Góðan dag með Ró-
bert Marshall. 9.03 Dagmál Odds Ástráðs-
sonar og Rósu Bjarkar Brynjólfsdóttur. 

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA ING-
ÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR 

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEIN-
HORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR 
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTT-
URINN 17.05 TÖLVUR & TÆKNI 18.00 Meinhornið
(endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi. 

Spennan magnast í America’s Next Top Model og
stelpurnar berjast sem aldrei fyrr um titilinn „Ofurfyr-
irsæta Bandaríkjanna.“
Í kvöld verður margt um dýrðir og ber hæst að Tyra
Banks kynnir stelpurnar fyrir vinkonu sinni Kate
Dillon, fyrstu þybbnu ofurfyrirsætunni í Vouge. Kate
segir stelpunum sögu um átröskun sína og loks játar
Cassie syndir sínar. 
Seinna í þættinum ákveða Ann og Eva að leika sér
með matinn hennar Cassie og það vekur ekki mikla
lukku. Og sem fyrr þarf Tyra og dómnefndin að reka
eina stelpu heim.

VIÐ MÆLUM MEÐ...
SKJÁREINN kl. 21.00AMERICA’S NEXT TOP MODEL

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Tyra Banks.

Cassie játar syndir sínar

Svar:Louis Batiste úr kvikmynd-
inni Eve’s Bayou frá árinu 1997.

„To a certain type of woman, I am a
hero. I need to be a hero.“

»

TCM
20.00 How the West Was Won 22.30 Soylent Green 0.05 The
White Cliffs of Dover 2.10 Little Caesar 3.30 Escape From East
Berlin

HALLMARK
12.00 Barbara Taylor Bradford’s Voice of the Heart 13.45 Find-
ing Buck McHenry 15.15 Out of Time 17.00 Touched By An
Angel II 18.00 A Place Called Home 19.30 Law & Order 20.15
Choices 21.45 Gunpowder, Treason & Plot

BBC FOOD
12.00 Beauty and the Feast 12.30 Antonio Carluccio’s Italian
Feast 13.30 Ready Steady Cook 14.00 Soul Food 14.30
Kitchen Takeover 15.00 Can’t Cook Won’t Cook 15.30
Gondola On the Murray 16.30 Ready Steady Cook 17.00 The
Italian Kitchen 17.30 Rocco’s Dolce Vita 18.00 The Naked
Chef 18.30 Dinner in a Box 19.30 Ready Steady Cook 20.00
Soul Food 20.30 Grigson 21.00 Can’t Cook Won’t Cook
21.30 Friends for Dinner 22.30 Ready Steady Cook

DR1
12.00 Kvinder på toppen 12.15 Venter på Far 12.20 F¢r usyn-
ligheden 12.40 Magtens billeder – Hvorfor har mænd magten?
13.40 Juulia’s Sandheder 14.25 Muppet Show 14.50 Ny-
heder på tegnsprog 15.00 Boogie 16.00 Trolddomsæsken
16.25 Min far er bokser 16.50 Grumme historier om
grusomme b¢rn 17.00 Det, der med b¢rn 17.30 TV Avisen
med Sport og Vejret 18.00 Fint skal det være 18.30 DR-Deru-
de med S¢ren Ryge Petersen 19.00 Kronprinseparret i
Australien 20.00 TV Avisen 20.25 SportNyt 20.35 Hard Rain
22.10 Onsdags Lotto 22.15 Dræbende sværd 0.00 Boogie

SV1
12.10 Sixties 13.10 Fanny & Elvis 15.00 Rapport 15.05 Plus
15.35 Familjen Anderson 16.00 Sverige! 16.30 Krokodill
17.00 BoliBompa 17.01 Myror i brallan 17.30 Corneil & Bern-
ie 18.00 Rea 18.30 Rapport 19.00 Packat & klart 19.30 Mitt i
naturen 20.00 Syndare i sommarsol 21.35 Kärlek på kåken
22.25 Rapport 22.35 Kulturnyheterna 22.45 Saltön 23.45
Med mördarens ögon 0.40 Sändningar från SVT24

Amanda fær hreingern-
ingaræði í kvöld.
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Lárétt: 1 reisa, 6 bón, 7 píla, 8 í röð, 9
fuglamál, 10 andstutt, 12 slök, 14 nær-
skyrtu, 15 komast, 16 jökull, 17 skipa-
lægi, 18 væta.
Lóðrétt: 1 kvennamaður, 2 lengst frá, 3
einkennisstafir skipa, 4 reikistjörnuna, 5
fugl, 9 fleti, 11 dimmviðri, 13 líkamshluti,
14 nafar, 17 sex.
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Rapparinn heimsfrægi Snoop
Dogg mun halda tónleika hér á
landi í sumar. Ekki hefur fengist
staðfest nákvæmlega hvenær tón-
leikarnir verða haldnir eða hvort
þeir verði í Egilshöll eða
Kaplakrika. Þó getur svo farið að
tónleikarnir verði haldnir í öðru
húsi.

