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HEIMSPEKI Á AFMÆLI Tveggja
daga ráðstefna í tilefni sextugsafmælis Páls
Skúlasonar rektors Háskóla Íslands hefst
klukkan eitt í hátíðarsal Háskólans. Heim-
spekingar flytja fyrirlestra um heimspeki
Páls og hugðarefni. Fyrirlestrarnir munu
koma út á bók á afmælisdegi hans 4. júní.

DAGURINN Í DAG

8. apríl 2005 – 93. tölublað – 5. árgangur

SKILYRTUR
FRÉTTAFLUTN-
INGUR Á RÚV
Samkvæmt nýju
frumvarpi mennta-
málaráðherra um
Ríkisútvarpið hefur
stjórn RÚV heimild
til að setja reglur
um fréttaflutning. Ögmundur Jónasson s
egir það færa pólitísk skipaðri stjórn auknar
lagalegar heimildir til afskipta. Mennta-
málaráðherra segir að ekki sé ætlunin að
stjórn RÚV skipti sér af dagskrá. Sjá síðu 2

SEXÞÚSUND UMSÓKNIR BÁRUST
Í gær var síðasti dagurinn til að sækja um
lóð í Lambaseli. Alls bárust sexþúsund
umsóknir um lóð. Bara í gær bárust tæp-
lega 1.800 umsóknir. Starfsfólk var fengið
að láni til að sinna þeim sem komu með
umsóknir. Sjá síðu 2

ÍHUGAÐI AFSÖGN UM ALDA-
MÓTIN Minnst fjórar milljónir manna
hafa lagt leið sína til Rómar í tilefni af útför
Jóhannesar Páls II páfa. Í erfðaskrá sinni
segist páfi hafa íhugað afsögn aldamóta-
árið 2000. Sjá síðu 4
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Fylgir Fréttablaðinu dag

Býr til gómsætan
eftirrétt

●  matur ●  tilboð

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

67%
landsmanna lesa Frétta-
blaðið daglega að meðaltali.* 

Enginn annar fjölmiðill fyrir 
utan Ríkissjónvarpið nær til 
svo margra.

*Gallup febrúar 2005
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Skuldafíklar
»  Brjótast úr skuldafeni

Tíska
»  Í miðju blaðsins

Gáskafullt tískufrík
» Svava JohansenGáskafullt

tískufrík

Svava Johansen:

▲

Fylgir Fréttablaðinu í dag

●  24 leikurinn ●  skuldafíklar

VÍÐAST ÚRKOMA Rigning sunnan til,
slydda eða snjókoma nyrðra. Úrkomulítið
allra austast. Hlýnandi veður og hiti 0-5 stig,
mildast syðst á landinu. Sjá síðu 4

Framhaldsskólanemar:

450 mótmæla
SKÓLAMÁL Allt að 450 framhalds-
skólanemar úr sex skólum höfuð-
borgarsvæðisins mótmæltu fyrir-
huguðu framvarpi menntamála-
ráðherra um styttingu framhalds-
skólanáms á Austurvelli í gær.
Einn nemendanna henti eggjum á
Alþingishúsið og fékk tiltal lög-
reglu.

Fanný Guðbjörg Jónsdóttir,
fulltrúi hagsmunaráðs íslenskra
framhalsskólanema, segir mót-
mælin ætluð til að stöðva fram-
göngu frumvarpsins. „Við mót-
mælum þeim aðferðum mennta-
málaráðherra að vilja stytta stúd-
entspróf með því að færa fjóra
áfanga framhaldsskólanna niður 
í grunnskólanna en ætla ekki 
að gera neitt frekar í grunnskól-
anum,“ segir Fanný. - gag

FJÖLMIÐLASKÝRSLA Tillögur fjöl-
miðlanefndarinnar munu hafa það
í för með sér að breyta verður
eignaraðild allra stærstu einka-
reknu fjölmiðla landsins. Sam-
kvæmt tillögum nefndarinnar má
enginn einstaklingur eða fyrir-
tæki eiga meira en fjórðung í ljós-
vakamiðli eða dagblaði með meiri
útbreiðslu en til þriðjungs lands-
manna eða sem hefur þriðjungs
markaðshlutdeild.

Að sögn Karls Axelssonar, for-
manns nefndarinnar, á það við um
Morgunblaðið, 365 miðla og Skjá
einn. Þorgerður Katrín Gunnars-
dóttir menntamálaráðherra segir
að söguleg sátt hafi náðst um 

málið. Hún stefnir að því að 
leggja fram frumvarp um lög um
fjölmiðla í haust en segir að það
muni verða í fullkomnu samræmi
við tillögur nefndarinnar.

Gunnar Smári Egilsson, fram-
kvæmdastjóri 365 miðla, segist
ekki sjá tilganginn með því að 
ríkisvaldið sé að setja sérstakar
kvaðir um einkarekna fjölmiðla
og gera fjármögnun þeirra, rekst-
ur og starfsemi erfiðari en þegar
er á 300 þúsund manna markaði.

Magnús Ragnarsson, sjón-
varpsstjóri Skjás eins, segir að til-
lögurnar muni ekki hafa áhrif 
á Skjá einn. Hann sé hvorki með
nægilega markaðshlutdeild né

áhorf. „Mér skilst þó að sömu lög
eigi að gilda um afþreyingarveit-
ur og fréttastofur. Rökstuðningur-
inn fyrir hugsanlegri lagasetn-
ingu er að fjölmiðlar séu skoðana-
mótandi. Ég skil ekki hvaða hætt-
ur eigi að stafa af Skjá einum eða
Popp Tíví,“ segir Magnús.

Hallgrímur B. Geirsson, fram-
kvæmdastjóri Árvakurs, útgáfu-
félags Morgunblaðsins, segir að
skoða þurfi vel hvað átt sé við
þegar talað er um tengsl milli
skyldra aðila í lagalegum skiln-
ingi. „Ekki fyrr en sú skilgreining
liggur fyrir get ég áttað mig á því
hvaða áhrif þetta muni hafa,“ 
segir hann. - sda / Sjá síðu 18

Eignarhaldi
þarf að breyta

Verði tillögur fjölmiðlanefndar að lögum verður að breyta eignarhaldi
stærstu einkareknu fjölmiðlanna á Íslandi, Morgunblaðinu, 365 miðlum

og Skjá einum. Forsvarsmenn miðlanna undrast tillögurnar.

SAMEINING Sameiningarnefnd fé-
lagsmálaráðuneytisins hefur lagt
til að kosið verði um sameiningu
allra sveitarfélaga á Eyjafjarðar-
svæðinu, nema Grímseyjar-
hrepps. Gert er ráð fyrir að sam-
einingarkosningar á landinu öllu
fari fram eigi síðar en 8. október.

Runólfur Birgisson, bæjar-
stjóri á Siglufirði, segir Siglfirð-
inga fagna tillögum sameining-
arnefndarinnar. „Með þessari
ákvörðun er fyrsti áfangi að stór-
sameiningu við Eyjafjörð í höfn

og ég tel að sameiningin verði
samþykkt á Siglufirði. Með til-
komu Héðinsfjarðarganga verða
Siglfirðingar hluti af samfélaginu
við Eyjafjörð og því er sameining
eðlileg,“ segir Runólfur.

Sveitarfélögin níu við Eyja-
fjörð munu á næstunni tilnefna
tvo fulltrúa hvert í 18 manna und-
irbúningsnefnd og hefur hún með-
al annars það hlutverk að kynna
fyrirhugaða sameiningarkosningu
fyrir íbúum svæðisins. Sjá síðu 6

- kk

Kosningar um sameiningu sveitarfélaga:

Stórsameining við Eyjafjörð

FJÖLMENN MÓTMÆLI FRAMHALDSSKÓLANEMA Fulltrúi hagsmunaráðs íslenskra framhaldsskólanema segir að nú þegar skylda eigi
fimm ára börn í leikskóla og fækka árum í framhaldsskóla þurfi að endurskoða allt grunnskólanám. Ekki eigi að byrja á að stytta framhalds-
skólanámið. Hann segir að við undirbúning styttingu námsins hafi verið horft til Svíþjóðar. Þar sé stúdentspróf hins vegar ekki fullnægjandi
og framhaldsskólanemendum gert að taka aukaáfanga áður en þeir fari í ákveðnar deildir háskólanna.
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Lukas Moodysson:

▲

SÍÐA 30

Hatrið
breyttist í ást

● keflavík vann snæfell 86-83

Intersportdeildin í körfubolta:

▲

SÍÐA 27

Keflavík einum
sigri frá titlinum

Þórunn Erna Clausen:

Íslensk fjármálafyrirtæki:

Jöfn
sjávarútvegi

VIÐSKIPTI Fjármálaþjónusta er 
farin að hafa álíka mikið vægi í
landsfram-
leiðslunni og
s j á v a r ú t -
vegur. 

Þ e t t a
kemur fram
í nýrri
skýrslu sem
unnin var af
Háskólanum
í Reykjavík
fyrir Sam-
tök banka og
verðbréfa-
fyrirtækja. Fjallað er um skýrsl-
una í nýju viðskiptablaði, Mark-
aðnum, sem dreift er með Frétta-
blaðinu í fyrsta sinn í dag. Blaðið
má finna í miðju Fréttablaðsins.

Í ræðu sinni á aðalfundi SBV
tók Geir Haarde, fjármálaráð-
herra undir með fjármálafyrir-
tækjum um að gaumgæfa þyrfti
að Íbúðalánsjóður myndi í fram-
tíðinni beina sjónum sínum að
félagslegum þáttum og þeim
landsvæðum sem markaðurinn
sýndi minni áhuga.

- hh

RUNÓLFUR BIRGISSON
Héðinsfjarðargöng eru að mati sveitar-
stjórnarmanna á Eyjafjarðarsvæðinu ein
frumforsenda sameiningar og nú er ljóst
að þau verða tekin í gagnið árið 2009.
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Umsóknarfrestur um Lambasel runninn út:

Tæplega 6.000 umsóknir bárust
LAMBASEL Tæplega 6.000 umsókn-
ir höfðu borist um lóð við Lamba-
sel í Reykjavík þegar umsóknar-
frestur rann út síðdegis í gær.
Tæplega 1.800 umsóknir bárust í
gærdag en áður hafði umsóknun-
um fjölgað frá degi til dags og
mest auðvitað síðustu daga. Í
fyrradag bárust tæplega þúsund
umsóknir

Fréttablaðið ræddi við
Vagnbjörgu Magnúsdóttur, deild-
arfulltrúa á umhverfis- og tækni-
sviði Reykjavíkurborgar, um hálf-
þrjúleytið í gær og höfðu þá 1.400
umsóknir þegar borist. Þegar búið
var að loka voru þær orðnar 1.765
þannig að rúmlega 300 umsóknir

bárust á síðustu tveimur tímun-
um.

Vagnbjörg sagði að aðsókn
hefði aldrei verið svona mikil
áður og því hefði verið afar anna-
samt við móttöku umsókna. Allir
starfskraftar hefðu verið nýttir
og meðal annars fjórir starfs-
menn fengnir að láni úr öðrum
störfum. Starfsmenn urðu að hafa
vaktaskipti til að geta brugðið sér
frá.

Starfsmenn verða einnig
fengnir að láni til að hægt sé að slá
inn öllum upplýsingum um um-
sækjendur áður en dregið verður
úr pottinum hjá sýslumanninum í
Reykjavík í næstu viku. - ghs

Sænski kvennalistinn:

Fengi sjö prósenta fylgi
SVÍÞJÓÐ Nýja femínistafram-
boðið í Svíþjóð, sem Gudrun
Schyman og samherjur
hennar hafa boðað, myndi fá
um sjö af hundraði atkvæða
ef þingkosningar færu fram
nú. Slíkt fylgi myndi skila
flokknum 24-27 þingsætum.
Þetta sýna niðurstöður skoð-
anakönnunar, sem gerðar
voru eftir að tilkynnt var um
framboðið á mánudaginn. 

Samkvæmt niðurstöðum
könnunarinnar, sem við-
horfsrannsóknafyrirtækið
Temo gerði og birtar eru í
Dagens Nyheter, tæki nýja
framboðið megnið af fylginu
frá Vinstriflokknum, sem
Schyman fór fyrir í tíu ár
uns hún hrökklaðist frá
vegna hneykslismála fyrir
tveimur árum. 

Nær allir svarendur í
könnuninni, sem tóku því
líklega að kjósa nýja
kvennalistann, koma úr
hópi stuðningsmanna hinna
vinstriflokkanna. Rúmlega
fjórðungur kjósenda
Vinstriflokksins er í þessum
hópi, svo og 17 prósent fylg-
ismanna sænska græningja-
flokksins. Fimm af
hundraði þeirra sem kusu
Jafnaðarmannaflokkinn í
síðustu kosningum segjast
hneigjast til stuðnings við
femínistaflokkinn.

- aa

RÍKISÚTVARPIÐ Samkvæmt nýju
frumvarpi menntamálaráðherra
um Ríkisútvarpið er gert ráð fyrir
því að fimm manna stjórn RÚV, sem
kosin er hlutbundinni kosningu á Al-
þingi, skuli setja reglur um frétta-
flutning.

„Með þessu er verið að geirnegla
inn í lögin pólitíska valdstjórnun
Ríkisútvarpsins,“ segir Ögmundur
Jónasson, formaður BSRB og þing-
maður Vinstri grænna. „Samkvæmt
frumvarpinu á stjórn ríkisútvarps-
ins, sem er pólitískt skipuð, að setja
fréttastofunni reglur um hvaða
vinnubrögð hún eigi að viðhafa. Það
yrði stórslys verði þetta frumvarp
að lögum, ekki síst í ljósi þess að nú
hefur formaður útvarpsráðs, Gunn-
laugur Sævar Gunnlaugsson, til-
kynnt að hann muni kalla nýjan

fréttastjóra Ríkisútvarpsins, Óðin
Jónsson, á teppið hjá sér. Vilja menn
virkilega færa þessum aðilum, eins
og formanni útvarpsráðs, auknar
lagaheimildir til slíks pólitísks lög-
reglustarfs?“ spyr Ögmundur.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
segir ákvæðið fyrst og fremst eiga
við um ákvæði frumvarpsins um al-
mannaþjónustuhlutverk RÚV þar
sem segir að RÚV eigi að veita víð-
tæka, áreiðanlega, almenna og hlut-
læga fréttaþjónustu. „Það er í því
samhengi sem þetta ákvæði verður
að skiljast. Þetta yrði gert á svipað-
an hátt og á einkareknu miðlunum,
þar sem siðareglur yrðu settar í
samvinnu við hið nýja fjölmiðla-

stjórnvald sem væntanlega verður
komið á laggirnar. Þetta á við al-
mennar siðareglur í fréttaflutn-
ingi,“ segir Þorgerður Katrín.

Hún segir að það sé alveg á
hreinu að stjórn hins nýja Ríkisútv-
arps verður rekstrarstjórn og á ekki
að skipta sér af dagskránni. „Ég er
að klippa á þessi meintu pólitísku
tengsl. Það verður hins vegar að
velja inn í stjórn RÚV fólk með
rekstrarlega og faglega þekkingu,“
segir Þorgerður.

„Ef vafi leikur á því hvernig
túlka megi þetta ákvæði verður
þingið að skoða það mjög gaum-
gæfilega,“ segir hún.

sda@frettabladid.is

METFRAMLEIÐSLA
Tæplega 14.500 tonn af loðnu voru fryst

hjá Síldarvinnslunni á vertíðinni.

Síldarvinnslan:

Framleiðsla
aldrei meiri

SJÁVARÚTVEGUR „Það var sú stækkun
á frystihúsinu sem við fórum í á síð-
asta ári sem er forsenda þessarar
auknu framleiðslu,“ segir
Björgólfur Jóhannsson, forstjóri
Síldarvinnslunnar. 

Fyrirtækið frysti vel yfir fjórtán
þúsund tonn af loðnu á liðinni vertíð
en það er mesta framleiðsla fyrir-
tækisins frá upphafi.

Björgólfur sagði þó sterka stöðu
krónunnar bera skugga á góða ver-
tíð. „Gróflega áætlað þá hefur staða
krónunnar kostað mitt fyrirtæki um
800 milljónir króna og munar aldeil-
is um minna.“ - aöe

Guðni Ágústsson:

Vill selja
lánasjóð

ALÞINGI Stjórnvöld eru að leita
leiða til að selja Lánasjóð land-
búnaðarins að sögn Guðna
Ágústssonar landbúnaðarráð-
herra. Í utandagskrárumræðum á
Alþingi í gær sagði Guðni að
nefnd, sem hann skipaði til að fara
yfir mál lánasjóðsins, hefði kom-
ist að þeirri niðurstöðu að ekki
ætti að reka hann áfram heldur
selja.

Eignir sjóðsins eru metnar á
3,4 milljarða króna. Samkvæmt
nefnd ráðherra á andvirði sölunn-
ar að renna í Lífeyrissjóð bænda.
Jón Bjarnason, þingmaður Vinstri
grænna, sagðist mótfallinn sölu
sjóðsins sem hefði veitt mörgum
bændum lán, sem annars hefðu
ekki átt möguleika á hagstæðum
lánum hjá bönkum.

- th

SPURNING DAGSINS
Björgvin, er vitjunartími
stjórnmálaflokka annar í
breskri pólitík en íslenskri?

Nei, meðan stjórnmálaflokkar hafa fullt erindi
til að stjórna þá er vitjunartími þeirra ekki
kominn. Það á við um Verkamannaflokkinn en
ekki um Sjálfstæðisflokkinn. 

Björgvin G. Sigurðsson, þingmaður Samfylkingar,
vill sjá Verkamannaflokkinn við stjórnvölinn á
Englandi næstu fjögur árin en þeir hafa þegar set-
ið tvö kjörtímabil. Samfylkingin taldi tíma stjórn-
arflokkanna liðinn í síðustu kosningum. Þeir sitja
saman sitt þriðja kjörtímabil.

ÓTVÍRÆ‹IR YFIRBUR‹IR
Svo skaltu gera ver›samanbur›.

29.447,-*

Subaru Legacy Wagon sjálfskiptur

2.460.000Ver› nú

Ger›u fyrst gæ›asamanbur›.

UMSÓKNIR UM LAMBASEL
Annasamt var á skrifstofu framkvæmdasviðs borgarinnar í gær en þá rann út frestur til að
sækja um lóð í Lambaseli. Tæplega 6.000 umsóknir bárust. Dregið verður úr umsóknun-

um hjá sýslumanni í næstu viku.

Sprenging í Kaíró:

Tveir ferða-
menn fórust

EGYPTALAND, AP Sprengja sprakk á
flóamarkaði í Gamla bænum í
Kaíró í gær, sem virðist hafa ver-
ið kastað af mönnum sem óku hjá
á mótorhjóli. Frönsk kona og
bandarískur karlmaður létu lífið
af sárum sínum og að minnsta
kosti nítján aðrir særðust, að því
er yfirvöld greindu frá.

Flóamarkaðurinn er vinsæll
viðkomustaður ferðamanna í
egypsku höfuðborginni. Meðal
hinna særðu eru tíu Egyptar,
tveir Bandaríkjamenn, tveir
Tyrkir, tveir Ítalir, tveir Frakkar
og einn Breti, að sögn egypska
varahei lbr igð isráðherrans
Ahmed Adel.

Atvikið virðist vera fyrsta
hryðjuverkaárásin sem beint er
gegn erlendum ferðamönnum í
Kaíró í sjö ár. ■

Heilsa mæðra og barna: 

11 milljónir
barna deyja

HEILBRIGÐISMÁL Áætlað er að ellefu
milljónir barna, fimm ára og yngri,
deyi í ár vegna einhvers sem koma
má í veg fyrir. Þetta kom fram á
fundi í gær, sem haldinn var í tilefni
af Alþjóðaheilbrigðisdeginum.

Geir Gunnlaugsson læknir sagði
að hálf milljón mæðra deyi árlega í
tengslum við þungun og fæðingar.
Reikna megi með að þrjár til fjórar
milljónir barna deyi á fyrstu fjórum
vikunum eftir fæðingu. Því til við-
bótar sé talið að um sjö milljónir
barna deyi árlega fyrir fimm ára
aldur af völdum sjúkdóma sem
hægt sé að lækna á einfaldan hátt.

- th

GUDRUN SCHYMAN
Fyrrverandi formaður sænska
Vinstriflokksins getur undir nýjum
merkjum femínistaframboðs stolið
fjórða hverjum kjósanda af gamla
flokknum sínum.

ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR MENNTAMÁLARÁÐHERRA
Segir að ekki sé ætlunin samkvæmt nýju frumvarpi um RÚV 

að stjórn Ríkisútvarpsins skipti sér af dagskrá.

ÖGMUNDUR JÓNASSON ÞINGMAÐUR
Segir að samkvæmt frumvarpinu eigi
stjórn Ríkisútvarpsins, sem er pólitískt

skipuð, að setja fréttastofunni reglur um
hvaða vinnubrögð hún eigi að viðhafa.

Stjórn RÚV setur
fréttastofu reglur 

Samkvæmt nýju frumvarpi menntamálaráðherra um Ríkisútvarpið hefur
stjórn RÚV heimild til að setja reglur um fréttaflutning.  Menntamálaráð-

herra segir að ekki sé ætlunin að stjórn RÚV skipti sér af dagskrá.



Skráðu þig í sms-klúbbinn á www.ob.is og fáðu sértilboð send í símann þinn.

Alltaf ódýrt
Alltaf skynsamlegt
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KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

61,00 61,30

114,58 115,14

78,66  79,10

10,56 10,62

9,64 9,69

8,60 8,65

0,56 0,57

91,77 92,31

GENGI GJALDMIÐLA 07.04.2005

GENGIÐ

Heimild: Seðlabanki Íslands

SALA

108,49 +0,16%
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SKYNDIBITI Hamborgari úr hálfu
kílói af nautahakki er líklega fá-
gæt sjón. Mangógrill í Brekku-
húsum bíður hins vegar upp á
slíka hamborgara á matseðli og ef
viðskiptavinurinn getur borðað
hamborgarann, með frönskum,
sósu og gosi á innan við tíu mínút-
um er máltíðin frí. Að öðrum kosti
kostar slík máltíð 2490 krónur.

Eigandi Mangógrills, Magnús
Garðarsson eða Maggi Mangó,
segir hamborgarann vera 21 cm í
þvermál. Hamborgarabrauðið sé
sérbakað og á borgaranum séu
sex sneiðar af osti, beikoni, tómöt-
um, lauk og iceberg. 

Magnús segist ekki hafa hug-
mynd um hitaeiningarnar sem

leynist í slíkri ægimáltíð enda séu
þeir hjá Mangógrilli þekktir fyrir
að vera sukkarar.

Hólmfríður Þorgeirsdóttir,
næringarfræðingur hjá Lýð-
heilsustöð, telur að einn risaham-
borgari geti jafnast á við fimm
venjulega. Hún giskaði á að í ham-
borgaranum einum og sér væru
um 2.000 hitaeiningar og síðan
bættust við franskar og gos. Hún
benti á að áætluð orkuþörf kvenn
sé 2000 hitaeiningar á dag. - sgi

Íhugaði afsögn
um aldamótin

Minnst fjórar milljónir manna hafa lagt leið sína til Rómar í tilefni af útför Jóhannes-
ar Páls II páfa. Í erfðaskrá sinni segist páfi hafa íhugað afsögn aldamótaárið 2000.

PÁFAGARÐUR, AP Stöðugur straumur
pílagríma, margir með útilegu-
búnað á bakinu, lá til Vatíkansins í
Róm í gær og bættust í mann-
mergðina sem hefur flykkst til
þessa minnsta sjálfstæða ríkis
heims til að vera við útför Jóhann-
esar Páls II páfa, sem fram fer í
dag.

Um fjórar milljónir pílagríma
höfðu í gær lagt leið sína að Páfa-
garði frá því páfi lést um síðustu
helgi, að því er lögreglustjóri
Rómaborgar greindi frá. Giskað
er á að fimmti hver íbúi Póllands,
hátt í tvær milljónir, hafi lagt leið
sína til borgarinnar eilífu til að
kveðja hinstu kveðju páfann sem
var óskabarn – eða öllu heldur
óskafaðir – pólsku þjóðarinnar. 

Upplýst var í gær að Jóhannes
Páll II hefði í erfðaskrá sinni
greint frá því að hann hefði íhug-
að afsögn á árinu 2000, er hann
náði 80 ára aldri og heilsan var
byrjuð að bila. Páfagarður birti
erfðaskrána í heilu lagi í gær, eft-
ir að lokið hafði verið við að þýða
hana á ítölsku úr pólsku.

Í erfðaskránni þakkar páfi öðr-
um trúarbrögðum, sem og vís-
indamönnum, listamönnum og
stjórnmálamönnum, fyrir stuðn-
ing þeirra við ævistarf sitt. Páfi
hóf að rita erfðaskrána mjög fljót-
lega eftir að hann settist á páfa-
stól fyrir 26 og hálfu ári og hélt
áfram að bæta við hana allan tím-
ann.

Fordæmislaust er hve margir
leiðtogar annarra trúarbragða og
kirkjudeilda verða við útför páfa í

þetta sinn. Það hefur aldrei áður
gerst að æðstu leiðtogar rétttrún-
aðarkirkjunnar, armensku postu-
lakirkjunnar og ensku biskupa-
kirkjunnar séu við útför páfa.
Jafnvel klerkastjórnin í Íran
sendir sjálfan þjóðhöfðingjann,
og Ísrael utanríkisráðherrann og
einn æðsta rabbína gyðingdóms. Í
Tyrklandi, þar sem sárafáir róm-
versk-kaþólskir búa, hefur ríkis-
stjórnin ákveðið að fánar skuli

dregnir í hálfa stöng – sem er at-
hyglisvert þegar hugsað er til
þess að í tyrkneska þjóðfánanum
er íslamski hálfmáninn.

„Hann var ekki aðeins leiðtogi
hins kaþólska heims, hann var
einnig leiðtogi fyrir friði og sam-
ræðu milli trúarbragða,“ lét
Recep Tayyip Erdogan, forsætis-
ráðherra Tyrklands, hafa eftir sér
er hann lagði af stað til Rómar til
að vera við útförina. - aa

SJÁLFSAFGREIÐSLUVERÐ 
Á 95 OKTANA BENSÍNI Í GÆR

Essó* Olís* Skeljungur**
Höfn 101,6
Húsavík 101,6 104,50
Siglufjörður 103,6
Akureyri 98,6 98,3 102,50
Grindavík 101,6 101,6 104,50
Stykkish. 103,6
Neskaupsst. 103,6
Egilsstaðir 101,6 101,6 104,50
Ísafjörður 98,1
Vestm.eyjar 102,6 101,6 104,50

*Hringt milli fimm og hálf sex
**Heimasíða uppfærð hálf tólf í gær

Íslendingar í Róm:

Einn fór í
biðröðina

JARÐARFÖR Útför Jóhannesar Páls II
páfa fer fram í dag í Róm og einn
þeirra Íslendinga sem eru í Róm,
séra Gísli Gunnarsson sóknar-
prestur í Skagafirði, segir ástandið
í borginni afar sérstakt. 

„Við gengum að biðröðinni til
Vatíkansins í gær og það var mjög
merkilegt að heyra þá trúarlegu
stemmningu sem þar ríkti, hljóð-
færaslátt og söng,“ segir hann.

Einn Íslendinganna lét sig hafa
það að fara í röðina og það tók hann
níu tíma að komast að líkbörum
páfa. „Það verður eflaust mjög
merkilegt í minningunni að hafa
upplifað þetta,“ segir séra Gísli. ■
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BRUNINN Á BÁRUSTÍG
Piltur um tvítugt lést í eldsvoða á heimili

sínu á Sauðárkróki í desember. 

Eldur á Sauðárkróki:

Ekki út frá
rafmagni

LÖGREGLUMÁL Engar skýringar
liggja fyrir um upptök eldsvoðans
sem varð ungum manni að bana á
Sauðárkróki utan þess að útilokað
hefur verið að rafmagn hafi vald-
ið eldinum.

Ungur maður sem lögreglan
taldi að gæti verið eina vitnið fékk
réttarstöðu grunaðs manns. Vitn-
isburður hans hefur ekki varpað
ljósi á atburðinn. Lögreglan segir
miður að ekki hafi tekist að hnýta
lausa enda. Lögreglan á Sauðár-
króki segir málið í höndum ríkis-
saksóknara sem ákvarði hvort það
verði látið niður falla eða rann-
sakað frekar. - gag

www.plusferdir.is
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á Elimar í 7 nætur.á Pil Lari Playa í 7 nætur.
Verð frá 35.800 kr.

Portúgal 13. júní, 11. júlí og 1. ágúst

48.200 kr.* ef 2 ferðast saman.

Verð frá 34.930 kr.

Mallorca 1. júní, 13. júlí og 10. ágúst

46.730 kr.* ef 2 ferðast saman.

á Santa Clara í 7 nætur.
Verð frá 39.560 kr.

Costa del Sol
                           9. júní, 7. júlí og 18. ágúst

49.830 kr.* ef 2 ferðast saman.
á Res Madrid í 7 nætur.

Verð frá 46.620 kr.

Feneyska Rivieran
                           1. júní, 6. júlí og 17. ágúst

63.620 kr.* ef 2 ferðast saman.

Verðdæmi miðast við að 2 fullorðnir og 2 börn, 2ja - 11 ára, ferðist saman. 
Innifalið er flug, gisting, fararstjórn erlendis og flugvallarskattar.
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RISAHAMBORGARI
Kraftajötnar gæddu sér á risaham-

borgara Magga Mangó í gær. Ham-
borgarinn er 21 cm í þvermál með

hálfu kílói af nautahakki.

Risa-hamborgari:

Hálft kíló af nautahakki

Bensínverð:

Verðið óháð
fjölda stöðva

LANDSBYGGÐ Af tíu þéttbýlisstöð-
um á landinu er hæsta bensínverð
hjá Skeljungi. Er það þrátt fyrir
samkeppni við aðrar bensínstöðv-
ar á stöðunum. 

Þótt Essó sé eini seljandinn á
Ísafirði er verðið lægst þar af
stöðunum tíu eða 98,1 króna á lítr-
ann af 95 oktana bensíni. Orkan
sem er í eigu Skeljungs rekur hins
vegar stöð í Súðavík og býður lítr-
ann á 97,1 krónu samkvæmt vef
þeirra.

Skeljungur er að jafnaði tæp-
um þremur til rúmum fjórum
krónum dýrari en Olís og Essó þar
sem stöðvarnar eru allar, eins og á
Egilsstöðum, Grindavík og á Ak-
ureyri. Á síðastnefndum er þó Or-
kan starfrækt með lítrann á 97,1
krónu. - gag

■ ELDSNEYTI
BENSÍNVERÐ HÆKKAR Essó og
Olís hækkuðu bensínverð seint í
gær. Essó hækkaði lítrann af
bensíni um 1,9 krónur og er al-
gengasta verð 102,5 krónur. Olís
hækkaði lítrann í 102,5 alls staðar
utan Akraness þar sem verðið er
krónu hærra. Nemur hækkunin á
Akureyri rúmum fimm krónum.
Á þriðjudaginn drógu olíufélögin
til baka verðhækkanir en hafa nú
hækkað verð um helming þess
sem þau drógu til baka þá.

PÓLVERJAR Í RÓM
Pólsk nunna syngur kaþólska trúarsöngva með pólsku skólafólki á götu í Róm í gær. Ligg-

ur nærri að fimmti hver Pólverji sé mættur til að fylgja páfa til grafar. 
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Gildir til 10. apríl eða á meðan birgðir endast.

Emmess ís, vanilluís stangir, ávaxta stangirChicago Town wraps, 2 tegundir Trópí 

Grísaveisla

Svínabógur úr kjötborði Svínalæri úr kjötborði Ferskar svínakótilettur
svínahnakki úrbeinaður

Ferskar kjúklingalundir

259kr/pk
Verð áður 379,-

TILBOÐ

359kr/pk
Verð áður 579,-

TILBOÐ 149kr/stk
Verð áður 198,-

TILBOÐ

Dijon hunangs sósa

HEFUR ÞÚ PRÓFAÐ:

Basil & hvítlauks sósa

Rósapipar sósa

Pörusteik

Yfirmatreiðslumaður á Grillinu
meðlimur í landsliði matreiðslumeistara

Bjarni Gunnar Kristinsson

299kr/pk
Verð áður 399,-

TILBOÐ

499kr/kg
Verð áður 549,-

TILBOÐ

399kr/kg
Verð áður 498,-

TILBOÐ

799kr/kg
Verð áður 1.337,-

TILBOÐ

1.467kr/kg
Merkt verð 2.095-

TILBOÐ

399kr/kg
Verð áður 698,-

TILBOÐ

fyrir 5-6 manns
1 1/2  kg mögur svínasíða
(pörusteik)
Maldon sjávarsalt og pipar
1/2 ltr. kryddsoð
1 msk. sojasósa
1 1/2 msk. hveiti
10 g smjör

Uppskrift að hætti Bjarna landsliðskokks
Aðferð:
Skerið  með 1/2 cm millibili í steikina og leggið í ofnfast fat eða
pott með fitunni niður, látið vatn yfir og sjóðið í 20 mín. setjið
svo steikina á rist. Nuddið svo Maldon sjávarsalti á steikina og
kryddið með pipar. Eldið  í ofni við 220°C í 20 mín, lækkið svo
niður í 180°C, bætið í kryddsoði og sojasósu. Bakið áfram í 1 1/2
tíma, oft er gott að setja grillið í botn á lokamínútunum. Hellið
soðinu af, fleytið af mesta fitu og þykkið með smjörinu og
hveitinu (sem hefur verið hrært saman í potti). Framreiðið með
heimalöguðu rauðkáli og kartöflum.

Kryddsoð:
1 stk. laukur
1 stk. gulrót
1 stk. hvítlaukur
1 ltr. vatn
100 ml ólífuolía
10 kóríander fræ
5 piparkorn
2 stk. negull
1 lárviðarlauf

Aðferð:
Grænmetið er léttsteikt, vatni er
bætt í, látið sjóða í 1 klst. og
sigtað fyrir notkun.

30%afsláttur viðkassa

25%afsláttur



6 8. apríl 2005 FÖSTUDAGUR

Meintur forsprakki Stafangursránsins:

Norðmaður handtekinn í Malaga
SPÁNN, AP Lögregla á Spáni hefur
handtekið norskan mann, sem
grunaður er um að vera for-
sprakki glæpagengis sem rændi
banka í Stafangri í fyrra, þar sem
lögreglumaður var skotinn til
bana.

Maðurinn er 29 ára og heitir
David Alexander Toska, en hann
var handsamaður í Malaga á Suð-
ur-Spáni, nákvæmlega upp á dag
ári eftir að ránið var framið, en
það var eitt það stærsta og bí-
ræfnasta sem framið hefur verið í
Noregi. Toska er sakaður um að
hafa farið fyrir um tólf manna
ræningjahóp sem stal 58 milljón-
um norskra króna, andvirði yfir

560 milljóna íslenskra, úr seðla-
dreifingarmiðstöð banka á Staf-
angurssvæðinu, í miðborg Staf-
angurs snemma morguns 5. apríl
2004.

Annar maður, Dani Bungard að
nafni, var handtekinn ásamt
Toska, að sögn spænsku lögregl-
unnar. Samkvæmt heimildum
fjölmiðla var Bungard eftirlýstur
vegna fíkniefnabrota en ekki í
tengslum við bankaránið.

Framsalsbeiðni norskra yfir-
valda verður tekin fyrir af dóm-
stól í Madríd en henni hyggst
Toska verjast af kjafti og klóm, að
því er fram kemur á fréttavef 
Aftenposten. ■

Landsvirkjun:

Endurskoðar áhættumat
KÁRAHNJÚKAR Gripið verður til við-
bótarráðstafana til að tryggja 
öryggi stíflanna við Kárahnjúka 
á næstu misserum. Bergið fyrir
ofan stíflurnar og undir þeim
verður þétt og laust efni síðan sett
ofan á steypuna þannig að vatn
leki ekki undir stíflurnar ef
sprunga myndast í steypunni. 

Til greina kemur að steypa
vegg 10-15 metra niður úr távegg
aðalstíflunnar með því að fræsa
ofan í bergið. Til viðbótar verður
kannað betur hvar líklegast er að
bergið geti hreyfst og sprunga
myndast.

„Við munum setja meira af
jarðefnum ofan á tá stíflunnar
þannig að viðkvæmustu hlutarnir
stíflist ef rifa myndaðist í jarð-
skjálfta,“ segir Sigurður Arnalds,
talsmaður Landsvirkjunar.

Rannsóknarmiðstöð Háskóla
Íslands í jarðskjálftaverkfræði

hefur fengið það verkefni að meta
hver raunveruleg líkindi eru á
jarðskjálfta.

„Þeir eiga að kanna hvernig
líklegt er að jarðskjálftinn hegði

sér, þannig að varnaraðgerðum
verði hagað í samræmi við það.
Áhættumat, sem var gert fyrir
þremur til fjórum árum, verður
endurskoðað,“ segir hann. - ghs

Eyjafjörður verði
eitt sveitarfélag

Sameiningarnefnd sveitarfélaga hefur lagt til að níu sveitarfélög á Eyjafjarð-
arsvæðinu sameinist. Aðeins Grímseyjarhreppur mun standa einn.

Hugmyndir um sameiningu njóta mest fylgis á meðal íbúa þéttbýlisstaða.
SAMEINING Stærsta sameiningar-
kosningin, með tilliti til fjölda
sveitarfélaga, sem fram fer í
haust snýst um sameiningu níu
sveitarfélaga á Eyjafjarðar-
svæðinu. Þetta kemur fram í 
tillögum Sameiningarnefndar
sveitarfélaga sem lögð var fram
eftir að nefndin hafði kynnt sér
viðhörf stjórnenda sveitarfélag-
anna. Það eru íbúar Siglufjarðar-
kaupstaðar, Ólafsfjarðarbæjar,
Dalvíkurbyggðar, Arnarnes-
hrepps, Hörgárbyggðar, Akur-
eyrarbæjar, Eyjafjarðarsveitar,
Svalbarðsstrandarhrepps og
Grýtubakkahrepps sem munu
kjósa um sameininguna.

Eftir stendur eitt sveitarfélag
á Eyjafjarðarsvæðinu, Grímseyj-
arhreppur, sem mun ekki samein-
ast neinu öðru sveitarfélagi á
svæðinu. Róbert Ragnarsson,
verkefnisstjóri í Félagsmála-
ráðuneytinu, segir rökin fyrir því
að undanskilja Grímseyjarhrepp
sé landfræðileg fjarlægð frá öðr-
um sveitarfélögum á svæðinu. 

Í febrúar síðastliðnum kann-
aði Rannsóknastofnun Háskól-
ans á Akureyri hug íbúa á Eyja-
fjarðarsvæðinu til stórsamein-
ingar og kom í ljós að Grímsey-
ingar höfðu lítinn áhuga á sam-
einingu og því allar líkur á að
hún hefði verið felld þar.

Róbert segir að til að samein-
ing taki gildi þarf meirihluti íbúa
í tveim þriðju sveitarfélaganna
að samþykkja sameiningu og inn-
an þeirra þurfa að búa að
minnsta kosti tveir þriðju þeirra
íbúa sem þátt taka í kosningunni.

Því þarf meirihluti íbúa í sex af
níu sveitarfélögum við Eyjafjörð
að greiða atkvæði með samein-
ingu og í þeim sex sveitarfélög-
um verða að búa ríflega 15 þús-
und manns af þeim 23 þúsundum
sem búa á svæðinu. Akureyring-
ar einir og sér eru um 70 prósent
allra íbúa á Eyjafjarðarsvæðinu
og samkvæmt viðhorfskönnun
RHA er mikill meirihluti Akur-
eyringa hlynntur sameiningu. Í
sömu könnun kom fram að mikill

meirihluti Siglfirðinga vill einnig
sameiningu en naumur meiri-
hluti er fyrir sameiningu í Ólafs-
firði og Dalvíkurbyggð. Andstaða
við sameiningu er meiri í dreif-
býli Eyjafjarðar en ríflega helm-
ingur íbúa Svalbarðsstrandar-
hrepps, Arnarneshrepps og
Hörgárbyggðar er gegn samein-
ingu en mest er andstaðan í Eyja-
fjarðarsveit og Grýtubakka-
hreppi.

kk@frettabladid.is

SAMGÖNGURÁÐHERRA
Segir nýja samgönguáætlun þurfa áður en

ráðist er í lagningu Sundabrautar.

Sundabraut:

Framkvæmd-
um vart flýtt

SAMGÖNGUR Sturla Böðvarsson,
samgönguráðherra, telur vafa-
samt að ráðist verði í lagningu
Sundabrautar fyrr en ný sam-
gönguáætlun gerir ráð fyrir, jafn-
vel þó að ákvörðun verði tekin um
að verkið verði einkaframkvæmd. 

Sturla segir að einu gildi með
hvaða hætti verði staðið að fjár-
mögnun Sundabrautar. Minnst
þrjú ár þurfi til allrar undirbún-
ings- og hönnunarvinnu og þeirri
vinnu verði vart lokið þegar gerð
samgönguáætlunar til langtíma
verði lokið. - aöe

Gengi krónunnar:

Heyrnartæki
lækka

HEILBRIGÐISMÁL Heyrnartækin
lækkuðu í verði í gær um fimm
prósent að meðaltali. 

Heilbrigðismálaráðuneytið
segir þessa lækkun tilkomna
vegna þess að gengi íslensku
krónunnar hafi styrkst verulega
á undanförnum mánuðum. Því
sé svigrúm til þess að lækka
verð heyrnartækja. 

Heyrnartæki hjá Heyrnar- og
talmeinastöðinni kosta nú frá 28
þúsund krónum og upp í 72 
þúsund. Þátttaka ríkisins er 28
þúsund og hlutur einstaklinga
getur því verið frá því að þurfa
ekki að greiða neitt og upp í 45
þúsund krónur. 

Biðtími eftir heyrnartækjum
er nú átta vikur fyrir hefðbund-
in tæki en getur orðið eitthvað
lengri fyrir sérsmíðuð flókin
tæki.

- jss

Mýrarljós Mýrarljós 
Sýning laugardagskvöld!

„Mýrarljós hefur allt til brunns að bera: 
Drama, svartan húmor og lýtalausan leik.“
Grapevine, mars 2005

Ætlarðu að fylgjast með útför
páfa í sjónvarpi?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á Auðun Georg að fá starfs-
lokasamning?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

17%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

Persónuvernd:

Óskar eftir
frumvarpinu
SAMGÖNGURÁÐUNEYTIÐ Persónu-
vernd hefur skrifað samgöngu-
ráðuneytinu og óskað eftir
frumvarpi um breytingar á fjar-
skiptalögum, sem hefur verið
lagt fyrir ríkisstjórn, en frum-
varpið var ekki sent Persónu-
vernd til umsagnar, aðeins
kynnt munnlega á fundi með
stjórnendum stofnunarinnar. 

Frumvarpið hefur verið rætt
í ríkisstjórn. Samkvæmt því
skulu öll fjarskiptafyrirtæki
koma sér upp búnaði til að hlera
og taka upp símtöl. Mikið 
hefur verið um símhringingar í 
Persónuvernd til að óska upp-
lýsinga um frumvarpið. 

- ghs

Danska líkfundarmálið:

Grunaður
gefur sig fram
DANMÖRK Bandaríkjamaðurinn
Jared Heller, sem er grunaður um
að hafa átt þátt í morðinu á danska
leigubílstjóranum Torbens Vagns
Knudsen gaf sig fram við lögreglu í
Kaupmannahöfn í fyrradag. 

Mikla athygli vakti þegar sund-
urhlutað lík Knudsens fannst í
Kaupmannahöfn um páskana. Lög-
reglan lýsti eftir Heller um helgina
sem leið og eftir því sem greint er
frá á fréttavef Politiken gaf hann
sig fram á miðvikudagsmorgun.

Einnig hefur alþjóðleg handtöku-
skipun einnig verið gefin út á hend-
ur ungum manni frá Súdan, sem
þekktur er sem Jagúarinn í undir-
heimum Kaupmannahafnar. ■

83%

ÖRYGGIÐ TRYGGT EF JÖRÐ SKELFUR
Tryggja þarf öryggi aðalstíflunnar við Kárahnjúka ef til jarðskjálfta skyldi koma. Það er

meðal annars gert með því að þétta bergið og setja meira af jarðefnum ofan á távegginn
sem hér sést í baksýn erlendra verkamanna.
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AKUREYRI
Um 70 prósent íbúa Eyjafjarðarsvæðisins búa á Akureyri og þar nýtur hugmyndin um

sameiningu níu sveitarfélaga við Eyjafjörð mikils stuðnings

DAVID TOSKA
Mynd í eigu lögreglu af meintum for-
sprakka norska bankaránsgengisins.

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/K

K

Samtök ferðaþjónustunnar:

Vilja 
reykleysi

REYKINGAR Tillaga veitingamanna
um reykbann á skemmti- og veit-
ingastöðum frá 1. júlí 2007 var
samþykkt á aðalfundi Samtaka
ferðaþjónustunnar í gær. Einnig
var samþykkt að hefja viðræður
við stjórnvöld um slíkt bann. Veit-
ingamenn hafa lagt áherslu á að
lagabreytingar verði gerðar í
samstarfi við greinina. 

Á fundinum kom einnig fram
að reykingavenjur fólks hafi bre-
yst mikið undanfarin ár. Nú séu
um 80 veitingastaðir reyklausir
með öllu og fjölmargir aðrir leyfi
ekki reykingar í matsölum. 

- ss





1Hvað varð Megas gamall í gær?

2Hver er Íslandsmeistari í körfuknatt-
leik kvenna?

3Hver skellti sér í rjómabað í þættinum
Strákarnir?
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VEISTU SVARIÐ?

8 8. apríl 2005 FÖSTUDAGUR

Oddviti Sjálfstæðismanna í borgarstjórn:

Vill Sundabraut á vegáætlun sem fyrst
SAMGÖNGUR Auðvitað er ég ósáttur
við að þessi framkvæmd skuli ekki
vera inni á vegáætlun sem gildir til
næstu fjögurra ára,“ segir Vil-
hjálmur Þ. Vilhjálmsson, oddviti
Sjálfstæðismanna í borgarstjórn,
um að Sundabraut skuli ekki vera
inni á vegáætlun. Hann segir ástæð-
una þá að R-listinn hafi ekki enn
tekið ákvörðun um hvaða leið skuli
farin og því sé ekki hægt að ráðast í
framkvæmdina.

Sama segir hann að eigi við um
mislæg gatnamót á mótum Kringlu-
mýrarbrautar og Miklubrautar, R-
listinn sé dragbítur á framkvæmdir.

