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ALZHEIMER Fjallað verður um málefni
alzheimersjúklinga og annarra minnis-
sjúkra á fundi í Norræna húsinu klukkan
17 í dag. Fjallað verður um orsakir heilabil-
unar, meðferð og þjónustu auk fleiri þátta.

DAGURINN Í DAG

VEÐRIÐ Í DAG

6. apríl 2005 – 91. tölublað – 5. árgangur

RÍKISFANGS- OG LANDLAUS 
Þrítugur pólitískur flóttamaður er algjörlega
vegalaus og hefur dvalið í húsnæði Geð-
hjálpar undanfarna mánuði. Hann er ríkis-
fangslaus og á hvergi heima. Hann hefur
barist í fimm ár fyrir því að fá dvalarleyfi
hér, en hefur verið synjað. Sjá síðu 2

BLAIR SPÁÐ SIGRI Tony Blair, forsæt-
isráðherra Bretlands, boðaði í gær til þing-
kosninga ári áður en kjörtímabil hans renn-
ur út. Kannanir gefa til kynna að minnu
munar á Verkamannaflokknum og Íhalds-
flokknum en verið hefur í rúman áratug.
Sjá síðu 2

VILDI FRESTA RÁÐNINGU Formaður
Útvarpsráðs vill svör við fréttastefnu nýs
fréttastjóra Útvarps. Formaðurinn segir að
hann hefði viljað að ráðningu Óðins Jóns-
sonar hefði verið frestað. Snarpar umræður
urðu um fréttastjóramálið á fundi útvarps-
ráðs í gær. Sjá síðu 10
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Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

73%
20-50 ára kvenna á sv-
horninu lesa Fréttablaðið 
á laugardögum.*  

Konur eru innkaupastjórar 
heimilanna og gera gjarnan 
stærstu innkaupin um 
helgar.

*Gallup febrúar 2005

HVASST OG KALT Í DAG Éljagangur
norðan og austan en bjart með köflum
syðra og sýnu bjartast í borginni. Frost 3-
10 stig, mildast syðst. Sjá síðu 4

HUNDSLAPPADRÍFA Eftir óvenju hlýjan marsmánuð hófst apríl með kulda og snjó. Óveður var víða um land í gær og urðu björgunar-
sveitarmenn að aðstoða ökumenn á Hellisheiði og undir Hafnarfjalli. Í Reykjavík var hægur vindur en hins vegar snjóaði hundslappadrífu
fyrri hluta dags og hafa vafalaust eitt snjókorn eða tvö smeygt sér ofan í hálsmálið hjá þessu unga fólki.

VIÐSKIPTI Hagnaður KB banka á
fyrstu þremur mánuðum ársins er
11,3 milljarðar króna ef spá
Greiningardeildar Íslandsbanka
reynist rétt. Þetta þýðir að KB
banki hefur hagnast um næstum
milljarð á viku það sem af er árs.

KB banki hagnaðist um 15,8
milljarða á síðasta ári sem var
meiri hagnaður en áður hefur
þekkst hjá íslensku fyrirtæki. 
Útlit er fyrir að þetta met verði
rækilega slegið í ár og spáir 

Íslandsbanki að hagnaður KB
banka verði 24,5 milljarðar í ár.

Helstu ástæður fyrir því að KB
banki hagnast svona mikið eru að
þrjá helstu tekjustoðir bankans
hafa gengið vel. Fyrirtækjaráð-
gjöf bankans lauk mörgum stór-
um verkefnum á fyrstu þremur
mánuðum ársins.

Gengismunur af breytanlegu
skuldabréfi í Bakkavör skilaði
óvenju háum tekjum vegna 
þess að Bakkavör hækkaði um

31 prósent á fyrsta ársfjórðungi.
Þá var söluhagnaður af sölu

bankans á Lýsingu þrír milljarðar
króna.

KB banki á í viðræðum við Sin-
ger & Friedlander um yfirtöku en
KB banki getur yfirtekið bankann
án þess að gefa út meira hlutafé.

Greining Íslandsbanka gerir ráð
fyrir að KB banki, Landsbankinn,
Straumur og Burðarás skili samtals
25 milljarða króna hagnaði á fyrstu
þremur mánuðum ársins. - dh

Íslandsbanki spáir KB banka góðu gengi í ár:

Græðir milljarð á viku

Melinda and
Melinda

Hljómsveitin Trabant:

●  börn ●  nám

Ingunn Dögg Sindrad:

Býður litla syn-
inum í hjólatúr
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Í MIÐJU BLAÐSINS 
● forsýnd á iiff 2005

Nýjasta mynd Woody Allen:

SAMGÖNGUR „Sundabrautin er eins
og aðrar stórframkvæmdir í vega-
gerð að það þarf sérstaka fjár-
mögnun til verksins,“ segir Sturla
Böðvarsson samgönguráðherra en
engar framkvæmdir eru ráðgerð-
ar vegna hennar næstu fjögur
árin samkvæmt nýrri samgöngu-
áætlun.

Sturla segir Sundabraut enn
vera eitt mikilvægasta samgöngu-
verkefnið sem framundan er en
óljóst sé með hvaða hætti slík
framkvæmd verði fjármögnuð.
„Þar eru tveir kostir sem til
greina koma. Annars vegar einka-
framkvæmd eða að ríkið taki sér-
staklega frá fjármuni til þessa
verkefnis.“

Steinunn Valdís Óskarsdóttir

borgarstjóri vill skoða möguleika
einkaframkvæmdar. Hún leggst
hins vegar alfarið gegn gjaldtöku
á vegfarendur. „Vegagjöld koma
ekki til greina af hálfu borgarinn-
ar. Ríkið greiðir Sundabraut. Sam-
gönguráðherra hefur sagt að hann
telji að það þurfi að fjármagna
hana á sérstakan hátt með einka-
framkvæmd. Ég lít ekki svo á að
þó menn fari í einkaframkvæmd
þýði það endilega gjaldtöku. Ég er
algjörlega mótfallin því að það
verði tekið gjald á fyrsta áfanga
Sundabrautar því það er ekki
tenging á milli landshluta heldur á
milli hverfa í borginni.“

Í nýlegri skýrslu til samgöngu-
ráðherra er velt upp möguleikum
á gjaldtöku í vegakerfinu. Að-

spurður hvort hugmyndir séu
uppi um gjaldtöku af vegfarend-
um um Sundabraut segist Sturla
ekki hafa tekið afstöðu til þess.

„Það liggur fyrir nefndarálit
þar sem tillögur eru gerðar um
gjaldtökur vegna fjármögnunar

umferðarmannvirkja og bent á
þann kost að láta vegfarendur
greiða sérstaklega á þeim stöðum
sem umferð er mikil. Gagnvart
Sundabraut er ljóst að þeir fjár-
munir sem fengjust með slíku
gjaldi yrðu vel þegnir en gæta
þarf hófs í þessum málum og ég
hef heldur ekki tekið afstöðu til
þess hvort slíkt sé almennt fýsi-
legur kostur.“

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson,
leiðtogi sjálfstæðismanna í borgar-
stjórn, segist reiðubúinn að ræða
upptöku veggjalda í umferðinni ef
það er á víðum grundvelli og taki
til dýrra mannvirkja úti um allt
land. „En það kemur ekki til greina
ef menn einblína bara á Sunda-
brautina.“ - aöe/ – bþg

▲

SÍÐA 21

Er aftur 
kominn í ham

Hljómsveitin Trabant:

● skrifar þriðju þáttaröðina af svínasúpunni

Sigurjón Kjartansson: 

▲
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Óveður víða um land:

Fjöldi fólks
veðurtepptur
VEÐUR Töluvert af fólki var veður-
teppt í Borgarnesi í gær að sögn
Hildar Hallkelsdóttur vaktstjóra í
Hyrnunni. Fullt var út að dyrum
yfir daginn en fækkaði með
kvöldinu þegar fólk leitaði sér
gistingar í bænum. Hún segir lítið
um að fólk hafi orðið veðurteppt í
Borgarnesi síðasta áratuginn.

Hvasst var á Vesturlandi eins
og víðar á landinu og réði lögregla
fólki frá að keyra fyrir Hafnar-
fjall. Björgunarsveitir aðstoðuðu
fólk sem hafði lent í vandræðum.

Óveður geysaði einnig á Hellis-
heiði í gær og var ferðaveður
slæmt. Hjálparsveitir úr Gríms-
nesi og Hveragerði voru kallaðar
út til að aðstoða ökumenn á heið-
inni. - sgi

BORGARSTJÓRI
Gjaldtaka kemur
ekki til greina á

Sundabraut.

SAMGÖNGU-
RÁÐHERRA

Hefur ekki tekið af-
stöðu til gjaldtöku.

Vilja kanna einkafram-
kvæmd Sundabrautar
Borgarstjóri og samgönguráðherra vilja báðir skoða möguleika á að setja Sundabraut í einkafram-

kvæmd. Borgarstjóri þvertekur fyrir vegagjöld en samgönguráðherra hefur ekki tekið afstöðu til þess.
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Fjöldaárekstur:

Lá við 
stórslysi

LÖGREGLUMÁL Litlu munaði að illa
færi þegar þungaflutningabíll
lenti aftan á kyrrstæðum lög-
reglubíl í Kömbunum á Hellis-
heiði í gærmorgun. Lögreglan
var við skýrslutöku af ökumönn-
um þriggja bíla sem áður höfðu
lent í árekstri. 

Fjórir voru í lögreglubílnum
sem skemmdist talsvert við
áreksturinn og varð að flytja
alla til læknis til frekari skoðun-
ar. Reyndist fólkið ekki alvar-
lega slasað.

Lögreglumaður á vettvangi
átti fótum sínum fjör launa.

- aöe

Bretar kjósa í byrjun maí:

Verkamannaflokknum spáð sigri
BRETLAND, AP Tony Blair, forsætis-
ráðherra Breta, boðaði í gær til
þingkosninga í landinu 5. maí næst-
komandi. Búist er við að hann vinni
kosningarnar þrátt fyrir almenna
andstöðu heima fyrir við stríðs-
reksturinn í Írak, viðvarandi óá-
nægju með þjónustu opinberra
stofnana og fylgishrap í skoðana-
könnunum.

„Ákvörðunin er stór og mikið
lagt undir,“ sagði Blair eftir að 
Elísabet II Englandsdrottning varð
við beiðni hans um kosningar.
„Breskur almenningur er við
stjórnvölinn og valið er fólksins.“
Blair sækist eftir sínu þriðja og að
eigin sögn síðasta kjörtímabili, eftir
að hafa verið átta ár við völd og með
yfirgnæfandi meirihluta í neðri
deild breska þingsins. 

Sáralítill munur var á fylgi
Verkamannaflokks og Íhaldsflokks,
en í gær nam nam forskot Verka-

mannaflokksins ekki nema tveimur
til fimm stigum í könnunum. Kosn-
ingakerfi landsins er hins vegar
Verkamannaflokknum í hag vegna
þess hvernig fylgi flokksins dreifist

milli kjördæma. Því er talið að
Michael Howard, leiðtogi Íhalds-
flokksins, þurfi að tryggja flokki
sínum allt að átta prósenta forskoti
til að eiga möguleika á sigri. ■

Útlægur og land-
laus í fimm ár

Þrítugur pólitískur flóttamaður er algjörlega vegalaus og hefur dvalið í húsnæði
Geðhjálpar undanfarna mánuði. Hann er ríkisfangslaus og á hvergi heima. Hann

hefur barist í fimm ár fyrir því að fá dvalarleyfi hér, en hefur verið synjað.
FÉLAGSMÁL Þrítugur útlendingur
hefur undanfarna mánuði dvalið
vegalaus í húsnæði Geðhjálpar í
Reykjavík. Hann kom hingað til
lands fyrir tæplega fimm árum
sem pólitískur flóttamaður. Hann
hefur einungis fengið tímabundið
dvalarleyfi hér á landi, þar sem
hann hefur ekki getað sannað
hvaðan hann sé. Hann hefur 
ekkert ríkisfang. Hann segist
vera „útlægur og landlaus.“

„Ég kom til Íslands til að biðja
um hjálp,“ sagði Aslan Gilaev,
þegar Fréttablaðið hitti hann í
húsnæði Geðhjálpar í gær. Þar
býr hann í einu herbergi uppi á
efstu hæð og bíður þess sem
verða vill. „Það sem ég fékk hér
var erfiðasti tími lífs míns, miklu
verri heldur en þar sem ég var
áður. Ég er fangi á Íslandi,“ bætti
hann við.“Hér hafa verið brotnar
á mér allar reglur, bæði íslenskar
og alþjóðlegar, sem varða mann-
réttindi.“

Aslan kvaðst upphaflega hafa
flúið frá Tsjetsjeníu árið 1995 til
að bjarga lífi sínu. Hann kvaðst
hafa dvalið víða í Evrópulöndum
en aðstoðað þaðan vini og vanda-
menn við að komast burt frá
Tsjetsjeníu. Hingað til lands
kvaðst hann hafa komið í júní
2000. Í september sama ár kvænt-
ist hann íslenskri konu. Hann sótti
um dvalarleyfi í nóvember 2000,
en var synjað, þar sem hann þótti
ekki getað fært sönnur á að hann
hefði komið frá Tsjetsjeníu. Hann
fór í hungurverkfall til að þrýsta 
á íslensk stjórnvöld, en það 

reyndist árangurslaust. Hann
fékk bráðabirgðadvalarleyfi, sem
hann hefur endurnýjað þrisvar
sinnum á þeim tæpu fimm árum
sem hann hefur dvalið hér. 

Þrisvar hefur hann farið til
annarra Norðurlanda til að leita
þar hælis og komast þar með frá
Íslandi, tvisvar til Svíþjóðar og
einu sinni til Noregs. Þegar upp
komst að hann hefði enga pappíra
aðra heldur en bráðabirgða-
dvalarleyfi frá Íslandi var hann
sendur til baka, þar sem Íslend-
ingum bar að taka við honum sam-
kvæmt alþjóðasamningum. 

Hann er nú skilinn við konu

sína að borði og sæng, og bíður
lögskilnaðar.

Sveinn Magnússon fram-
kvæmdastjóri Geðhjálpar fór
með Aslan í gær til að sækja nafn-
skírteini á Hagstofu Íslands. Þar
er tilgreint nafn hans, kennitala,
en ekkert ríkisfang. Sveinn sagð-
ist jafnframt myndu óska eftir því
við Útlendingastofnun að Aslan
fengi ferðaskilríki. Sjálfur sagði
Aslan að þessi langa barátta væri
farin að setja mark sitt á hann. 

„Ég get ekki sofið á nóttunni,“
sagði hann. „Þetta er farið að hafa
alvarleg áhrif á líðan mína, líkam-
lega og andlega.“ jss@frettabladid.is

Héraðsdómur 
Reykjavíkur:

Dæmdur
fyrir árásir

DÓMSMÁL Maður var dæmdur til
sex mánaða fangelsisvistar í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur í gær fyrir
alvarlegar líkamsárásir á tvo
menn á veitingastað í miðbænum
sumarið 2003.

Hlutu mennirnir báðir slæma
áverka enda notaði maðurinn
brotna flösku við árásirnar. Var til
þess litið við kvaðningu dómsins
að ákærði hafði ekki áður komist í
kast við lögin og ákvað dómurinn
því að skilorðsbinda fimm mánuði
af þessum sex til næstu þriggja
ára brjóti hann ekki af sér á þeim
tíma. - aöe

Bensínverð:

Atlantsolía
hæst

BENSÍNVERÐ „Sú verðstefna sem
samkeppnisaðilar okkar stunda
núna hefur þann eina tilgang að
kæfa niður Atlantsolíu,“ segir
Hugi Hreiðarsson markaðsstjóri
Atlantsolíu. Hann heldur því fram
að hin olíufélögin greiði með
hverjum bensínlítra. 

Atlantsolía var með hæsta verð
á bensíni í gær en bensínlítrinn
kostaði 101,20 krónur hjá þeim á
meðan algengt sjálfsafgreiðslu-
verð hjá Skeljungi, Olíufélaginu
Esso og Olíuverslun Íslands var
98,60 krónur. 

Hugi vísar til þess að innkaups-
verð á eldsneyti í Evrópu hafi
hækkað að undanförnu. - sgi

Algengasta bensínverð í sjálfs-
afgreiðslu á höfuðborgarsvæðinu

Bensín Dísel
Atlantsolía 101,2 47,7
Esso 98,6 46,1
Olís 98,6 46,1
Shell 98,6 46,1
Ego 97,2 44,1
Orkan 97,1 44,6
ÓB 97,2 44,1

AUSTURRÍSKIR FORYSTUMENN
Wolfgang Schüssel kanslari ræðir við Heinz
Fischer, forseta Austurríkis og Hubert Gor-

bach varakanslara. 

Ríkisstjórn Austurríkis:

Stóðst atlögu
AUSTURRÍKI Austurríska ríkis-
stjórnin stóð af sér vantrauststil-
lögu sem græningjar lögðu fram á
austurríska þinginu í gær.

Wolfgang Schüssel kanslari
segir ríkisstjórnina sitja áfram
þrátt fyrir klofning innan Frelsis-
flokksinsn. Jörg Haider, fyrrver-
andi formaður Frelsisflokksins,
klauf sig úr honum til að stofna
nýjan og miðsæknari flokk og
segir að allir ráðherrar Frelsis-
flokksins fylgi sér.

Schüssel kanslari segir að ráð-
herrar Frelsisflokksins hafi sam-
þykkt að gegna embættum sínum
þar til kjörtímabilinu. ■

Veiðieftirlit Fiskistofu:

Flutt í áföng-
um út á land

VEIÐIEFTIRLIT Ný útibú Fiskistofu
verða stofnuð á fjórum stöðum á
landsbyggðinni á næstu árum.
Starfsmönnum veiðieftirlits 
á höfuðborgarsvæðinu verður
fækkað en fjölgað að sama skapi
úti á landi.

Nýju eftirlitsstöðvarnar verða
í Vestmannaeyjum, á Höfn, í
Stykkishólmi og í Grindavík. Úti-
búin í Vestmannaeyjum og á Höfn
verða opnuð á næsta ári en 2007 
í Stykkishólmi og ári síðar í
Grindavík.

Árið 2009 verða starfsmenn
veiðieftirlitsins 39 en eru nú 35. ■

SPURNING DAGSINS
Rósmarý Dröfn, breytist 
kjörbúð í fjörbúð?

Það verður alveg örugglega gaman, við
erum svo skemmtilegar. 

Rósmarý Dröfn Sólmundardóttir er annar eig-
enda Brekkunnar á Stöðvarfirði sem er matvöru-
verslun virka daga en krá um helgar.

BLAIR Á BLAÐAMANNAFUNDI
Tony Blair, forsætisráðherra Breta, greindi frá því á blaðamannafundi í Downing-stræti í

London, að hann hefði boðað til þingkosninga eftir mánuð.

ASLAN GILAEV
Pólitískur flóttamaður sem hefur dvalið hér án ríkisfangs í tæplega fimm ár. Hann kveðst

hvorki geta verið né farið, 

ILLA SKEMMDUR
Lögreglubíllinn er talinn ónýtur eftir árekstur flutningabílsins á Hellisheiðinni. Mildi þykir

að ekki fór verr.
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Leitað að konu:

Týnd í 
fjóra daga

LÖGREGLUMÁL Lögreglan í Hafnar-
firði lýsir eftir Áslaugu Eddu
Bergsdóttur sem hvarf af heimili
sínu í Hvammahverfi í Hafnarfirði
um kvöldmatarleitið á laugardag.

Áslaug er fædd árið 1950, 170
sentímetrar á hæð, þéttvaxin með
stutt skollitað hár. Hún notar gler-
augu en ekki er vitað um klæða-
burð.

Allir sem vita um ferðir Áslaug-
ar eru beðnir að hafa samband við
lögregluna í Hafnarfirði í síma
5253300. - sgi





KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

60,96 61,26

114,23 114,79

78,05 78,49

10,48 10,54

9,56 9,61

8,51 8,56

0,56 0,56

91,40 91,94

GENGI GJALDMIÐLA 05.04.2005

GENGIÐ

Heimild: Seðlabanki Íslands

SALA

107,88 -0,10%
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Oddviti Sjálfstæðisflokks um kynningu ársreiknings Hafnarfjarðar:

Slæleg vinnubrögð meirihlutans
HAFNARFJÖRÐUR Rekstur Hafnar-
fjarðar fyrir fjármagnsliði var 
jákvæður um 727 milljónir króna
og var það 521 milljónum króna
betri árangur en áætlanir gerðu
ráð fyrir. Rekstrarniðurstaða árs-
ins er jákvæð um 1.239 milljónir
og er það líka betri árangur. 

Mikil uppbygging átti sér stað í
fyrra og námu fjárfestingarnar
1.415 milljónum króna. Veltufé
frá rekstri nam 624 milljónum
króna. Fjármagnsliðir reyndust
jákvæðir um 512 milljónir.

Heildarskuldir bæjarins hefðu
lækkað á árinu ef ekki hefði kom-
ið til 700 milljón króna skuld-
færsla á byggingarreitum sem

enn eru í uppbyggingu. Þá hækk-
aði eigið fé um 34 prósent á milli
ára og nam 4.893 milljónum
króna.

Magnús Gunnarsson, oddviti
Sjálfstæðisflokksins, gagnrýnir
að ársreikningur bæjarins hafi
verið kynntur blaðamönnum áður
en kynningarfundur var haldinn
með bæjarfulltrúum í gær. „Þetta
eru slæleg og óeðlileg vinnu-
brögð,“ segir hann.

Lúðvík Geirsson bæjarstjóri
segir að ársreikningurinn hafi
birst á vef Kauphallarinnar í gær-
morgun og því hafi verið um opin-
ber gögn að ræða.

- ghs

Skerða framlög til
Héðinsfjarðarganga

Fresta verður framkvæmdum í vegamálum upp á fjóra milljarða króna 
til ársins 2007. Kemur það einna mest niður á Héðinsfjarðargöngum 

en ýmis minni verkefni bíða einnig betri tíma.
SAMGÖNGUR Samkvæmt ný-
kynntri samgönguáætlun fara 85
milljarðar króna til samgöngu-
mála næstu fjögur árin en þar af
fara 60 milljarðar í vegakerfið.
Verkefni í grunnneti, en svo kall-
ast allir stofn-, tengi- og lands-
vegir í vegakerfinu, skiptast
þannig að tæpir 10 milljarðar
króna fara til verkefna á 
landsbyggðinni en 6,3 milljarðar
til verkefna á höfuðborgar-
svæðinu.

Ráðist verður í mun færri
verkefni í ár og því næsta en
áætlað var í fyrri samgönguá-
ætlunum en það fé mun skila sér
aftur árin 2007 og 2008. Sturla
Böðvarsson samgönguráðherra
segir að ýmis smærri verkefni
frestist vegna þessa um þennan
sama tíma en fyrst og fremst
skerðist framlög til Héðinsfjarð-
arganga. Í áætluninni er til þess
tekið að fjárveitingar til jarð-
ganga skuli miðast við að lokið
verði við Fáskrúðsfjarðargöng
og Héðinsfjarðargöng verði boð-
in út síðla á þessu ári. Ekki er til-
greint nánar hvenær fram-
kvæmdir við þau muni hefjast.

Breikkun og endurnýjun brúa
er stór þáttur í vegagerð næstu
fjögur árin. Bent er á í áætlun-
inni að endurbyggingu þeirra
miði hægt og viðhaldskostnaður
vegna þeirra sé að jafnaði meiri
en fjárlög gera ráð fyrir. Eðlileg
viðhaldsþörf er talin um eitt pró-
sent af heildarverðmæti allra
brúa á ári en það eru um 300
milljónir króna árlega. Viðhalds-
þörfin hefur þó aukist talsvert

þar sem flestar brýr á landinu
eru komnar til ára sinna enda
margar byggðar um miðbik 
síðustu aldar.

Auka á áherslu á umferðarör-
yggi með nýju áætluninni og
hafa stjórnvöld sett sér skýr
markmið fram til ársins 2016.

Skal á því tímabili fækka dauða-
slysum í umferðinni til jafns við
það sem best gerist í heiminum.
Reynt skuli einnig að fækka
dauðaslysum og alvarlegum
slysum að jafnaði um fimm pró-
sent á ári fram til þess árs. 

albert@frettabladid.is

FRAMKVÆMDIR VIÐ 
REYKJANESBRAUT

Brautin verður tvöfölduð í gegnum Kópa-
vog, Garðabæ og Hafnarfjörð á næstu

tveimur árum.

Reykjanesbrautin:

Breikkuð í
þéttbýli

SAMGÖNGUR Ljúka skal við að
breikka Reykjanesbrautina frá
Fífuhvammsvegi í Kópavogi að
Kaplakrika í Hafnarfirði í ár og
næsta ár samkvæmt nýrri sam-
gönguáætlun sem lögð hefur 
verið fram. Er þar um að ræða
verkefni sem margir borgarbúar
hafa beðið með óþreyju en vegna
deilna um útfærslu hefur ekki
verið unnt að hefja framkvæmdir
hingað til. Enn fremur kemur
fram að árið 2008 verði byggð
mislæg gatnamót við Vífilstaða-
veg. - aöe

■ SAMGÖNGUFRÉTTIR
ARNARNESVEGUR LENGDUR 
Ráðgert er að halda áfram gerð
Arnarnesvegs á nýrri samgöngu-
áætlun en brýn þörf þykir á því
vegna nýrra íbúðahverfa efst í
Kópavogi. Ekki skal þó hefja
framkvæmdir fyrr en 2008.

SAMTENGING UMFERÐARLJÓSA
Fjölmargir ökumenn munu fagna
þeim hugmyndum að samtengja
umferðarljós á helstu umferðar-
götum á höfuðborgarsvæðinu en
fyrir liggur að farið verður í það
enda þannig hægt að auka afköst
gatna umtalsvert. 

Varautanríkisráðherra
Bandaríkjanna:

Aflýsti fundi
með Davíð

UTANRÍKISMÁL Robert B. Zoellick,
varautanríkisráðherra Bandaríkj-
anna, aflýsti fundi með Davíð

Oddssyni utanrík-
isráðherra, sem
fram átti að fara 
í gær. Zoellick
ætlaði að stoppa
þrjár klukku-
stundir hér á landi
á leið sinni frá
Evrópu vestur um
haf, en hann og
Condoleezza Rice,
utanríkisráðherra
Bandaríkjanna,

eru í mikilli heimsóknarferð til
allra höfuðborga NATO-ríkjanna
um þessar mundir.

Ástæðan sem Zoellick gaf er
sú, að vegna mikils hliðarvinds
treysti flugmaður hans ekki á að
hann næðði til Washington á þeim
tíma sem fyrirhugað var í gær-
kvöldi. Ekki hefur verið boðað til
nýs fundar en vonast er til þess að
Zoellick komi á fund Davíðs að
tveimur vikum liðnum. - sda

ROBERT
ZOELLICK

Varautanríkis-
ráðherra

Bandaríkjanna.

GAGNRÝNI Í HAFNARFIRÐI
Meirihlutinn í Hafnarfirði er gagnrýndur

fyrir slæleg vinnubrögð þegar hann kynnti
ársreikning bæjarins 2004 fyrir blaða-

mönnum áður en hann var kynntur fyrir
bæjarfulltrúum.

Veiðiheimildir 2005:

50 tonn af
túnfiski

FISKVEIÐAR Sjávarútvegsráðuneyt-
ið hefur auglýst úthlutun afla-
heimilda fyrir túnfisk á þessu ári,
en heildarkvóti Íslendinga á árinu
nemur 50 tonnum. Um er að ræða
veiðar úr stofni Austur-Atlants-
hafs af bláuggatúnfiski en út-
breiðslusvæði hans nær frá
Grænhöfðaeyjum til Noregs.

Útgerðir sem hug hafa á að
taka þátt í þessum veiðum verða
að sækja um veiðiheimildir til
sjávarútvegsráðuneytisins fyrir
12. apríl. ■

» BETRI SJÓNVARPSDAGSKRÁ Á MIÐVIKUDÖGUM

Lyfjafræðingar:

Skora á
stjórnvöld

HEILBRIGÐISMÁL Lyfjafræðingar 
hjá Lyfjaþjónustu Landspítala – 
háskólasjúkrahúsi skora á stjórn-
völd að koma stjórnendamálum
lyfjaþjónustunnar í rétt horf, í yfir-
lýsingu sem þeir sendu frá sér í gær.

Þar segir að lyfjafræðingar á
LSH hafi frá árinu 2002 mátt búa
við það að heyra undir sviðsstjóra
sem uppfyllir ekki kröfur um
akademískt hæfi, það er sé ekki
lyfjafræðingur heldur viðskipta-
fræðingur og uppfylli þar með ekki
lagaskilyrði um starfsmenntun. Þá
hafi stjórnendur stofnunarinnar
smeygt sér framhjá landslögum og
samningum. - sgi 

VÍÐA FRESTUN
Fresta verður ýmsum framkvæmdum sem áætlaðar voru nú í ár og því næsta en búast
má við mikilli uppsveiflu árin 2007 og 2008 enda bætast þá við þeir fjármunir sem ekki

verða notaðir nú.
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ATVINNUMÁL Aðalsteinn Á. Bald-
ursson, formaður Verkalýðsfélags
Húsavíkur, segir forsendur kjara-
samninga á almennum vinnu-
markaði brostnar og verkalýðs-
hreyfingin krefjist nú þegar leið-
réttingar. „Verðbólgan er búin að
éta upp launahækkanir og vel það
og ef við fáum ekki leiðréttingu
stefnir í uppnám á vinnumarkaði í
haust.“

Aðalsteinn segir að í forsend-
um kjarasamninga í mars í fyrra
hafi verið gengið út frá því að

verðbólga yrði sem næst verð-
bólgumarkmiði Seðlabankans 
eða 2,5% á samningstímanum.
Verðbólgan sé hins vegar nú 4,7%
og hugsanlegt að hún fari yfir 9%
á næsta ári.

„Þar að auki hafa ýmsir hópar
launafólks fengið umtalsvert
meiri hækkanir að undanförnu en
fólk á almennum vinnumarkaði og
við það verður ekki unað. Því 
teljum við borðleggjandi að kjara-
samningum verði sagt upp í haust
eða gengið verði frá samkomulagi

við Samtök atvinnulífsins um leið-
réttingu á kjörum verkafólks,“
segir Aðalsteinn.                        - kk

SVEITARSTJÓRNARMÁL Meirihluti
sveitarstjórnar Skagafjarðar er
óstarfhæfur eftir að Bjarni Marons-
son, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins,
lýsti því yfir að upp væri kominn
trúnaðarbrestur milli sín og forseta
sveitarstjórnar, Gísla Gunnarsson-
ar Sjálfstæðisflokki. 

Bjarni gegnir því oddastöðu í
sveitarstjórn þar sem auk hans eru
fjórir fulltrúar í meirihluta Sjálf-
stæðisflokks og Vinstri-grænna,
sem eru jafnmargir og í minnihluta.

Bjarni segist ekki treysta sér til
þess að styðja Gísla áfram sem for-
seta sveitarstjórnar. „Aðdragandi
málsins er sá að á síðasta sveitar-
stjórnarfundi, síðastliðinn fimmtu-
dag, tók Gísli einn þá ákvörðun að
vísa mér af fundi vegna meints van-
hæfis og kallaði til varamann minn
við afgreiðslu máls. Þar tel ég að
hann hafi misbeitt valdi sínu því
honum bar að bera tillögu sína 
undir fundinn,“ segir Bjarni.

Málið sem fjalla átti um varðaði
tengingu Þverafellsvegar við Sauð-
árkrók. Gísli taldi Bjarna vanhæfan
til þess að fjalla um málið vegna
þess að nálægt vegstæðinu eru 

fyrirtæki sem tengjast Kaupfélagi
Skagfirðinga, en Bjarni er í stjórn
þess fyrirtækis.

Bjarni segir að meirihlutinn sé
óvirkur. „Gísli hlýtur að eiga næsta
leik í þessu máli, því hann ber

ábyrgð á ástandinu,“ segir Bjarni.
Ársæll Guðmundsson sveitar-

stjóri í Skagafirði vildi ekki tjá sig
um málið. Ekki náðist í Gísla, sem
staddur er í útlöndum.

- sda 

Hart tekist á um
stjórnunaraðferðir

Félag skólameistara hefur ályktað að skólameistari á Ísafirði hafi ekki farið út fyrir verksvið sitt í umkvörtun-
armálum framhaldsskólakennara. Félag framhaldsskólakennara vill að menntamálaráðuneytið leysi málið.

SKÓLAMÁL Stjórn kennarafélags
Menntaskólans á Ísafirði hefur sagt
af sér. Fyrrum formaður félagsins,
Agnes Karlsdóttir, segir afsögnina
koma í kjölfar yfirheyrslu skóla-
meistara en stjórnin hafði lýst
stuðningi við Félag framhaldsskóla-
kennara sem segir of mörg málefni
skólans til skoðunar hjá félaginu
miðað við stærð hans. Málin tengist
að mestu samskiptaerfiðleikum
skólastjóra og samstarfsfólks. 

Ólína Þorvarðardóttir skóla-
meistari menntaskólans segir
stjórnina ekki hafa verið yfir-
heyrða. Umkvörtunarmálin séu
ekki mörg. Þau séu fimm á fjórum
árum.

„Málið varðar stjórnunarákvarð-
anir sem hafa verið teknar vegna
fimm starfsmanna. Ákvarðanir sem
starfsmennirnir hafa átt erfitt með
að kyngja og einn starfsmaður 
ætlar ekki að sætta sig við. Eftir að
það mál kom upp hefur fjölmiðla-
stríð verið háð gegn skólameistara
Menntaskólans á Ísafirði undir
trumbuslætti utanaðkomandi aðila
eins og Kennarasambandsins,“ 
segir Ólína.

Aðalheiður Steingrímsdóttir, for-
maður Félags framhaldsskólakenn-
ara, segir félagið líta stöðuna í
Menntaskólanum á Ísafirði alvar-
legum augum. Félag framhalds-
skólakennara hafi biðlað til mennta-

málaráðuneytisins um að gera út-
tekt á framgöngu skólameistarans
gagnvart samstarfsfólki við skól-
ann og að það beiti sér fyrir varan-
legum úrbætum. 