Snoop fer í sumar í tónleika-
ferð um Evrópu til að fylgja eftir
nýjustu plötu sinni, R&G: The
Masterpiece, sem hefur hlotið
mjög góðar viðtökur. Mun hann
fara til Íslands annað hvort í byrj-
un ferðarinnar eða lok hennar. 

Snoop Dog hefur gert garðinn
frægan með lögum á borð við Gin
& Juice, What's My Name, Drop it
like its hot, Beutiful og Murder
Was The Case

Snoop Dogg til Íslands

SNOOP DOGG Heldur tónleika á Íslandi í
sumar, rappáhugamönnum til mikillar

gleði.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8
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3
2

Herdís Þorgeirsdóttir.

Samtök iðnaðarins.

Þú fullkomnar mig og Ást.

Kristín Ólafsdóttir, sambýliskona
Björgólfs Thors Björgólfssonar,
fæddi 16 marka dreng á sjúkra-
húsi í London á sunnudaginn,
þann 20. mars. Móður og barni
heilsast vel og talsmaður Björg-
ólfs Thors segir að nýbakaður
pabbinn sé í sjöunda himni.

Björgólfur Thor fagnaði sjálf-
ur 38 ára afmælisdegi sínum 19.
mars, degi áður en honum fæddist
erfinginn sem er því sannkölluð
afmælisgjöf. Björgólfur Thor
komst nýlega, fyrstur Íslendinga,
á lista bandaríska viðskiptatíma-
ritsins Forbes yfir fimm hundruð
ríkustu menn heims þannig að
sonur hans og Kristínar, sem kom
í heiminn á vorjafndægrum, er
ríkasta barn Íslandssögunnar og
væntanlega sannkallaður vormað-
ur Íslands.

Sonur Björgólfs og Kristínar
deilir afmælisdegi með andans
jöfrum og öndvegisfólki á lista-
sviðinu og ber þar fyrstan að
nefna norska leikskáldið Henrik
Ibsen sem fæddist þann 20. mars
árið 1928. Tenórsöngvarinn
Lauritz Melchior átti einnig af-
mæli á þessum degi, fæddur
1890. Þá eiga Hollywood-stjörn-
urnar William Hurt, Spike Lee,
Theresa Russell og Holly Hunter
afmæli 20. mars en þekktustu Ís-
lendingarnir sem eiga þennan af-
mælisdag eru Gísli Rúnar Jóns-
son leikari og Pétur Kr. Hafstein,
fyrrum hæstaréttardómari og
sagnfræðinemi.

Drengnum nýfædda hefur
ekki enn verið valið nafn en flest-
ir veðja á að hann verði nefndur
eftir föður sínum og afa og menn

sem þekkja vel til viðskiptalífs-
ins á Íslandi telja víst að hefðin
muni ráða úrslitum og að
Björgólfur þriðji muni því, þegar
fram líða stundir, sitja við hlið
föður síns í stjórnarherbergjum
og við samningaborð úti í hinum
stóra heimi viðskiptanna. Það er
þó ekkert gefið í þessum efnum,
frekar en viðskiptunum, og það
má ekki gleyma því að drengur-
inn á annan afa, Ólaf H. Jónsson,
sem var á sínum yngri árum einn
efnilegasti handboltakappi sem
þjóðin hefur alið. Drengurinn
getur því gengið að nöfnum
tveggja afreksmanna á ólíkum
sviðum vísum þegar það kemur
að öfunum en foreldrar hans eru
vitaskuld þekktir fyrir að fara
eigin leiðir og gætu allt eins skírt
hann út í loftið. ■

BJÖRGÓLFUR THOR Eignaðist son degi eftir að hann fagnaði 38
ára afmæli sínu. Strákurinn kom í heiminn á vorjafndægrum, sann-
kallaður vormaður Íslands.