„Ég mun beita mér fyrir því að
þessi framkvæmd komist inn á veg-

áætlun um leið og það er hægt,“
segir Vilhjálmur og leggur áherslu
á að Sundabraut verði ekki aðeins
lögð út í Grafarvog heldur alla leið
yfir í Álfsnes þar sem hún tengist
Vesturlandsvegi. „Það er mjög mik-
ilvæg samgöngubót.“

Nefnd á vegum samgönguráð-
herra hefur fjallað um möguleika á
veggjöldum eða annarri gjaldtöku
byggðri á veganotkun. „Þetta er
framtíðarmúsík sem menn verða að
ræða. Ef menn ætla sér að taka upp
veggjöld verður það að gerast í víð-
ara samhengi. Það kemur ekki til
greina að einblína bara á Sunda-
brautina,“ segir Vilhjálmur. 

- bþg

Forseti og varaforsetar Írak svarnir í embætti:

Ný ríkisstjórn
tekur við völdum

ÍRAK, AP Forseti og varaforsetar
Íraks sóru embættiseiða í gær og
útnefndu sjía-múslimann Ibrahim
al-Jaafari forsætisráðherra, en það
er valdamesta embættið í hinu nýja
bráðabirgðastjórnkerfi landsins.
Varanlegt verður það ekki fyrr en
eftir samþykkt nýrrar stjórnars-
krár, en stefnt er að því að það verði
gert fyrir haustið svo að kosningar
á grundvelli hennar geti farið fram
í desember. 

Þar með er tekin við völdum

fyrsta ríkisstjórnin frá því landið
hlaut sjálfstæði fyrir hálfri öld, sem
hefur lýðræðislegt umboð meiri-
hluta landsmanna, og þriðja bráða-
birgðastjórnin frá því Saddam
Hussein var steypt við innrás
Bandaríkjamanna og bandamanna
þeirra fyrir tveimur árum.

Al-Jaafari hefur tveggja vikna
frest til að skipa aðra ráðherra í rík-
isstjórnina, en fyrsta verk hennar
verður að vinna drög að nýju stjórn-
arskránni. ■

Stuðningsmenn álvers
misskildu spurninguna
Fylgjendur álvers í Eyjafirði eru afar óánægðir með niðurstöðu viðhorfskönnunar sem sýnir að einungis

helmingur Eyfirðinga vill álver í nágrenni Akureyrar. Telja þeir spurningu í könnuninni hafa verið villandi. 
STÓRIÐJA Ein forsenda fyrir stað-
setningu álvers á Norðurlandi er
samstaða og áhugi heimamanna.
Samkvæmt könnun sem iðnaðar- og
viðskiptaráðneytið lét IMG Gallup
framkvæma í febrúar vill liðlega
helmingur Eyfirðinga að álver rísi í
Eyjafirði. Samkvæmt könnun sem
sama fyrirtæki framkvæmdi um
fimm mánuðum áður fyrir Atvinnu-
þróunarfélag Eyjafjarðar voru 62,6
prósent Akureyringa og íbúa í ná-
grenni Akureyrar fylgjandi stóriðju
í Eyjafirði. Ef eingöngu er skoðaður
vilji Akureyringa í fyrri könuninni
vildu 66,1 prósent þeirra fá stóriðju
í Eyjafjörð. 

Magnús Ásgeirsson, fram-
kvæmdastjóri Atvinnuþróunarfé-
lags Eyjafjarðar, segist ekki sjá
neina aðra augljósa skýringu á mis-
vísandi niðurstöðum þessara
tveggja kannana en orðalag spurn-
inganna. „Í könnun Atvinnuþróun-
arfélagsins var spurt um afstöðu
fólks til stóriðju í Eyjafirði en í
könnun iðnaðar- og viðskiptaráðu-
neytisins var spurt hvort fólk væri

hlynnt eða andvígt því að álver yrði
reist í nágrenni Akureyrar. Fólk gat
því misskilið spurninguna í síðari
könnuninni og talið að það væri að
svara því til hvar í Eyjafirði álver
ætti að rísa en ekki hvort það ætti að
rísa. Veit ég sjálfur dæmi þess að
fylgjendur álvers í Eyjafirði mis-
skildu spurninguna á þennan hátt og
því ljóst að orðalag könnunar iðnað-
ar- og viðskiptaráðuneytisins var
óheppilegt. Úrslitin í þessu máli ráð-
ast hins vegar ekki í skoðanakönn-
unum á milli hreppa heldur er það
fjárfestirinn sem velur hagkvæm-
ustu staðsetninguna,“ segir Magnús. 

Þóra Ásgeirsdóttir, forstöðumað-
ur viðhorfsrannsókna hjá IMG
Gallup, segir að verkkaupi ákveði
um hvað sé spurt en Gallup ákveði
endanlega orðalag spurninganna.
„Varðandi þessar tvær kannanir þá
er ekki verið að spyrja um nákvæm-
lega sama hlutinn, heldur annars
vegar um uppbyggingu stóriðju í
Eyjafirði og hins vegar um álver í
nágrenni Akureyrar,“ segir Þóra.

kk@frettabladid.is

Sjúkrahúsið Vogur:

Mánaðarbið
í meðferð

SÁÁ Um 150 einstaklingar eru á
biðlista meðferðarsjúkrahúss-
ins á Vogi. Þórarinn Tyrfingsson
segir að hver meðferð taki tíu
daga og því sé biðin mánuður.

Dregið hefur verið úr með-
ferðarstarfi Vogs og búast for-
svarsmenn við því að 250 til 300
færri komist í meðferð í ár en í
fyrra. Greiningar- og skyndi-
þjónustu sjúkrahússins sem
veitt var á síðustu tveimur árum
hefur verið hætt.

Framlag ríkisins til SÁÁ hef-
ur verið um hálfur milljarður
króna síðust þrjú ár. Rekstar-
kostnaðurinn hefur á sama tíma
numið um 630 til um 580 millj-
ónum króna.

- gag 

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

VILHJÁLMUR Þ. VILHJÁLMSSON.
Reiðubúinn að ræða veggjöld ef það er á landsgrundvelli en ekki aðeins á höfuðborgarsvæðinu.

NIÐURSTÖÐU KRUFNINGAR
VANTAR  Beðið er niðurstöðu
krufningar á líki Danans sem
lést af völdum eins hnefahöggs
á skemmtistað í Keflavík um
miðjan nóvember á síðasta ári.
Jóhannes Jensson, aðstoðar-
yfirlögregluþjónn í Keflaví
segir að rannsókn lögreglunnar
sé að öðru leyti lokið. Hægt
verði að senda málið ríkissak-
sóknara þegar allar upplýsing-
ar liggi fyrir. Framhaldið verði
svo ákveðið á skrifstofu
ríkissaksóknara.

MAGNÚS ÁSGEIRSSON
Að mati Magnúsar eru mun fleiri Eyfirðingar hlynntir álveri á Dysnesi í Eyjafirði, í 16 km

fjarlægð frá Akureyri, en niðurstöður nýlegrar könnunar benda til.
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TAKA HÖNDUM SAMAN
Kúrdinn Jalal Talabani forseti og sjía-arabinn Ibrahim al-Jaafari forsætisráðherra takast í

hendur eftir eiðtökuna í Bagdad í gær.

Heimdallur:

Mjólku ehf.
fagnað

LANDBÚNAÐUR Heimdallur fagnar
stofnun Mjólku ehf, nýs mjólkur-
samlags sem stendur fyrir utan
styrkjakerfi landbúnaðarins. 

Heimdallur fagnar auknu val-
frelsi neytenda á mjólkurvörum
en til þessa hefur neytendum nán-
ast eingöngu staðið til boða ríkis-
styrkt innlend framleiðsla. 

Með kaupum á afurðum
Mjólku geta neytendur látið í ljós
vanþóknun sína á ríkisstyrkjum
til landbúnaðar. 

Þetta kemur fram í ályktun
sem Heimdallur sendi frá sér.

-ghs

■ TILKYNNINGARSKYLDAN
FJÖLDI Á SJÓ Alls voru 290 skip á
sjó á hádegi í gær. Flest voru
skipin við Reykjanesskagann.
Þau stærri létu veðrið ekki á sig
fá og voru í kringum allt land en
minna var um þau minni á Norð-
ur- og Austurlandi vegna brælu.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
LÖGREGLUSKÓLINN Ákveðið hef-
ur verið að taka 32 inn í lögreglu-
skólann á næsta ári. Umsækend-
ur þurfa að vera á aldrinum 20 til
35 ára, vera íslenskir ríkisborg-
arar og hafa lokið tveimur árum í
framhaldsnámi ásamt fleiri skil-
yrðum sem sett eru og má sjá á
vef lögreglunnar, www.lr.is. 
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Kynning á Lifting Cream í dag, föstudag, kl. 13-18, 
á laugardag og sunnudag kl. 13-17.

Sensai Cellular Performance Lifting Cream er krafta-
verkið sem konur hafa beðið eftir. Það styrkir vöðva 
undir húð og gæðir andlitið æskufegurð og þokka. 

Förðun í boði á laugardag og sunnudag.        

 
 

Silkimjúk og slétt

Sérstakur kaupauki: Ef keypt er fyrir 4.000 kr. eða meira
fylgir silfurlituð snyrtibudda með rakaandlitsvatni, rakakremi, 
hreinsikremi, hreinsisápu, bronsgeli og sumarlegum varalit.*

*Meðan birgðir endast.
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FJÖLDI MJÓLKURSAMLAGA 
1988-2003

FJÖLDI MJÓLKURFRAMLEIÐENDA 
1985-2004

MJÓLKURFRAMLEIÐSLA Skiptar skoð-
anir eru um það hvort hægt sé að
reka mjólkursamlag utan
greiðslumarkskerfis landbúnað-
arins eins og stefnt er að með
mjólkursamlaginu Mjólku. 

Gylfi Magnússon, dósent í
hagfræði, telur að um athyglis-
verða tilraun sé að ræða til að
fá úr því skorið hvort þetta sé
hægt. „Auðvitað hljóta allir, sér-
staklega neytendur og skattgreið-
endur, að binda vonir við að til-
raunin gangi upp en það getur
enginn svarað því nema þeir sem
til þekkja,“ segir hann. 

„Hagfræðingar hafa gagnrýnt
harkalega margt í rekstri land-
búnaðarkerfisins, bæði innflutn-
ingshöftin og verndina sem í þeim
felst og kostnaðinn sem lagður er
á skattgreiðendur gegnum niður-
greiðslur og aðra styrki. Ef Ef
Mjólka getur starfað án styrkja þá
verður það athyglisverð vísbend- ing um að hægt sé

að stunda landbúnað á
Íslandi án þeirrar verndar sem
landbúnaðurinn hefur núna. En

þetta kerfi hjálpar Mjólku
að því leyti að það er hátt verð á
sumum tegundum osta vegna inn-
flutningsverndar,“ segir Gylfi. 

Erna Bjarnadóttir, forstöðu-
maður félagssviðs Bændasam-
takanna, telur að það sé ekki fjár-
hagslega arðbært að reka mjólk-
ursamlag utan greiðslumarks-
kerfis landbúnaðarins. „Í fljótu
bragði sé ég ekki grundvöll fyrir
því,“ segir hún. „Þó að greiðslu-
mark sem er fært á milli búa í dag
sé hátt í verði þá þarf bein-
greiðslur til að standa undir því.
Mér finnst mjög vandséð að
það geti gengið upp fjárhags-

lega að starfrækja bú með 52,9
prósentum af því sem aðrir fram-
leiðendur fá fyrir sína mjólk,“
segir hún. 

Ólafur Magnússon, einn af for-
sprökkum Mjólku, segir að stofn-
fé Mjólku sé 40 milljónir króna.
Gert sé ráð fyrir umtalsverðu
rekstrartapi fyrstu misserin 
meðan verið er að byggja upp 
fyrirtækið og greiða stofnkostn-
aðinn en reksturinn verði jákvæð-
ur á sjötta til sjöunda ársfjórð-
ungi frá stofnun.

ghs@frettabladid.is

MJÓLKURBÚIN 2004

Patreksfjörður

Ísafjörður

Borgarnes

Selfoss

Reykjavík

Hvammstangi

Blöndós

Sauðárkrókur

Akureyri

Húsavík

1.973

1.558

1.332

1.039 972 929

2002

17

14

KIRSUBERJATRÉN BLÓMSTRA
Nú blómstra kirsuberjatrén þar sem þau á
annað borð vaxa. Hér í bandarísku höfuð-
borginni Washington, þar sem hin árlega

vorhátíð, sem kennd er við kirsuberja-
blómin, fer fram í 93. sinn nú um helgina.
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VR vill að félagsmenn ráði sjálfir hvert þeir ferðast: 

Niðurgreiðsla orlofshúsa tímaskekkja
ORLOFSHÚS Verslunarmannafélag
Reykjavíkur skoðar að hverfa frá
því að félagsmenn sem ekki vilja
nýta sér orlofshús þeirra greiði
niður dvöl hinna sem það vilja.
Stéttarfélagið merkir að rekstur
þess á orlofshúsum sé umdeildari
en áður. 

Gunnar Páll Pálsson, formaður
VR, segir æ fleiri félagsmenn
sem telji reksturinn tímaskekkju
hafa samband við félagið. Sú
skoðun sé ef til vill eðlileg því að
sumarbústuðum landsmanna hafi
fjölgað úr fimm þúsund í ellefu
þúsund milli áranna 1996 til 2004
og flugfargjöld til útlanda hafi
lækkað.

Gunnar segir stéttarfélagið
skoða að stofna séreignarsjóð
fyrir hvern félagsmann þar sem
þeir fjármunir sem nú séu settir í
að niðurgreiða dvöl í orflofshús-
um verði lagðir inn. Hann segir
að hætti VR að greiða niður or-
lofshúsin muni verðið fyrir dvöl
þar hækka: „Í staðinn ræður fólk
hvort féð í sjóði þeirra verði 
notað til sumarbústaðardvalar,
ferða erlendis eða til að mæta
skakkaföllum í lífinu.“

Gunnar segir hugmyndina enn
í framþróun. Hún komi ekki til
framkvæmda fyrr en í fyrsta lagi
á næsta ári.

- gag

STARFANDI

HÆTT

Vopnafjörður

Egilsstaðir

Neskaupstaður

Höfn

2003 2004

Reynir á styrkja-
kerfið í landbúnaði 

Skiptar skoðanir eru um það hvort hægt sé að reka mjólkursamlag utan styrkjakerfis landbúnaðarins.
Dósent í hagfræði segir að gangi rekstur Mjólku upp sé það vísbending um að ekki þurfi jafn mikla

búvernd og nú er.

893 854

1988 1991 1994 1997

SUMARBÚSTAÐIR
VR hyggst hverfa frá því að félagsmenn sem ekki vilja nýta sér orlofshús þeirra greiði 

niður dvöl hinna. Í staðinn fær fólk séreignarsjóð sem það getur ráðstafað til þeirra ferða
sem það kýs, jafnvel til sumarbústaðardvalar.

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar:

Vildu breyta
lóðaúthlutun
LÓÐAÚTHLUTANIR Á fundi bæjar-
stjórnar Hafnarfjarðar nú í vik-
unni kom fram tillaga um að
breyta ákvörðun bæjarráðs um
lóðaúthlutun á Völlunum. Tillög-
unni var mótmælt og samþykkt að
vísa henni aftur til bæjarráðs. 

Magnús Gunnarsson, oddviti
sjálfstæðismanna, segir að sú
regla hafi gilt undanfarinn áratug
að bæjarstjórn gerði ekki breyt-
ingar á tillögum bæjarráðs. Vilji
menn breyta þeirri reglu þurfi
kannski að endurskoða og breyta
öllu vinnuferlinu við lóðaút-
hlutun, ekki síst í því árferði sem
nú er. - ghs

MEÐFERÐ Á síðasta ári fóru 217
stórneytendur kókaíns í sína
fyrstu meðferð. Alls voru 258
manns í meðferð vegna kókaín-
neyslu. Flestir sem fóru í fyrsta
sinn eru á milli tvítugs og þrítugs
eða um 120 manns. Gagnabanki
SÁÁ telur að 633 þeirra sem 
komu í meðferð í fyrra hafi neytt 

kókaíns oft eða nokkrum sinnum.
Til ársins 1997 voru innan við

tuttugu ný tilfelli á ári. Þeim
fjölgaði í fjörutíu árinu á eftir og í
sextíu 1999. Á aldamótaárinu fóru
140 í sína fyrstu meðferð vegna
kókaínfíknar.

Þórarinn Tyrfingsson yfir-
læknir SÁÁ segir að von hafi 
verið á kókaíni allt frá árinu 1980
þegar fíkniefnið varð vinsælt í
New York en líklega komi kókaín-
ið hér í gengum Evrópumarkað. 

„Kókaín er samtvinnað annarri
vímuefnaneyslu. Þeir sem nota
kókaín eru yfirleitt skjólstæðingar
sem hafa þekkt önnur vímuefni
áður og margir hverjir eru búnir
að vera í meðferð áður,“ segir 
Þórarinn: „Reynsla okkar er 
önnur en þekktist í Bandaríkjunum

upp úr 1980. Þar voru nýjir kúnnar
með ný efni. Hér eru gömlu kúnn-
arnir með nýju efnin.“ - gag

Vímuefnafíkn:

Aldrei fleiri í meðferð vegna kókaínneyslu

FJÖLDI KÓKAÍNFÍKLA Á
SJÚKRAHÚSINU VOGI FRÁ
1991 TIL 2004 
1991 15
1992 17
1993 15
1994 10
1995 8
1996 9
1997 20
1998 45
1999 75
2000 160
2001 165
2002 170
2003 190
2004 260

Heimild: Gagnagrunnur SÁÁ

KÓKAÍN
Langflestir þeirra sem komu í meðferð

vegna kókaínfíknar á síðasta ári eru milli
tvítugs og þrítugs. Tuttugu þeirra voru

undir tvítugu.

Fjármálaráðuneytið:

Bensíngjald
hækkar ekki

NEYTENDUR Bensíngjald það sem
sagt er hækka um 6-7 prósent í
nýrri samgönguáætlun sam-
gönguráðuneytisins hækkar í
raun og veru ekki, samkvæmt
upplýsingum fjármálaráðuneytis. 

Bensíngjaldið skiptist í al-
mennt bensíngjald og sérstakt
bensíngjald, og meðan hækkun
verður á sérstaka gjaldinu sem er
eyrnamerkt vegagerð verður
samsvarandi lækkun á almenna
gjaldinu. - aöe
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Land Cruiser sameinar hörku og mýkt, orku og lipurð, áræðni, 
munað og fullkominn tæknibúnað. Fyrsta flokks innrétting tryggir 
þægilegan og ánægjulegan akstur. Fáguð og viðbragðsfljót V6 
VVT-i benínsvélin ber þig hvert sem leið liggur og það er stór- 
kostlegt að sitja undir stýri.

Í Land Cruiser er fjölbreytilegur hátæknibúnaður sem eykur öryggi 
og þægindi í akstri. Þar má nefna t.d. tölvustýrða fjöðrun, TEMS, 
og ABS-hemlakerfi með EBD sem beinir hemlunarkrafti á milli hjóla 

Toyota, Nýbýlavegi 4-8, sími 570 5070

Njóttu þess að vera frjáls

eftir þunga ökutækisins og álagi á hemla, tvo tveggja þrepa SRS 
loftpúða, hliðarloftpúða og þriggja punkta öryggisbelti við öll sæti.  

Eigum nokkra Land Cruiser GX, með bensínvél  á hagstæðu 
verði. Komdu, kynntu þér málið og njóttu þeirrar upplifunar 
að reynsluaka Land Cruiser.

Land Cruiser. Tákn um frelsi.



FANTABRÖGÐ Á HÚSAVÍK
Ómar M. Annisius og Aron Viðarsson tóku

þátt í dyravarðanámskeiði í vetur sem
Verkalýðsfélag Húsavíkur og lögregla stóðu
fyrir en þar var meðal annars kennt hvern-

ig taka skal á ódælum gestum.
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HEIMBOÐ Valgeir Sigurðsson, 
Siglfirðingur og fyrrum veitinga-
maður í Lúxemborg, hefur boðið
Bobby Fischer í heimsókn til
Siglufjarðar en Valgeir er mikill
stuðningsmaður skákmeistarans.
„Ég bý á Siglufirði á sumrin og í
Lúxemborg á veturna en boðið 
er opið og getur Fischer þegið 
það þegar honum hentar,“ segir 
Valgeir.

Í tilefni þess að Fischer fékk
íslenskt ríkisfang lét Valgeir
sauma risastóran íslenskan fána
og dró að húni á sérsmíðaðri fána-
stöng sem stendur handan fjarð-
arins og blasir við Siglfirðingum.
„Til að tryggja að fáninn sæist vel

frá bænum lét ég sauma 30 fer-
metra fána og er hann því um 15
sinnum stærri en hefðbundinn
fáni. Stöngina lét ég smíða fyrir
mig á Siglufirði en hún er 12
metrar á hæð. Nú vantar bara að
bæjarstjórnin geri karlinn að
heiðursborgara og þá kæmist
Siglufjörður örugglega í heims-
pressuna,“ segir Valgeir.

- kk

ÆÐARRÆKTARFÉLAGIÐ Jónas Helga-
son, formaður Æðarræktarfélags
Íslands, segir að útflutningur á
óhreinsuðum æðardún hafi ekki
verið heimill frá 1970 og því sé ekki
verið að banna hann í nýju frum-
varpi um mat á æðardún. 

Samkvæmt reglum EES má ekki
mismuna dún til innanlands- og 
utanlandssölu og er því í frumvarp-
inu ákvæði um að vega og meta dún
til sölu innanlands. 

Jón Sveinsson iðnrekandi hefur
haft áhuga á að flytja dún til full-
hreinsunar erlendis. Jónas er
andsnúinn slíkum útflutningi og

segir að dúnninn sé hágæðavara
sem sé seld á mun hærra verði en
annar dúnn erlendis. „Ef við viljum
halda þessum háa gæðastaðli er það
grundvallaratriði að halda full-
vinnslunni innanlands. Ef við flytj-
um vinnsluna út þá getum við ekki
stýrt verðinu lengur,“ segir hann.

Jón hafnar því að innbyrðis
hagsmunatengsl séu milli nefndar-
manna, sem undirbjuggu frumvarp-
ið. Hann kveðst hreinsa dún fyrir
einn nefndarmanna en nefndar-
menn séu skipaðir í nefndina af
mismunandi hagsmunasamtökum.

- ghs

ÓHREINSAÐUR ÆÐADÚNN
Óheimilt hefur verið frá 1970 að flytja út óhreinsaðan æðardún. Jón Sveinsson iðnrekandi

hefur viljað flytja út fullhreinsunina en fær ekki.
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SKEMMTIFERÐASKIP Á AKUREYRI
Hafnarstjórinn á Akureyri segir skemmti-

ferðaskipin stærsta einstaka tekjulið hafn-
arinnar og munu þau skila höfninni um 30

milljónum króna í ár.

Skemmtiferðaskip
á Akureyri:

Búist við 60
skipum í ár

FERÐAÞJÓNUSTA Skemmtiferðaskip-
um sem koma til Akureyrar hefur
fjölgað árlega undanfarin sex ár
auk þess sem þau verða sífellt
stærri. Árið 1999 komu 27
skemmtiferðaskip til Akureyrar
með samtals tæplega 14 þúsund
farþega en í áhöfnum þeirra voru
rúmlega 7.000 manns. Í ár er búist
við 60 skipum með 42 þúsund far-
þegum og 20 þúsund manns í
áhöfnum.

Hörður Blöndal, hafnarstjóri á
Akureyri, segir nær alla farþeg-
ana koma í land á Akureyri og því
skapa skipakomurnar umtals-
verðar tekjur fyrir ferðaþjónustu
og verslun á Akureyri. - kk

Formaður Æðarræktarfélags Íslands:

Vill ekki að dúnn sé 
fullunninn í útlöndum

FLAGGAÐ FYRIR FISCHER
Stöngin var reist á Staðarhóli handan
fjarðarins og sést fáninn, sem kostaði

40 þúsund krónur, vel frá bænum.
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Ríkisfangi skákmeistarans fagnað:

Fischer boðið til Siglufjarðar

Skoðanakönnun:

Borgarbúar á
móti virkjun

NÁTTÚRUVERND Tæplega helming-
ur Íslendinga, eða 39,6 prósent,
telur að rangt hafi verið að ráð-
ast í virkjun við Kárahnjúka.
50,5 prósent telja það rétt. 10
prósent taka ekki afstöðu. 

Þetta kemur fram í skoðana-
könnun sem IMG gerði fyrir
Náttúruverndarsamtök Íslands í
mars.

Þegar svör Reykvíkinga eru
skoðuð snúast tölurnar við.
Helmingur þeirra telur rangt að
ráðast í byggingu Kárahnjúka-
virkjunar en 39 prósent rétt. 

Úrtakið var 1.350 manns og
var svarhlutfall tæp 62 prósent.

- ghs
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Eiginkona fangelsisstjóra:

Fannst með
strokufanga

BANDARÍKIN, AP Morðingi sem hafði
verið á flótta í tíu ár í Bandaríkjun-
um kom í leitirnar, ásamt eiginkonu
aðstoðarfangelsisstjóra fangelsis-
ins sem maðurinn strauk frá. Konan
segir að maðurinn hafi haldið sér
nauðugri viljugri allan þennan tíma.
Hún sneri aftur til eiginmanns síns
og tveggja barna sem tóku henni að
sögn fagnandi. 

Parið fannst í hjólhýsahverfi í
borginni Oklahoma. Þau höfðu skipt
um nafn og bjuggu saman. Konan
sagðist ekki hafa þorað að hafa sam-
band við fjölskyldu sína af ótta 
við að strokufanginn ynni börnum
hennar mein. ■

ANDREA SOMPIT SIENGBOON
Andrea er meistaranemi við Háskóla Ís-

lands. Hún gerði rannsókn á 64 taílensk-
um ungmennum á Íslandi.

Taílensk ungmenni:

Vilja fleiri ís-
lenskutíma

INNFLYTJENDUR Taílenskum ung-
mennum á aldrinum 14-19 ára
gengur vel í skóla og fjölskyldulífi
og blandast ágætlega íslensku sam-
félagi. Þeir vilja þó gjarnan fá
fleiri íslenskutíma til að styrkja sig
í náminu. 

Þetta kemur fram í rannsókn
sem Andrea Sompit Siengboon,
meistaranemi í uppeldis- og mennt-
unarfræðum við Háskóla Íslands,
hefur gert meðal 64 Taílendinga
sem búa vítt og breitt um Ísland. 

Mæður ungmennanna eru
ánægður með vinnuaðstæður sínar
og skóla barnanna en mæta ekki
mikið á foreldrafundi vegna tungu-
málaerfiðleika.

„Þeim finnst mjög erfitt að læra
tungumálið. Það er kennt á ensku
eða íslensku. Þær vilja fá íslensku-
kennslu á móðurmáli sínu,“ segir
Andrea. - ghs

■ LEIÐRÉTTING
Gísli Tryggvason er lögfræðingur
og framkvæmdastjóri hjá Banda-
lagi háskólamanna en ekki Banda-
lagi starfsmanna ríkis og bæja eins
og misritaðist i blaðinu í gær. 

■ SLÖKKVILIÐIÐ
DÝNA BRANN Í EINBÝLISHÚSI
Eldur logaði í rúmdýnu í einbýlis-
húsi í Rauðagerði í Reykjavík í
gær. Slökkviliðið var kallað út og
slökkti eldinn. Enginn var heima.
Eldsupptök eru ókunn. Aðrar
semmdir urðu ekki á húsinu en
slökkviðið reykræsti og reykjar-
lyktin var megn. 
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Veðjað um Ingibjörgu
Sólrúnu og Össur
Í veðbankanum Betsson
er hægt að veðja um
hvort Ingibjörg Sólrún
eða Össur sigrar í for-
mannskosningu Samfylk-
ingarinnar. Aðeins tveir
hafa veðjað enn sem
komið er.
Fólk getur nú freistað þess að
gera sér mat úr formannskjör-
inu í Samfylkingunni og verða
einhverjum krónum (eða evr-
um) ríkara. Veðbankinn Betsson
gerir fólki kleift að veðja um
hvort Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir eða Össur Skarphéðinsson
fer með sigur af hólmi og hafa
þegar heilar sjö evrur, sem jafn-

gilda 546 krónum, verið lagðar
undir. 

Betsson er vettvangur fyrir
fólk til að veðja hvert við annað
en ekki er veðjað við banka, né
heldur fær sigurvegarinn pott-
inn eins og í getraunum. Á Bets-
son er fyrst og fremst hægt að
veðja um úrslit erlendra íþrótta-
móta- og kappleikja en for-
mannskjörið í Samfylkingunni
er fyrsti viðburðurinn á sviði ís-

lenskra viðskipta og stjórnmála
sem boðið er upp á. Ætlunin er
að bæta slíkum viðburðum inn
þegar efni og aðstæður eru til. 

Ingibjörg og Össur hafa bæði
komið sér þaki yfir höfuðið í 
Ármúlanum, Ingibjörg starf-
rækir kosningaskrifstofu á
þriðju hæð hússins númer eitt
en Össur starfsstöð á annarri
hæð hússins númer 40.

bjorn@frettabladid.is

Bændur og bankar:

Kúabændur
í KB banka
Flestir kúabændur landsins eru í
viðskiptum við KB banka sam-
kvæmt könnun á naut.is, sem er
heimasíða Landssambands kúa-
bænda.

Tæp 40 prósent svarenda
nefndu KB banka sem sinn við-
skiptabanka og koma niðurstöðurn-
ar ekki á óvart þar sem einn helsti
tilgangur Búnaðarbankans, annars
tveggja forvera KB banka, var jú
að þjónusta bændur og búalið. 

Sparisjóðirnir eru í öðru sæti,
26 prósent nefndu þá, og tæp 19
prósent kúabænda eru í viðskipt-
um við Landsbankann. Aðeins rúm
þrjú prósent eru í viðskiptum við
Íslandsbanka, sem heldur þarf ekki
að koma á óvart því hann hefur
nokkur færri útibú í dreifðari
byggðum landsins en keppinaut-
arnir. - bþs

HÚS ÍSLENSKRAR ERFÐAGREININGAR
KOSTAR 3,4 MILLJARÐA KRÓNA Sam-
kvæmt fréttum af sölu hússins til Festingar.

HVAÐ KOSTAR ÞAÐ?

„Ég segi allt fínt, það er búið að vera
sæmilega mikið að gera, enda ferm-
ingarnar í fullum gangi, en það fer nú
að sjá fyrir endann á þeim,“ segir 
Ingunn María Sverrisdóttir kaupmaður
í blómaversluninni Holtablómið og
listakona.
Ingunn segist vera með ýmislegt á
prjónunum. „Við erum að spá í að
hleypa af stokkunum myndlistarsýn-
ingu með verkum eftir Ásdísi Þórarins-
dóttur myndlistarkonu.“ Hún tók við
rekstri Holtablómsins fyrir hálfu öðru
ári en í febrúar slógust í hóp með
henni tveir nýir eigendur og galleríi
var bætt við verslunina. „Það er mjög
gaman að flétta listinni saman við
verslunina, þetta kemur mjög vel út
og fólk sýnir þessu mikinn áhuga. Við
erum sífellt að bæta við nýjum vörum.

Fyrir utan blómin er meiri hlutinn af
gjafavörunum sem við seljum list-
munir.“ 
Kaupmennskan er tímafrekt starf en
svo skemmtilega vill til að Ingunn 
getur sinnt áhugamálinu úr vinnunni.
„Aðaláhugamálið er auðvitað listin. Ég
er komin hingað í Holtablómið klukk-
an níu á morgnana og fer heim á mið-
nætti. Það tekur því núorðið varla að
fara heim og ég hugsa að ég fái mér
bara rúm hingað,“ segir hún hlæjandi. 
Sumarfríinu hefur Ingunn enn ekki
ráðstafað og segir það þess vegna
geta endað með því að hún verði bara
í búðinni. „Mér líður reyndar mjög vel
austur á Mýrdal, þótt ég komist ekki
jafn oft þangað og ég vildi. Kannski ég
skreppi þangað og safni mér smá
orku.“ 

Þyrfti helst að sofa í vinnunni
HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? INGA MARÍA SVERRISDÓTTIR KAUPMAÐUR

„Já, ég hef hugsað mér að gera það,“
segir Sigrún Ármanns Reynisdóttir,
miðill og formaður Samtaka fátækra á
Íslandi, aðspurð um hvort hún hyggist
horfa á útsendingu Sjónvarps frá útför
páfans í dag.
„Mér fannst Jóhannes Páll páfi II vera
mikill maður og ber mikla virðingu fyrir
honum.“ 
Sigrún fylgdist vel með fréttum af páf-
anum og telur góðan mann genginn.
„Ég held að hann hafi verið mjög góð-
ur. Hann vann gott starf í mannúðar-
málum en það er þó rétt að geta þess
að ég var alls ekki sammála honum að
öllu leyti.“
Sigrún segist skynja að páfi hafi tekið
öllum jafnt, háum sem lágum og virðir
hann sérstaklega fyrir það.
Útsendingin frá útförinni hefst klukkan
átta og er áætlað að hún standi til tólf
á hádegi.

SIGRÚN ÁRMANNS REYNISDÓTTIR

Ætlar að horfa

ÆTLARÐU AÐ FYLGJAST 
MEÐ ÚTFÖR PÁFA?

SJÓNARHÓLL

– hefur þú séð D– hefur þú séð DV í dag?V í dag?

KLÁMSTJARNA 
REKIN ÚR 
FEGURÐAR-
SAMKEPPNI
REYKJAVÍKUR

KLÁMSTJARNA 
REKIN ÚR 
FEGURÐAR-
SAMKEPPNI
REYKJAVÍKUR
Sat fyrir í Hustler 
og Bleiku & bláu

Fleiri víðförlir en páfi:

Árni, Ingjaldur og Ingólfur vel sigldir
Mikið hefur verið fjallað um það,
hve víðförull Jóhannes Páll páfi
II var en hann ku hafa heimsótt
hundrað lönd um ævina. Íslend-
ingar þurfa ekki að leita í
Vatíkanið að mönnum sem svo
víða hafa farið, enda af víkingum
og landkönnuðum komnir. Úr
hópi víðförula eru þrír nefndir
hér, þeir Árni Johnsen blaðamað-
ur, Ingjaldur Hannibalsson pró-
fessor og Ingólfur Guðbrandsson
ferðafrömuður. 

Í bókinni Samtíðarmenn sem
kom út fyrir 15 árum var nefnt í
umsögn um Árna að hann hefði
komið til 80 landa. Síðan þá 
hefur hann heimsótt yfir tutt-
ugu ný lönd, því í samtali á dög-
unum sagðist hann hafa komið
til yfir hundrað landa um
ævina en

vildi að öðru leyti ekkert meira
um málið segja. 

Ingjaldur Hannibalsson sagði
frá því í Fréttablaðinu nýlega að
hann hefði komið til hátt í 120
landa. Fyrir vikið er Ingjaldur
kallaður Fargjaldur af félögun-
um sínum í Háskólanum.

Ingólfur Guðbrandsson hefur
um langt árabil verið í farar-
broddi í ferðaþjónustu á Íslandi
og hefur að eigin sögn komið til
enn fleiri landa en Ingjaldur.
Hann hafði
þó ekki tölu
þ e i r r a
á reiðum
höndum
þ e g a r

Fréttablaðið ræddi við hann í
gær en það er aldrei að vita
nema mögulegt verði að upplýsa
nákvæmlega um hve mörg lönd
Ingólfur hefur heimsótt og
kynnst um ævina einhvern
næstu daga.

- bþs

INGIBJÖRG OG ÖSSUR Fólk getur gert sér
mat úr formannskjörinu í Samfylkingunni.

BETSSON.COM

KÁLFUR Talsverðar líkur eru á að eigandi
þessa kálfs sé í viðskiptum við KB banka.





Ef tillögur fjölmiðla-
nefndarinnar verða að
lögum, líkt og mennta-
málaráðherra boðar,
verður skylt að breyta
eignaraðild á öllum
stærstu einkareknu fjöl-
miðlunum á landinu, 365
miðlum, Morgunblaðinu
og Skjá einum.

Eignarhald allra stærstu fjölmiðla á
Íslandi mun þurfa að breytast verði
tillögur fjölmiðlanefndarinnar sem
kynntar voru í gær að lögum. Sam-
kvæmt tillögunum má enginn ein-
staklingur eða fyrirtæki eiga 25
prósenta hlut eða meira í fjölmiðli
sem hefur tiltekna markaðshlut-
deild eða útbreiðslu.

Skorður skulu settar við eignar-

hald á fjölmiðlum sem annars vegar
hafa meiri útbreiðslu en til þriðj-
ungs þjóðarinnar á degi hverjum og
hins vegar ef markaðshlutdeild tilt-
ekins fjölmiðils fer yfir þriðjung af
heildarupplagi, heildaráhorfi eða
heildarhlustun á hverjum fjölmiðla-
markaði um sig. Hömlur á eignar-
haldi eiga því við um fjölmiðla sem
meira en þriðjungur Íslendinga not-
færir sér að jafnaði daglega. Skil-
yrðin eiga þó aðeins við ljósvaka-
miðla og dagblöð en ekki vikublöð,
tímarit eða vefmiðla.

Segir sáttina sögulega
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra segir að sögu-
leg sátt hafi náðst um málið. „Náðst
hefur pólitísk sátt um að tryggja
heilbrigða samkeppni og fjölbreytni
á íslenskum fjölmiðlamarkaði. Ég
get tekið undir það með nefndar-
mönnum að tillögur þeirra miðast
við að tryggja fjölbreytni á markað-
inum, gott val og frelsi fyrir neyt-
endur.“

Hún stefnir að því að leggja
fram frumvarp um lög um fjölmiðla
í haust en segir að það muni verða í
fullkomnu samræmi við tillögur
nefndarinnar.

Karl Axelsson, formaður nefnd-
arinnar, segir að verði tillögur
nefndarinnar að lögum muni tak-
markanir taka gildi um alla stærstu
fjölmiðla á landinu. Hann bendir þó
á að það hafi ekki verið hlutverk
nefndarinnar að útfæra tillögurnar
í smáatriðum. „Eftir er til að mynda
að skilgreina hver tengsl eigenda
fjölmiðlafyrirtækja mega vera,“
segir Karl. „En tillögurnar miða við
að enginn einn aðili eða tengdir aðil-
ar geti átt ráðandi hlut í fjömiðli
sem náð hefur tiltekinni útbreiðslu
eða markaðshlutdeild,“ segir Karl.

Hann segir að nefndin hafi reynt
að hafa meðalhófsregluna að leiðar-
ljósi því ekki megi ganga of hart að
starfandi fyrirtækjum á markaði.

Sjö tillögur nefndarinnar
Tillögur nefndarinnar eru í sjö 
liðum:
- Að Ríkisútvarpið verði áfram 
öflugt almannaþjónustuútvarp með
áherslu á sérstöðu þess og skyldur
sem fjölmiðils í eigu allra lands-
manna.
- Að settar verði reglur sem tryggi
gagnsæi eignarhalds á fjölmiðlum.
- Að eignarhald á fjölmiðlum, sem
náð hafa ákveðinni útbreiðslu eða
hlutdeild á markaði, verði bundið
takmörkunum með þeim hætti að
aðilum verði sett takmörk um 25
prósenta eignaraðild.
- Að settar verði reglur sem tryggi
aukið val neytenda þannig að fjöl-
miðlar fái aðgang að ólíkum dreifi-
kerfum, sem jafnframt fá flutnings-
rétt á efni.
- Eftirlitsstofnun fjölmiðla verði
sett á fót.

Snúa fyrirtækjunum á haus
Gunnar Smári Egilsson, fram-
kvæmdastjóri 365 miðla, segist ekki
sjá tilganginn í því að ríkisvaldið sé
að setja sérstakar kvaðir um einka-

rekna fjölmiðla og gera fjármögnun
þeirra, rekstur og starfsemi erfið-
ari en þegar er á 300 þúsund manna
markaði.

„365 er eina fjölmiðlafyrirtækið
á Íslandi sem skráð er á markaði og
er því í dreifðari eignaraðild en önn-
ur fjölmiðlafyrirtæki. Það er erfitt
að skilja þessar tillögur og það að
365 megi ekki vera dótturfyrirtæki
Og fjarskipta, því ekki sé litið svo á
að dreifð eignaraðild á Og fjarskipt-
um endurspeglist í eignaraðild á
365. Það er hugsanlegt að snúa fyr-
irtækjunum einfaldlega á haus og
dótturfyrirtækið verður móðurfyr-
irtæki til að uppfylla vilja skýrslu-
höfunda,“ segir Gunnar Smári. 

„Að öðrum kosti hafa þessar til-
lögur fyrst og fremst þau áhrif að
365 mun búa við þrengri skilyrði en
önnur skráð hlutafélög á Íslandi og

verður hugsanlega metin sem lak-
ari fjárfestingarkostur en önnur
fyrirtæki. Ég hef hins vegar ekki
mikla trú á að þessar tillögur verði
að lögum, til þess vantar bæði í þær
vit og þörf á því að setja þær í lög,“
segir Gunnar Smári.

Segir Skjá einn sleppa
Magnús Ragnarsson, sjónvarps-
stjóri Skjás eins, segir að svo virðist
vera að 365 og Morgunblaðið séu
einu fjölmiðlarnir sem þurfi að
breyta eignarhaldi sínu.

„Samkvæmt skilgreiningunum í
skýrslunni get ég ekki séð að Skjár
einn falli þar undir. Hann er hvorki
með þriðjungs markaðshlutdeild né
áhorf og því munum við ekki þurfa
að breyta eignarhaldi á Skjá einum.
Ég vil þó hafa þann fyrirvara á að

ég er ekki búinn að lesa skýrsluna í
heild sinni. Einnig er ekki víst að
frumvarpið verði endilega sam-
hljóða skýrslunni. Ég á alveg eins
von á því að skerpt verði á þessum
skilgreiningum í frumvarpinu,“
segir Magnús.

„Ég á hins vegar eftir að sjá
hvernig RÚV tengist þessu máli.
Það er mjög sérkennilegt ef margar
og mismunandi leikreglur eigi að
gilda fyrir markaðsaðila.

Mér skilst jafnframt að sömu lög
eigi að gilda um afþreyingarveitur
og fréttastofur. Rökstuðningurinn
fyrir hugsanlegri lagasetningu er
að fjölmiðlar séu skoðanamótandi.
Hins vegar skil ég ekki hvaða hætt-
ur eigi að stafa af Skjá einum eða
Popp Tívi og hvernig þær eiga að
vera skoðanamótandi í samfélag-
inu,“ segir Magnús.

Skilgreining á skyldleika skiptir máli
Hallgrímur B. Geirsson, fram-
kvæmdastjóri Árvakurs, útgáfufé-
lags Morgunblaðisins segist telja að
tillögur nefndarinnar muni hafa
áhrif á eignarhald á Morgunblaðinu,
verði þær að lögum. „Ég hef ekki
haft tækifæri til að meta hvaða
áhrif þetta gæti haft, og enn síður
hefur stjórnin eða hluthafar haft
tækifæri til að skoða þetta,“ segir
Hallgrímur.

„Mér finnst að skoða þurfi vel
hvað átt er við með því þegar talað
er um tengsl milli skyldra aðila í
lagalegum skilningi. Það skiptir
máli hvað það þýðir og ekki fyrr en
sú skilgreining liggur fyrir get ég
áttað mig á því hvaða áhrif þetta
muni hafa,“ segir hann. ■
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Fjölmiðlanefnd krefst 
breytinga á öllum fjölmiðlum

Alþjóðagjaldeyrisstofnunin (IMF) er 60
ára gömul stofnun sem hefur það höf-
uðmarkmið að stuðla að hagvexti í hag-
kerfum heimsins og auka heilbrigð við-
skipti þjóða á milli. Einnig hefur stofnun-
in stóru hlutverki að gegna þegar hætta
er á að niðursveifla hagkerfis einstakra
ríkja ógni stöðugleika annarra ríkja.
Starfsmenn hennar vega og meta efna-
hagslegan stöðugleika hvers ríkis fyrir sig
og koma með athugasemdir og úrbætur
ef efnahagsstefna ríkisstjórna er til þess
fallin að hafa neikvæð áhrif á viðskipti á
heimsvísu. Með síauknum viðskiptum
þjóða heimsins getur í raun alvarleg nið-
ursveifla eins ríkis haft alvarlegar afleið-
ingar á mörg önnur. 
Gott dæmi um þetta er fjárhagskreppan
í Asíu í lok tíunda áratugarins, þegar
skórinn kreppti í Tælandi og Suður

Kóreu sem olli almennri niðursveiflu í
Asíu en einnig víðar sökum þess hve
margar þjóðir áttu í viðskiptum við þjóð-
ir Asíu.
Stofnunin ber fulla ábyrgð gagnvart
þeim þjóðum sem að henni standa en
þar eru alls um 184 aðildarþjóðir að
ræða. Ólíkt öðrum stofnunum eins og
Sameinuðu þjóðunum er vægi aðildar-
þjóða misjafnt og fer það eftir stærð
efnahags hvers ríkis fyrir sig. Þannig er
einnig tryggt að ábyrgð þeirra ríkja sem
hafa öflugasta efnahaginn er mest þegar
upp koma alvarleg mál sem krefjast fjár-
skuldbindinga.
Stærstu ríkin í dag eru Bandaríkin með
17.6 prósenta vægi, Japan með 6.5 
prósenta vægi, Þýskaland með 6.2 pró-
senta og Frakkland og Bretland með 5.1
prósent.

Stuðlar að hagvexti heimsins alls
FBL-GREINING: ALÞJÓÐAGJALDEYRISSTOFNUNIN

Hvert er hlutverk fjölmiðla?
Fjölmiðlar gegna margs konar hlut-
verki í lýðræðisþjóðfélagi enda er 
gjarnan talað um fjölmiðla sem
„fjórða valdið“. Þeir upplýsa, fræða
og móta skoðanir almennings. Þeir
skemmta, eru vettvangur fyrir auglýs-
ingar og tilkynningar og farvegur fyrir
skoðanir stjórnvalda, hagsmunahópa
og almennings.
Fjölmiðlar hafa það hlutverk að veita
aðhald þeim sem fara með pólitískt
og efnahagslegt vald á hverjum tíma.
Í ljósi þessa verður að stuðla að fjöl-
ræði á markaðnum með það að
markmiði að tryggja menningarlega
og stjórnmálalega fjölbreytni.

ELFA ÝR GYLFADÓTTIR

Fjölmiðlar eru
fjórða valdið

HLUTVERK FJÖLMIÐLA

SPURT & SVARAÐ

R
V

30
37

Eldvarnartæki á góðu verði

Fyrir heimilið, vinnustaðinn
og bílinn

6.350 kr.
Duftæki 2kg
með mæli og
bílfestingu

1.056 kr.