Málið er rakið stuttlega í yfirlýs-
ingu Félags framhaldsskólakennara.
Þar stendur að á síðustu tveimur
árum hafi mjög fjölgað 
fyrir-spurnum og umkvörtunum fé-
lagsmanna við menntaskólann vegna
framgöngu og embættisfærslu

skólameistarans. Trúnaðarmenn fé-
lagsins við skólann hafi án árangurs
reynt að færa málin til betri vegar.
Flest málanna séu óleyst. Eitt þeirra
sé orðið að dómsmáli.

Félag skólameistara hefur
ályktað um málið. Þorsteinn Þor-
steinsson formaður félagsins segir
það ekki geta tekið afstöðu til dóms-
málsins: „Af öðrum málum er ekki
hægt að sjá að Ólína hafi farið út
fyrir verksvið sitt eða brotið gegn

lögum eða reglugerðum.“ Þorsteinn
segir skólameistara ætla að ræða
málið við menntamálaráðherra og
svo við Félag Framhaldsskóla-
kennara. Þeir ætli að reyna að
tryggja að samskipti fari í réttan
farveg.

Agnes segir kennara í mennta-
skólanum hittast á föstudaginn. Þeir
freisti þess að kjósa nýja stjórn: „Ég
á ekki von á því að einhver bjóði sig
fram í hana.“ gag@frettabladid.is

DREGIÐ Í HAPPDRÆTTINU
Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Sam-
herja, hélt tauþurrku fyrir augum á meðan

hann dró út nöfn vinningshafanna.

Starfsfólk Samherja:

Boðið á
boltaleik

HAPPDRÆTTI Átján starfsmenn 
Samherja fara í apríl til Þýskalands
í boði fyrirtækisins til að fylgjast
með knattspyrnuliði Bayern
München taka á móti Chelsea. Þeir
heppnu eru vinningshafar í nýstár-
legu starfsmannahappdrætti Sam-
herja, þar sem öllum starfsmönnum
með þriggja ára starfsaldur bauðst
að taka þátt. Vinningunum var
dreift á starfsstöðvar fyrirtækisins
og innifalið er flug fram og til baka,
gisting og miði á leikinn. - kk

Ætlar þú að kaupa hlutafé í
Landssímanum?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að endurvekja 
Kvennalistann hér?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

67,6%

32,4%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

Málstofa
um Svalbarðamálið

Háskóla Íslands, Lögbergi, stofu 101, 

miðvikudaginn 6. apríl 2005 kl. 12.15-13.45

Dagskrá:
12.15 Inngangur: 

Tómas H. Heiðar, þjóðréttarfræðingur í
utanríkisráðuneytinu, forstöðumaður
Hafréttarstofnunar Íslands.

12.30 Fyrirlestur: 
Robin Churchill, prófessor við Cardiff Law School,
Bretlandi.

13.15 Fyrirspurnir og umræður. 

13.45 Slit.

Málstofan er öllum opin á meðan húsrúm leyfir.

Lagadeild

Veðrið í mars:

Óvenju hlýtt
á landinu

VEÐURFAR Meðalhiti í Reykjavík í
mars var rúmum þremur gráðum
yfir meðallagi og er þetta einn
hlýjasti marsmánuður frá upphafi
mælinga. Svipaða sögu er að segja
á Akureyri.

Meðalhiti í Reykjavík 20. mars
var 9,5 ˚C og hefur ekki mælst
hærri á einum sólarhring síðan
1948. Mikil hlýindi mældust víða
um land í mars, þannig fór hiti í
17,3 stig á Húsafelli í Borgarfirði
á páskadag og hefur ekki mælst
hærri þar síðan 1965. 

Úrkoma í Reykjavík og á Akur-
eyri í mars var langt undir meðal-
lagi. ■

AÐALSTEINN Á. BALDURSSON
Við gerum þá sjálfsögðu kröfu til stjórn-

valda að þau hafi heimil á efnahagsástand-
inu og geri þegar í stað ráðstafanir til að ná
niður vaxandi verðbólgu, segir Aðalsteinn.

Segja forsendur kjarasamninga brostnar:

Stefnir í uppnám á
vinnumarkaði

Úthafskarfinn:

Minni kvóti
FISKVEIÐAR Úthafskarfakvóti Ís-
lendinga verður skorinn niður um
tæp 20 þúsund tonn á þessu ári.
Niðurskurðurinn er 37 af hundraði
miðað við kvóta síðustu ára en
hann hefur verið 55 þúsund tonn á
ári. Íslenskum skipum er heimilt
að veiða um 34.500 lestir á þessu
ári og skiptast heimildirnar þannig
að 28.200 lestir má veiða á deili-
svæðinu sem liggur að hluta til 
innan lögsögunnar en 6.270 lestir á
deilisvæðinu utan lögsögunnar. ■

ÁRSÆLL GUÐMUNDSSON SVEITARSTJÓRI Í SKAGAFIRÐI.
Meirihluti Sjálfstæðismanna og Vinstri-grænna í sveitarstjórn Skagafjarðar er óstarfhæfur
eftir að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Bjarni Maronsson, lýsti því að trúnaðarbrestur væri
kominn upp á milli sín og flokksbróður síns Gísla Gunnarssonar, forseta sveitarstjórnar.

Sveitarstjórn Skagafjarðar:

Meirihlutinn óstarfhæfur

MENNTASKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Kennarafélag Menntaskólans á Ísafirði ætlar að freista þess að kjósa nýja stjórn á föstudaginn en fyrrum formaður telur ólíklegt að ein-

hver bjóði sig fram í hana.
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færðu þig 
  keelling!

Ert þú góð fyrirmynd í umferðinni?



1Hvað heitir leigubílstjórinn sem kvart-
aði undan því að fá ekki að sitja af

sér sekt í fangelsi?

2Hvað heitir lagið sem Joe Cocker, sem
heldur tónleika hér í haust, sló í gegn

með?

3Hvaða meðlimur Írafárs hætti í
hljómsveitinni á dögunum?

SVÖRIN ERU Á BLS. 26

VEISTU SVARIÐ?
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LÖGREGLUMÁL Í fréttatilkynningu
frá Ríkislögreglustjóra eru 
gerðar athugasemdir við frétta-
flutning Fréttablaðsins af bíla-
málum lögreglunnar í landinu á
mánudaginn var.

Fundið er að fyrirsögn blaðsins
um að meirihluti lögreglubíla sé
úreldur. Bent er á að af alls 150
ökutækjum lögreglu séu 102 bílar
fimm ára og yngri á árinu og 
það sýni og sanni að fyrirsagnir
blaðsins séu til þess fallnar að
gefa ranga mynd af stöðu bíla-
mála lögreglunnar.

Tölur Ríkislögreglustjóra eru
réttar en fyrirsögn blaðsins um að
60 prósent bílanna séu fimm ára
eða eldri er líka rétt. Munurinn
liggur í þeim 44 bifreiðum lög-

reglunnar sem eru af árgerð 2000.
Þar sem í fréttinni var bent á að
hjá nágrannaþjóðum er miðað við
fimm ára hámarksnotkun á lög-
reglubifreiðum áður en þær úr-
eldast og eru seldar var eðlilega
miðað við alla bíla fimm ára og
eldri í bílaflotanum. Í þann flokk
falla rúmlega 90 af þeim 150 
bifreiðum sem lögreglan hefur til
umráða, á meðan tæplega 60 eru
yngri.

Meðal annarra athugasemda er
að elsti lögreglubíllinn á Seyðis-
firði sé þriggja ára en ekki fimm
og hefur það fengist staðfest. Þá
er einnig rétt að aðeins er einn bíll
eftir sem ekinn er meira en 500
þúsund kílómetra en ekki nokkrir
eins og fram kom. - aöe

ÁLVER Hópur athafnamanna á Akur-
eyri áformar að stofna félag sem
hefur það að markmiði að álver rísi
í Eyjafirði. Ásgeir Magnússon, for-
stöðumaður skrifstofu atvinnulífs-
ins á Norðurlandi, átti frumkvæði
að því að koma hópnum saman en
hann segir of snemmt að segja til
um fyrstu aðgerðir félagsins. „Í
hópnum eru einstaklingar á Akur-
eyri sem vilja efla atvinnulífið á
svæðinu. Dysnes í Eyjafirði hefur
upp á marga góða kosti að bjóða
með tilliti til stóriðju, og þessi 

hópur vill nýta þá sem best og
þrýsta þessu máli í höfn,“ segir 
Ásgeir.

Þrír staðir á Norðurlandi er tald-
ir koma til greina varðandi staðsetn-
ingu álvers: Eyjafjörður, nágrenni
Húsavíkur og Skagafjörður. Marg-
víslegar stóriðjurannsóknir hafa
farið fram í Eyjafirði á undanförn-
um 25 árum og sömuleiðis hafa ýms-
ar rannsóknir verið framkvæmdar
við Húsavík. Litlar sem engar rann-
sóknir hafa hins vegar verið gerðar
í Skagafirði.                           - kk

BRUNI Eldur kviknaði í timburhúsi
við Rósarima í Grafarvogi í gær-
morgun. Eldsupptök eru ókunn.
Kona og ungabarn voru á efri hæð
hússins og aðstoðaði reykkafari
þau út. Þau voru flutt á slysadeild
en ekki var talið að um alvarleg
meiðsl væri að ræða.

Gaskútur sprakk inni í húsinu
og líka gaskútur á verönd hússins.
Brotin þeyttust yfir í nærliggj-
andi hús og garða og skemmdist
meðal annars svalastoð og renna á
nærliggjandi húsi. Talsverðar
skemmdir urðu á íbúð á efri hæð. 

Reykkafarar voru að fást við
eld sem logaði út um glugga og
reykkafari var að koma sér fyrir
inni í húsinu þegar gaskúturinn
sprakk inni í húsinu. Reykkafari
lét vita af hugsanlegum skaða á
heyrn en hélt síðan áfram störfum
sínum.

„Þetta var það mikil sprenging
að reykkafarinn sem var inni í

húsinu þeyttist um koll og hefur
hugsanlega hlotið skaða af,“ segir
Höskuldur Einarsson, stöðvar-
stjóri hjá Slökkviliðinu. 

Ekki er vitað nákvæmlega
hvert tjónið er en ljóst er að það
skiptir tugum milljóna króna. 

- ghs

Stóriðja á Norðurlandi:

Vinna að því að fá
álver á Akureyri

BROTIN ÞEYTTUST Í HÚS OG GARÐA
Eldur kom upp í timburhúsi við Rósarima í gærmorgun. Ekki er ljóst hvert tjónið er en lík-

legt er að það skipti tugum milljóna króna. Tveir gaskútar sprungu og þeyttust brotin í
nærliggjandi hús og garða.

ÍBÚUM VAR BRUGÐIÐ
Íbúum í Rósarima var að vonum brugðið

þegar eldurinn kom upp.
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Bruni í Rósarima:

Tjónið nemur
tugum milljóna

Bílaeign lögreglunnar:

Misjöfn túlkun talna

ÁSGEIR MAGNÚSSON
Fjárfestarnir ráða staðsetningu álversins,

segir Ásgeir.

HÆTTULEG GATNAMÓT
Háar girðingar byrgja ökumönnum sýn.

Dalvegur og Hlíðarhjalli:

Hættuleg
gatnamót

UMFERÐARMÁL „Þarna hafa þegar
orðið árekstrar og mitt mat er að
grípa þurfi til aðgerða sem fyrst,“
segir Kjartan Benediktsson, um-
ferðarfulltrúi Landsbjargar og
Umferðarstofu um hættuleg
gatnamót á mótum Dalvegar og
Hlíðarhjalla í Kópavogi. Háar
girðingar á einkalóðum beggja
vegna Hlíðarhjallans byrgja öku-
mönnum alla sýn og skapa hættu
að hans mati. 

„Ökumenn sem koma niður
Hlíðarhjallann þurfa að fara veru-
lega fram á Dalveginn til að sjá
aðvífandi umferð og þar sem um-
ferð þarna er bæði þung og hröð
tel ég brýnt að bæta úr þessu sem
fyrst.“

- aöe

EINKAVÆÐING Jón Sveinsson, for-
maður einkavæðingarnefndar,
segir unnið að því að skilgreina
vægi hvers þáttar sem horft 
verður til þegar tilboð fjárfesta í
Símann verða metin. Það verði
kynnt um leið og verklagsregl-
urnar liggi fyrir.

Í auglýsingu um sölu Símans í
fjölmiðlum í gær er tekið fram að
við mat á tilboðum verði meðal 
annars horft til fjárhagslegs styrks,

reynslu af rekstri fyrirtækja og
framtíðarsýnar varðandi rekstur
Símans.

Í fréttabréfi greiningardeildar
Íslandsbanka í gær segir að við
fyrstu sýn virðist svigrúm fyrir
huglægt mat við val á tilboðsgjafa.
Æskilegra sé að reglur sem gildi við
mat á tilboðum séu gagnsæjar.

Jón segir að þessar reglur verði
gagnsæjar þegar einkavæðingar-
nefnd kynnir vægi þeirra þátta sem
horft verði til. Upplýsingagjöf varð-
andi söluferlið verði regluleg eftir
því sem efni standi til og málsmeð-
ferðin málefnaleg.

Í fréttum Íslandsbanka segir að
hópur í kringum Burðarás, Lands-
bankann og eigendur Samsonar
annars vegar og hópur í kringum
Meið, Vís og KB banka hins vegar
séu augljósir bjóðendur í Símann.
Fleiri hópar muni væntanlega gera
tilboð. Á hinn bóginn minnki þetta
fyrirkomulag, að enginn megi eiga
meira en 45 prósent, líklegast áhuga
erlendra símafyrirtækja á að bjóða
í Símann. - bg

Landbúnaður:

Riða í 
Breiðdal

SAUÐFJÁRSJÚKDÓMAR Öllu fé, um 100
kindum, á bænum Gilsárstekki í
Breiðdal verður lógað þar sem riða
fannst í einni kind á bænum. Er
þetta þriðja riðutilfellið á Gilsár-
stekki frá árinu 1987 en Hákon
Hansson, héraðsdýralæknir á
Breiðdalsvík, segir slæmri um-
gengni ekki um að kenna.

„Umgengni á Gilsárstekki er til
fyrirmyndar en þetta er lúmskur
sjúkdómur og því erfitt að eiga við
hann,“ segir Hákon.

Bændur sem neyðast til að skera
fé vegna riðu fá bætur en mega ekki
hafa fé í að lágmarki tvö ár. - kk

Segja svigrúm til að meta tilboð á huglægan hátt:

Segir söluferli 
Símans gagnsætt

LANDSSÍMINN SELDUR
Horft verður til fleiri þátta en verðs þegar

Síminn verður seldur.





MEÐ SÓLHLÍFARNAR Á LOFTI
Pílagrímar hafa streymt til Páfagarðs eftir
fráfall Jóhannesar Páls II páfa og er talið
að þegar yfir lýkur verði þeir orðnir þrjár

milljónir talsins, jafnmargir og íbúar Róm-
ar. Fjöldi þeirra brá upp sólhlífum í gær til

að verjast geislum sólarinnar.
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Leit að brasilíumanni hætt eftir rúma tvo sólarhringa:

Eftirgrennslan lögreglu haldið áfram
LÖGREGLUMÁL „Það er enginn grein-
armunur gerður á einstaklingum
þegar leit sem þessi stendur yfir,“
segir Ólafur Helgi Kjartansson,
sýslumaður á Selfossi. Formlegri
leit að hinum brasilíska Ricardo
Correia Dantas var hætt í fyrra-
kvöld en um tvö hundruð manns
leituðu mannsins þegar mest lét.

Þótt um umfangsmikla leit hafi
verið að ræða sem margir hafi
komið að hafa spurningar vaknað
um hvort ekki sé heldur snemmt
að hætta leit eftir rúmlega tvo
daga. Til samanburðar leituðu
flokkar björgunarsveitarmanna að
Ítalanum David Paita sem hvarf í
Eyjafirði árið 2002 í átta daga áður
en formlegri leit var hætt.

Hjá Slysavarnarfélagi Lands-
bjargar fengust þær upplýsingar
að það væri einhliða ákvörðun 
lögreglu á hverjum stað fyrir sig
hvenær leit sem þessari væri hætt. 

Ólafur Helgi segir ekkert
óeðlilegt við þessa ákvörðun. 
Leitað hafi verið á öllum þeim
stöðum sem til greina hafi komið,
auk þess sem kafarar hafi kannað
hafnir án árangurs og því hafi
ekki þótt annað fært en hætta leit.
Áfram verði þó grennslast fyrir
um afdrif Dantas og allar ábend-
ingar kannaðar til hlítar.

Ólafur óskar eftir því að allir
þeir sem telja sig hafa upplýsing-
ar um Dantas hafi samband við
lögreglu sem allra fyrst. - aöe

Hefði viljað fresta
ráðningu fréttastjóra

Formaður Útvarpsráðs vill svör við fréttastefnu nýs fréttastjóra Útvarps. For-
maðurinn segir að hann hefði viljað að ráðningu Óðins Jónssonar hefði verið

frestað. Snarpar umræður urðu um fréttastjóramálið á fundi útvarpsráðs í gær.
RÍKISÚTVARPIÐ Formaður Útvarps-
ráðs, Gunnlaugur Sævar Gunn-
laugsson, ætlar að spyrja Óðin
Jónsson, nýjan fréttastjóra Út-
varps hvort honum þyki „virki-

lega“ að Útvarpið hafi staðið rétt
að umfjöllun um fréttastjóramál-
ið, sem orðið hafi til þess að 
Auðun Georg Ólafsson sagði sig
frá starfi síðastliðinn föstudag.
Gunnlaugur Sævar segist munu
leggja fram þessa spurningu á
næsta fundi útvarpsráðs, þar sem
Óðinn verði gestur fundarins.

Á fundi útvarpsráðs í gær fór
fram snörp umræða um feril
fréttastjóramálsins. Gunnlaugur
Sævar kvaðst hafa beint því til út-
varpsstjóra á fundinum að þetta
mál yrði skoðað.

„Það sem ég ræddi mest voru
áhyggjur mínar af þessum unga
manni sem fékk þessa meðferð sem
hann fékk,“ sagði Gunnlaugur 
Sævar. „Ég gat þess að mér væri
sama hvað þessir menn lemdu á
mér, til þess væri ég þarna. En ég
hlýt að gera þá kröfu til starfs-
manna Ríkisútvarpsins að þeir
gangi hægt um gleðinnar dyr í
svona málum, þegar fólk gerir ekki
annað en að óska eftir starfi við
stofnunina og fá það. Ég minni á að
fréttamenn eigi sífellt að vera vak-
andi yfir því að þeir sem hafa hag
af málum séu ekki mikið með putt-
ana í þeim.“

Gunnlaugur Sævar sagði að
fréttamenn RÚV hefðu farið al-
gjöru offari í málinu og viðtalið við
Auðun Georg í hádegisfréttum Út-
varpsins síðastliðinn föstudag
hefði verið fyrir neðan allar 
hellur. Formaður útvarpsráðs
kvaðst hafa viljað bíða með að ráða
nýjan fréttastjóra Útvarps, eftir að
Auðun Georg gekk úr skaftinu, þar
til fjölmiðlafrumvarpið væri orðið
að lögum. Sú aðferð yrði viðhöfð
við ráðningu yfirmanns dagskrár-
gerðar í stað Jóhanns Haukssonar.

Á útvarpsráðsfundinum lagði
Ingvar Sverrisson fram eftirfar-
andi bókun fyrir hönd Samfylk-
ingar vegna ráðningar frétta-
stjóra útvarps:

„Fulltrúar Samfylkingarinnar í
útvarpsráði lýsa yfir ánægju 
með niðurstöðu fréttastjóramáls-
ins sem er í samræmi við afstöðu
okkar á síðasta fundi, þar sem við
lýstum þeirri skoðun okkar að
velja bæri einn af þeim fimm sem
hæfastir voru taldir í hópi umsækj-
enda. Það hefur útvarpsstjóri að
lokum gert. Að gefnu tilefni lýsum
við fullu trausti á fréttastofu út-
varps og starfsmenn hennar.“

jss@frettabladid.is

Fleiri fara norður:

Íslendingar
kjósa hótel

HEILSÁRSHÓTEL Gistinóttum á hótel-
um í febrúar fjölgaði um 2,5 pró-
sent milli ára. Íslendingar gista í
mun meira mæli á hótelum en
áður. Gistinóttum þeirra fjölgaði
um rúm fimmtán prósent en 
erlendra gesta um 2,4 prósent.

Ríflega fjórðungi fleiri kusu að
gista á hótelum á Norðurlandi í
febrúar í ár en í fyrra og fjölgar
hótelnóttunum mest þar. Á Suður-
nesjum, Vesturlandi og Vestfjörð-
um var samdráttur um rúm sex pró-
sent en gistinóttum fjölgaði um þrjú
prósent á Höfuðborgarsvæðinu.

Gistinætur á hótelum í febrúar
voru 55.010 en 53.650 í fyrra. - gag

Portúgal
Síðustu sætin í apríl

34.900kr. 
*
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12. apríl í 8 nætur - 
á Paraiso eða Ondamar

á mann m.v. 2 í stúdíói

*Innifalið:  Flug, gisting í 8 nætur, flugvallarskattar og íslensk 
fararstjórn.
Verð m.v. að bókað sé á netinu, ef bókað er á skrifstofu eða 
símleiðis bætist við 2.000 kr bókunar- og þjónustugjald á mann.

Tryggðu þér bestu kjörin og bókaðu strax á www.urvalutsyn.is

Vorsólin

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

Verð frá:

RICARDO CORREIA DANTAS
Virðist hafa gufað upp á laugardaginn var
og eftir ítarlega leit eru engar vísbendingar

um hvar hann sé niðurkominn.

ÚTVARPSRÁÐ
Snarpar umræður urðu um fréttastjóramálið á RÚV á fundi útvarpsráðs í gær. Formaður ráðsins, Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson,

beindi því til Markúsar Arnar Antonssonar útvarpsstjóra að málið yrði skoðað. Myndin var tekin á fundi ráðsins í gær.

REYKJAVÍK Samtök foreldrafélaga
leikskólanna í Reykjavík fagna
áformum borgaryfirvalda að
bjóða upp á gjaldfrjálsan leik-
skóla í Reykjavík, að því er fram
kemur í ályktun sem samþykkt
var á aðalfundi félagsins. Félagið
skorar jafnframt á yfirvöld að
stytta verulega þann tíma sem
áformað er að það taki að koma á
gjaldfrjálsum leikskóla og að
stefna að því að taka næsta skref
strax í haust. - sda

Gjaldfrjálsir leikskólar:

Foreldrar ánægðir

LEIKSKÓLABÖRN Í REYKJAVÍK.
Samtök foreldrafélaga leikskólanna í

Reykjavík fagna áformum Reykjavíkurborg-
ar um gjaldfrjálsan leikskóla.
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ÓTVÍRÆ‹IR YFIRBUR‹IR
Svo skaltu gera ver›samanbur›. Athuga›u ver›i› á

ö›rum bílum í sama stær›arflokki. Ber›u saman búna›,

frágang, aksturseiginleika og reynslu vi› fjölbreyti-

legustu a›stæ›ur. Og fla› skrítna er a› fla› besta

kostar ekki mest, heldur einna minnst!

12:00–16:00

*Bílasamningur me› 20% innborgun og eftirstö›var í 84 mánu›i.

Subaru Outback 3,0 sjálfskiptur

4.190.000Ver› nú

Subaru Outback 2,5 sjálfskiptur

3.680.000
3.360.000

Ver› á›ur

Ver› nú

Ger›u fyrst gæ›asamanbur›. Aldrifi› er sannkalla›

listaverk – lárétt Boxer vél og fullkomin fjórhjóla-

drifstækni tryggja hámarks rásfestu og veggrip á

öllum hjólum. Jafnvægi› ræ›ur ríkjum og Subaru er

einfaldlega engu líkur.

Subaru Legacy Wagon sjálfskiptur

2.790.000
2.460.000

Ver› á›ur

Ver› nú

29.447,-*

Subaru Forester sjálfskiptur

2.750.000
2.450.000

Ver› á›ur

Ver› nú

29.328,-*

2.250.000
2.065.000

Ver› á›ur

Ver› nú

Subaru Impreza Sedan sjálfskiptur

24.741,-*

40.169,-*

VESTURFARASETRIÐ Á HOFSÓSI
Fjölmörg minni söfn úti á landi munu berj-

ast í bökkum fjárhagslega eftir úthlutun
Safnaráðs að mati safnstjóra fyrir vestan.

Safnaráð:

Reiði vegna
úthlutunar

SÖFN „Ég ætla ekki að standa í
stappi um smápeninga næstu
árin og ætla persónulega að snúa
mér að einhverju öðru,“ segir
Jón Jónsson, safnastjóri á
Galdrasafninu á Hólmavík og
Sauðfjársafninu á Ströndum.
Mikil reiði hefur gripið um sig
meðal stjórnenda minni safna á
landinu vegna úthlutunar Safna-
ráðs fyrir þetta ár en þær þykja
vel skornar við nögl.

Jón segir úthlutanir sjóðsins
byggðar á aðsókn gesta frá árinu
2003 en þá var Sauðfjársafn hans
að Ströndum nýopnað og aðsókn
lítil. „Núna geld ég þess tveimur
árum seinna að ekki var fullt út
úr dyrum fyrsta starfsár safns-
ins og rekstrargrundvöllur
safnsins að heita brostinn fyrir
þetta ár.“ - aöe

Sameining MS og MFB:

Dalamenn
samþykkja

SAMRUNI Dalamenn hafa samþykkt
samruna Mjólkursamsölunnar í
Reykjavík og Mjólkurbús Flóa-
manna. Sameiningin var sam-
þykkt með 23 atkvæðum gegn sex
og hafa því öll aðildarfélög MS
samþykkt samruna MS ogÝMjólk-
urbús Flóamanna utan eitt, sem er
fulltrúafundur MBF. 

Að því gefnu að sá fundur sam-
þykki sameininguna verður sam-
runi félaganna að veruleika. 

- sþs

Kolmunnaveiðar:

Góð búbót
KOLMUNNI Um 60 þúsund tonn af
kolmunna hafa borist til íslenskra
hafna á vertíðinni og hefur mestu
verið landað hjá fiskimjölsverk-
smiðju Síldarvinnslunnar á Seyð-
isfirði, tæpum 16 þúsund tonnum.
Stærstur hluti aflans kemur frá
erlendum skipum eða um 55 þús-
und tonn. 

Freysteinn Bjarnason, fram-
kvæmdastjóri útgerðar Síldar-
vinnslunnar, segir kolmunnan
góða búbót í kjölfar loðnuvertíðar
og að íslenski flotinn haldi á
næstu dögum á miðin syðst í fær-
eysku lögsögunni.

- kk

Jóhannes Páll II jarðsunginn: 

Fjöldi fyrirmenna við útför páfa
PÁFINN Fjöldi fyrirmenna verður
við útför Jóhannesar Páls II
páfa. Halldór Ásgrímsson for-
sætisráðherra verður fulltrúi
Íslands. George Bush Banda-
ríkaforseti og Bill Clinton verða
báðir viðstaddir þegar Jóhannes
Páll páfi verður jarðsunginn á
föstudag.

Bush verður fyrsti starfandi
Bandaríkjaforseti til að vera við
útför páfa. Þá hefur Rowan
Williams, erkibiskup af Kant-
araborg, boðað komu sína en
þetta verður í fyrsta skipti sem
yfirmaður ensku biskupakirkj-
unnar verður viðstaddur þegar
páfi er borinn til grafar.

Nokkrum sinnum hefur kastast í
kekki milli biskupakirkjunnar
og Vatíkansins undanfarin ár
vegna breytinga innan biskupa-
kirkjunnar. Jóhannes Páll páfi
var til dæmis á móti því þegar
konur hlutu prestvígslur í bisk-
upakirkjunni og þegar samkyn-
hneigður prestur var kjörinn
biskup í New Hampshire. 

Milljónir manna streyma
hvaðanæva að úr heiminum til
Rómar í pílagrímsför og hans er
minnst víða um lönd. Um 200
þúsund manns söfnuðust saman
á götum Varsjár Í Póllandi og
minntust Jóhannesar Páls, sem
var pólskur. ■

FRÁ VARSJÁ
200 þúsund manns söfnuðust saman á götum Varsjár í Póllandi og minntust landa síns.

■ KJARAMÁL

SÁTT UM SAMNING BSRB SFR hef-
ur samþykkt kjarasamning við rík-
ið. Samningurinn gildir til ársloka
2007 og verður hækkun launa á
tímabilinu 12,5 prósent. Á kjörskrá
voru 167. Alls greiddu 34 prósent
félagsmanna atkvæði. Já, sögðu 44
eða 76 prósent. Nei, sögðu 14 eða
24 prósent. Launataflan nær frá
92.585 krónum að 343.204 krónum.

SAMIÐ Á SUÐURNESJUM OG VÍÐ-
AR Kjarasamningur Starfs-
mannafélags Suðurnesja við ríkið
vegna félagsmanna á Heilbrigðis-
stofnun Suðurnesja var sam-
þykktur með 94 prósentum at-
kvæða í gær. Er um 12,5 prósenta
launahækkun á samningstíman-
um að ræða. Félag opinberra
starfsmanna á Vestfjörðum hafa
einnig samið við ríkið. 



Nýtt kvennaframboð
veldur titringi í sænskum
stjórnmálum. Sumir spá
því að það auki möguleik-
ana á að hægristjórn taki
við eftir næstu kosningar.

Tilkynning Gudrun Schyman,
fyrrverandi formanns sænska
Vinstriflokksins, og samherja
hennar á mánudag um stofnun
nýs kvennaframboðs sem stefni á
að koma fulltrúum á þing í næstu
kosningum, hefur valdið talsverð-
um titringi í sænskum stjórnmál-
um. Stjórnmálaskýrendur sænsku
blaðanna taka reyndar fram, að
hótunin um stofnun femínista-
flokks, sem legið hafði í loftinu
um nokkurt skeið, hefði þegar
leitt til áherzlubreytinga í stjórn-
málum landsins. 

Þannig segir stjórnmála-
skýrandi Dagens Nyheter að
„dramatískar kosningar“ séu
framundan á næsta ári, þar sem
hver flokkur sem ætli sér að fá
sæti á þingi verði að koma því til

skila til kjósenda með trúverð-
ugum hætti að hann hyggist
gera betur í jafnréttismálunum.
Minnihlutastjórn jafnaðar-
manna hefði gert sér vonir um
að fá fulltrúa Vinstriflokksins
og Umhverfisflokksins til að
styðja nýjasta fjárlagafrum-
varp stórnarinnar án mikils
samningaþjarks og vinstriflokk-
arnir gætu í framhaldinu sýnt
einingu gagnvart borgaraflokk-
unum í hinum komandi kosning-
um. Þessum vonum hafi Gudrun
Schyman spillt. Orðrómurinn

um kvennaframboðið varð til
þess að fulltrúar beggja litlu
vinstriflokkanna settu fram 
nýjar kröfur fyrir samþykki
fjárlagafrumvarpsins, enda
hafa kannanir sýnt að minnst
helmingur kjósenda Umhverfis-
flokksins og um þriðjungur
kjósenda Vinstriflokksins gætu
hugsað sér að kjósa nýjan
femínistaflokk.

Áfall fyrir Vinstriflokkinn
„Mér er annt um það, hvernig
flokkssystkinum mínum í

Vinstriflokknum reiðir af í þessu
sambandi,“ segir Steingrímur J.
Sigfússon formaður Vinstri-
grænna, inntur eftir viðbrögðum
við fréttunum frá Svíþjóð. „Þetta
er auðvitað að mörgu leyti áfall
fyrir þann flokk. Mörgum þar
finnst nú Gudrun reynast sínum
fyrri félögum anzi ótrygg, því að
satt bezt að segja naut hún mikils
stuðings til þess að breyta þeim
flokki í hreinan femínískan flokk
og á þeim bæ kannast menn ekki
við annað en að menn hafi verið
þeirri arfleifð mjög trúir, enda
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Stofnfundur Samtaka um kvennafram-
boð var haldinn á Hótel Borg í lok 
janúar 1982. Nokkrir frumherjar
Kvennaframboðsins voru Ingibjörg Sól-
rún Gísladóttir, Sigríður Dúna Krist-
mundsdóttir og Kristín Ásgeirsdóttir.
Kvennaframboðið var fyrirrennari
kvennalista og kom tveimur konum í
borgarstjórn Reykjavíkur 1982.
23 apríl 1983 bauð Kvennalistinn fram í
alþingiskosningum í fyrsta sinn í 
þremur stærstu kjördæmum landsins,
Reykjavík, Reykjanesi og Norðurlandi
eystra. Kvennalistinn fékk 5,5 prósenta
fylgi og þrjár þingkonur. Það voru þær
Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, Guðrún
Agnarsdóttir og Kristín Halldórsdóttir.
Kvennalistinn hélt því fram að þeirra
pólitík yrði ekki skilgreind samkvæmt
gömlum viðmiðum um hægri og vinstri.

Í alþingiskosningum 1987 hlaut Kvenna-
listinn 10,1 prósents fylgi og fékk 6 
konur á þing. Listinn lagði áherslu á
samvirka forystu og hafði fyrir reglu að
engin kona skyldi sitja lengur á þingi 
fyrir Kvennalistann en í sex ár í senn. 
Vorið 1988 mældist kvennalistinn með
þriðjungsfylgi í skoðanakönnunum sem

var meira fylgi en Sjálfstæðisflokkur
hafði. Þremur árum síðar í þingkosning-
um 1991 missti listinn eina konu af
þingi þegar hann hlaut 8,3 prósenta
fylgi. Kvennalistinn var talinn hafa farið
flatt á því að sýnast aldrei tilbúinn til
stjórnarþátttöku auk þess sem samtökin
höfðu færst meira til vinstri. Þetta ár

settist Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fyrst á
þing en hún hafði getið sér gott orð í
borgarstjórn Reykjavíkur. Nokkuð var
rætt um þann möguleika að Kvennalist-
inn kæmi til liðs við ríkisstjórnarflokka
Sjálfstæðis- og Alþýðuflokks en ekkert
varð úr því. 
1992 gáfu samtök um kvennalista út
tímaritið Veru í fyrsta sinn sem fjallaði
um konur og kvenfrelsi.
Í þingkosningum árið 1994 hrundi fylgi
Kvennalistans í 4,9 prósent og fékk að-
eins þrjá þingmenn. Tími sérstaks
kvennaframboðs virtist liðinn enda leit-
uðust allir flokkar nú við að auka hlut
kvenna á framboðslistum sínum. 
1998 var Samfylkingin mynduð úr
Kvennalista, Alþýðubandalagi, Alþýðu-
flokki og Þjóðvaka.