KRISTÍN ÓLAFSDÓTTIR Fæddi hraustan 16 marka dreng á
sunnudaginn og er vitaskuld í sjöunda himni, rétt eins og pabbinn
en móður og barni heilsast vel.

Björgólfur Thor og Kristín Ólafsdóttir: Eignuðust hraustan son í London.

Vormaður Íslands fæddur

Eins og þýskt mellu-
popp

Þetta er svona svolítið
töff lag. Samt ansi gamal-
dags. Ég hef alveg trú á
Selmu, hún á eftir að
standa sig vel. En mér
finnst Þorvaldur Bjarni
gera frekar keimlík lög og
sándið hans alltaf örlítið
gamaldags. Þetta er
svona eins og þýskt
mellupopp.

Eurovisionlegt

Jaa, mér fannst það
Eurovisionlegt allavega.
Með svolítlum suðrænum
áhrifum. Höfundarnir virð-
ast vera pínulítið að reyna
að heilla frændur okkar í
Tyrklandi. Ég hef alveg trú
á þessu lagi eins og öðr-
um Eurovision-lögum frá
okkur. Það er aldrei að
vita hversu langt það fer. 

Ýmsir góðir punktar

Mér finnst þetta bara al-
veg ágætt lag. Það eru
ýmsir góðir punktar í því.
Ég hef alltaf haft trú á
okkar framlagi í Eurovision
og vona að þetta gangi
vel í þetta sinn. Ég fylgist
örugglega með keppninni
í ár. 

Hvernig finnst þér Eurovision-lagið?

ÞRÍR SPURÐIR

STEFÁN MÁNI 
Rithöfundur.

ÞÓRUNN SVEINBJARN-
ARDÓTTIR Þingkona
Samfylkingarinnar.

MAGNÚS STEFÁNSSON 
Þingmaður Framsóknar-
flokksins.

...fær þyrluáhöfn Landhelgisgæsl-
unnar sem bjargaði þremur ung-
mennum af hálendinu í fyrradag.

HRÓSIÐ

Lárétt: 1byggja, 6ósk,7ör, 8st,9bra,
10móð,12lin,14bol,15ná,16ok,17
var, 18raki.
Lóðrétt: 1bósi,2yst,3gk,4jörðina,5
ara,9ból,11þoka,13nári,14bor, 17vi.

» BETRI
SJÓNVARPSDAGSKRÁ
Á MIÐVIKUDÖGUM

Úrslitastund í Gettu betur:

MA aldrei tap-
að í úrslitum
Lið Menntaskólans á Akureyri og
lið Borgarholtsskóla keppa í
kvöld til úrslita í spurninga-
keppninni Gettu betur. Viður-
eignin fer fram í íþróttahúsi
Breiðabliks í Smáranum í Kópa-
vogi og mun hundrað manna
stuðningslið fylgja liði MA frá
Akureyri.

Keppnislið MA flýgur suður í
dag en stuðningsliðið fer akandi
á tveimur rútum. Einar Sig-
tryggsson, þjálfari MA-liðsins,
segir sína menn hafa tekið loka-
æfinguna í gær og á hann von á
að þeir verði vel stefndir í kvöld.
„MA hefur tvisvar komist í úrslit
spurningakeppninnar, '91 og '92,
og í bæði skiptin fórum með sig-
ur af hólmi. Lið frá Borgarholts-
skóla hefur aldrei unnið keppn-
ina en í tvígang tapað í úrslitum
og því eru þeir orðnir blóðþyrst-
ir,“ segir Einar.

Bergþóra Benediktsdóttir,
formaður nemendafélags MA,
segir að enn fleiri stuðnings-
menn hefðu fylgt liðinu ef nem-
endur væru ekki komnir í páska-
frí og farnir tíl síns heima. „Ég á
von á að stuðningsmenn Borgar-
holtsskóla verði mun fleiri og því
skora ég á gamla MA-inga að
mæta í kvöld og styðja okkur,“
segir Bergþóra.

- kk

KEPPNISLIÐ MA Benedikt Víðisson, Ás-
geir Berg Matthíasson og Tryggvi Páll
Tryggvason munu hafa hjá sér tréstyttu á
keppnisborðinu sem á að veita þeim inn-
blástur.



Sundíþróttin á Íslandi er komin á hærra stig
Sunnudaginn 2. janúar tók Reykjavíkurborg formlega í notkun stærstu innisundlaug 
landsins í Laugardalnum og bauð fyrstu gestunum að stinga sér til sunds.