Reykskynjari 9V

3.459 kr.
Eldvarnarteppi

Rekstrarvörulistinn

er kominn út

8.612 kr.
Dufttæki 6kg
með mæli og
veggfestingu

SIGRÍÐUR D. AUÐUNSDÓTTIR
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTASKÝRING
TILLÖGUR 
FJÖMIÐLANEFNDAR

FJÖLMIÐLANEFNDIN KYNNTI NIÐURSTÖÐUR SÍNAR Í GÆR Frá vinstri: Elfa Ýr Gylfa-
dóttir fjölmiðlafræðingur, Kolbrún Halldórsdóttir, Vinstri grænum, Hanna Birna Kristjánsdóttir Sjálf-
stæðisflokki, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra, Karl Axelsson formaður, Ingi-
björg Sólrún Gísladóttir Samfylkingu og Magnús Þór Hafsteinsson Frjálslyndum. 
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EIGNARHALD STÆRSTU EINKAREKNU FJÖLMIÐLANNA
- Og fjarskipti hf er eini eigandi 365 miðla, sem rekur fjölda miðla; svo sem Stöð2,
Popp Tíví, Bylgjuna, Talstöðina, FM957 og Létt 96,7, Fréttablaðið og DV.
Baugur Group hf er stærsti eigandi Og fjarskipta, á 24,57 prósenta eignarhlut en á
jafnframt hlut í öðrum félögum sem eiga í Og fjarskiptum.
- Síminn ræður yfir 65,5 prósenta hlut í Íslenska sjónvarpsfélaginu hf., sem rekur Skjá
einn. Aðrir hluthafar eiga minna en 25 prósent.
- Árvakur hf., rekur Morgunblaðið. Stærsti hluthafi Árvakurs er Útgáfufélagið Valtýr ehf,
sem á 30,3 prósenta eignarhlut.



farðu á hægri 
  beljan þín!

Ert þú góð fyrirmynd í umferðinni?



Haft hefur verið á orði að stjórnmálalíf Íslands hafi setið
eftir þegar menningar- og viðskiptalíf landsins tók undir
sig stökk og komst í takt við þau gildi og lífsafstöðu sem

ríkir víðast um hinn vestræna heim. 
Það er því ef til vill tímanna tákn að í sömu viku og KB banki

freistar þess að taka yfir breska fjárfestingabankann Singer &
Friedlander í milljarðaviðskiptum, Baugur keppir um bresku
matvörukeðjuna Sommerfield og stúlknasveitin Nylon semur
við einn þekktasta umboðsmann Evrópu, kynna íslenskir stjórn-
málamenn tillögur sínar um hvernig hægt sé að hefta frjáls
markaðsviðskipti hér á landi.

Fyrst birtust á sviðinu fulltrúar einkavæðingarnefndar ríkis-
stjórnarinnar undir formennsku Jóns Sveinssonar, einkaráð-
gjafa Halldórs Ásgrímssonar forsætisráðherra og formanns
Framsóknarflokksins, og lögðu fram áætlanir um hvernig selja
skuli ríkisfyrirtækið Símann. Utan stjórnarheimilisins og hús-
karla þess virðast fáir átta sig fyllilega á þessum plönum. 

Öll venjuleg viðskipti snúast um að fá sem hæst verð fyrir
söluvöruna. En ekki í þessu tilfelli sem vekur upp þann óþægi-
lega grun að einhverjum tilteknum aðilum sé ætlað að kaupa
Símann á viðráðanlegu verði.

Í gær var svo komið að fjölmiðlanefndinni að kynna sínar til-
lögur um nýtt fjölmiðlafrumvarp í stað þess sem Sjálfstæðis-
flokkurinn og Framsóknarflokkurinn máttu éta ofan í sig í
fyrrasumar. Í þetta skiptið áttu allir stjórnmálaflokkar fulltrúa
í nefndinni en ekki aðeins ríkisstjórnarflokkarnir tveir og þar
myndaðist þverpólitísk samstaða um takmörkun eignarhalds á
fjölmiðlum.

Nú er spurt, af hverju í ósköpunum telja þessir ágætu stjórn-
málamenn þörf á því að setja önnur lög um starfsumhverfi fjöl-
miðla en ríkja nú þegar? Ekki verður betur séð en hér dafni fjöl-
breytt fjölmiðlun sem aldrei fyrr og samkeppni ríki milli prent-
og ljósvakamiðla landsins.

Í raun verður ekki annað séð en að með tillögunum um hvern-
ig eigi að standa að sölu Símans og þverpólitísku fjölmiðlafrum-
varpi birtist ákveðinn draumur stjórnmálamanna um að stjórna
þáttum okkar samfélags sem þeir eiga með réttu að halda sig
víðs fjarri þegar fyrir liggja ágætlega skýrar leikreglur og lög. 

Þetta er leit að glötuðum tíma. Því fyrr sem stjórnmálamenn
í öllum flokkum koma sér úr þessu hugarástandi því fyrr kom-
ast þeir í takt við önnur svið íslensks samfélags. ■

LESTU GREININA Á VISIR.IS 
OG SEGÐU SKOÐUN ÞÍNA

Þessa dagana er eitt ár liðið síðan
fyrsta fjölmiðlanefnd menntamála-
ráðherra skilaði af sér skýrslu sem
hún kallaði „Greinargerð nefndar
um eignarhald á fjölmiðlum á Ís-
landi“. Þessi skýrsla varð hins veg-
ar ekki almenningi heyrinkunn fyrr
en nokkru síðar, eða eftir að Davíð
Oddsson forsætisráðherra lagði
hana fram í ríkisstjórn ásamt drög-
um að frumvarpi um fjölmiðla þann
20. apríl 2004. Óþarft er að rekja
það mikla fjaðrafok sem á eftir
fylgdi, en óhætt er að segja að fá ef
nokkur mál hafi valdið jafn miklum
pólitískum og stjórnkerfislegum
titringi í sögu lýðveldisins. Frum-
varpið var á endanum samþykkt, en
aðeins til þess að verða synjað stað-
festingar hjá forseta lýðveldisins.
Þar með hafði deilan um fjölmiðla-
málið tryggt sér verðugt sæti í 
Íslandssögunni, það var tilefni þess
að málskotsrétti forseta var beitt í
fyrsta sinn. 

Það hljóta því að teljast talsverð
tíðindi að aðeins nokkrum mánuð-
um eftir þessi djúpstæðu átök skuli
það tilkynnt að þverpólitísk sam-
staða hafi myndast um þann laga-
og regluramma sem búa á íslensk-
um fjölmiðlum! Hvernig getur slíkt
gerst? Var fyrri ágreiningur þá ekki
jafn djúpstæður og menn töldu? Var
allur sá titringur og allur sá kraftur
og orka sem fór í fjölmiðlamálið í
fyrra e.t.v. bara einhver misskiln-
ingur? Svörin við þessum spurning-
um tengjast með einhverjum hætti
afstöðunni til lýðræðislegra vinnu-
bragða og pólitískum kúltúr. Þau
tengjast hinni gömlu klípuspurn-
ingu lýðræðislegs stjórnarfyrir-
komulags – hvort á að ráða meiru,
skilvirkni í stjórnsýslu eða tímafrek
lýðræðisleg málsmeðferð?

Í að minnsta kosti tveimur Evr-
ópulöndum hafa menn verið að
setja reglur um eignarhald og
starfsumhverfi fjölmiðla á umliðn-
um misserum, samhliða því sem Ís-
lendingar hafa verið að velta þessu
fyrir sér. Í Noregi og á Ítalíu. Í Nor-
egi er farin leið víðtæks samráðs og
sátta. Tími var gefinn í allt fyrra-
sumar til almennrar þjóðfélagsum-

ræðu og ítarleg grein hefur verið
gerð fyrir þróun málsins á hverju
stigi og það formlega rökstutt hvers
vegna tillit er tekið til athugasemda
eða ekki tekið tillit til þeirra. Norð-
menn hafa fórnað nokkru af skil-
virkninni fyrir lýðræðið. Ítalir hins
vegar, sem eftir ákveðnar kosninga-
kerfisbreytingar á tíunda áratugn-
um eru nú loksins komnir með
möguleika á afgerandi meiri-
hlutaræði í þinginu, hafa sveiflast á
sveif með skilvirkninni og keyra
mál gjarnan í gegn á forsendum ein-
falds meirihlutaræðis.Fyrir vikið
verður til vönduð löggjöf í Noregi á
þessu sviði á meðan Ítalir þurfa að
búa við stöðugan óróa heimafyrir
og gagnrýni og beinskeyttar at-
hugasemdir frá Evrópuráðinu og
öðrum ábyrgum fjölþjóðlegum aðil-
um. Endurskoða hefur þurft ítölsku
lögin og spurning hvort skilvirknin
er – þegar allt kemur til alls – eins
mikil og menn héldu.

Íslenska fjölmiðlanefndin hin
síðari, sem skipuð var sl. haust, var
nokkuð annars eðlis en sú sem áður
starfaði. Núverandi nefnd hefur
umtalsvert pólitískt umboð til að
komast að niðurstöðu, enda sitja
menn þar sem fulltrúar flokkanna.
Það er því full ástæða til að ætla að
niðurstöður þessarar nefndar verði
raunverulega lagðar til grundvallar
í framhaldinu og tillit tekið til
þeirra málamiðlana sem þar koma
fram. Enda vekur það athygli að
nefndin telur nauðsynlegt að málið
verði látið liggja í umræðunni í vor
og fram á haust áður en farið sé út í
að semja eða kynna lagafrumvarp.
Slíkt væri í samræmi við allan
málatilbúnaðinn og vinnubrögðin í
tengslum við þessa nefnd – sem
steig jú fram og áskildi sér þann
tíma sem hún taldi þurfa til að ræða
sig að niðurstöðu. Sú umræða hefur
líklega orðið enn erfiðari fyrir þær
sakir að allir aðilar þurftu að
kyngja ýmsum stóryfirlýsingum,
sem féllu í fyrri umferð málsins. En
sveiflan í vinnubrögðum er augljós
– frá ítölsku leiðinni yfir til þeirrar
norsku. Skilvirkni er mikilvæg en
oftast er lýðræðið enn mikilvægara.
Íslendingar hafa svo sannarlega
komist að því að kapp er best með
forsjá, skilvirknin reyndist ekki
mikil í lagsetningunni í fyrra.

Nú standa menn frammi fyrir
spennandi umræðu um niðurstöður
og tillögur nýju fjölmiðlanefndar-
innar. Það að þverpólitískt sam-
komulag hafi náðst í nefndinni er
vissulega gleðiefni. Hins vegar má
ekki líta á slíkt samkomulag sem
svo endanlegt að það frysti umræð-
una og komi í veg fyrir breytingar
og endurbætur. Þarna virðist margt
sem þarf að skoða betur, s.s. eins og
skilgreiningar á fjölmiðlamarkaði
og mörkum milli einstakra fjöl-
miðla, sem og það að hve miklu leyti
þessar tillögur ganga lengra en ný-
legur úrskurður Samkeppnisstofn-
unar varðandi fjölmiðla og fjar-
skiptafyrirtæki. Þá virðist lítið
fjallað um þann mikilvæga hluta
fjölmiðlaumhverfisins sem stað-
bundnir fjölmiðlar eru. ■
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SJÓNARMIÐ
JÓN KALDAL

FRÁ DEGI TIL DAGS

Í sömu viku og KB banki freistar þess að taka yfir
breska fjárfestingabankann Singer & Friedlander 

í milljarðaviðskiptum og stúlknasveitin Nylon semur við
einn þekktasta umboðsmann Evrópu, kynna íslenskir
stjórnmálamenn tillögur sínar um hvernig hægt sé að
hefta frjáls markaðsviðskipti.

,,

Höfðabakka 1 - sími 587 50 70

Tilboð
Glæný laxaflök

890,- kr/kg

Yfirgangur Norðmanna
Í Útvarpinu í gær lýsti Siv Friðleifs-
dóttir yfirgangi Norðmanna vegna
Svalbarða. Meðal þess sem hún
hneykslaðist á var að Norðmenn létu
eins og þeir ættu svæðið og sýndu
það með því að bjóða erlendum
gestum sínum út í eyjuna. Norð-
menn hafa gert gott betur því í
síðasta mánuði bárust fregnir af
því að Telenor væri nú búið
að koma upp þriðju kyn-
slóð farsímakerfis á Sval-
barða, tækni sem enn er
ekki komin til Íslands.
Þannig að ef hringt er í
til Svalbarða er betra
að hringja fyrst í 47 –
landnúmer Noregs.

Göng í sumarbústaðahverfi
Lögreglan á Siglufirði hefur gert
óformlega könnun á íbúafjölda þar í
bæ á veturna. Með því að telja bíla og
skoða umferðina hafa þeir komist að
þeirri niðurstöðu að um fjögurhundr-

uð færri búa á Siglufirði yfir vetrar-
mánuðina en sumarmánuðina.
Samkvæmt því eru íbúar allt árið
ekki nema tæplega þúsund, en
ekki rúmlega þrettánhundruð eins
og þeir reiknast samkvæmt þjóð-

skrá. Ef fjögurhundruð manns
búa þarna bara yfir sumartím-
ann er þetta væntanlega ein
veglegasta óskráða sumarbú-
staðabyggð sem finnst á
landinu.

Borgarstjóraafmæli í 
Hafnarhúsinu
Steinunn Valdís Óskarsdóttir varð
fertug í gær og hélt upp á það í Hafn-
arhúsinu í gær ásamt vinum, ættingj-
um og samstarfsfólki. Það er greini-
lega einhver sátt um það meðal nú-
verandi og fyrrverandi borgarstjóra að
Hafnarhúsið sé góður staður til slíks
fagnaðar, því síðasta gamlársdag not-
aði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sama
húsnæði til að halda upp á fimmtugs-
afmælið sitt ásamt vinum, ættingjum
og samstarfsfólki. Þó nokkuð var af
borgarstarfsmönnum þá og ættu þeir
því að vera orðnir öllum hnútum þaul-
kunnugir í þessu menningarhúsi borg-
arinnar.

svanborg@frettabladid.is
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Nú standa menn 
frammi fyrir spenn-

andi umræðu um niðurstöð-
ur og tillögur nýju fjölmiðla-
nefndarinnar. Það að
þverpólitískt samkomulag
hafi náðst í nefndinni er
vissulega gleðiefni. Hins
vegar má ekki líta á slíkt
samkomulag sem svo end-
anlegt að það frysti umræð-
una og komi í veg fyrir
breytingar og endurbætur.
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Ítalska leiðin kvödd?

Stjórnmálaflokkarnir eru alvarlega úr takt við 
viðskipta- og menningarlíf landsins.

Í leit að 
glötuðum tíma







Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 4 

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er föstudagur 8. apríl, 

98. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 6.20 13.30 20.41
AKUREYRI 7.57 13.23 18.50

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Þórunn Erna Clausen leikkona var
ansi heppin þegar hún fann sér
mannsefni sem finnst gaman að elda
og þarf hún varla að stíga fæti inn í
eldhúsið.

„Maðurinn minn er rosalega duglegur að
elda og ég kemst eiginlega ekki að þegar
hann er í eldhúsinu. Ég fæ reyndar að leika
mér og gera tilraunir í eldhúsinu þegar ég
býð vinkonum mínum í mat. Fyrst ég elda
ekki dagsdaglega þá hef ég ennþá meiri
orku í að elda eitthvað þegar ég er með mat-
arboð. Ég er ekki dugleg við að elda eitt-
hvað upp úr sjálfri mér og fer það eiginlega
eftir því hvaða dagur er hvort ég elda eitt-
hvað framandi eða bara lambahrygg að
hætti mömmu. Ég er svo brenglaður 
persónuleiki að ég er alltaf að skipta um
skoðun,“ segir Þórunn Erna.

„Það er einn réttur sem er í algjöru upp-
áhaldi hjá mér og það er fiskisúpa. Mér
finnst hún best bara með lúðu og jafnvel
humar en auðvitað er hægt að bæta fleiri
fisktegundum við hana. Reyndar er upp-
skriftin algjört „Top Secret“ í fjölskyldunni
og ég fæ alls ekki leyfi til að gefa hana upp.
Hún verður víst að fá að vera leyndarmál.

En ég er mikil fiskimanneskja og finnst
fiskur mjög góður. Ég er rosalega dugleg
við að fara í Fylgifiska og kaupa mér til-
búna fiskirétti,“ segir Þórunn Erna. „Svo
finnst mér líka gaman að bjóða fólki upp á
sérstaklega einfaldan eftirrétt sem klikkar
aldrei, „namminamm eftirrétt með ávöxt-
um“.“

Talið berst aftur að matreiðsluhæfi-
leikum mannsinnar hennar Þórunnar Ernu
og prísar hún sig sæla með að þurfa ekki að
standa við eldavélina alla daga. „Hann 
eldar allt milli himins og jarðar og hefur
alltaf haft mikinn áhuga á eldamennsku. Ég
vissi það reyndar ekki þegar en ég kynntist
honum en það var ekkert verra þegar kom í
ljós að ég þyrfti ekki að standa í eldhúsinu
alla daga,“ segir hún og bætir við að hún
þurfi ekki einu sinni að vaska upp. „Við
setjum allt í uppþvottavélina. Reyndar er
það þannig þegar maðurinn minn eldar að
hann gengur það vel frá að það sést ekki að
hann hafi verið að elda,“ segir Þórunn Erna
sem setur fæturnar yfirleitt upp í loft og
glápir á imbakassann meðan maturinn
mallar á eldavélinni.

Uppskrift að „Namminamm eftirrétti
með ávöxtum er á næstu opnu.

lilja@frettabladid.is

Stendur ekki í eldhúsinu alla daga

tilbod@frettabladid.is

Kodak myndavél og prent-
stöð fæst nú saman í pakka
hjá Hans Petersen og
kostar 24.900 en var
áður á 29.890.
Vélin er af
gerðinni Kodak
EasyShare
CX7330 og er
3ja milljón pixla.
Hún hefur þrefald-
an aðdrátt, 16 mb
innra minni og
tekur upp video með hljóði.
Hún telst einföld í notkun og
hægt er að flytja myndir úr
henni í tölvu með því að ýta á
einn hnapp. Prentstöðin prent-
ar út myndir í stærðinni 10X15.

Barnabílstólar af gerðinni
Graco eru á tilboði í versluninni
Ólafía og Oliver í Glæsibæ. Þeir
eru mismunandi að gerð og
henta allt frá ungbörnum upp í
36 kílóa börn. Stóll fyrir 15-36
kílóa börn kostar nú 9.990 en

var áður á 12.600. Einnig eru
kerra, barnabílstóll og pallur
undir bílstól selt í setti á
39.900 en var áður á 54.000. 

Helmingsafsláttur er nú veitt-
ur af göngugreiningu séu
keyptir Asics hlaupaskór hjá
Össuri á Suðurlandsbraut. 
Göngugreining felur í sér sér-
fræðiaðstoð hjá íþróttafræðingi
eða sjúkraþjálfara sem kannar
ástand líkamans með mæling-
um. Ef einstaklingur finnur fyrir
einkennum eins og óþægind-
um í baki eða mjöðmum,
verkjum í hnjám eða óstyrkum
öklum getur lausnin falist í við-
eigandi
fótabúnaði.
Tilboðið
gildir til og
með 15.
apríl en
nauðsyn-
legt er að bóka tíma í síma 515
2360.

Þórunn Erna eldar ekki alla daga en er samt liðtæk í eldhúsinu þegar þess þarf.

Smáauglýsingar
á 995 kr. 
visir.is

LIGGUR Í LOFTINU
í tilboðum

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

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is

KRÍLIN
Verður vatnið líka
að vera frosið til
að það sé hægt 

að fara á sjóskíði?

Kvenfatnaður á útsölumarkaði 
BLS. 5
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Tómatabrauð Rífðu brauðbollur í tvennt og kreistu yfir þær safa úr fersk-
um tómati. Settu saxaðan tómat, hvítlauk, ögn af ólífuolíu og rifinni ferskri basi-
líku á brauðið og hitaðu í ofni. Rétt áður en það er tilbúið skaltu rífa Parmesan-
ost yfir og stinga í ofninn í smástund.[ ]

Réttir kvöldsins
Fordrykkur í boði hússins

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

rétta máltíð
Humarsúpa kr. 850
m/ rjómatoppi og hvítlauksbrauði

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

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

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

Eftirréttur
Súkkulaðifrauð kr. 690

Borðapantanir í síma 562 1988
Veitingahúsið Madonna     Rauðarárstíg 27      www.madonna.is

Toppurinn áá vveisluborðinu
Lituð hhandskorin kkristalsglös ffrá UUngverjalandi íí hhæsta ggæða-
flokki. HHagstætt vverð. VVaxtalausar lléttgreiðslur, eef óóskað eer.

Upplýsingar íí ssíma 8862 22507.

BOTN
1 púðursykursmarengsbotn
3 Lion Bar súkkulaðistykki 

SÚKKULAÐISÓSA
200 gr suðusúkkulaði
1 dl matreiðslurjómi (eða rjómi)

RJÓMAKREM
1/2 lítri þeyttur rjómi
3 eggjarauður
5 msk flórsykur
5 msk koníak, viskí eða til dæmis
Grand Marnier

Marengsbotninn er brotinn 
niður og Lion bar súkkulaðið
saxað og allt sett saman í botn-
inn á skál eða fati. Næst er
suðusúkkulaðið brætt í rjóman-
um, kælt aðeins þar til sósan

nær að verða þykkari og síðan
er henni hellt yfir. 

Þá eru eggjarauðurnar og
flórsykurinn sett í skál og hrært
saman, síðan bætt út í þeytta
rjómanum ásamt áfenginu og 
til verður rjómakrem. Þessu
rjómakremi er smurt yfir 
marengsinn.

Að lokum er eftirrétturinn
skreyttur með alls kyns ávöxt-
um – Þórunn Erna notar oftast
alls konar ber, til dæmis jarðar-
ber, hindber, bláber, rifsber, og
kiwi, og segir um að gera að
setja nógu mikið af ávöxtum og
nota hugmyndaflugið. „Þessi
eftirréttur hefur aldrei klikkað
og það geta allir búið hann til!,“
segir Þórunn Erna Clausen. 

Namminamm með ávöxtum
ÞÓRUNN ERNA CLAUSEN SEGIR ÞENNAN EFTIRRÉTT EKKI GETA KLIKKAÐ. 

Sósur eru sumum alger nauð-
syn út á mat og „sósusjón-
deildarhringur“ landans hefur
víkkað verulega með nýjum
straumum í matargerð. 

Tak frá mér Guð allt sósusull,
sagði Þórbergur Þórðarson einu
sinni en það eru ekki allir á sama
máli og hann um sósur. Sumir
geta ekki hugsað sér að borða kjöt
án þess að þykk, brún eða gullin
sósa leiki um það, austurlenskur
matur væri ekki nema svipur hjá
sjón ef ekki væri fyrir sósurnar
sem gefa matnum bragð, lykt og
lit og þá er ótalin hnausþykk
súkkulaðisósa út á kökur eða ís.
Við fengum tvo matreiðslumenn
til að gefa okkur uppskriftir að
mjög ólíkum en sívinsælum sós-
um.

Guðni Jón Árnason, yfirmat-
reiðslumaður á Hereford Steik-
húsi, gefur hér uppskrift að sí-
gildri bernaise-sósu.

BERNAISESÓSA
4 eggjarauður
400 gr smjör (brætt)
2-3 msk. Bernaise-bragðefni
1-2msk. estragon
1tsk. nautakraftur
1 sítrónubátur
salt og pipar

Smjörið er brætt. Þeytið eggjar-
auðurnar og bernaise-bragðefnið
saman yfir heitu vatns-
baði.Smjörið er sett varlega út í
og pískað vel saman. Bragðbætt
með estragoni, kjötkrafti,
sítrónusafa, salti og pipar.

Óli Kárason á Asíu gefur okkur
uppskrift að súrsætri sósu og
indónesískri hnetusósu „satay“. 

HNETUSÓSA „SATAY“ AÐ
ASÍSKUM HÆTTI
2 bollar af kjúklingasoði
3 matskeiðar „Crunchy Peanut“ Hnetu-
smjör (Peter Pan)
1/2 matskeið af salti
1/2 matskeið af sykri
1 matskeið af grófu maukuðu chili
Maísmjöl eftir smekk

Kjúklingasoð og hnetusmjör er
hrært saman í potti við miðlungs-
hita. Síðan er salti, sykri og chili
blandað út í og þykkt með maís-
mjöli eftir smekk. Hnetusósan
bragðast mjög vel út á kjúkling og
fisk en einnig stendur hún prýði-
lega með tofú kjöti og grænmeti. 

SÚRSÆTA SÓSAN
3 litlar dósir af tómatkrafti
2 bollar af ananassafa
2 bollar af sykri

3 bollar af vatni
1 gróft skorinn laukur
Maísmjöl eftir smekk

Allt innihald er hrært saman við
miðlungshita og svo þykkt upp að
vild með maísmjöli. Súrsæt sósa
er einkar ljúffeng með djúpsteikt-
um mat, sérstaklega þó rækjum. 
Gott er að bera fram hrísgrjón
með þessum sósum þar sem þau
blandast þeim vel og auka enn á
bragðgæðin.

Allt er gott með nógri sósu

Nokkur hollráð við sósugerð

Ef sósan sýður upp úr
Hellið sósunni strax í hreinan pott og bragðið á henni til að komast
að því hvað skemmdirnar eru miklar. Hrærið nokkrum sinnum með
trésleif og leyfið sósunni svo að
kyrrast en þá sekkur brenndi
hlutinn til botns. Hellið þá sós-
unni varlega yfir í annað ílát svo
að brenndi hlutinn verði eftir í
fyrri pottinum.

Ef sósan er of fitug
Takið sósuna af eldavélinni og látið
kólna. Reynið að veiða storknaða feitina ofan af sósunni og safnið

henni upp til að nota seinna sem uppistöðu
í aðrar sósur.

Ef sósan lítur dauflega út og/eða er
bragðlítil
Bættu rjóma, víni eða kryddi í sósuna og

hún verður strax meira spennandi.

Ef sósan er komin með skurn
Besta ráðið við þessu er að sía hana einu
sinni enn.

Ef sósan er of þykk
Bætið nýmjólk, súrmjólk eða góðu vatns-
þynntu víni út í. 

Nýverið kom danski bjórinn Ceres
Royal Export í Vínbúðirnar í 12 dósa
ferðatöskum líkt og bróðir hans Faxe
hefur gert um nokkurt skeið við
miklar vinsældir. Er skemmst frá því
að segja að töskurnar seldust upp í
Vínbúðum og komu margir tösku-
lausir úr búðunum. Nú hefur verið
bætt ríflega við birgðirnar í búðun-
um og ættu því allir að geta gripið í
tösku í næstu ferð. 

Ceres Royal Export hefur
verið í mikilli sókn hér á landi
og er skemmst að minnast þess
að bjórinn þrefaldaði sölu sína á
bjórhátíðinni októberfest sem
haldin var í Vínbúðunum sl.
haust.

Bjórinn er 5,5% að styrkleika og kostar
33cl dós af honum 139 kr. Ferðataska

með 12 bjórum kostar því 1.668 kr.

CERES: Töskurnar komnar til landsins

SÚKKULAÐISÓSA 

Að lokum fylgir svo
ein uppskrift að ein-
faldri en frábærri
súkkulaðisósu sem er
góð með flestum 
eftirréttum, út á ís,
ávexti eða kökur.

Mars eða
suðusúkkulaði er hit-
að í örbylgjuofni í
hálfa til eina mínútu.
Bætið rjóma út í og
hrærið rólega saman
við.

Nammi namm. 
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NÝTT

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

MEIRA Á MILLI

FERSKUR Í BÚÐIR Á HVERJUM DEGI www.somi.is

 Smoothies
100% ávöxtur

engin aukaefni
enginn viðbættur sykur

arka

Lífrænt ræktuð fæða var á
árum áður aðeins fáanleg í sér-
verslunum en á skömmum tíma
hefur orðið mikil breyting þar á
og í dag eru þær auðfáanlegar í
flestum stórverslunum. Nokkr-
ar verslanir hafa stillt lífrænt
ræktuðu fæðunni sérstaklega
fram eða hafa hana á sérmerktu
svæði í verslunum sínum. Fjarð-
arkaup, Hagkaup og Nóatún eru
allt verslanir sem selja lífrænt
ræktaða fæðu og í hverri þeirra
er rekin sérstök stefna í þessum
málum.

„Fyrir einu og hálfi ári opn-
uðum við sérverslunina Fræið
innan Fjarðarkaupa þar sem líf-
rænt ræktuð fæða og heilsuvör-
ur eru seldar,“ segir Sveinn Sig-
urbergsson, verslunarstjóri í
Fjarðarkaupum. Hann segir
eftirspurn eftir þessum vörum
hafa aukist mikið og séu þeir
fyrst og fremst að svara kalli
viðskiptavinarins. „Við leggjum
einnig ríka áherslu á að bjóða
upp á fæðu fyrir fólk með ýmis
fæðuofnæmi eins og glútenfrían

mat og fleira,“ segir Sveinn. 
Í Hagkaupum er einnig að

finna afmarkað svæði með líf-
rænum vörum. „Við erum komin
með á þriðja þúsund vörunúmer
í lífrænum vörum og það er
alltaf að aukast,“ segir Sigurður
Reynaldsson, innkaupastjóri
matvöru hjá Hagkaupum. „Þessi
vöruflokkur hjá okkur hefur
vaxið um 1000% frá árinu 2001
sem sýnir að þetta er það sem
viðskiptavinurinn vill,“ segir
Sigurður. 

Í Nóatúni kveður við sama
tón en þar hefur sala og eftir-
spurn á lífrænt ræktaðri fæðu
verið að aukast. „Við erum farin
að afmarka lífrænt ræktaða
fæðu í verslunum okkar og mun
fjölbreytni aukast í samræmi
við eftirspurn,“ segir Eysteinn
Helgason, framkvæmdastjói
innkaupa í Nóatúni. „Við höfum
fengið vörur frá okkar birgjum
en erum einnig farnir að flytja
inn vörur sjálfir eins og lífrænt
ræktaðan ávaxtasafa,“ segir
Eysteinn.

Verslanir hafa sett upp afmörkuð svæði þar sem lífrænt ræktuð vara er seld. 
Íslensk lífræn jógúrt fæst orðið í öllum verslunum. 

Lífrænar vörur breiða úr sér
EFTIRSPURN ER ORÐIN VERULEG EFTIR LÍFRÆNT RÆKTAÐRI FÆÐU OG HAFA
STÓRVERSLANIR ÚTBÚIÐ AFMÖRKUÐ SVÆÐI FYRIR ÞESSAR VÖRUR. Chile er elsta víngerðarland Nýja heimsins svokallaða,

þ.e. víngerðarlanda utan gömlu Evrópu, en víngerð hefur
verið stunduð þar frá því að Spánverjar námu þar
land á 16.öld. Vín frá Chile voru einnig fyrstu Nýja-
heims vínin til að njóta almennra vinsælda á Íslandi.

Santa Rita er einn kunnasti framleiðandi landsins
og vín fyrirtækisins voru lengi meðal söluhæstu
vína hérlendis en hafa verið ófáanleg í Vínbúðum
um skeið. Nú hafa vínin frá Santa Rita hafið
strandhögg á Íslandi að nýju og eru ellefu tegund-
ir vínhússins fáanlegar í Vínbúðum. 
Santa Rita 120 Cabernet Sauvignon er frísklegt og
ávaxtaríkt vín sem ræður við flestan mat. Það
fæst bæði í hefðbundnum flöskum og smáflösk-
um, sem eru hentugur kostur fyrir þá sem vilja
drekka eitt og eitt rauðvínsglas en ekki opna heila
flösku, auk þess að vera góður kostur í móttökum. 

Verð í Vínbúðum 1.090 kr. í 750 ml flösku
og 1.400 kr. fyrir fjórar smáflöskur í hentugri öskju.

SANTA RITA: Stórar sem smáar



Sætt Kolding sinnep í Spar í Bæjarlind í Kópavogi slær aðrar
vörutegundir í tilboðstöflunni út hvað lækkun snertir. 450 gramma brúsi
af því kostar nú 31 krónu slétta en var áður á 153 krónur. [ ]

Yfirhafnir 
á hálfvirði 

Vattúlpur, dúnúlpur, 
ullarkápur, húfur og hattar

S: 588 5518 Opnunartími • Mörkinni 6   

mán. – fös. 10 – 18 • lau. 10 – 16

80%

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Bautabúrs grísabógur 395 564 395 30
FS ýsuflök fersk 499 769 499 35
Vínber græn 157 207 157 20
Toro mexikönsk grýta 187 g 169 259 904 35
Dalhoff kökur 1 stk. 99 179 99 45
Goða dönsk lifrarkæfa 150 g 129 185 860 30
Goða sagaður frampartur í súpu 1 kg 449 599 449 25
Kelloggs special K bar 6 stk. 199 217 33 10
Mix 2 l 99 157 505 35

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Lambasaltkjöt, ódýrt 298 398 298 25
Kjúklinga BBQ læri/leggir 389 599 389 35
Grísahnakki úrbeinaður úr kjötborði 844 1.298 844 35
Grísagúllas úr kjötborði 681 1.135 681 40
Nautahamborgarar 10x80g frosið 499 998 499 50
Hunts tómatsósa 907 g 129 185 142 30
Mc Vities Hobnobs Nobbly kex 300 g 55 183 183 70
Kolding sinnep sætt 450 g 31 153 69 80
Helwa Franch Wafers kex 110 g 89 148 809 40

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Bónus brauð 1 kg 69 129 69 45
Fersk kjúklingalæri 299 449 299 35
Thule pilsner 500 ml 39 49 45 20
Lavazza kaffi 250 g 259 299 1.036 15
Bónus vöfflumix 500 g 159 199 318 20
Laxabitar roð- og beinlausir 699 999 699 30
Ali ferskar svínakótilettur 779 1.168 779 35
Frosnir ýsubitar roð- og beinlausir 389 499 389 20
Bónus snakk allar teg. 160 g 99 159 619 40
Kók í gleri 250 ml 49 Nýtt 196
Bónus beikon 699 809 699 15
KF grill svínarif 299 499 299 40
Kf grill lambarif 299 499 299 40

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Óðals svínarifjasteik 399 698 399 45
Óðals grísakótilettur 799 1.337 799 40
Óðals grísahnakki úrb. 799 1.349 799 40
Kjötb. svínabógur 399 498 399 20
Holta ferskar kjúklingalundir 1.467 2.095 1.467 30
Chicago T. Wraps 300 g 299 399 996 25

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Goða lambaframpartur grillsagaður 399 798 399 50
Gourmet rauðvíns lambalæri 999 1.599 999 40
Gourmet grísakótilettur léttreyktar 1.184 1.579 1.184 25
Melónur gular 99 149 99 35
Móa kjúklingur 1/1 359 598 359 40
Móa læri/leggir magnkaup 389 599 389 35
Móa kjúklingastrimlar magnkaup 748 1.499 748 50
Nóatúns samlokubrauð gróft 770 g 99 198 129 50
Goða medisterpylsa reykt 334 668 334 50
Þykkmjólk 5 tegundir 500 ml 139 175 278 20

Tilboðin gilda til
10. apríl

Tilboðin gilda til
13. apríl

Tilboðin gilda til
12. apríl

Tilboðin gilda til
12. apríl

Tilboðin gilda til
10. apríl

Bæjarlind

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Frosinn kjúklingur frá Ísfugli 298 398 298 25
FK jurtakryddað lambalæri 959 1.599 959 40
Svínahamborgarhryggur úr kjötborði 798 1.198 1.198 35
FK kjötbúðingur 479 798 479 40
Ýsuflök roð- og beinlaus 800 g 398 598 398 35
Kryddað fjallalæri 998 1.298 998 25
Skólaostur kíló pakkning 797 997 797 20
Kartöflur 5 kg poki rauðar íslenskar 239 339 48 30
Pepsi 4x2L eða Pepsi max 4x2L 498 660 62 25
Cheerios 992 g 398 489 401 20
Fk wc pappír 12 rúllu í pk. 199 365 17 45
Kelloggs kornflögur 1 kg 198 298 198 35
Kelloggs special k 750 g 198 448 264 55

Tilboðin gilda til
9. apríl

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Ferskar kjúklingabringur 1.377 kr. 2.295 kr. 1.377 kr. 40
Kjúklingalæri með legg 359 599 359 40
Kjúklingapyslur 10 stk. 519 799 519 35
Ferskar svínalundir 1.439 2.398 1.439 40
Herragarðskaka 298 498 298 40
Freyju hríspoki 200 g 199 299 199 35
Cheerios 567 g 268 299 268 10
Nettó samlokubrauð 700 g 98 149 98 35
Uncle Bens örbylgjuhrísgrjón pk. 129 173 129 25
Holger bruður, fínar pk. 118 136 118 15

Tilboðin gilda til
10. apríl

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Búrfells nauta-lambahakk 686 858 686 20
Búrfells nautasnitsel 1.358 1.698 1.358 20
Búrfells nautagúllas 1.358 1.698 1.358 20
Toro ítölsk grýta 179 207 179 15
Toro Lasagne ofnréttur 229 295 229 20
Bisca vanillu kremkex 500 g 229 299 458 25
Grazia appelsínukex 150 g 119 176 785 30

Tilboðin gilda til
13. apríl
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Húsgögn og smávörur af
ýmsu tagi eru á tilboðum í
Húsgagnahöllinni.
Smávörur, málverk og ljós
sem lífga upp á heimilið,
ásamt sófum, borðum, örnum
og stólum af ólíkum gerðum
eru nú á vortilboði í Hús-
gagnahöllinni á Bíldshöfða. Af-
sláttur er verulegur og má nefna
tilkomumikið sófaborð sem heitir
Mirabella sem áður kostaði 49.900
kr. en selst nú á 19.980 kr. Einnig
sófasett sem samanstendur af

tveggja sæta og þriggja sæta sófa
og var á 119.980 kr. er nú á 79.980
kr. Hornsófi lækkar um 50.000 og
amerískar lúxusdýnur um 20.000.
Þá er 30% afsláttur á málverkum. 

Allt að 60% verðlækkun

VERÐLISTINN ER MEÐ ÚTSÖLUMARKAÐ Í FÁLKAHÚS-
INU Á LAUGAVEGI 8.

„Þetta er af öllu tagi, buxur, bolir, jakkar, káp-
ur, kjólar, pils og toppar, að ógleymd-
um úlpunum,“ segir Erla Wigelund,
verslunarstjóri Verðlistans, um vöruúr-
valið á útsölumarkaðinum í Fálkahúsinu.
Hún segir sumt vera tekið beint úr verslun-
inni og það fari á 50% afslætti en annað sé
af lager og þá sé afslátturinn enn meiri.
Nefnir til dæmis kjóla sem voru á 20.000 kr. en
eru nú seldir á 4.900 kr. „Margt er hér á algerum spottprís
og svo sannarlega hægt að gera góð kaup,“ segir Erla en viðurkennir samt að
minna sé af fatnaði í millinúmerum en meira bæði í minni og stærri. 

Kvenfatnaður í úrvali

Þýsk gæðavara á
tilboðsverði
VERULEGUR AFSLÁTTUR ER ÞESSA
DAGANA AF MIELE ÞVOTTAVÉLUM
OG ÞURRKURUM.

Tilboð er á Miele þvottavélum og
þurrkurum í versluninni Eirvík á Suð-
urlandsbraut, Geisla í Vestmannaeyj-
um og Ljósgjafanum á Akureyri. Veitt-
ur er 30% afsláttur er af völdum vél-
um á meðan birgðir endast. Þvottavél
sem áður kostaði 128.428 kr. kostar
nú 89.900 kr. og þurrkari sem kostaði
áður 115.400 kostar nú 80.781 kr. 
Einnig er tilboð á Miele Tango 1600
W ryksugum og kosta þær 14.910 kr.
Miele er þýsk hönnun sem getið hef-
ur af sér gott orð fyrir gæði og end-
ingu.
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Hyundai Santa Fe. Nýskr. 04/2001,
2700cc, 4ra dyra, sjálfskiptur, brúnn /
grár. Ekinn 66 þ. Verð 1.790.000. DN-
512. B & L. S. 575 1230.

Hyundai Starex. Nýskr. 02/2002,
2500cc, 4ra dyra, 5 gíra, grár. Ekinn 62
þ. Verð 2.250.000. VH-717. B & L. S. 575
1230.

Isuzu Trooper. Nýskr. 04/2002, 5 dyra, 5
gíra. Ekinn 103 þ. Verð 2.690.000. SZ-
137. B & L. S. 575 1230.

OPEL CORSA. Nýskr: 01/2002, 1400cc,
5 dyra, fimmgíra, dökkgrænn, ekinn 44
þ. Verð: 1.090.000. MK-003. B & L. S.
575 1230.

Peugeot 406. Nýskr. 05/1998, 2000cc,
4ra dyra, sjálfskiptur, blár. Ekinn 83 þ.
Verð 690.000. UX-291. B & L. S. 575
1230.

Renault Clio. Nýskr. 10/2000, 1100cc,
3ja dyra, 5 gíra, hvítur. Ekinn 50 þ. Verð
990.000. ZU-089. B & L. S. 575 1230.

Toyota Carina E. Nýskr. 12/1992,
2000cc, 4ra dyra, sjálfskiptur, dökk-
grænn. Ekinn 251 þ. XH-437. B & L. S.
575 1230.

Toyota Corolla, Nýskr. 07/1998, 1600cc,
5 dyra, sjálfskiptur, rauður, ekinn 117 þ.
Verð 630.000. SR-106. B & L. S. 575
1230.

Toyota Corolla. Nýskr. 05/1995, 1300cc,
4ra dyra, 5 gíra, dökkgrænn, ekinn 178
þ. Verð 270.000. PV-961. B & L. S. 575
1230.

Toyota Yaris. Nýskr. 06/2000, 1000cc,
3ja dyra, 5 gíra, gulur, ekinn 128 þ. Verð
590.000. UE-562. B & L. S. 575 1230.

Volvo 850. Nýskr. 09/1994, 2400cc, 4ra
dyra, sjálfskiptur, hvítur, ekinn 142 þ.
Verð 640.000. KX-760. B & L. S. 575
1230.

Hyundai pony nýsk. 02/1994, 1495cc,
ekinn 165 þ. km. Sjálfskiptur, 5 dyra.
Verð 160. 000. XO-677. B & L. S. 575
1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

M. Benz CL 500, árg. 2002, ek. 26 þús.
km. Sjálfsk., 378 hö, lowprofile dekk,
álfelgur, CD magasín og fl. Verð 9400
þús. Ath. skipti.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Honda Crv 1998, ssk. blár, ek. 117 þ.
km. Verð 1190 þús.

Suzuki Grand Vitara 2.0 6/2004, ssk, ek.
18 þ. km, grár, álfelgur, lán 1770. Verð
2490 þús.

M. Benz E-280 4matic stw 1997, ssk.,
ek. 94 þ. km, sóllúga, álf., grár. Verð
2390 þús.

Litla bílasalan
Funahöfða 1, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Dodge Durango LTD 5,7 HEMI. Nýr bíll,
árgerð 2005, 7 manna, leðurinnrétting.
Verð kr. 4.990.000. Master ehf. Glæsi-
bæ, Álfheimum 74, 104 Reykjavík, sími
540 2200, www.masterbill.is

Master ehf
Glæsibær Álfheimar 74, 104

Reykjavík
Sími: 5402200

www.masterbill.is

Kawasaki 1000 Police árg. 1982, ekið
68 þús. Mikið uppgert, verð 590 þús.

Land Rover Freelander XEI nýsk.
6/2001 km, 65 þ., 5 g., álfe og fl. Verð
1.550 þús.

Nissan Murano SE árg. 2004 km. 10 þ.
ssk., álfe., leður, lúga og fl. Verð 4.390.
Tilboð 3.790 þ.

Toyota Landcr 100 VX bensín árg. ‘99,
ekinn 124 þ. 35” dekk, leður, r/ö og fl.
Verð 3.400 þ. ath. skipti.

VW Polo 1400 I, nýsk. 11/’98, km, 41 þ.,
5 d., 5 g., álfe. Verð 590 þús. Topp bíll.

Nýja bílahöllin
Funahöfða 1, 112 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Nýr Renault Trafic 9 manna. 1,9 L Turbo
disel, ABS, Rafm. rúður, samlæsingar,
CD, litað gler, ofl. Listaverð: 3250 þús.
Okkar verð: 2.743 þús. Þá sparar 500
þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

LMC Hjólhýsi. Mikið úrval af LMC hjól-
hýsum frá þýskalandi. Mjög vönduð
hjólhýsi. Opið laugardag 12-16 og
sunnudag 13-17 Víkurverk Tangarhöfða
1 sími 557 7720 www.vikurverk.is

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik

Sími: 567 2357
www.vikurverk.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

Ford Explorer Executive 4.0 AT., nýskr.
03/’00, ek. 79 þ. km, gullsans, álfelgur,
filmur, dráttarbeisli, cruise control o.fl.
Verð 1.980.000. Heimsbílar eru staddir
á nýja stóra bílasölusvæðinu við Klett-
háls 11.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Toyota Corolla árg. ‘99, ek. 122 þús., cd,
15” álfelgur. Uppl. í s. 860 2075.

BMW 320i, bsk., árg. ‘99, 17” álfelg.,
topplúga ofl.! 770 þús. út + yfirtaka á
láni. S. 691 0636.

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.

Chevrolet P-20
Grand Cherokee Laredo. Árg. 1999, ek.
145 þús, breyttur fyrir 35”, er á nýlegum
dekkjum. 6cyl. 4.0l. Bensín Uppl. eru
veittar í síma 847-5007

VW Polo 1400 árg. ‘97 til sölu. Ek. 142
þús. Vetrar og sumar dekk. Ný yfirfarinn.
Verð 300 þ. Uppl. í síma 694 6053.

Til sölu kastaragrindur á Ford F 250 -
350. árg. ‘99-’03, ryðfrýjar rafpóleraðar.
Verð 65 þús. Uppl. í s. 694 7443.

Suzuki Jimny ‘99. Ekinn aðeins 75 þ.
Álfelgur, CD, litað gler, krókur , stigbretti,
reyklaus, nýskoðaður. Toppeintak
100% lán, léttar afborganir. Uppl. í síma
699 1105.

Toyota Carina 2GLI 16V. Hvítur dekurbíll
Árg.’93 ek. 170 þ. Tilboð 270 þús. Ingvi.
6922141

Landrover Discovery 2.5 TDI Series II
dökkgrænn, ek. 65 þ. Sjálfsk., ABS,
spólvörn, rafm. rúður, fjarst. samlæs, dr.
krókur, geislaspilari, góð varadekkshlíf,
þakbogar, reyklaus, 2.450 þús. S. 822
5370

Pajero ‘87 dísel, upptekin vél, 32” dekk
til niðurrifs eða aksturs. S. 895 6307.

Bílar til sölu
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Góð og örugg ávöxtun á lausafé fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög og aðra fjárfesta. 
Kynntu þér ótvíræða kosti Peningabréfa hjá ráðgjöfum Landsbankans.