Heimild: Ísland í aldanna rás.

Reis hæst í kosningunum 1987
FBL-GREINING: KVENNALISTINN Í TÍMANS RÁS

Er hlutur kvenna að skerðast?
Já, hlutur kvenna skertist í síðustu Al-
þingiskosningum þegar hlutfall kvenna
á Alþingi féll úr um 35% í 30%. 
Er vakning í baráttumálum kvenna?
Já, aukinn kraftur hefur eggjað fleiri og
fleiri. Konur þurfa að gefa eftir inni á
heimilunum og karlar þurfa að gefa
eftir í stjórnmálunum og hleypa 
konum að í ríkari mæli.
Þarf að stofna íslenskan kvennalista?
Æskilegast er að efla starf kvenna inn-
an flokkanna. Ef ekki næst áþreifanleg-
ur árangur á næstu árum hljóta margir
jafnréttissinnar að skoða hugmyndina
um kvennalista með opnum huga.

UNA MARÍA ÓSKARSDÓTTIR

Efla starf kvenna

KONUR Í STJÓRNMÁLUM

SPURT & SVARAÐ

ÞINGKONUR KVENNALISTANS Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, Guðrún Agnarsdóttir og Kristín Halldórsdóttir taka lagið með Bergþóru
Árnadóttur árið 1985. Tuttugu árum síðar er kominn fram sænskur kvennalisti.
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Gudrun Schyman er fædd árið
1948. Hún varð fyrst þingmaður
fyrir Vinstriflokkinn (sem hét þá
Vinstriflokkurinn-Kommúnist-
arnir) árið 1988. Formaður hans
varð hún árið 1993 og fór fyrir
honum í tíu ár. Hún stýrði flokkn-
um í átt að róttækum femínisma. 

Schyman aflaði sér mikils
persónufylgis meðal annars með
óvenjulegri framgöngu í kosn-
ingabaráttu. Sum uppátæki
hennar urðu strax umdeild, svo
sem er hún líkti sænskum karl-
mönnum við talibana í Afganist-
an. Drykkjusýki háði henni, en á
meðan hneykslismálin héldust í
skefjum jók sá veikleiki hennar
jafnvel bara vinsældir hennar.
Þegar uppvíst varð í ársbyrjun
2003 að hún hefði talið fram sem
kostnað til frádráttar frá skatti
ýmislegt sem flokkurinn og 
þingið hefðu greitt var henni
ekki lengur sætt í formannsstóli
Vinstriflokksins. Þetta hneyksli

þótti slá allt annað út – fylliríin á
almannafæri, leigubílaferðalögin
eða húshjálpin sem vann svart
hjá henni. 

Í desember 2004 gekk hún úr
Vinstriflokknum og lýsti því 
yfir að hún hygðist áfram há
femíníska baráttu utan flokka.

Sagt auka líkur á hægristjórn 

Gudrun Schyman:

Litríkur foringi femínista
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Sjó›heitu pylsurnar
frá Go›a slá í gegn hjá

fólki á öllum aldri.
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Guðrún Agnarsdóttir, sem var í
hópi fyrstu þingkvenna
Kvennalistans, segist ekki
þekkja stöðuna í sænskum
stjórnmálum og samfélagi það
vel að hún geti dæmt um mögu-
leika nýja sænska femínista-
framboðsins. „En hins vegar,
því miður, virðist þessi sókn,
þessi barátta fyrir auknum rétt-
indum kvenna, eiga rétt á sér á
hverjum tíma,“ segir Guðrún,
spurð um það, hvort það komi
ekki spænskt fyrir sjónir að
slíkt framboð komi fram í hinu
jafnréttissinnaða sænska nú-
tímasamfélagi tveimur áratug-
um síðar en á Íslandi. 

„Þegar Kvennaframboð og
Kvennalistinn voru stofnuð á
árunum 1982 og 1983 vissu
fæstar þær konur sem að þeim
stóðu að það hafði áður verið
stofnað til kvennaframboðs á
Íslandi, mörgum áratugum fyrr,
þar sem áherslurnar voru meira
og minna þær sömu. Það er
mjög athyglisvert að lesa það
sem komið hefur fram um

stefnumál nýja sænska kvenna-
listans, þá hringja kunnuglegar
bjöllur í kollinum á mér. Þetta
sýnir bara hve mikil þörfin er á
hverjum tíma í sérhverju sam-
félagi, jafnvel þeim framsækn-
ustu, á að rétta hlut kvenna,“
segir Guðrún.

leggur sænski Vinstriflokkurinn
geysilega mikla áherzlu á kven-
frelsi og jafnréttismál.“ segir
Steingrímur. 

„Ég held þannig að áhrifin af
flokksstofnun Gudrunar verði
minni en ella, vegna þess að
femínismi er mjög sterkur í
sænskum stjórnmálum,“ segir
Steingrímur. 

„Þess vegna er þetta eigin-
lega þeim mun merkilegra að
árið 2005 skuli verið að stofna
kvennaflokk í Svíþjóð.“ Flestir
sænskir stjórnmálamenn, þar
með talinn Göran Persson, skil-
greini sig sem femínista að sögn
Steingríms. Það sé einkennandi
fyrir sænsk stjórnmál, miklu
frekar en til dæmis í Danmörku,
þar sem menn hafi verið 
feimnir við slíkar skilgreining-
ar. „Þannig að maður myndi
fljótt á litið ætla að plássið eða
jarðvegurinn fyrir svona hrein-
an kvennaflokk ætti nú að vera
hvað minnstur í Svíþjóð, af öll-
um löndum,“ segir Steingrímur.
Hlutföllin þar séu jú mjög jöfn,
hátt hlutfall kvenna á þingi og
jafnmargir karl- og kvenráð-
herrar, svo dæmi séu nefnd. 

Gudrun Schyman hrökklaðist
úr forystu Vinstriflokksins
vegna hneykslismála, því síð-
asta árið 2003 þegar hún varð
uppvís að skattsvikum. Ætli geti
verið að persónuleg metnaðar-
girnd reki hana til þess að
stofna nýjan flokk?

„Ég vil nú ekki ganga svo
langt að segja það,“ svarar
Steingrímur. „En Gudrun
Schyman er mikil baráttu-
manneskja og hefur geysilegan
sjarma og mikinn kjörþokka
eins og sagt er, hún kann lagið á
að halda athygli fjölmiðla.
Þannig að það er erfitt að meta
hvaða árangri hún kann að ná,
að minnsta kosti svona í fyrstu
umferð.“ Það muni mikið til fara
eftir því hvaða fólk velst til að
manna framboðið með henni. 

Dreifir kröftum vinstriafla
Aðspurður segir Steingrímur
það vissulega geta verið að
þetta nýja framboð muni dreifa
kröftum vinstriaflanna í Svíþjóð
þannig að það auki líkurnar á að
borgaraflokkarnir komist í rík-

isstjórn. Þessari skoðun hafa
einnig málsmetandi talsmenn
sænska Jafnaðarmannaflokks-
ins lýst, þar á meðal Marita
Ulvskog, sem er ritari flokksins
en hún er meðal annars þekkt
fyrir að hafa startað femínista-
samráðsnetinu Feministas.
„Vandamálið er að stofni þær
[Schyman og fylgiskonur 
hennar] í alvöru stjórnmála-
flokk munu þær óhjákvæmilega
taka kjósendur frá Umhverfis-
og Vinstriflokknum, kannski
jafnaðarmönnum líka. Það
myndi ýta undir að við fengjum
hægristjórn eftir næstu kosn-
ingar,“ hefur Dagens Nyheter
eftir Ulvskog.

audunn@frettabladid.is

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON Segir nýja
sænska kvennaframboðið áfall fyrir systur-
flokk Vinstri-grænna í Svíþjóð.
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Guðrún Agnarsdóttir:

Sókn sem á rétt á sér

KVENNALISTI „Það er áreiðanlegt að
tilkoma Kvennalistans hafi átt mik-
inn þátt í því að auka hlut
kvenna í þingmannaliði
hinna stjórnmálaflokkanna,“
segir Ólafur Þ. Harðarson
stjórnmálafræðingur. Þessi
þróun hefði kannski orðið
hvort eð var en tilkoma list-
ans hafi í það minnsta flýtt
fyrir henni, telur Ólafur. Á 
tíunda áratugnum hafi verið
svo komið að í Reykjavík og á
Reykjanesi var nánast helmingur
þingmanna konur. Hins vegar hafi
landsbyggðarkjördæmin setið mjög

eftir og sé það meginástæðan fyrir
því að konur hafi ekki náð helm-

ingshlut á Alþingi, segir
Ólafur.

Breytingarnar urðu
helst innan hinna stjórn-
málaflokkanna enda
segir Ólafur að Kvenna-
listinn hafi sjálfur ekki
komið mörgum málum í
gegn þar sem hann var
ætíð í stjórnarandstöðu
og aldrei í ríkisstjórn.

Bein áhrif Kvennalistans voru því
lítil en óbein áhrif hans umtalsverð,
að mati Ólafs. - sgi

Tilkoma Kvennalistans:

Jók hlut kvenna í öðrum
stjórnmálaflokkum

ÓLAFUR Þ. 
HARÐARSON



H vernig má það vera að hvorki sé gert ráð fyrir Sundabraut 
né mislægum gatnamótum Miklubrautar og Kringlumýrar-
brautar í nýrri samgönguáætlun samgönguráðherra sem

greint var frá í Fréttablaðinu í gær. Þetta eru þær vegaframkvæmdir
sem mest liggur á að ýta úr vör á landinu. Það er mikill misskilningur
að þessar framkvæmdir séu fyrst og fremst í þágu höfuðborgarbúa og
nágranna þeirra, alveg eins og þegar talað er um að jarðgöng á 
ýmsum stöðum á landinu séu aðeins fyrir viðkomandi byggðarlög.
Auðvitað er ávinningurinn mestur hjá þeim sem næst þessum sam-
göngumannvirkjum búa, en mikil og dýr umferðarmannvirki eins og
mislæg gatnamót á höfuðborgarsvæðinu og jarðgöng víða um land
þjóna að sjálfsögðu landsmönnum öllum og eru til þess að samgangur
og samskipti landsmanna alls staðar á landinu aukist. 

Borgaryfirvöld og samgönguyfirvöld í landinu hafa löngum verið
að kýta um samgöngumannvirki á höfuðborgarsvæðinu, en nú er kom-
inn tími til að Sturla Böðvarsson samgönguráðherra og Steinunn Val-
dís Óskarsdóttir borgarstjóri setjist niður og nái einhverri skynsam-
legri sátt um þessi mál. Samgönguráðherra verður að átta sig á því að
að hann er ráðherra samgöngumála fyrir landið allt og borgarstjórinn
verður að hafa ákveðna stefnu í þessum málum fyrir hönd Reyk-
víkinga. Fram til þessa hefur heldur lítið borið á þingmönnum Reyk-
víkinga í baráttunni fyrir mislægum gatnamótum Miklubrautar og
Kringlumýrarbrautar og lagningu Sundabrautar. Það er eins og þeim
komi þetta mál lítið við. Landsbyggðarþingmenn eru miklu harðari í
að berjast fyrir samgöngubótum í sínum kjördæmum, enda brenna
samgöngumálin heitar á landsbyggðarfólki en þeim sem búa á höfuð-
borgarsvæðinu. Þegar haldinn var almennur fundur um áframhald á
breikkun Reykjanesbrautar mættu nær allir þingmenn og ráðherrar
Suðurkjördæmis. Hvenær hafa þingmenn Reykvíkinga og Kragans
svokallaða sýnt álíka samstöðu? Þá ber líka að hafa í huga að flestir
leiðtogar stjórnmálaflokkanna eru einmitt þingmenn höfuðborgar-
innar. 

Eins og nú horfir verður umferð vart hleypt á fyrsta áfanga Sunda-
brautar fyrr en eftir um það bil tíu ár, nema eitthvað breytist fram að
þeim tíma. Hönnun og undirbúningur verksins tekur langan tíma og
enn er ekki einu sinni búið að ákveða hvaða leið verður farin yfir 
Elliðaárvog. Menn geta rétt ímyndað sér hvers konar umferðaröng-
þveiti á eftir að myndast á vegum í nágrenni höfuðborgarinnar um
helgar eftir tíu ár. Þá er óskiljanlegt hvers vegna fyrirætlunum um
mislæg gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar er sífellt
slegið á frest. Nú er sagt að gera eigi breytingar á þeim gatnamótum,
sem bæði eigi að auka umferðaröryggi og greiða umferð um gatna-
mótin, en framkvæmdirnar eiga hins vegar ekki að hefjast fyrr en á
næsta ári. Hvað verða mörg slys og árekstrar þar fram að þeim tíma?
Þetta eru fjölförnustu gatnamót landsins, og því ekki óeðlilegt að þar
verði mörg óhöpp, en þegar búið er að sýna fram á að hægt væri að
fækka þeim, hvers vegna er þá ekki brugðist við? ■

6. apríl 2005 MIÐVIKUDAGUR

SJÓNARMIÐ
KÁRI JÓNASSON

Hvorki gert ráð fyrir Sundabraut né mislægum gatnamótum
Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar í nýrri samgönguáætlun. 

Kemur Sundabraut
fyrst eftir tíu ár?

FRÁ DEGI TIL DAGS

Hönnun og undirbúningur verksins tekur langan 
tíma, og enn er ekki einu sinni búið að ákveða

hvaða leið verður farin yfir Elliðaárvog. Menn geta rétt
ímyndað sér hvers konar umferðaröngþveiti á eftir að
myndast á vegum í nágrenni höfuðborgarinnar um helgar
eftir tíu ár.

,,

Sáttahöndin
Markús Örn Antonsson útvarpsstjóri
þykir af mörgum vera maður að meiri
eftir að hafa höggvið á fréttastjóra-
hnútinn á sunnudag – og það nokkuð
karlmannlega. Þykir hann þar hafa
skransað fagmannlega framhjá Út-
varpsráði sem bjóst allt eins við því að
þurfa að taka á málinu á fundi sínum í
gær, þriðjudag. Eftir standa hins vegar
endurteknar vantraustsyfirlýsingar und-
irmanna hans sem margir hverjir felldu
froðu vegna aðkomu útvarpsstjórans
að fréttastjóramálinu. Úr Efstaleitinu
heyrast þær raddir að Markús verði að
rétta fram aðra sáttahönd á næstu
dögum – og beina henni sérstaklega
að almennum starfsmönnum. Og
menn sumsé bíða spenntir ...

Fáir mánuðir eftir
Vel má vera að Markús Örn hafi
skamman tíma til þessara sáttagjörða
sinna. Eftir lendinguna í fréttastjóramál-
inu er allt eins búist við því að nýtt
stjórnarfrumvarp um Ríkisútvarpið verði
að lögum fyrir sumarfrí alþingismanna.
Þar með yrði kjörin ný stjórn þessa ríkis-
fjölmiðils, sem aftur kýs útvarpsstjóra.
Og það gæti orðið harla fljótt. Markús
Örn gæti því hæglega verið horfinn til
annarra starfa eftir nokkra mánuði ...

Aldrei nokkurt gagn
Markús Örn hefur varla kynnst öðrum
eins gjörningaveðrum í embættis-
manna- og stjórnmálatíð sinni og leikið
hafa um Efstaleitið síðustu daga og 
vikur. Að honum hefur verið sótt úr 
öllum áttum; nú síðast í DV í gær en

verðandi ritstjóri þess blaðs vandar út-
varpsstjóra ekki kveðjurnar í litlum pistli
í byrjun blaðsins. Greinin byrjar svona:
„Þegar vopnin voru kvödd í Ríkisútvarp-
inu, lá eftir í sárum útvarpsstjóri, sem
flestir geta verið sammála um, að sé sá
lélegasti frá öndverðu.“ Og svo fram-
vegis a la Jónas Kristjánsson. En
skammirnar koma úr öllum
áttum. Þannig mun for-
manni Úvarpsráðs, Gunn-
laugi Sævari, ekkert sérlega
skemmt yfir ráðningu Óðins
Jónssonar. Óðinn sagði
einmitt á dögunum að
téður Gunnlaugur
hefði aldrei unnið 
Ríkisútvarpinu nokkurt
gagn ... 

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

„Segðu mér sögu amma, segðu
mér sögu“. Lítil stúlka veit fátt
skemmtilegra en hlusta á sögur,
hvort sem þær eru lesnar af bók
eða spunnar upp á staðnum og
harðneitar að fara að sofa án
sögustundar. Flest, ef ekki öll
börn, njóta slíkra sögustunda og
líklega njóta þau ekki síður ná-
lægðarinnar við sögumanninn en
sögustundarinnar sjálfrar og
kyrrðarinnar sem fylgir. Það er
hins vegar enginn vandi að drepa
niður slíkan áhuga með því að
sinna honum ekki, gefa sér ekki
tíma, ýta verkefninu til hliðar
fyrir eitthvað sem liggur meira
á. En þegar upp er staðið getur
allt beðið nema uppeldi barnanna
okkar. Það þarf að hafa forgang
hverja stund og stór og mikil-
vægur þáttur uppeldis er að
segja börnum sögur, lesa fyrir
þau góðar bækur og spinna upp
sögur sem reyna á ímyndunar-
aflið. Myndbandsspóla getur
aldrei komið í staðinn fyrir góða
bók vegna þess að hún skilur
ekkert eftir handa ímyndunar-
aflinu.

Það var gaman að hlusta á frú
Vigdísi Finnbogadóttur lýsa því 
í sjónvarpsþætti um helgina
hvernig hún reifst og jafnvel
slóst við bróður sinn um útlit
söguhetjunnar í uppáhaldssög-
unni. Voru augun brún eða blá?
Slíkar vangaveltur gátu orðið til-
efni slagsmála milli systkinanna.
Er húsið rautt eða grænt? Bátur-
inn hvítur eða svartur? Mynd-
bandið svarar öllum slíkum
spurningum áður en þær eru
bornar upp og barnið fær ekki
tækifæri til að skapa mynd af að-
stæðum og umhverfi í huga sér.
Öll börn hafa ríkt ímyndunarafl
en ef það er ekki notað og þau
hvött á því sviði er hætt við að
það verði fátæklegra með hverju
árinu. Mörg myndbönd fyrir
börn hafa verið talsett á íslensku
og það er gert ágætlega, lærðir
leikarar sjá um talsetningu, mál-
far er í flestum tilvikum gott og
útkoman fínar sögur sem höfða

til barna. En þessar sögur örva
ekki ímyndunaraflið, hvetja ekki
til sköpunar. Börnin verða neyt-
endur en ekki þátttakendur með
sama hætti og við lestur góðrar
bókar. Orðaforði er að auki mun
takmarkaðri en rými er til í
sögubókum og orðaforði ís-
lenskra barna og unglinga er
einmitt vaxandi áhyggjuefni
vegna þess hve hann er minnk-
andi.

En myndbands- og sjónvarps-
þættir og tölvuleikir gera ekkert
til að örva eða auka orðaforða og
þar með lesskilning barna og
unglinga. Ástæðan er ekki sú að
þetta efni sé svo lélegt eða
óvandað, öðru nær. Það er bara
ekki pláss, ekki tími. Öllu er
þjappað saman í eins einfaldan
og stuttan texta og hægt er og
ekkert svigrúm er fyrir fjöl-
breytt orðaval.

Bókin hins vegar hefur þetta

svigrúm. Þar er nóg pláss, nógur
tími. Þar er hægt að nota fjöl-
mörg orð um sama hlutinn,
bregða upp persónugervingum,
myndhverfingum og ýmsu
myndmáli sem örvar og hvetur
hugann. Það þarf hins vegar að
venja börn við slíkt málfar frá
unga aldri. Það er engin ástæða
til að lesa alltaf auðveldar bækur
fyrir börn, velja alltaf þær bæk-
ur sem þau vilja helst. Það þarf
að kenna þeim, hvetja þau og
örva, m.a. með því að lesa fyrir
þau bækur sem þau þurfa að
hafa fyrir að skilja, bækur sem
þau þurfa að hugsa um og síðast
en ekki síst bækur sem hvetja
þau til myndsköpunar. Af nógu
er að taka og 200 ára ártíð Hans
Christians Andersens, þess
mikla ævintýrahöfundar, minnir
okkur einmitt á þann sagnasjóð
sem við eigum. Sögurnar eru til í
ýmsum útgáfum, vel þýddar og
dásamlega skemmtilegar. En
sjálfsagt þarf að hjálpa börnum í
dag við að skilja þessar sögur, 
útskýra og leiða þau áfram. 14 
til 15 ára börn halda því sum
hver fram að þau hafi aldrei 
lesið bók. Fyrir þau er það að
lesa heila bók óyfirstíganlegt
verkefni. Eðlilega, hafi þau ekki
vanist sögum frá unga aldri. En
ef við kennum börnum okkar að
hlusta á sögur og síðar að lesa
þær sjálf, þá ánetjast þau flest
þessum heillandi heimi. Sumir
eiga alla ævi erfitt með lestur
vegna meðfædds ágalla af ein-
hverju tagi. Fyrir þá, og aðra
líka, eru til frábærar hljóðbæk-
ur, sem er skemmtilegt að hlusta
á. Þeim, sem ekki hafa vanist á
bóklestur eða hlustun, er vor-
kunn. Þau fara mikils á mis. Á
leikskólum og í grunnskólum
landsins eru börnum sagðar sög-
ur og lesið fyrir þau úr bókum.
Það virðist hins vegar ekki duga
til í öllum tilfellum. Heimilin
þurfa líka að leggja sitt af mörk-
um og fátt er reyndar notalegra
en að eiga litla sögustund með
barni sínu í lok erilsams dags. ■

Kennum börnum að hlusta á sögur
Í DAG
GILDI BÓKA OG
SAGNA

INGA RÓSA 
ÞÓRÐARDÓTTIR 

En þegar upp er 
staðið getur allt

beðið nema uppeldi barn-
anna okkar. Það þarf að
hafa forgang hverja stund
og stór og mikilvægur þátt-
ur uppeldis er að segja
börnum sögur, lesa fyrir
þau góðar bækur og spinna
upp sögur sem reyna á
ímyndunaraflið.
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Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 5 

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er miðvikudagur 6. apríl, 

96. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 6.27 13.30 20.35
AKUREYRI 8.05 13.24 18.44

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Lystikerrum aftan í reiðhjólum bregð-
ur æ oftar fyrir á hjólastígum og
strætum. Þar sitja börn og sofa vært
eða virða fyrir sér útsýnið meðan for-
eldrarnir eða aðrir fullorðnir stíga
petalana.

Sindri Gunnarsson nýtur þeirra þæginda
að ferðast af og til í reiðhjólakerru. For-
eldrar hans, Ingunn Dögg Sindradóttir og
Gunnar Svanberg Skúlason, festu kaup á
farartækinu undir lok síðasta sumars og
eru ánægð með það. „Við sáum svona
vagna víða í verslunum og fannst þeir svo
sniðugir að við ákváðum að fá okkur einn
fyrir frumburðinn,“ segir Ingunn Dögg. 

Hún tekur þó fram að belti séu fyrir tvö

börn og vagninn eigi að bera 50 kíló. Það
er því rúmt um Sindra litla sem nú er að
verða ársgamall. Ingunn segir vagninn
einkum hafa verið notaðan um helgar
hingað til. „Þá förum við oft í hjólatúra öll
saman þegar gott er veður, í fjölskyldu- og
húsdýragarðinn eða í heimsóknir til vina
og ættingja,“ segir hún en kveðst ekki
hafa reynt vagninn í roki enda lítið gaman
að hjóla þegar þannig viðrar.

Að sögn Ingunnar Daggar er vagninn
lagður saman þannig að sáralítið fer fyrir
honum þegar hann er ekki í notkun og auð-
velt er að breyta honum í venjulega barna-
kerru þegar gengið er um göturnar. „Það
getur verið gott ef maður hjólar kannski í
miðbæinn, leggur hjólinu og labbar svo um
göturnar,“ bendir hún á að lokum. ■

Sefur vært eða 
virðir fyrir sér útsýnið

nam@frettabladid.is

Myndlistarmaðurinn Karin
Sander heldur fyrirlestur um eig-
in verk í Listaháskóla Íslands
næstkomandi föstudag, 8. apríl.
Karin hefur heimsótt Ísland
reglubundið síðustu árin og er
gestakennari við LHÍ. Hún
er margverðlaunuð og
sýndi m.a. verk sín í hinu
virta Guggenheim-safni í
New York í fyrra. Fyrirlestur-
inn hefst kl. 12.30. 

Stafsetning – handa hverjum? 
Fyrsti málfræðingurinn og fær-
eysk stafsetning nefnist fyrirlest-
ur sem Höskuldur Þráinsson
prófessor heldur í húsi Sögufé-
lagsins við Fischersund í kvöld. Í
þessu spjalli verða fyrst rifjuð
upp nokkur atriði úr Fyrstu mál-
fræðiritgerðinni og skoðað hvers
konar rök Fyrsti málfræðingurinn
notaði þegar hann var að „setja

Íslendingum stafróf“. Fyrirlestur-
inn hefst kl. 20.

Trú og áföll eru meginefni nám-
skeiðs sem verður haldið á veg-
um Leikmannaskóla kirkjunnar

og hefst á annað
kvöld, fimmtu-
daginn 7. apríl.
Leiðbeinandi er
Vigfús Bjarni Að-
alsteinsson, guð-

fræðingur og sérfræðingur í sál-
gæslu á geðsviði Landspítalans.
Fjallað verður um áföll og krepp-
ur sem verða í lífi okkar vegna
utanaðkomandi atburða, svo
sem andláts ástvinar, lífshættu
og veikinda. Kennt verður í
Grensáskirkju þrjú fimmtudags-
kvöld. Nánari upplýsingar og
skráning fer fram á vefnum
www.kirkjan.is/leikmannaskoli
eða í síma 535 1500.

Sindri litli Gunnarsson lætur fara vel um sig í lystikerrunni meðan móðir hans Ingunn Dögg Sindradóttir hjólar
sér til heilsubótar. 

Smáauglýsingar
á 995 kr. 
visir.is

LIGGUR Í LOFTINU
í námi

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

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is

KRÍLIN
Ég er sko ekkert

vitlaus. Það er
ekki mér að
kenna að þú 

skilur ekki neitt!

Netið tekur við af bókum 
BLS. 4

][
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Nám er skemmtun
Ekki gleyma þér í skyldunum varðandi námið og próflestur. Mundu að nám er
skemmtun og njóttu þess. Ef námsleiði sækir að þér skaltu draga fram allt efnið sem
þér þykir skemmtilegt og lesa það til að koma þér aftur í stuð. [ ]

Bankastræti 10 + Sími 562 23 62 + info@exit.is + www.exit.is

Til þess að ná góðum tökum á tungumáli er nauðsynlegt að dveljast í því landi
þar sem tungumálið er talað. Stúdentaferðir eru í samstarfi við málaskóla um

allan heim og bjóða þeir nám jafnt fyrir byrjendur sem lengra komna.

Málaskólar eru fyrir fólk á öllum aldri. Sérstök námskeið í boði fyrir 13 - 16 ára.

Færð þú MasterCard
Ferðaávísun?

í stærðfræði og 
raungreinum fyrir grunn-
og framhaldsskólanema.

Stærðfræði- og tölvukennslan
Brautarholti 4, 105 Rvk

Sími 5513122

Námsaðstoð

Hamraborg 1-3
200 Kópavogi
Gsm: 894 8404

Skjöldur Vatnar verkefnisstjóri útlistar námið fyrir blaðamanni og kveðst vera rosalega heppinn að fá að vera innan um unga fólkið. „Það
heldur huga mínum opnum,“ segir hann. Bak við Skjöld er Marteinn Reynisson að smíða ruggustól.

Við hugsum ekki alltaf um
það þegar við hlössum okkur
niður í sófann eða rífum upp
hurðirnar á skápnum hversu
mörg handtök voru lögð í að
búa þessi húsgögn til og 
önnur sem við höfum í kring-
um okkur. Þessu fá nemendur
í húsgagnasmíði að kynnast.
Við litum inn á verkstæði Iðn-
skólans í Reykjavík.

Unaðsleg trélykt mætir vitum
þegar komið er inn í húsgagna-
smíðadeildina. Þar er mælt og
borað, heflað og límt, allt undir
stjórn Skjaldar Vatnar verkefnis-
stjóra. Kvenkynið hefur yfirhönd-
ina í deildinni því af fimm nem-
endum er aðeins einn strákur. Öll
eru samferða í náminu, eiga eina
önn eftir þegar þessi er búin.
„Þetta eru 100 einingar í skóla og
72 vikur hjá meistara,“ útskýrir
Skjöldur. 

Sesselja Jónsdóttir er að smíða
grind að stórum tungusófa með
skemli. Hún stefnir á frekara nám
erlendis og þá í hönnun. „Þetta er
bara stökkpallur;“ segir hún. „Ég
vildi kunna að meðhöndla efni og
kynnast vinnuferlinu í kringum
smíðina áður en lengra væri 
haldið.“

Skjöldur segir engum vand-
kvæðum bundið fyrir þá nemend-
ur sem vilja halda áfram í hús-

gagnasmíðinni að komast að hjá
meisturum þegar þessum áföng-
um lýkur og hann segir sviðið vítt
sem við taki. 

„Það er svo margt sem hús-
gagnasmiðir gera,“ segir hann og
telur upp. „Þeir sjá um að innrétta
þjónustufyrirtæki og hafa sama
rétt og húsasmiðir til að smíða
stiga, glugga, hurðir og skápa.
Svo fara þeir í sérsmíði og við-
gerðir. Það þarf marga húsgagna-
smiði til að gera við allt það sem
bilar og brotnar í gámum á leið-
inni til landsins. Sumir færa sig út
í hljóðfærasmíði. Það er til dæmis
ekki langur vegur frá stólnum
sem hann Marteinn er að smíða út
í smíði á gítar. „Það passar,“ segir
Marteinn. „Ég hef smíðað gítar og
hann virkar!“

�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is

Karítas Sigurbjörg Björnsdóttir og Sandra
Dögg Jónsdóttir. Karítas er að smíða borð-
stofustól.

Hulda Björt Magnúsdóttir heflar utan af lista sem á að fara í fataskáp sem hún er langt
komin með.
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Mælt og borað, heflað og límt

» BETRI
SJÓNVARPSDAGSKRÁ
Á MIÐVIKUDÖGUM
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Enskuskóli Erlu Ara auglýsir
Enskunám í Hafnarfirði – 5 vikur
• Áhersla á tal - 10 getustig

Enskunám í Englandi
• Einstaklingar allan ársins hring - Hópferðir í júní og ágúst

Enskuskóli Erlu Ara sérhæfir sig í að bjóða upp á enskukennslu fyrir fullorðna og býður
einnig upp á framúrskarandi skóla í Englandi. Árlega skrá sig um 500 manns í enskunám
í skólanum og skólinn sendir rúmlega 100 einstaklinga í nám til Englands.

enskafyriralla.is

Enska og golf - Vikuferð í september

Skráning í síma 8917576 og erlaara@simnet.is Sjá nánar um starfsemi skólans á

Versló sigraði í ræðukeppni
framhaldsskólanna þriðja
árið í röð og verslingurinn
Björn Bragi Arnarson hreppti
titilinn ræðumaður Íslands
annað árið í röð. 

Úrslitakeppnin í ræðumennsku
Morfís var háð í Háskólabíói og
var hún æsispennandi þar sem
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
veitti Verslunarskólanum harða
keppni. Umræðuefni kvöldsins
var þróunaraðstoð og mælti lið
FB með en lið Versló á móti.
Munurinn á liðunum var aðeins

22 stig, Versló var með 1382 
stig en FB 1360. Björn Bragi
Arnarson var valinn ræðu-
maður kvöldsins og munaði að-
eins einu stigi á honum og
næsta manni, Gunnari Jónssyni
úr liði FB-inga. 

Björn Bragi er á lokaönn í
Verslunarskólanum og er á al-
þjóðabraut. Eflaust eigum við
eftir að heyra meira í honum í
framtíðinni.

Björn Bragi varði titil sinn 
„ræðumaður Íslands“ frá því í fyrra. FR
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Verslingar mælskastir



Verulega hefur dregið úr bók-
og blaðalestri íslenskra barna
á síðustu 35 árum. Þetta
sanna nýlegar tölur í langtíma-
rannsókn Þorbjörns Brodda-
sonar prófessors um fjölmiðla-
notkun barna og unglinga.

„Hefðbundinn bóklestur og hefð-
bundinn blaðalestur er á mjög
hröðu undanhaldi hjá börnum og
unglingum,“ segir Þorbjörn. Þrátt
fyrir þær niðurstöður telur hann
margt benda til að íslensk ung-
menni lesi mjög mikið og skrifi
meira en nokkru sinni fyrr. Þá er
hann að vísa í netið. „Þau lesa á
netinu og skrifa á netið og þau eru
sífellt að afla sér upplýsinga með
auðveldari og öflugri hætti en
áður,“ segir prófessorinn.

Þorbjörn hóf rannsókn sína
árið 1968 en síðustu tölur úr henni
eru frá árinu 2003. Í kringum 800
börn á aldrinum 10-15 ára, til
heimilis í Reykjavík, á Akureyri
og í Vestmannaeyjum voru spurð
spurninga um notkun sína á hinum
ýmsu miðlum. Könnunin var gerð
á skólatíma, eða frá mars fram í
maí og námsbækur töldust ekki
með.

Spurningunni „Hefurðu lesið
bók síðustu 30 daga?“ svöruðu
41% drengja neitandi og 24%
stúlkna. Samtals 33% íslenskra
barna höfðu enga bók lesið sér til
skemmtunar á vormánuðum 2003.
Árið 1968 var niðurstaðan sú að
11% barna höfðu ekkert lesið.

Spurningunni „Hefurðu lesið 
1-9 bækur síðustu 30 daga,“ svör-
uðu 56% drengja játandi í síðustu
könnun og 72% stúlkna eða sam-
tals 64%. Aðeins 3% drengja og
4% stúlkna lásu meira en 9 bækur. 