Með tilkomu þessa stórglæsilega mannvirkis, sem byggt er í samræmi við alþjóðlegar 
kröfur um keppnislaugar, hófst nýr kafli í sundsögu Íslands sem bæði keppnisfólk 
og almennir sundiðkendur munu njóta um ókomin ár. Íslandsmetin í sundi eru þegar 
farin að falla.

Þessi nýi þjóðarleikvangur Íslendinga er vitnisburður um faglega hæfni
og vönduð vinnubrögð allra sem komu að byggingu hans.

Við færum hönnuðum, verktökum og starfsfólki þeirra okkar bestu þakkir fyrir gott 
samstarf og vel unnið verk.

www.itr.is

SUNDAFREK2005
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Á morgun, skírdag, er þér boðið 
í Laugardalslaugina.
Laugardalslaug er opin alla páskana. 

Framkvæmdasvið
Fasteignastofa 

Afgreiðslutímar í Laugardalslaug
Sumar 1. apríl - 30. sept.
Virka daga 6:30 - 22:30
Helgar 8:00 - 22:00

Vetur 1. okt. - 31. mars
Virka daga 6.30 - 22.30
Helgar 8.00 - 20.00
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Besti 
vinurinn

Léttur öllari

Sjóarinn sem
hafið hafnaði

Það var múrari sem gat ekki múrað,
allavega ekki svo að sómi væri af.

Vatnshalli var eitthvað sem hann réð
ekki við. Hann var fenginn til að leggja
gólf í bílskúr með þeim árangri að nið-
urfallið lenti á áberandi hæsta punkti,
svo þar sem gólfið var lægst hefði þurft
að vera sextíu sentímetra djúpt vatn
áður en tók að leka í niðurfallið.
Kannski er hann enn að múra. Sá svo
um daginn sendibíl merktan fyrirtæki,
ágætu að ég held. Bíllinn var ekki bara
óhreinn, hann var ógeðslegur. Dældað-
ur og sóðalegur. Bílstjórinn ók hratt,
bremsaði snöggt. Ökulag eða umhirða
var ekki bílstjóranum til sóma og alls
ekki félaginu sem hann var merktur.
Kannski er hann enn að keyra.

ÞAÐ VAR SJÓMAÐUR sem var
hætt kominn. Hafið vildi hann bara
ekki. Hann var að hvolfa úr ruslaföt-
unni, eins og hann hafði svo oft gert
áður. Hann áttaði sig samt ekki á að
báturinn var á fullri ferð, sigldi á tólf
mílum. Vanalega losaði hann ruslið þeg-
ar báturinn dró trollið, á þriggja mílna
ferð. Þá tók hann band sem hann batt í
fötuna, hvolfdi úr henni og skolaði í
sjónum. Dró hana hreina til sín aftur og
skilaði í eldhúsið. En ekki núna. Bátur-
inn skreið yfir hafflötinn þegar sjómað-
urinn batt í fötuna, henti henni út, en
þar sem afl tólf mílna ferðar er marg-
falt meira en þriggja mílna rann fatan
hratt út og sjómaðurinn gáði ekki að því
að hann stóð með annan fótinn í snæris-
hönkinni.

UPPHÓFST BARÁTTA milli fötu og
manns. Sá fóturinn sem var flæktur í
snærinu var kominn út fyrir og varð
sjómaðurinn að berjast af hörku svo
hann kipptist ekki í hina vondu votu
gröf. Hann æpti eftir hjálp en enginn
heyrði. Hann tók á öllu sem hann átti og
loks hafði hann sigur. Festan í fötunni
gaf sig, hann féll við það aftur á bak og
lá löðursveittur, örmagna og óttasleginn
á dekkinu. Hann er enn á sjó.

SVO SEGIR AF snillingum. Allavega
að eigin mati. Þeir kjafta og kjafta og
finna ávallt einhverja sem hlusta. Það
sem er verst er að þeir hlusta sem
helstu ættu ekki að gera það. Snilling-
arnir finna alltaf eyru sem þykir gott
að láta mæra sig, láta sem allt í þeirra
fari sé svo gott, svo blessað. Það er
kannski ekki alvont að múrari kunni
ekki að múra, bílstjóri sé sóði, að sjó-
maður fari ekki varlega, en það er al-
vont þegar snillingar eiga greiða leið í
eyru ráðamanna. Þá er vá fyrir dyrum.

BAKÞANKAR
SIGURJÓNS M. 

EGILSSONAR