* Nafnávöxtun frá 01.03.2005–01.04.2005 á ársgrundvelli.

Peningabréf Landsbankans

410 4000  |  landsbanki.is Banki allra landsmanna

Peningabréf eru fjárfestingarsjóður í skilningi laga nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Athygli fjárfesta er vakin á því að fjárfestingar- 
sjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur en verðbréfasjóðir. Um frekari upplýsingar um sjóðinn, m.a. hvað varðar muninn á verð- 
bréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum og fjárfestingarheimildir sjóðsins, vísast til útboðslýsingar og útdráttar úr útboðslýsingu sem nálgast má í 
afgreiðslum Landsbanka Íslands hf. auk upplýsinga á heimasíðu bankans www.li.is

Sparisjóðirnir

Samþjöppun í sparisjóða-
fjölskyldunni

Neanderdalsmaðurinn

Lélegur í 
bissness

Frumkvöðlar

Hugvit er 
hörkuvinna

MOM E NTU M
gre i›s lu -  og innhe imtufl jónustan

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Föstudagur 8. apríl 2005 – 1. tölublað – 1. árgangur Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Eignarskattur – Eignarskattur
hækkar um 50 prósent milli ár-
anna 2004 og 2005. Hækkun á fast-
eignaverði skýrir þessa breyt-
ingu.

Hagnaður – Fyrsti ársfjórðungur
er á enda og spá greiningardeild-
irnar fyrirtækjum miklum hagn-
aði. Bönkunum er spáð gríðarleg-
um hagnaði fyrstu þrjá mánuðina.

Landssíminn – Síminn verður
seldur í heilu lagi til eins kjöl-
festufjárfestis. Ríkið gæti fengið
50-60 milljarða fyrir sinn snúð.

Ker – Lögbannsbeiðni verður tek-
in fyrir hjá sýslumanni í dag þar
sem reynir á lögmæti hlutafjár-
aukningar í Festingu.

Markaðurinn – Markaðurinn var
mjög góður í vikunni og fór Úr-
valsvísitalan yfir 4.000 stig. Bank-
arnir og fjárfestingafélögin
hækkuðu öll.

Ríkir Íslendingar – Björgólfur
Thor, Bakkabræður og Jón Ásgeir
komust á lista Sunday Times yfir
ríkustu menn á Bretlandseyjum.

Samherji – Samherji er á leiðinni
af markaði. Þetta eitt stærsta
sjávarútvegsfyrirtæki landsins
bætist í hóp fjölmargra félaga
sem hafa horfið úr Kauphöllinni á
undanförnum misserum.

Singer & Friedlander – Stjórn
breska fjárfestingarbankans hef-
ur hafið viðræður við KB banka
um mögulega yfirtöku. KB banki
á 20 prósent hlutafjár í þeim
breska.

Fjármálageir-
inn í stórsókn
Fjármálafyrirtæki leggja
svipað til landsfram-
leiðslu og sjávarútvegur-
inn.

Fjármálageirinn leggur álíka
mikið til landsframleiðslu og
sjávarútvegurinn. Þetta er með-
al niðurstaðna skýrslu sem hag-
fræðisetur Háskólans í Reykja-
vík sem vann fyrir Samtök
banka og verðbréfafyrirtækja. 

Hreiðar Már Sigurðsson, for-
maður samtakanna og forstjóri
KB banka, sagði í ræðu á aðal-
fundinum að fjármálafyrirtæki
hefðu skipað sér í forystusveit í
íslensku atvinnulífi. „Þau hafa í
senn staðið fyrir umbreytingum
heima fyrir og staðið við hlið
framsæknustu fyrirtækja lands-
ins í útrás á alþjóðlega markaði.“
Hreiðar Már sagði greinina í dag
framsækna þekkingargrein.

Fram kemur í skýrslunni að
háskólamenntuðum hefur fjölg-
að verulega í greininni og meðal-
laun hækkað verulega umfram
almenna launaþróun.

Hreiðar Már ítrekaði mikil-
vægi samtaka á borð við SBV
sérstaklega í ljósi aukinnar
fyrirferðar fjármálafyrirtækja í
þjóðfélagsumræðunni. Samtökin
hafa beitt sér gegn umsvifum
ríkisins á lánamarkaði. „SBV
álíta að íslensk stjórnvöld eigi
ekki annarra kosta völ en að við-
urkenna þær breytingar sem
orðið hafa og endurskoða að-
komu ríkisins að lánamarkaði
einstaklinga í því augnamiði að
beina henni að félagslegum þátt-
um, líkt og alls staðar annars
staðar í Evrópu.“ -hh Sjá síðu 4

Björgvin Guðmundsson
skrifar

Fyrstu fjárfestarnir sem hafa áhuga á að kaupa
Símann fá trúnaðarsamning í hendurnar í dag frá
Morgan Stanley. Undirritun hans er forsenda þess
að fá ítarlegri upplýsingar um rekstur Símans til að
geta unnið að og skilað inn óbindandi tilboði fyrir 6.
maí næstkomandi.

Jón Sveinsson, formaður einkavæðingarnefndar,
segir marga innlenda og erlenda aðila hafa haft
samband við nefndina og ráðgjafana í Morgan
Stanley frá því að söluferlið var kynnt. Áhuginn sé
því þó nokkur. Í fyrsta áfanga verði ekki gerðar
eins miklar kröfur til tilboðsgjafa og á síðari
stigum söluferilsins. Það eigi að gera fleirum kleift
að kynna sér fyrirtækið í fyrsta áfanga.

Í úttekt Markaðarins á söluferli Símans í dag
kemur fram að verðmat Símans, sem nefnt hefur

verið í fjölmiðlum, sé til þess fallið að draga úr
áhuga erlendra fjárfesta á fyrirtækinu. Það sé þó í
samræmi við þróun á íslenska hlutabréfamarkaðn-
um. Valið standi á milli þess að fjárfesta á Íslandi
eða annars staðar í Evrópu þar sem verðið sé lægra.
Þrátt fyrir það hafa nokkrir hópar komið hingað til
lands til að kynna sér málið betur undanfarnar vik-
ur og mánuði. Eru aðilar eins og Cinven í Bretlandi
og Blackstone Group og Providence Equity í Banda-
ríkjunum nefndir í því samhengi.

Jón Sveinsson segir það koma fljótlega í ljós
hvert vægi verðs verður við mat á tilboðum í Sím-
ann. Einnig verður horft til annarra þátta eins og
fjárhagslegs styrks, framtíðarsýnar og reynslu af
rekstri. Gunnlaugur Jónsson fjármálaráðgjafi segir
mikilvægt að þetta ferli sé hafið yfir allan vafa um
fyrirframgefna niðurstöðu. Ríkið eigi að setja skil-
yrði við söluna fyrst og svo eigi eingöngu að keppa
um Símann á grundvelli verðs. 

Trúnaðarsamningur
til fjárfesta í dag
Erlendir fjárfestar, sem vilja undirbúa tilboð í Símann, hafa
gefið sig fram við Morgan Stanley.

Sjá úttekt í miðopnu

Dögg Hjaltalín
skrifar

Hagnaður helstu félaganna í
Kauphöllinni á fyrstu þremur
mánuðum ársins eykst um tæp 80
prósent milli ára ef afkomuspá
greiningardeildar Íslandsbanka
gengur eftir. Munar þar mestu
um 11,3 milljarða króna hagnað
KB banka en hagnaður KB banka
á sama tíma í fyrra var 2,65 millj-
arðar. Ekki er gert ráð fyrir að
fyrirtækin haldi áfram að skila
jafn miklum hagnaði á árinu í
heild og fyrstu þrjá mánuði þess. 

Sex félög græða meira en
milljarð á fyrstu þremur mánuð-
um ársins og eru það sömu fyrir-

tæki og græddu meira en millj-
arð á fyrstu þremur mánuðum
síðasta árs. Fimm þessara félaga
eru fjármálafyrirtæki en sjötta
fyrirtækið er Actavis. 

19 fyrirtækjum er spáð tæp-
lega 31 milljarðs króna hagnaði á
fyrstu þremur mánuðum ársins
en í fyrra var hagnaður þessara
fyrirtækja rúmir 17 milljarðar.
Aðeins einu félagi er spáð tapi.
FL Group er spáð 11 milljóna
króna tapi en fyrstu mánuðir árs-
ins eru alltaf þeir erfiðustu í
rekstri félagsins. 

Greiningardeild Íslandsbanka
spáir því að hagnaður félaganna
19 verði 18% hærri á þessu ári en
í fyrra. Á árinu 2004 var heildar-

hagnaður félaganna 64 milljarð-
ar en á þessu ári er gert ráð fyrir
að hann verði 75 milljarðar og
líkt og áður vegur hagnaður fjár-
málafyrirtækja þyngst. 

F R É T T I R  V I K U N N A R

H A G N A Ð U R   F Y R S T U
Þ R J Á  M Á N U Ð I  Á R S I N S

Spá 2005* 2004
KB banki 11.270  2.650  
Burðarás 5.384  4.932  
Landsbankinn 5.296  4.094  
Straumur 3.132  2.014  
Tryggingamiðstöðin 1.215  1.093  
Actavis 1.201  1.359  
Samtals: 27.498  16.142  

*Samkvæmt spá greiningardeildar Íslandsbanka

– í milljörðum króna

Greiningardeild Íslandsbanka spáir góðri afkomu:

Áttatíu prósenta hagnaðar-
aukning fyrstu þrjá mánuðina

HREIÐAR MÁR SIGURÐSSON Forstjóri
KB banka vill endurskoða aðkomu ríkisins
að lánamarkaði

10 14 8



Decode Genetics, móðurfélag Íslenskrar erfðagreiningar, hefur
lækkað um 30 prósent frá áramótum en fallið hefur verið skarpt

frá því að félagið birti afkomutölur sínar í byrjun mars. Þá var
tilkynnt um 3,5 milljarða króna tap félagsins fyrir árið 2004.

Markaðsvirði Decode er því um 18 milljarðar króna
eða það sama og virði OgVodafone.

Í vikunni bárust þær fréttir að Íslensk erfða-
greining hefði selt fasteignafélaginu Festingu

húsnæði sitt í Vatnsmýrinni fyrir um 3,4 millj-
arða króna. Jafnframt skuldbindur félagið sig til
að leigja það til næstu fimmtán ára. Söluhagnaður

eftir greiðslu lána sem tekin voru við byggingu
hússins er um 900 milljónir króna. - eþa

KÁRI STEFÁNSSON Decode hagnaðist um 900 milljónir
króna af sölunni á höfuðstöðvunum. Verðmæti félagsins

á markaði minnkað umtalsvert frá áramótum.

FÖSTUDAGUR 8. APRÍL 2005 MARKAÐURINN2
F R É T T I R

Erlendar skuldir:

Hlutabréf
gætu lækkað
um leið og

krónan
Snögg verðlækkun krónunnar
gæti leitt til þess að hlutabréf
lækkuðu í verði. Í afkomuspá
Greiningar Íslandsbanka kemur
fram að gengi krónunnar hafi
hækkað verulega á fyrsta árs-
fjórðungi og fjárfestar hafi nýtt
þær aðstæður til að draga úr er-
lendri skuldsetningu og selt til
dæmis innlend hlutabréf á móti.
Snögg verðlækkun krónunnar
myndi valda því að einhverjir
vildu selja hlutabréf sín og þá sé
meiri hætta á verðlækkun. Af
þessum ástæðum gæti skapast
ójafnvægi í hagkerfinu sem hef-
ur bæði neikvæð áhrif á rekstr-
arumhverfi fyrirtækja og vilja
fjárfesta til að kaupa hlutabréf.

Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar

Teikn eru á lofti um að farið sé að hægjast um á
fasteignamarkaði eftir samfelldar hækkanir frá því
í ágúst á síðasta ári. Greiningardeildir bankanna
eru ósammála um hvort hægt hafi á fasteignamark-
aði en fasteignasalar segja að ró sé að færast yfir
markaðinn.

Greining Íslandsbanka bendir á að fermetraverð
í fjölbýli hafi staðið í stað á milli mars og febrúar en
það hafði hækkað um 1-7 prósent milli mánaða frá
því að verðsprengingin hófst. Landsbankinn er
sama sinnis og greinir frá því að samkvæmt viku-
legum tölum frá Fasteignamati ríkisins (FMR) hafi
veltan verið að dragast saman og fjölda þinglýstra
kaupsamninga hafi fækkað. 

KB banki kemst að allt annarri niðurstöðu um
markaðinn en Landsbankinn. Að hans mati eru eng-
in merki um að velta á fasteignamarkaði hafi
minnkað og með því að deila veltunni niður á fjölda
virkra daga í mars fær bankinn það út að meðal-
velta hafi verið einn milljarður dag hvern sem er
hærri en meðaldagsveltan undanfarnar tólf vikur.

Þeir fasteignasalar sem rætt var við voru þeirr-
ar skoðunar að salan væri ekki eins mikil og áður og
framboð á eignum væri farið að aukast. Ingólfur
Gissurarson, fasteignasali í Valhöll, telur að ákveð-
ið jafnvægi sé að nást á fasteignamarkaði og þau
læti sem áttu sér stað á markaðinum í kringum ára-
mótin væru yfirstaðin. Bendir það til þess að fram-
boð og eftirspurn séu að mætast. Hann sér fram á
að verð á þeim fasteignum, sem hafa verið verð-
lagðar mun hærra en sambærilegar eignir, leiðrétt-
ist. Ingólfur verður var við að bankar og sparisjóð-
ir séu orðnir stífari í lánveitingum en áður. Áhyggj-

ur manna af vaxandi verðbólgu og gríðarlegum
hækkunum fasteignaverðs gætu haft áhrif á stefnu
lánveitenda í þessum efnum.

Annar reyndur fasteignasali, Jón Guðmundsson
hjá Fasteignamarkaðinum býst við að fasteigna-
verð eigi ekki eftir að hækka mikið úr þessu það
sem eftir er árs heldur haldast fremur stöðugt.
Eignir staldri nú lengur við en þær hafa gert á und-
anförnum mánuðum. „Ég held að enginn sé að spá
því að verðið eigi eftir að lækka í krónum talið á
næstunni en við gætum séð fram á raunverðslækk-
un þegar líður vel á árið.“ 

Tölur frá FMR í síðustu viku sýndu að velta á
fasteignamarkaði var um 3,1 milljarður króna sam-
anborið við 4,1 milljarða meðaltal síðustu tólf
vikna. Meðalverð á kaupsamning var hins vegar
24,7 milljónir króna miðað við 20,7, sem er meðaltal
síðustu tólf vikna.

Ró að færast yfir
KB banki og Landsbankinn ósammála um stöðuna á fast-
eignamarkaðinum. Fasteignasalar verða varir við minni
spennu á markaðinum.

Greiningardeildir bankanna eru ósam-
mála um hvort hægt hafi á fasteigna-
markaði en fasteignasalar segja að ró
sé að færast yfir markaðinn.

FRAMBOÐ MÆTIR EFTIRSPURN Eignir seljast ekki eins hratt og
þær gerðu. Fasteignasalar telja að fasteignaverð muni ekki lækka.
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Greiningardeild Íslandsbanka
telur að Ísland sé hugsanlega
komið í annað sæti yfir þau lönd
þar sem framleiðsla er mest á
mann. Meðal þess sem veldur er
mikill hagvöxtur á Íslandi og
styrking íslensku krónunnar
gagnvart Bandaríkjadal.

Ástæða þess að breytt gengi
dalsins hefur áhrif er sú að í al-
þjóðlegum samanburði er notast
við Bandaríkjadal sem viðmið.
Þannig hækkar landsframleiðsl-
an í Bandaríkjadölum talið þegar
þegar krónan styrkist og því get-
ur framleiðslan í dölum talið
hækkað miklu meira en í krónum
talið.

Árið 2003 var Ísland í níunda

sæti á listanum með 30.900
Bandaríkjadali á mann en mikill
hagvöxtur í fyrra og fyrirséður
hagvöxtur upp á ríflega sex pró-
sent í ár gæti fleytt Íslendingum
í annað sæti.

Það eru hins vegar engar líkur
á því að Íslendingar nái fyrsta
sætinu í bráð en þar tróna Lúx-
emborgarar með höfuð og herðar
yfir aðra. Þar var landsfram-
leiðslan 55 þúsund dalir á mann
árið 2003. Greiningardeild Ís-
landsbanka bendir þó á að tilvik
Lúxemborgar sé ekki alls kostar
sambærilegt þar sem mikill fjöl-
di erlendra ríkisborgara starfi í
Lúxemborg en búi ekki þar. Verð-
mætasköpun þessara útlendinga

telst hins vegar til landsfram-
leiðslu Lúxemborgar.

GÓÐÆRIÐ Á BRYGGJUNNI Auðlegð Ís-
lands eykst hratt um þessar mundir og mik-
ið er flutt inn af vörum.

Fr
ét

ta
bl

að
ið

/G
VA

JÓN INGI BENEDIKTSSON Kauphöllin
hefur sett hlutabréf Líftæknisjóðsins á at-
hugunarlista.

Afskráning rædd

Líftækni-
sjóðurinn fer
hugsanlega
af markaði

Á aðalfundi Líftæknisjóðsins í
næstu viku verða framtíðar-
horfur félagsins ræddar, þar á
meðal hvort félagið eigi að
vera áfram skráð á hlutabréfa-
markað. Jón Ingi Benedikts-
son, framkvæmdastjóri félags-
ins, segir það vera misskilning
að stjórn Líftæknisjóðsins ætli
að leggja það fyrir fundinn að
félagið verði afskráð. Hún vilji
að fundurinn ræði fyrst þetta
mál áður en formleg ákvörðun
verður tekin. Því er hins vegar
ekki að neita að fyrir lítið félag
eins og Líftæknisjóðinn fylgi
skráningu mikill kostnaður.

Líftæknisjóðurinn hefur
verið skráður á aðallista Kaup-
hallarinnar frá árinu 2000. Lítil
og sveiflukennd viðskipti eru
með bréf félagsins. Verðmæti
félagsins er 16% hærra nú en
það var um áramót.- eþa

Tvöföldun
frá útboði

Þeir sem keyptu bréf í Lands-
símanum í útboðinu árið 2001
hafa náð ágætri ávöxtun ef
arðgreiðslur eru einnig reikn-
aðar með. Á sínum tíma skráðu
2.600 manns sig fyrir 1,2 millj-
örðum króna að markaðsvirði,
þar af 600 starfsmenn Símans.

Gengi Landssímans hefur
hækkað um 83 prósent á þrem-
ur og hálfu ári en að teknu til-
liti til arðgreiðslna nemur
ávöxtunin 111 prósentum. 

Útboðsgengið var 5,75 krón-
ur á hlut í september 2001 en
gengi Landssímans stóð í 10,5
við lok markaða á miðvikudag-
inn var. - eþa

Ísland of lítið
Taka ber nýjan hóp fjárfesta sem
eru á ferð um Evrópu alvarlega,
segir í BusinessWeek. Einn þeirra
hafi keypt stóran danskan banka á
síðasta ári og sé að leita að fleiri yf-
irtökum. Annar sé að fjárfesta fyrir
háar fjárhæðir í fjarskiptatækni og
öðrum fyrirtækjum á Norðurlönd-
um og Bretlandseyjum. Sá þriðji
hafi komist yfir bresk leikföng,
matvöru og fataverslanir hin síðari
ár. Síðan er spurt í greininni hvort
þessir fjárfestar séu ríkir Þjóðverj-
ar eða rússneskir óligarkar. „Nei,
þeir eru Íslendingar,“ er svarið og
Ísland sé of lítið til að þessir vel
stæðu Skandinavar geti eytt svo
miklum peningum heima fyrir. - bg

Önnur ríkasta þjóð  heims?
Hugsanlega verður Ísland með næstmestu lands-
framleiðslu á mann í ár.

Decode lækkar enn
Knútur G. Hauksson, forstjóri
Samskipa, afhenti Joen Jakob
Jakobsen, formanni Sjóbjörgun-
arstöðvarinnar, rúmlega eina
milljón króna sem þakklætisvott
fyrir þátt hennar í björgun sjó-
manna af Jökulfellinu í febrúar
sl. Notaði forstjóri Samskipa
tækifærið og þakkaði viðskipta-
vinum í Færeyjum góðar móttök-
ur og sívaxandi viðskipti á fyrsta
starfsári félagsins þar en fyrsta
apríl var eitt ár liðið frá því að
skrifstofa Samskipa í Færeyjum

tók til starfa. „Vöruflutningar til
og frá Færeyjum fyrsta árið hafa
farið fram úr björtustu vonum
okkar Samskipamanna og erum
við afar bjartsýnir á framtíðina,“
sagði hann. - dh

Samskip þakkar
björgun sjómanna
af Jökulfellinu

ÞAKKAÐ FYRIR BJÖRGUN Knútur G.
Hauksson, forstjóri Samskipa, afhendir Joen
Jakob Jakobsen, formanni Sjóbjörgunar-
stöðvarinnar, ávísun að upphæð 100 þús-
und færeyskar krónur.
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Hafliði Helgason
skrifar

Hlutur fjármálafyrirtækja í landsframleiðslu Ís-
lendinga er nú nálægt því að vera jafnmikill og
hlutur sjávarútvegarins. Samhliða örum vexti í
fjármálageiranum hafa ytri aðstæður dregið úr
vægi sjávarútvegs. Þetta er meðal þess sem kemur
fram í nýrri skýrslu sem Hagfræðisetur Háskólans
í Reykjavík vann fyrir Samtök banka og verðbréfa-
fyrirtækja.

Hlutdeild fjármálaþjónustu í landsframleiðsl-
unni hefur vaxið úr fjórum prósentum árið 1997 í
vel á áttunda prósent árið 2004. Hlutfall fjármála-
þjónustu í landsframleiðslunni hefur því næstum
tvöfaldast. Á sama tímabili hefur hlutur sjávarút-
vegar lækkað úr rúmum tólf prósentum niður í rúm
átta prósent. Í skýrslunni er fyrirvari um að tölur
frá 2003 til 2004 séu byggðar á áætlunum. 

Sama er hvar ber niður í skýrslunni, vöxtur fjár-
málafyrirtækja er á öllum sviðum. Þannig hafa
eignir þeirra sem hlutfall af landsframleiðslu
margfaldast á árunum 1995 til 2004. Árið 1995
námu eignir fjármálafyrirtækja um 60 prósentum
af landsframleiðslu. Árið 2004 voru eignirnar hins
vegar 340 prósent af landsframleiðslu. Hagnaður
fjármálafyrirtækja hefur einnig vaxið hröðum
skrefum og var í fyrra 45 milljarðar króna fyrir
skatta. Til samanburðar var hagnaður fjármálafyr-
irtækja tveir milljarðar fyrir skatta árið 1995.

Aukningin er tuttuguföld, en á sama tíma jókst
landsframleiðslan um 190 prósent. Ef horft er til
þróunar vaxtamunar eða munar á inn- og útláns-
vöxtum á tímabilinu, þá hefur hann minnkað úr 4,3
prósentum árið 1995 í 2,3 prósent árið 2004. Skýr-
ingar á þessu eru taldar vera meiri fjölbreytni í
eignum banka og harðari samkeppni þeirra á milli.
„Þessi skýrsla kristallar þá byltingu sem orðið hef-
ur á fjármálamarkaði á örfáum árum. Gefur til
kynna að enn eigi þess atvinnugrein stór skref ófar-
in til framdráttar fyrir íslenskt atvinnulíf,“ segir
Guðjón Rúnarsson, framkvæmdastjóri SBV.

Í skýrslunni eru raktar rannsóknir hagfræðinga
á áhrifum fjármálageirans á hagvöxt. Almennt álit
þar er að fjármálageirinn hafi mikil áhrif á hagvöxt
og því meiri sem hann er þróaðri. Enda þótt fræði-
menn greini á um eftir hvaða leiðum fjármálastarf-
semi stuðli að hagvexti ber þeim saman um að virk-
ur fjármálamarkaður efli atvinnustarfsemi og
stuðli þar með að bættum lífskjörum almennings.

Með vexti fjármálafyrirtækjanna hefur geta
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Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar

Góð ávöxtun var af stofnfjár-
bréfum þeirra sparisjóða sem
hafa marga stofnfjáreigendur í
sínum röðum. Raunávöxtun af
stofnfjárbréfum í SPRON var
langbest eða um 30,5 prósent en
þar var einnig mesti hagnaður-
inn.

Einnig sýndu bréf í SPV góða
raunávöxtun eða 21 prósent.
Stofnfjáreigendur í Sparisjóðum

Hafnarfjarðar og Kópavogs
fengu 15 prósent arð af sínum
bréfum og eigendur bréfa í
Sparisjóði Keflavíkur um 12,5
prósent ávöxtun. 

Sparisjóðir hafa heimild til að
hækka stofnfjárbréf sem nemur
breytingum á vísitölu neyslu-
verðs en einnig geta þeir hækkað
bréfin með sérstöku endurmati.
Ráðstafa má 10 prósentum af
hagnaði sparisjóðs til að hækka
stofnfé um 5 prósent. Þessu til
viðbótar er heimilt að greiða út

arð í formi peninga að fenginni
tillögu frá tryggingasjóði spari-
sjóða. Sparisjóðum er heimilt að
greiða út arð eftir tapár.

Aðeins stofnfjárbréf í SPRON
ganga kaupum og sölu á markaði
en síðasta gengi á bréfunum var
sjöfalt nafnverð þeirra. Þótt aðr-
ir sparisjóðir hafi rætt um að
gera fjárfestum kleift að versla
með stofnfjárbréf hefur enginn
þeirra enn tekið ákvörðun um að
koma á fót markaði með bréfin.

GREIDDI GÓÐAN ARÐ Guðmundur
Hauksson og félagar hjá SPRON greiddu
30,5 prósent arð.

ISO 9000 kjarnasta›larnir - hljóma betur saman

Kjarnasta›larnir fjórir í
ISO 9000 rö›inni í einni bók: 

fieir sem eiga flessa bók ásamt handbókinni
ISO 9001 fyrir lítil fyrirtæki – Lei›sögn, hafa 
vi› höndina flau rit sem mestu skipta í 
gæ›astjórnun.

Panta›u í síma 520 7150
e›a á www.stadlar.is

Panta›u í síma 520 7150
e›a á www.stadlar.is

HANDBÓK UM GÆÐASTJÓRNUN

• ISO 9000
• ISO 9001
• ISO 9004
• ISO 19011

Frjálsi lífeyrissjóðurinn skil-
aði góðri ávöxtun á síðasta ári og
talsvert umfram þær vísitölur
sem notaðar eru til viðmiðunar.
Ávöxtun ársins er rúmir fjórir
milljarðar en hrein eign til
greiðslu lífeyris nam 36 milljörð-
um í lok síðasta árs og jókst um
10 milljarða milli ára. Eignir um-
fram áfallnar skuldbindingar
voru 19% og eignir umfram
heildarskuldbindingar voru 3,6%

þrátt fyrir að nýjar töflur um
auknar lífslíkur auki skuldbind-
ingar sjóðsins.

Iðgjöld til sjóðsins námu 3,7
milljörðum og lífeyrisgreiðslur
354 milljónum. Sjóðsfélögum
fjölgaði um rúm fjögur þúsund á
árinu og voru þeir 30 þúsund í lok
árs.

Þórunn Pálsdóttir, fjármála-
stjóri Ístaks, og María Sólbergs-
dóttir, starfsmaður KB banka,

komu inn í stjórn lífeyrissjóðsins.
Þeir stjórnarmenn sem sitja
áfram eru: Ásdís Eva Hannesdótt-
ir, formaður Flugfreyjufélags Ís-
lands, Tryggvi Þór Herbertsson,
forstöðumaður Hagfræðistofnun-
ar Háskóla Íslands, Bjarnar Ingi-
marsson, fyrrverandi fjármála-
stjóri Álfélagsins, Ásgeir
Thoroddsen lögfræðingur og Ein-
ar Róbert Árnason, deildarstjóri á
Keflavíkurflugvelli.

Ávöxtun Frjálsa lífeyrissjóðsins góð

Fín ávöxtun af stofnfjárbréfum
Bréf í SPRON gáfu mesta arðinn

STYRMIR ÞÓR BRAGASON forstjóri At-
orku

Low & Bonar
í örum vexti
Félagið keypt vegna 

lágs verðs
Atorka Group á yfir 20% hlut í

breska félaginu Low & Bonar og
Styrmir Þór Bragason, forstjóri
Atorku segir enga ákvörðun hafa
verið tekna um frekari fjárfest-
ingar í félaginu. „Low & Bonar er
vel rekið félag sem skilar góðri
arðsemi og reglulegri arð-
greiðslu,“ segir hann. 

Atorka hefur til þessa fjárfest
í nokkrum félögum þar sem þeir
hafa þurft að skipta sér að
rekstrinum en Styrmir segir At-
orku ekki þurfa að skipta sér að
rekstri félagsins, nýr forstjóri
hafi byrjað fyrir þremur árum og
honum hafi tekist að snúa rekstri
félagsins við.

Low & Bonar er ekki áberandi
félag á breska markaðinum.
Ástæða þess að Atorka fjárfesti
upphaflega í Low & Bonar var
eingöngu út frá verðlagningu en
markaðurinn var búinn að missa
trú á því. „Fyrirtækið var van-
metið en það er mjög vel rekið, í
góðum og örum vexti,“ segir
Styrmir. Virði hlutar Atorku í
breska félaginu Low & Bonar er
um þrír milljarðar. 

Low & Bonar plc. framleiðir
og selur vörur inn á fyrirtækja-
markað.

Rekstur félagsins skiptist í
þrjár megindeildir: Gólfefna-
framleiðslu sem er 39% af tekj-
um, garn- og vefnaðarfram-
leiðslu, sem er 28% af tekjum og
framleiðslu á plastvörum sem
vegur um 33% af tekjum. Low &
Bonar er með höfuðstöðvar í
London. - dh

Iceland:

Fjarsala sett á ís
Stjórnendur verslananna Iceland
á Bretlandi, sem eru meðal ann-
ars í eigu íslenskra fjárfesta,
ætla að loka fjarsölu fyrirtækis-
ins í gegnum internet og síma 23.
apríl næstkomandi. 

Samkvæmt vnunet.com er
ástæðan taprekstur á starfsem-
inni. Ákvörðunin er sögð vera al-
gjör viðsnúningur hjá verslun-
inni sem hafi fjárfest mikið til að
útvíkka starfsemi sína frá því að
reka eingöngu verslanir. 

Icleand selur aðallega frosna
tilbúna matvöru og er með um 22
þúsund manns í vinnu.
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í milljónum króna

■ fyrir skatta
■ gengishagnaður

þeirra til þess að styðja við ís-
lensk fyrirtæki aukist. Bönkum
eru takmörk sett í því hversu
hátt hlutfall eigin fjár má leggja
í stórar áhættuskuldbindingar til
einstakra viðskiptamanna. Fjár-
málageirinn hefði í heild sinni
getað veitt 5,3 milljörðum króna
til einstaks viðskiptamanns, en
nú gæti sú upphæð orðið 59,4
milljarðar króna.

Meiri mennt-
un hærri laun
Fjöldi þeirra sem vinna hjá
fjármálafyrirtækjum hefur
ekki breyst til muna undanfar-
in ár. Samsetning hópsins hefur
hins vegar tekið stakkaskipt-
um. Hlutfall háskólamenntaðra
starfsmanna fjármálafyrir-
tækja hefur vaxið úr fimmtán
prósentum í rúman þriðjung
frá árinu 1996. Fjöldi háskóla-
menntaðra hefur tvöfaldast á
sama tíma og fjölgun háskóla-
menntaðra í atvinnulífinu al-
mennt hefur vaxið úr fjórtán
prósentum í liðlega tuttugu
prósent af heildinni.

Hærra menntunarstig í fjár-
málafyrirtækjunum birtist
skýrt í þróun þeirra launa sem
greidd eru í greininni. Meðal-
laun hækkuðu um 200% frá ár-
inu 1995 til 2004; úr 157 þúsund
árið 1995 í 500 þúsund á mánuði
árið 2004. Kaupmáttaraukning
þeirra sem fylgt hefðu þróun
þessara meðallauna á tímabil-
inu hefði því aukist um 140 pró-
sent.

Fjármálageirinn jafnar
hlut sjávarútvegarins
Hlutur fjármálafyrirtækja í landsframleiðslu Íslendinga hefur nær tvöfaldast 
á sjö árum. Hlutur greinarinnar er nú álíka mikill og sjávarútvegarins.

HREIÐAR MÁR SIGURÐSSON Fjármálafyrirtækin eru í mikilli
sókn. Fjallað var um stöðuna á fundi Samtaka banka og verðbréfa-
fyrirtækja í gær.





Föðurlandsást og
léleg ávöxtun
Það bar til tíðinda í New York þann 8. apr-
íl 1918 að leikararnir Douglas Fairbanks
og Charlie Chaplin stóðu á götum og seldu
skuldabréf fyrir bandaríska ríkið.

Á stríðstímum þurfa ríkisstjórnir
gjarnan á gríðarlegum fjármunum að
halda til að fjármagna stríðsreksturinn.
Þá eru sett á markað svokölluð stríðs-
skuldabréf sem almenningur er hvattur
til að kaupa. Þessi skuldabréf eru oftast á mun verri kjörum en geng-
ur og gerist á markaði. Þegar ríkisstjórnir gefa út stríðsskuldabréf er
mjög reynt að höfða til föðurlandsástar þegnanna svo þeir sætti sig
við lélega ávöxtun á bréfunum. Venjulega kaupir fólk verðbréf til
þess að ávaxta fé sitt, svo engin þörf er á því að senda frægðarfólk út
á götur til þess að selja þau.

Ef Geir Haarde tekur upp á því að fá Birgittu Haukdal og Hilmi
Snæ til að ganga um Laugaveginn til að pranga ríkisskuldabréfum
upp á vegfarendur þá mega menn hins vegar vera vissir um að ávöxt-
unin sé ekki upp á marga fiska. Stríðsskuldabréfin þurftu hins vegar
bersýnilega á góðri kynningu að halda og stórleikararnir sjálfir,
Chaplin og Fairbanks, gátu hvatt samlanda sína til að sýna fórnfýsi
og gengu fram með góðu fordæmi.

FÖSTUDAGUR 8. APRÍL 2005 MARKAÐURINN6
Ú T L Ö N D

S Ö G U H O R N I Ð

Þórlindur Kjartansson
skrifar

Það er ekki aðeins á Íslandi sem
hækkanir á fasteignaverði valda
heilabrotum. Í Bandaríkjunum
telja sumir að verðbóla hafi
myndast á fasteignamarkaði og
óttast er að hrun á markaðinum
geti valdið miklum efnahags-
skaða.

Verðhækkanir á fasteignum
eru miklu minni í Bandaríkjun-
um en á Íslandi en þar hækkuðu
heimili að meðaltali um 8,3 pró-
sent í verði í fyrra. Í stórborgum
eru verðhækkanirnar hins vegar
meiri, eða um tuttugu prósent, og
viðskipti með mjög dýrar eignir
verða sífellt algengari.

Í Bandaríkjunum benda menn
líka fingrinum að fasteignaheild-
sölum og spákaupmönnum til að
útskýra verðhækkanirnar. Hlut-
fall fasteigna í eigu fjárfesta hef-
ur ekki verið hærra í Bandaríkj-
unum síðan í lok níunda áratug-
arins en þá hrundi fasteigna-
markaðurinn. Lágir vextir eru í
Bandaríkjunum, eins og hér á
landi, einnig taldir stuðla að
verulegri hækkun á fasteigna-
verði.

Almennt er óttast að mikið
lánsfé í umferð, bæði hjá einstak-
lingum og fyrirtækjum, geti
valdið miklum vanda í efnahags-
kerfi heimsins á næstu misser-
um. Í Financial Times var sagt
frá því um miðjan mars að ein-
hver helsti vaxtarbroddur í rek-
stri ráðgjafarfyrirtækja um
þessar mundir væri að ráða sér-
fræðinga í gjaldþrotum til starfa.

Evrópusambandið hefur lækkað
hagvaxtarspá fyrir evrusvæðið úr
tveimur prósentum í 1,6 prósent. Í
tilkynningu framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins í vikunni
kom hins vegar fram að vísbend-
ingar væru um styrkingu í efna-
hagslífinu.

Spáin nær til þeirra tólf ríkja
sem nota evruna sem gjaldmiðil.
Sé hins vegar litið til allra 25 ríkja
Evrópusambandsins er bjartara
yfir embættismönnunum sem spá
tveggja prósenta hagvexti.

Meðal þess sem nefnt er sem
ástæða hægagangs í efnahagslíf-

inu er hátt verð olíu og miklar
sveiflur í gengi evrunnar gagn-
vart Bandaríkjadal.

Framkvæmdastjórnin gaf það
einnig út að útlit væri fyrir að
fjögur aðildarríki í evrusamstarf-
inu brytu stöðugleikasáttmálann
með því að reka opinbera geirann
með meiri halla en sem nemur
þremur prósentum af landsfram-
leiðslu. Þetta eru Þýskaland,
Grikkland, Ítalía og Portúgal.
Hins vegar er búist við að Frökk-
um takist að halda sig innan
markanna sem heyrir til tíðinda
því Frakkland hefur rofið þriggja

prósenta markið fjögur ár í röð. 
- þk

Khodorkovskí:

Réttað  yfir
Yukos-stjóra
Réttarhöld yfir Mikhail Khodor-
kovskí, fyrrverandi forstjóra ol-
íufyrirtækisins Yukos, eru í full-
um gangi í Moskvu. Lögmenn
Khodorkovskís halda því fram
að málatilbúnaður ákæruvalds-
ins sé engum rökum studdur.

Nú þegar er búið að búta Yu-
kos í sundur en fyrirtækið var
stærsti olíuframleiðandi Rúss-
lands áður en deilur um skattskil
urðu félaginu að falli. Rússnesk
yfirvöld telja að Yukos hafi kom-
ið sér undan meira en tvö þús-

und milljarða króna skatt-
greiðslum. Forsvarsmenn Yukos
neita allri sök.

Því hefur verið haldið fram í
Rússlandi að Vladimír Pútín
muni náða Khodorkovskí eftir að
hann fær dóm. Oðrómur er uppi
um að þannig vilji Pútín bæta
stöðu sína í augum fjárfesta.- þk

Lítill hagvöxtur í Evrópusambandinu
Framkvæmdastjórnin lækkar spá sína úr 2 í 1,6 prósent.

DÝRT AÐ BÚA Í STÓRBORG Fasteigna-
verð í stórborgum í Bandaríkjunum hefur
hækkað álíka hratt og í Reykjavík á síðustu
misserum. Þar hafa margir áhyggjur af
hruni.

Víðar
áhyggjur af
fasteigna-
markaði

Í Bandaríkjunum óttast 
menn hrun í kjölfar
mikillar hækkunar.

FORSTJÓRI Í FANGELSI Mikhail Khodor-
kovskí situr í fangelsi og getur átt von á
löngum dómi, nema Pútín náði hann eins
og orðrómur er uppi um.

SLAKUR HAGVÖXTUR Í EVRÓPUSAM-
BANDINU Hagvöxtur í Evrópusambandinu
er mun minni en í Bandaríkjunum.

Martröð
hagspekinga

Japanar hafa búið við efnahags-
stöðnum í meira en áratug. Um
skeið var engin verðbólga heldur
verðhjöðnum. Þótt botninum sé
náð benda nýlegar hagtölur til
þess að vöxtur efnahagslífsins í
Japan verði minni á næstu miss-
erum en fyrri spár gáfu til
kynna. Væntingavísitala í iðnaði
mælist nú sú lægsta í eitt ár en
einnig sýna nýlegar tölur að
neysla japanskra heimila sé að
dragast saman. Er svo komið að
jenið hefur ekki mælst veikara
gagnvart Bandaríkjadal í fimm
mánuði. Krónan hefur styrkst
um 6,5% gagnvart jeninu frá ára-
mótum. Stýrivextir japanska
seðlabankans hafa lengi verið
nærri núll prósentum og því má
segja að þarlendir hagstjórnend-
ur furði sig á hegðun almennings.
Í kennslubókunum stendur nefni-
lega að lágir vextir örvi neyslu
almennings og fyrirtækja en það
hefur ekki orðið í Japan. - eþa

Þórlindur Kjartansson
skrifar

Olíuverð gæti farið upp fyrir hundrað Bandaríkja-
dali á tunnu á næstu árum og slegið met frá upphafi
níunda áratugarins. Þetta er mat greiningardeildar
Goldman Sachs.

Greiningardeildin nefnir fjölda þátta til stuðn-
ings matinu en sérstaklega ýmsa pólitíska þætti og
aukinn kostnað við leit og undirbúning nýrra olíu-
svæða í heiminum. Þá telur fyrirtækið að í mörgum
helstu olíuframleiðsluríkjum heims sé pólitískt
ástand óstöðugt og nefnir sem dæmi Venesúela þar
sem olíuframleiðsla hefur dregist saman.

Ef spá Goldman Sachs um að olíuverð geti farið
upp í hundrað dali á tunnuna verður að veruleika
gæti það haft veruleg áhrif á neysluvenjur á Vest-
urlöndum. Meira gæti selst af sparneytnum öku-
tækjum og dregið gæti úr nýtingu olíu til húshitun-
ar.

Þrátt fyrir þetta spáir Goldman Sachs að olíufyr-
irtækin muni njóta góðs af þróuninni og ráðleggur
greiningardeildin fjárfestum að kaupa bréf meðal
annars í Exxon Mobil fyrirtækinu.

Olíuverð hefur verið mjög nálægt hæstu sögu-
legu gildum sínum á heimsmarkaði að undanförnu
en sé tekið tillit til verðbólgu er enn nokkuð langt
þar til verðið nær sömu hæðum og í byrjun níunda
áratugarins. Til þess að slá met í raunverði þarf ol-
íuverðið að fara yfir níutíu dali á tunnu.

Enn ein ástæða þess að olíuverð hefur hækkað er
að heimsmarkaðsverð er gefið upp í Bandaríkjadöl-
um sem hefur lækkað mjög að verðgildi á gjaldeyr-

ismarkaði. Áframhaldandi fall Bandaríkjadals, sem
margir spá, er því líklegt til að stuðla að hærra ol-
íuverði en það þarf þó ekki að hafa í för með sér að
olían verði alls staðar dýrari.

Til að bregðast við þessu hafa sumir forsvars-
menn helstu olíuframleiðsluríkja heims sagt að til
greina komi að gefa upp heimsmarkaðsverð á olíu í
evrum í stað Bandaríkjadals.

Spá að olía fari 
yfir hundrað dali
Greiningardeild Goldman Sachs telur að olíumarkaður
verði áfram fjörmikill. Olíufélögin eiga eftir að græða á
verðhækkunum en þær munu líka hafa í för með sér að
fleiri sækist eftir sparneytnari bílum.

GOTT LÍF FYRIR SPENNUFÍKLA Það er sjaldan ládeyða á mörk-
uðum þar sem verð á olíu ræðst. Mikil óvissa ríkir um framtíðarþró-
un olíuverðs. Sumir telja að verð taki að lækka fljótlega en greining-
ardeild Goldman Sachs telur að verðið muni næstum tvöfaldast.
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Áhyggjur af lánasjóðum
Alan Greenspan, yfirmaður
bandaríska seðlabankans, hefur
lýst áhyggjum sínum af stöðu
tvegga risastórra íbúðalánasjóða.
Í Bandaríkjunum gegna tveir sjóð-
ir, Fannie May og Freddi Mac,
mikilvægu hlutverki í fjármögnun
heimila. Sjóðirnir eru gríðarlega
stórir og eiga eignir sem nemur
1.500 milljörðum Bandaríkjadala,
sem samsvarar 900 þúsund millj-
örðum íslenskra króna. Green-
span óttast að ef þessir sjóðir
hrynji muni það hafa geigvænleg
áhrif á bandarískt efnahagslíf.
Nýlega hafa komið upp hneykslis-
mál í tengslum við reikningsskila-
venjur fyrirtækjanna tveggja sem
bæði njóta opinberrar verndar
þótt um einkafyrirtæki á markaði
sé að ræða.

Hagnaður bandaríska álfyrir-
tækisins Alcoa, sem er að reisa
álver á Reyðarfirði, dróst saman
um 27 prósent á fyrsta ársfjórð-
ungi 2005 miðað við sama tíma í
fyrra. Er ástæðan sögð vera mik-
ill kostnaður vegna uppsagna
starfsfólks og skattalegt tap
vegna sölu á hlut í norska álfyrir-
tækinu Elkem.

Framkvæmdastjóri fyrirtæk-
isins ráðgerir að reka tvö þúsund
starfsmenn á þessu ári. Gott
heimsmarkaðsverð á áli vegi upp
á móti þeim kostnaði, en verðið
náði tíu ára hámarki í mars. 

Haft er eftir sérfræðingi á
Bloomberg að hækkandi kostnað-
ur sé að neyða Alcoa til að stíga
til baka og endurmeta alla grund-
vallarstefnumörkun fyrirtækis-
ins. Fjármálastjóri fyrirtækisins
sagði að frekar endurskipulagn-

ing muni eiga sér stað á öðrum
ársfjórðungi. Er markmiðið að
skera niður árlegan kostnað um
73 milljarða króna fyrir lok
næsta árs. - bg

Minni hagnaður Alcoa
Ætlar að segja upp tvö þúsund starfsmönnum.

FRÁ KÁRAHNJÚKUM Alcoa byggir álver í
Reyðarfirði og mun nota til þess raforku frá
Kárahnjúkum
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Komdu fram við aðra 
eins og þú vilt að komið
sé fram við þig
Besta ráðið sem Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri
Landsbankans, hefur fengið er að koma fram við
aðra eins og hann vill að komið sé fram við sig.
Afi Sigurjóns sagði þetta við hann þegar hann var
lítill strákur og gerir Sigurjón ráð fyrir að afi
hans hafi sagt þetta við hann vegna þess að hann
hafi ekki viljað leyfa öðrum að leika með dótið
sitt. Hann segir þetta heilræði alltaf eiga við í líf-
inu en oft sé erfitt að fara eftir því. „Ég reyni að
koma hlutunum þannig fyrir að þeir komi sem
best út fyrir aðra, til dæmis við skipulagningu að
passa að enginn verði útundan.“ 

Sigurjón reiknar með að afi hans, sem var
prestur, hafi verið að einfalda heilræðið sem
stendur í Biblíunni um að allt sem þér viljið að
aðrir menn gjöri yður skuluð þér og þeim gjöra. 