Þorbjörn kannaði líka daglega
internetnotkun barnanna og þar
kom fram að um helmingur þeirra
notaði netið daglega, 60% stráka
og um 40% stelpna. Sjónvarpið er
líka miðill sem unga fólkið notar
mikið. 40% þeirra barna sem
spurð voru höfðu sjónvarp í eigin
herbergi og horfðu því oftast ein.
Gefum Þorbirni að síðustu orðið:
„Sjónvarpsnotkun hefur aukist en
heldur ekki áfram að aukast í sama
mæli og á tímabili.“                          

gun@frettabladid.is

Talað við börnin
Rannsóknir sýna að fátt örvar börn meira en þegar talað er við þau. Spjallaðu
við þau, segðu þeim sögur eða leyfðu þeim að tala við þig. Ungbörn hafa líka
gott af tali og ekki hafa nokkrar áhyggjur af því hvort þau skilji þig eða ekki. [ ]

Það er orðið lítið um að krakkar hreiðri um sig í sófanum með hrúgu af bókum. Enn er
það þó til.

Full búð af 
glæsilegum 

sumarfatnaði
á stráka og stelpur,

allt frá 68 -164.
Glæsilegur sumarfatnaður 

á börnin!

Opnunartími: 
Þriðjudaga til fimmtudaga 16:00 – 18:00

Laugardaga 12:00 – 16:00

Erum einnig með eldri
fatnað á mjög góðum afslætti

- aðeins 3 verð í gangi.

Skeifan 8 - s. 568 2200
Smáralind - s. 534 2200

www.babysam.is

Við seljum eingöngu örugga og vandaða bílstóla frá
þekktum framleiðendum sbr. Römer, Maxi-Cosi, Concord & Graco.

Laugavegi 51 •  s: 552 2201

Full búð af
flottum vörum

Skrjáfandi gíraffi
Í LEIKFANGAVERSLUNUM MÁ FÁ
TUSKUDÝR OG BANGSA SEM
ERU SÉRHÖNNUÐ TIL AÐ ÖRVA
SNERTIÞROSKA UNGBARNA. 

Í Liverpool á Laugaveginum rák-
umst við á þennan fallega gíraffa
fyrir ungbörn. „Þetta eru bangsar
sem er mælt með fyrir lítil börn,
því þeir eru mjúkir og þægilegir
viðkomu,“ segir Margrét Pálsdótt-
ir, eigandi verslunarinnar. „Það er
hægt að skola úr þeim í vaski en
ekki er ráðlegt að setja þá í
þvottavél.“ Í sumum böngsunum
eru baunir sem gefa öðruvísi
áferð og svo skrjáfar í öðrum en
bæði mismunandi áferð og hljóð
örvar snertiskyn barnanna. Bangs-
arnir eru úr The Baby Collection
frá Simba Toys og eru framleiddir
í Þýskalandi. 

Bóklestur á undan-
haldi – netið tekur við

Útivinnandi
mæður ekki verri
BÖRN ÚTIVINNANDI MÆÐRA
STANDA JAFNFÆTIS BÖRNUM
HEIMAVINNANDI MÆÐRA. 

Rannsókn, sem nýverið var unnin
í Bandaríkjunum, leiddi í ljós að
tíminn sem mæður eyða með
börnum sínum hefur lítið að
segja um þroska þeirra, heldur
virðast heimilisaðstæður og gæði
sambandsins sem börnin áttu við
móður sína skipta meira máli.
Þannig skiptir það miklu hvað
móðirin gerir með börnunum
þegar hún er hjá þeim. Börnin
sem virtust standa sig best í
rannsókninni og sýndu mestan
þroska komu frá heimilum þar
sem umhverfið var örvandi og
mæðurnar voru duglegar að
sinna þeim, tala við þau og fara
með þau út að leika. Einnig virtist
það hafa mikil áhrif á þroska
barnanna ef mæðurnar voru
næmar á þarfir þeirra. 

Þorbjörn Broddason prófessor segir að
sjónvarpsnotkun barna hafi aukist og um
40% barna eru með sjónvarp í herbergi
sínu.



[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

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
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BMW X3. Nýskr. 06/2004, 3000cc, 4ra
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 13 þ.
Verð 5.850.000. YM-193. B & L. S. 575
1230.

BMW X5. Nýskr. 06/2003, 2900cc, 5
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 52 þ.
Verð 5.930.000. OB-742. B & L. S. 575
1230.

Ford Escort. Nýskr. 05/1998, 1600cc, 5
dyra, 5 gíra, grænn, ekinn 145 þ. Verð
370.000. OF-665. B & L. S. 575 1230.

Honda HR-V. Nýskr. 01/2003, 2000cc, 5
dyra, sjálfskiptur, brúnn, ekinn 37 þ.
Verð 1.780.000. UT-893. B & L. S. 575
1230.

Hyundai Accent. Nýskr. 07/1999,
1500cc, 3ja dyra, sjálfskiptur, dökkblár,
ekinn 75 þ. Verð 590.000. VR-416. B &
L. S. 575 1230.

Hyundai Accent. Nýskr. 05/2001,
1300cc, 3ja dyra, 5 gíra, ljósgrár, ekinn
51 þ. Verð 750.000. YE-009. B & L. S.
575 1230.

Hyundai Elantra. Nýskr. 03/2000,
1600cc, 5 dyra, 5 gíra, grár, ekinn 81 þ.
Verð 760.000. YH-527. B & L. S. 575
1230.

Hyundai Pony. Nýskr. 03/1994, 1500cc,
4ra dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 133
þ. Verð 190.000. YA-476. B & L. S. 575
1230.

Hyundai Starex. Nýskr. 06/2002,
2400cc, 3ja dyra, 5 gíra, grænn / grár,
ekinn 77 þ. Verð 2.090.000. OD-224. B
& L. S. 575 1230.

Mercedes ML 400. Nýskr. 03/2002,
4000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, svartur, ek-
inn 62 þ. Verð 5.690.000. IU-405. B & L.
S. 575 1230.

Mitsubishi Lancer. Nýskr. 04/1997,
1300cc, 4ra dyra, 5 gíra, grænn, ekinn
117 þ. Verð 520.000. PH-223. B & L. S.
575 1230.

Nissan Almera. Nýskr. 12/2001,
1800cc, 5 dyra, 5 gíra, grár, ekinn 52 þ.
Verð 1.150.000. NH-119. B & L. S. 575
1230.

Renault Clio. Nýskr. 03/2002, 1100cc, 5
dyra, 5 gíra, ljósgrár, ekinn 45 þ. Verð
1.190.000. LH-369. B & L. S. 575 1230.

Renault Laguna II. Nýskr. 12/2002,
1800cc, 5 dyra, sjálfskiptur, dökkgrár,
ekinn 30 þ. Verð 1.750.000. TE-427. B &
L. S. 575 1230.

Renault Megane. Nýskr. 06/2000,
1600cc, 4ra dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn
120 þ. Verð 930.000. VX-943. B & L. S.
575 1230.

Renault Megane. Nýskr. 01/2003,
1600cc, 5 dyra, 5 gíra, rauður, ekinn 30
þ. Verð 1.530.000. PM-811. B & L. S.
575 1230.

Renault Megane. Nýskr. 06/1998,
1600cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn
115 þ. Verð 730.000. DY-655. B & L. S.
575 1230.

Renault Megane. Nýskr. 03/2003,
1600cc, 5 dyra, 5 gíra, ljósgrár, ekinn 40
þ. Verð 1.580.000. DL-126. B & L. S. 575
1230.

Subaru Impreza WRX. Nýskr. 12/2002,
2000cc, 4ra dyra, 5 gíra, grænn, ekinn
26 þ. Verð 2.370.000. OZ-432. B & L. S.
575 1230.

Suzuki Jimny JLX. Nýskr. 10/1998,
1300cc, 4ra dyra, 5 gíra, rauður, ekinn
144 þ. Verð 590.000. NN-877. B & L. S.
575 1230.

Toyota Avensis. Nýskr. 08/2003,
1800cc, 4ra dyra, sjálfskiptur, brúnn, ek-
inn 31 þ. Verð 2.250.000, UT-939. B &
L. S. 575 1230.

Toyota Corolla. Nýskr. 02/1998, 1300cc,
4 dyra, 5 gíra, Rauður, Ekinn 119 þ.
Verð: 590.000. LS-146. B & L. S. 575
1230.

Toyota Yaris. Nýskr. 06/2000, 1000cc,
3ja dyra, 5 gíra, grár, ekinn 80 þ. Verð
750.000. TI-246. B & L. S. 575 1230.

Toyota Yaris. Nýskr. 04/1999, 1000cc,
3ja dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn 70 þ. Verð
630.000. DB-113. B & L. S. 575 1230.

Volkseagen Golf. Nýskr. 08/1998,
1600cc, 3 dyra, 5 gíra, rauður, Ekinn
105 þ. Verð: 780.000. MD-719. B & L. S.
575 1230.

Volkswagen Golf. Nýskr. 07/1998,
1600cc, 5 dyra, Sjálfskiptur, Grár, Ekinn
110 þ. Verð: 890.000. TH-560. B & L. S.
575 1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Nýr ‘05 Renault Master millilangur, Há-
þekju, 2500 turbo dísil, 115 hö. Lista-
verð án vsk: 2.600 þús. Okkar verð:
1.905 þús. Þú sparar um 700 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Ford Escape 11/01, ek 62 þús, 4x4, ssk,
litað gler, krókur. Verð 2.190þús. Uppl í
s 896 9616.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Til sölu Hyundai Starex 4x4 disel, skráð-
ur 01/2002, ekinn 75,000 km. bein-
skiptur, litur grár. Upplýsingar í síma
421 8808.

GS Umboðið
Brekkustíg 38, 260 Njarðvík

Sími: 421 8808

M.Benz 420 ‘88, ek. 270 þús.km Sjálfs.
Lítur vel út. ABS, álf. Topplúga smur og
þjónustubók, rafmagn í rúðum og
speglum 225hö V:480þ.Til sölu og sýn-
is hjá Bílalíf Kletthálsi 11 110 Rvk Sjá fl.
myndir á www.bilalif.is

Bílalíf
Klettháls 11, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
www.bilalif.is

Land Rover Freelander 1.8., nýskr.
09/’02., ek. 38 þ. km., bsk., Blár., álfelg-
ur., topplúga., ný heilsársdekk o.fl. Verð
1.600.000. Heimsbílar eru staðsettir á
nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls
11.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Chevrolet Suburban 5.3l ‘02, ek. 24
þús. Ssk., leður, toppl. DVD, rafm. í öllu.
Ás. verð 4.690 þús. Uppl. í síma 660
3866.

Dodge SXT 2.0l. ‘04, ek. 16 þús., ssk.,
toppl., 6 d., magasín, filmur, krómfelgur
ofl. Ás. verð 1.690 þús. Uppl. í síma 660
3866.

Range Rover 4.0l.SE ‘00, ek. 115 þús.
ssk., leður, toppl. Harman Kardon, rafm.
í öllu. Ás. verð 2.790 þús. Uppl. í síma
660 3866.

Grand Cherokee Ltd. 4.7l ‘02 ek. 115
þús., ssk., leður, toppl. rafm. í öllu. Ás.
verð 2.890 þús. Uppl. í síma 660 3866.

BMW 730i ‘95 ek. 84 þús., ssk. leður,
toppl. ofl. Ás. verð 1.690 þús. Uppl. í
síma 660 3866.

Kyrrð ehf
Smiðsbúð 9

Sími: 660 3866

Polaris Sportsman 500 4x4 árg ,02,03
Polaris Sportsman 700 4x4 árg 02 Pol-
aris Sportsman Diesel 4x4 árg 99 Polar-
is Sportsman 500 6x6 árg 00 Yamaha
Grizzly 660 4x4 árg Nýtt Yamaha Kodi-
ak 4x4 400 árg 01 Yamaha Bruin 350
4x4 árg Nýtt Yamaha kodiak 400 4x4
árg Nýtt Honda TRX 300 4x4 árg 96
Kawasaki KVF 300 4x4 árg 00 Góð Hjól
á góðu verði með VSK Plus Gallery ehf
s. 898 2811.

Bílar til sölu
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Landcrusier 100 ‘98, V8. V. 3.350 þús.
Stgr. 2.950 þús. Musso ‘97 E32 33”,
100% læstur, ek. 89 þús. V. 1.490 þús.
stgr. 1.190 þús. Pajero ‘91, V6, 7
manna. V. 380 þús. stgr. 250 þús. S.
895 9505.

Toyota Avensis Wagon árg 2003 diesel,
ek. 96.000 km. Bíll í mjög góðu standi,
þjónustubók o.fl. Verð kr. 1.790.000.
Uppl. í s. 821 6115 & 566 7893.

Chevrolet P-20
árgerð 1987, nýsprautaður, innréttaður
sem eldhúsbíll með gasofn, gaspönnu,
gashellu, ísskáp sem er gas/12v/230v,
pylsupott, skúffu og skápar (allt
stainless steel að innan), vaskur (heitt
og kalt vatn) og sölulúga. Einnig er aug-
lýsingaskilti á annari hlið bílsins sem
hægt er að leigja út (plötur sem skipt er
um). Bíll í góðu standi og tilbúinn fyrir
keyrslu. Bíllinn er til sýnis á bílasölunni
Planinu (beint á móti IKEA) Uppl. eru
veittar í síma 699-6999.

VW Polo árg. ‘04, ek. 19 þús. km.
Beinsk., 1,2, CD, sumardekk á felgum
fylgja. Topp bíll. Bílalán 850 þús. Aðeins
1120 þús. S. 892 7852.

Nissan pathfinder V6, Ssk., 3 L, árg. ‘90.
Ek. 155 þús. Rafmagn og Cruise contr.
Sk. ‘05. Tilboð 120 þús. S. 822 4167.

Dodge Stratus 07/’04, ek. 20 þús., áhv.
1.580, 26 á mán. Tilboð óskast. Skoða
öll sk. S. 822 4167.

Toyota Avensis ‘98, 2 l, ssk., kastarar,
filmur, spoiler, 16” álf., ný dekk, flottur
bíll. V. 550 þús. S. 822 4167.

Subaru Legacy 1800 árg. ‘90, fæst fyrir
lítið, ek. 232 þús. S. 867 8884.

Ódýrt
Daihatsu Feroza ‘89. Þokkal. bíll. Verð
50 þ. S. 663 9399 & 897 8919.

Mazda 323 árg. ‘90, nýsk. toppbíll. Verð
140 þús. Uppl. í s. 555 4527 og 894
3951.

MMC L 300, árg. ‘91, nýskoðaður ‘06 og
góður bíll. Verð 170 þús Sími. 867
2889.

Clio ‘95, ekinn 99 þ. km, ssk., fjst. saml.
5 dyra, ný tímareim, 1 eigandi, mjög vel
með farin bíll. V. 250 þ. S. 844 4220.

UNIMOG 3 stk. 1955 ógangfærir. Má
gera 1 til 2 góða. Uppl. Rutep2@hot-
mail.com

Nissan Sunny 4x4 árg. ‘93, sumar og
vetrardekk á álfelgum. V. 170 þús. Uppl.
í s. 843 0350 Ransý.

Toyota Carina 1990. Ekinn aðeins 133
þ. Ásett 180 þ., selst á 120 þ. stgr.
v/dempara og vatnskassa. Lúðvík s.
860 3016.

Bronco II ‘88, 33” dekk, nýtt pústkerfi
ofl. Verð 170 þús. Uppl. í síma 820
2492.

MMC L300 árg. ‘90, 8 manna, 4x4,
óskoðaður. Verð 40 þús. S. 893 1527
Gísli.

BMW 318i ‘95, ek. 97 þ. Topp bíll, einn
eigandi. Verð 570 þ. S. 824 5932.

Glæsileg Toyota Camry ‘88, sk. ‘05. Í
topp standi. V. 35 þús. S. 659 0276.

Til sölu MMC Lancer ‘92, ssk., ekinn 163
þús. Verð 140 þús. S. 898 7145.

Til sölu Toyota Corolla ‘91, sk.’06, ek.
133 þús. Verð 75 þús. S. 847 0408.

Til sölu Lancer árg. ‘92, sjálfskiptur, ný-
skoðaður í góðu lagi. Verð 140 þús.
Uppl. í síma 896 6171.

Tilboð Accord ‘91, góð sumar og vetrar-
dekk. Verð 80.000. Sími 865 9119.

2 góðir Nissan Sunny árg. ‘91, 1.6l, 5
dyra, 5 gíra. Verð 125 þús. Volvo 440
árg. ‘92, ek. 108 þús. ssk, sk. ‘06. Verð
155 þús. Sími 868 8565.

Ódýr en góður bíll.
Til sölu Lancer GLX árg. ‘90. Mikið nýtt
s.s. tímareim, demparar, gormar og öx-
ulhosur, kveikikerfi og fl. Rafmagn í öllu,
topplúga. Verð 120 þús. Uppl. í s. 894
1230.

Suzuki Vitara ‘90, stuttur. Ek. 146 þ. 33”
dekk. Þarfn. lagfæringar. V. 50 þ. S. 846
2039.

Tl sölu daihatsu applause. 1,6, 4x4, árg
‘90. Ek 180 þús. nýtt púst, demparar,
bremsur, álfelgur og heilsársdekk. verð
120 þús. uppl í s. 661 1977

Ford Ranger árgerð ‘92, ekinn 213 þús.
4 L vél, beinsk., 4x4, í topp standi. Verð
330 þús. S. 897 6515.

Honda Civic ‘96, 3ja dyra, beinsk., sk.
‘06. Verð 380 þús. Uppl. í s. 897 8779 &
661 6032.

Renault Express árg. ‘97, ek. 74 þús. km.
Ný tímareim, vel dekkjaður, topp bíll,
skoðaður ‘06. ATH er VSK bíll. Verð 360
þús. S. 892 7852.

Subaru Impressa gl 2,0, 4 wd, 5 dyra,
beinsk., árg. ‘96. Ek. 197 þús. Verð 300
þús. stgr. Uppl. í s. 868 8022.

Mitsubishi Galant árg. ‘94, ekinn 120
þús. Sk. ‘06. Selst á 450 þús. S. 867
1648, Davíð.

Konubíll
Ford Focus árg. 2000, ek. 76 þús., 2
faldur dekkjagangur, 1 eigandi, vel með
farinn. Verð 930 þús. Uppl. í s. 567
5281 á kvöldin.

Mitsubishi Lancer GLXi ‘97, ek. 106 þús.
Álfelgur, sumar og vetrardekk, dráttar-
krókur. Gott eintak. Verð 590 þús. S.
698 6318.

Til sölu Nissan Primera árg. ‘98. Uppl. í
s. 864 7625.

Honda Accord 2.0 ‘97. Sjálfsk. Ekinn
142 þús. Bein sala. 690 þús. Uppl. í s.
899 5979.

120 þús. út og 770 þús. yfirtaka, afb. 17
þús. á mán. Opel Vectra stw. árg. 2/’00,
ek. 85 þús. Skipti mögul. á 100 kr. bíl. S.
695 0624.

Til sölu VW Transporter árg. ‘99, langur,
dísel. Uppl. í s. 695 4346.

1350 þús. Áhv. lán 675 þús. Celica, 18”
felgur. Uppl. í s. 869 1541.

Hyundai Santa Fe V6 árg. ‘01, sjálfskipt-
ur. Verð 1.800 þús. Uppl. í síma 861
3264.

Nissan D. cap E árg. 2000. Heitsoðið
plast í skúffu, dráttarkrókur, grind að
framan, kastarar, breyttur 33”. Ekinn
130 þús. Tvöf. dekkjagangur. Verð
1.700.000. S. 695 3626.

Toy Landcrus. 80 árg. ‘93. Bensín, ek.
169 þ. Ssk. Góður og vel með farinn. V.
1690 þús. S. 692 0211.

Suzuki Vitara 1,6 árg. ‘92, ek. 102 þ.
Ssk. Verð 260 þ. S. 692 0211.

Toyota Corolla árg. ‘04, ek. 31 þús.
Listaverð 1750 þús. Ssk. Uppl. í s. 862
5792.

Toyota Rav VVT-I árg. 2000, sjsk., ek.
115 þ. V. 1690 þ., 600 þ. áhv. S. 822
1824.

Skoda Octavia Elg. Árg. 03/’03, ek.
37.500 km. 2,0, bsk. Cd. Ac. Álf. Nýleg
s.dekk. Verð 1450 þús. S. 861 7223.

Hyundai Santa Fe, nýskr. 03/2003 V6,
sjálfsk., silfurgr., dráttarkúla, ekinn 29
þús. Verð kr. 2.350.000, engin skipti.
Sími 699 5400.

Til sölu Volvo V70 XC AWD. Árgerð
2001. Ekinn 105 þús. V. 2.650 þ. Bein
sala. Uppl. í síma 891 9181.

Til sölu Huyndai Starex ‘02, 4x4 dísel.
Verð 2,290 millj. Toppeintak. Uppl. í
síma 421 8808.

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.Bílar til sölu Sími 567 1800
Finndu rétta bílinn • www.bilamarkadurinn.is

Opnunartímar

Mán - fös
kl. 10-19

Laugardaga
kl. 10-17

Sunnudaga
13-17

Finndu rétta bílinn
www.bilamarkadurinn.is

Opel Vectra 1.6 árg. 1998, sjálfskiptur , ekinn
122 þús km, abs, fjarstýrðar samlæsingar, raf-

magn í rúðum og speglum. Verð 760 þús.

Toyota Hi-Lux Sr5, árg. 1995, beinskiptur, ek-
inn 185 þús km, 35“ breyttur, dráttarkr, hiti í

sætum, fjarst samlæs. Verð 1150 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.

Nissan Double Cab 2.5 E Tdi, árg. 10/'03, ek:
37 þ. Svartur, 38“ breyttur, drifhlutföll, álfelg-
ur,krómgrind á palli,filmur, CD. Topplúga.Raf-
magn í rúðum og speglum. Stigbretti, DVD
og skjár. Góðar græjur, Fjarstart... Lítur út
sem nýr og búið að eyða allt of miklu í

hann....!!!!!!!!! – Verð: 4150 þ.

MMC Mirage 1.6 árg. 2000, sjálfskiptur, ek-
inn 20 þús mílur. Abs, álfelgur, rafmagn í

rúðum og speglum. Verð 1090 þús.

Merecedes Benz C220 árg. 1994, sjálfskiptur,
ekinn 243 þús km, abs, 16“ álfelgur, niður-

lækkaður, topplúga. Verð 820 þús. 
Áhvílandi 550 þús.

Ford Transit sendibíll, árg. 07/99, ek: 103 þ.
Hvítur, Extra langur sendibíll sem  hægt er að
filla af drasli. Verð: 1090 þ. TILBOÐ: 890 þ.

Toyota Yaris 1.0 árg. 1999, beinskiptur, ek-
inn 150 þús. Abs, geislaspilari. Ódýr og

sparneytinn bíll. Verð 450 þús. 
Tilboð 390 þús.

VW polo 1,4, 02/97 ek 97 Sjálfskipt. Blár,
ABS, útvarp, vökvastýri, smubók. Nýleg

heilsársdekk. Verð:430 þ.

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.

MMC Outlander 4x4, árg. 06/04, ek.21 þ.
Grár,sjálfskiptur, álfelgur,dráttarkúla,kastarar,
topplúga.þakbogar, Virkilega flottur nýr bíll.

Enginn skipti. Verð: 2600 þ.

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.

Opel Astra Caravan 1.6 árg. 2003, bein-
skiptur, ekinn 44 þús km, abs, fjarst sam-
læs, rafmagn í rúðum og speglum. Verð

1390 þús.

Opel Astra 1.6 árg. 1999, sjálfskiptur, ek-
inn 77 þús km, abs, álfelgur, þjófavörn.

Snyrtilegur bíll. Verð 870 þús. Tilboð 720
þús.

MMC Pajero Sport 3.0 árg. 2001, sjálfskipt-
ur, ekinn 108 þús km, 33“ breyttur, álfelgur,

dráttarkr, rafmagn í rúðum og speglum.
Flottur bíll. Verð 2390 þús.

M.Benz 230C Kompressor, 1997 ek: 140
þ. Dökkblár. ABS;ASR Spólvörn,hleðslujaf-
nari, 17“ álfelgur, litað gler. Mjög flott ein-

tak. V: 1980 þ. Áhvílandi: 500 þ.

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.

VW Golf GTI 1800 Turbo, 10/'00, ek: 72 þ.
Rauður, spoilerkitt, húddscoop, 17“ alfel-
gur, filmur, cd. Mikið breyttur. V: 1890 þ.

Áhvílandi: 960 þ.

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.
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Auðveld Kaup
Outlander Sport 11/’03, ek. 21 þús.,
leður, topplúga, 17” álf. Fæst gegn yfirt.
láns 40 þús. á mán. Uppl. í s. 659 1848.

Óska eftir óbreyttum jeppa eða jepp-
ling, ssk., á verðbilinu 1.000-1.500 þús.
Uppl. í síma 690 9475 e. kl. 18 Hörður
í dag og næstu daga.

Óska eftir litlum ódýrum bíl í skiptum
fyrir nýjan DVD spilara og 80-90 DVD
myndir. Bíllinn þarf að vera í góðu lagi.
Uppl. í s. 849 2922.

Hilux extracap ‘91 TDI, 38” og 35” dekk
á 14” felgum, 3” púst, gormar að aftan,
auka tankur og aukahlutir. Hús og velti-
grind. ATH skipti. S. 697 5273.

Til sölu glæsilegur Grand Cher. Limitid
08.2002, ekinn 40 þús. Leður, topp-
lúga, rafm. í öllu, 17” krómfelgur ofl.
Ásett verð 3.590 þús. Skoða öll skipti.
Upplýsingar í síma 820 8215 & 565
7306.

Nissan Terrano SE ‘90, sk. ‘06, ek. 206
þ., ssk., rafm. í öllu, toppl., 4x4. Ásett v.
320 þ. Tilb. 220 þ. S. 581 1979 & 861
0096.

Til sölu Rexton 10/2004, 290 dísel, ek-
inn 8 þús. km. Góður stgr. afsl. eða
skipti á dísel Pick-up. S. 898 3902.

Mitsubishi Pajero (Montero) XLS, 2002,
ek. 40 þús. km, sjálfsk. Rauður/grár,
Verð 2.500 þús. Einnig á sama stað
Ford Excape XLT, beinskiptur, 2002, ek.
46 þús. Verð 1.600 þús. Sími 821 8760.

MMC Pajero 2.5 TDI ‘98. Fallegur bíll í
toppstandi. 7 Manna. Nýlegt hedd +
tímareim+kassi. Verð 1390. Áhvílandi
940, ca 23 pr. mán. Uppl. í s. 822 4167.

Izuzu Trooper árg. 2000 til sölu 3.0 Tur-
bo disel, 35” breyting, 5 gíra, ekinn 110
þ.km. Góður bíll með öllu. Athuga skipti
á ódýrari. Verð 2.400.000 Uppl. í s. 659
2122.

Toyota Hilux TDI 38”, árg. ‘91 nýlega
sprautaður, nýleg dekk. Ek 217 þ. V 690
þús. S. 822 4167.

Til sölu Musso ‘97, 2,9 dísel, ekinn 150
þús. Upphækkaður fyrir 33”. Yfirtaka á
þægilegu láni. Greiðslubyrði 23 þús. á
mán. Uppl. í s. 662 3146.

Toyota Hiace ‘93 dísel, 7 manna. Mikið
endurnýjaður. Er á mæli. Uppl. í s. 897
3673.

Tilboð aðeins kr. 190 þús.
!!

Yamaha V-max Xtc 600 árg. 1997.
35mm belti, ný kúpling ofl. Uppl. í síma
840 1419.

Tveir góðir lítið eknir til sölu! Mountain
cat 900 151t árg.’04 ásett verð kr.1mil
TILBOÐ kr.820þ v/skemmda á húddi.
Einnig F7 artic cat árg’03 TILBOÐ
kr.750þ S: 8983354 Helgi.

Til sölu tjónaður
árg. 2001, 600 efi mountain cat. Verð.
tilb. uppl. í s. 696 1002

Tilboð Indy 650 árg. ‘92, auka belti og
fullt af varahlutum. Verð 100.000. Sími
865 9119.

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

Óska eftir löglegri kerru undir Zodiak
slöngu bát. Uppl. gefur Gísli í s. 693
3903.

til sölu! Coleman Mesa fellihýsi
árg.2003, 12 fet, sólskyggni, CD, grjót-
vörn, heitt vatn, o.fl. Einnig Coleman
Taos árg.2001, 8 fet með grjótvörn,
dempurum, o.fl. Uppl:464-
1917/8941822

Coleman Redwood Laredo ‘01, nánast
ónotaður, fortjald, rafmagn ofl. V. 900
þús. S. 892 8313, Rúnar.

Tæplega ársgamall Holidaycamp sport
tjaldvagn til sölu. Uppl. í síma 587 0508
& 863 6143

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

Gróðurhús, úr plasti og gleri Jötunn Vél-
ar ehf Austurvegur 69 Selfoss s. 480
0400 www.jotunn.is

Lyftarahjólbarðar frá
Trelleborg

í úrvali. Á flestar gerðir lyftara, loftfylltir
eða gegnheilir, svartir eða hvítir strikafrí-
ir. Vélaborg Krókhálsi 5F (gengið inn frá
Járnhálsi) 110 Rvk, sími 414 8600,
Draupnisgötu1, 603 Akureyri, sími 464
8600.

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.

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

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

Handpallettutjakkar
Sterkir og endingargóðir, Jungheinrich
lyftigeta 220 kg. með hraðlyftibúnaði.
Verð frá 43.000.- án vsk. Vélar og þjón-
usta, Járnhálsi 2, s. 5800 200, www.vel-
ar.is Hafið samband við sölumenn.

Bátaland, allt til báta. Óseyrarbraut 2,
Hafnarfirði. Sími 565 2680 - www.bata-
land.is

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

Allante 545i með 135 til 225 hestafla
Volvo Penta. Draumabáturinn á vatnið.
Þú finnur bát sem hentar þér á
www.vatnasport.is s. 822 4060.

Terhi bátarnir komnir. Tryggið ykkur ein-
tak fyrir sumarið. Vélasalan ehf, Ána-
naustum, sími 580-5300.

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Kerrur

Vélsleðar

Sendibílar

Jeppar

Bílar óskast

BMW 525 TDI TOURING DISEL, árg. 2001,
ek. 122 þús. km. 5 gíra, Dísel, álfelgur,
kastarar, CD og fl. Verð 2790 þús. Ath skip-
ti á ód. 

DODGE MAGNUM NEW, árg. 2005, ek. 0
þús. km. Sjálfsk., 4 lowprofile dekk, CD,
spoiler, filmur og fl. Verð 4290 þús. Ath
skipti á ód. 

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 5,2, árg.
1996, ek. 200 þús. km. Sjálfsk., dr. kúla,
álfelgur, kastarar og fl. Verð 890 þús. Ath
skipti á ód.

SUZUKI GRAND VITARA XL7, árg. 2004, ek.
14 þús. km. Sjálfsk., álfelgur, Cd, litað gler
og fl. Verð 2980 þús. 

AUDI A4 QUATTRO 2800, árg. 2002, ek.
45 þús. km. Sjálfsk., heilsársd., álfelgur +
auka felgur, kastarar, leður og fl. Verð
3450 þús. Ath skipti á ód.

CHRYSLER PT CRUISER LIMITED, árg.
2000, ek. 43 þús. km. Sjálfsk., filmur,
heilsársdekk, álfelgur og fl. Verð 1780
þús. Ath skipti á ód. 

HONDA CRV ADVANCE, árg. 1999, ek. 109
þús. km. Sjálfsk., 147 hö, dr. kúla, álfelgur,
CD og fl. Verð 1295 þús. Ath skipti á ód.

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4,7, árg.
1999, ek. 212 þús. km. Sjálfsk., heilsárd.,
CD, álfelgur, filmur, kastarar og fl. Verð
1590 þús. 

M.BENZ E 230 CLASSIC, árg. 1996, ek. -1
þús. km. Sjálfsk., 5 manna, vetrard., álfelgur,
dr. kúla, Cd og fl. Verð 1450 þús. 

M.BENZ ML 320, árg. 2001, ek. 104 þús.
km. Sjálfsk., álfelgur, CD + magasín, filmur
og fl. Verð 3490 þús. 

MMC SPACE WAGON 4WD, árg. 1996, ek.
130 þús. km. Sjálfsk., 7 manna, heilsársd.,
CD og fl. Verð 690 þús. Ath skipti á ód.

VOLVO S 40, árg. 1998, ek. 94 þús. km. 5
gíra, vetrard., Cd, spoiler, einn eigandi og fl.
Verð 790 þús. 

VW PASSAT COMFORTLINE, árg. 1999, ek.
91 þús. km. Sjálfsk., vetrardekk, CD, spoiler
og fl. Verð 1070 þús. Ath skipti á ód.

VW BJALLA, árg. 2001, ek. 75 þús. km.
Sjálfks., heilsársdekk, álfelgur, pluss áklæði
og fl. Verð 1340 þús. Ath skipti á ód. 

FORD EXPLORER XLT 4.0, árg. 1997, ek.
101 þús. km. Sjálfsk., dr. kúla, CD, innflutt-
ur nýr og fl. Verð 980 þús. 

Honda CIVIC árg. 1997, ek. 145 þús. km.
Sjálfsk., vetrard. + sumard., framhjóladr.
og fl. Verð 600 þús. 

M.BENZ A140, árg. 2001, ek. 67 þús. km.
5 gíra, vetrardekk, CD, reyklaus og fl. Verð
980 þús. Ath skipti á ód.

DODGE NEON, árg. 2005, ek. 0 þús. km.
Sjálfsk., álfelgur, CD, spoiler, kastarar og
fl. Verð 1740 þús. Ath skipti á ód.
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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.

Nýtt!!!!
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen, á mikið af varahlut-
um. Franskir bílapartar ehf. S. 587 8200
& 694 9117.

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

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.

Til sölu varahlutir í Renault 19 ‘90-’95,
Megane ‘97-’99, Clio ‘95-’00, Ford
Focus ‘00, Suzuki Baleno ‘00, Hyundai
Accent ‘00, Daewoo Lanos ‘98. S. 568
6860.