En er ekki erfiðara fyrir bankastjóra en aðra
að fylgja þessum ráðum? „Ég held að það sé mikil-
vægara í minni stöðu að gera sér grein fyrir nauð-
syn þess að hugsa á þennan hátt og ég er ávallt

með þetta í bakhöndinni. Oft er miklu erfiðara að
fara mjúkar leiðir til að finna lausnir heldur en
beinustu leið en til lengri tíma er það miklu
betra,“ segir Sigurjón. - dh

B E S T A  R Á Ð I Ð

SIGURJÓN Þ. ÁRNASON, BANKASTJÓRI LANDSBANKANS

Fjölblendir var stofnaður árið 1996 af hugvitsmanninum Kristjáni B.
Ómarssyni og föður hans, Ómari Breiðfjörð. Haukur Alfreðsson er
framkvæmdastjóri félagsins.

Hugmyndin að baki Fjölblendi var að þróa uppfinningar Kristjáns
á eldsneytiskerfum sem eru byggðar á svokallaðri TCT-tækni (Total
Combustion Technology) eða albrunatækni. Eldsneytiskerfið, sem
Kristján og hans menn þróa, hefur marga kosti umfram eldri kerfi.
Það er ódýrara í framleiðslu, notkun þess dregur verulega úr útblást-
ursmengun, allt að 50%, auk þess sem notkun eldsneytis minnkar
verulega.

Kristján trúir að þrotlaus vinna og úthald skili fyrirtækinu á rétt-
an stað og að margra ára þróunarvinna sé loks að skila sér. Sjálfur
segist hann hafa búið í fyrirtækinu í nokkur ár. 

ÚTLENDINGAR ÁHUGASAMIR
Hjólin tóku að snúast hjá Fjölblendi þegar farið var á ráðstefnu og

sýningu í Japan síðari hluta árs 2002 og tæknin kynnt þar í fyrsta
skipti opinberlega fyrir vélaframleiðendum. Viðtökurnar voru afar
jákvæðar og mikilvæg viðskiptasambönd náðust. Árið 2004 var gerð-
ur framleiðslu- og söluleyfissamningur við japanska fyrirtækið New
Device.

Samhliða, í samstarfi við svissneska fyrirtækið Huegly Tech, hef-
ur Kristján hannað gaskerfi fyrir dísilvélar og eru nú um tuttugu vél-
ar í prufukeyrslu. Hefur ekkert vandamál komið upp varðandi kerfið.
Talsvert minni mengun fæst með brennslu á gasi í dísilvélum heldur
en með dísilolíu og mun minni viðhaldskostnaður. Gas er einnig mun
ódýrara erlendis heldur en olía. Þarna eru miklir möguleikar fyrir
Fjölblendi á komandi árum. Starfsmenn Fjölblendis eru nú að leggja
lokahönd á frumgerðir fyrir þrjá vélaframleiðendur og lofar fram-
haldið mjög góðu. 

Eigendur Fjölblendis eru yfir 100 talsins, jafnt stórir sem smáir.
Kristján er ánægður með hluthafahópinn sem samanstendur af ein-
staklingum sem hafa mikla trú á hugmyndinni. „Þetta fólk hefur sýnt
ótrúlegan skilning og biðlund og nú gæti það uppskorið ríkulega.“ 

Margir þeirra sem starfa innan sprotafyrirtækja þekkjast. Þeir
reyna eftir fremsta megni að vera hver öðrum til halds og trausts.
Stóru fyrirtækin, sem voru eitt sinn í sömu sporum og Fjölblendir,
hjálpa einnig til og nefnir Kristján stórfyrirtækin Össur og Marel sem
dæmi. „Mesta hjálpin fyrir okkur er að geta leitað til þeirra sem hafa
verið í svipuðu sporum og við í dag og þekkja ferilinn,“ segir Kristján.

PENINGA VANTAR
Að gera hugmynd að veruleika er hægara sagt en gert og víst er að

fáir hugvitsmenn klára dæmið eins og sagt er. Það þarf að tryggja að-
gengi að fjármögnun, finna rétta starfsfólkið og réttu aðilana til að
selja vöruna. 

„Það er ekki ofsögum sagt að erfiðlega gangi að fjármagna sprota-
fyrirtæki. Mikill tími hjá mér fer í að tryggja fjármögnun í stað þess
að vinna að hugverkunum. Ef til vill verður
maður að sætta sig við það að þetta sé hluti af
því að standa í rekstri sem þessum. Oft getur
staðan verið erfið og leita þarf leiða til að kom-
ast í gegnum ferlið mánuð fyrir mánuð.“ Krist-
ján bendir á að endaspretturinn sé margfalt
dýrari en samanlögð útgjöld margra ára á und-
an og þá sé nauðsynlegt að geta komist í nægjanlegt fjármagn til að
dæmið gangi upp. Hann þekkir nokkur dæmi þess að sprotafyrirtæki
séu með tilbúna vöru en geti ekki komist í markaðssetningu vegna
fjárskorts og þá er ekki verið að tala um hærri fjárhæðir en 10– 50
milljónir. Þess konar fjárhæðir virðist vera með öllu vonlaust að nálg-
ast, hvort sem er í formi lána eða hlutafjár. Lánastofnanir og þeir sem
hafa fjármagn ættu að skoða það alvarlega hvort þær gætu ekki kom-
ið að verulegu liði og veðjað á viðkomandi hugmynd að vandlega og
faglega athuguðu máli með viðkomandi frumkvöðlum. 

Öllu máli skiptir að hafa gott starfsfólk. Þegar komið er að vissum
tímapunkti í starfseminni þarf að færa út kvíarnar og ráða fleira
starfsfólk. Á seinni stigum þróunarvinnunnar er orðið mjög erfitt og
nánast vonlaust að sinna öllu sjálfur en þá fer til dæmis mikill tími í
fjáröflun og alls kyns verk er lúta að samningagerð og ferðalögum. 

HUGVITIÐ NÆSTA STÓRIÐJA
Þegar komið er að því að selja vöruna tekur við mikil vinna. Krist-

ján dregur ekki dul á það, að eitt erfiðasta verkefni frumkvöðla eða
sprotafyrirtækja er að ná athygli stóru fyrirtækjanna sem langflest
hafa í stefnu sinni að taka ekki inn utanaðkomandi hugmyndir. „Við
hér á Íslandi erum ekki ein um þann vanda að keppast við að kynna og

selja hugmyndir. Alls staðar stefna frumkvöðl-
ar að því sama, að kynna hugmyndir sínar fyrir
þeim sem taka ákvarðanir. Ákvarðanir geta síð-
an tekið ótrúlega langan tíma. Þá skiptir máli að
gefast ekki upp þó að viðtökur verði neikvæðar
í fyrstu,“ segir hann. 

Mikið verk er óunnið í að gera hugvit að við-
urkenndum iðnaði, þó svo að baki alls sem við umgöngumst liggi hug-
vit. Kristján telur samt bjarta framtíð vera yfir íslenskri nýsköpun og
hugvitsgerð. „Framtíð okkar liggur meðal annars í að vinna á sviði há-
tæknilausna og verðmæts iðnaðar. En einfaldleikinn er bestur því ein-
faldar hugmyndir og vörur geta skapað mestu verðmætin. Við eigum
að hafa áhrif á hönnun vörunnar og þróunarferli hennar en eigum
minni möguleika á fjöldaframleiðslu í miklum mæli. Hugmyndaauð-
urinn hér á landi er mikill og frumkvæðið er til staðar,“ segir Kristján
að lokum.

Fr
ét

ta
bl

að
ið

/V
al

li

KRISTJÁN B. ÓMARSSON VINNUR AÐ ÞRÓUN ELDSNEYTISKERFA „Hugmynd selur
sig ekki sjálf, óhemju vinnu þarf að leggja í hugmynd þar til hún er orðin að söluvöru.“

Hugvitið er þrotlaus vinna
Framleiðir umhverfisvænt eldsneytiskerfi fyrir vélar. Kallar á meira fjármagn 
til nýsköpunar. Eggert Þór Aðalsteinsson hitti Kristján Ómarsson frumkvöðul í
Fjölblendi og ræddi við hann um fyrirtækið og framtíðina í orkumálum.

Fyrirtækið: Fjölblendir ehf.
Frumkvöðullinn: Kristján B. Ómarsson

Hugmyndin: Eldsneytiskerfi byggt á albrunatækni
sem minnkar mengun og er ódýrt í framleiðslu

Fjöldi starfsmanna: 3

Lánsfé skilar
sér til baka

Nýsköpunarsjóður hefur nær
ekkert lánað í mörg ár enda
hefur hann úr litlu sem engu að
moða. Tveir til þrír milljarðar
þyrftu að vera til ráðstöfunar á
hverju ári. Sú upphæð myndi
margfalda sig eftir 10 til 15 ár
í innkomu fyrir þjóðarbúið en
það er sá meðaltími sem tekur
að koma hugmynd á markað að
sögn Kristjáns. „Sem sagt: ekki
loka dyrunum strax og ekki
gefa neina skýringu. Það þurfa
ekki margar hugmyndir að
ganga upp til að borga skaðann
af þeim sem ekki verða arð-
bærar. Jafnvel þótt hugmynd
verði ekki arðbær þá verða til
mikil verðmæti í þekkingu og
atvinnusköpun sem getur leitt
til arðsemi í einhverri nýrri
mynd síðar.“

Spáð í
banka
Ekkert lát er á siglingu bankanna
og búumst við spákaupmenn við
góðum uppgjörum frá þeim á
fyrsta ársfjórðungi. Við höfum
verið að styrkja stöðu okkar í
þeim öllum að undanförnu. KB
banki mun kaupa Singer &
Friedlander. Stjórnendur breska
bankans eru orðnir Íslandsvinir
fyrir löngu. Komu hingað í lax í
fyrra og eru meira en tilbúnir
undir nýtt eignarhald íslenskra
toppforingja. Hluthafarnir eru
heldur ekki stórt vandamál. Í
fyrsta lagi eru þeir flestir fag-
fjárfestar og ekki spillir heldur
að Íslendingar eru þegar margir
í hópi hluthafa breska bankans.
Það var nefnilega ekki bara
Burðarás sem keypti í Singer til
þess að ná skammtímahagnaði,
heldur var spákaupmaðurinn á
horninu með í leiknum og er nú
þegar stoltur eigandi hlutafjár í
þessum virðulega breska banka.
Geest er einnig í eignasafninu,
auk smá hlutar í easyJet, Finn-
air, Carnegie og Low & Bonar.
Spákaupmaðurinn hefur hins
vegar dregið verulega úr íbúða-
eign sinni, en lét undan þrýstingi
ættingja, vina, kunningja, maka
þeirra og barna og sótti um lóð í
Lambaseli í þeirra nafni. 

Áhuginn beinist samt enn sem
komið er að bönkunum. Straum-
ur er spennandi, því þar á eftir
að leysa úr því í hvoru fyrirtæk-
inu Straumur ætlar að eiga, Ís-
landsbanka eða Tryggingamið-
stöðinni. Orðrómur er á kreiki
um að Straumi finnist ekkert
gaman að leika sér með TM-
mönnum, en það er náttúrlega
ekki víst að það risti djúpt. Það
er samt líklegt að spenna verði í
kringum athafnir Straums á
næstunni. Sama má segja um Ís-
landsbanka. Hermt er að alltaf
sé hægt að fá hrökkbrauð með
nýjum geitaosti í Íslandsbanka
vegna tíðra Noregsferða. Vinur
spákaupmannsins í bankanum
segir að allt sé á fullu við að nú-
tímavæða fjármálakerfi Noregs
og kynna Norðmönnum mögu-
leika nútímalegrar fjármála-
þjónustu, svo sem skulda.

Landsbankinn er búinn að auka
hlutafé til að mæta vextinum og
mun áfram leita tækifæra til
hraðvaxtarins. Bankinn hefur
náð til sín talsverðum fyrir-
tækjaviðskiptum að undanförnu
og ætlar sér stóra hluti með við-
skiptatengsl verðbréfafyrirtæk-
isins Teather & Greenwood. 

KB banki er einnig spennandi um
þessar mundir. Bankinn á þegar
tuttugu prósent í Singer & Fried-
lander og líklegt að kaupin verði
á rúma sextíu milljarða. Eigið fé
breska bankans er um fjörtíu
milljarðar, þannig að hann er
frekar léttur í vasa KB banka.
KB banki er fullur af peningum
og má búast við að eitthvað
fleira sé komið á innkaupalist-
ann. Spákaupmaðurinn hjó eftir
því að Sigurður Einarsson talaði
á aðalfundi bankans um að bank-
inn hygðist byggja upp starf-
semi sína á kjarnamörkuðum
sínum og nágrenni. Þykir það
benda til Eystrasaltsins og ekki
kæmi á óvart þótt bankinn keyp-
ti fjármálafyrirtæki innan
skamms sem hefði starfsemi á
þeim slóðum, jafnvel þótt höfuð-
stöðvar þess væru annars staðar.

S P Á K A U P M A Ð U R I N N
Á  H O R N I N U
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Arð-
greiðsla

Singer & Friedlander (SF)
ætlar að greiða út arð
sem svarar 4,5 pensum á
hvern hlut. Heildarupp-
hæð arðgreiðslunnar er
því um 7,8 milljónir
punda eða um 900 millj-
ónir króna. KB banki,
sem á um 20 prósent í SF,
ætti því að fá tæpar 180
milljónir króna í sinn hlut
miðað við 20 prósenta
eignarhlut í félaginu.

Dótturfélag SÍF fær verð-
laun frá Sainsbury´s:

Besti sam-
starfsaðilinn

Breska verslanakeðjan Sains-
bury´s hefur veitt Lyons
Seafoods, dótturfélagi SÍF hf. í
Bretlandi, verðlaun fyrir fram-
úrskarandi frammistöðu sem
besti samstarfsaðili en fyrirtæk-
ið er helsti birgir verslanakeðj-
unnar í kældum skelfiskafurð-
um.

Lyons Seafoods hefur aukið
sölu til Sainsbury´s verslanakeðj-
unnar jafnt og þétt síðastliðin ár
en í fyrra nam aukningin 60%
milli ára. Þetta samstarf hefur
orðið til þess að Sainsbury´s er
leiðandi verslanakeðja í Bret-
landi í sölu kældra skelfisk-
afurða með um 42% markaðs-
hlutdeild.

Ole Norgaard, forstjóri Lyons
Seafoods, segir alltaf ánægjulegt
að fá verðlaun fyrir góða
frammistöðu í viðskiptum, ekki
síst frá fyrirtæki eins og Sains-
bury´s. Hann segir verðlaunin
vitna um góða frammistöðu
starfsfólks Lyons Seafoods. SÍF
keypti Lyons Seafoods sumarið
2003. - dh

Rekstrarkostnaður Strætó bs.
var 2,1 milljarður króna á síðasta
ári en kostnaður við rekstur
vagnanna er stærsti einstaki
kostnaðarliðurinn, um 1,8 millj-
arðar króna. Eigin tekjur af
rekstri Strætó á síðasta ári voru
825 milljónir króna þannig að
tæplega 1,3 milljarða tap er af
rekstri félagsins. Tapið er fjár-
magnað með framlagi eigenda

sem eru sveitarfélögin á höfuð-
borgarsvæðinu. 57 milljóna
króna afgangur varð af rekstri
Strætó bs. á síðasta ári miðað við
áætlun og segir í frétt frá Strætó
að niðurstaðan sýni sterka stöðu
fyrirtækisins og góðan árangur
starfsmanna í rekstri. - dh

STRÆTÓ BS.
Kostnaður yfir tvo milljarða

VEL STÆÐUR BANKI Seðlabankinn á
milljarð í Bandaríkjadölum.

Seðlabankinn í lok mars:

Á milljarð
í dollurum

Seðlabankinn keypti gjald-
eyri á Íslandi fyrir 600 milljónir
króna í mars til að viðhalda
gjaldeyrisstöðu sinni. Á bankinn
núna tæpa 60 milljarða króna í
erlendum gjaldeyri sem jafn-
gildir 982 milljónum Banda-
ríkjadala.

Markaðsskráð verðbréf í
eigu bankans námu 2,6 milljörð-
um króna í marslok miðað við
markaðsverð.

Kröfur Seðlabankans á inn-
lánsstofnanir hækkuðu um 3,7
milljarða króna í mars. Á móti
hækkuðu skuldir Seðlabankans
við innlánsstofnanir um þrjá
milljarða í mánuðinum.

Nettóinnistæður ríkissjóðs
og ríkisstofnana lækkuðu um 1,8
milljarða króna og námu 23,2
milljörðum króna í lok mars. -bg

Hagnaður miðað við áætlun:

Eigendur borga yfir
milljarð með Strætó
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Eggert Þór Aðalsteinsson
skrifar

Sparisjóðirnir hafa hver á fætur
öðrum birt uppgjör fyrir árið
2004 og fara þeir ekki varhluta af
góðærinu frekar en aðrar fjár-
málastofnanir. Samanlagður
hagnaður stærstu sparisjóðanna
varð meiri en nokkru sinni fyrr
og efnahagur þeirra þandist út.

Hagnaður sparisjóðanna er að
miklu leyti litaður af frábærri
vertíð á verðbréfamarkaði í
fyrra. Gengishagnaður sex
stærstu sparisjóða landsins af
hlutabréfa- og skuldabréfavið-
skiptum var hærri en hagnaður
þeirra eftir skatta. En það er svo
sem ekkert nýtt að sparisjóðirnir
byggi afkomu sína á viðskiptum
með verðbréf. Sparisjóðirnir
settu Kaupþing á markað árið
2000 og högnuðust gríðarlega
fyrir vikið. Sumir sparisjóðanna
hafa enn sterk tengsl við KB
banka, arftaka Kaupþings. Spari-
sjóður Reykjavíkur (SPRON),
Sparisjóður Keflavíkur (SPKEF)
og Sparisjóður Mýrasýslu (SPM)
eru meðal eigenda Meiðs, stærs-
ta hluthafans í KB banka sem
tvöfaldaðist að markaðsvirði árið
2004.

En þótt uppgjörin hafi verið
góð er full ástæða fyrir stjórn-
endur sparisjóðanna að skoða
framtíðarstöðu sína gagnvart
risabönkunum og spyrja sig
hvort sóknarfærin liggi í því að
sameina sjóði, hagræða og fækka
útibúum, einkum á höfuðborgar-
svæðinu og bæta þannig rekstur-
inn af hefðbundinni bankastarf-
semi.

STÆRSTUR EN ALEINN
SPRON fór langt fram úr öðrum
sparisjóðum á síðasta ári hvað
varðar vöxt og hagnað. Gengis-
hagnaður SPRON var um 1.700
milljónir króna sem var 250
milljónum króna hærri upphæð
en hagnaður sjóðsins eftir skatta.
Það er eftirtektarvert að sjóður-
inn skilaði langtum meiri hagn-
aði fyrstu sex mánuði ársins, um
1.300 milljónum króna, en á sein-
ni hluta ársins sem að jafnaði er
mun betri. 

Þetta bendir bæði til þess að
sjóðurinn sé mjög háður afkomu
á fjármálamörkuðum og að hefð-
bundin bankastarfsemi sé ekki
að ganga nægilega vel. Undir-
stöður sjóðsins eru samt traustar
og tekjurnar koma víða að.
Frjálsi fjárfestingarbankinn,
sem er í eigu SPRON, skilar góðu
uppgjöri ár eftir ár og lánar
grimmt í fasteignasprenging-
unni.

Efnahagsreikningur SPRON
óx upp í tæpa 69 milljarða króna
úr 52 milljörðum. Þessi mikli
vöxtur tók sinn toll en eiginfjár-
hlutfall sjóðsins stóð í 10,4 pró-
sentum í árslok. Vegna þess
stendur til að þrefalda stofnfé
sjóðsins þannig að það fari í 1,9

milljarða króna. Stjórn sjóðsins
hefur heimild til að auka það svo
í 4,3 milljarða króna. Stofnfjár-
aukning sem þessi er einsdæmi á
Íslandi en eflaust býr meira að
baki en það eitt að styrkja eigin-
fjárgrunninn.

Það er ljóst að eftir að samein-
ingarviðræður SPRON og SPV
runnu út í sandinn síðastliðið
haust á SPRON litla samleið með
hinum sparisjóðunum þótt ekk-
ert skuli útiloka í þeim efnum. Á
heimasíðu Sambands íslenskra
sparisjóða er
SPRON ekki talið
upp á meðal spari-
sjóðanna í land-
inu. KB banki og
tengd félög eru
mjög áberandi í
stofnfjáreigenda-
hópi SPRON og
virðist sem að
leiðir þeirra muni
liggja saman fyrr eða síðar.
Þeirri hugmynd hefur verið
fleygt fram að SPRON kaupi úti-
búanet KB banka. 

VÉLSTJÓRAR VIÐ STÝRI
Sparisjóður vélstjóra (SPV) hef-
ur líkt og SPRON styrkt stöðu
sína gríðarlega á undanförnum
árum en með allt öðrum hætti.
Vélstjórar hafa treyst á að hefð-

bundin banka-
rekstur skili
h a g n a ð n u m
fremur en verð-
bréfaviðskipti.
B a n k a m e n n
hljóta að líta til
vélstjóra þegar
þeir velta því
fyrir sér hvern-
ig eigi að reka
banka með
„gamla laginu“.
Síðustu þrjú árin

hefur kostnaðarhlutfall sjóðsins
verið um og undir 50 prósent og
er Íslandsbanki sennilega eini
bankinn sem er með álíka lágt
hlutfall.

Vélstjórar hafa í seinni tíð
verið að sækja fram á öðrum
sviðum, stóraukið fjárfestingar í
öðrum fjármálafyrirtækjum eins
og MP fjárfestingabanka og eru
næststærstir í SP fjármögnun á

eftir Landsbankanum. Eiginfjár-
hlutfall SPV er hátt sem gefur
honum tækifæri til enn frekari
vaxtar. Forsvarsmenn sjóðsins
hafa lýst því yfir að sameining
við aðra sparisjóði komi sterk-
lega til greina og eru þá Spari-
sjóður Hafnarfjarðar (SPH) og
Sparisjóður Kópavogs (SPK)
taldir líklegir. 

Þessir tveir sjóðir hafa glímt
við nokkra erfiðleika síðustu árin

en nú horfir til
betri vegar.
SPH, sem er
rótgróin stofn-
un í Firðinum,
fór of geyst í
ú t l á n a þ e n s l -
unni í kringum
síðustu alda-
mót og hefur
verið að súpa
seyðið af því
síðan. Það
sama má segja
um Kópavogs-
sjóðinn.

SAMÞJÖPPUN
Á LANDS-
BYGGÐINNI
Þrír til fjórir
sparisjóðir á
landsbyggðinni
hafa burði til
stórræða á
næstu árum.
Sparisjóðurinn
í Keflavík hef-
ur hagnast yfir
milljarð króna
á síðustu
tveimur árum.

Staða hans er sterk
á einu stærsta
þ é t t b ý l i s s v æ ð i
landsins. Spari-
sjóður Mýrasýslu
er mjög áberandi í
öllu athafnalífi á
Vesturlandi og víð-

ar því Borgnesingar hafa verið
manna duglegastir að kaupa upp
aðra sparisjóði eins og Sparisjóð
Siglufjarðar og hafa nú eignast
allt stofnfé í Sparisjóði Ólafs-
fjarðar. Ætlunin er að sameina
sparisjóðina tvo.

Sparisjóður Vestmannaeyja
hefur höggvið í sama knérunn og
SPM. Vestmannaeyingar líta á
allt Suðurland sem sitt starfs-

svæði og reka sparisjóð á Sel-
fossi og eiga stærstan hluta
stofnfjár í Sparisjóði Horna-
fjarðar. Skilaði sjóðurinn yfir 120
milljóna króna hagnaði. 

Líkt og í Eyjum var afkoma
Sparisjóðs Norðlendinga góð en
arðsemi eigin fjár nam um 27
prósentum. Aðeins SPRON skil-
aði hærri arðsemi á síðasta ári. 

Sparisjóðum á landsbyggðinni
hefur farið fækkandi með sam-
einingum. Sparisjóðir Mýrasýslu
og Vestmannaeyja hafa tekið upp
merki gamla Búnaðarbankans og
yfirtekið minni sjóði en líklega
verður þróunin sú að sparisjóð-
um eigi eftir að fækka umtals-
vert úti á landi á næstu árum.
Margir landsbyggðarsjóðir eru
hreinlega allt of litlir til að eiga
sér sjálfstæða framtíð og því
munu stærri sparisjóðir reyna að
eignast stofnfé þeirra minni og
gera þá að dótturfélögum.

RÓLEGT Á VÍGSTÖÐVUNUM 
Staðan í sparisjóðakerfinu er sú
að boðorðin eru samvinna og
samþjöppun. Eftir því sem við-
skiptabankarnir þrír verða stær-
ri því erfiðara er fyrir sparisjóð-
ina að sitja og bíða. Samkeppni
banka og sparisjóða um hylli ein-
staklinga og fyrirtækja er hörð
og gera viðskiptavinir banka-
kerfisins sífellt meiri kröfur til
fjármálastofnana. Meðal spari-
sjóðanna er fylgst grannt með
þróun mála í SPRON þar sem
stórfelld aukning stofnfjár
stendur fyrir dyrum. Margir
vilja vita hvað stendur til í höfð-
uðstöðvum SPRON. En þar sem
að SPRON hefur dregið sig að
mestu út úr sparisjóðasamstarf-
inu eru meiri líkur á því að aðrir
sparisjóðir leiti hófanna að sam-
starfi.

Það er svo annar handleggur
hvernig gangi að mynda stærri
heildir í sparisjóðakerfinu.
Sparisjóðirnir eru nátengdir sín-
um byggðarlögum, hvort sem
það er á höfuðborgarsvæðinu eða
annars staðar. Ekki er talið víst
að allir fallist á það að missa yfir-
ráðin yfir „okkar“ sparisjóði. Það
verður væntanlega hlutverk
yngri stjórnenda í sparisjóðun-
um að hefjast handa – væntan-
lega á næstu misserum.

Í skugga hákarlanna
Gengishagnaður var meiri en rekstrarhagnaður eftir skatta. 
Samþjöppun innan sparisjóðafjölskyldunnar gæti hafist á þessu ári. SPRON er sér á báti.

Er hægt að breyta
sparisjóði í hlutafélag?
Svarið er já en breytingin er háð ýmsum skilyrðum. Tveir þriðju
hlutar stofnfjáreigenda, sem ráða yfir 67 prósentum atkvæða á
fundi stofnfjáreigenda, geta samþykkt að breyta sparisjóði í hluta-
félag að fengnu samþykki Fjármálaeftirlitsins. Sparisjóðurinn sam-
einast þá hlutafélagi sem áður hefur verið stofnað. 

Við breytinguna þarf að vera búið að meta sparisjóðinn á mark-
aðsvirði. Stofnfjáreigendur fá einungis hlutafé sem gagngjald fyrir
stofnfjárhluti sína og er það í sama hlutfalli og stofnfé var af verð-
mæti sparisjóðsins fyrir breytingu. 

Það sem rennur ekki til stofnfjáreigenda fer til
sjálfseignarstofnunar sem stofnfjáreigendur hafa
litla sem enga stjórn á. Vegna þess hvað sjálfseign-
arstofnunin myndi eiga stóran eignarhlut í nær öll-
um sparisjóðum, ef þeir breyttu sér í hlutafélög, og
hvað stofnfjáreigendur hefðu lítil áhrif á stjórnun
stofnunarinnar þykir fáum fýsilegt að breyta spari-
sjóðum í hlutafélög.

Tveir sparisjóðir eru reknir sem hlutafélög,
Sparisjóður Kaupþings og Netbankinn, sem er í
eigu SPRON, en rekstrarformi þeirra var breytt
fyrir gildistöku núverandi laga um fjármálafyrir-
tæki.

RISASPARISJÓÐUR Í BÍGERÐ SPRON
ætlar að auka stofnfé á næstu vikum og
verður þar með langstærsti sparisjóður
landsins. Í samanburði við viðskiptabank-
ana er SPRON þó hálfgert peð.

FUNDUR STOFNFJÁREIGENDA Sameiningar og uppkaup innan sparisjóðanna hafa ein-
ungis verið á landsbyggðinni meðal lítilla sparisjóða. Endalaus vöxtur viðskiptabankanna
verður væntanlega til þess að stóru sparisjóðirnir gangi til samningaborðsins.

Sparisjóðirnir eru 25 að tölu. Þeir eru:
nb.is – sparisjóður hf.
Sparisjóður Bolungarvíkur
Sparisjóður Hafnarfjarðar
Sparisjóður Hornafjarðar
Sparisjóður Húnaþings og Stranda
Sparisjóður Höfðhverfinga
Sparisjóður Kaupþings hf.
Sparisjóður Keflavíkur
Sparisjóður Kópavogs
Sparisjóður Mýrasýslu
Sparisjóður Norðfjarðar
Sparisjóður Norðlendinga
Sparisjóður Ólafsfjarðar
Sparisjóður Ólafsvíkur
Sparisjóður Reykjavíkur og nágrennis
Sparisjóður Siglufjarðar
Sparisjóður Skagafjarðar
Sparisjóður Strandamanna
Sparisjóður Suðurlands
Sparisjóður Suður-Þingeyinga
Sparisjóður Svarfdæla
Sparisjóður Vestfirðinga
Sparisjóður Vestmannaeyja
Sparisjóður vélstjóra
Sparisjóður Þórshafnar

S P A R I S J Ó Ð I R N I R

Hagnaður 2004 Gengishagnaður Efnahagsreikningur Eigið fé
SPRON 1465       1747      68749 5947
SPH   319        615      38584       3082
SPV   683        410      29730       4978
SPKEF  409        532      26311       2682
SPM   192        73      15870       1413
SPK   134        80      10870       734 
Alls   3202       3457      190114      18836

R E I K N I N G A R  S P A R I S J Ó Ð A N N A
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Í byrjun júní var samþykkt á
Alþingi að breyta Póst- og
símamálastofnun ríkisins í
hlutafélagið Póstur- og sími
hf. Hlutafélagið Póstur og sími
hóf störf í ársbyrjun 1997.

Í ársbyrjun 1998 er póst- og
símaþjónusta aðskilin í tvö hluta-
félög. Landssími Íslands hf. og Ís-
landspóstur hf. hófu starfsemi.
Umræða um sölu hlutabréfa í
Landssíma Íslands hf. hófst.

Eftir þingkosningar kom fram í
stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar
að hefja skyldi undirbúning að
sölu Landssímans. 

Ríkisstjórnin samþykkti í febrúar að undirbúa
sölu hlutafjár Símans. Einkavæðingarnefnd
skrifað bréf og falið að gera tillögur um hvernig
standa skuli að sölu fyrirtækisins. 

Í lok janúar 2001 skilaði einkavæðingarnefnd ít-
arlegri skýrslu til samgönguráðherra þar sem
farið var yfir þau atriði sem hún taldi að taka
þyrfti afstöðu til áður en til sölu á hlutabréfun-
um kæmi. Lagði nefndin til að sala Símans yrði
hafin sem fyrst.

Ákveðið var að stefna að því að selja í fyrsta
áfanga samtals 24 prósent hlutafjár Símans, til
almennings, starfsmanna og stofnanafjárfesta í
miðjum júní. Sala til kjölfestufjárfesta, 25 pró-
sent, færi fram fyrir lok ársins. 

Tíminn til að undirbúa söluna var kna
efnahagsástandið óhagstætt. Um vorið
einkavæðingarnefnd þá ákvörðun að 
fyrsta áfanga sölunnar til haustsins. Áf
að selja 25 prósent til kjölfestufjárfest
ársins.

Samgönguráðherra fékk í maí samþykkt frum-
varp til laga á Alþingi um sölu ríkissjóðs á öllu
hlutafé í Símanum. Í kjölfarið samdi einkavæð-
ingarnefnd við PricewaterhouseCoopers og
Búnaðarbankann um ráðgjöf við söluna.

Niðurstaða verðmats PwC var að verðmæti eigin
fjár Landssímans var að meðaltali 45 
milljarðar. Þetta jafngilti að gengi hlutabréfa var
að meðaltali 6,38 en veittur var 10 prósenta af
sláttur frá meðalgenginu, það er á genginu 5,75.

Sala til alme
sala 19. til 2
vonir stóðu t
um 5% hlut

Framkvæmdanefnd um einkavæðingu hefur
ekki enn tekið ákvörðun um hvert vægi verðs
verður þegar tilboð í Símann verða metin. 

Jón Sveinsson, formaður einkavæðingar-
nefndar, segir unnið að því að meta vægi allra
þátta sem koma til greina við mat á tilboðum.
„Erum við að tala um að verðið vegi 40 pró-
sent, 50 prósent, 60 prósent eða 70 prósent?
Það ræðst auðvitað heilmikið af því, en vænt-
anlega yrði munurinn að vera lítill til þess að
verðið réði ekki nánast úrslitum,“ segir Jón.
Enn sé verið að fara yfir fjölmarga þætti með
ráðgjöfum einkavæðingarnefndar frá Morg-
an Stanley og niðurstöður þeirrar vinnu verði
kynntar fljótt. Ferlið eigi því að vera mjög
gagnsætt og byggt á hlutlægum aðferðum.

Auk verðhugmynda verður meðal annars
horft til eftirfarandi þátta við mat á tilboðum:
Fjárhagslegs styrks og lýsingar á fjármögn-
un, reynslu af rekstri fyrirtækja, hugmynda
og framtíðarsýnar varðandi rekstur Símans,
starfsmenn fyrirtækisins og þjónustu í þétt-
býli og dreifbýli næstu fimm árin.

Þetta hafa starfsmenn greiningardeilda
Landsbankans og Íslandsbanka gagnrýnt og
sagt ferlið við fyrstu sýn sýnast ógagnsætt.
Það eigi við þau skilyrði sem sett séu og kröfu
um reynslu fjárfestahópsins. Það komi á óvart
að almenningi skuli ekki boðið að taka þátt í
einkavæðingunni milliliðalaust eins og þegar
ríkisbankarnir voru seldir.

VERÐUR AÐ SELJA TIL ALMENNINGS
Jón Sveinsson segir það vilja ríkisins að Sím-
inn komist í eigu almennings, að minnsta kosti
að hluta til. Því sé það skilyrði sett að 30 pró-
sent af heildarhlutafé Símans verði seld al-
menningi og öðrum fjárfestum. Eru lífeyris-
sjóðir og aðrir hafðir í huga í því samhengi en
ekki er tilgreint strax hversu stór hluturinn til
þeirra verður. Þetta verði að gerast fyrir árs-
lok 2007.

Þegar sala Símans var kynnt kom fram að
með því að selja allan eignarhlut ríkisins til
eins hóps fengist hærra verð. Því væri ekki
valin sú leið að halda 30 prósentum af hluta-
fénu eftir og selja beint til almennings. Vænt-
anlegir fjárfestar væru tilbúnir til að greiða
hæsta verð fyrir allt eigið fé Símans í einu.
„Það var grundvallarpunkturinn sem gengið
var eftir í því efni,“ sagði Jón. Ekki hefði ver-
ið gerð könnun á því hvort hærra verð fengist
ef engar takmarkandi reglur giltu um eignar-
haldið.

„Við göngum út frá því að almennar reglur
Kauphallarinnar gildi í því efni þegar fyrir-

tæki eru sett á markað með þessu hætti,“
sagði Jón spurður um fyrirkomulag á sölu
hlutabréfa til almennings. Það yrði í verka-
hring væntanlegra eigenda að ákveða verðið
með hliðsjón af markaðsaðstæðum á þeim
tíma. Ríkið kæmi ekki að þessu ferli með bein-
um hætti en fylgdist með að farið yrði eftir
öllum skuldbindingum í sölusamningum. Í
samtali við Fréttablaðið segir hann eigendur
Símans ekki geta sett verðið það hátt að eng-
inn vilji kaupa. Þeir verði að losa sig við þessi
30 prósent.

ENGIN SKILYRÐI 2008
„Grundvallarhugsunin er sú að enginn einn
fari með 51 prósenta hlut fram að skráningu
félagsins á aðallista. Eftir það, þegar slík
skráning hefur farið fram í árslok 2007 í síð-
asta lagi og seldur hefur verið 30% eignar-
hlutur til almennings og annarra fjárfesta, þá
getur eigandinn gert það sem hann vill,“ seg-
ir Jón um það skilyrði að enginn megi eiga
meira en 45 prósent í Símanum. Af því leiðir
að minnst þrír ótengdir aðilar verði að vera á
bak við hvert tilboð.

„Þetta fellur að þeirri hugsun að æskilegt
sé að fyrirtæki af þessu tagi sé að minnsta
kosti með einhverjum hætti í dreifðri eignar-
aðild – ekki á hendi eins aðila, einnar fjöl-
skyldu, einnar samstæðu,“ segir Jón. Það skil-
yrði að Síminn eigi að vera skráður á aðallista
Kauphallarinnar fyrir árslok 2007 gefi það
sterkt til kynna að ríkisstjórnin vilji að félag-
ið verði að hluta til í almenningseigu.

VERÐIÐ EKKI GEFIÐ UPP
Jón segir ekkert verðmat gefið upp eins og
gert var fyrir söluna árið 2001. Þá varð einka-
væðingarnefnd að setja verðmiða á fyrirtæk-
ið í sölu til almennings og smærri fjárfesta.
„Ef verið er að leita eftir tilboðum frá fjár-
festum þá gefa menn ekki upp verðmat fyrir-
tækisins fyrirfram. Það horfir öðruvísi við ef
verið er að selja hlut til almennings. Þá verð-
ur að upplýsa á hvaða gengi verið er að selja
fyrirtækið og hvert verðmæti þess er,“ segir
hann.

Þeir aðilar, sem Fréttablaðið hefur rætt við
og eru að íhuga tilboð í Símann, segja Símann
verðlagðan of hátt miðað við símafyrirtæki í
Evrópu. Miða þeir þá við þær upphæðir sem
nefndar hafa verið í opinberri umræðu og eru
á bilinu 50 til 60 milljarðar. Þetta sé þó í sam-
ræmi við þróun á íslenska hlutabréfamark-
aðinum, sem hækki stöðugt. Þegar erlendir
fjárfestar beri fjárfestingatækifæri í Síman-
um saman við önnur í Evrópu sé niðurstaðan
óspennandi. Þó hafi nokkuð margir komið
hingað til lands til að kynna sér betur Símann
og þau tækifæri sem liggi í rekstri hans, aðil-
ar eins og Cinven í Bretlandi, Blackstone
Group og Providence Equity í Bandaríkjun-
um.

SÍMINN VAR METINN Á 45 MILLJARÐA
Í apríl og maí árið 2001 unnu sérfræðingar
PricewaterhouseCoopers (PwC) í London og
Reykjavík verðmat á Landssíma Íslands. Var
fyrst og fremst stuðst við aðferð sem miðar
að því að núvirða áætlað sjóðstreymi félags-
ins til framtíðar. Niðurstaða PwC var að verð-

mæti eigin fjár Landssímans væri á bilinu 43
til 47 milljarðar króna eða að meðaltali 45
milljarðar. Þetta jafngilti að gengi hlutabréfa
væri 6,08 til 6,68 og að meðaltali 6,38.

Ákveðið var að verðleggja hlutabréfin í út-
boðinu miðað við tíu prósent afslátt frá meðal-
genginu eða á genginu 5,75. Var þessi afslátt-
ur talinn hæfilegur til að tryggja almenningi,
sem tæki þátt í útboðinu, sanngjarnan ávinn-
ing.

Greiningardeildir fjármálafyrirtækja, full-
trúar lífeyrissjóða og aðilar sem höfðu sýnt
áhuga á að kaupa stóra hluti í Símanum sögðu
margir verðið á hlutabréfunum of hátt. Einka-
væðingarnefnd sagði verðmatið á Símanum
rétt og eftir þeim reglum sem giltu, þótt ýms-
ir deildu á sjálfa verðlagninguna. Taldi nefnd-
in, eftir að hafa farið yfir nokkrar ábendingar,
ómögulegt að lækka verð hlutabréfanna til að
mæta væntingum á hlutabréfamarkaði. Ef
hlutafjárkaupendur hefðu ekki áhuga á þess-
um kaupum væri ekki um annað að ræða fyr-
ir ríkið en að halda áfram að eiga fyrirtækið.

Síminn ekki á hend
Formaður einkavæðingarnefndar segir grundvallarhugsunina við sölu Símans þá, að enginn einn aðili ná
skilyrði um eignarhald falla niður. Þá verður að vera búið að selja 30 prósent til almennings og annarra fj
færslu við matið. Björgvin Guðmundsson segir verðhugmyndir sem nefndar hafa verið á Símanum draga 

Stór markaðshlutdeild
Hlutdeild Símans á fjarskiptamarkaði var að mati greining-
ardeildar Íslandsbanka um miðjan febrúar 2005 76 prósent
á móti 24 prósenta hlutdeild OgVodafone. Telur bankinn að
frá árinu 2003 hafi eitt prósent markaðshlutdeild færst frá
Símanum yfir til OgVodafone. Vöxtur fjarskiptamarkaðar-
ins hafi verið 6,8 prósent í fyrra. Vöxtur Símans hafi verið
5,5 prósent en OgVodafone um 10 prósent.

Að mati greiningardeildar Kaupþings banka var upp-
gjör Símans fyrir árið 2004 undir væntingum. Það átti bæði
við um tekjur og hagnað. Hagnaður Símans nam rúmum
þremur milljörðum í fyrra.

50 milljarðar lágmarksverð
Greiningardeild Landsbankans Út frá hefðbundnum
kennitölusamanburði og hagnaði ársins 2004 myndi mark-
aðsverðmæti í kringum 40 milljarða króna vera ásættan-
legt. Við gerum hins vegar ráð fyrir að hagræðingarmögu-
leikar séu töluverðir og að óhætt sé að lækka eiginfjár-
hlutfallið með arðgreiðslum. Virði Landssímans er því að
minnsta kosti 50 milljarðar króna.

Greiningardeild Íslandsbanka Við hjá Greiningu Íslands-
banka teljum að verðmæti Símans sé á bilinu 40-60 millj-
arðar króna og líklega nær efri mörkum þess bils. Miðað
við afkomuna í fyrra jafngildir það V/H á bilinu 13-19,5 og
EV/EBITDA á bilinu 6,8-9,4. Nýir eigendur hafa möguleika
á að hagræða í rekstrinum, sem réttlætir hærri verðkenni-
tölur en ella.

Sölufyrirkomulag
2001 og 2005
SELDUR Í ÁFÖNGUM 2001
Áfangi 1: Almenningi og starfsmönn-
um verði seld 14 prósent af heildar-
hlutafé Símans. Smærri og meðalstór-
um fjárfestum verði gefinn möguleiki á
að bjóða samhliða í stærri hluti (2-3%
hverjum). Sá hlutur verði seldur eftir til-
boð og nemi alls 10 prósentum af heild-
arhlutafé. Samtals 24 prósent í fyrsta
áfanga sem átti að fara fram vorið 2001.

Áfangi 2: Kjölfestufjárfestum boðið að
leggja inn tilboð í 25 prósent hlutafjár
að loknu forvali. Átti salan að fara fram
síðari hluta ársins 2001. Þá átti sami
aðili að geta keypt 10 prósent til viðbót-
ar árið eftir. 

Áfangi 3: Tillögur um fyrirkomulag
sölu á 51 prósenti eignarhluta ríkissjóðs
voru ekki fullmótaðar. Leggja átti 
áherslu á að umtalsverður hluti í Sím-
anum yrði seldur erlendum fjárfestum.
Átti salan að hefjast á árinu 2002. Ekki
lá fyrir ákvörðun um hvort ríkið ætti að
halda eftir 15 til 20 prósentum í Sím-
anum til að selja síðar.

SELDUR Í EINU LAGI 2005
Áfangi 1: Stefnt að því að selja allan
eignarhlut ríkisins í einu til eins hóps
fjárfesta. Síminn verði seldur í júlí
næstkomandi. Þeir sem hafa áhuga á
að kaupa Símann eiga að skila inn
óbindandi tilboðum 6. maí. Þeir sem
hafa til þes getu, nægjanlega reynslu
og fjárhagslegan styrk til að ljúka kaup-
unum koma til greina sem kaupendur.

Áfangi 2: Einkavæðingarnefnd ákveð-
ur í samráði við Morgan Stanley hverj-
um skuli boðið að gera bindandi tilboð í
Símann. Fá þeir ítarleg gögn úr rekstri
fyrirtækisins til að byggja tilboð sitt á.
Auk þess að horfa á verð verður horft
til fjárhagslegs styrks og lýsingar á fjár-
mögnun, reynslu af rekstri fyrirtækja og
framtíðarsýnar varðandi rekstur Sím-
ans.

Áfangi 3: Einkavæðingarnefnd áskilur
sér rétt til þess að hafna öllum tilboð-
um. Ráðherranefnd um einkavæðingu
tekur að lokum ákvörðun um það, við
hvaða aðila verður samið að fengnum
tillögum einkavæðingarnefndar.

EINKAVÆÐINGANEFND Jón Sveinsson, formaður, Illugi Gunnarsso



Síðan kom í ljós að kaupendur höfðu ekki
áhuga. Í fyrsta áfanga sölunnar, þar sem al-
menningi og starfsmönnum var boðinn 14 pró-
senta hlutur í Símanum, seldist aðeins fimmt-
ungur. Kaupendur höfðu skráð sig fyrir um 5
prósent hlutafjár í félaginu en aðeins var gre-
itt fyrir 2,3 prósent. Af 2.588 sem skráðu sig
fyrir hlut voru rúmlega 600 starfsmenn. 

Selja átti kjölfestufjárfesti hlut fyrir árs-
lok 2001. Viðræður stóðu yfir við TeleDan-
mark (TDC) og héldu þær áfram í janúar
2002. Það var svo ljóst í lok febrúar að ekki
yrði af sölunni til TDC og var áformum um
sölu Símans hætt í kjölfarið.

Óhagstæðum aðstæðum var kennt um
hvernig fór. Hryðjuverkaárásir á Bandaríkin
11. september drógu úr viðskiptum um allan
heim. Mikið var talað um að verðið á Símanum
væri of hátt, gengi krónunnar var óstöðugt og
hagur fjarskiptafyrirtækja hafði versnað og
áhugi fjárfesta á þeim minnkað.

MORGAN STANLEY GÁFU ÁBENDINGAR
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins voru
skiptar skoðanir innan einkavæðingarnefndar
um hvort setja ætti yfirhöfuð einhverjar regl-
ur um hámarkseignarhlut, sem hver og einn
fjárfestir gæti keypt, og hvort horfa ætti til
annarra þátta en verðs. Niðurstaðan var að
lokum, eins og áður sagði, að miða við 45 pró-
senta eignarhlut og meta tilboðin út frá fjár-
hagslegum styrk tilboðsgjafa, framtíðarsýn
og reynslu af rekstri. Jón segir margar leiðir
hafa verið skoðaðar við söluna innan nefndar-
innar. Hlutverk ráðgjafanna frá Morgan

Stanley hafi verið að
koma með ábendingar
en ekki er farið eftir
öllu í smáatriðum. Það
hafi verið einkavæð-
ingarnefndar að velja
úr í því efni.

Aðspurður um
hvort sátt hafi verið
um þessa leið milli
s t jórnarf lokkanna
bendir Jón á að tillög-
urnar voru samþykkt-
ar í ráðherranefnd um
einkavæðingu og
kynntar í ríkisstjórn. 

FLEIRI Á MÓTI SÖLUNNI
Minnihluti þjóðarinnar, eða 42 prósent, er
hlynntur því að selja Landssíma Íslands. Tólf
prósent eru hlutlaus en 46 prósent andvíg
einkavæðingunni. Þetta kom fram í könnun
Gallup í febrúar síðastliðnum.

Mestur er stuðningurinn við sölu Símans í
aldurshópnum 25 til 34 ára en andstaðan er
mest í elsta aldurshópnum, 55 til 75 ára. Þá er
andstaðan mest utan höfuðborgarsvæðisins,
54 prósent, en yfir helmingur íbúa í nágrenni
Reykjavíkur styður söluna.

Þá eru kjósendur Sjálfstæðisflokksins og
Samfylkingarinnar miklir stuðningsmenn
einkavæðingar Símans á meðan meirihluti
stuðningsmanna Framsóknarflokksins og
Vinstri - grænna er henni andvígur.
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Ekki fékkst samþykkt að skrá Sím-
ann á aðallista Verðbréfaþingsins
þar sem ekki gekk eftir að selja
minnst 15 prósent hlutafjár í við-
bót. Var fyrirtækið því skráð á til-
boðsmarkað 8. október.

ings og starfsmanna og tilboðs-
september gekk ekki eins og
Kaupendur höfðu skráð sig fyrir

ár í félaginu.

Frestur til að skila inn bindandi tilboðum í 25
prósenta hlut og heimild til að kaupa 10 pró-
sent árið eftir rann út 7. desember. Tvö tilboð
bárust; frá TeleDanmark í Danmörku og banda-
ríska fjárfestingasjóðinum Providence.

Einkavæðingarnefnd fór yfir tilboðin í samráði
við ráðgjafa nefndarinnar. Á grundvelli þeirra
var ákveðið 21. desember að ganga til við-
ræðna við TeleDanmark (TDC). 
Áttu viðræður að hefjast í janúar.

Fréttablaðið greinir frá því að ekkert verður af
sölu Landssíma Íslands og er formlegt söluferli
stoppað. Lýst er yfir að enn sé stefnt að einka-
væðingu fyrirtækisins.

Ráðherranefnd um
einkavæðingu samþykkir
tillögu einkavæðingar-
nefndar um söluferli
Símans 4. apríl. Forsæt-
isráðherra kynnir málið
á Alþingi og Síminn aug-
lýstur til sölu í fjölmiðl-
um daginn eftir. Áhuga-
sömum gert að skila inn
óbindandi tilboðum fyrir
6. maí.

Fyrsti viðræðufundur við TDC fór
fram í London 8. og 9. janúar. Í
lok fundarins var ljóst að nokk-
uð bæri á milli í verði þegar tillit var tekið til
þeirra atriða sem sett voru fram í tilboði TDC. 

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar eftir kosn-
ingar í maí er kveðið á um að fylgt verði eftir
heimild Alþingis um sölu á hlut ríkisins í Sím-
anum. Einkavæðingarnefnd hefur undirbúning
að nýju söluferli á hlut ríkisins.

Geir H. Haarde, fjármálaráðherra,
veitir einkavæðingarnefnd þann 21.
mars umboð til að annast sölu á
Símanum. Áður hafði fjármálaráð-
herra veitt nefndinni umboð til að
hefja undirbúning sölunnar.

Framkvæmdanefnd um einkavæðingu ákveður
9. nóvember að ganga til viðræðna við Morg-
an Stanley í London um ráðgjöf við fyrirhug-
aða sölu á hlutabréfum ríkisins í Símanum. 23.
desember er samningur þess efnis undirritað-
ur.

di eins aðila
yfirráðum í félaginu. Árið 2008 verður búið að skrá Símann á markað og öll
rfesta. Verð mun hafa mesta vægi við mat á tilboðum en unnið er að frekari út-

úr áhuga erlendra fjárfesta.

Viðfangsefnin þau
sömu á Íslandi
Á Íslandi eru markaðsaðstæð-
ur fjarskiptafyrirtækja ekki
mikið frábrugðnar aðstæðum í
öðrum löndum, nema hvað
markaðurinn hér á landi er
minni að mati Bertrands Kan,
sem ráðleggur einkavæðingar-
nefnd við sölu Símans fyrir
hönd Morgan Stanley. „Það
eru sömu viðfangsefnin sem
koma upp hér og annars stað-
ar.“

Hann segir fjarskiptamark-
aðinn í Evrópu hafa færst und-
anfarin ár í frjálsræðisátt og
flest lönd kosið að einkavæða
ríkisfyrirtækin þótt áherslur
séu mismunandi. Morgan
Stanley hefur meðal annars
komið að sambærilegum verk-
efnum við sölu á Belgacom,
China Telecom, France Tele-
com og Telecom Italia.

Bertrand segir hægt að
fara mismunandi leiðir við að
selja fjarskiptafyrirtæki í
ríkiseigu. Aðspurður um hvort
skynsamlegt sé að takmarka
eignarhald hvers aðila við 45
prósent, eins og gert sé við
sölu Símans, segir hann enga
eina leið réttara en aðra. 

„Það er mjög erfitt að segja
að ein leið sé betri en önnur.
Þetta er skýrt skilyrði í þessu
samhengi og svipað hefur ver-
ið gert í öðrum löndum. Það er
þó mjög mismunandi,“ segir
Bertrand. Fyrir tveimur vik-
um hafi til dæmis stjórnvöld í
Tékklandi selt 51 prósents hlut
sinn í Cesky Telecom til eins
aðila en þrír voru um hituna.

Hann vill ekki tilgreina
verðmat Símans og segir það
ráðast á markaðinum. Spurður
um framtíðarhorfur fjar-
skiptafyrirtækja segir hann
markaðinn ekki stækka hratt.
Tekjumöguleikar séu vissu-
lega að skapast en um leið
lækki verð.

BERTRAND KAN „Það er mjög erfitt að
segja að ein leið sé betri en önnur.“

Keppi eingöngu á
grundvelli verðs
„Ég hef verið að vinna með
fjárfestum að þessu verkefni
nokkuð lengi. Ég tel mig vita
að þeir vilji að söluferli Sím-
ans sé gegnsætt og hlutlaust.
Besta leiðin til þess er að skil-
greina fyrst þau skilyrði sem
væntanlegir kaupendur Sím-
ans þurfa að uppfylla áður en
þeir gera tilboð í allan eignar-
hlut ríkisins. Það eru meðal
annars atriði eins og framtíð-
arsýn Símans, fjárhagslegur
styrkur og reynsla af rekstri.
Þegar það er ljóst keppa fjár-
festar, sem uppfylla þessi skil-
yrði, um Símann á grundvelli
verðs eingöngu,“ segir Gunn-
laugur Jónsson, fjármálaráð-
fjafi GJ fjármálaráðgjafar,
sem hefur verið að undirbúa
tilboð í Símann fyrir hönd
hóps fjárfesta.

Með þessu fyrirkomulagi er
algjörlega hafið yfir allan vafa
að mati Gunnlaugs að ríkið
ætli ekki einhverjum einum
aðila að kaupa Símann á lágu
verði. Það skipti máli fyrir
fjárfesta og ekki síður fyrir
ferlið sjálft. Þá komi ekki upp
ásakanir eftir á um að verið sé
að hygla einum hópi á kostnað
annars. Það sé til nóg af fólki
sem vilji halda því fram sjái
það tækifæri til þess. Þetta sé
því líka mikilvægt fyrir ríkis-
stjórnina.

GUNNLAUGUR JÓNSSON FJÁRMÁLA-
RÁÐGJAFI Söluferli Símans á að vera
gegnsætt og hlutlaust.

„þá getur eigandinn gert það sem hann vill.“
Jón Sveinsson formaður einkavæðingarnefndar
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Síminn í hnotskurn
Staðan í árslok 2004:
Starfsmenn (ársverk) 1.199
Meðallaun        317 þúsund kr.

Hagnaður         3,1 milljarðar kr.
Heildareignir        28,6 milljarðar kr.
Eigið fé          17 milljarðar kr.
Langtímaskuldir      6,7 milljarðar kr.

Hlutafé          7 milljarðar kr.
Skráðir hluthafar      1.255
Hlutur ríkissjóðs      98,8% hlutafjár
Aðrir hluthafar       1,2% hlutafjár

og Baldur Guðlaugsson kynna söluferli Símans sl. þriðjudag. Auk þeirra á Sævar Þór Sigurgeirsson sæti í nefndinni.
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ANGELINA JOLIE Höfundar tölvuveira vita
að margir hafa áhuga á að kynnast henni
betur.

Tölvuveira
spilar á forvitni:

Ekki myndir af 
Jolie og Pitt

Mörgum kann að þykja spennandi
að sjá myndir af leikurunum Brad
Pitt og Angelinu Jolie í ástarleikj-
um. Þeir sem fá tölvupóst með
slíku viðhengi ættu þrátt fyrir
forvitni sína ekki að opna.

Sögusagnir um að leynilegt
samband þeirra hafi splundrað
hjónabandi Pitts og Jennifer Ani-
ston hafa gengið fjöllunum hærra
upp á síðkastið og vírushönnuðir
hafa ekki látið það tækifæri fram
hjá sér fara.

Nú gengur sem eldur í sinu
póstur þar sem boðið er upp á
sýningu á sjóðheitum myndum af
leynilegum ástarfundum Jolie og
Pitts en þeir sem opna skjalið eiga
yfir höfði sér að netormur leysist
úr læðingi, eyðileggi allan örygg-
isbúnað á netinu og geri árás á
einn af vefþjónum Microsoft. - þk

Þórlindur Kjartansson
skrifar

Netfyrirtækið Yahoo stefnir að því að stór-
auka framboð sjónvarpsefnis og bíómynda í
gegnum netið. Þetta telja forsvarsmenn fyr-
irtækisins geta gengið nú þegar mjög stór
hluti notenda netsins býr yfir mjög góðum
nettengingum.

Þetta kann að ryðja brautina fyrir þann
möguleika að einstaklingar stórbreyti neyslu-
venjum sínum hvað fjölmiðla og afþreyingu
varðar og í stað þess að sjónvarpssdagskrá
stjórni áhorfendum þá muni áhorfendur
stjórna sjónvarpsdagskránni.

Íslenska fyrirtækið Hive býður upp á
hraðar nettengingar og gjaldfrjálst niðurhal
gagna. Ein meginhugmyndin á bak við þjón-
ustuna er að notendur muni þurfa sífellt
hraðari tengingar, meðal annars vegna þess
að hljóð og mynd verði í auknum mæli send í
gegnum netið.

„Eina ástæða þess að ekki er nú þegar boð-
ið upp á bíómyndir í gegnum netið eru höf-
undarréttarmál. Tæknin til þess að gera það
er til staðar og hefur í rauninni verið til stað-
ar í þó nokkurn tíma. Hive er fyrsta fyrirtæk-
ið á Íslandi sem býður upp á nægilega mikla
bandvídd til þess að hægt sé að horfa á sjón-
varp í fullum gæðum,“ segir Þorsteinn Bald-
ur Friðriksson, markaðsstjóri Hive.

Hann segir að lengi hafi verið beðið eftir
því að kvikmyndaverin í Hollywood og aðrir
framleiðendur vinsæls efnis féllust á þessa
dreifingarleið en hingað til hafi óttinn við
ólöglega fjölföldun efnis staðið framþróun-
inni fyrir þrifum.

Hann telur hins vegar að ef stórt fyrirtæki
á borð við Yahoo leggi þunga í samningavið-
ræður við höfundarétthafa geti það skilað ár-

angri. „Bandaríkin eru yfirleitt fyrst í svona
málum og önnur svæði fylgja þar á eftir,“
segir hann. Nú þegar býður Hive upp á út-
sendingar á Popp-Tíví og flestum íslensku út-
varpsstöðvunum. Þorsteinn Baldur segir að
Hive muni bjóða upp á fleiri sjónvarpsstöðv-
ar fyrir notendur í nánustu framtíð.

Gera má ráð fyrir að netnotendur geti í
framtíðinni fengið aðgang að mun fjölbreytt-
ara efni en þeir fá nú til dæmis í gegnum
Fjölvarpið og Breiðband Símans. Til dæmis
er líklegt að íþróttaaðdáendur geti keypt að-
gang að beinum útsendingum í gegnum netið
og þannig valið úr margfalt fleiri viðburðum
en nú stendur til boða. Þá má gera ráð fyrir
því að hefðbundnar vídeóleigur leggist smám

saman af, þar sem hægt verði að panta mynd-
ir til leigu í gegnum netið og velja úr mun
meira úrvali án þess að eiga á hættu að „spól-
an“ sé úti. Því til viðbótar losnar fólk vita-
skuld við að skila spólunni. Nú þegar eru
merki þessi í Bandaríkjunum að umhverfið
sé að breytast, þar sem menn gerast áskrif-
endur að þjónustu og geta haft spólur að láni
eins lengi og þeim sýnist og skilað þeim í
næsta póstkassa.

Hefðbundnir fjölmiðlar, sem bjóða upp á
fasta dagskrá, gætu átt undir högg að sækja.
Hér á landi færist það sífellt í aukana að horft
sé á fréttatengt efni í gegnum netið en bæði
RÚV og Stöð 2 bjóða upp á fréttaupptökur á
vefsíðum sínum.

Styttist í sjónvarp 
í gegnum netið
Höfundarréttarmál hafa staðið þróun netsjónvarps fyrir þrifum. Nú kann að verða
breyting þar á. Markaðsstjóri Hive bindur vonir við að þróunin verði hröð á næstu
misserum, þar sem Bandaríkin verði í forystu um að ryðja hindrunum úr vegi.

Linux og Windows:

Jafnræði
Stjórnendur fyrirtækja telja að
kostnaðurinn við að reka tölvu-
kerfi á Linux-grunni sé áþekkur
eins og að reka hann á Windows-
grunni.

Windows og Linux eru bæði
stýrikerfi í tölvur en Linux er
dreift ókeypis á netinu og geta
tölvugrúskarar leikið sér að vild
í forritunarkóðanum og gefið
öðrum notendum kost á að nýta
vinnu sína.

Könnunin leiðir í ljós að 88
prósent telja að Windows-kerfi
séu annað hvort jafn traust eða
traustari í rekstri en Linux-kerf-
in. Hins vegar er Linux talið ör-
uggara. Á skalanum einn til tíu
fékk Linux að meðaltali 8,3 í ein-
kunn en Windows fékk 7,6. - þk

Þórlindur Kjartansson
skrifar

Lengi hefur verið deilt um það
hvernig staðið hafi á því að
Neanderdalsmaðurinn dó út fyrir
um þrjátíu þúsund árum. Nú hef-
ur sú kenning komið fram að
ástæðan hafi verið sú að Neand-
erdalsmenn hafi verið lélegir
kaupmenn.

Neanderdalsmenn voru miklu
fyrri til að setjast að í Evrópu
heldur en nútímamaðurinn og
hafa mannfræðingar lengi velt
vöngum yfir því af hverju stofn
þeirra dó út smám saman. Talið
er að nútímamenn og Neand-
erdalsmenn hafi um langa hríð
átt vinsamleg samskipti og jafn-
vel er talið að einstaklingar sinn

af hvorri tegundinni hafi átt af-
kvæmi saman.

Neanderdalsmenn eru taldir
hafa lifað góðu lífi í um 260 þús-
und ár áður en þeir skyndilega
dóu út. Mannfræðingar eru eng-
an veginn sammála um hvað olli
en ný kenning lítur til hagfræð-
innar til að skýra ráðgátuna.

Í tímaritinu New Scientist seg-
ir frá rannsókn hagfræðingsins
Jasons Shogren sem útbúið hefur
tölvulíkön þar sem reynt er að
endurhanna atburðarásina sem
varð til þess að Neanderdals-
menn dóu út í Evrópu. Niður-
staða hagfræðingsins er sú að
líkleg skýring sé sú að nútíma-
maðurinn hafi haft miklu meiri
getu til að stunda verslun og sér-
hæfa sig.

Vísbendingar eru uppi um að

nútímamenn fyrir fjörtíu þúsund
árum hafi skipst á dýrmætum
vörum og komið sér upp dreifi-
leiðum sem náðu yfir stór land-
flæmi í Evrópu.

SKILDI EKKI BISSNESS Ný kenning segir
að Neanderthalsmenn hafi dáið út af því
þeir voru lélegir kaupmenn.

Fríverslun hentaði ekki 
Neanderdalsmanninum
Nútímamaðurinn vann vegna hæfileika til viðskipta og sérhæfingar.

„Eina ástæða þess að ekki er nú
þegar boðið upp á bíómyndir í
gegnum netið eru höfundarréttar-
mál. Tæknin til þess að gera það
er til staðar og hefur í rauninni
verið til staðar í þó nokkurn tíma.“ 

Vísindamenn
við MIT há-
skóla í Banda-
ríkjunum
vinna að því
að hanna fartölvu sem hægt sé
að framleiða fyrir minna en
hundrað dali – um sex þúsund
krónur.

Hugmyndin er að þannig
verði hægt að gera börnum og
ungmennum í fátækustu ríkjum
heims færi á að eignast tölvur
sem geti aðstoðað þau við lær-
dóm og til lengri tíma gert
þegna fátækari ríka færa til að
taka þátt í nútímahagkerfinu.

Vísindamennirnir segja að
með því að útbúa ódýra gerð af
fartölvu muni kostnaður við
menntun í fátæku löndunum
hríðfalla því ódýrara verði að
láta hvern nemanda fá fartölvu
heldur en að þurfa að sjá þeim
fyrir námsbókum alla skóla-
gönguna.- þk

Hundrað
dala
fartölvur
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Von fyrir blinda
Vísindamenn í Bandaríkjunum
telja að innan fárra ára verði
hægt að bjóða sjóndöprum og
blindum von til þess að fá sjónina
á ný. Tilraunir með tölvubúnað
sem sendir rafboð til heilans hafa
gefið góða raun.

Búið er að hanna frumgerð
gerviaugna í tveimur háskólum í
Bandaríkjunum. Hugmyndin er
sú að örva taugafrumur í augun-
um til að senda boð til heilans. Til
þess verði notuð örsmá mynda-
vél áfest gleraugum, sem sendir
myndirnar í tölvu og þaðan í skjá
sem sendir innrauð boð inn í aug-
að. Með því að græða móttakara
fyrir skilaboðin í augnbotninum
er hægt að fá heilann til að lesa
úr hinum sjónrænu skilaboðum.

Eins og sakir standa er langt í
að blindir geti fengið fulla sjón
með þessari tækni en framfar-
irnar eru hraðar og stórstígar.

DAGSKRÁRSTJÓRI Á HVERJU HEIMILI Nú þegar býður tæknin upp á þann möguleika að fólk velji sjálft þætti og bíó-
myndir sem það fær sent í gegnum netið. Höfundarréttarmál hafa hins vegar staðið í veginum. Á því kann að verða breyt-
ing innan skamms.
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Vodafone Eurocall: 
Sparnaður fyrir 
lengra komna! 
Með því að skrá þig í Vodafone Eurocall talar þú á allt 
að 47% lægra verði þegar þú ferðast í Evrópu.
Þjónustan er án aukagjalds. 

Komdu í Og Vodafone verslun, smelltu þér á www.ogvodafone.is eða hringdu í 1414 fyrir nánari upplýsingar.

Skráðu þig í Vodafone Eurocall með því að senda 
SMS skilaboðin Eurocall í síma 1900.

Verðsvæði A Verðsvæði B

VODAFONE NET ÖNNUR NET

0,88 1,00 á mín á mín€

Upphafsgjald 0,1 € Upphafsgjald 0,1 €

€

VODAFONE NET ÖNNUR NET

1,55 1,77 á mín á mín€ €

Við skiptum Evrópu í tvö einföld verðsvæði, þannig að þú 
vitir alltaf á hvaða verði þú hringir.
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Svifaseinir embættismenn
Voru sjö ár að skrifa skýrslu um Internetið 
fyrir Bandaríkjaþing.
Bandaríska ríkisstjórnin var framsýn árið 1998 og setti á fót lærða
nefnd til að meta áhrif þess. Nú er búið að skila skýrslunni og – viti
menn: Netið er komið til að vera.

Endanleg skýrsla var 238 blaðsíður en höfundarnir viðurkenna
að líklega hafi fáir beðið spenntir. Skýrslunni var ætlað að spá
fyrir um fjölgun netnotenda en á meðan skýrslan var unnin af
embættismönnunum samviskusömu hefur fjöldi heimasíðna á net-
inu þrjátíufaldast.

Þingmaðurinn sem pantaði skýrsluna á sínum tíma segir að á
sínum tíma hafi skýrslan þótt mikilvæg en nú skipti þetta engu
máli. Í skýrslunni er hins vegar að finna nokkrar hugmyndir um
endurbætur í netheimum. Til dæmis vilja höfundarnir að fleiri rót-
arlén verði útbúin árlega (eins og .is, .com og svo framvegis) og
þeir hafa áhyggjur af því að flestar mikilvægustu miðstöðvar um-
ferðar á netinu séu staðsettar á fáum stöðum. Þetta gæti orðið
vandamál ef náttúruhamfarir ríða yfir. - þk

ÞINGHÚSIÐ Í WASHINGTON Þingmenn vildu kynna sér Internetið fyrir sjö árum og
hafa nú fengið skýrslu um fyrirbærið.

Gó›ur kostur fyrir flá sem vilja áhættulitla fjárfestingu
og verja sig gegn ver›bólgu. Enginn munur er á kaup-
og sölugengi eftir 30 daga. Innstæ›an er alltaf laus
til útborgunar.

Skammtímasjó›ur er fjárfestingarsjó›ur skv. lögum nr. 30/2003, um ver›bréfasjó›i og fjárfestingarsjó›i.
Rekstrarfélag sjó›sins er Rekstrarfélag Kaupflings Búna›arbanka hf. Fjárfestingarsjó›ur telst vera
áhættusamari fjárfesting en ver›bréfasjó›ur skv. lögunum. Meiri áhætta fjárfestingarsjó›s er fólgin
í r‡mri fjárfestingarheimildum sem geta m.a. leitt til minni áhættudreifingar en í ver›bréfasjó›i. Nánari
uppl‡singar um framangreint má nálgast í útbo›sl‡singu e›a útdrætti úr útbo›sl‡singu sjó›sins í
útibúum KB banka e›a á www.kbbanki.is.

S K A M M T Í M A S J Ó ‹ U R

10,5%
*

* Nafnávöxtun sl. 12 mánu›i m.v. 31.03.2005
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Ari Edwald hefur stýrt starf-
semi Samtaka atvinnulífsins á
miklu breytingaskeiði íslensks
atvinnulífs. Samtökin undirbúa
nú aðalfund sinn þar sem farið
verður yfir áherslur samtakanna
á ellefu sviðum sem snerta fólk
og fyrirtæki í landinu. Hafliði
Helgason hitti Ara yfir léttum
hádegisverði.

Það er orðið býsna fallegt hornið á móti
Herkastalanum þar sem Hótel Reykjavík
Centrum er tekið til starfa. Við setjumst til
borðs á Fjalakettinum, veitingastað hótelsins,
með Ara Edwald, framkvæmdastjóra Sam-
taka atvinnulífsins. Framundan er aðalfund-
ur samtakanna og í nógu að snúast. 

Eftir að hafa rennt augum yfir matseðilinn
sem vissulega er freistandi ákveðum við að
taka hlaðborðið sem samanstendur af vor-
lauksúpu og taílenskri grænmetissúpu. Á
borðinu er einnig grillaður lax og paella með
kjúklingabringum og stórum rækjum. 

„Þetta er notalegur staður,“ segir Ari. Ný-
búið að opna staðinn og fáir búnir að upp-
götva hann. Ég spyr Ara hvort hann fari oft út
að borða í hádeginu. „Ég fer ekki mikið vegna
vinnunnar. Ég fer frekar af félagslegum
ástæðum. Stundum eru þó vinnufundir í há-
deginu og þá er það venjulega í fundarher-
bergi með súpu og brauði.“ 

Margir nýta tímann í hádeginu fyrir lík-
amsrækt og íþróttir. „Ég þarf lengri tíma í
mitt sport en eitt hádegi dugir í,“ segir Ari.
Auk líkamsræktar stundar hann badminton,
enda alinn upp í nágrenni badmintonhallar-
innar. „Ætli ég hafi ekki byrjað að æfa 1977
fljótlega eftir að húsið var byggt.“ 

VATNASKIL OG ÞRÓUN
Maturinn reynist bragðgóður og mildur í

maga. Passlegur fyrir kyrrsetufólk í hádeg-
inu. Ari þarf að sinna smá skipulagi milli
rétta. Súpurnar voru bragðgóðar. Framundan
er aðalfundur SA og margt að skipuleggja.
Hann hefur verið framkvæmdastjóri í hálft
sjötta ár frá því að samtökin urðu til með
sameiningu Vinnumálasambandsins, sem var
sá armur atvinnurekenda sem tengdist Sam-
vinnuhreyfingunni, og Vinnuveitendasam-
bandsins. „Með stofnun samtakanna urðu
vatnaskil, því menn ákváðu að leggja til hlið-
ar flokkspólitískar
tengingar þessara
samtaka og vinna
saman að hagsmuna-
málum.“ Frá þessum
vatnaskilum hefur
mikið vatn runnið til
sjávar. „Það má segja að þessi þróun hafi síð-
an haldið áfram og þær breytingar sem orðið
hafa á íslensku atvinnulífi birtast sennilega
hvað skýrast í þeim breytingum sem orðið
hafa í kjölfar einkavæðingar bankanna.“ 

Ari segir mestan tíma þessa dagana fara í
undirbúning aðalfundarins. „Við höfum lagt
mikla vinnu í undirbúning hans,“ segir Ari
yfir aðalréttinum. „Meðal annars erum við að
fara yfir áherslur SA í málaflokkum. Við
munum skila af okkur áherslum á ellefu meg-
insviðum sem snúa að starfsumhverfi ís-
lenskra fyrirtækja. Þetta eru svið allt frá
efnahagsmálum, skattamálum og samkeppn-
ismálum yfir í menntamál, umhverfismál, líf-
eyrismál og rannsóknir og nýsköpun.“

SPILUM ÁFRAM Í ÚRVALSDEILD
Ari segir samtökin vilja draga fram mæl-

anleg markmið sem er eðlilegt að setja sér í
hverjum málaflokki. „Sem geti stuðlað að því
að Ísland nái áfram sama árangri í efnahags-
málum og atvinnulífi og verið hefur á undan-
förnum árum. Það er megin-
tónninn sem við viljum slá
fyrir þennan aðalfund.“ Ari
segir að full ástæða sé til að
gleðjast meira yfir því sem
jákvætt er. „Það er klárt mál
að þær ráðstafanir sem til að
mynda stjórnvöld hafa gert
hafa leitt til vaxtar efnahags-
lífsins og meiri lífskjarabót-
ar en hefur sést á Íslandi. Það
er því eðlilegt að menn velti
fyrir sér hverjar séu ástæð-
urnar og hvernig við getum
áfram spilað í úrvalsdeild
meðal þjóða. Við höfum sjálf
val um það hvort við verðum
þar eða ekki.“

Maturinn á hlaðborðinu er
eins og heimurinn sjálfur.
Bragð- og hráefnisuppruninn
frá öllum heimshornum. „Al-
þjóðavæðingin er staðreynd
og sækir að okkur á öllum
sviðum. Við verðum að taka
ákvörðun út frá því hvernig
við nýtum okkur þau tæki-
færi sem hún skapar. Í því samhengi standa

upp úr þættir eins og
góð menntun, umhverfi
nýsköpunar og skattar.
Við höfum séð mjög já-
kvæðar breytingar í
skattaumhverfi og við
höfum verið að bera

saman heildarskattbyrði hér og í öðrum lönd-
um. Það eru vísbendingar um að við komum
vel út þegar litið er á raunskattbyrðina. Ég
held að það eigi að vera okkur hvatning til
þess að undirstrika þetta enn frekar, stíga
skrefið til fulls og gera það alveg skýrt að við
séum í fremstu röð varðandi skattlagningu á
fyrirtæki.“

KOSTNAÐURINN LENDIR Á ALMENNINGI
Ara er hugleikið að þær breytingar sem

orðið hafa í þjóðfélaginu séu jákvæðar. „Mér
finnst hafa gætt ákveðins misskilnings í um-
ræðunni. Ákvarðanir um hagfellt starfsum-
hverfi fyrirtækja eru ekki teknar af greiða-
semi við fyrirtækin og eigendur þeirra. End-

anlegt markmið er að skapa sem mest verð-
mæti í samfélaginu. Það er því rangt að stilla
upp sem andstæðum fólki og fyrirtækjum
eins og stundum er gert í umræðunni.“ Hann
bendir á að ýmis kostnaður við eftirlit leggist
á almenning þegar upp sé staðið. „Eftirlit og

takmarkandi reglur eru
nauðsynlegar, en einmitt
vegna þess að kostnaðurinn
kemur einhvers staðar nið-
ur, þá verða menn að vera
með það klárt að ávinning-
urinn af reglum og eftirliti
sé skýr.“ Ari bendir á dæmi
um aukið eftirlit í kjölfar
hryðjuverkaárásanna 11.
september „Við höfum ver-
ið að áætla að beinn kostn-
aður af ráðstöfunum vegna
þeirra hér á landi sé hálfur
milljarður á ári. Maður sér
hversu þýðingarmikið það
er að haga kröfum í sam-
ræmi við það sem tilefni er
til og síðan leita hagkvæm-
ustu leiða við útfærsluna.“
Ari segir að rannsóknir sýni
að fyrirtæki uppskeri meira
við það að vanda sig um-
fram það sem reglur kveða
á um. „Það er ekki þar með
sagt að það sé skynsamlegt
að lögfesta allar slíkar leið-

beiningar.“ Hann bendir á að lítil fyrirtæki
hafi ekki bolmagn til að takast á hendur svo
ríkar skyldur í byrjun og íþyngjandi reglur
geti staðið nýsköpun fyrir þrifum. Hann seg-
ir að sumar hugmyndir um lögfestingu reglna
megi jafna við að lögfesta gæðastjórnun eða
að fyrirtæki eigi að vera vel rekin. „Það hljó-
ta öll fyrirtæki að stefna að slíku, en það er
merkingarlaust að lögfesta það.“

LÍFSKJÖR ALLRA MARKMIÐIÐ
Yfir kaffibollanum röbbum við um að

samningar á vinnumarkaði hafa náðst án
átaka undanfarin ár. Ari segir aukna þekk-
ingu á gangverki efnahagslífsins ráða miklu
um að samningsaðilar séu meðvitaðri um
raunverulega hagsmuni sína. Atvinnulífið
hafi að undanförnu frekar þurft að glíma við
tortryggni vegna hneykslismála sem upp
hafa komið í stjórnun stórfyrirtækja erlend-
is. „Mér finnst samt umræðan hafa verið að
ná meira jafnvægi.“

Ari segir umræðu um reglur fyrirtækja
vasaútgáfu af rökræðu síðustu aldar um það,
hvaða fyrirkomulag í þjóðfélaginu leiði til
mestrar velmegunar. „Við segjum það hjá
Samtökum atvinnulífsins og er dauðans al-
vara að æðsta markmið og verkefni samtaka
eins og okkar sé að bæta lífskjör á Íslandi.“

ENGAR ÍÞRÓTTIR Í HÁDEGINU Ef Ari Edwald fer út að borða í hádeginu er það frekar til að rækta félagstengsl en vegna
vinnu. Íþróttir og hreyfing taka lengri tíma en hádegisverðarhléið leyfir og ræktun líkamans fer því fram á öðrum tímum.

Hádegisverður á
Fjalakettinum fyrir tvo

Hlaðborð

Vorlaukssúpa
Tælensk grænmetissúpa

Grillaður lax
Paella með kjúklingabringum og

rækjum
Brauð og fjölbreyttir smáréttir

Drykkir

Pepsi Max og vatn
Alls krónur: 4.020
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Með Ara Edwald
framkvæmdastjóra

Samtaka atvinnulífsins
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Nafn: Ari Edwald
Starf: Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins

Fæðingardagur: 11. júlí 1964
Maki: Þórunn Pálsdóttir fjármálastjóri Ístaks

Börn: Jóhanna f. 1991 og Páll f. 1997

„Alþjóðavæðingin er staðreynd og sækir að okkur á öllum sviðum.
Við verðum að taka ákvörðun út frá því hvernig við nýtum okkur þau
tækifæri sem hún skapar. Í því samhengi standa upp úr þættir eins og
góð menntun, umhverfi nýsköpunar og skattar. 

Fólk og fyrirtæki ekki andstæður
Kemur
almenningi
til bjargar
Aurasálin á góða vini sem eru
svona venjulegt fólk sem kíkir við
og við í fasteignablöðin til að at-
huga hvar verðið á íbúðinni stend-
ur og keyrir um á splunkunýjum
bílum. Það spáir hins vegar ekkert
í hlutabréfum og hvað þá í ósexí,
venjulegum sparnaði. Vinirnir
voru nefnilega þeir sem töpuðu
morðfjár í bólunni árið 2000 á
Decode, Eimskip og fleiri bólu-
félögum. Þeir ákváðu að hlutabréf
væru fjárhættuspil af síðustu sort
og nær væri að prófa teygjustökk. 

En eins og segir í Hávamálum
eignaðist það vin með höllu glasi
og hálfum hleif. Bandamaður
þessi, sem nefnist ríkisvaldið, hef-
ur ákveðið að almenningur hafi
ekkert með það að gera að eignast
hlutabréf í Landssímanum, síma
allra landsmanna. Heldur skal
selja hann til útvaldra kaupahéðna
sem hafa þor og dug til að fást við
áhættusöm viðskipti. Síðan má
kannski selja vinunum símabréf
eftir eitt til tvö ár þegar tekið hef-
ur verið það hressilega til í rekstr-
inum að öruggt er að enginn tapi.

Nú þegar bankarnir og stórlaxarn-
ir hafa grætt á tá og fingri í ævin-
týralegum hækkunum síðustu
tveggja ára bíða ýmsir færis til
þess að breyta öllum hluta-
bréfagróðanum í beinharða pen-
inga. Hingað til hefur verið hægt
að treysta á það að almenningur
komi auðmönnunum til bjargar
þegar sígur á seinni hluta upp-
sveiflunnar og kaupi hlutabréf á
uppsprengdu verði til að missa
ekki af hækkununum sem
framundan eru. Margir vinir
Aurasálarinnar eru að upplifa
svefnlausar nætur í fyrsta skipti í
mörg ár yfir öllum þeim pening-
um sem þeir eru að tapa með því
að vera ekki að fullu gíraðir inni á
markaðnum. „Þetta getur ekki
lækkað, nú fer vísitalan í 8.000
stig,“ hugsa menn – og ekki furða
þar sem sigurganga Kauphallar-
innar hefur nú staðið í vel á þriðja
ár.

Almenningur er þekktur fyrir það
að virka sem öfugur áttaviti í
hlutabréfaviðskiptum. Stórlaxarn-
ir kaupa hlutabréf þegar verðið er
lágt en selja þegar verðið er hátt.
Almenningur kaupir þegar verðið
er í hæstu hæðum og neitar að
trúa því þegar verðið lækkar. „Ég
keypti í 50, þó að þetta sé komið í
15 þá er þetta bara spurning um
að þreyja þorrann og bíða þangað
til þetta fer aftur í 50 og ég kem
þá út úr þessu á sléttu,“ hugsar
hinn almenni fjárfestir á meðan
stórlaxarnir mala inn vexti af
skuldabréfunum. Þegar almenn-
ingur springur svo á limminu eru
stórlaxarnir tilbúnir að kaupa
bréfin aftur á miklu lægra verði.
Það er ekki furða að almenningur
dáist að þessum stórlöxum sem
koma til alltaf til bjargar þegar
útlitið er hvað svartast.

A U R A S Á L I N
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Sérskreytt ostakaka

HindberjaostakakaSérskreytt ostakaka

     að er gaman að geta notið veislunnar

án þess að hafa áhyggjur af nokkrum hlut.

Þú hefur nægan tíma til að búa þig,

leggja á borð og komast í veisluskap.
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Ostabakki

Engisprettuostakaka Reykjavíkurostakaka

Ekki setja gemsann
í vasann

Karlmenn sem hafa hug á því að
eignast börn ættu sennilega að
geyma GSM-símana sína ein-
hvers staðar annars staðar en í
gallabuxnavösum. Nýjar rann-
sóknir benda nefnilega til þess að
rafmagnsbylgjur frá farsímum
kunni að draga úr frjósemi.

Tveir prófessorar við háskól-
ann í Newcastle gerðu tilraun á
rottum og beindu á þær rafsegul-
bylgjum svipuðum þeim sem
GSM-símar gefa frá sér. Í ljós
kom að sáðfrumur dýranna báru
mikinn skaða af.

John Aitken, annar þeirra sem
gerðu tilraunina, segir á heima-
síðu skólans að of snemmt sé að
draga endanlegar ályktanir um
áhrif GSM-síma á gæði sæðis. - þk
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Hafliði Helgason

Markaðurinn er herra þeirra sem starfa á vettvangi við-
skiptalífsins. Hann er æðsti dómari í mati á frammistöðu
þeirra sem reka fyrirtæki. Markaðurinn er harður húsbóndi,
en enginn gengur að því gruflandi að hann ræður og ekki er
hægt að kvarta yfir lögmálum hans. 

Þegar litið er yfir svið stjórnmálanna greinir menn á um
það á hvaða sviðum þjóðfélagsins markaðurinn eigi að ráða.
Hins vegar ættu menn ekki að þurfa að deila um það að þar
sem vörur, þjónusta og jafnvel heilu fyrirtækin skipta um
hendur á markaðurinn að ráða. Sá sem er tilbúinn að greiða
hæst verð fyrir tiltekin takmörkuð gæði ætti að jafnaði að
hreppa þau.

Reglur markaðarins skipta máli og þær ber að virða þar
sem menn eru sammála að þær eigi við. Framundan er sala
Símans sem er stórfyrirtæki í eigu ríkisins. Í vikunni kynnti
framkvæmdanefnd um einkavæðingu hvernig söluferli hans
verður háttað. Eftir þá kynningu er ekki enn fullljóst hvort
jafnræðis og gagnsæis verði gætt við sölu Símans. Með öðr-
um orðum hvort leikreglur markaðarins munu ráða því hver
kaupir þetta öfluga fyrirtæki.

Eins og söluferlið lítur út nú er
veruleg hætta á því að huglægum
þáttum verði hrært saman við tölu-
legar stærðir í matinu á því hver
kaupandinn verði. Verði upplýsinga-
gjöf í söluferlinu ekki því betri mun
það skapa tortryggni í garð þessarar
mikilvægu einkavæðingar. Slík tor-
tryggni getur skaðað bæði seljandann og ekki síður kaupanda
sem hefur rekstur þjónustufyrirtækis sem er í miðpunkti nei-
kvæðrar umræðu.

Síminn er öflugt fyrirtæki og möguleikar leiðandi fjárfest-
is á að hagnast á kaupum af ríkinu verulegar. Eigið fé er
sterkt sem gefur tækifæri til þess að breyta samsetningu
efnahagsreiknings með háum arðgreiðslum, líkt og skref voru
stigin í átt til á síðasta aðalfundi fyrirtækisins. Einnig má
gera ráð fyrir að nýr eigandi muni draga úr fjárfestingum og
auka þannig hagnað fyrirtækisins, auk þess sem gera má ráð
fyrir möguleikum á sölu fasteigna og hagræðingu á ýmsum
sviðum rekstrarins. Eftir nokkru kann því að vera að slægj-
ast.

Skilgreining þess hversu mikið hver og einn megi eiga í til-
teknu fyrirtæki stenst aldrei til lengdar. Þegar upp verður
staðið mun markaðurinn ráða því hver á og rekur Símann.
Allar tilraunir til að skapa fyrirtækinu sérstöðu í eignarhaldi
umfram önnur fyrirtæki eru dæmdar til að mistakast. Mark-
aðurinn mun að endingu ráða því hver á fyrirtækið, hvort
sem það verður eftir tvö ár eða tuttugu. Tilraunir til þess að
stýra því í núverandi söluferli eru til þess fallnar að búa til
óþarfa milliliði og kasta um leið á glæ hluta þeirra verðmæta
sem fólgin eru í fyrirtækinu.

Eðlilegt getur verið til þess að ná sátt um einkavæðinguna
að setja ákveðin skilyrði um reksturinn í nánustu framtíð.
Þeir sem skuldbinda sig til þess að uppfylla slík skilyrði og
hafa fjárhagslega burði til að kaupa fyrirtækið eiga síðan að
keppa á grundvelli sanngjarnasta mælikvarða sem til er við
sölu hluta, verðsins.

Ekki er ennþá ljóst hvort söluferli Símans verði gagnsætt.

Hætta á skaðlegri 
tortryggni
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VIÐSKIPTAVINIRNIR FÁ VÖLDIN
Viðskiptavinirnir eru loksins komnir með völdin í
sínar hendur segir í leiðara Economist. Nú fyrst
reyni á fyrirtækin sem segjast vera rekin áfram
af kröfum neytenda. Ekki sé lengur hægt að stóla
á fáfræði fólksins í viðskiptum. Allir munu vita
hvar verðið er lægst og gæðin mest. Vopn neyt-
enda sé tölvan og aðgangur að internetinu. Í sam-
keppninni muni góð og heiðarleg fyrirtæki hagn-
ast mest. Of mörg fyrirtæki hafi tekið því rólega
eftir að netblaðran sprakk og reiknuðu með að
viðskipti á vefnum myndu ekki ná sér á strik. Það
hafi verið mistök. Þó að meirihluti fólks fari enn
út í búð til að versla leiti meira en 90 prósent
fólks á aldrinum 18 til 54 ára að upplýsingum áður
á vefnum. Því þurfi fyrirtæki að setja vefsetur
sitt ofar á forgangslistann.

ENGAR ÓVERÐSKULDAR GJAFIR
Þeir sem eru atvinnulausir í Evrópu eiga að njóta
félagslegs stuðnings frá heimalandi sínu. Einkenn-
isorðin eru að allir íbúar Evrópusambandsland-
anna eru velkomnir í hvaða land sem er en eiga
ekki rétt á óverðskulduðum gjöfum. Þessu heldur
Martin Wolf fram í dálki sínum í Financial Times í
vikunni þar sem hann gerir stækkun Evrópusam-
bandsins að umtalsefni. Til að koma í veg fyrir at-
vinnuleysi verði laun að lækka í ríkari löndunum
eða hækka í þeim fátækari. Enginn ávinningur
felist í samruna Evrópu ef verð og laun eru ekki
sveigjanleg.

U M  V Í Ð A  V E R Ö L D

Skilgreining þess
hversu mikið hver og

einn megi eiga í til-
teknu fyrirtæki stenst

aldrei til lengdar. 

Það vil ég að þeir ráði sem hyggn-
ari eru því verr þykir mér sem
oss muni duga heimskra manna
ráð er þau koma fleiri saman (úr
Laxdæla sögu). Það sem skýrast
skilur á milli þeirra landa sem
náð hafa að tryggja þegnum sín-
um góð lífskjör og þeirra sem
ekki hefur tekist það er að marg-
ir koma alla jafna að þeim
ákvörðunum sem máli skipta í
fyrrnefndu löndunum. Þetta má
sjá með því að skoða stjórnmálin.
Ríki með lýðræðislegu stjórnar-
fari, opinni og frjórri umræðu og
valddreifingu ná miklu betri ár-
angri en önnur. Efnahagslífið seg-
ir sömu sögu. Miðstýrð hagkerfi
hafa hvergi náð flugi en lönd þar
sem markaðir eru opnir og allir
geta keppt á jafnréttisgrundvelli,
hver með sína viðskiptahug-
mynd, ná mestri skilvirkni og
grósku.

Mörgum finnast þetta nokkuð
augljós sannindi. Þó alls ekki öll-
um. Sérstaklega getur verið erfitt
að kyngja því að í hinum flóknu
þjóðfélögum nútímans geti skipu-
lag hagkerfisins verið nánast
sjálfsprottið. Hvernig geta
ákvarðanir þúsunda eða jafnvel
milljóna einstaklinga, þar sem
hver hugsar einkum um sig og
sitt agnarsmáa horn í hagkerfinu,
leitt til hagfelldrar niðurstöðu
fyrir heildina og sífellt aukinnar
velmegunar?

Sömuleiðis má spyrja hvernig
lýðræðið getur gengið. Þar tekur
svipaður fjöldi stjórnmála-
ákvarðanir, hvort sem þær felast
í vali á fulltrúum eða beinum
ákvörðunum. Það liggur í hlutar-
ins eðli að kjósendur eru mjög

misjafnlega upplýstir um þjóð-
félagsmál og frambjóðendur.
Margir þeirra ákveða hvernig
þeir verja atkvæði sínu með rök-
stuðningi sem stenst engan veg-
inn skoðun. Aðrir byggja á röng-
um upplýsingum, fordómum eða
misskilningi. Samt skilar lýðræð-
ið alla jafna ágætri niðurstöðu,
a.m.k. betri en öll önnur stjórn-
kerfi sem reynd hafa verið. Á
sama hátt virkar hagkerfið ágæt-
lega þótt flestir sem þar taka
ákvarðanir hafi takmarkaðan og
jafnvel rangan skilning á gang-
verki þess.

Það er auðvitað ofmælt að al-
menningur sé heimskur. Skárra
væri það nú! Samt er freistandi
að draga þá ályktun af þessu að
„heimskra“ manna ráð dugi ágæt-
lega, ekki síst þegar margir koma
saman. Þeim sem vilja velta því
betur fyrir sér er bent á nýlega
bók eftir James Surowiecki, The
Wisdom of Crowds – Why the
Many Are Smarter Than the Few,
sem fjallar um þessa niðurstöðu á
skemmtilegan og aðgengilegan
hátt. Hugmyndin er þó vitaskuld
ekki ný. Þetta fór t.d. ekki fram-
hjá Adam Smith á sínum tíma.

Á mörkuðum er verð helsta
leiðbeining þátttakenda. Það ber
skilaboð á milli manna og bendir

á hvar hagnaðar er von. Ýmsir
hafa skoðað þær upplýsingar sem
felast í verði og sérstaklega hvort
hægt sé að finna einhverjar eign-
ir sem markaðurinn verðleggur
ekki rétt í einhverjum skilningi.
Niðurstöður þeirrar vinnu eru
mjög á einn veg. Vissulega kemur
það fyrir að eignaverð þróast
undarlega. Þegar horft er í bak-
sýnisspegilinn er auðvelt að
greina t.d. verðbólur, þar sem
verð einhverra eigna hefur farið
uppfyrir öll skynsemismörk og
síðan hrunið í kjölfarið. Ákvarð-
anir fjöldans, t.d. allra þeirra sem
kaupa og selja hlutabréf, fast-
eignir eða gjaldeyri á tilteknum
markaði, geta því leitt til undar-
legrar niðurstöðu. 