Bílalyfta
Maha 2ja pósta, 3ja tonna, 1 og hálfs
árs gömul. Verð 280 þús. S. 893 1527
Gísli.

Chevrolet pallbíll árg. ‘96, vélalaus, selst
til niðurrifs. Margir góðir hlutir. Verðtil-
boð. S. 893 1527 Gísli.

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.

Partaland, Stórhöfða 18, s. 567 4100.
Varahlutir í pajero og lancer ‘89-’00,
Trooper ‘99-’03, Terrano II ‘00 ofl. teg.

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 og 660
6091. Til afhendingar 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

Fallegar fermingargjafir. Glæsilegt úrval.
Opið mán.-fös. 10-18 lau. 12-16. Ljós
og Ilmur ehf Bíldshöfði 12. S. 517 2440

Comet háþrýstidælur
Comet háþrýstidælur, margar gerðir,
verð frá kr. 9.950. (Dæla á mynd,
26.390 kr). Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk. Sími
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Akur-
eyri, sími 464 8600. Skoðið einnig úr-
valið á velaborg.is

Comet iðnaðarryksugur
Comet iðnaðarryksugur, tvær gerðir,
verð frá kr. 12.201. Vélaborg, Krókhálsi
5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk,
sími 414 8600, Draupnisgötu 1, 603
Akureyri, sími 464 8600.

Leikföng - Leikföng !
Landbúnaðarleikföng í úrvali. Fótstignar
og rafdrifnar dráttarvélar, einnig minni
leikföng bæði í settum og stök. Véla-
borg Krókhálsi 5F Reykjavík(gengið inn
frá Járnhálsi). Sími 414 8600 og
Draupnisgötu 1, Akureyri. Sími 464
8600.

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

Ódýrustu blekhylki á Íslandi. Áfyllingar-
sett fyrir alla blek og tóner prentara.
Hvert hylki kostar um 250 kr ef þú fyllir
á þitt hylki Ódýrt , einfalt og þæginlegt.
Byrjaðu að spara núna strax á
www.prenta.is og þú sparar tugi þús-
unda. Fæst einnig í Hagkaup Smára-
lind.

Flottir dömuskór f. sumarið í stærðum
42-44. Ásta skósali. Súðarvogi 7, S. 553-
6060. Opið þriðjud. miðvikud. og
fimmtud. 13-18.

Fermingartilboð
Fermingartilboð á beislum, múlum,
gjörðum og hinum vandaða íslenska
hnakki Sleipni. Tilboðið gildir til 10. apr-
íl. Vélaborg, Krókhálsi 5f Reykjavík
(gengið inn frá Járnhálsi) Sími 414-
8600 og Draupnisgötu 1 Akureyri sími
464-8600

Toyota álfelgur+nýl. sumard. 5 gata 15”
felgur, dekk 195X65 R15. Verð 60.000.
Selt saman. Uppl. í s. 847 5822.

Öll sett á aðeins 1990, eitt verð. Allt
Smart Laugavegi 46. Sími 551 1040.

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

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Jeppakerrur
Víkurvagnar

Brother prentarar á allt að
50% afslætti.
Penninn Hallarmúla og
Akureyri

Skrúfur og boltar.
Sindri.

Mark skrifstofustólar á
tilboðsverði.
Á.Guðmundsson,
Bæjarlind Kópavogi.

Hemlahlutir í bíla
Fálkinn

Loftræstiviftur - borðviftur 
Fálkinn

Hjá Íslandsbanka bjóðast
fjölmargir
ávöxtunarmöguleikar fyrir
sparnaðinn þinn. Við
bjóðum 50% afslátt af
gengismun í
verðbréfasjóðum okkar til
1. maí.
Íslandsbanki
eignastýring.

Virkni Benecols er
vísindalega staðfest.
Benecol fyrir þá sem vilja
lækka kólesteról.
Mjólkursamsalan

Heildarlausnir í
skrifstofuhúsgögnum.
Á. Guðmundsson,
Bæjarlind, Kópavogi

Reimar í bíla
Fálkinn

Átt þú spariskírteini á
gjalddaga í apríl?
Hjá Íslandsbanka bjóðast
fjölmargir
ávöxtunarmöguleikar.
Við bjóðum 50% afslátt
af gengismun í
verðbréfasjóðum okkar til
1. maí.
Íslandsbanki
eignastýring.

Fyrsti vinningur stefnir í
50 milljónir og
ofurtölupotturinn í 100
milljónir.
Víkingalottó

Flex -T vinnustöðvar á
30.prósenta
kynningartilboði.
Á .Guðmundsson,
Bæjarlind, Kópavogi

Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Fyrsti vinningur gæti orðið
150 milljónir 
Víkingalottó

Benecol er
mjólkurdrykkur sem
inniheldur
plöntustanólester.
Dagleg neysla lækkar
kólesteról.
Mjólkursamsalan

Allt að 30% afsláttur af
völdum sýningarvörum í
Natuzzi.
Gerðu góð kaup, kíktu
við í Natuzzi verslunina
þína Smáralind.
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Ótrúlegt verð- t.d. stakir jakkar kr.
2.000.-Buxur 1.000.- Lagersala, Auð-
brekku 1. Opið 12-18. S. 564 3477,
Jóna.

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

Notuð skrifstofuhúsgögn til sölu. Selst
ódýrt. Uppl. í s. 892 2799.

Búslóð til sölu v/flutninga. Td. Ariston
stór íssk., antik húsg. og m. fl. Upplýs-
ingar í s. 860 5566, Anna.

Svart leðursófasett 3+1+1. Verð
40.000. Uppl. í síma 551 7316.

Skenkur úr eik ca 30 ára, Roccoco sófi
vel með farinn, útskorinn stóll, málverk,
einnig Lp gull. Uppl. í s. 694 5281.

Búslóð til sölu vegna flutninga t.d. leð-
urhornsófi, sófaborð, sjónvarps- og
græjuskápur, stofuskápur, eldhúsborð
og stólar ofl. S. 567 5466 og 847 0521.

Skransalan Skipholti 29A
er komin í ný föt.

Kíkjið við og sjáið breytingarnar. Opið
12-18 virka daga. S. 694 6016 & 551
2306.

Ísskápur 140 cm með sérfrysti á 10 þ.,
120 cm og 85 cm á 8 þ. 53 cm á 6 þ.
Barnakerra á 3 þ. Þríhjól á 3 þ. Eldavél
á 5 þ. Barnabílstóll á 3 þ. Video á 3 þ.
Einnig varahlutir í ýmsa bíla. S. 896
8568.

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.

Óska eftir “1x6 notuðu mótatimbri um
1600 lengdarmetrum. S. 868 3002 &
555 1616, Ragnar.

100% Verðvernd!!!!
Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.ven-
us6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

Hnakkar frá Göngustaðakoti. Fyrir stór-
an mann og minni. Uppl. Rutep2@hot-
mail.com

Heitir pottar til sölu. Mjög góðir 6-8
manna pottar til sölu. Uppl. í s. 840
0809.

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.

Orkuboltastelpurnar. Alþrif og hrein-
gerningar. Kvöld- og helgarvinna. S. 663
7366.

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

Íbúðaþrif/Flutningsþrif. Hreint og fágað
í krók og kima. Sanngjarnt verð. Afsl.
fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega. S. 694
9565.

Öll garðyrkju- og lóðavinna er okkar fag.
Því nú er rétti tíminn, pantið tímanlega
hjá Blóma. S 896 7969.

Trjáklippingar. Klippi og grisja garða,
tugára reynsla. Sanngjörn þjónusta.
Uppl. í s. 698 7991. Gunnar, garðyrkju-
maður.

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

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

Viðskiptafræðingur getur bætt við sig
verkefnum. Bókhald/Ársreikningar,
skattframtöl fyrir einstaklinga/lögaðila-
Stofnun félaga- fjármálaþjónusta. Per-
sónuleg þjónusta. Sími 690 6953.

Framtal 2005. Einstaklingar og minni
rekstraraðilar. Sæki um viðbótarfrest.
Framtalsþjónustan. S. 533 1533.

Skattaframtöl fyrir einstaklinga og
rekstraraðila.Er viðskiptafræðingur -
vanur. Uppl. í s. 517-3977 og fram-
tal@hotmail.com

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.

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. S 661
4345 869 1578. mastercard/raðgr allt
að 36 m.

Byggingameistari getur bætt við sig
verkefnum. Upplýsingar í síma 659
3348.

Nú er tíminn fyrir trjáklippingar sem og
að fá tilboð í garðslátt fyrir sumarið.
Ánægðir viðskiptavinir frá 1988!

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

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.

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

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

Tölvuhjálp PC og Mac aðstoð
www.tolvuhjalp.is S. 534 3700.

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

Kristjana spámiðill tekur fólk í einka-
tíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í S. 554 5266 & 695 4303.

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.

Múrari getur bætt við sig flísa/múrverk-
efn. Uppl. í s. 616 8439, Rúnar.

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

Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir.
Einnig innanhúsviðgerðir. Vönduð
vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898
6709.

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

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

Vantar þig pening fyrir sumarið?
www.diet.is/auka Hringdu strax! Mar-
grét s:699-1060

Glæný! Skoðaðu arangur.is Þökkum frá-
bærar viðtökur. Lífsstílsráðgjöf s. 586
8786.

Það er ekkert í líkingu við Herbalife!
Heilsuskýrsla á vefnum. Jonna s. 562
0935 & 896 0935. heilsufrettir.is/jonna

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

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

Reiki 1 verður í R.vík 9.-10. apr. Skrán-
ing í s. 821 1286 & 823 8524. Ljósið -
Reikistöð www.heimsnet.is/eyosk

Öðruvísi gítarnám
Gítarnámskeið fyrir byrjendur og lengra
komna, á öllum aldri. S. 695 3839.

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.

Ökukennsla

Námskeið

Snyrting

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.

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

meistari.

Viðgerðir

Rafvirkjun

Múrarar

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

Garðyrkja

Hreingerningar

Ýmislegt

Verslun

Gröfur/Vörubílar/Hellu-
lagnir

Gröfum grunna, útvegum efni.
Gröfum fyrir skolp- og frárennslis-
lögnum. Lóðalögun og hellulagnir.
Upplýsingar í síma 822 2660.

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

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
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Ertu að leita að ekta amer-
ísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Til sölu 3 bókaskápar, hæð: 2 m, dýpt:
30 cm, breidd: 80 cm, 5 færanlegar hill-
ur. Dökkir með gleri í hurðum, verð 10
þús. kr. stk. Uppl. í síma 566 8579 á
milli 16 og 18.

Til sölu Queen Size rúm, sófasett 2+1,
eldhúsborð + 4 stólar. Uppl. í síma 567
7517 & 822 8476.

Til sölu gott koníaksbrúnt ítalskt leður-
sófasett 3+1+1 (HPhúsgögn). S. 867
0647.

Til sölu Roccoco sófasett 3ja sæta + 2
stórir stólar og 2 minni og borð. Einnig
4 sumardekk á álfelgum undir Nissan
Micra. Uppl. í síma 581 3147.

Unika
Borðstofuborð+6 stólar frá Unika,

mjög flott, kostar um 160 þ. Verð 100 þ.
eða tilb. S. 897 8919.

Til sölu. 12 manna mokka kaffistell,
Meissen skál á fæti, 12 manna og
handunninn matardúkur. Sími 554
7036 & 895 7036.

Til sölu 6 ára ísskápur. H. 185 cm, b. 60
cm. V. 28 þús. Uppl. í s. 699 0466.

Til sölu Eldavél br. 50 cm. 10 þús. og 4
pottofnar. S. 898 7145.

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

Ný Diesel sending! 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

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.

6 mánaða fress vantar nýtt heimili.
Rosalega kelinn og blíður. Uppl. í síma
694 5509.

Vantar Poodle hund fyrir tík sem er lóða
í Reykjavík. Uppl. í síma 617 6264.

Silky Terrier strákar til sölu. Tilbúnir til
afhendingar 8. apríl. Heilsufarsskoðaðir,
sprautaðir, örmerktir og ættbókafærðir.
Uppl. í síma 821 6362 & 893 5730.

Til sölu á hálfvirði síðhærður 1 árs Chi-
huahua með öllu. Verð 90 þús. Uppl. í
s. 867 8162.

Til sölu Border Collie/Labrador hvolpar
á 15 þús. kr. stk. Uppl. í s. 868 5485.

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

Andrea
Erum byrjuð að bóka fyrir sumarið
sjóstangaveiði, skemmtiferðir, sérferðir
inn í Hvalfjörð ofl. allt eftir óskum. Upp-
lýsingar og bókanir 898 3300 og
sjostong.is

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

Hreindýra og silungsveiði á Grænlandi,
sumarið 2005. Hafið samband í s. 568
3030 & www.hl.is/veidi & andri@hl.is

Canon EOS 5 + 35-80 mm linsu. Verð
25 þús. Canon Power shot G2 (svört) +
1GB og 512GB kort. Verð 40 þús. Uppl.
í s. 820 3565 og ragnar@hradpostur.is

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. 

Herb. á sv. 105, búið húsgögnum. allt í
eldhúsi, þvottavél, Stöð 2, Sýn. S. 895
2138.

2ja herb. íbúð til leigu á Akureyri. Uppl.
í s. 692 5565.

Til leigu kjallaraherb. og eldhús m. aðg.
að WC. V. 30 þ. Á sama stað er til leigu
bílskúr, v. 30 þ. S. 898 1177.

Fullbúið einstakl. herbergi í einbýli við
Sogaveg. Aðgangur að eldhúsi, baðher-
bergi/þvottaaðstöðu. Uppl. í s. 892
9888. Sjá heimasíðu,
www.mmedia.is/tilleigu

80 fm 2ja herbergja íbúð í Breiðholti til
leigu. Laus strax. Uppl. í s. 899 2085
eða kiddibje@torg.is.

3ja herb. íbúð. Nýstandsett bað með
hornbaðkeri og nuddi á sv. 104. Laus 1.
Júní. S. 862 8233.

Fyrirtæki óskar eftir 3. herb., íbúð í Rvk,
til leigu. Uppl. í s. 544 4030 & 895
4030.

Rólegt par óskar á leið í háskóla óskar
eftir lítilli íbúð frá 1. ágúst.S:6992967

Óskum eftir snyrtilegri 3ja herbergja
íbúð á svæði 104-105 sem fyrst, reglu-
semi og reykleysi. Skilvísar greiðslur.
Uppl. í síma 663 1076 & 895 5121.

Óska eftir 4ra herb. íbúð á suðvestur-
horninu. Uppl. í s. 865 6357.

Ungur maður og dóttir hans óska eftir
að leigja íbúð í Reykjavík. Hafið sam-
band í síma 868 8272.

Get útvegað sumarhús og heilsárshús
frá Noregi á mjög góðu verði. Uppl. í s.
893 4325.

Atvinnuhúsnæði fyrir vinnustofu óskast
til kaups eða leigu í eða nærri höfuð-
borgarsvæðinu. Margt kemur til greina.
S. 552 1526 eftir kl. 16.00.

Óska eftir að taka á leigu ca 30 fm hús-
næði á höfuðborgarsvæðinu undir at-
vinnustarfsemi. Uppl. í s. 860 2102

Höfuðborgarsvæði: óskum að taka til
leigu bílskúr til að nota sem geymslu.
Mjög lítil umferð. Vinsamlega hringið í
síma 698 4300 eða 898 0389.

Framtíðarstarf 
Búr ehf Bæjarflöt 2 óskar eftir starfs-
manni á lager til framtíðarstarfa. Æski-
legt að viðkomandi sé orðinn 25 ára,
reyklaus með lyftararéttindi. Nánari
uppl. í s. 896 2836 á skrifstofutíma.

Sumarstarf.
Búr ehf Bæjarflöt 2 óskar eftir starfs-
manni á lager til sumarstarfa gæri
einnig hentað með skóla. Æskilegt að
vera reyklaus. Nánari uppl. í s. 896
2836 á skrifstofutíma.

Stýrimann og háseta vantar á 280
tonna netabát frá Grindavík. Uppl. í s.
894 2013.

Smur & Dekk.
Óskum eftir starfsfólki á smur- og
dekkjaverkstæði. Frekari upplýsingar
um stöðuna gefur Guðni í s. 660 0560.

Loftorka Reykjavík
óskar eftir vönum bifvélavirkja eða vél-
virkja á verkstæði okkar Miðhrauni 10
Garðabæ. Uppl. í síma 565 0876.

Óska eftir fólki á dekkjaverkst. og smur-
stöð. S. 587 4700 & 699 4009.

Kaffi Nauthóll
Óskum eftir vanri manneskju í sal á 12
tíma vaktir, 15 daga í mánuði. Uppl.
gefnar í s. 898 1779.

Vanan sjómann og kokk vantar á bát
sem rær frá Suðurnesjum. Uppl. í s. 854
0257 & 862 2591.

Beitningarmaður óskast
Beitningarmaður óskast í Rvk. Uppl. í
síma 520 7300.

Vantar menn í járnabindingar. Uppl.
gefur Steingrímur í s. 699 6060.

Óska eftir starfsfólki í afgreiðslu sem og
pizzabakara á pizzastað. Uppl. í s. 663
0970.

Hjólbarðarverkstæði
Vanur starfsmaður óskast á Hjólbarða-
verkstæði Sigurjóns Hátúni 2a. Uppl. í
síma 551 5508.

Kokkur óskast! Óskum eftir góðum
kokk út á land í sumar, mikil vinna og
góð laun í boði. Meðmæli æskileg.
Uppl. í s. 663 5901.

Starfmenn óskast á hjólbarðaverkstæði.
Framstíðarstörf eða tímabundið. Einnig
hlutastörf (t.d. m/skóla). Uppl. í síma
587 5810. Höfðadekk Tangarhöfða 15
110 R.

Málara eða menn vanir málningarvinnu
óskast. Uppl. í s. 896 6148.

B.T. Verktakar ehf
Óskum eftir verkamönnum í vinnu
við hellulagnir strax. Upplýsingar í
símum 898 4202 Baldur & 897 4583
Tóti.

Hagkaup Smáralind
Óskar eftir að ráða starfsfólk til sölu-
starfa í harðvörudeild, um er að ræða
heilsdagsstörf í leikfangadeild, hús-
gagnadeild og í hjóladeild. Einnig eru
lausar stöður um helgar, bæði í harð-
vörudeild og matvörudeild. Áhugasöm-
um er bent á að hafa samband við
Guðnýju, deildarstjóra í síma 530-1000,
auk þess sem hægt er að sækja um á
www.hagkaup.is eða á staðnum.

Kvöldræsting & fl.
Okkur vantar starfsmann á svæði 108.
Einnig fleiri störf. Uppl. og umskóknir
www.osverktakar.is Uppl. ekki gefnar í
síma.

Vantar duglega starfsmenn í reiðhjóla-
samsetningar. Góð laun fyrir duglega.
Þurfa að getað byrjað strax eða fljót-
lega. Uppl. í s. 821 0040.

Þráinn skóari Kringlunni-
Grettisgötu

Óskum eftir starfsmanni við afgreiðslu-
störf og frágang, fullt starf. Uppl. í síma
822 4982.

Óskum eftir að ráða Starfsfólk í
standsetningu nýrra og notaðara bíla.
Uppl. í s. 568 0230 eða 898 7930.

Hýsing- vöruhótel Skútuvogi 9 óskar
eftir duglegu og áreiðanlegu starfsfólki í
vörumerkingar. Vinnutími er frá 8-17,
nánari uppl. veitir Júlíus Steinn Krist-
jánsson á staðnum.

Húsasmiðir óskast
Óskum eftir vönum húsasmiðum í
vinnu, úti og inni vinna. Uppl. í s. 898
2805.

Veitingahús
Starfskraftur óskast í ca 85% vinnu. 10
dagar frá 7-14 og 10 dagar frá 12-19.
Uppl. í s. 843 9950.

Traust útgerðarfélag á höfuðborgar-
svæðinu óskar eftir vélaverði á skip sitt.
Uppl. Jóhann í s. 898 4855.

Aðstoðarmaður í bakarí óskast. Reyk-
laus. Uppl. í s. 893 7370 og 820 7370.

Hár og sýningarhúsið
Hár og Sýningahúsið Unique óskar eftir
nema sem getur byrjað strax. Að Lauga-
vegi 168, Brautarholtsmegin. Uppl.
veittar á staðnum. Sæunn.

Pítan Skipholti 50c.
Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu. Fullt
starf og hlutastarf. Einnig vantar vakt-
stjóra. Góð laun í boði. Umsóknar
eyðublöð á staðnum eða á pitan.is.

Fín aukavinna!
Vantar fólk. Í símasölu frá 18-22 á
kvöldin. Uppl. í s. 511 4501 Ístal ehf.

Málari eða starfsmaður vanur málning-
arvinnu óskast. Upplýsingar í síma 893
2385.

Einkaklúbburinn óskar eftir að ráða að-
ila í létt söluverkefni. Greiðslur eftir ár-
angri. Upplýsingar í 698 2333
www.ek.is

Sólargluggatjöld óskar eftir starfsfólki í
sérvöru verslun sína í Skeifunni 11. Við-
komandi þarf að hafa einhverja reynslu
af sölu störfum og grunnþekkingu í
vinslu á Word og Exel. Áhugasamir vin-
samlega sendið emil á solar@solar.is

Kjötvinnsla, kjötskurðarmenn og að-
stoðarfólk vantar nú þegar. Nánari uppl
í s. 5773300. Gæða fæði ehf.

47 ára maður leitar að fullu starfi í R.vík.
t.d. vaktavinnu. Stundvís, áreiðanlegur.
Vanur bílstjóri, reyklaus. Uppl. í s. 896
6113.

38 ára maður
38 ára maður óskar eftir vinnu, er með
meira p, rútu p., og lyftu próf. Uppl. í s.
897 8919.

Vilt þú eignast nýjan Audi? Fólk óskast í
heimakynningar, Aloe vera-og snyrtivör-
ur. S. 662 5599.

Lítið fyrirtæki á suðurnesjum til sölu.
Miklir tekjumöguleikar fyrir 1- 2 aðila.
Auðveld kaup, s. 861 7600

Týndur páfagaukur. Blár og hvítur gári
týndist frá Álfaborgum 15 þann 4. apríl.
Símar 862 8105, 863 5960 eða 557
6440.

Einstaklingsíbúð/stúdíóíbúð til leigu í
Kópavogi. Uppl. í s. 554 4969.

Tattoo
Verðum með gestaflúrara frá Svíþjóð
dagana 5.-19. apríl. Jocke www.temp-
leof-art.com Tattoo og skart Hverfisgötu
108. Opið 13-20 þri-lau. Sími 552 7800.
Tímabókanir.

Ýmislegt

Tilkynningar

Tapað - Fundið

Viðskiptatækifæri

Atvinna óskast

Góð íbúð!
3ja herbergja íbúð til leigu í Set-

bergslandi Hafnarfirði. Sérinngang-
ur, garður, sólstofa, góðir nágrann-
ar. Verð 80.000, hússjóður, rafmagn

og hiti innifalið.
Upplýsingar í síma 897 6182.

Laus nú þegar.

Starfskraftur óskast.
Framtíðarstarf. Æskilegur aldur er

frá 25.
Upplýsingar í Efnalauginni og

Þvottahúsinu Drífu, Hringbraut
119 Rvk. eða í síma 562 7740.

Talar þú Finnsku?
Skúlason leitar að finnskumælandi

fulltrúum í þjónustuver sitt, þarf
einnig að tala íslensku . Vinnutími
er alla virka daga frá kl 8:00-17:00

og alla laugardaga frá kl. 08:00-
13:00.

Vinsamlegast hafið samband í
síma 575 1500 og talið við Helgu

milli 08:00 - 16: 00 Skúlason
ehf, Laugavegi 26, s. 575 1500,

www.skulason.is

Atvinna í boði

Bílskúr

Atvinnuhúsnæði

Geymsluhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ljósmyndun

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

Ferðaþjónusta

Ýmislegt

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Heimilistæki

Antík

Húsgögn

FASTEIGNIR

533 4300 564 6655
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

Opið hús miðvikudaginn 6 apríl kl. 17.00 og 18.00

Grettisgata 90 Reykjavík - 101
Rúmgóð 133,5 fm 5-6
herbergja hæð á fyrstu
hæð á góðum stað á 
Grettisgötunni. Góðar
suður svalir sem snúa út í
garð. Íbúðin hefur aðgang
að tveimur herbergjum
sem gefa af sér ca. 30þ í
leigutekjur.
Verð 22.9 

Allar nánari upplýsingar gefur 
Ólafur Haukur Haraldsson í síma 693-4868.

Verið velkominn 
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FASTEIGNIR

Meginhlutverk skólastjóra er að:

stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri
skólans 

veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og
þróunar í skólastarfi

Leitað er að umsækjanda sem:

hefur stjórnunarhæfileika og reynslu af stjórnun

hefur kennaramenntun, en framhaldsmenntun á
sviði stjórnunar, uppeldis- eða kennslufræði æskileg

hefur reynslu af kennslu og vinnu með börnum og
unglingum

er lipur í mannlegum samskiptum

Staða skólastjóra Klébergsskóla

Reykjavíkurborg leggur áherslu á þróun skóla í átt til einstaklingsmiðaðs náms, samvinnu nemenda,

sterka sjálfsmynd þeirra og skóla án aðgreiningar. Auk þess er lögð áhersla á að styrkja tengsl skóla við

grenndarsamfélagið og sjálfstæði skóla.

Grunnskólar Grunnskólar 
ReykjavíkurReykjavíkur

Laus er staða skólastjóra við Klébergsskóla í
Reykjavík sem er grunnskóli fyrir nemendur í 1.-10.
bekk. Nemendafjöldi skólans fer vaxandi og þeir nú
184. Einkunnarorð skólans eru:

Virðing - Samvinna - Metnaður 

Í skólanum eru teymisvinna kennara og samkennsla
árganga nýtt til að efla einstaklingsmiðað nám þar
sem fjölgreindarhugmyndir eru lagðar til grundvall-
ar. 

Skólinn býr vel að húsnæði og er í stórkostlegu nátt-
úrulegu umhverfi milli fjalls og fjöru.  Auk nemenda
af Kjalarnesi þjónar skólinn nemendum úr Kjósar-
hreppi. Tónlistarskóli er rekinn í skólanum undir
stjórn skólastjóra grunnskólans. 

Æskilegt er að skólastjóri geti hafið störf nú í vor Umsóknum fylgi yfirlit yfir nám og störf og gögn er varða
frumkvæði á sviði skólamála, greinargerð um hugmyndir umsækjenda um framkvæmd skólastarfsins, auk
annarra gagna er málið varðar. Umsóknarfrestur er til 11. apríl 2005. Umsóknir sendist Fræðslumiðstöð
Reykjavíkur, Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík. Upplýsingar gefur Ingunn Gísladóttir, starfsmannastjóri á
Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, netfang: ingunn.gisladottir@reykjavik.is sími 535 5000.

Laun eru skv. kjarasamningi LN og KÍ.

BORGARTÚN 3 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 563 2600 • MYNDSENDIR 562 3219

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um breytingu á
Aðalskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 18. gr. skipulags- og
byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breyt-
ingum, er hér með auglýst til kynningar tillaga
að breytingu Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001 -
2024. 

Einnig er hér með birt leiðrétting á auglýsingu
um deiliskipulag sem birtist þann 18. mars sl.

Reitur 1.230, Bílanaustreitur.
Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Reykja-
víkur, 2004 – 2024, vegna reits 1.230, Bíla-
naustreitur.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a. að mörk miðsvæðis
(M5) og íbúðabyggðar við Borgartún-Sóltún
breytast þannig að svæði fyrir íbúðabyggð
stækkar til norðurs og miðsvæði minnkar sem
því nemur en lóðin Borgartún 30 mun tilheyra
miðsvæðinu í stað íbúðabyggðar. Einnig er
bætt við þéttingarsvæði nr. 14 á mynd 1 í
greinargerð aðalskipulagsins þar sem gert er
ráð fyrir allt að 250 íbúðum.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan liggur frammi í upplýsingaskála
skipulags- og byggingarsviðs í Borgartúni 3, 1.
hæð, virka daga kl. 08:20 – 16:15, frá 6. apríl
til og með 11. maí 2005. Einnig má sjá til-
löguna á heimasíðu sviðsins, skipbygg.is. Eru
þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta
hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum
og athugasemdum við hana skal skila skriflega
eða á netfangið skipulag@rvk.is, til skipulags-
fulltrúa, merkt viðkomandi svæði og undirritað
skilmerkilega, eigi síðar en 11. maí 2005.

Reitur 1.230, Bílanaustreitur, leið-
rétting á orðalagi auglýsingar.
Í auglýsingu stóð að tillaga væri breyting á
deiliskipulagi en rétt er að tillaga er að nýju
deiliskipulagi fyrir Bílanaustreit. Að öðru leyti
eru upplýsingar í auglýsingu óbreyttar. 
Athugasemdarfrestur við  ofangreinda tillögu
er óbreyttur, til og með 4. maí 2005.

Þeir sem eigi gera athugasemdir innan til-
skilins frests, teljast samþykkja tillögurnar. 

Reykjavík, 6. apríl 2005
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skeifan 19 • 108 Reykjavík • Sími 533 1060 
• Fax 533 1069 • www.xhus.is • xhus@xhus.is

Jón Magnússon Hrl. lögg. fasteignasali

EINBÝLI Í 104 REYKJAVÍK
Er með ákveðna kaupendur sem langar að

komast í einbýlishús á svæði 104 Reykjavík.
Sjálf eru þau með góða hæð og bílskúr á sama

svæði, skipti koma til greina.
Verð allt að 41 millj.

Allar frekari upplýsingar gefur 
Valdimar Tryggvason á skrifstofu 533-1060 

eða gsm 897-9929.
Kem samdægurs og verðmet eignina þína

þér að kostnaðalausu.

- b j ö r t  o g  b r o s a n d i

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: 
101-13 Laugavegur 
101-14 Hverfisgata 
101-17 Bárugata 

Stýrimannastígur 
101-22 Hávallagata 

Túngata 
101-37 Hólavallagata 
101-38 Sólvallagata 
101-39 Bjarkargata 
101-45 Blómvallagata
101-49 Aðalstræti 
101-59 Öldugata 
103-01 Efstaleiti 
104-02 Brúnavegur 
104-03 Laugarásvegur 

Sunnuvegur 
104-07 Langholtsvegur 
104-08 Langholtsvegur 
104-14 Drekavogur 
104-15 Karfavogur 

Nökkvavogur 
105-04 Háteigsvegur 
105-06 Bolholt 
107-01 Hringbraut 
107-04 Einimelur 
107-06 Grenimelur 
107-09 Grímshagi 
108-28 Ljósaland 
108-34 Akraland 
108-35 Sléttuvegur 
108-41 Kjarrvegur 

Markarvegur 

111-01 Asparfell 
Þórufell 

111-02 Völvufell 
Yrsufell 

112-06 Hverafold 
113-02 Maríubaugur 
113-09 Grænlandsleið 

Jónsgeisli 
200-01 Þinghólsbraut 
200-08 Kársnesbraut 
200-15 Nýbýlavegur 
200-17 Hjallabrekka 
200-22 Grenigrund 
200-23 Furugrund 
200-37 Digranesheiði 
200-38 Gnípuheiði 
200-50 Hlaðbrekka 
200-51 Hamraborg 

Vallartröð 
210-28 Kirkjulundur 
210-41 Engimýri 
220-01 Flókagata 
220-28 Lækjargata 
220-33 Hringbraut 
220-49 Garðavegur 
221-09 Einihlíð 
240-04 Baðsvellir 
240-05 Blómsturvellir 
240-06 Arnarhraun 
240-09 Glæsivellir 
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Meginhlutverk skólastjóra er að:

stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri
skólans 

veita skólanum faglega forystu á sviði kennslu og
þróunar í skólastarfi

Leitað er að umsækjenda um stöðu 

skólastjóra sem:

hefur kennaramenntun, en framhaldsmenntun á
sviði stjórnunar, uppeldis- eða kennslufræði æskileg

er reiðubúinn að leita nýrra leiða í skólastarfi

hefur stjórnunarhæfileika og reynslu af stjórnun

hefur reynslu af kennslu og vinnu með börnum og
unglingum

er lipur í mannlegum samskiptum

Meginhlutverk kennara er, undir stjórn

skólastjóra, að:

skipuleggja og stýra námi nemenda í samvinnu við
aðra kennara og starfsmenn skólans 

taka þátt í mótun og þróunar skólastarfsins almennt

Leitað er að umsækjendum um stöður 

kennara sem:

hafa kennaramenntun (eru ýmist með reynslu af
kennslu, með framhaldsmenntun eða nýútskrifaðir) 

eru reiðubúnir að leita nýrra leiða í skólastarfi

eru liprir í mannlegum samskiptum

Stöður skólastjóra og kennara 

í nýjum grunnskóla í Norðlingaholti

Reykjavíkurborg leggur áherslu á þróun skóla í átt til einstaklingsmiðaðs náms, samvinnu nemenda,

sterka sjálfsmynd þeirra og skóla án aðgreiningar. Auk þess er lögð áhersla á að styrkja tengsl skóla við

grenndarsamfélagið og sjálfstæði skóla.

Grunnskólar Grunnskólar 
ReykjavíkurReykjavíkur

Lausar eru stöður skólastjóra og 2-4 kennara við
nýjan grunnskóla við Árvað í Norðlingaholti í
Reykjavík, sem verður grunnskóli fyrir 1.-10. bekk.
Nemendur verða um 300-400 þegar hverfið verður
fullbyggt. Áformað er að hefja starf í skólanum í 1. til
6. bekk í færanlegum kennslustofum haustið 2005.

Menntaráð Reykjavíkur hefur ákveðið að leita eftir
umsóknum frá hópi skólafólks og/eða einstaklingum
sem eru tilbúnir að fara nýjar leiðir í skólastarfi í takti
við stefnu Reykjavíkurborgar. Í stefnunni er lögð
áhersla á einstaklingsmiðað nám og samvinnu
nemenda, sterka sjálfsmynd þeirra, skóla án aðgrein-
ingar og náin tengsl við foreldra og grenndarsam-
félagið almennt. Mikil áhersla er lögð á faglegt og
fjárhagslegt sjálfstæði skólans í starfi í samræmi við
stefnu Reykjavíkurborgar í þeim efnum.  