Það er hins vegar ekkert sem
bendir til þess að sérfræðingum
gangi betur að komast að réttri
niðurstöðu – sé hún þá til. Þeim
gengur ekki einu sinni vel að sjá
hvenær fjöldinn hefur komist að
rangri niðurstöðu, a.m.k. ekki
fyrr en eftir á. Ráð sérfræðing-
anna duga ekki betur en „heim-
skra“ manna ráð, séu þeir síðar-
nefndu nógu margir! Sem dæmi
má nefna kannanir á því hvort
sérfræðingum tekst betur til við
að setja saman hlutabréfasöfn en
þeim sem einfaldlega elta fjöld-
ann og kaupa hlutfallslega jafn-
mikið af bréfum í hverju fyrir-
tæki og aðrir gera að jafnaði. Þeir
sem fylgja síðari stefnunni stan-
da sig nær alltaf betur þegar til
lengdar lætur.

Það er svo annað álitamál
hvort bókvitið verði í askana látið
– en það verður að bíða betri tíma
að svara því.

Dr. Gylfi Magnússon 
hagfræðingur og 

dósent við Háskóla
Íslands skrifar

O R Ð  Í  B E L G

Heimskra manna ráð

Það er auðvitað ofmælt að almenningur sé heimskur. Skárra væri það nú! Samt
er freistandi að draga þá ályktun af þessu að „heimskra“ manna ráð dugi ágæt-
lega, ekki síst þegar margir koma saman.
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Mörkun felst í því að setja þarfir viðskiptavinarins í fyrsta sæti og
laga fyrirtækið algjörlega að þörfum hans. 

Ferlið hjá Símanum hófst á samstarfi við ráðgjafafyrirtækið
Young & Rubicam þar sem undirbúningurinn fór fram og í framhald-
inu var ráðist í mótun og innleiðingu stefnu, markmiða, grunngilda og
þjónustuloforða.

Sue Mizera, framkvæmdastjóri Young & Rubicam, og Susan Fourn-
ier, MBA prófessor við Tuck School of Business í Dartmouth, kynntu
í hverju mörkun felst og hvernig staðið var að innleiðingu hennar hjá
Símanum.

Vörumerki eru talin verðmætasta eign hvers fyrirtækis og nefndi
Susan að til dæmis kók væri miklu meira en brúnn gosdrykkur og
McDonalds væri miklu meira en hamborgarastaður. Upplifunin væri

það sem viðskiptavinurinn væri að sækjast eftir og ánægjan við að
neyta vörunnar. Þess vegna var slagorð á borð við „Síminn auðgar líf-
ið“ valið vegna þess að félagið hefur ákveðið að stefna að því að auðga
líf viðskiptavina sinna. 

Erlendis standa fyrirtæki öflugan vörð um vörumerki sitt og eyða
miklum fjármunum í að viðhalda og styrkja ímynd þeirra. Síminn hef-
ur farið sömu leið og hefur lagt kapp á það með skipulagðri mörkun.
Vörumerki fyrirtækisins snýr einnig að innviðum þess og uppbygg-
ingu en ekki bara einhverju sýnilegu út á við. 

Á fundinum kom fram að innleiðing mörkunar eykur virði fyrir-
tækja. Erfitt er þó að drepa fingri á hversu miklu máli innleiðing
mörkunar skiptir fyrirtækin, því að árangurinn er hvorki mælanleg-
ur né áþreifanlegur. - dh

HÁDEGISVERÐARFUNDUR ÁHRIFAKVENNA Í ATVINNULÍFINU Rannveig Rist, stjórnarformaður Símans, Sue Mizera, framkvæmdastjóri Young & Rubicam, Susan Fournier, prófess-
or við Dartmouth háskóla, Brynjólfur Bjarnason, forstjóri Símans, og Katrín Olga Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri markaðssviðs Símans.

Mörkun – miklu 
meira en vörumerki
Áhrifakonur í atvinnulífinu hittust á hádegisverðarfundi hjá Símanum þar sem
ný hugmyndafræði, sem Síminn hefur innleitt á síðustu árum, var kynnt. 
Þessi nýja hugmyndafræði kallast mörkun eða branding á ensku. 

KÁTAR KONUR Guðný Hansdóttir, starfs-
mannastjóri hjá Air Atlanta, og Gerður Rík-
harðsdóttir, framkvæmdastjóri Útilífs.

SETIÐ AÐ SNÆÐINGI Fjölmennt var á há-
degisverðarfundi Símans fyrir áhrifakonur í
atvinnulífinu.

HLUSTAÐ MEÐ ATHYGLI Petrea Guð-
mundsdóttir, starfsmaður Símans, og Haf-
dís Jónsdóttir í World Class.
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SUE MIZERA Persóna fyrirtækja er van-
metin að mati Sue Mizera, framkvæmda-
stjóra Young & Rubicam.

Fyrirtækjum líkt við fólk:

Heilsa
Símans er
fín og
skapið líka
Fyrirtækjum er líkt við persónur
til að einfalda markmið fyrir-
tækja og til að gera fyrirtækja-
menningu áþreifanlegri. Persóna
fyrirtækja er vanmetin að mati
Sue Mizera, sem flutti erindi um
mörkun á vegum Símans. Einn af
þáttunum við að útvíkka mörkun
er persónuleiki fyrirtækis en
mörkun snýst ekki bara um
vörumerki heldur þætti á borð
við persónuleika fyrirtækis.
Fólk á auðveldara með að nálgast
fyrirtækjamenninguna ef það
lítur á fyrirtæki sem persónu
frekar en stofnun.

Persónuleiki Símans er skil-
greindur á eftirfarandi hátt:
„Síminn er fersk, kröftug og
áreiðanleg fjölskyldumanneskja
sem hefur tileinkað sér nútíma-
lega afstöðu til lífsins. Heilsan
er fín og skapið líka. Hann sinnir
samfélagsmálum, nýtur virðing-
ar, álits og er fyrirmynda ann-
arra. Viðkomandi ferðast víða og
fylgist grannt með heimsmálum,
dægurmálum og tækninýjung-
um. Er notalegur og skemmtileg-
ur félagi. Á auðvelt með að tjá
sig og umgangast aðra og lætur
sér annt um samferðamenn
sína.“

Sue bendir á að mannaráðn-
ingar verði einfaldari eftir að
búið er að skilgreina persónu
fyrirtækis vegna þess að þá sjá
bæði umsækjendur hvernig
fyrirtækið er og fyrirtækið á
auðveldara með að sjá hvernig
starfsfólk hentar best að hafa í
vinnu. - dh

Hennes & Mauritz
sækir fram

Hennes & Mauritz hagnaðist vel á fyrstu
þremur mánuðum ársins og salan í apríl fer vel
af stað. Hennes & Mauritz er stærsta tískuvöru-
keðja í Evrópu og hún hefur vaxið ótrúlega
hratt á síðustu árum og eru búðir keðjunnar
núna yfir eitt þúsund í 21 landi. Félagið stefnir
að því að opna 155 nýjar verslanir á þessu ári.
Lágt gengi dollars hefur átt þátt í að auka hagn-
að fyrirtækisins en einnig þurftu verslanirnar
sjaldnar að lækka verð. Hennes & Mauritz opn-
aði fyrstu verslunina í Bandaríkjunum árið 2000
en það var ekki fyrr en á síðasta ári sem þeim
tókst að hagnast þar í landi. - dh

ÞOTULIÐ Í PALLBORÐI Samtök atvinnulífsins munu fá til liðs við sig mikla þunga-
vigtarmenn í atvinnulífinu á aðalfundinum 3. maí. Hefð er fyrir því að auk formanns sam-
takanna ávarpi forsætisráðherra fundinn. Að ávörpum loknum mun hópur valinkunnra sitja
pallborðið og ræða áherslur atvinnulífsins og framtíðarsýn Íslendinga á þeim vettvangi. Pall-
borðið er vel skipað, en þar sitja: Ármann Þorvaldsson, framkvæmdastjóri fyrirtækjaráðgjaf-
ar KB banka, Jón Ásgeir Jóhannesson, forstjóri Baugs, Katrín Pétursdóttir, forstjóri Lýsis,
Ragnhildur Geirsdóttir, forstjóri FL Group, og Svafa Grönfeldt, framkvæmdastjóri stjórnunar-
sviðs Actavis. Páll Magnússon, fréttastjóri Stöðvar 2, mun stýra umræðunum.
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Dögg Hjaltalín 
skrifar

Gott tengslanet er eitt af mikilvægustu tækifærum
kvenna til að koma sér áfram í viðskiptalífinu, að
sögn Þórdísar Sigurðardóttur og Hönnu Katrínar
Friðriksson sem starfa hjá Háskólanum í Reykjavík.
Síðastliðið haust skipaði iðnaðar- og viðskiptaráð-
herra nefnd um konur og stjórnun fyrirtækja til
samræmis við þingsályktun um jafnréttismál til
næstu fjögurra ára. Hlutverk nefndarinnar er að
skoða hvernig auka megi tækifæri kvenna til forystu
í íslenskum fyrirtækjum. Leitað var til þeirra Þór-
dísar og Hönnu Katrínar um að hafa umsjón með
hugarflæðisfundum með völdum aðilum úr atvinnu-
lífinu og ræddu þær helstu niðurstöður þessara
funda við Fréttablaðið. 

Hanna Katrín hvetur konur fyrst og fremst til að
mynda tengslanet sem komi þeim á framfæri.
Hingað til hafa konur ekki verið duglegar við að
koma sér upp tengslaneti og þær telja ástæðurnar
geta verið tímaskort eða forgangsröðun kvenna.
„Konur eru ekki nægilega sýnilegar í umræðunni
almennt, til dæmis sem álitsgjafar.
Það skiptir máli að þær sýni ákveðið
frumkvæði í því að koma sér á fram-
færi. Góð byrjun væri að konur færu
að mæta betur á ýmsa fundi og ráð-
stefnur. Það er mjög algengt að konur
hætti á síðustu stundu við að mæta á
slíka viðburði vegna anna í vinnunni. Þetta heyrir
maður síður hjá körlum þar sem þessir viðburðir
virðast fremur vera hluti af vinnu þeirra,“ segir
Hanna Katrín. 

KARLARNIR SPYRJA HVAR KONURNAR SÉU
Þórdís og Hanna Katrín segja stjórnendur spyrja
sig hvernig þeir geti lagað stöðu kvenna því að
svarið liggi ekki í augum uppi og einnig að þá hefði
fyrir löngu verið búið að laga það. „Eitt stærsta
málefnið sem fyrirtæki standa frammi fyrir í
breyttu umhverfi er að jafna hlut kvenna til að nýta
mannauðinn.“

Hanna Katrín segir að karlarnir sem þær hafi
rætt við hafi spurt hvar konurnar væru í viðskipta-
lífinu og hafi kvartað undan því að þær væru ekki
nægjanlega sýnilegar. Þær verði þó að varast að
stefna fyrst og fremst að því að mynda sérstaka
kvennahópa, þótt þeir séu góðir líka. „Þær eiga ekki
að stofna eigið atvinnulíf.“ 

MISSA MANNAUÐ
Þórdís segir lykilatriði vera að nýta mannauðinn og
alltaf eigi að ráða hæfileikaríkasta einstaklinginn
en auðvitað séu hæfileikar huglægir. „Fólk á það til
að meta hæfileika út frá sjálfu sér og meiri líkur
eru á að þér finnist að einstaklingur sem líkist þér

mest sé hæfileikaríkastur. Konur sitja
þá oft eftir, því enginn kemur auga á
hæfileika þeirra sem geta legið á öðr-
um sviðum.“ Atvinnulífið hafi verið of
þröngt skilgreint til þessa. „Við erum
að missa af mannauðnum sem er til
staðar vegna þess.“

Þórdís segir fjölbreytileikann vera af hinu góða
og alþjóðleg fyrirtæki hafi fyrir löngu áttað sig á
því, meðal annars með því að gera konur sýnilegri.
Hún segir til að mynda sölu á ákveðinni bílategund
hafa tekið stökk eftir að kona bættist í hönnunarlið-
ið. Hönnunin á bílunum tók tillit til þarfa kvenna og
það féll vel í kramið hjá viðskiptavinunum. „Litlum
hlutum á borð við hólf fyrir veski, síma og ýmsa
smáhluti var bætt við.“

VERÐUR AÐ SNÚAST UM HAGNAÐ OG ARÐSEMI
Þórdís segir þær ekki vera að tala um að mýkja
þurfi viðskiptalífið því á endanum snúist rekstur
fyrirtækja um hagnað og arðsemi. Hanna Katrín
tekur undir þessi orð og segir þetta ekki snúast um
að konur langi til að vera með og að allir eigi að
vera góðir við þær. „Ef fjölbreytileikinn skiptir
máli fyrir arðsemi fyrirtækjanna þá skiptir máli að
hafa fjölbreytileikann að markmiði.“ En þær benda
þó á ákveðinn tvískinnung í því að vilja auka fjöl-
breytileikann með því að fá konur til að taka meiri
þátt í atvinnulífinu, en til að þær komist á toppinn
verði þær að vera eins og karlarnir. 

Þórdís segir ekki hægt að ætlast til þess að menn
standi upp af góðmennsku sinni og stjórnarskipti
gerist hægt. „Kemst þótt hægt fari. Mig langar að
vera bjartsýn og trúa því að við séum á réttri leið en
mikið vildi ég að þetta gerðist hraðar.“ En er þá
lagasetning svarið? Þórdís segir lagasetningu ekki
endilega vera konum farsælasta, því að þá kæmu
þær inn á öðrum forsendum en hæfni. „En hvað á
maður að hafa mikið umburðarlyndi?“ spyr hún að
lokum.

Að auka hlut kvenna snýst ekki
um að konur langi að vera með og
að allir eigi að vera góðir við þær

Fjölbreytileiki skiptir
máli fyrir arðsemi 
fyrirtækjanna
Nauðsynlegt er að auka hlut kvenna í atvinnulífinu

ÞÓRDÍS SIGURÐARDÓTTIR OG HANNA KATRÍN FRIÐRIKS-
SON segja konur ekki eiga að stofna eigin atvinnurekstur

Konum fjölgaði ekkert að ráði
í stjórnum fyrirtækja í Úrvals-
vísitölunni en 12 nýir aðilar
komu inn í stjórnir þeirra á síð-
ustu aðalfundum félaganna. Að-
eins sjö prósent þeirra sem sitja
í stjórnum eru konur en í fyrra
var hlutfall þeirra sex prósent.
Stjórnarskipti gerast hægt og
því eru þær breytingar sem eru
að eiga sér stað frekari mæli-
kvarði á hversu vel tekst til við
að fjölga konum í stjórnum fyrir-
tækjanna. Tvær konur tóku sæti
í stjórnum fyrirtækjanna en eins
og áður sagði voru 12 sætaskipti,
þannig að það gerir að 17 prósent
af nýjum aðilum voru konur. 

Hlutur kvenna í skráðum fyr-
irtækjum gefur ekki algjörlega
rétta mynd af stöðu kvenna í at-
vinnulífinu vegna þess að ekki er
hægt að skilja á milli stjórna og
framkvæmdastjórna fyrirtækja.
Einnig virðast konur vera í
stjórnum margra stórra fyrir-
tækja sem ekki eru á markaði.

Konur eru í auknum mæli að
verða millistjórnendur og gefur
það vísbendingar um að hlutur
kvenna sé að aukast í atvinnulíf-
inu. Sem millistjórnendur verða
þær hæfari til að sinna æðstu
stjórnunarstöðum og opnar þessi
þróun því margar dyr.

Konur hafa ekki verið fjöl-

mennar í stjórnum lífeyrissjóða
en þegar skoðaðar eru stjórnir
stærstu lífeyrissjóðanna má sjá
að þær eru nokkrar þar og lík-
legt er talið að þeim sé að fjölga.
- dh

KONUR ÚR ÍSLENSKU ATVINNULÍFI

Fáar konur í stjórnum stærstu félaganna
og þeim fjölgar hægt

M Á L I Ð  E R

Áhrif kvenna
í atvinnulífinu

Ertu sátt við þróun viðskiptalífs-
ins frá því að þú tókst við emb-
ætti viðskiptaráðherra?

Já, í meginatriðum er ég sátt
við þróunina. Það sem er hvað
ánægjulegast er að samkeppn-
ishæfni þjóðarinnar hefur ver-
ið að batna, fyrirtækin eru orð-
in öflugri og fjár-
festingar þeirra
aukast stöðugt,
bæði hér heima
og ekki síst er-
lendis. Fjármála-
markaðurinn hef-
ur gjörbreyst og
við höfum mark-
visst verið að
vinna að því að
draga hið opin-
bera úr sam-
keppnisrekstri.

Hvað viltu helst
sjá breytast?

Það er ýmislegt
sem þarf að huga
að og verkefnin
eru mörg. Það er
því erfitt að
nefna eitthvað
eitt umfram ann-
að. Ég vil samt
nefna að efla
þarf samkeppnis-
eftirlit og neyt-
endavernd. Með því er ég ekki
að segja að ástand samkeppnis-
mála sé slæmt hér á landi en
viðskiptaumhverfið tekur örum
breytingum og samkeppnismál
þurfa að taka mið af því. Í því
skyni hef ég m.a. lagt fyrir Al-
þingi frumvörp til nýrra sam-
keppnislaga, frumvarp um tals-
mann neytenda og frumvarp
um Neytendastofu. Auk þess er
fyrir Alþingi frumvarp til
breytinga á lögum um verð-
bréfaviðskipti sem felur í sér
mikilvægar tillögur til að bæta
markaðinn og auka trúverðug-
leika hans.

Með hvað ertu ánægðust á tíma
þínum sem viðskiptaráðherra?

Það eru mörg mál sem hafa
gengið vel. Til að mynda var
mikill áfangi þegar einkavæð-
ingu ríkisbankanna lauk en um-
ræða um hana hafði tekið mörg
ár og aðdragandinn var því all-
nokkur. Þessi breyting hefur
orðið mjög til góðs á margvís-
legan máta og m.a. skapað fjöl-
da nýrra vellaunaðra starfa þar
sem háskólamenntað fólk fær
tækifæri til að nýta þekkingu
sína og færni.

Með hvað ertu óánægðust?
Ég er þannig gerð að ég staldra
ekki mikið við fortíðina heldur
kýs að horfa meira fram á við.
Því er ekki að neita að sumt
hefur ekki orðið með þeim
hætti sem ég hefði viljað sjá en
ég tel að yfirhöfuð hafi þróunin
í íslensku viðskipta- og efna-
hagslífi verið mjög jákvæð. Þó
eru merki um fákeppni á
ákveðnum mörkuðum sem er
áhyggjuefni.

Þú sendir tilmæli um aukinn
hlut kvenna í stjórnum fyrir-
tækja. Hvernig fannst þér við-
brögðin?

Ég sendi forsvarsmönnum 80-
90 stærstu fyrirtækja landsins
bréf í febrúarbyrjun þar sem
ég hvatti þá til að beita sér fyr-
ir því að fjölga konum í stjórn.
Ég hef fengið töluverð við-
brögð við þessu bréfi og býsna
margar góðar fréttir.

Ertu sátt við árangurinn?
Ég veit ekki ennþá hver árang-

urinn hefur orðið. Hann hefur
vissulega ekki orðið eins og ég
vonaðist eftir hvað stjórnir fyr-
irtækja í Úrvalsvísitölu Kaup-
hallar varðar en ég hef heyrt
af jákvæðum árangri hjá öðr-
um fyrirtækjum. Aðalfunda-
lotu fyrirtækjanna er að ljúka

og í kjölfarið mun
ég fara yfir þetta
mál og fá upplýs-
ingar um hver ár-
angurinn hefur
orðið í heild sinni.

Hver eru brýn-
ustu verkefni við-
skiptaráðuneytis-
ins varðandi ís-
lenskt viðskipta-
líf?
Brýnustu verk-
efnin snúa að því
að tryggja að við-
skiptalífið lúti
leikreglum sem
örva samkeppni
og hvetja um leið
til hagræðingar
og nýsköpunar.
Nýsköpun er ein
helsta forsenda
þess að unnt sé
að auka fjöl-
breytni og bæta
samkeppni at-

vinnulífsins enn frekar. Jafn-
framt vil ég horfa til þess að
erlendar fjárfestingar hér á
landi aukist. Þá þurfum við sí-
fellt að fylgjast með almennum
starfsskilyrðum atvinnulífsins
og taka mið af hinni öru þróun
sem á sér stað í alþjóðavið-
skiptum.

Hvernig sérðu fyrir þér nánustu
framtíð í íslensku viðskiptalífi?

Ég hef fulla trú á því að fyrir-
tækin haldi áfram að eflast og
styrkjast, m.a. með því að leita
enn frekar inn á erlenda mark-
aði. Jafnframt á ég von á því
að fjölbreytni atvinnulífsins
muni enn aukast og horfi ég þá
mjög til hátæknifyrirtækja og
þekkingariðnaðarins almennt.
Það mun styrkja innviði efna-
hagslífsins og þar hafa stjórn-
völd m.a. hlutverki að gegna.

Hvaða ógnir steðja að viðskipta-
lífinu?

Eins og staðan er í dag þá er
hún nokkuð góð og ógnirnar
kannski ekki margar við fyrstu
sýn. Hátt gengi íslensku krón-
unnar er þó ákveðin ógn fyrir
útflutningsfyrirtæki og sam-
keppnisgreinar þótt staða 
þeirra sé sterkari en ella vegna
aukinnar hagræðingar og
framleiðniaukningar.

Hvaða tækifæri sérðu í við-
skiptalífinu?

Tækifærin eru sem betur fer
mörg. Íslensk fyrirtæki eru
orðin öflugri og samkeppnis-
hæfari en áður og rekstrarum-
hverfið er með því besta sem
þekkist í alþjóðlegum saman-
burði. Fyrirtækin hafa verið að
nýta sér þetta til útrásar og
munu gera í auknum mæli. Ís-
lenskt atvinnulíf verður sömu-
leiðis sífellt fjölbreyttara og
því liggja tækifærin víða. Það
er t.d. mjög ánægjulegt að
fylgjast með því sem er að ger-
ast í kvikmyndaiðnaðinum og
ánægjulegt að sjá að Ísland er
með bestu „tökulöndum“
heims. Það er þess vegna ekki
hægt að segja annað en að það
sé afar skemmtilegt að fara
með ráðuneyti viðskiptamála á
þessum uppgangstímum.

Í skemmtilegu starfi 
á uppgangstímum

T Ö L V U P Ó S T U R I N N

Til Valgerðar 
Sverrisdóttur

iðnaðar- og viðskiptaráðherra
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Áfangi á
hlutabréfa-
markaði
Verðbréfamiðlarar hljóta að
vera ánægðir með stöðuna á
markaði enda er alltaf létt yfir
þátttakendum á markaði þegar
sögulegir múrar eru rofnir.
Stundum virðist sem keppnis-
skap hlaupi í verðbréfamiðlara,
fjölmiðlafólk og fjárfesta þegar
slíkir áfangar eru í augsýn. Um
vorið 2000 biðu margir spenntir
eftir því að Nasdaq markaðurinn
færi yfir fimm þúsund stig og
vantaði aðeins herslumun á að
það tækist. Þá reið hins vegar
áfallið yfir og Nasdaq hrundi á
eftirminnilegan hátt. Nú dettur
engum í hug að bíða eftir að
Nasdaq rjúfi fimmþ úsund stiga
múrinn enda á vísitalan í mesta
basli við að halda sér í kringum
tvö þúsund stigin.

Endurskoða spá
Greiningardeild Íslandsbanka sá
sitt óvænna eftir að markaður-
inn hafði uppfyllt hækkunarpá
þeirra í upphafi árs strax á fyrs-
ta fjórðungi. Bankinn ednur-
skoðaði spá sína um hækkun
hlutabréfa og spáir nú 25 til 30
prósenta hækkun úrvalsvísitöl-
unnar á árinu. Fjárfestar kunnu
vel að meta þess endurskoðuðu
spá Íslandsbanka og tóku hönd-
um saman um að stefna að því
að árs spáin muni rætast áður en
nýhafinn ársfjórðungur verðu
úti.

Algjör sveppur
Þeir sem eru áhugasamir um
samkeppnislög hafa sumir
hverjir furðað sig á þeirri sér-
stæðu undanþágu sem þar er til
staðar um landbúnaðarfram-
leiðslu. Hér á landi er einn fram-
leiðandi með næstum því hund-
rað prósent
markaðs-
hlutdeild.
Þetta
eru hin-
ir
lands-
frægu
Flúða-
sveppir en
orðrómur er uppi
um að eigandi
Flúðasveppa, Ragnar Kristjáns-
son, sé að skoða kauptilboð í fyr-
irtæki sitt. Ekkert hefur þó
fengist staðfest enn sem komið
er en orðrómurinn er sterkur.

Fjármögnun í takt við þínar þarfir

SÍMANÚMER MARKAÐARINSINS: 550 5000, fax: 550 5099  Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@markadurinn.is  DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@markadurinn.is Veffang: visir.is

B A N K A H Ó L F I Ð 4.000 1 0,01%Úrvalsvísitalan fór yfir 
4.000 stiga múrinn í fyrsta 
skipti á miðvikudaginn

Einn hópur kjölfestufjárfesta 
fær að kaupa um 99 prósent 
hlutafjár ríkisins í Landssímanum

Eignarhlutur Burðaráss 
í sænska fjarskiptafélaginu 
Ericsson.



Mazda 323 Sedan ‘93, ekinn 183 þ. Bíll
sem er í góðu ástandi. Verð 160 þús.
Upplýsingar í síma 697 5545.

Til sölu Dodge Shadow 1991, einn eig-
andi. Einnig til sölu 38” Mudder dekk á
fimm gata felgum. Einnig Lancer ‘91.
Verð 80.000. Uppl. í síma 892 5739.

Kia Sportage ‘95, krókur, mikið yfirfar-
inn góður bíll. Sk. ‘06. V. 240 þ. ATH sk.
á ód. S. 844 6609.

Dökkblár MMC Colt ‘91 til sölu. Tilboð
óskast í síma 659 1170 & 588 6358.

Volvo 244 árg. ‘79, ekinn 133 þús. km.
Mikið endurnýjaður, skoðaður. Verð 80
þús. S. 847 0408.

Volvo 440 GLE ‘94, ek. 171. V. 220 þ. S.
868 9294.

Volvo 240 ‘87 á 29 þús. Skoðaður ‘04.
Uppl í síma 847 8987.

Subaru Legacy árg. ‘91, ek. 180 þ.
Þarfnast lagfæringar. Uppl. s. 552 8446.

Til sölu MMC Lancer St. árg. ‘93. Ssk.,
ek. 194 þús. Ný tímar. Sumar og vetr-
ard. á f. S. 868 9357 og 868 3130. Til-
boð.

Golf 1,8 Cl árg. ‘92. Ssk., ekinn 159 þús.
Fæst á 170 þús. stgr. Uppl. í s. 864
8338.

Útsala, útsala!! Sunny St. ‘92, ek. 170 þ.,
óryðg. V. 120 þ. Legacy ‘92 sedan, nýsk.,
óryðg. V. 110 þ. S. 616 7855 & 552
3404.

Til sölu. Lancer árg. ‘91. Þarfnast lagfær-
ingar. Uppl. í s. 692 6222.

Hyundai Accent ‘96, ek 157 þ., 5 gíra,
hvítur, góður bíll. Tilboð 180 þ. S. 659
9696.

Isuzu Cruw cab 2300 bensín, 4ra dyra,
pall bíll, ek. 235 þ. 1992, dráttar kúla,
4x4, þarfnast skoðunar fæst á 100 þús.
MMCl 300 sendibíll. 1990, ek. 121 þús.
Óskoðaður, bilað búst, verð 60 þús. ,
VW golf 1990, sk. ‘05, bilað púst, vel
nothæfur, verð 40 þús. S. 691 4441.

Traustur bíll. Saab 900 C árg. ‘87 til sölu.
Verð 65 þús. Uppl. í s. 696 7714.

Nissan Sunny 1,6 árg. ‘95, ek. 150 þ.
km. Sk. ‘06, Cd, fjarst. samlæsingar,
verð 180 þús. stgr. S. 691 9374.

Toyota Corolla. Árgerð ‘97. 130 þús. km.
Verð 450 þús. Sími 893 4005 og 824
0925.

Fæst á 290 þús. Hyundai Accent ‘98, ek.
137 þús. 5 dyra, 5 gíra, rafmagn í rúð-
um, samlæsingar, ný skoðaður ‘06. S.
691 4441.

Range Rover, 3,9, ‘91, ssk, Verð 390 þ.
A.T.H. Skipti ód. Uppl. í s. 866 9997.

Mercedes Benz 200e dísel ‘91, ek. 447
þ. km., sjálfskiptur, árgerð 8/1991,
skoðaður, ásett verð 390, tilboð 250
þús. S. 691 4441.

Toyota Yaris á hlægilegu verði 360 þús.
Árgerð 1999, ek. 159 þús. km, lang-
keyrsla, 3ja dyra, 5 gíra, geislaspilari.
Verð aðeins 360 þús. stgr. S. 691 4441.

750 staðgreitt!!!
Volkswagen Golf ‘99, ek. 92 þús., 1600
vél. Sumar-/vetrardekk. Ath. engin
skipti. Verð 750 stgr. Uppl. í s. 862
0780.

Golf til sölu. Verð 850 þús. Felgur geta
fylgt með. Umsamið verð. S. 616 9686.

Ford Focus 1.6 sjálfskiptur frúarbíll ár-
gerð 7/00, ek. 71 þús. km. 5 dyra, rafd.
rúður, spegl., fjarlæsingar, þjófavörn,
geislaspilari, b.lán, 780 þús. 20 á mán.
Vís. Verð 980 þús., 200 þús. út. Planið
bílasala, s. 517 0000. á móti ikea.

Opel Vectra 1600 árgerð 8/1998, ssk.,
ek. 122 þ. km. 4ra dyra, cd, saml., ásett
790, tilboð 590. s. 691 4441.

Golf Comfortline 1400 árg. ‘00, ek.
101,000 km. Geislaspilari, magnari,
keila, álfelgur ofl. Topp eintak. Uppl. í s.
892 9377.

Til sölu Mitsubishi Galant árg. ‘98, kom
á götuna 10/’98, ekinn 120 þús. Gang-
verð 950 þús. Yfirtaka á láni 250 þús.
og engin skipti. S. 456 8414 & 847
2953.

Honda Accord Comfort. Árg. 06/’04.
Beinsk. Ekinn “aðeins” 3400 km. Svart-
ur, dökkar rúður, heilsársdekk, reyklaus.
Verð 2 millj. Áhv. 1.485 þ. kr. S. 894
2855.

Dodge Caravan árg. ‘01, 7 manna. Verð
1.690 þús. Uppl. í síma 861 1020 & 861
9190.

W Golf ‘03, ek. 17 þús. Verð 1.490. S.
896 5007.

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

Ford Explorer XLT, árg. ‘00, ek. 112 þ.
Rafmagn í öllu, leður að innan. Verð
1.990 þús., bílalán 1.400 þús. afb. ca 26
þús. á mán. Uppl. í s. 824 2221 & 694
7443.

Chevrolet Silverado 3500 árg. 2002.
Uppl. í s. 892 9377 og fleiri myndir á
www.brun.is

Óska eftir óbreyttum jeppa eða jepp-
ling, ssk., á verðbilinu 1.000-1.500 þús.
Uppl. í síma 690 9575 e. kl. 18 Hörður
í dag og næstu daga.

Óska eftir gömlum Camaro V8 eða
Transam V8. Uppl. í s. 844 1472.

Óska eftir ódýrri Toyotu (aðrir koma
einnig til greina) á verðbilinu 150-250
þús., þarf helst að vera skoðaður og í
góðu lagi. Uppl. í s. 588 5013 & 899
5013.

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.

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 Suzuki Side kick árg. ‘92, ssk.,
nýsk. Verð 230 þús. S. 863 8528.

Til sölu Toyota 4Runner árg. ‘90, 5 g.
31” kram gott, ekinn 269 þ. Smurbók,
ýmis skipti. Verð 230 þ. Sími 660 2419.

Toyota Hi-lux double Cap árg. ‘92,
bensín. Uppl. í s. 690 9031.

Til sölu Izusu NPR árg. ‘92. Kassi 19 m3.
Lyfta. Bíll í góðu ástandi. Nýsk. Uppl. í s.
897 5659.

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

Vegna endunnýjunar eru til sölu ýmsar
stærðir hópferðabíla t.d. M-bens.412
sprinter árg. ‘98, 17 sæta, með hjóla-
stólaútbúnaði, Renó master 17 far., árg.
2003, M-bens 814 D, 26 farþ. árg. 1992.
Sjá einnig heimasíðu okkar, www.allra-
handa.is Uppl. í síma 660 1303 og 660
1305.

Til sölu Man 26.463 DFLT árg. 1998.
Dráttarbíll, loft aftan, mikið yfirfarinn.
Skoðaður til júlí 2006. Verð 3,5 millj.
Upplýsingar gefur Stefán s. 894 0604.

Kawazaki Vulkan 1500 classic árg. 2001
til sölu. Ek. 16800 mílur, mjög fallegt
hjól. Króm og aukahlutir. Gler, vélagrind
og ljós. Aðeins bein sala. Verð 850 þús.
Uppl. í s. 898 0249.

Skellinaðra óskast! Aðeins gott nýlegt
hjól! Staðgreiðsla! S. 565 8024 & 897
8040.

Óska eftir vel með farinni vespu. Uppl. í
s. 865 3665.

Skidoo grand touring SE 700 ‘97 til
sölu. Flottur alhliðasleði. Uppl. í s. 697
7685. V. tilb.

Til sölu ný bílakerra. Yfir 200 m löng.
Verð 90.000. Uppl. í s. 849 5195.

Óska eftir pallhúsi (Camper) á 8 feta
skúffu. Sími 847 6525.

Ægisvagn árg. ‘99, með kassa á beisli.
Verð 350 þús. Uppl. í s. 897 0444.

Gul blikkljós - Hálf-vitar;
Blikkljós í miklu úrvali til ásamt festing-
um. 12 volt/24 volt. Fáanleg með
óbrjótanlegu gleri. Vélaborg Krókhálsi
5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk,
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Ak, 464
8600.

Gerni háþrýstidælur. Verð frá 7995. Jöt-
unn Vélar ehf Austurvegi 69, Selfoss s.
480 0400 www.jotunn.is

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

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

Nú er rétti tíminn til að panta sér bát
fyrir sumarið. Vandaðir bátar á góðu
verði.www.vatnasport.is s. 822 4060.

Allante 925LX er einn vandaðasti 30
feta báturinn sem völ er á. Gæði og
glæsileiki. Gott verð www.vatnasport.is
s. 822 4060.

Mitshubishi Galant árg. 1999. Vantar
ytri (framhjóla) öxullið í Galant ‘99,
2000 vél, beinskiptur m/abs. 25 rillur
að utan og 24 rillur að innan. Vinsam-
legast hafið samband við Frímann í
síma 892 7619 sem fyrst.

Hjólbarðar

Aukahlutir í bíla

Bílaþjónusta

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Kerrur

Vélsleðar

Vespur

Mótorhjól

Vörubílar

Hópferðabílar

Sendibílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.
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Dekk
4 mjög lítið notuð dekk á Ford Focus
álfelgum. Milestone 185/65 R 15” 88T.
Hankook 195/60 R 15” 88H. Verð 40
þús. S. 565 0458 & 865 9255.

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.

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.

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

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.

Nýtt!!!
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

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

Leigjum og seljum hljóðkerfi stór og
smá. JBL, Crown, AKG HljóðX. Grensás-
vegi 12 sími 553 3050.

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

Vandað Rippen Pianó. Verð 395 þús.
Einnig borðstofusett, 12 manna spor-
öskjulagað hnotuborð, 4 stólar og 2
armstólar ásamt háum glerskáp með
ljósum. Verð 350 þús. Uppl. í s. 893
7975 Hjörtur.

Brúnn hornsófi, nýlegur, til sölu ásamt
púðum, kr. 80.000. S. 699 3274.

Electrolux ísskápur með frysti, vel með
farinn. Er í notkun hjá fyrrum leigjenda
á Kjalarnesi. Sími 661 3038 Dagný Björt
& 844 8349 Sigríður.

Parket
Eigum til gegnheilt eikarparket á mjög
góðu verði. Verð frá 1.800 kr. fm. Leggj-
um einnig og slípum. Góð og persónu-
leg þjónusta. Sími 822 8928.

Ýmist til Sölu
Bókahillur, gamlar en í góðu ástandi,
B&O Hljómtæki með Vinýl og Felgur
14” ónotaðar f. Toyota. V. 20 þ. kr. Uppl.
í s. 554 3428 eða 695 2244.

Hátíðabún. ísl. kk til sölu, st. 10-12 ára.
Verð 10 þ. S. 553 7609 & 895 7609.

PS2 minniskort
Sony PS2 minniskort. Verð 3299. The
Sims 2 PC. Verð 3999. www.leikir.com

Erum byrjuð aftur að selja garðhús-
gögnin sem slógu svo rækilega í gegn
síðastliðið sumar. Farið inn á heimasíð-
una www.vidarko.is eða komið á sýn-
ingarsvæði okkar að Dalveg 28 Kópa-
vogi og skoðið úrvalið. Viðarkó, Dalveg
28, Kópavogi, Sími 517.8509, Netfang
vidarko@vidarko.is

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

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

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

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.

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.

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

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

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

Ótrúlegt verð t.d. Stakir jakkar kr. 2.000.
Buxur 1.000. Lagersala, Auðbrekku 1.
Opið 12-18. S. 564 3477, Jóna.

Frábært inngöngutilboð í Einkaklúbb-
inn: Tvö árskort og tveir geisladiskar frá
Skífunni á kr. 6.900. Sími 577 2222 &
www.ek.is

Nýir kuldajakkar og hermannaúlpur.
Verð frá 3.900 kr. Einnig mikið úrval af
töskum, beltum og húfum. Sjáið fleiri
vörur og tilboð á www.Army.is. Erum
líka alltaf í Kolaportinu. Army.is.

Fallegir dömuskór úr leðri stærðir 36-
41 verð kr. 3.400,-Misty Skór Laugavegi
178 S. 551 2070.

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

Kaupum gamlan vínil. Músik og Meira.
S. 551 2254.

Ungt par með 2 börn óskar eftir
þurrkara og uppþvottavél á góðu verði.
S. 869 1565.

Vantar borð, helst 70x70 og stóla við í
veitingasal. Einnig pizzuhrærivél og allt
til pissugerða og matarstell. Uppl. í s.
892 7755 Kristín.

Óska eftir að kaupa 2 gamlar útidyra-
hurðir með körmum. Uppl. í s. 864
2660.

Uppþvottavél óskast.
Notuð uppþvottavél í góðu standi og á
góðu verði óskast keypt. Allar stærðir
koma til greina. Uppl. í s. 699 0851,
Dögg.

Vantar jeppakerru. Stærð c.a. 150 x
300. Uppl. í s. 892 7080 eða
pb@verksud.is.

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

Til sölu 3 vel með farnar innréttingar. 1.
Birkirót, U-laga & hlið, vask, keramik
helluborð, blástursofn, innbyggðum ís-
& frystiskáp, uppþvottavél. 2. Hvít &
beyki, U-laga. 3. Hlið hvít & blá, vask+
helluborð. Líka baðinnrétting, vask,
baðkar, sturta. Jón s. 891 8650 e. kl. 16.

TÞM
Æfingahúsnæði á heimsmælikvarða,
laus rými til leigu, stakar æfingar.
tonaslod.is & contact@tonaslod.is. Sími
824 3001 & 824 3002.

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.

Láttu okkur sjá um þig -
Áratuga reynsla.

BMS-Tölvulausnir hefur að bjóða öflugt
tölvuverkstæði og býður úrvals þjón-
ustu á góðu verði. Sækjum og sendum
FRÍTT innan höfuðborgarsvæðisins
www.bms.is Sími 565 7080.

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

Óska eftir að kaupa HP Compaq nx
7000 fartölvu í svörtum bakpoka. Gott
verð fæst fyrir réttu tölvuna. Elsa s. 897
2447.

Til sölu ýmis búnaður til blikk og stál-
smíði s.s. Lagun CNC fræsari MAS fræs-
ari,2 stk súluborvél MWM vökvadrifið 2
m plötusax Bronsverk 2 m beygjuvél,
Buffalo fjölnota lokkur, MEBA bandsög,
Bliss höggpressa. Hefill fyrir járn, smerg-
el, prófílsagir o.fl. Upplýsingar gefur Að-
alsteinn í s. 699 0773.

Gubisch Kílvél
Til sölu er þessi 7 hausa kílvél, mjög
góð og öflug vél, með miklum fjölda
fræsihausa m/skiptitönnum. Upplýs-
ingar í síma 860 1123.

www.rum.is frábær fermingartilboð,
Amerísk fermingarrúm frá 29.900 kr.
Snorrabraut 56 & Glerárgötu 34 Akur-
eyri, s. 551 5200 & 461 5300

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.

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

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Heimilistæki

Óskast keypt

Allsherjarsala-Flóamark-
aður á Stýrimannastíg 9 í

RVK um helgina
Mjög flottur kremaður og gylltur
flygill, Rómantísk svefnherbergis-

húsgögn, Bókasafn-4000 titlar, mik-
ið enskt og sænskt, málverk, sófa-
borð hilla, fataskápar gamlir, vínil
plötur og kassettur, fatnaður, all-

kyns smádót og búsáhöld sængur
koddar teppi ofl ofl.

Verið velkomin, heitt á könnuni
frá kl. 11 báða dagana. Símar

552 2252 og 846 3757.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

Rafstilling ehf. Dugguvogi
23

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

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

Varahlutir
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Canon, 6,3mp. 2 linsur 18-55mm/75-
300mm, 1gb kort, auka batterý ofl. 120
þ. Allt glænýtt. S. 661 1191.

Frábær tækifærisgjöf! Handteiknaðar
portrait myndir á frábæru verði. Uppl.
www.bakpokinn.com/teikningar.html

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

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

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

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 .

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

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

Blómstrandi garðar
Felli tré, klippi, garðsláttur og önnur
garðverk. Geri tilboð. S. 695 5521.

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

Stigahús - íbúðir - nýsmíði eða endur-
málun. Föst verðtilboð. Arnar málara-
meistari. S. 893 5537.

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.

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

Tek að mér allt viðhald húseigna. Vönd-
uð vinnubrögð. Áralöng reynsla. S. 661
4345 869 1578. mastercard/raðgr allt
að 36 m.

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

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.

Uppsetning og viðhald á netkerfum og
tölvum. Þekking og reynsla í 20 ár. S.
696 3436, www.togg.biz

Tölvuvandamál? Kem á staðinn. Viðurk.
af Microsoft. Mikil reynsla. Ríkharður s.
898 0690, til kl. 23 alla daga.

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.

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

Smiðir eða vanir menn óskast í bygg-
ingarvinnu. Uppl. í s. 696 4772.

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

Heilsuvörur

Viðgerðir

Trésmíði

Rafvirkjun

Spádómar

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

Kópavogi.
Sími 544-2350, www.start.is

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Húsgagnabólstrun
Tek að mér klæðningar og viðgerðir

á húsgögnum
Bólstrun Ásgríms Þ. Ásgrímsson-

ar, Iðnbúð 5, 210 Garðabær.

Bólstrun

Fjármál

FAGBÓK ehf.
Bókhaldsstofa.

- Bókhald/Ársreikningar - Skatt-
framtöl fyrir lögaðila/einstaklinga -

Stofnun félaga - Vsk.uppgjör -
Launaútreikning ofl.

Persónuleg þjónusta á góðu
verði. Þverholti 3, 270 Mosfells-

bæ, sími 566 5050. GSM 894
5050, 894 5055.

Bókhald

Garðyrkja

Hreingerningar

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

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

Bætt heilsa betra útlit og 30-50 þús.
auka á mánuði. Er það eitthvað fyrir
þig? www.hannakristin.is S. 892-4284

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.

Yoga unnendur
Astanga Yoga ( kraftyoga) í Yogastöð-
inni Heilsubót Síðumúla 15. Guðmund-
ur kennir. Astanga er kröftugt yoga.
Uppl. í s. 694 6103.

Lítið notaðir Rope yoga bekkir til sölu
v/flutninga. Uppl. í síma 895 7275.

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

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

Öðruvísi gítarnám
Gítarnámskeið fyrir byrjendur og lengra
komna, á öllum aldri. S. 695 3893.

Lestur - Stærðfræði
Einkatímar í stærðfræði og lestri, meðal
annars vegna lesblindu. Er reyndur
grunnskólakennari. Uppl. e. kl. 17 í
síma 568 3136 & 899 5554.

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

Ertu að leita að ekta amer-
ísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Til sölu v. flutn. Sófasett í rokkoco stíl,
sjá mynd. Lítið notað hjónarúm,
170x200 og sófaborð úr marmara,
80x130cm. Uppl. í síma 868 1177.

Eldhúsborð, hornsófi, King Size hjóna-
rúm og skrifborð til sölu. Hringið í s.
552 7911 & 663 5656.

Eikarborðstofusett til sölu. Vel með far-
ið. Verðhugmynd 30.000. Uppl. í sím-
um 554 2569 & 698 0238.

Kompusala í dag. Uppl. í síma 865
9923.

Til sölu borðstofuhúsgögn, 8 stólar og
skenkur með gamaldags útliti. 2 rúm
90x210 með nuddi og fjarstýringu.
Basthúsgögn, 2 stólar, 2ja sæta sófi og
sófaborð m. glerplötu. S. 567 1826 &
616 7853.

Fallegur, stór, dökkblár fjögurra sæta
sófi frá EXO. Uppl. í síma 899 2859.

Max sófasett til sölu. Uppl. í s. 864
7480.

Til sölu borðstofusett ca 1920, stór
skenkur, lítill skenkur, borðstofuborð, 2
armstólar og 8 stólar. Verð 200.000.
Uppl. í s. 699 7317.

3 gegnheilar fullninga hurðar og gömul
Rafha eldavél 3 hellna til sölu. Uppl. í
síma 866 7953.

Svartur leðurjakki, stuttur, til sölu. Stærð
L. Alveg ónotaður. Þykkt og gott leður.
Góð flík. Verð 10 þús. Uppl. í s. 843
9735.

Ný Diesel sending! Róbert Bangsi ...og
unglingarnir Hlíðasmára 12, Hverafold
1-3 & Firði Hafnarfirði. Sími 555 6688.

Til sölu gullfallegir Boxerhvolpar, verð
100 þ. Allar uppl. í s. 845 3789, Erla.

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.

Vegna flutninga er 9 mán. Chihuahua
rauðbrún tík til sölu. Ættbók og heilsu-
farsbók fylgja. Uppl. í síma 846 5039.