Reykjavíkurborg hefur áhuga á að gera samkomulag
við kennara skólans í samræmi við bókun nr. 5 í
kjarasamningi K.Í. og Launanefndar sveitarfélaga, en
þar segir að aðilar séu sammála um að skapa
tækifæri á samningstímabilinu fyrir grunnskóla að
taka upp í tilraunaskyni hliðstæð vinnutímaákvæði og
gilda hjá öðrum háskólamenntuðum starfsmönnum
sveitarfélaga.

Gert er ráð fyrir að skólastjóri og kennarar taki virkan
þátt í víðtæku samstarfi um undirbúning á innra starfi
skólans og hönnun byggingar, með þátttöku fagfólks
og  aðila úr atvinnulífinu og íbúa úr hverfinu.

Æskilegt er að skólastjóri geti hafið störf 1. maí. Einnig er æskilegt er að kennarar geti komið að einhverju leyti til undirbúningsstarfa
fyrri hluta sumars. Óskað er eftir því að í umsóknum komi fram í stuttu máli framtíðarsýn umsækjenda á skólastarfið, hvernig stuðlað
verður að nýsköpun og þróun sem geti gagnast skólasamfélaginu í borginni allri og gerð grein fyrir hugmyndum um samvinnu innan
skólans og við foreldra og grenndarsamfélagið. 

Auk þess fylgi umsóknum yfirlit yfir nám og störf hvers og eins, gögn og upplýsingar um
frumkvæði á sviði skólamála og annað er málið varðar.

Umsóknarfrestur er til 11. apríl 2005. Umsóknir sendist Fræðslumiðstöð Reykjavíkur,
Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík. Upplýsingar gefur Ingunn Gísladóttir, starfsmannastjóri á
Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, netfang: ingunn.gisladottir@reykjavik.is sími 535 5000.

GÚSTA

A Ð A L F U N D U R

Aðalfundur FBM verður haldinn laugardaginn 
9. apríl nk. á Grand Hótel v/Sigtún, kl. 10–14. 

   • Aðalfundarmál og önnur mál.

   Reikningar, fundargerðir, tillögur um lagabreytingar 
    og aðrar framkomnar tillögur liggja frammi á skrifstofu 
      FBM frá og með 30. mars 2005.

         Boðinn verður morgunverður milli kl. 9 og 10 
             og einnig matur í fundarhléi.

                  HVERFISGÖTU 21   
 SÍMI 552 8755  I  FAX 562 3188
               www.fbm.is  I   fbm@fbm.is

2 0 0 5

 

Aðalfundur
Aðalfundur Hafnarfjarðardeildar Rauða kross Ís-
lands verður haldinn að Strandgötu 24, Hafnarfirði,
föstudaginn 15.apríl kl. 17:00.

Dagskrá:
1.Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Önnur mál.

Félagsmenn eru hvattir til að mæta.
Fundarseta er öllum heimil og eru nýjir félagar
hvattir til að mæta.

Hvernig væri að kynnast og taka þátt í starfi 
Hafnarfjarðardeildar Rauða kross Íslands ?

Með kveðju, stjórnin.

Mjólkurfræðingur
Starf mjólkurfræðings við Mjólkursamlag Húnvetninga

á Blönduósi er laust til umsóknar.

Fjölbreytt og lifandi starf.
Umsóknarfrestur er til 15. apríl nk.

Nánari upplýsingar gefur Páll í síma – 4551502, 8970918

Fasteignasalan DP FASTEIGNIR
auglýsir eftir vönum sölumanni fasteigna

til starfa strax.
DP FASTEIGNIR byggja á traustum grunni þekkingar 

og reynslu DP LÖGMANNA.

Æskilegt er að umsækjandi hafi mikla reynslu af 
sölumennsku. Umsóknir með upplýsingum um menntun,
meðmælum og starfsreynslu skal senda afgreiðsludeild

Fréttablaðsins merkt – „Sölumaður fasteigna“ 
eigi síðar en fyrir þann 11. apríl 2005.

Öllum umsóknum verður svarað.

DP FASTEIGNIR 
– Við skoðum, skráum og seljum!

Fasteignamiðlun
Fasteignamiðlun leitar eftir öflugum starfskrafti sem
helst þarf að hafa reynslu á því sviði eða öðru sem
nýttist honum í slíku starfi. Kostur ef viðkomandi 

hefur réttindi sem löggiltur fasteignasali. 

Umsóknir sendist á netfangið box@frett.is
merkt „fasteignamiðlun“.

FUNDIR
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MESTA HÆKKUN

ICEX-15   3.985

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 301
Velta: 7.348 milljónir

+0,11%

MESTA LÆKKUN

vidskipti@frettabladid.is

Actavis 40,30 -0,74% ... Atorka 5,97 -
0,50% ... Bakkavör 31,70 -0,63% ... Burðarás 14,20 -0,70% ... FL Group
13,60 -0,73% ... Flaga 5,50 +4,56% ... Íslandsbanki 12,70 +0,79% ... KB
banki 548,00 ++0,18% ... Kögun 60,00 – ... Landsbankinn 15,10
+1,00% ... Marel 56,80 -1,28% ... Og fjarskipti 4,13 -1,20% ... Samherji
12,10 +0,41% ... Straumur 10,40 +0,48% ... Össur 84,50 +0,60%

Hampiðjan 11,11%
Flaga 4,56%
SH 1,40%

Þormóður Rammi -1,28%
Marel -1,22%
Og fjarskipti -1,20%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

nánar á visir.is

Allt í boði nema húsgögn
Gólfefni, ísskápur og
þvottavél fylgja meðal
annars með.
Hóll fasteignasala hefur tekið í sölu
fjölbýlishús við Drekavelli 22 í
Hafnarfirði. Það er ekki í frásögur
færandi nema að íbúðirnar, sem eru
tveggja og fjögurra herberga, eru
afhentar fullbúnar með gólfefnum
auk allra nauðsynlegustu heimilis-
tækja. Eikarparket er lagt á gólf 
í stofu og herbergjum og flísar 
lagðar á baðherbergi, geymslu og
þvottahús. Til viðbótar eru íbúðirn-
ar seldar með ísskáp, uppþvottavél,
þvottavél, þurrkara og meira að
segja örbylgjuofni.

Þessari nýjung hefur verið tekið

vel og seldust strax sjö íbúðir á
fyrsta degi. Minni íbúðirnar kosta
14,9 milljónir króna en þær fjög-
urra herbergja 23.950.000 krónur.
Eru þær til afhendingar við kaup-
samning. „Þetta er eitthvað sem
hefur ekki verið boðið upp á við
fasteignakaup eftir því sem ég 
best veit og hefur fallið vel í kramið
hjá kaupendum,“ segir Kristberg
Snjólfsson, sölumaður á Hóli.

- eþa 

SPÁ MEIRI HÆKKUN
Greiningardeild Íslandsbanka spáir því 
að Úrvalsvísitalan hækki um 25 til 30 

prósent á árinu.

Spá meiri
hækkunum
Greining Íslandsbanka spáir 25 til
30 prósenta hækkun Úrvalsvísi-
tölunnar á árinu en hún hefur nú
þegar hækkað um rúm 18 prósent
á þessu ári.

Greining Íslandsbanka spáði
15 prósenta hækkun Úrvalsvísi-
tölunnar á árinu en sú hækkun er
nú þegar komin fram. Greining
Íslandsbanka segir þessa spá
mjög háða því hvað verði með
stærstu félögin en þau fimm
stærstu vega samtals 77 prósent í
Úrvalsvísitölunni. Minna svigrúm
sé þó til hækkana en verið hafði í
ársbyrjun. - dh

Nýr stjóri
hjá Flögu
Flaga Group hefur ráðið David
Baker sem forstjóra. Hann tekur
við af Svanbirni Thoroddsen sem
hætti 10. mars.

Í frétt frá Flögu kemur fram að
Baker hafi tuttugu ára reynslu af
stjórnunarstörfum og hann hafi í
áratug starfað á svefnmarkaðin-
um. Flaga framleiðir búnað til
svefnrannsókna. Síðast starfaði
hann sem aðstoðarforstjóri í
Phoenix Sleep sem rekur svefn-
mælingarstofur í Bandaríkjunum.

Hlutabréf í Flögu hækkuðu um
tæp fimm prósent í Kauphöll 
Íslands í gær en hlutabréfaverð í
félaginu hefur lækkað undanfarið
og er nú tíu prósentum lægra en
um áramót. - þk

Dalurinn
styrkist
Eyðimerkurgöngu Bandaríkja-
dals gagnvart helstu gjaldmiðlum
heims gæti verið á enda en dalur-
inn hefur verið á niðurleið síðan
árið 2001. Í gærmorgun náði 
dalurinn hæstu stöðu gagnvart
jeninu í fimm mánuði og hefur
sömuleiðis verið að styrkjast á
móti evrunni.

Meginskýringin á styrkingu
dalsins eru slæmar hagfréttir frá
Japan og Evrópusambandslönd-
unum en sumir sérfræðingar bú-
ast við að bandaríski seðlabank-
inn hækki stýrivexti sína. Hærri
stýrivextir leiða að öllu óbreyttu
til sterkari gjaldmiðla. - eþa

NÝBYGGINGAR
Seljandi nýbyggingar í Vallarhverfi í 

Hafnarfirði býður kaupendum upp á 
öll heimilistæki sem talist geta nauð-

synleg til að halda úti góðu heimili.
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Þennan dag árið 1985 var sál-
fræðitryllirinn Skammdegi eftir
Þráin Bertelsson frumsýnd.
Myndin fjallar um unga ekkju
sem kemur í afskekkt byggðarlag
á Vestfjörðum til að krefjast
stórrar jarðar sem hún erfði eftir
mann sinn. Systkini eiginmanns
hennar búa á jörðinni og eru treg
til að láta hana af hendi. Með aðal-
hlutverk fóru Eggert Þorleifsson,
María Sigurðardóttir og Ragn-
heiður Arnardóttir. 

Ólafur H. Torfason kvik-
myndagagnrýnandi er ómyrkur í
máli þegar Skammdegi ber á
góma. „Jú, ég man að ég var dálít-
ið forvitinn fyrir henni þegar hún
kom út, en gildi hennar í íslenskri
kvikmyndasögu er nú ekki ýkja
mikið. Skammdegi lýsti því aðal-
lega hvað allt væri ömurlegt út á
landi, þó það hafi ekki verið það

sem vakti fyrir
Þráni að ég
held.“ Ólafur
segir myndina
alls ekki
alslæma, í
henni sé mikið
af flottum atrið-
um sem greini-
lega var lagt
mikið í, en hún
sameini margar
klisjur. „Til
dæmis má
nefna geðsjúka
sveitadurginn

sem er til alls líklegur, sem Egg-
ert Þorleifsson lék. Þetta virkaði
ekki nógu vel.“ 

Þráinn hafði áður gert vel-
heppnaðar gamanmyndir, Dalalíf
og Nýtt líf, og Ólafur segir að
Skammdegi sé virðingarverð til-
raun listamanns til að feta nýja
braut. „Þráinn var óneitanlega
djarfur að fara þessa leið og út af
fyrir sig mikill brautryðjandi.
Hann hafði áður samið sakamála-
sögur og hann vildi gera kvik-
myndir fyrir alþýðuna; ekki ljóð-

rænar gáfumannamyndir hlaðnar
táknum. Þráinn vildi búa til afþr-
eyingu sem segði merkilega hluti
á alþýðlegan hátt. Að því leyti er
þetta merkileg tilraun.“ 

Ólafur bætir þó við að engum
dyljist að Þráinn geti gert góðar
alvarlegar myndir. „Magnús var
nokkuð alvarleg og ég er á því að
það sé eina besta íslenska mynd
sem gerð hefur verið, enda þekkir
Þráinn viðfangsefnið vel og ljær
myndinni þessa mannlegu
hlýju.sem hann býr yfir.“ ■
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ISAAC ASIMOV 
(1920 – 1992) lést þennan dag.

Athyglisverð tilraun
Tímamót: Skammdegi frumsýnd fyrir 20 árum

„Ef þekking skapar úrlausnarefni verða
þau ekki leyst með fáfræði.“

Rússnesk-bandaríski vísindaskáldsöguhöfundurinn Isaac Asamov
hafði tröllatrú á vísindahyggju og þekkingarsamfélaginu, en bækur

hans fólu oft í sér áleitnar spurningar um siðferðisleg álitamál sam-
fara aukinni tækni. 

timamot@frettabladid.is

FÆDDUST ÞENNAN DAG
1483 Rafael Sanzio, list-
málari og arkitekt.

1826 Gustave Moreau,
listamaður.

1890 Anthony Fokker,
flugvélahönnuður.

1928 James Watson, erfða-
fræðingur.

1965 Frank Black tónlist-
armaður og forsprakki 
Pixies.

AFMÆLI
Áttræð er í dag frú
Baldvina Gunnlaugs-
dóttir á Akureyri. Hún
fagnar stóráfanganum
með fjölskyldu og vin-
um á heimili sínu, laug-
ardaginn 9. apríl, klukk-
an þrjú síðdegis.

Svala Thorlacius
hæstaréttarlögmaður er
63 ára í dag.
Vigfús Þór Árnason
sóknarprestur er 59 ára
í dag.

Kári Stefánsson forstjóri Íslenskrar
erfðagreiningar er 56 ára í dag.
Bogi Ágústsson frétta-
stjóri RÚV er 53 ára í
dag.
Valþór Hlöðversson
framkvæmdastjóri At-
hygli er 53 ára í dag.

Ásgeir Tómasson
fréttamaður er 51 árs í
dag.
Sigurður Snævarr borg-
arhagfræðingur er
fimmtugur í dag.

Unnur Ösp Stefánsdóttir leikkona er
29 ára í dag. 

SKAMMDEGI Eggert Þorleifsson lék „geðsjúka sveitadurginn sem er til alls líklegur“, en
hann og Þráinn höfðu áður og síðar átt farsælt samstarf.

Þennan dag árið 1896 hófust fyrstu
Ólympíuleikarnir í Aþenu eftir 1500 ára
hlé. Fyrstu Ólympíuleikarnir sem vitað
er um voru haldnir í gríska borgríkinu
Elís árið 776 fyrir Krist, en talið er að
þeir hafi þá þegar átt sér um 500 ára
langa sögu. 
Ólympíuleikarnir til fórna voru haldnir á
fjögurra ára fresti sem liður í trúarhátíð
til heiðurs Seifi. Upphaflega var aðeins
keppt í kapphlaupi en fleiri þrautir
bættust við eftir því sem á leið, til
dæmis glíma, hnefaleikar, kappreiðar.
Árið 393 eftir Krist voru Rómverjar við völd í Grikk-
landi. Þeir höfðu nýlega turnast til kristni og bönn-
uðu Ólympíuleikana þar sem þeir töldu þá vera
heiðinn sið. Á 18. og 19. öld fóru aðdáendur forn-
Grikkja að setja á svið íþróttamót í anda Ólympíu-

leikanna, en árið 1892 datt frönskum
barón í hug að blása lífi í gömlu leik-
ana á ný. Hugmyndir hans hlutu 
góðar undirtektir og Alþjóða Ólympíu-
nefndin var stofnuð til að skipuleggja
fyrstu leikana í Grikklandi. 
Alls kepptu 280 karlar frá 13 ríkjum í
43 greinum á Ólympíuleikunum í 
Aþenu, meðal annars í fyrsta mara-
þonhlaupinu sem heimamaðurinn
Spyridon Louis sigraði. Ólympíuleik-
arnir áttu erfitt uppdráttar fyrstu ár sín
en árið 1924 festust þeir í sessi þegar

þrjú þúsund íþróttamenn frá 44 löndum tóku þátt í
leikunum í París. Sama ár voru fyrstu vetrarleikarnir
haldnir. Ólympíuleikarnir hafa síðan þá fest sig í
sessi sem vinsælasti alþjóðlegi íþróttaviðburður
heims.

ÓLYMPÍULEIKARNIR 1896

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
648 f.Kr. Fyrsti sólmyrkvinn sem

skriflegar heimildir eru til um.
Skráður af Forn-Grikkjum.

1652 Hollenski skipstjórinn Jan
van Riebeeck stofnaði
birgðastöð á Góðrarvonar-
höfða. Út frá henni reis
Höfðaborg síðar.

1917 Bandaríkin lýstu stríði á
hendur Þjóðverjum.

1961  Gamli spítalinn á Akureyri
(byggður 1836) stór-
skemmist af eldi.

1979 Vikublaðið Helgarpósturinn
kemur út í Reykjavík.

1979 Úthlutað úr Kvikmynda-
sjóði í fyrsta sinn.

1979 Zulfikar Ali Bhutto, forseti
Pakistans var tekinn af lífi.

1989 Verkfall 2.100 háskóla-
manna í þjónustu ríkisins
hefst; því lýkur 18. maí.

2000  Meirihluti Hæstaréttar
dæmir útgerð Vatneyrar til
að greiða sektir fyrir veiðar
án aflaheimildar.

Ólympíuleikarnir endurreistir

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Ari B. Einarsson
Kaupmaður, Haðalandi 9, Reykjavík,

sem lést á Landspítalanum Fossvogi að morgni annars páskadags 28. mars,
verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju föstudaginn 8. apríl kl. 13.

Kristín Aradóttir
Guðrún Aradóttir
Ragnheiður Aradóttir       Jón S. Þórðarson

afabörn og langafabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, sonur, faðir, tengdafaðir 
og afi,

Bernharð Steingrímsson
Tungusíðu 2, Akureyri,

verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju föstudaginn 8. apríl kl. 13.30.

Sigurbjörg Steindórsdóttir
Steingrímur Bernharðsson
Berghildur Erla Bernharðsdóttir Edvard Börkur Edvardsson
Bernharð Stefán Bernharðsson
Björg Maríanna Bernharðsdóttir Sigurður Blomsterberg
Steingrímur Magnús Bernharðsson
og afabörn

Stríðsmyndir
verðlaunaðar
ÍRAK, AP Khalid Mohammed og Jim
MacMillan, ljósmyndarar Associ-
ated Press (AP) fréttastofunnar,
voru að ljúka starfsdegi í Bagdad í
Írak þegar þeim bárust þær fregnir
að ljósmyndateymið sem þeir störf-
uðu í hafi fengið Pulitzerverðlaun
fyrir fréttamyndir, en Pulitzer-
verðalunin eru virt bandarísk blaða-
mennskuverðlaun. Fréttastofan
fékk í gær sín 48. Pulitzerverðlaun
og ljósmyndaverðlaunin í 29. sinn. 

„Og er það svolítið mál?“ spurði
Mohammed, Íraki sem heyrði 

fyrir skömmu af
verðlaununum í
fyrsta sinn. 
Alls eru ellefu
ljósmyndarar í
teyminu sem til
v e r ð l a u n a n n a
vann. Meðal
mynda þeirra
eru myndir af
brenndum líkum
b a n d a r í s k r a
málaliða sem
héngu niður úr
brúnni yfir
T í g r i s á n n a ,
sjóliðum á bæn

yfir föllnum félög-
um og bandarísk-
um hermönnum að
leita skjóls í
skotárás í Najaf. ■

Málþing við opnun hreindýrasýningar
Tæplega 50 manns sóttu opnun
sýningar um hreindýr og málþing
um sama efni í Kirkju- og menn-
ingarmiðstöðinni á Eskifirði á
laugardaginn var. 

Sýndar eru einstakar ljós-
myndir norska ljósmyndarans
Trym Ivar Bergsmo sem hann tók
á slóðum Sama í Finnmörku. Þar
fylgdi hann hreindýrabændum,
„Samafjölskyldu“ frá Aidejavrre 
í Finnmörku, í 3 ár og myndaði 
daglegt líf þeirra. 

Þá eru einnig til sýnis í Kirkju-
og menningarmiðstöðinni vegg-
spjöld með fróðleik um íslensku
hreindýrin og hreindýraveiðar,
ásamt stuttmynd sem Hjalti 
Stefánsson hefur tekið um hrein-
dýrin í Austfirskri náttúru. 

Samhliða opnuninni um helg-
ina var haldið málþing um ýmis-
legt varðandi hreindýr á Austur-
landi. Þar var velt upp spurning-
um um það, hvernig hreindýr
mættu nýtast betur til markaðs-
setningar og ímyndarsköpunar
fyrir Austurland, stjórnun hrein-
dýramála og þörf fyrir auknar

rannsóknir. Safnastofnun Fjarða-
byggðar og Náttúrustofa Austur-
lands stóðu fyrir bæði sýningu og
málþingi.

Á málþinginu fluttu erindi 
Aðalsteinn Jónsson bóndi á
Klausturseli, Skúli Björn Gunn-

arsson forstöðumaður Gunnars-
stofnunar, Sigrún Ágústsdóttir
lögfræðingur hjá Umhverfisráðu-
neyti, Rán Þórarinsdóttir líffræð-
ingur á Náttúrustofu Austurlands
og Sævar Guðjónsson leiðsögu-
maður. - eg

AÐALSTEINN JÓNSSON Aðalsteinn Jónsson bóndi á Klausturseli var einn þeirra sem
fluttu erindi á málþingi sem haldið var á Eskifirði um helgina. Á þinginu var fjallað um
hreindýr, en erindi hans bar yfirskriftina „Saga hreindýra og nýtingar þeirra.“

ÓLAFUR H.
TORFASON Þráinn
sýndi djörfung með
því að söðla alveg
um og gera sál-
fræðitrylli.

ÁTAKANLEGUR VERULEIKI STRÍÐS
Mohammed Saleem var bara 18 mánaða
gamall þegar bandarískir hermenn skutu á
bíl fjölskyldu hans í Sadr í sumar.

VERÐLAUNA-
MYND FRÁ ÍRAK
Bandarískur her-
maður með íraskan
fanga í borginni
Fallujah í Írak.



JARÐARFARIR

15.00 Gunnar Símonarson, Hrafn-
istu, Reykjavík, verður jarðsung-
inn frá Fossvogskapellu.

15.00 Þóra Þorkelsdóttir, elliheimil-
inu Grund, áður Grenimel 8,
Reykjavík, verður jarðsungin frá
Neskirkju.

ANDLÁT

Rannveig Tómasdóttir, Seljahlíð,
áður Bergþórugötu 4, er látin.

Sigríður Sveinsdóttir, frá Galtalæk,
dvalarheimilinu Lundi, lést sunnudag-
inn 20. mars. Útförin hefur farið fram
í kyrrþey. 

Sigurborg Rakel Sigurðardóttir,
Grænuhlíð, Reyðarfirði, lést fimmtu-
daginn 24. mars.

Didda McClintock, (Sigríður Árna-
dóttir), Nixa í Missouri, lést miðviku-
daginn 30. mars.

Jóhanna Jónsdóttir, frá Sumarliða-
bæ, lést fimmtudaginn 31. mars.

Erlendur Sigmundsson, fyrrum pró-
fastur og biskupsritari, lést föstudag-
inn 1. apríl.

Ólöf Ólafsdóttir, frá Suður-Vík, lést
laugardaginn 2. apríl.

Sverrir Olsen, útfararstjóri, Furugrund
48, Kópavogi, lést sunnudaginn 3.
apríl.
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HLJÓMAR frá Keflavík
Karlakórinn HEIMIR

HLJÓMAR frá Keflavík
Karlakórinn HEIMIR

Sameiginlegir
TÓNLEIKAR

Hljómalög og fleira í léttum dúr
í Stapa Keflavík

laugardaginn 9. apríl  kl. 16:00

í Háskólabíó
sunnudaginn 10. apríl kl. 16:00 

Kynnir: Óskar Pétursson

Forsala aðgöngumiða er í Hljómval Keflavík á verslunartíma 
og í Háskólabíó daglega frá kl. 17:00 til 22:00

100 ÁRUM FAGNAÐ Áhangendur
argentínska fótboltafélagsins Boca Juniors
fögnuðu á sunnudag 100 ára afmæli fé-
lagsins. Mikill fjöldi safnaðist saman á leik-
vangi félagsins, „Bombonera“ Boca Juniors
leikvanginum í Buenos Aires, en sjá má
hluta áhangendanna við stóran fána með
mynd af fyrrum leikmanni félagsins Diego
Maradona.



> Við dáumst ...
... að hörku Hannesar Jóns
Jónssonar, leikmanns ÍR, sem
fór úr axlarlið í fyrri hálfleik
gegn KA í gærkvöldi en snéri
á völlinn á nýjan leik í þeim
síðari eftir að honum hafði
verið kippt í liðinn.
Þvílíkur nagli!
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

3 4 5 6 7 8   9
Miðvikudagur

MARS

■ ■ LEIKIR
� 19.15 Keflavík og Grindavík

mætast í Keflavík í úrslitum 1.
deildar kvenna í körfubolta.

� 19.15 stjarnan og Grótta/KR
mætast í ásgarði í úrslitakeppni DHL-
deildar kvenna í handbolta.

■ ■ SJÓNVARP
� 07.00 Olíssport á Sýn.

� 07.30 Olíssport á Sýn

� 08.00 Olíssport á Sýn

� 08.30 Olíssport á Sýn

� 17.15 Olíssport á Sýn

� 18.30 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn. Bein útsending frá leik Chelsea
og Bayern München.

� 18.30 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn 2. Bein útsending frá leik AC
Milan og Internazionale.

� 20.00 Íslandsmótið í handbolta á
RÚV. Bein útsending frá síðari
hálfleik í leik Stjörnunnar og
Gróttu/KR í úrslitakeppni DHL-
deildar kvenna í handbolta.

� 20.40 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn. Útsending frá leik AC Milan og
Internazionale.

� 20.40 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn 2. Útsending frá leik Chelsea og
Bayern München.

� 22.20 Handboltakvöld á RÚV.

� 22.30 Olíssport á Sýn.

� 23.45 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn. Útsending frá leik Chelsea og
Bayern München.

Kaflaskiptir hálfleikar
sport@frettabladid.is

> Við óskum ...
... Þórði Guðjónssyni, leikmanni Stoke á
Englandi, hjartanlega til hamingju með
að hafa fengið tækifæri með liði sínu
gegn Cardiff í gær. Þórður hafði aðeins

spilað í sex mínútur frá því að
hann gekk til
liðs við Stoke
um áramótin og
í gær bættust
15 mínútur við í

sarpinn. Stoke tapaði
leiknum 1–3. 

Aðal leikur dagsins

Chelsea-Bayern Munchen

Okkar maður Eiður Smári Guðjohn-
sen verður nær örugglega í
byrjunarliði Chelsea eftir að hafa
verið maður leiksins gegn
Southampton um helgina. Leikurinn
er í beinni á Sýn klukkan 18:45.

Magdeburg tekur á móti Gummersbach
á útivelli í fyrri leik liðanna í undanúr-
slitum EHF-keppninnar í handbolta. Þrír
Íslendingar eru til mála hjá Magdeburg,
Sigfús Sigurðsson og Arnór Atlason
spila þar undir stjórn Alfreðs Gíslasonar
og er sá fyrstnefndi nýbyrjaður að spila
á ný eftir þrálát meiðsli í baki. Hverf-
andi líkur eru á að Magdeburg geti
blandað sér af alvöru í báráttuna um
þýska meistaratitilinn, þar sem liðið er
sex stigum á eftir toppliðum Kiel og
Flensburg nú þegar níu umferðir eru
eftir. Það er einkum vegna þess sem
Sigfús Sigurðsson ætlar sér sigur og
ekkert annað í Evrópukeppninni.

„Það er að miklu að keppa fyrir okkur
og við ætlum okkur að komast í úrslita-
leikinn,“ sagði Sigfús í samtali við
Fréttablaðið en síðari leikurinn í einvíg-

inu fer fram á
laugardaginn.
Gummersbach er í 8. sæti
deildarinnar, átta stigum á eftir
Magdeburg og eru Sigfús og félag-
ar því óhjákvæmilega taldir sigur-
stranglegri fyrirfram. „En Gummers-
bach er með firnasterkt lið og miklu
sterkara en staða þeirra í deildinni
segir til um þar sem þeir hafa ekki
sýnt sitt rétta andlit. Þeir eru sennilega
það lið sem er með jafnbesta mann-
skapinn í deildinni, landsliðsmenn í
hverri stöðu og það verður gríðarlega
erfitt að mæta þeim í þessum leikjum,“
segir Sigfús.

Eins og einhverjir
vita eru tveir ís-
lenskir landsliðs-
menn á leið til

Gummersbach fyrir næstu leiktíð. Ró-
bert Gunnarsson gerði nýverið samning

við félagið en áður hafði Guðjón
Valur Sigurðsson gengið frá fé-
lagsskiptum til liðsins frá
Essen. Guðjón Valur mun

reyndar klára yfirstandandi
leiktíð með Essen og hef-

ur hann einmitt átt stór-
an þátt í að koma lið-
inu í hitt undanúrslita-
einvígi EFH-keppn-
innar. Þar hefur
Essen góða stöðu
eftir 31-23 sigur á
rússneska liðinu
Lukoil-Dynamo
Astrakhan í fyrri
leiknum.

Juventus og PSV eru í lykilstöðu eftir fyrri leiki 8-liða úrslita Meistaradeildarinnar í gær. Juventus skor-
aði dýrmætt útivallarmark í tapi gegn Liverpool en Lyon náði aðeins jafntefli gegn PSV á heimavelli.

EHF-KEPPNIN Í HANDBOLTA Í KVÖLD: MAGDEBURG MÆTIR GUMMERSBACH

Ætlum okkur að fara í úrslitaleikinn

NÝTT

Nýjar matarmiklar samlokur í innsigluðum
umbúðum sem tryggir enn meiri ferskleika.

MEIRA Á MILLI

FERSKUR Í BÚÐIR Á HVERJUM DEGI www.somi.is

Intersport-deildin:

Keflavík
kærir úrslit
KÖRFUBOLTI Stjórn körfuknattleiks-
deildar Keflavíkur hefur lagt
fram kæru vegna mistaka sem
átti sér stað í öðrum leik Keflvík-
inga og Snæfells sem fram fór í
Stykkishólmi í fyrrakvöld. 

Keflvíkingar vilja meina að
löglega skoruð karfa þeirra hafi
ekki verið talin og fara fram á að
fjórði leikhluti leiksins verði leik-
inn að nýju og til vara að allur
leikurinn fari fram aftur. 

„Við græðum sennilega ekkert
á því að kæra þetta en hugsanlega
yrði svona mál tekið fastari 
tökum í framtíðinni,“ sagði Birgir
Már Bragason, varaformaður
Keflavíkur. „Þetta er til háborinn-
ar skammar og á ekki að þekkjast
þegar komið er á þetta stig keppn-
innar,“ bætti Birgir við. 

Hannes Birgir Hjálmarsson,
formaður KKÍ, staðfesti í samtali
við Fréttablaðið að sambandinu
hefði borist kæra frá Keflvíking-
um. „Dómstóllinn tekur þetta fyr-
ir en Snæfell getur komið með
kröfur á móti. Þetta gæti haft
áhrif á leikskipulag úrslitakeppn-
innar,“ sagði Hannes en þriðji
leikurinn í úrslitarimmunni fer
fram í Keflavík annað kvöld. ■

FÓTBOLTI. Hann var ótrúlegur við-
snúningurinn á leik Liverpool og
Juventus í gær. Það héldu leik-
mönnum Liverpool engin bönd í
fyrri hálfleik og þeir hreinlega
kafsigldu vankaða leikmenn
Juventus frá fyrstu mínútu. Það
kom því ekkert á óvart þegar
Sami Hyypia kom Liverpool yfir á
10. mínútu með viðstöðulausi
skoti með vinstri fæti eftir horn-
spyrnu. Það nákvæmlega sama
var upp á teningnum stundar-
fjórðungi síðar þegar Luis Garcia
kom Liverpool í 2-0 nema hvað að
það skot var af tæplega 30 metra
færi og sveif boltinn framhjá 
Gianluigi Buffon í markinu og í
samskeytin. Stórkostlegt mark
hjá Garcia sem átti frábæran leik
í fyrri hálfleik, rétt eins og allir
leikmenn Liverpool.

Juventus hafi verið langt frá
sínu besta á meðan Liverpool var
að spila sinn besta leik í óralangan
tíma. Sóknarleikurinn gekk full-
komlega upp og þegar Steven
Gerrard gjörsamlega eignar sér
miðjuspilið, eins og raunin var í
fyrri hálfleiknum gærkvöldi, er
alltaf von á góðu fyrir þá rauð-
klæddu.

Hlutverkaskipti áttu sér stað í
hálfleik. Leikur Juventus breytt-
ist til mikilla muna þegar Pavel
Nedved var færður inn á miðjuna
og var allt annað að sjá til Ítal-
anna. Fabio Cannavaro minnkaði
verskuldað muninn þegar síðari
hálfleikur var hálfnaður eftir

skelfileg mistök hins unga Scott
Carsons í markinu, en hann hafði
átt skínandi leik fram að markinu.
Stemningin, bæði í leik Liverpool
og á áhorfendapöllunum, var á
bak og burt og undir handleiðslu
leikmanna Juventus fjaraði leik-
urinn út. Það er því Juventus sem
er með pálmann í höndunum fyrir
síðari leikinn í Torino eftir viku
nægir eitt mark til að komast
áfram.

Það var heldur minni hasar í
leik Lyon og PSV þótt að leikurinn
hafi verið býsna vel spilandi.
Lyon, sem hefur að öðrum ólöst-
uðum verið spútnik-lið keppninn-
ar í ár, komst yfir á 12. mínútu
þegar Florent Malouda skoraði.
Heimamenn voru með undirtökin
lengst af en PSV varðist vel og
beittu mjög hættilegum skyndi-
sóknum. Á 79. mínútu jafnaði
Philip Cocu síðan metin og verða
það að teljast sanngjörn úrslit
miðað við gang leiksins.

Stórleikur á Brúnni í kvöld
Stórlið Bayern Munchen á sér

langa og glæsilega sögu í Evrópu-
keppni og er ekki oft í þeirri að-
stöðu að vera talið „litla liðið“ í
keppninni. Sú verður þó að teljast
raunin fyrir viðureign þeirra við
Chelsea í átta liða úrslitunum, því
margir hallast að sigri enska liðs-
ins í ár. 

„Það hefði hljómað fáránlega
fyrir tveimur árum að tala um
Bayern sem litla liðið í rimmunni,

en það er einfaldlega staðreyndin
í dag,“ sagði Oliver Kahn, mark-
vörður þýska liðsins. „Við erum
þó hvergi smeykir við Chelsea og
munum nýta okkur það að pressan
sé aldrei þessu vant ekki á okkur,“
sagði Kahn.

Á San Siro mætast Mílanóliðin
tvö, Internazionale og AC Milan,
þar sem búast má við að allt verði
í járnum eins og endranær. Inter á
harma að hefna í leiknum, því 

liðin mættust í undanúrslitum
keppninnar fyrir tveimur árum,
þar sem AC Milan komust áfram á
mörkum skoruðum á „útivelli“.
Hvorugt liðið er spennt fyrir að
mæta hinu á þessu stigi keppnin-
ar, en segjast þó taka því. „Við
hefðum viljað sleppa við að mæta
Inter á þessu stigi keppninnar, en
við verðum að taka því sem 
að höndum ber,“ sagði Carlo
Ancelotti, stjóri AC Milan. ■

STÓRKOSTLEG TILÞRIF
Luis Garcia sést hér við það að
skora annað mark Liverpool í
gær með viðstöðulausu skoti af
tæplega 30 metra færi.
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LEIKIR GÆRDAGSINS

DHL-deild karla

HAUKAR–FH 29–22 (15–11)
Mörk Hauka: Jón Karl Björnsson 7/6, Ásgeir
Örn Hallgrímsson 6, Andri Stefan 4, Þórir
Ólafsson 3/1, Halldór Ingólfsson 3, Vignir
Svavarsson 2, Mattías Árni Ingimarsson 2,
Gunnar Ingi Jóhannsson 2, Gísli Jón Þórisson 1.
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 17.
Mörk FH: Jón Helgi Jónsson 5/1, Hjörtur
Hinriksson 4, Valur Arnarson 3, Hjörleifur
Þórðarson 2, Heiðar Arnarson 2, Guðmundur
Pedersen 2, Brynjar Geirsson 2, Arnar
Pétursson 1, Romuldas Gecas 1.
Varin skot: Magnús Sigmundsson 7, Elvar
Guðmundsson 6.
Staðan í einvíginu er 1–0, Haukum í vil.

ÍR–KA 29–26 (14–11)
Mörk ÍR: Ingimundur Ingimundarson 11/1,
Ólafur Sigurjónsson 4, Ragnar Már Helgason
3, Tryggvi Haraldsson 3, Bjarni Fritzson 3,
Hafsteinn Ingason 2, Hannes Jón Jónsson
2/1, Fannar Þorbjörnsson 1. 
Varin skot: Hreiðar Guðmundsson 12, Ólafur
Haukur Gíslason 7 (af 11, 64%).
Mörk KA: Magnús Stefánsson 7, Jónatan Þór
Magnússon 5, Halldór Jóhann Sigfússon 5/1,
Þorvaldur Þorvaldsson 4, Nikola Jankovic 2,
Hörður Fannar Sigþórsson 1 , Sævar Árnason
1, Ragnar Njálsson 1.
Varin skot: Hafþór Einarsson 21.
Staðan í einvíginu er 1–0, ÍR í vil.

VALUR–HK 26–25 (15–11)
Mörk Vals: Vilhjálmur Ingi Halldórsson 7/2,
Baldvin Þorsteinsson 5/1, Hjalti Pálmason 4,
Brendan Þorvaldsson 3, Kristján Karlsson 2,
Heimir Örn Árnason 2, Sigurður Eggertsson
2, Ásbjörn Stefánsson 1.
Varin skot: Hlynur Jóhannesson 11, Pálmar
Péturssoon 10.
Mörk HK: Tomas Eitutis 6, Augustas Strazdas
6, Valdimar Þórsson 4/1, Karl Grönvold 3,
Ólafur Víðir Ólafsson 3, Elías Halldórsson 2
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 25/3,
Hörður Flóki Ólafsson 2.
Staðan í einvíginu er 1–0, Val í vil.

Meistaradeild Evrópu

LIVERPOOL–JUVENTUS 2–1
1–0 Sami Hyypia (10.), 2–0 Luis Garcia (25.),
2–1 Fabio Cannavaro (63.). 
LYON–PSV 1–1
1–0 Florent Malouda (12.), 1–1 Philip Cocu
(79.).

VILHJÁLMUR STERKUR
Vilhjálmur Halldórsson átti
fínan leik fyrir Val gegn HK
í gær. Hann sést hér skora
eitt af sjö mörkum sínum í
leiknum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDBOLTI Hlynur Jóhannesson
reyndist sínum gömlu félögum í
HK óþægur ljár í þúfu þegar Val-
ur sigraði HK að Hlíðarenda, 26-
25, í fyrsta leik liðanna í átta liða
úrslitum DHL-deildarinnar. Hlyn-
ur kom af tréverkinu um miðjan
síðari hálfleikinn og varði eins og
berserkur allt til enda og landaði
sigrinum fyrir Val. „Ég get nú
ekki sagt að þetta hafi verið leiðin-
legt,“ sagði Hlynur kampakátur í
leikslok. „Það var gaman að mæta
gömlu félögunum en við erum á
jörðinni þrátt fyrir þennan sigur.
Við ætlum okkur áfram en næsti
leikur í Digranesi verður sami
barningur og þessi leikur.“ 

ÍR-ingar unnu KA-menn, 29-26,
í fyrsta leik liðanna í 8 liða úrslit-
um DHL-deildar karla. ÍR-ingar
höfðu yfirhöndina allan fyrri hálf-
leik og fram undir miðjan seinni
hálfleik þegar fjögur KA-mörk í

röð fjögurra mínútna kafla komu
hinu unga Akureyrarliði aftur inn
í leikinn. Lengra komust norðan-
menn þó ekki þrátt fyrir mikla
baráttu. KA jafnaði leikinn fimm
sinnum á lokakaflanum en komst
aldrei yfir og ÍR-ingar voru síðan
sterkari á spennandi lokamínútum
og eru komnir 1-0 yfir í einvíginu.
Þar má ekki síst þakka góðri inn-
komu markvarðarins Ólafs Hauks
Gíslasonar sem varði 7 skot á síð-
ustu 12 mínútum leiksins en það
var samt Ingimundur Ingimundar-
son sem var yfirburðarmaður í lið-
inu en hann dróg vagninn í sókn-
inni og skoraði 11 mörk. 

Það var aldrei spurning um
hvort liðið færi með sigur af hólmi
í nágrannaslag Hauka og FH.
Gestirnir mættu mjög andlausir
til leiks og höfðu Haukar mikla
yfirburði og unnu á endanum
öruggan sjö marka sigur.  ■

Úrslitakeppni DHL-deildar karla hófst í gærkvöldi:

Hlynur reyndist fyrrver-
andi félögum erfiður

Nokkrir Íslendingar voru í
eldlínunni í ensku 1. deildinni í

gær. Heiðar Helguson og Brynjar
Björn Gunnarsson voru báðir í
byrjunarliði Watford sem tapaði fyrir
Plymouth. Bjarni Guðjónsson var
ekki í hópnum hjá Plymouth. Ívar
Ingimarsson lék allan leikinn fyrir
Reading í sigurleik gegn Millwall og
Þórður Guðjónsson kom inn á hjá
Stoke gegn Cardiff. Gylfi Einarsson
var á bekknum en kom ekki við
sögu hjá Leeds sem steinlá fyrir
Sheffield.Utd 0-4 á heimavelli og
Jóhannes Karl Guðjónsson var í
byrjunarliði Leicester sem gerði
jafntefli við Wolves.

Tim Howard, marvörður Man.Utd,
segist vilja enda feril sinn hjá fé-

laginu. Howard er tiltölulega nýbú-
inn að endurheimta stöðu sína í
byrjunarliðinu og segist staðráðinn í
að sanna það fyrir Alex Ferguson að
ekki sé þörf á nýjum markmanni í
sumar. „Nú er tíminn til að sýna
hvað ég get og það ætla ég að gera.
Ryan Giggs og Roy Keane hafa
skuldbundið sig félaginu út sinn fer-
il og ég hef hug á að gera það líka.
Ég er betri markmaður eftir að ég
kom til þessa félags og held að ég
eigi bara eftir að verða betri.“

ÚR SPORTINU
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Eitthvað virðist
fólk vera með
kynfæri á heil-
anum. Ég er
svosum ekkert
á móti kynfær-

um sjálf en nú
er ég aðallega
að hugsa um
fólk á mínum

aldri sem virðist
hafa einhverja furðulega

tilhneigingu til að skíra vinagrúpp-
ur, vefsíður og samkomur eftir
kynfærum. Ég get ekki alveg
ákveðið mig hvort mér finnst það
ógeðslegt eða hvort ég ætti að vera
ánægð með þennan frjálslega
hugsunarhátt.

Til dæmis um þessa hegðun má

nefna vinkonuhóp sem heldur úti
síðu sem ber nafnið kátar kuntur.
Kátar kuntur? Ég hef nú aldrei
verið kölluð kunta en ég efast um
að það myndi kæta mig neitt. Ég
veit svo um fleiri en einn stráka-
hóp sem kalla strákapartíin sín
Pungapartí. „Hva segiði strákar.
Pungur í kvöld? Hahh.....urrr!“
Úúú þeir eru svo harðir karlmenn.
Stelpurnar eru þó ekkert betri og
kalla sig eins og fyrr greinir 
kuntur og halda pjásupartí.

Með pungapartíunum eru strák-
arnir að segja að enginn megi
mæta í partíið nema hann sé með
pung. Það sama gildir um
pjásupartíin. Ég veit ekki hvort ég
sé bara tepra en mér finnst þetta
ekkert geðveikt kúl hugmynd. 

Eiginlega bara ósmekklegt og
asnalegt. Eru stelpurnar að leyfa
það að þær séu kallaðar þessum
nöfnum? Hvað ætlar fólk svo að
skíra partíin sem eru fyrir bæði
kynin? Rassapartí? Allir með rass
mega mæta! Jess, ég er einmitt
með rass.

Ekki nóg með þetta heldur hafa
sprottið upp síður á netinu með
stúlknahópum sem kalla sig pjöll-
urnar, mellurnar, hórurnar og svo
framvegis. Að mér skilst hafa sum-
ar þessara stelpna útskýrt nafn-
giftina þannig að þetta sé nú bara
djók. Bara svona fyndið grín. Eitt-
hvað er ég nú með öðruvísi húmor
en þessar stelpur. En hei! Á meðan
ég man, skapabarmapartí heima
hjá mér á laugardaginn! Vúúúú. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
BORGHILDUR GUNNARSDÓTTIR BOTNAR EKKERT Í KYNFÆRAPARTÍUNUM

Pungur í kvöld!!
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Alltaf á mi›vikudögum!

Nú er kominn sumartími í Evrópu þannig að útdrátturinn

í Víkingalottóinu færist fram um eina klukkustund. Á sama

hátt er sölukössum lokað klukkutíma fyrr eða kl. 16.00.

Vertu í takt við nýja tímann svo þú missir ekki af vinningi!

Vertu í takt
vi› n‡jan tíma
Sumarmilljónirnar eru fyrr á fer›inni
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Vertu me› fyrir kl.16.

80100
50501. vinningur

130150milljónir130ljónir
Bónus-vinningur
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Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Elsku
mamma
mín! Má
ég fá
þrjá

súkkulaði
mola?

Allt í
lagi. Mmmmmmmmmmmmm..... Og þrír handa

Hannesi.
Þú kannt

sko að
eyðileggja
það góða.

mmmmmm......

...já, því tel ég mikilvægt að
stíla inn á mannlegu nóturnar
því forskólaaldurinn er svo
mikilvægt stig í því að gera
börnin að betri manneskjum.

Grikk
eða

gott?

Nei,
eruð þið
hippar!

Grikk
eða

gott?

Nei sko,
diskó-

dansarar!

Grikk
eða

gott?

Vá, 
pönkarar!

Hvað er
að?

Bestu ár ævi
minnar hafa

breyst í ösku-
dagsbúninga.
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STÓRA SVIÐ

DRAUMLEIKUR 

e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.

Lau 9/4 kl 20,  Su 10/4 kl 20, Fi 14/4 kl 20,

Su 24/4 kl 20, Fi 28/4 kl 20 - UPPSELT,

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 - Fáar sýningar eftir

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau

Lau 23/4 kl 20, Fö 29/4 kl 20

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

TERRORISMI
e. Presnyakov bræður

Aðalæfing Fi 14/4 kl 20 - kr. 1.000,-

Frumsýning Fö 15/4 kl 20 - UPPSELT,

Mi 20/4 kl 20, Fi 28/4 kl 20

SEGÐU MÉR ALLT 
e. Kristínu Ómarsdóttur

Lau 9/4 kl 20, Su 17/4 kl. 20

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA.

Fi 21/4 kl 20 - Síðasta sýning
- Ath: Miðaverð kr. 1.500

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur. 
Fi 14/4 kl 20 - UPPSELT,
Fö 15/4 kl 20  - UPPSELT, 
Lau 16/4 kl 20,  - UPPSELT, 
Su 17/4 kl 20, - UPPSELT, 
Mi 20/4 kl. 20  - UPPSELT, 
Fi 21/4 kl 20, Fö 22/4 kl 20 - UPPSELT, 
Lau 23/4 kl 20 - UPPSELT,
Lau 29/4 kl 20 - UPPSELT, Lau 30/4 kl 20

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA

Lau 9/4 kl 20

Síðasta sýning

RIÐIÐ INN Í SÓLARLAGIÐ 

e. Önnu Reynolds.

Í samstarfi við leikhópinn KLÁUS.

Aðalæfing fi 7/4 kl 20 - kr. 1.000

Frumsýning fö 8/4 kl 20 - UPPSELT

Fö 15/4 kl 20, Lau 16/4 kl 20

15:15 TÓNLEIKAR
Lau 9/4 kl 15.15 - Ferðalög

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

Leikfélagið Snúður og Snælda sýnir:

Vegna fjölda áskorana
verða tvær aukasýningar

Föstudaginn 15. apríl kl. 20

Laugardaginn 23. apríl kl. 20

Tenórinn Ástandið

Sögur kvenna 
frá hernámsárunum 
Síðasta sýning miðvikudag 

6. apríl kl. 14

MIÐASALAN ER HAFIN 
á www.borgarleikhus.is 
og í síma 568 8000

Fimmtudagur  21. apríl FRUMSÝNING kl. 14.00
- Sumardagurinn fyrsti

Laugardagur 23. apríl 2. sýning kl. 14.00
Sunnudagur 24. apríl 3. sýning kl. 14.00
Sunnudagur 1. mai 4. sýning kl. 17.00
Sunnudagur 1. mai 5. sýning kl. 14.00
Fimmtudagur 5. maí 6. sýning kl. 14.00
- Uppstigningardagur

Laugardagur 8. mai 7. sýning kl. 14.00
Sunnudagur 9. mai 8. sýning kl. 14.00

Sýnt í 
Borgarleikhúsinu!

Óperustúdíó: Apótekarinn eftir Haydn
29. apríl kl. 20 - Frumsýning 
1. maí kl. 20 - 2. sýn - 3. maí kl. 20 - 3. sýn  
8. maí kl. 20 - 4. sýn - 10. maí kl. 20 - 5. sýn - Lokasýning

www.opera.is opera@opera.is Sími: 511 4200
Íslenska óperan   v/Ingólfsstræti Pósthólf 1416  - 121 Reykjavík Sími: 511 6400

Ath. Aðgangur ókeypis

DVD sýning Vinafélags Íslensku óperunnar

Ariadne auf Naxos eftir Richard Strauss
Laugardaginn 9. apríl kl.14.00-17.00. Sýningin er á hliðarsvölum Íslensku óperunnar
(gengið er inn um aðalinngang). Allir velkomnir - Aðgangur ókeypis

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

3 4    5 6   7    8     9
Miðvikudagur

APRÍL

■ BÓKMENNTIR

Jónas
okkar tíma
Í tilefni af sextugsafmæli
Megasar býður Bókabúð Máls 
og menningar í kvöld til fjöl-
breyttrar dagskrár sem tileinkuð
er skáldinu. 

Fjallað verður um þá hlið
Megasar sem snýr að textum
hans og ljóðagerð auk þess sem
boðið verður upp á skemmtilega
framsetningu á tónlist meistar-
ans.

Páll Valsson, útgáfustjóri,
spjallar um kvæðaskáldið Megas
og spyr hvort hann sé Jónas 
okkar tíma. Þórunn Hrefna Sig-
urjónsdóttir, leiðbeinandi í skáld-
skap Megasar í endurmenntun
HÍ, fjallar um rómantíkina í 
ljóðum Megasar. Freyr Eyjólfs-
son, dagskrárgerðar- og tónlist-
armaður heldur erindi um tónlist
Megasar, áhrifavalda og að-
ferðir. 

Síðan flytur Hrólfur Sæ-
mundsson barítón lög meistar-
ans á sinn hátt við eigin undir-
leik. Loks syngur Magga Stína
lög Megasar eftir sínu eyra með
aðstoð Harðar Bragasonar orgel-
leikara.

Dagskráin fer fram á Súfist-
anum, kaffihúsi í Bókabúð Máls

og menningar,
Laugavegi 18, og

hefst klukkan
20. ■

■ ■ KVIKMYNDIR

� 19.30 Fjölmargar fjalla- og ævin-
týramyndir verða sýndar í Smárabíói
á hinni árlegu Banff fjallamynda-
hátíð á vegum Íslenska alpaklúbbs-
ins. sem valdar úr þúsundum inn-
sendra mynda. Sumar myndanna
eru æsipennandi og fara með fólk á
ystu mörk.

■ ■ FYRIRLESTRAR
� 12.00 Elín Þorgeirsdóttir og

Dagný Broddadóttir kynna mentor-
verkefnið Vinátta á Félagsvísindatorgi
Háskólans á Akureyri, sem haldið
verður í stofu L103 á Sólborg við
Norðurslóð.

� 12.15 Ása L. Aradóttir, plöntuvist-
fræðingur á Landgræðslu ríkisins,
flytur fræðsluerindi um uppgræðslu
á Hrafnaþingi Náttúrufræðistofnunar,
í sal Möguleikhússins á Hlemmi.

■ ■ TÓNLEIKAR

� 12.00 Ólafur Kjartan Sigurðarson
baritónsöngvari og Antonía Hevesi
píanóleikari verða "á ítölskum nótum"
á hádegistónleikum í Hafnarborg.

� 20.00 Þýski píanóleikarinn 
Susanne Kessel heldur tónleika í
Norræna húsinu í boði Goethe-
Zentrum.

■ ■ SAMKOMUR

� 20.00 Í tilefni af sextugsafmæli
Megasar verða flutt erindi um 
Megas, rokk og rómantík á Súfistan-
um við Laugaveg.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

MEGAS Fjallað verður um skáldskap
Megasar á Súfistanum í kvöld.



Ekki láta þetta hræðilega ljóta
plötuumslag plata ykkur, þetta er
frábær plata. Þeir sem óttuðust að
fjarvera bassastrípalingsins Nick
Oliveri myndi hafa slæm áhrif á
Queens of the Stone Age geta
slappað af. Josh Homme virðist
ekki þurfa á honum að halda til
þess að gera stórkostlegar plötur.

Það eina sem vantar á plötuna
er jafn kraftmikill trommuleikur
og Dave Grohl skilaði á síðustu
plötu. Nú er hann ekki með, en
sveitin bætir upp fyrir það á 
öðrum vígstöðum. Til dæmis með
því að gera 14 laga plötu, þar sem

ekki eitt laganna er uppfylling.
Þetta er mun heilsteyptara verk
en sveitin hefur sent frá sér áður,
samt er hún troðfull af slögurum.

Gítar- og bassasándið eru ynd-
islega leðjuleg. Lögin renna
áfram eins og óstöðvandi aur-
skriða, hvert af öðru og maður er
hálf vankaður eftir hvert högg.
Homme er líka frábær útsetjari,
sérstaklega þegar kemur að rödd-
um. Á plötunni leyfir hann líka 
félaga sínum Mark Lanegan að
spreyta sig á míkrafóninum. Sá
kappi er með djúpa rödd, sem
virkar vel á móti hárri rödd
Homme.

Þetta verður rokksumar, og
það er mikið þessari plötu að

þakka því hún er klassík. Svona á
að gera rokkplötur.

Birgir Örn Steinarsson

Vel gerð rokkplata

QUEENS OF THE STONE AGE: 
LULLABIES TO PARALYZE

NIÐURSTAÐA: Queens of the Stone Age skila af
sér stórkostlegri rokkplötu sem þeir eiga eftir
að minnast á í sögubókunum. Frábær plata, frá
upphafi til enda.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

SÍMI 564 0000

GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

Sýnd kl. 3.30 m/ísl. tali

Sýnd kl. 8 og 10.30 B.I. 14 ára

Hættulegasta 
gamanmynd ársins

Framhaldið af Get Shorty

 ÓÖH DV
Sýnd kl. 5, 8, og 10.45
Sýnd í Lúxus kl. 5, 8, og 10.45

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30
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. 10.30  B.i. 16

 S.V. MBL 
 K&F X-FM

 S.V. MBL   J.H.H. kvikmyndir.com
 

Sýnd kl. 4, og 6 m/ísl. tali
Sýnd kl. 4, og 6 m/ensku tali

 ÓÖH DV   K&F X-FM
 SV MBL  ÓHT Rás 2

Í fjölskyldu þar sem enginn skilur neinn
mun hún smellpassa í hópinn.

HUGSAÐU STÓRT

Sýnd kl. 8 og 10.30

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 14 ára

 
S.V. MBL 

 
J.H.H. kvikmyndir.com
 

Hættulegasta 
gamanmynd ársins

400 kr. 
í bíó!*

SÍMI 551 9000

Sýnd kl. 8 og 10.30 m/ísl. tali

Framhaldið af Get Shorty

 ÓÖH DV

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ára

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 
 K&F X-FM

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Miðasala
hefst í dag
Kl. 16:00 Í Háskólabíói
og Regnboganum

sérsýningar* næstu helgi:

fimmtudagur 7. apríl
Motorcycle Diaries – Opnunarsýning kl. 22:15 – Háskólabíó
– Leikstjórinn Walter Salles kynnir myndina.

föstudagur 8. apríl
Toxic Avenger frá Troma - kl. 20:00 – Regnboginn
– Spurt og svarað með Lloyd Kaufman.
A Hole In My Heart – kl. 22:15 – Háskólabíó
– Spurt og svarað með Bjorn Almroth, aðalleikara myndarinnar.

laugardagur 9. apríl
A Hole In My Heart – kl. 22:10 – Háskólabíó
– Spurt og svarað með Bjorn Almroth, aðalleikara.

sunnudagur 10. apríl
What the #$*! do we Know? – kl. 20:00 – Regnboginn
– Spurt og svarað með Mark Vicente, leikstjóra myndarinnar.
Terror Firmer frá Troma – kl. 22:00 – Regnbogi
– Spurt og svarað með Lloyd Kaufman.

*athugið, miðar á sérsýningar einungis seldir í viðkomandi bíói.

10 mynda passi á aðeins 5.000 kr. til sölu í takmörkuðu magni.

Iceland International Film Festival

www.icelandfilmfestival.is

7. - 30. apríl 2005

J
Ó

N
S

S
O

N
 &

 L
E

’M
A

C
K

S

Iceland International Film festival
2005 hefst á fimmtudaginn og það
eru enn að bætast spennandi titlar á
dagskrána en nýjasta viðbótin er
sjálfur meistari Woody Allen en
nýjasta myndin hans, Melinda And
Melinda, verður forsýnd á hátíðinni.
Gagnrýnendum ber saman um að
Allen sé í toppformi í myndinni,
sem mun vera sú besta sem hann
hefur sent frá sér um árabil. Mynd-
in er dramatísk þótt glensið sé
aldrei langt undan, enda er yfir-
skrift hennar sú að lífið geti verið
gleðileikur eða harmleikur, það fari
allt eftir því hvernig litið er á það. 

Allen teflir að vanda fram breið-
um hópi leikara með gamanleikar-
ann Will Ferrell (Elf, Anchorman) í
broddi fylkingar. Ferrell er með
ólíkindum vinsæll um þessar 
mundir og eftirvæntingin eftir
Melinda And Melinda er umtals-
verð. Sjálfur segist Allen þó í ný-
legu viðtali við Empire gera ráð fyr-
ir því að bæði áhorfendur og kvik-
myndaiðnaðurinn fari að missa
áhugann á honum og verkum hans.
Og það sem meira er: honum er ná-
kvæmlega sama. Melinda And
Melinda verður sýnd tvisvar á IIFF
í Regnboganum þann 18. apríl
klukkan 20 og 20. apríl klukkan 22.

Nýjar myndir frá Noregi
Auk myndar Allens hafa þrjár
splunkunýjar myndir frá Noregi
bæst í glæsilegan hóp mynda á há-
tíðinni. Þetta eru myndirnar Uno,
eftir Aksel Hennie og Jon Andreas
Andersen, Min Misunderlige Frisör,
eftir Annette Sjursen, og Monster-
torsdag eftir Arild Østin Ommund-

sen. Myndirnar eru mjög ólíkar inn-
byrðis en eiga það allar sameigin-
legt að hafa vakið mikla athygli á
kvikmyndahátíðum undanfarið.

Þekktur danskur handritalæknir
Kvikmyndhátíðin mun einnig
standa fyrir námskeiði í handrita-
gerð á Kaffi Reykjavík dagana 14.,
15. og 16.apríl. Þar mun Mogens
Rukov halda fyrirlestra um þrjár
kvikmyndir: Taxi Driver eftir
Martin Scorsese, Mullholland Dri-
ve eftir David Lynch og Festen 
eftir Thomas Winterberg. Rukov
er sjálfur handritshöfundur og 

hefur verið að kenna handritsgerð
við danska kvikmyndaskólann.
Hann er ekki síst talinn eiga þátt í
þeirri miklu grósku sem einkennt
hefur danska kvikmyndagerð und-
anfarin áratug.

Rukov hefur auk þess skrifað
nokkur handrit sjálfur þar á meðal
handritið að Festen ásamt Winter-
berg. Þá hefur hann einnig verið
ráðgjafi og „handritslæknir“ á fjöl-
mörgum myndum. Þeir sem skrá
sig á námskeiðið fá frían aðgang að
sýningum þessara mynda en þær
verða sýndar í Regnboganum 11.,
12. og 13. apríl. ■

WOODY ALLEN Nýjasta mynd þessa sérlundaða snillings verður sýnd tvisvar á IIFF 2005
kvikmyndahátíðinni sem hefst á fimmtudaginn.

Woody Allen á 
kvikmyndahátíðinni



Alice Cooper hefur við-
urkennt að hann sé

mikill aðdáandi Kylie
Minogue. Stjarnan vill
meina að þrátt fyrir villta
ímynd sína sé hann mjög

venjulegur maður sem
fílar Kylie. „Ef ég heyri
Kylie Minogue-lag
með skemmtilegum
takti þá sit ég og dilla
mér eins og allir aðrir.

Mér finnst hún frábær.“

Kate Moss mun syngja
sem gestasöngkona í

nýju lagi kærastans síns,
Pete Doherty. Pete er
sagður vera svo hrif-
inn af söng hennar
að hann ætli sér að
skrifa dúett fyrir
þau. „Kate hefur
verið að eyða mikl-
um tíma í stúdíó-
inu. Hún er búin
að syngja einhverjar
bakraddir fyrir plöt-
una,“ sagði heimild-
armaður. Meðlimir
Babyshambles
vona að geta
gefið plötuna
út í sumar.

Barnaverðlaun Nickelodeon sjón-
varpsstöðvarinnar voru veitt fyrir
fáeinum dögum. Andrúmsloftið á
hátíðinni er mun afslappaðara en á
öðrum hátíðum þar sem meira er
gert úr glensi og gríni. Þetta eru þó
ákaflega mikilvæg verðlaun, því
þetta er einmitt markhópurinn sem
kaupir geisladiskana, fer í bíó og
horfir á sjónvarp. 

Það er hefð fyrir því á hátíðinni
að einhver stór-

stjarna láti hella yfir sig grænu
slími. Johnny Depp hafði talið sér
trútt um að sá heiður hefði hlotnast
Ben Stiller þegar þeir félagar
mættu á sviðið Þegar Depp togaði í
spottann hafði Stiller hins vegar séð
við honum og Depp fékk slímið yfir
sig. Vakti þetta uppátæki Stillers
mikla kátínu meðal barnanna, sem
höfðu fjölmennt á hátíðina, enda
lauk atriðinu með því að Stiller sá

að sér og makaði
slíminu á sjálfan sig. 

Usher og Avril Lavigne unnu til
verðlauna sem bestu söngvararnir
auk þess sem lag Usher, Burn var
útnefnt besta lagið. Adam Sandler
og Hilary Duff voru valdir sem

leikarar ársins og Green Day
besta hljómsveitin. Will

Smith fékk verðlaunin
sem besta röddin í

teiknimynd fyrir
Shark Tale og

American Idol
hlaut titilinn

besti sjón-
varpsþátt-

urinn. ■

■ TÓNLEIKAR

Ólafur Kjartan Sigurðarson
baritónsöngvari verður gestur
hádegistónleikanna í Hafnar-
borg í Hafnarfirði í dag. Með
honum spilar Antonia Hevesi 
píanóleikari, sem jafnframt er
listrænn stjórnandi tónleikar-
aðarinnar. Þessir tónleikar verða
á ítölskum nótum. Flutt verða lög

eftir
D o n -
izett i ,
G l u c k
og Mart-
ini.

Ó l a f u r
Kjartan er
meðal helstu
söngvara þjóðar-
innar og fór síðast
með hlutverk Scarpia í
óperunni Toscu, sem sýnd
var í Íslensku óperunni. ■

Orðsporið segir að
Kirsten Dunst og

Jake Gyllenhaal séu að
plana brúðkaup. Parið
hefur viðurkennt að
hafa falsað sambands-
slitin í fyrra til þess að
forðast fjölmiðlafár. Þau
hafa verið saman í tvö
ár og var það Maggie
systir Jake sem kynnti
þau. Heimildarmenn
segja að þau muni

gifta sig í New Jersey en þar ólst
Kirsten up. 

Jude Law og Sienna
Miller hafa víst frestað

brúðkaupsplönum.
Sienna segist þurfa tíma
til þess að ákveða hvort
þau eigi framtíð saman.
„Sienna er að fá efasemd-
ir um brúðkaupið. Jude er
víst ekki nógu ánægður
með það hversu oft hún
fer út að skemmta sér
þegar hann er í burtu.
Hann vill endilega
ákveða dag fyrir brúð-
kaupið en Sienna hefur sagt vinum
sínum að hún þurfi meiri tíma,“
sagði heimildarmaður. 

Desperate Housewives-leikkonan
Eva Longoria hefur samþykkt

að vera næsta andlit L’Oréal. Hún
skrifaði undir milljón dollara samn-
ing við snyrtivörufyrirtækið fyrir vik-

ið. Að sögn heimild-
armanns var Eva val-
in vegna þess hversu
andlitsfríð hún er og
einnig vegna þess
hversu glansandi hár
hennar er. Eva er víst
mjög ánægð og
hlakkar til að vinna
fyrir fyrirtækið. Áður
hafa Jennifer Ani-
ston, Natalie
Imbruglia og
Beyoncé verið andlit
L’Oréal. 

FRÉTTIR AF FÓLKI

ÓLAFUR KJARTAN SIGURÐARSON
Syngur ítalskar aríur á hádegistónleikum í
Hafnarborg.

Ítalskar nótur

Nú getur fjölskyldan flogið saman fyrir ódýrara
fargjald á manninn en nokkru sinni fyrr.

Tilvalið til að bregða sér af bæ, heimsækja afa og
ömmu eða gera eitthvað annað skemmtilegt.

Aðeins 1 króna
fyrir börnin!

1 kr. aðra leiðina

+ 440 kr. 
(flugvallarskattur og tryggingargjald)

Þetta einstaka tilboðsfargjald
• gildir til allra áfangastaða 
    Flugfélags Íslands innanlands
• er fyrir börn 11 ára og yngri í fylgd  
   með fullorðnum og í sömu bókun
•  gildir 15. apríl - 15. maí
•  býðst eingöngu þegar bókað er 
    á netinu www.flugfelag.is
•  bókanlegt frá 5. apríl

www.flugfelag.is  |  570 3030
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Stiller plataði Depp

BEN STILLER Hrekkti Johnny Depp á hátíð-
inni og uppskar mikinn fögnuð viðstaddra.



Samband mitt og Drew Carrey fór
ekki vel af stað. Hann nánast drap
mig úr leiðindum með þætti sínum
The Drew Carrey Show og ég ákvað
að þetta gæti aldrei gengið. Hann
stóðst einfaldlega ekki þá lágmarks-
kröfu sem ég gerði til gamanþátta,
hann fékk mig ekki til að hlæja. Um
árabil var Carrey gleymdur og graf-
inn. Ég jafnaði mig á þeirri staðreynd
að til væru þættir sem væru einfald-
lega ekki fyndnir, þótt þeir rembdust
eins og rjúpan við staurinn. 
Þá kom Carrey eins og þruma úr
heiðskíru lofti og vann mig á sitt
band. Þrátt fyrir að ég hefði svarið
innra með mér að hann skyldi ég
aldrei taka í sátt. Slík tímaeyðsla
hafði The Drew Carrey Show verið.
Who´s line is it anyway er spuna-
keppni í umsjá þessa geðþekka ná-
unga frá Cleveland. Hún byggist á

því að koma keppendum í opna
skjöldu með því að setja þá í aðstæð-
ur sem engum helvita manni gæti
dottið í hug. Meðal þess sem kepp-
endur eiga að vera færir um er að
setja saman texta við lag án undir-
búnings og leika atriði sem áhorfend-
ur fá að taka þátt í að velja. Auk þess
er Carrey sjálfur tilbúinn með þraut-
ir sem að þátttakendur eiga að leysa. 
Með Carrey í þáttunum eru þrír snill-
ingar sem mynda kjarnann. Það eru
þeir Ryan Stiles, sem lék vin Carrey í
The Carrey Show, Wayne Brady, sem
semur texta eins og að drekka vatn
og Colin Mochrie, þekktur spuna-
leikari frá Englandi. Þeir fjórir fá
síðan til sín einn gest sem reynir að
velta þeim úr sessi.
Að undanförnu hefur verið mikil um-
ræða um þá erlendu skemmtiþætti
sem hafa verið þýddir yfir á íslensku.

Ef eitthvert vit væri í dagskrárgerð-
arstjórum sjónvarpsstöðvanna ættu
þeir ekki að hika við að reyna fá
þessa keppni hingað til lands og þýða
hana. Því hvað lýsir þjóðarsálinni
betur en gamansemi hennar? 

6. apríl 2005 MIÐVIKUDAGUR

VIÐ TÆKIÐ
FREYR GÍGJA GUNNARSSON ER BÚINN AÐ TAKA DREW CARREY Í SÁTT

Tilvalinn fyrir íslenska þýðingu

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Disneystundin 18.01 Stjáni (15:26) 18.23 Sí-
gildar teiknimyndir (27:42) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Two and a Half Men (21:24) (e) 13.20 The
Osbournes (26:30) (e) 13.45 Whose Line is it
Anyway 14.10 Life Begins (3:6) (e) 15.00
Summerland (3:13) (e) 16.00 Barnatími
Stöðvar 2 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í
dag

SJÓNVARPIÐ

21.25

Little Britain. Ný gamanþáttaröð þar sem grínist-
arnir Matt Lucas og David Walliams sprella.

▼

Gaman

21.15 

Kevin Hill. Nýr myndaflokkur um lögfræðing í
tónlistariðnaðinum sem nýtur lífsins í botn.

▼

Drama

21.00

America’s Next Top Model. Tyra Banks heldur
áfram að leita að þriðju ofurfyrirsætu Bandaríkj-
anna.

▼

Raunveruleiki

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 Tónlist

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
20.30 Medium (4:16) (Miðillinn) Allison

DuBois er þekktur miðill í Bandaríkjun-
um. Hún sér það sem aðrir sjá ekki.
Allison nær sambandi við hina fram-
liðnu og getur líka séð atburði fyrir.
Bönnuð börnum.

21.15 Kevin Hill (1:22) Nýr myndaflokkur um
lögfræðing í tónlistariðnaðinum. Kevin
Hill nýtur lífsins í botn. Hann er í
skemmtilegri vinnu, býr í flottri íbúð og
vefur kvenfólkinu um fingur sér. En í
einni svipan er lífi Kevins snúið á hvolf. 

22.00 William and Mary (4:6) (William and
Mary 2) Hann er útfararstjóri og hún
ljósmóðir. Þau virðast eiga fátt sam-
eiginlegt en vegir ástarinnar eru óút-
reiknanlegir. 

22.50 Oprah Winfrey (Hooked On Plastic
Sugery At Age 28)

23.35 Strange Planet (Bönnuð börnum) 1.05
Mile High (Bönnuð börnum) 1.50 Fréttir og
Ísland í dag 3.10 Ísland í bítið 5.10 Tónlistar-
myndbönd frá Popp TíVí 

23.40 Mósaík 0.15 Kastljósið 0.35 Dagskrár-
lok

18.30 Sögur úr Andabæ (1:14) (Ducktales)
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Íslandsmótið í handbolta Úrslitakeppn-

in, 8 liða úrslit kvenna, oddaleikur,
bein útsending frá síðari hálfleik.

20.55 Óp
21.25 Litla-Bretland (1:8) 

22.00 Tíufréttir
22.20 Handboltakvöld
22.40 Peter Sellers – Brot af því besta (The

Very Best of Peter Sellers) Bandarísk
heimildarmynd um leikarann góð-
kunna, Peter Sellers. Á föstudagskvöld
verða sýndar tvær bíómyndir með
Sellers í aðalhlutverki: Ég ann þér,
Alice B. Toklas (I Love You, Alice
B.Toklas!) og Einfeldningurinn (The
Bobo).

17.50 Cheers – 2. þáttaröð (1/22) 18.20 Inn-
lit/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 – 2. þáttaröð (1/22) (e) 1.35
Óstöðvandi tónlist

19.15 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.

19.30 Everybody Loves Raymond (e) 
20.00 Fólk – með Sirrý Sirrý tekur á móti

gestum í sjónvarpssal og slær á létta
jafnt sem dramatíska strengi í umfjöll-
unum sínum um það sem hæst ber
hverju sinni.

21.00 America’s Next Top Model Leitin að
þriðju ofurfyrirsætunni er hafin og að
þessu sinni keppa 14 gullfallegar
stúlkur um hinn eftirsótta titil Næsta
ofurfyrirsætan.

22.00 Law & Order: SVU Rannsókn á máli
meints barnaníðings er hindruð af for-
eldrum sem neita að láta skoða barn
sitt til að missa ekki þær milljónir sem
níðingurinn greiddi þeim. 

22.45 Jay Leno Jay Leno tekur á móti gestum
af öllum gerðum í sjónvarpssal og má
með sanni segja að fína og fræga
fólkið sé í áskrift að kaffisopa í settinu
þegar mikið liggur við.

6.00 Taking Care of Business 8.00 Inside Out
10.00 Company Man 12.00 Beverly Hills Cop
14.00 Taking Care of Business 16.00 Inside
Out 18.00 Company Man 20.00 Beverly Hills
Cop 22.00 Stiff Upper Lips (B.b.) 0.00 Raising
Arizona (B.b.) 2.00 American Outlaws
(Str.b.b.) 4.00 Stiff Upper Lips (B.b.)

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 12.00 Freddie F. 12.30 Dr. David 13.00 Dag-
legur styrkur 14.00 Joyce M. 14.30 Mack L. 15.00
Vatnaskil 16.00 Daglegur styrkur 17.00 Sherwood
C. 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 Þorsteinsson 21.30 Joyce M.
22.00 Daglegur styrkur 

AKSJÓN

7.15 Korter 20.30 Aksjóntónlist 21.00 Níubíó.
Van Wilder – Party Liaison 23.15 Korter 

▼

▼

▼

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.30 Cycling: UCI Protour Gent – Wevelgem 14.30 Cycling:
UCI Protour Tour of the Basque Country 15.30 All sports:
WATTS 16.00 FIA World Touring Car Championship By LG:
FIA WTCC Mag 16.30 Football: UEFA Cup 18.00 Ice Hockey:
World Women’s Championship Sweden 20.15 News:
Eurosportnews Report 20.30 Golf: Masters Augusta 21.30
Golf: U.S. P.G.A. Tour Bellsouth Classic 22.30 Golf: the
European Tour Open de Portugal 23.00 All Sports: Wednes-
day Selection 23.15 Football: Gooooal !

BBC PRIME
12.00 Monarch of the Glen 12.50 Teletubbies 13.15
Tweenies 13.35 Fimbles 13.55 Balamory 14.15 Binka 14.25
Bill and Ben 14.35 The Really Wild Show 15.00 The Weakest
Link 15.45 Bargain Hunt 16.15 Ready Steady Cook 17.00
Doctors 17.30 Eastenders 18.00 Location, Location,
Location 18.30 A Place in France 19.00 Escape to the
Country 20.00 Living the Dream 21.00 Death in Holy Orders
22.30 Wildlife 23.00 Renaissance 0.00 Great Writers of the
20th Century

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Dogs with Jobs 12.30 Totally Wild 13.00 Frontlines of
Construction 14.00 Marine Machines 15.00 Legends of the
Gobi 16.00 Battlefront 17.00 Air Crash Investigation 18.00
Dogs with Jobs 18.30 Totally Wild 19.00 Legends of the
Gobi 20.00 Frontlines of Construction 21.00 Marine

Machines 22.00 Atlantic Britain 23.00 Wanted – Interpol In-
vestigates 0.00 Frontlines of Construction

ANIMAL PLANET 
14.00 Animal Cops Houston 15.00 The Planet’s Funniest
Animals 15.30 Amazing Animal Videos 16.00 Growing Up...
17.00 Monkey Business 17.30 Keepers 18.00 Sharks in a
Desert Sea 19.00 Swimming Lions 20.00 Miami Animal
Police 21.00 Wildlife Specials 22.00 Pet Rescue 22.30
Breed All About It 23.00 Wildlife SOS 23.30 Aussie Animal
Rescue 0.00 A Man Called Mother Bear

DISCOVERY 
13.00 Weapons of War 14.00 Extreme Machines 15.00 Rex
Hunt Fishing Adventures 15.30 John Wilson’s Fishing Safari
16.00 Salvage 17.00 A Racing Car is Born 18.00 Myt-
hbusters 19.00 Conspiracies on Trial 19.30 Storms of War
20.00 Mummy Autopsy 21.00 Zero Hour 22.00 Forensic
Detectives 23.00 Extreme Machines 0.00 Eurocops

MTV
13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL
15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00
Hit List UK 18.00 MTV Making the Movie 18.30 Making the
Video 19.00 The Osbournes 19.30 Jackass 20.00 Top 10 at
Ten 21.00 MTV Mash 21.30 Pimp My Ride 22.00 The Lick
23.00 Just See MTV

VH1
15.00 So 80s 16.00 VH1 Viewer’s Jukebox 17.00 Smells
Like the 90s 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00
Bands Reunited 20.00 Behind the Music 21.00 VH1 Rocks
21.30 Flipside 22.00 VH1 Hits

CLUB
12.10 Vegging Out 12.40 Other People’s Houses 13.30 It’s a
Girl Thing 14.00 Cheaters 14.45 Girls Behaving Badly 15.10
Lofty Ideas 15.35 Paradise Seekers 16.00 Yoga Zone 16.25

The Method 16.50 Other People’s Houses 17.40 Paradise
Seekers 18.05 Matchmaker 18.30 It’s a Girl Thing 19.00
Girls Behaving Badly 19.25 Cheaters 20.10 Ex-Rated 20.45
What Men Want 21.10 Men on Women 21.35 Sextacy 22.25
Great Gardens 

E! ENTERTAINMENT
12.00 E! News 12.30 Life is Great with Brooke Burke 13.00
The E! True Hollywood Story 14.00 Style Star 14.30
Gastineau Girls 15.00 The Ultimate Hollywood Blonde 16.00
101 Most Awesome Moments in... 17.00 The Soup 17.30
Behind the Scenes 18.00 E! News 18.30 Gastineau Girls
19.00 The E! True Hollywood Story 20.00 Jackie Collins
Presents 21.00 The E! True Hollywood Story 22.00 The
Ultimate Hollywood Blonde 23.00 E! News 23.30 Extreme
Close-Up 0.00 The Ultimate Hollywood Blonde

CARTOON NETWORK
12.20 Samurai Jack 12.45 Foster’s Home for Imaginary Fri-
ends 13.10 Ed, Edd ‘n’ Eddy 13.35 Codename: Kids Next
Door 14.00 Dexter’s Laboratory 14.25 The Cramp Twins
14.50 The Powerpuff Girls 15.15 Johnny Bravo 15.40 Meg-
as XLR 16.05 Samurai Jack 16.30 Tom and Jerry 16.55
Scooby-Doo 17.20 Looney Tunes 17.45 Ed, Edd ‘n’ Eddy
18.10 Codename: Kids Next Door 18.35 Dexter’s
Laboratory

JETIX
12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro 13.25
Moville Mysteries 13.50 Pokémon VI 14.15 Digimon I 14.40
Spider-Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

MGM
13.40 Kings of the Sun 15.25 Rebecca’s Daughter 17.00 By
Duty Bound 18.35 L.a. Streetfighters 20.00 Lambada (cann-
on) 21.45 Meatballs 4 23.15 Eve of Destruction 0.55 Hard
Bodies 2 2.25 Island of Dr. Moreau, the

ERLENDAR STÖÐVAR

STÖÐ 2 BÍÓ

DREW CARREY Hefur slegið í gegn með
spunakeppni sinni á Stöð 2 að undan-
förnu og þátturinn myndi sóma sér vel
innan um aðra þýdda dagskrárgerð.

Brottför 25 maí 
örfá sæti laus:

Los Golondrinas 3ja stjörnu hótel  
2ja manna herbergi  79.775 kr.
Meðalverð 2 fullorðnir og 2 börn  

2-11 ára  73.005  kr.
Innifalið: Skattar,beint flug, gisting í 13 nætur,

akstur til og frá flugvelli,

Real Playa Del Carmen 
allt innifalið “All inclusive”

4 stjörnu hótel
2ja manna herbergi 97.850 kr.

Meðalverð 2 fullorðnir og 2 börn 
2-11 ára 81.585 kr.

Innifalið: Skattar,beint flug, gisting í 13 nætur, allir
innlendir drykkir og matur án takmarka, skipulögð

skemmtidagskrá, sýningar á kvöldin (show)
vatnasport, tennis, akstur til og frá flugvelli 

og margt fleira.

Flugsæti með sköttum  49.860 kr

Brottfarir 8 og 22 júní 
takmarkað sætamagn

Carmen Inn, 3ja stjörnu hótel
2ja manna herbergi 89.240 kr

Meðalverð 2 fullorðnir og 2 börn 
2-11 ára 78.058 kr  

Innifalið: Skattar,beint flug, gisting í 13 nætur,

akstur til og frá flugvelli

Real Playa Del Carmen  
allt innifalið “All inclusive”

4 stjörnu hótel
2ja manna herbergi 125.895 kr.
Meðalverð 2 fullorðnir og 2 börn 

2-11ára  108.307  kr.
Innifalið: Skattar,beint flug, gisting í 13 nætur, allir
innlendir drykkir og matur án takmarka, skipulögð

skemmtidagskrá, sýningar á kvöldin(show)
vatnasport, tennis akstur til og frá flugvelli 

og margt fleira.

Flugsæti með sköttum 
takmarkað sætamagn 66.450 kr

Beint flug til Mexico
við Karabíska hafið
Beint flug til Mexico við

Karabíska hafið með
Trans-Atlantic,

13 nætur og 14 dagar.
Ótrúleg tilboðsverð

Trans-Atlantic var stofnuð á haustmánuðum 2004. Hún starfar með það að leiðarljósi að
stuðla að auknu framboði á ferðum frá landsbyggðinni og kynna nýja og spennandi

áfangastaði. Þá mun Trans-Atlantic kappkosta að bjóða allar ferðir á sem hagstæðustu
verði og á sem hagkvæmustu kjörum –viðskiptavinum til hagsbóta.

Nánari upplýsingar hjá Trans-Atlantic
Sími 5888900 • www.transatlantic.is

Heillandi menning Maya indíána – pýramídar, óviðjafnanleg endalaus
hvít strönd, kristaltær sjórinn, næst stærsta kóralrif heims, næturlíf,

verslanir, skemmtigarðar, ævintýraferðir og þjóðgarður með
fjölbreyttu dýralífi t.d.krókódílar, apar og jagúar.

Verðdæmi:

Höfðabakka 1 - sími 587 50 70

Tilboð
Glæný laxaflök

890,- kr/kg
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SÝN

18.30
20.40

Meistaradeildin í fótbolta. Bein útsending frá
fyrri leik Chelsea og Bayern München í átta liða
úrslitum.

▼

Íþróttir

7.00 Olíssport 

23.00 David Letterman 23.45 UEFA Champ-
ions League (Chelsea – Bayern Munchen)
1.25 World Series of Poker

18.30 UEFA Champions League (Chelsea –
Bayern München) Bein útsending frá
fyrri leik Chelsea og Bayern München
í 8 liða úrslitum. Jose Mourinho hefur
búið til frábært lið á Stamford Bridge
og virðist líklegur til að rita nafn sitt í
sögubækur. Mourinho leiddi Porto til
sigurs í keppninni í fyrra og ætlar sér
að endurtaka afrekið með Chelsea í
vetur. Leikmenn Bayern München
hafa þó sitthvað um málið að segja
en Bæjarar eru engir byrjendur þegar
Evrópukeppnin er annars vegar.  Í hin-
um Meistaradeildarleik kvöldsins
mætast AC Milan og Inter Milan en
viðureign nágrannafélaganna er sam-
tímis í beinni útsendingu á Sýn2.

20.40 UEFA Champions League (AC Milan –
Inter Milan) Útsending frá fyrri leik AC
Milan og Inter Milan í 8 liða úrslitum. 

22.30 Olíssport 

17.45 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 22.03 Jing Jang
22.40 Real World: San Diego 

25

▼
▼

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: Karlotta Lövenskjöld 14.30
Miðdegistónar 15.03 Tónaljóð 16.13
Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.25 Spegillinn 19.00 Vitinn 19.30 Laufskál-
inn 20.05 Þjóðbrók 20.15 Sáðmenn
söngvanna 21.00 Út um græna grundu
21.55 Orð kvöldsins 22.15 Af draumum
23.00 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 20.00 Út-
varp Samfés 21.00 Konsert með Egó 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

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Lauf-
skálinn 9.40 Slæðingur 9.50 Morgunleikfimi
10.13 Á þjóðlegu nótunum 11.03 Samfélag-
ið 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 Sigurði G. Tómassyni.
9.03 Dagmál Odds Ástráðssonar 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. 

Hér er á ferð glæný þáttaröð í sýningu í Sjónvarpinu.
Litla-Bretland er bresk gamanþáttaröð þar sem
grínistarnir Matt Lucas og David Walliams bregða sér
í ýmissa kvikinda líki og kynna áhorfendum furður
Bretlandseyja í stuttum grínatriðum. Í þáttunum er
drepið niður fæti í skosku hálöndunum, farið um Wa-
les og friðsælar enskar sveitir og í bæjarblokkir stór-
borganna þar sem friðsældin er ekki alveg eins mikil. 
Þættirnir hafa vakið mikla lukku meðal heimsbyggð-
arinnar og hafa unnið til fjölda verðlauna, meðal
annars bresku grínverðlaunanna, The British Comedy
Award.

VIÐ MÆLUM MEÐ...
SJÓNVARPIÐ kl. 21.25LITTLE BRITAIN

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Atriði úr þáttunum.

Svar:Rodney Savage úr
kvikmyndinni Bhowani
Junction frá árinu 1956.

„You want me to tell you something? The only people to face reality
are the ones too dumb to duck when they see it coming.“

»

TCM
19.00 Ryan’s Daughter 22.10 Young Cassidy 0.00 The People
Against O’Hara 1.40 MGM: When the Lion Roars 2.30 The
Story of Louis Pasteur

HALLMARK
12.45 Christy: Return to Cutter Gap 14.15 Back to the Secret
Garden 16.00 Touched By An Angel II 16.45 Dinotopia 18.15
They Call Me Sirr 20.00 Henry VIII 21.45 Crime and Punish-
ment 23.15 Hard Time 0.45 Henry VIII

BBC FOOD
13.00 Deck Dates 13.30 Kitchen Takeover 14.00 Can’t Cook
Won’t Cook 14.30 Gondola On the Murray 15.30 Ready Stea-
dy Cook 16.00 Capital Floyd 16.30 Sophie’s Sunshine Food
17.00 The Naked Chef 17.30 Dinner in a Box 18.30 Ready
Steady Cook 19.00 Deck Dates 19.30 Grigson 20.00 Can’t
Cook Won’t Cook 20.30 Friends for Dinner 21.30 Ready Stea-
dy Cook

SV1
12.20 Livet på landet 14.00 Rapport 14.05 Plus 14.35
Familjen Anderson 15.00 Sverige! 15.30 Krokodill 16.00 Boli-
Bompa 16.01 Myror i brallan 16.30 Sagoberättaren 17.00 Rea
17.30 Rapport 18.00 Djursjukhuset 18.30 Mitt i naturen 19.00
Novocaine 20.35 Cirkeln som slutade läsa 21.00 Rapport
21.10 Kulturnyheterna 21.20 Coachen 22.20 En röst i natten
23.10 Sändningar från SVT24

DR1
12.20 Livet er en dans 12.50 Mit ¢mme punkt 13.20 Den nye
have 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Boogie 15.00 Trold-
domsæsken 15.30 Junior 16.00 Det, der med b¢rn 16.30 TV
Avisen med Sport og Vejret 17.00 Nyhedsmagasinet 17.30
Rabatten 18.00 DR Dokumentar: Kærlighed og Kaviar 18.35
Nationen 19.00 TV Avisen 19.25 Profilen 19.50 SportNyt
20.00 Hemmeligheder og l¢gne 22.15 Onsdags Lotto 22.20
Arbejdsliv – Kærester og kolleger 22.50 Boogie

Sögumaður tengir öll
atriðin saman.Furður Bretlandseyja
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Mikið hefur gengið á í höfuð-
stöðvum sjónvarpsstöðvarinnar

Popptíví síðustu daga. Steinn Kári
Ragnarsson dagskrárgerðarstjóri lét
af störfum fyrir ekki svo löngu síðan
en hann var einn af upphafsmönn-
um stöðvarinnar. Tvennum sögum
fer af því hvort Steinn Kári hafi yfir-
gefið stöðina í góðu eða illu en
hann mun að öllum líkindum snúa
sér að öðru en svipuðu verkefni og
hann hefur unnið að síðustu ár.
Þess má þó geta að Steinn Kári 
hefur að minnsta kosti einu sinni ef
ekki tvisvar sagt skilið við stöðina en
alltaf virðist hann snúa aftur. 

Sigmar Vilhjálms-
son, betur

þekktur sem Simmi
í Idolinu, tók tíma-
bundið við starfi
Steins Kára en hann
er einnig einn af
stofnendum.
Simmi mun þó
ekki dvelja lengi
við, því hann
sendi samstarfs-
fólki sínu til-
kynningu í gær þar sem hann til-

kynnti um uppsögn sína á
stöðinni. Eins og kom
fram í Fréttablaðinu í
gær er Árni Þór Vigfús-
son, fyrrum sjónvarps-
stjóri Skjás eins, kominn

til starfa hjá 365
miðl-
um og
er hon-

um vænt-
anlega ætlað

að fylla skarð-
ið sem Steinn

Kári skilur eftir. Hlut-
verk Simma verður að
koma Árna Þór inn í

starfið áður en sá fyrrnefndi hverfur
frá Popptívi fyrir fullt og allt. Simmi
mun þó ekki fara langt, því hann á í
samningaviðræðum við yfirmenn
365 – ljósvakamiðla og mun vænt-
anlega reyna fyrir sér á öðrum miðl-
um hjá sömu eigendum.

Í kjölfar breyting-
anna á Popptívi

má búast við að
stöðin verði efld
til muna. Þegar
strákarnir í 70
mínútum hættu
göngu sinni
fyrir nokkru
skildu þeir eftir
sig stórt og
mikið skarð
sem erfitt hefur
reynst að fylla.
Þátturinn Jing og
Jang hefur engan veginn staðist
þær væntingar sem kröfurharðir
áhorfendur gera og líklegt þykir að
hann verði flautaður af áður en

langt um líður. Miklar
breytingar hafa líka

orðið á þættin-
um, fyrst hvarf
Ofur-Hugi og síð-
an hans sauð-

trygga aðstoð-
arkona Elma

Gonzales.
Fyrir vikið
situr
Þorkell

Máni, einn
af upphafleg-

um stjórnend-
um þáttarins,
uppi með
nokkra aflitaða
FM-hnakka
sem hann á
litla sem enga
samleið með.

Pabbinn stakk af 
til Bandaríkjanna 
með barnið eftir 
að móðirin lést
Fór úr landi daginn áður en
forræðismál var tekið fyrir

– hefur þú séð D– hefur þú séð DV í V í dag?dag?

Svanhildur Hólm Valsdóttir 
verður væntanlega í forgrunni
þegar sjónvarpsdrottningin Oprah 
Winfrey gefur Íslandi gaum í þætti
sínum í liðnum Oprah Takes You
Around the World á vormánuðum.
Eins og alþjóð veit voru útsendar-
ar Opruh á Íslandi nýlega að afla
efnis um Ísland og íslenskar konur
sem Ophra hyggst nota þegar hún
mun fræða allar þær milljónir sem
fylgjast með þætti hennar um land
íss og elda og valkyrjurnar sem
það byggja.

Erindrekar Ophru ræddu við
nokkrar íslenskar konur áður en
hafist var handa við tökur hér á
landi. Svanhildur hefur greinilega
uppfyllt þær kröfur sem Oprah
gerir til þeirra kvenna sem hún
fær til að leggja sér lið í þessum
innslögum þar sem henni var 
flogið til Bandaríkjanna þar sem
hún sótti höfuðstöðvar Opruh heim
og fór í viðtöl. 

Svanhildur er nýkomin heim
aftur og sagði frá ferðalagi sínu í
Ísland í bítið á Stöð 2 í gærmorgun
og lýsti því fjálglega hversu risa-
vaxið fyrirtæki hefur orðið til í
kringum persónu Ophru. Sjálf 
kallar Svanhildur ekki allt ömmu

sína þegar kemur að sjónvarpi en
hún hefur bæði stýrt Kastljósinu á
RÚV og Ísland í dag á Stöð 2 með
glæsibrag. Hún sagði það þó hafa
verið undarlega tilfinningu að vera
komin hinum megin við borðið í
spor viðmælandans í þætti sem er
umfangsmeiri en öll starfsemi
Ríkisútvarpsins samanlögð. ■

Sigurjón Kjartansson, annar
helmingur Tvíhöfða, situr nú
sveittur við skriftir á nýrri þátta-
röð af Svínasúpunni. Óvíst er þó
hvenær þriðja þáttaröðin af
Svínasúpunni verður sýnd en síð-
ustu tvær nutu nokkurra hylli
þegar þær voru sýndar á Stöð 2. 

„Það er ennþá spurningamerki
við Svínasúpuna en ég hef verið
að skrifa fyrir þriðju seríuna. Það
liggur fyrir að hún verði gerð en
það er bara spurning hvenær,“
segir Sigurjón. 

Lítið hefur farið fyrir Tvíhöfða
frá því að útvarpsþáttur þeirra
var lagður niður ásamt rokkstöð-
inni Skonrokki. Þeir félagar hafa
þó fóstrað Tvíhöfðafréttir í frétta-
tíma Stöðvar 2, auk þess sem Jón
Gnarr er að vinna að leikriti og
skrifar fasta pistla í Fréttablaðið.

Sigurjón hefur einnig séð um
kvikmyndagagnrýni hjá DV og
unnið fyrir 365 – ljósvakamiðla,
sem reka meðal annars Stöð 2,
Sýn og Bylgjuna. Hann vill þó
ekki upplýsa að svo stöddu í
hverju vinnan felst. „Okkar mál
eru dálítið á huldu þessa stundina
en ég er að vinna að ákveðinni
þróunarvinnu fyrir 365 – ljós-
vakamiðla. Við erum ekki búnir
að loka hurðinni á útvarpið en ef
þátturinn færi aftur í loftið yrði
hann sennilega ekki í þeirri mynd
sem hann hefur verið,“ segir 

Sigurjón. „Annars er heilmikil
kvikmyndahátíð að byrja svo það
verður nóg að gera hjá mér í kvik-
myndagagnrýninni.“

Sigurjón var um tíma virkur í
tónlistarlífi landans, fyrst með
rokksveitinni Ham og síðar í 
einmenningssveitinni Olympiu.
Hann tók sér langt frí frá tónlist-
inni en segist vera farinn að huga
að henni á ný. „Ég tók mér eigin-

lega tíu ára frí frá tónlistinni en
með endurkomu Ham fór ég að
hugsa aftur um hana og er farinn
að finna mig í henni á ný,“ segir
Sigurjón en þvertekur fyrir að
hann muni endurvekja Olympiu.
Spurning er þá hvort Ham 
verði vakin upp frá dauðum. „Ég
játa því hvorki né neita,“ segir
Sigurjón.

kristjan@frettabladid.is

SIGURJÓN KJARTANSSON Játar því hvorki né neitar að Ham verði vakin upp frá dauð-
um. Hann situr nú við skriftir að þriðju þáttaröðinni af Svínasúpunni.

SIGURJÓN KJARTANSSON: ER AFTUR KOMINN Í HAM

Skrifar þriðju súpuna
FRÉTTIR AF FÓLKI

...fær hljómsveitin Írafár fyrir að
láta ekki deigan síga þótt
trommuleikarinn hafi sagt skilið
við sveitina. Nýr trommuleikari
hefur verið fenginn til að hlaupa í
skarðið og ný plata í bígerð.

HRÓSIÐ

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8
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Guðmundur R. Guðmundsson

With a Little Help From my Friends.

Jóhann Bachmann, Hanni
trommari

Lárétt: 1 bókaútgáfa, 6 heiður, 7 sér-
hljóðar, 8 tveir eins, 9 skel, 10 fæddu,
12 beita, 14 líta, 15 tvíhljóði, 16 í röð,
17 reiðihljóð, 18 líkamsvessi.
Lóðrétt: 1 í heiminn borið, 2 samið,
3 sólguð, 4 efnaðar, 5 mánuður, 9 næra,
11 farartæki, 13 söfnun, 14 hjálparkall,
17 varðandi.

Lausn.

Lárétt: 1 forlag,6æra,7uó,8tt,9aða,
10ólu,12agn,14sjá,15au,16 oó,
17urr, 18slím.
Lóðrétt: 1fætt,2ort, 3ra,4auðugar, 
5góa,9ala,11hjól,13nurl,14sos,
17 um.

SVANHILDUR VALSDÓTTIR Oprah vildi
helst fá móður og athafnakonu í viðtal og
staða Svanhildar var því strax sterk en 
aðrar íslenskar konur sem Oprah hafði
áhuga á eru barnlausar.

Svanhildur hjá Opruh
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Eldri borgarar
Ferðaklúbbur eldri borgara heldur kynningar-
fund á sumarferðum 2005 í Þróttaraheimilinu

við Engjaveg, föstudagin 8. apríl kl.13:30
Allir eldri borgarar velkomnir.

ATH Eigum örfá sæti laus í Færeyjaferð 24. maí.

Upplýsingar í síma, 892-3011.

» BETRI SJÓNVARPSDAGSKRÁ
Á MIÐVIKUDÖGUM

Stofna fyrirtæki fyrir grunnnetið

Nei, ég held það sé
ekki rétt að selja 
Símann í heilu lagi.
Mér finnst að það ætti
að stofna eitt fyrirtæki
undir grunnnetið og
selja hitt til annars 
aðila. Ég held líka að
það sé betra að einn
aðili sé með grunn-
netið frekar en margir. 

Páll Júlíus Kristinsson,
herra Ísland. 

Nýta söluverðið í eitthvað skynsamlegt

Ég er nú ekkert með
þessi mál algjörlega á
hreinu en fljótt á litið þá
myndi ég halda að það
væri best að selja þetta í
heilu lagi ásamt grunn-
netinu. Þannig fengjust
hagstæðustu kaupin fyrir
íslensku þjóðina. Það
væri þá vonandi hægt
að nýta söluverðið í eitt-
hvað skynsamlegt. Ég
held líka að það sé
betra að reka svona
dæmi með einkafram-
taki frekar en af þremur til fjórum fjárfestum. 

Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir þáttastjórnandi. 

Á að vera eign landsmanna

Nei, ég er á móti því.
Það er alltaf verið að
segja að þetta sé eign
landsmanna og þá á að
forgangsraða þessu á
þann hátt. Mér finnst
að það eigi að byrja á
því að aðskilja grunn-
netið svo hægt sé að
koma meiri stöðugleika
í samkeppnina og svo
ætti að skipta þessu í
þrjá hluta. Þannig gefst
landsmönnum tækifæri
á að kaupa í þessu því
þetta á að vera eign þeirra. 

Birgir Nielsen, trommari og pulsukaupmaður. 

3 SPURÐIR

Á AÐ SELJA SÍMANN Í HEILU LAGI?
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Þjóð og þing
Það er alltaf svolítið sætt þegar sá

minni sigrar þann stærri. Þegar
Davíð sigrar Golíat. Hagsmunagæslu-
menn valdsins hafa í tvígang á innan
við einu ári þurft að bakka með gjörð-
ir sínar, þar sem meirihluti þjóðarinn-
ar hefur ekki látið sér segjast, sagt
hingað og ekki lengra. Í upphafi átti
almenningur enga möguleika. Það er
bara ekki hefð fyrir alvöru mótstöðu
við gerðir ráðafólks hér á landi – eða
hefur ekki verið. Kannski hafa of-
leikir ráðamanna leyst úr læðingi öfl
sem þora og geta og ná árangri.

RÁÐAFÓLK mun þurfa að bakka
með forréttindin sem það skammtaði
sjálfu sér í eftirlaunum. Reyndar er
ekki hægt að sjá að almenningur í
landi vinni fullnaðarsigur – þannig að
fyrrverandi ráðherrar munu í fram-
tíðinni ekki missa af eftirlaunum 
sínum afli þeir sér annarra tekna með
ritstörfum. Almenningur, ásamt með
fjölmiðlum, hefur séð til þess að kom-
ið verður í veg fyrir að fyrrverandi
ráðherrar, sem á sama tíma eru í feit-
um ríkisembættum, fái laun fyrir
hvort tveggja samtímis, það er fyrr-
um störf, bæði góð og ill, og þau sem
þeir hafa fengið afhent af vinum 
sínum sem enn starfa og ráða.

RÁÐAFÓLK gekk líka of langt í út-
varpssögunni. Það vill fara svo að
þegar leikir eru óvandaðir og keyrðir
áfram af blindum ofsa að einhverjir
meiðast – skaðast – sumir snemma en
hinir koma síðar. Þannig er frétta-
stjórafarsinn mikli. Auðun Georg
Ólafsson var fórnarlamb hagsmuna-
gæslumanna valdsins og hann hefur
skaðast af þvælunni sem sett var á
svið og þjóðin hefur hafnað. Hinir
eiga eftir að finna til. Andstaðan við
farsann var skiljanleg og vel það. Þeir
einu sem gengu of langt í því máli,
voru þeir sem upphófu það. Aðrir
ekki.

RÁÐAFÓLK á enn í vanda. Enn eru
til fjölmiðlar sem eru ekki valdinu að
skapi. Í fyrra var allt, og jafnvel
meira en það, gert til að stöðva þá fjöl-
miðlun sem hagsmunagæslumönnum
valdsins var í nöp við. Þjóðinni fannst
of langt gengið og hafði betur. Reynt
verður aftur á þessu vori. Þá verður
reynt að gera þeim erfitt fyrir sem
eru utan valdaklíkunnar, en hvernig á
eftir að koma í ljós. Að sama skapi
vantar enn skýringar á þeim leikregl-
um sem settar verða við sölu Símans.
Ástæða er til að efast um að þeir sem
hafa grímulaust reynt svo margt fyrir
sjálfa sig og sína – séu hættir. Kannski
rekur þjóðin þá til baka. 

BAKÞANKAR
SIGURJÓNS M. 

EGILSSONAR