Orlando, Florída.
Nú er ódýrt að versla eða spila golf. Í
sólinni á Flórída. Falllegt hús með sund-
laug, eða 2 herb. Íbúð á Ventura golf-
svæðinu til leigu. Stutt í Disney og moll-
inn. Uppl. í s. 893 0210

Andrea
Erum byrjuð að bóka fyrir sumarið
sjóstangaveiði, skemmtiferðir, sérferðir
inní 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

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

Ístölt 2005. Skautahöllin í Reykjavík 9.
apríl. Miðasala: Ístölt Bæjarlind 2, s. 555
1100.

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

Room for rent 107 REY, separate entry,
WC, no smoking, simi 6919122, Alex-
andre

Til leigu glæsil. herbergi, 15 og 30 fm,
að Funahöfða 17a. Þvottah., bað og
eldunaraðst. Í herb. er dyras., íssk.,
fatask., sjónv. og símtengi. S. 862 7950
& 896 6900 e. kl. 16.

Til leigu 50 fm 2ja herb. íbúð í Mos.
Laus strax Uppl. í s. 822 6611 & 892
9020.

Íbúð í RVK á jarðhæð til sölu, verð eftir
samkomulagi. Uppl. í síma 456 4832.

Til leigu nýlegt 150 fm einbýlishús,
ásamt stórum bílskúr á góðum stað í
úthverfi. Laust 1. maí. Mánaðarleiga
150 þús. Uppl. í s. 899 4845.

Falleg nýleg 3ja h. í 101, leigist í 3 mán.
frá 26.04. S. 553 7609 & 895 7609.

Björt og vönduð 90 fm., tveggja h. íbúð
m. s/svölum í 108. Nýuppgert baðher-
bergi, stór stofa, vönduð gólfefni og
tvær geymslur. 85 þús. á mánuði. Allt
innifalið, laus 1/5. Reglusemi og
reykleysi áskilin. Uppl. í síma. 864 3530.

2ja herbergja íbúð til leigu rétt hjá mið-
bænum á Akureyri. Laus strax. Leiga
55.000. Íbúðarskipti í Reykjavík koma til
greina. Upplýsingar í síma 690 4905.

63 fm 3ja herb. íbúð til leigu að Stór-
holti. 78 þús á mán m/ hita og raf. Laus
strax trygging. S. 864 7414.

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

Tvær stelpur óska eftir lítilli íbúð eða
herbergi í Keflavík. Uppl. í síma 868
7812 & 868 1035.

Fjölskylda óskar eftir 3ja-4ra herb. íbúð.
Aðeins langtímaleiga kemur til greina.
S. 820 0195.

3ja herb. íbúð óskast í Hfj., Kóp. eða
Rvk. Traustar greiðslur, langtímaleiga
skilyrði. Uppl. í síma 844 0873.

Óska efitr 2ja - 3ja herb. íbúð til leigu.
Helst í Hfj., Gbæ. eða Kóp. Reyklaus og
skilvísum greiðslum heitið. (Meðmæli
geta fylgt). Hægt er að hafa samband
við Jóhönnu í síma 899 5669.

Nú er rétti tíminn !
Vönduð bjalkahus 23 fm og 37 fm
ásamt 10-15 fm lofti til sölu. Altækni s/f
461 1111 og 869 9007 Nánari uppl.
www.bjalkahus.com

Ódýrar fánastangir
6 metra ál stangir með innbrenndu
hvítu lakki. Allar festingar fylgja. Verð
aðeins 16.700 stgr. Málmtækni hf.
Vagnhöfða 29, Reykjavík s. 580 4500
mt@mt.is

Skrifstofu og Atvinnuhús-
næði.

Á annarri hæð við Ármúla. 3ja herb.
104m og salur 150m (kaffiaðstaða).
Uppl. í s. 553 1708 & 892 2392

Höfuðborgarsvæði: óskum að taka til
leigu bílskúr til að nota undir lager. Vin-
samlega hringið í síma 822 8928.

Gistiheimili Halldoru Hvidovre/Köben
Ódýr og góð gisting www.gistiheimil-
id.dk 0045-24609552

Hús fyrir 6 manns til leigu á Menorca,
Mahon, einnig í Barcelona, laust í sum-
ar. Sími 899 5863.

Gisting

Bílskúr

AtvinnuhúsnæðiSumarbústaðir

Geymsluhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Hestamennska

Gisting

Ferðaþjónusta

Ferðalög

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Antík

Húsgögn

Ökukennsla

Kennsla

Námskeið

Snyrting

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Komdu og prófaðu
hörkutólið og eðalvagn-
inn
Mitsubishi-Pajero-GLX
með öflugri díselvél og
sjálfskiptingu.
Hann er á frábæru verði,
4.490.000 krónur.
HEKLA.

Jeppakerrur
Víkurvagnar

Allt að 30% afsláttur af
völdum sýningarvörum í
Natuzzi.
Gerðu góð kaup, kíktu
við í Natuzzi verslunina
þína Smáralind.

DeWalt meistaraverkfæri.
Sindri.

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

Loftræstiviftur – borðviftur 
Fálkinn

Reimar í bíla
Fálkinn

Endurvinnslustöðvar
SORPU eru opnar frá
12:30 til 19:30 virka daga
og 10 til 18:30 um helgar.
Óbreyttur opnunartími á
Kjalarnesi.
SORPA, 
flokkum og skilum.

Lífið er dásamlegt.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Híbýli vindanna. Í kvöld,
fáar sýningar eftir.
Borgarleikhúsið.

Cockteilsósa með frönsk-
unum.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Ókeypis hlaupagreining í
Útilífi Kringlunni í dag
milli kl. 13 og 16.
Útilíf Kringlunni.

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

Hemlahlutir í bíla
Fálkinn

Kúplingar í bíla
Fálkinn

Góðan daginn, góðan
daginn.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Draumleikur.
Laugardags- og sunnu-
dagskvöld.
Algjör draumur.
Borgarleikhúsið.

Segðu mér allt.
Laugardagskvöld.
Borgarleikhúsið.

Svik.
Síðasta sýning laugar-
dagskvöld.
Borgarleikhúsið.

Nýjar Textílvörur
Ikea

Cockteilsósa og franskar
kartöflur.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Danskar bækur.
Penninn-Eymundsson
Austurstræti

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

Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Allt í svefnherbergið..
Ikea.

Sérfræðingur frá Addidas
býður ókeypis hlaupa-
greiningu í Útilífi Kringl-
unni í dag milli kl. 13 og
16.
Útilíf Kringlunni.

Cockteilsósa,
Cockteilsósa.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Njótið lífsins.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Mjólkurhristingur með
kaffibragði, nammi
nammi namm.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Indversk handgerð rúm-
teppi
Alvörubúðin, Selfossi
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Vilt þú vinna heima og byggja upp vax-
andi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunar-
fræðingur, sími 861 4019 www.Hall-
doraBjarna.is

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

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.

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

Meirapróf
Óska eftir starsmanni með meirapróf á
stóran bíl í Reykjavík. Uppl. í s. 894
0119.

Hellulagnir
Lítið fyrirtæki vantar duglega og stund-
vísa menn. Æskilegt er að hafa ein-
hverja reynslu af hellulögnum. Uppl. í s.
864 1220.

Hagkaup Garðabær
Óskar eftir að ráða starfsfólk í fullt starf
við umsjón kjúklingaeldunar og hluta-
störf í grænmetisdeild og á kassalínu.
Áhugasömum er bent á að hafa sam-
band við Helga, verslunarstjóra í síma
565 6400, auk þess sem hægt er að
sækja um á www.hagkaup.is eða á
staðnum.

Fiskverkun óskar eftir að ráða starfsfólk
í vinnu í snyrtingu, pökkun og flökun.
Mikil vinna framundan. Upplýsingar
gefur Gunnar í síma 660 2760.

Vaktavinna-Subway
Óskum eftir fólki í vaktavinnu, breytileg-
ar vaktir. Leitum að jákvæðu og lífs-
glöðu fólki með mikla þjónustulund.
Lifandi og skemmtilegur vinnustaður.
Hægt er að sækja um á subway.is eða
eyglo@subway.is. Nánari upplýsingar í
síma 530-7004.

Supernova, hair and air-
brush studeo, pósthús-

stræti 13, 101 RVK
Óskum eftir snyrtifræðingi, nagladömu
og hárgreiðslunema. Uppl. veittar á
staðnum.

Smiðir og verkamenn
Óska eftir að ráða smiði og verkamenn
í byggingavinnu. Næg vinna framund-
an. Uppl. í s. 862 4591.

Starfskraftur óskast. Helst vanur. Hjól-
barðaverkstæði Grafarvogs. S. 567
4468.

Góð laun fyrir rétta menn. Leitum að
röskum mönnum til þrifalegra verk-
starfa. Byrjunarlaun eru 180 þ. á mán.
Æskilegur aldur 20-40 ára, umsóknir
skilist til afgr. fréttablaðsins merkt:
“Röskur 2005”

Bón og þvottur
Óskum eftir vönum starfsmönnum á
bónstöð hjá Bílkó. Frekari upplýsingar
um stöðuna gefur Guðni í s. 660 0560.

Glaumbar auglýsir:
Vantar starfsfólk, í sal, á bar og dyra-
verði. Upplýsingar á staðnum eftir kl.
19:00 á kvöldin.

Vélavörður.
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.

Nonnabiti
Starfskraft vantar í fullt starf og hluta-
starf, reyklaus. Uppl. í s. 551 2312 (milli
14-18, ekki svarað í hád.), 899 1670.
Umsóknarblöð á staðnum.

hjólbarðaverkstæði
Starfsmenn vantar á hjólbarðaverk-
stæði. Framtíðastörf og tímabundið.
Hjólbarðaviðgerð Kópavogs. S. 557
7200.

Vegna mikilla verkefna í Nýbyggingu
óskum við eftir röskum og góðum
smiðum í vinnu. Kjarni byggingafélag
sími 897 2780.

Hverfisbarinn óskar eftir að ráða fólk í
sal og á bar. Uppl. í síma 845 2559.

30 ára kk vantar vinnu í sumar, helst við
akstur, er með vinnuvélaréttindi, ADR-
Tankaréttindi , 8 ára reynsla af vélum og
bílum. Uppl. í s. 891 9464 e. kl. 16,
Halli. haraldurs@thi.is

Frábært atvinnutækifæri. Sjálfvirk silki-
prentvél með öllu til sölu. Eins og ný.
Kennsla í Bandaríkjunum fylgir (flug og
námskeið). S. 847 7113.

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

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.

Einkamál

Ýmislegt

Viðskiptatækifæri

Atvinna óskast

Bifvélavirki
Óskum eftir að ráða bifvélavirkja á
þjónustuverkstæði okkar. Uppl. í

síma 899 2328.

Atvinna á suðurlandi.
Verkamenn, vélamenn bílstjórar.

Óskum eftir verkamönnum.
Mönnum vönum lögnum, hellulögn

og malbikun.
Uppl. í s. 865 3665.

Næturræstingar

Viljum gjarnan ráða sem fyrst
manneskju í næturræstingar.

Unnið aðra hvora viku.
Upplýsingar á www.hreint.is

eða hjá Hreint ehf 
s. 554 6088.

Morgunræstingar

Vantar starfsmann, helst eldri en
25 ára, við ræstingar í Hafnafirði
og Reykjavík. Unnið virka daga

frá kl. 8.00
Upplýsingar á www.hreint.is

eða hjá Hreint ehf
s. 554 6088.

Bakaríið hjá Jóa Fel.
Óskum eftir að ráða 2 hörkudug-

lega starfskrafta í ræstingar, pökkun
o.fl. Vinnutími 8-16.

Uppl. á staðnum og í 
s. 588 8998, 863 7579 Linda Rós.

Bakaríið Hjá Jóa Fel, 
Kleppsvegi 152.

Góð íbúð!
3ja herbergja íbúð til leigu í 

Setbergslandi Hafnarfirði. Sérinn-
gangur, garður, sólstofa, góðir ná-
grannar. Verð 80.000, hússjóður,

rafmagn og hiti innifalið.
Upplýsingar í síma 897 6182.

Laus nú þegar.

Atvinna í boði.
Aloa vera gelið fína

það ver og græðir húð og hár
Unique nýja förðunarlínan

yngir þig upp um all mörg ár
hærri tekjur meiri vinna

eða bara aukavinna
hafðu samband ég skal þér sinna.

Alma Axfjörð sjálfst. 
söluráðgjafi og hópstjóri Volare
s. 863 7535 volare@centrum.is

http://www.volares.tk

Atvinna í boði

LESTUR: DÆMI ÚR NÝRRI GALLUP KÖNNUN *

*Upplýsingarnar í þessari auglýsingu eru fengnar úr nýafstaðinni fjölmiðlakönnun Gallup í mars sl. 
Tekið er tillit til frídreifingar Morgunblaðsins. 

- markvissar auglýsingar -

Hvar ætlar þú að auglýsa? 
Á sunnudögum fylgja bæði Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sérblöð sem fjalla um atvinnumál og eru
atvinnuauglýsingar helsta efni þeirra. Bæði blöðin eru svokölluð innblöð, þ.e. þau eru í miðju aðalblað-
anna þannig að lesendur þeirra rekast á atvinnublöðin og ákveða þá hvort þeir skoða þau eða ekki.

Sunnudagsblað Fréttablaðsins 64,0%

Sunnudagsblað Morgunblaðsins 40,1%

Styrkur Fbl. umfram Mbl. 46,0%

20-40 ára

Tæplega helmingi fleiri Íslendingar á aldrinum 20-40 ára lesa
sunnudagsblað Fréttablaðsins fram yfir Morgunblaðið.

60% Íslendinga á sama aldri fletta ekki sunnudagsblaði
Morgunblaðsins, sem getur varla hljómað vel fyrir fyrirtæki 

í leit að góðum starfsmönnum.

Ertu að leita að góðum starfsmanni?

Ef þú hefur áhuga að slást í hóp blaðbera hafðu þá 
endilega samband í síma 5858330. 

Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi: 

Um helgar: 
101-04 Bragagata

Nönnugata
101-09 Barónsstígur og fl.
101-21 Blómvallagata og fl.
101-34 Aðalstræti og fl.
101-35 Hofsvallagata og fl.
101-37 Hólavallagata og fl.
101-38 Sólvallagata
101-39 Bjarkargata og fl. 
101-45 Blómvallagata og fl.
103-01 Efstaleiti og fl.
104-03 Laugarásvegur
S unnuvegur 
104-04 Hluti af Laugarásvegi 
104-08 Hluti af Langholtsvegi 
104-14 Drekavogur og fl. 
104-31 Langholtsvegur
104-32 Kleppsvegur
105-17 Hamrahlíð og fl. 
105-24 Miðtún

Samtún
105-37 Bólstaðarhlíð og fl.
105-40 Hamrahlíð

Stigahlíð
107-10 Dunhagi og fl.
108-18 Borgargerði

Rauðagerði
108-20 Langagerði
112-09 Fannafold 
113-08 Gvendargeisli
170-42 Kirkjubraut

Skólabraut
200-02 Kópavogsbraut

200-05 Borgarholtsbraut og fl. 
200-10 Holtagerði
200-15 Hjallabrekka og fl.
200-24 Daltún

Ástún
200-32 Bakkahjalli og fl.
200-36 Skálaheiði

Álfaheiði
200-37 Digranesheiði og fl.
200-47 Brekkuhvarf og fl.
200-54 Álfhólsvegur
200-56 Þinghólsbraut
200-57 Bakkabraut og fl.
200-59 Melaheiði og fl. 
210-30 Hlíðarbyggð

Lyngmóar 
210-38 Krókamýri

Langamýri
220-01 Flókagata og fl.
220-02 Krosseyrarvegur og fl. 
220-05 Austurgata og fl.
220-13 Flatahraun og fl.
220-22 Breiðvangur

Norðurvangur
220-34 Hringbraut og fl. 
220-39 Háabarð og fl.
225-07 Brekkuskógar og fl.
230-04 Heiðarholt
230-07 Háteigur og fl.
230-10 Hringbraut og fl. 
230-11 Faxabraut og fl.
230-13 Hafnargata og fl. 
230-15 Austurbraut og fl. 

550 5600

Nýtt símanúmer
hjá dreifingu:
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Tillaga að sérstöku 
svæðisskipulagi fyrir 
Norðurlandsskóga
Skipulagsstofnun auglýsir hér með tillögu að sérstöku

svæðisskipulagi fyrir Norðurlandsskóga samkvæmt 

15. gr. skipulags- og byggingarlaga. Í skipulagstillög-

unni er sett fram stefna Norðurlandsskóga um skóg-

rækt á þeirra vegum. Skilgreind er málsmeðferð við 

afgreiðslu umsókna og gerð skógræktaráætlana fyrir

einstakar jarðir, s.s. hvernig staðið verður að gagnaöfl-

un og greiningu og til hverra verður leitað varðandi

gögn og greiningu. Settar eru fram áherslur um út-

færslu skógræktar, s.s. varðandi tegund skógræktar,

trjátegundir, jarðvinnslu, áburðargjöf, náttúruvernd og

minjavernd. 

Skipulagstillagan liggur frammi til kynningar frá 8. apríl 

til 20. maí 2005 á eftirtöldum stöðum: 

Skrifstofu Öxarfjarðarhrepps, Bakkagötu 10, Kópaskeri 

Stjórnsýsluhúsi Húsavíkurbæjar, Ketilsbraut 7-9, Húsavík 

Skrifstofu Akureyrarbæjar, Geislagötu 9, Akureyri 

Ráðhúsi Skagafjarðar, Skagfirðingabraut 21, Sauðárkróki 

Skrifstofu Blönduósbæjar, Húnabraut 6, Blönduósi 

Skrifstofu Húnaþings vestra, Klapparstíg 4, Hvammstanga 

Skrifstofu Norðurlandsskóga, Gömlu gróðrastöðinni

Krókeyri, Akureyri 

Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, Reykjavík. 

Tillagan er einnig birt á heimasíðu Norðurlandsskóga

www.nls.is og heimasíðu Skipulagsstofnunar 

www.skipulag.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með

gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. 

Frestur til þess að skila inn athugasemdum er til 20.

maí 2005. Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast

til Skipulagsstofnunar, Laugavegi 166, 150 Reykjavík. 

Skipulagsstofnun

Mat á umhverfisáhrifum 
– Ákvörðun Skipulagsstofnunar um 

matsskyldu framkvæmda 

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtalin

framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfis-

áhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000 um mat á

umhverfis-áhrifum. 

Lenging Þingeyrarflugvallar og vegagerð í Dýrafirði, 

Ísafjarðabæ.

Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun,

Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Þær er einnig að finna á

heimasíðu Skipulagsstofnunar: www.skipulag.is.

Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til umhverfis-

ráðherra og er kærufrestur til 6. maí 2005. 

Skipulagsstofnun

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

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulagi  í Reykjavík

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og
byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari
breytingum, er hér með auglýst til kynningar
tillaga að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík. 

Borgartún 23, 29, 31 og 33.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir
lóðirnar Borgartún 23, 29, 31 og 33.
Tillagan gerir m.a. ráð fyrir að gerður er
byggingarreitur fyrir inndregna fjórðu hæð,
hámarksnýtingarhlutfalli er breytt og veitt er
heimild fyrir þakgörðum og viðbyggingum á
framhlið.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillagan liggur frammi í upplýsingaskála
skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkur-
borgar í Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl.
8:20 – 16:15, frá 8. apríl til og með 20. maí
2005. Einnig má sjá tillögurnar á heimasíðu
sviðsins, skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér
tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við
þær skal skila skriflega eða á netfangið
skipulag@rvk.is, til skipulags- og byggingar-
sviðs (merkt skipulagsfulltrúa) eigi síðar en 20.
maí 2005.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan
tilskilins frests, teljast samþykkja tillöguna. 

Reykjavík, 8. apríl 2005 
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Stendur með þér!

Félagsfundur
Félagsfundur verður haldinn í Kiwanishúsinu
við Engjateig þriðjudaginn 12. apríl og hefst
hann kl. 18.00.

Dagskrá:
1. Breytingar á reglugerðum sjúkrasjóða 

fyrir aðalfund 2005
2. Breytingar á reglugerð Fræðslusjóðs fyrir 

aðalfund 2005
3. Önnur mál.

Félagar! Mætið vel og stundvíslega

Stjórn 
Eflingar – stéttarfélags

Aðalfundur kjördæmisráðs 
Samfylkingarinnar

í Norðausturkjördæmi 
Aðalfundur kjördæmisráðs verður á Hótel Öldunni

Seyðisfirði laugardaginn 23. apríl nk. og hefst kl. 14.00. 

Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf. Sérstakt þema

fundarins verður atvinnu- og byggðamál. Flokksmönn-

um er bent á að hafa samband við formenn aðildarfé-

laga vilji þeir vera fulltrúar félaga sinna á fundinum. 

Stjórn kjördæmisráðs

Félag eldri borgara 
á Suðurnesjum

Aðalfundur félagsins verður haldinn laugardaginn 16. apríl 
kl. 14.00 í Selinu Vallarbraut 4, Reykjanesbæ.

Stjórn FEB Suðurnesjum.

Síðumúla 33, 108 Reykjavík

Sími 588 9490 - lyngvik@lyngvik.is

LAUFÁSVEGUR - MIÐBÆR
Vorum að fá í sölu mjög
vel staðsetta 170 fm íbúð
á tveimur hæðum í fall-
egu tveggja íbúða húsi
við Laufásveg. Efrihæðin
skiptist í tvennar stofur,
hjónaherbergi og stórt
eldhús með útgengi út í
bakgarð, á neðrihæð eru
þrjú svefnherbergi og
bað.
V. 37,5 m

F A S T E I G N A S A L A

Vestmannaeyjar
HÖFÐAVEGUR 18, EINBÝLISHÚS
Í góðu, rólegu hverfi. Mjög
gott 217,7m2 á einni og hálfri
hæð með innbyggðum bíl-
skúr. Komið er inn í flísalagða
forstofu með nýrri hurð og
nýjum glugga. Gengið er inn í
parketlagt hol með góðum
skápum. Úr holinu er gengið inn í eldhús og stóra bjarta stofu.
Hvít innrétting er í eldhúsinu. Inn af eldhúsi er gott búr.

Úr holi er gengið upp nokkrar tröppur í svefnherbergisálmuna. Þar
eru 4 herbergi og fallegt flísalagt baðherbergi. Góðir skápar. Tvö
herbergin eru með nýlögðu parketi. Húsið er að mestu nýmálað
að innan. Einnig er gengið úr holinu nokkrar tröppur niður á jarð-
hæð. Þar er flísalagt baðherbergi með góðri sturtu. Það eru góð
herbergi sem má nota fyrir lítinn rekstur, t.d. nuddstofu, snyrti-
stofu eða annað. Einnig er þar gengið inn í bílskúr. Úr kjallara eru
tvær útihurðar, önnur frá götu, um hina er gengið út í bakgarð, þar
er góð sólstofa með kamínu og hitalögn og uppsteypt útigrill er
við húsið. Stór og góður garður.

Verð: 13.500.000

Allar upplýsingar hjá

Lögmönnum Vestmannaeyjum 
í síma 481-2978.

- b j ö r t  o g  b r o s a n d i

FASTEIGNIR

TILKYNNINGAR







Guðmundur Magnússon endurtekur
rangfærslu Karls Sigurbjörnssonar,
biskups, gagnrýnislaust í grein und-
ir liðnum Sjónarmið í Fréttablaðinu
fyrir skömmu. Guðmundur vísar til
orða biskups á páskum þar sem
hann segir: „Fámennur þrýstihópur
vill rýma fræðslu um þá mikilvægu
grunnstoð samfélagsins sem kristni
er, út úr skólanum, í nafni mann-
réttinda og fjölmenningar.“

Hér er biskup augljóslega að

vísa til Siðmenntar en fer um leið
algerlega rangt með stefnu félags-
ins. Hið rétta er að Siðmennt hefur
barist gegn trúboði í opinberum
grunnskólum og lagt fram þá hóg-
væru kröfu að opinberir skólar séu
reknir sem fræðslustofnanir en
ekki nýttir sem vettvangur trúboðs
og átrúnaðar

Þessi krafa er gerð, eins og bisk-
up segir réttilega, í nafni mannrétt-
inda. Siðmennt telur að yfirvöld eigi
að tryggja frelsi einstaklinga og
vernda rétt þeirra til að lifa sam-
kvæmt þeim lífsskoðunum sem þeir
sjálfir kjósa. Stjórnvöld eiga að
vera hlutlaus, óháð trúarbrögðum
og eiga ekki að hygla ákveðnum
lífsskoðunum umfram önnur. Eitt
helsta baráttumál Siðmenntar er
fullt trúfrelsi og umburðarlyndi

gagnvart ólíkum lífsskoðunum. 
Rík ástæða er því til að leiðrétta

þann útbreidda misskilning að Sið-
mennt sé á móti fræðslu um kristni
eða önnur trúarbrögð. Siðmennt er
þvert á móti þeirrar skoðunar að
mikilvægt sé að börn séu uppfrædd
um helstu trúarbrögð heims. Félag-
ið hefur einnig tekið skýrt fram að
eðlilegt sé, vegna menningarsögu-
legra tengsla, að börn læri meira
um kristna trú en önnur trúarbrögð.

Siðmennt gerir því athugasemd-
ir við trúboð í opinberum skólum en
fagnar um leið allri hlutlægri
fræðslu. Þetta hefur alltaf verið
stefna félagsins. Stefnu Siðmenntar
í trúfrelsismálum má finna á vef-
slóðinni: www.sidmennt.is/trufrelsi.

Höfundur er varaformaður Sið-
menntar.

Siðmennt styður fræðslu um kristni
21FÖSTUDAGUR  8. apríl 2005

Reykjavíkurborg hefur lýst því
yfir að hún stefni að því að gera
leikskólann gjaldfrían í áföngum.
Er hér um mikla kjarabót að ræða
fyrir íbúa borgarinnar en um leið
er undirstrikuð sú jafnaðarhug-
sjón að aðgangur að leik- og
grunnskólum eigi að vera öllum
greiður án tillits til efnahags.
Raunar hefur Akureyrarkaup-
staður einnig kynnt hugmyndir í
þessa veru, um gjaldfrían leik-
skóla að hluta. Þetta er sérstak-
lega ánægjulegt fyrir okkur jafn-
aðarmenn hér í Kópavogi, en í
sveitarstjórnarkosningunum 1998
settum við fyrst fram slíkar hug-
myndir hér í bænum og höfum
raunar lagt slíkar hugmyndir til
við fjárhagsáætlun á svo til
hverju ári síðan. Þær hugmyndir
hafa alltaf verið felldar af fram-
sóknar- og sjálfstæðismönnum.
Það er því eiginlega ekki nema
hlægilegt þegar Ómar Stefáns-
son, bæjarfulltrúi Framsóknar
hér í bænum, skrifar á heimasíðu
sína um framgöngu Reykjavíkur
og Akureyrar „Báðar þessar hug-
myndir eru mjög góðar og í anda
þess sem við framsóknarmenn í
Kópavogi höfum verið að tala 
fyrir.“ Andi framsóknarmanna
hefur nú ekki verið sterkari en
svo að Ómar hefur alltaf greitt at-
kvæði gegn öllum hugmyndum og
tillögum í þessa veru. Vonandi
verður framganga Reykjavíkur-
listans og yfirlýst stefna flokks-
þings Framsóknar um gjaldfrían
leikskóla til að hjálpa framsókn-
armönnum í Kópavogi að safna
kjarki og þori til að greiða at-
kvæði eftir sannfæringu sinni og
„anda“ og láti af undirlægjuhætti
sínum við Sjálfstæðisflokkinn.
Það væru góð tíðindi. 

Höfundur er bæjarfulltrúi Sam-
fylkingarinnar í Kópavogi.

SIGURÐUR HÓLM GUNNARSSON

UMRÆÐAN
KRISTNIFRÆÐSLA

FLOSI EIRÍKSSON

UMRÆÐAN
LEIKSKÓLAMÁL

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda okk-
ur línu og leggja orð í belg um málefni
líðandi stundar. 

Ófarir landsliðs okkar í knatt-
spyrnu að undanförnu hafa ekki
farið fram hjá mörgum. Um-
ræðunni langar mig til að koma
af stað til að reyna að koma auga
á vandann. Hvað finnst lands-
liðsþjálfurunum? Ég veit að
áhuginn á okkar mönnum
minnkar þegar liðið stendur sig
ekki sem skildi. 

Ég vil beina kastljósinu að
landsliðsþjálfurunum sjálfum
og þætti mér vænt um að heyra
frá þeim hvað þeir ætli að gera
til að ná árangri með liðinu.

Hvað ætla þeir að gera til að
koma í veg fyrir ógöngur lands-
liðsins?

Þið fáið ekki marga áhorfend-
ur á landsleiki hér heima ef
ófarirnar halda áfram. Hafið þið
valið réttan mannskap í hópinn
hverju sinni?

Af hverju að velja yfirleitt
sömu mennina aftur og aftur
sem hafa litla sem enga getu?
Leikir vinnast ekki með einum
manni (Eiði Smára) heldur lið-
inu í heild sinni. 

Höfundur er bifreiðastjóri.

Hver er vandi landsliðsins?
ÖSSUR P. VALDIMARSSON
SKRIFAR UM KNATTSPYRNU

Af hverju að velja 
yfirleitt sömu menn-

ina aftur og aftur sem hafa
litla sem enga getu?

,,

Frábær 
tíðindi

Vegna fréttar Fréttablaðsins af
málefnum Ríkisútvarpsins og
starfslokasamningi nýráðins
fréttastjóra. Eru engin takmörk
fyrir því hvað dansað er eftir rík-
isnátttröllunum? Ef Markús Örn
(RÚV) vill borga Auðuni Georgi
látið hann þá borga sjálfan. Mis-
tökin voru hans. 

Stjórnendur eiga að vera
ábyrgir gjörða sinna í viðbót við
ábyrgð á fyrirtækinu sem þeir
stjórna. Mér ofbýður. ■

MARGRÉT ÁSGEIRSDÓTTIR
SKRIFAR UM RÍKISÚTVARPIÐ

Stjórnendur
beri ábyrgð



Ég las hestapistil Jens Einarsson-
ar þriðjudaginn 29. mars og eins
og nafnið gefur til kynna vænti
ég þess að pistillinn fjallaði um
hesta. En ég þurfti ekki að lesa
meira en fyrstu setninguna til
þess að gera mér ljóst að ég fengi
ekki mikla hestamennsku með
morgunkaffinu þennan daginn.
Hér var til umræðu hrun hins ís-
lenska karlaveldis á kostnað
hestsins. Ég renndi þó í gegn um
pistilinn og kjálkarnir sigu æ
neðar eftir því sem lengra leið á
þessi sorglegu skrif. Ég var satt
að segja alltaf að bíða eftir
punktinum með pistlinum, sem
svo kom aldrei.

Ég býst svo sem ekki við að
sjónarmiði Jens verði breytt,
enda væri það tímasóun að ætla
sér það. Hins vegar efast ég stór-
lega um að þessi karlaútrýming
úr samfélaginu sé mjög raun-
veruleg. Málið er bara það eins
og allir vita, eða ættu að vita, að
það skilar litlum tekjum í heimil-
iskassann að skeina rassa og

skúra gólf heima eða heiman,
jafnvel þó að það sé ekki síður
mikilvægt en að byggja hús eða
keyra lyftara. Svo virðist líka
sem konur séu líka fullfærar um
að skila sómasamlega af sér öllu
því sem karlar hafa gert í gegn
um tíðina, jafnvel að míga upp-
réttar. 

Hvað hestamennsku og tamn-
ingar varðar, hefur það sýnt sig
að þessar „mjúkramanna, grænu
aðferðir“ skila miklu betri ár-
angri en þessar tamningarað-
ferðir sem minnst var á í pistlin-
um góða, þessar sem sýndu
manndóm og stórhug karlmanna.
Og ef grannt er skoðað er þetta í
raun sama lögmál og gildir í
tamningu mannfólks, það er
varla hægt að búast við að barið
barn verði nokkru sinni að
manni.

Eins og fram kom framar í
þessum texta mínum náði ég ekki
punktinum með skrifum pistil-
höfundar. Fljótt á litið virtist
þetta vera óður til karlmanna um
að gæta sín á valkyrjum þeim
sem hafa það eitt að markmiði að
bola þeim út úr samfélaginu,
skella á þá uppþvottahönskum og
læsa þá inni í eldhúsi. En þegar
allt kom til alls fannst mér þetta
snúast upp í andhverfu sína og
verða niðurlægjandi fyrir karl-
þjóðina. Með þessum texta sínum
fannst mér pistilhöfundur gera
karlmenn að einhverjum greyj-
um sem óréttlæti heimsins og
„testósterónóverdósaðar“ bredd-
ur hefði leikið grátt. Því miður
fyrir þá sem hafa þetta sjónar-
mið á lífið bendir allt til þess að
þeir séu í útrýmingarhættu, ekki
af völdum kvenmanna, heldur
hafa þeir grafið sína eigin gröf
einir og óstuddir. 

Ef til vill hefur blessaður mað-
urinn ekki verið með sjálfum sér
þegar hann skrifaði þennan pistil
og satt að segja er það von mín,
en alltént held ég að hann ætti
bara að halda sig við hestapistl-
ana og leggja frá sér karl-
rembupennann áður en hann
meiðir sig á honum. ■
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Ný ríkisstjórn og ný verkefni

Nýja ríkisstjórn vantar í dag með
ný verkefni og nýjar áherzlur. Sam-
fylkingin bauð Halldóri Ásgríms-
syni eftir síðustu kosningar að
verða forsætisráðherra í nýrri sam-
stjórn Samfylkingar og Framsókn-
ar án skilyrða. Þetta tilboð náði ekki
eyrum Halldórs Ásgrímssonar.
Hann hefði betur tekið því og orðið

forsætisráðherra frá seinustu kosn-
ingum með góðri reisn og virðingu.
Þetta tilboð Samfylkingar dugði
samt Halldóri til að svæla embætti
forsætisráðherra af Davíð. 

Augljóslega hefur þetta tímabil
frá seinustu kosningum verið sam-
felld raunasaga. Komin er 
aftur veruleg verðbólga síðustu
mánuði sem falin er fyrir almen-
inngi með risa 9% stýrivöxtum sem
eru ekki í samræmi við neinn raun-
veruleika og þvinga verð á dollaran-
um niður í 50-60 krónur þegar rétt
gengi og frjálst væri svona um 75
krónur dollarinn. Ódýr dollari setur
ferðaþjónustuna á hausinn að hluta.
Líka útgerðina.

Annað vandræðamál er slæmur

fjárhagur sveitarfélaga en þau eru
svelt viljandi af ríkisstjórninni sem
þvingar þau samt til að taka á sig ný
og fleiri þung fjárhagsleg verkefni
sem þau ráða ekki við. Þau vantar
nýja tekjustofna t.d. til að fjár-
magna gjaldfrjálsan leikskóla.

Ráðið er það að afhenda sveitar-
félögunum allan benzínskattinn
sem verður að mestu til við akstur
bíla í Reykjavík, Kópavogi, Hafnar-
firði og Mosfellsbæ. Á þessu svæði
vantar fleiri hraðbrautir út úr bæn-
um, fleiri ódýrar lóðir til að byggja
á og fé til margvíslegra annarra
góðra mála. Sveitarfélögin verða að
blómstra fjárhagslega, sbr. leikskól-
ann gjaldfrjálsa.

Frekar valdi núverandi ríkis-

stjórn þá leið að lækka skatta og
vanrækja á móti mörg bráðnauð-
synleg verkefni eins og að fækka
slysum úti á vegum. Í stað þess að
stjórna landinu og koma fram góð-
um málum sbr. leikskólana og þá
fría hefur allt snúist um hégóma frá
seinustu kosningum eins og t.d.
Hannes Hafstein stórskáld. Hann er
eign þjóðarinnar og Alþingis en þá-
verandi forsætisráðherra fór nán-
ast með stórskáldið heim til sín.
Næst tóku við Fjölmiðlalög með til-
heyrandi styrjaldarrekstri í þjóðfé-
laginu. Allt sett á haus.

Síðan Halldór Ásgrímsson tók
við sem forsætisráðherra af Davíð
Oddssyni hefur hvert draugamálið
á fætur öðru verið magnað upp á

hendur honum í pukri. Þegar Val-
höll og Vinstri grænir gátu ekki
lengur magnað upp Írak aftur og
aftur á hendur forsætisráðherra
var fátt um fína drætti i bili. 

Seinasti draugagangurinn er svo
ráðning í lítið starf hjá RÚV. Það er
magnað á hendur forsætisráðherra,
þar sem þessi nýráðni maður kom
ekki beint úr Valhöll eins og margir
hjá RÚV. Þá hefði ekkert verið sagt.
Svo endaði þetta allt nýlega með því
að herra Bush forseti Bandaríkj-
anna gekk þögull fram hjá forsætis-
ráðherra okkar á NATO-fundi þótt
Halldór legði hönd á öxl honum í
vinsemd. Það er betra fyrir Halldór
Ásgrímsson að koma sér strax í
nýja stjórn með Samfylkingunni. ■

LÚÐVÍK GIZURARSON
HÆSTARÉTTARLÖGMAÐUR

UMRÆÐAN
STJÓRNMÁL 

Mjúkar aðferðir skila meiru Verðtrygging er séríslenskt fyrirbæri

Verðtrygging lána er óeðlileg
hvernig sem á hana er litið. Hún
er séríslenskt fyrirbæri og ein-
göngu gerð til að tryggja hags-
muni fjármagnseigenda á kostnað
almennings. Hún er stöðug ógnun
við fjárhagslegt öryggi heimil-
anna í landinu, enda hafa þau í
þúsundatali orðið gjaldþrota síðan
Ólafslögin illræmdu voru sam-
þykkt á Alþingi hinn 10. apríl
1979.

Verðtrygging á almennum
íbúðarlánum gerir þau að vondum
kosti öllu launafólki, því 
allar þensluhvetjandi ákvarðanir
stjórnvalda sem og fyrirtækja
hafa bein áhrif til hækkunar og
aukinnar greiðslubyrði lántak-
anda. Allt er vísutölutryggt eða
frjálst til hækkunar nema naumt
skömmtuð launin. Þetta kerfi
minnir óneitanlega á gömlu Sovét-
ríkin, að því undanskyldu að nú
eru það fégráðug markaðsöfl sem
ráða ferðinni, áður var það mið-
stýrð alræðisstjórn. 

Sem dæmi má taka fasteigna-

verð. Þegar það hækkar eins og
það hefur gert undanfarið þá tek-
ur verðtrygging lána stökk upp á
við með þeim afleiðingum að bæði
lánin og afborganir af þeim stór-
hækka. Þetta á einnig við þegar
verð á grænmeti eða kaffi hækkar
erlendis eða verð á olíu og bensíni
hækkar vegna ólöglegs samráðs
markaðsráðandi aðila svo sem ol-
íufélaga. Hversu vitlaust sem það
er þá hefur þetta allt áhrif til
hækkunar á verðtryggingu lána
og eykur stöðugt greiðslubyrði al-
mennings af þeim. Þannig er al-
menningur látinn borga bæði lög-
legan og ólöglegan gróða, sem
lánastofnanir, olíufélög, trygg-
ingafélög og önnur markaðsráð-
andi fyrirtæki taka sér löglega
eða ólöglega. Þetta gengur svo
langt að fyrirtæki sem staðin eru
að því að brjóta lög og féfletta al-
menning fá að halda sínum illa
fengna gróða og stjórnendurnir
þeirra sleppa til þess að halda iðju
sinni áfram annars staðar. 

Það hefur ítrekað sýnt sig að
verðtrygging lána er freistandi
hvatning til lánastofnana og ann-
arra fjármagnseigenda til að við-
halda „hæfilega mikilli“ þenslu og
verðbólgu í efnahagslífinu, því þá
fá þau meira í sinn hlut. Og svo
mun verða á meðan leyft er að
verðtryggja útlánin. Það dylst
engum að mjög náið samráð um
vexti er á milli banka og spari-
sjóða hérlendis, það sýnir hinn
sáralitli munur sem er á vaxtatil-
boðum þeirra. Sumir bankar og
sparisjóðir eru jafnvel með sér-
staka sjóði sem notaðar eru til
kaupa á íbúðum, sem síðan eru
seldar almenningi á uppsprengdu
verði með tilheyrandi veðum og
verðtryggingu. Við skulum heldur
ekki gleyma fasteignaheildsölum,
sem kaupa og selja íbúðir með það
eitt að markmiði að græða sem
mest á þeim. Allt þetta eykur
verðbólguna og hámarkar gróð-
ann. Fyrir nokkrum áratugum
voru menn sektaðir fyrir að
stunda okurstarfsemi. Nú í dag
eru þeir hins vegar verðlaunaðir

og fá að halda eftir milljörðum
króna sem þeir taka ófrjálsri
hendi úr vasa almennings.

Lægstu vextir á íbúðalánum á
Íslandi eru 4,15%. Vaxtaupphæðin
er venjulega auglýst með stórum
stöfum. Síðan kemur með smærra
letri að vextirnir séu verðtryggð-
ir. Það dylst ekki að lánastofnanir
vilja sem minnst á verðtrygging-
una minnast og helst sleppa því að
geta um hana. Í sumum dagblaða-
auglýsingum er jafnvel ekkert
getið um verðtryggingu eins og
hún sé ekki til. Þessa dagana er
verðbólga hér á landi um 4,8%,
sem þýðir að raunvextir af 
húsnæðislánum eru um 9,0%.
Þessi háa vaxtaprósenta eykur
greiðslubyrðina án tillits til þess,
hvort samsvarandi tekjuhækkun
verði hjá lántakanda og skrum-
skælir allar viðmiðanir, t.d. það
greiðslumat sem upphaflega var
miðað við þegar lánið var tekið.
Slæm reynsla almennings af verð-
tryggingu lána ætti að vera nægj-
anleg rök til þess að banna hana,
ekki einungis á lánum til 20 ára,
eins og Framsókn vill, heldur á
öllum lánum til íbúðarkaupa.
Gaman væri að forysta ASÍ tæki
rögg á sig og segði okkur hinum
frá því hvort hún mæli ennþá með
verðtryggingu lána. Ef svo er vilj-
um við fá að vita það. Hvað segir
t.d. forseti Alþýðusambandsins ?

Í Bandaríkjunum, Kanada og V-
Evrópu, að Íslandi undanskyldu,
eru útlán til almennings ekki verð-
tryggð. Auk þess eru vextir af
íbúðalánum þar verulega lægri en
hér, allt niður fyrir 3%, t.d í Dan-
mörku eru þeir 4%. Á sama tíma
eru raunvextir hjá okkur um 9%.
Það er því engin furða þótt ís-
lenskir bankar og sparisjóðir sýni
hagnað upp á hundruði milljarða
og geti þar að auki tekið þátt í fjár-
festingum í öðrum löndum. Gaura-
gangurinn og lætin í íslenskum
fjárfestum erlendis eru svo mikil
að fólk, bæði á meginlandi Evrópu
og í Englandi gapir af undrun og
spyr: Hvaðan fá Íslendingarnir
alla þessa peninga?■

ÚR FRÉTTABLAÐINU Í MARSLOK Nálg-
ast má greinina sem varð kveikjan að skrif-
um Ásu Óðinsdóttur í PDF-útgáfu Frétta-
blaðsins á Vísi, en hún birtist þriðjudaginn
29. mars.

ÁSA ÓÐINSDÓTTIR 
SKRIFAR UM KARLVELDI OG HESTA

SIGURÐUR T. SIGURÐSSON
FYRRV. FORMAÐUR HLÍFAR 

UMRÆÐAN
VERÐTRYGGING

Verðtrygging á al-
mennum íbúðarlán-

um gerir þau að vondum
kosti öllu launafólki, því 
allar þensluhvetjandi
ákvarðanir stjórnvalda sem
og fyrirtækja hafa bein áhrif
til hækkunar og aukinnar
greiðslubyrði lántakanda.
Allt er vísutölutryggt eða
frjálst til hækkunar nema
naumt skömmtuð launin.
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Náðu ekki að leysa málið og
bíða úrskurðar sýslumanns
Sýslumaðurinn í Reykjavík mun úr-
skurða í dag hvort setja beri lögbann á
hlutafjáraukningu í Festingu 22. mars
síðastliðinn.

Tveir stjórnarmenn félagsins, sem
höfðu minnihluta hlutafjár bak við sig,
samþykktu að auka hlutaféð og náðu
þannig ítökum í félaginu. Tengist það
átökum á milli minni- og meirihluta
eigenda í Keri, félagsins Gretti og
Ólafs Ólafssonar. Ker ræður yfir Olíu-
félaginu Essó og Samskipum og heldur
Festing utan um eignir þeirra félaga.

Fulltrúar meirihluta eigenda í Keri
segja þennan gjörning beinlínis ólög-
legan. Grettismenn segjast hins vegar
hafa verið að verja stöðu sína til þess

að ekki yrði hægt að breyta valdahlut-
föllum í Keri í gegnum Festingu. Ólafs-
menn segja það ekki mögulegt og mál-
ið byggist á misskilningi.

Reynt hefur verið að vinda ofan af
stöðunni í vikunni og buðu Grettis-
menn fram lausn á málinu. Skilyrðin
sem þar eru sett vill meirihlutinn í
Keri ekki sætta sig við. Telja þeir
sterkar líkur á því að sýslumaðurinn
samþykki lögbannið. Ef ekki eigi þeir
möguleika á að kalla allar eignir í 
Festingu til baka í móðurfélögin, Essó
og Samskip. Það feli þó í sér óhagræði
og óþægindi. - bg

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   4.094

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 391
Velta: 4.094 milljónir

+0,72%

MESTA LÆKKUN

vidskipti@frettabladid.is

Actavis 41,90 +4,23% ... Atorka 6,10
– ... Bakkavör 31,50 -0,63% ... Burðarás 14,45 +0,70% ... FL Group
13,85 – ... Flaga 5,55 – ... Íslandsbanki 12,95 +0,39% ... KB banki
550,00 +0,36% ... Kögun 59,90 – ... Landsbankinn 15,80 +0,64% ...
Marel 56,80 -0,70% ... Og fjarskipti 4,07 -0,49% ... Samherji 12,10 – ...
Straumur 10,80 +1,41% ... Össur 86,00 +1,18%

Austurbakki 11,47%
SÍF 4,38%
Actavis 4,23%

Marel -0,70%
Bakkavör -0,63%
Jarðboranir -0,52%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

nánar á visir.is
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SIGURÐUR EINARSSON, STJÓRNAR-
FORMAÐUR KB BANKA KB banki gæti
þurft að borga meira fyrir Singer & Fried-
lander en talið var í fyrstu. Yfirtökuverðið
gæti farið yfir 350 pens á hlut.

Singer gæti
orðið dýrari
Getgátur voru á breskum markaði
í gær um að KB banki myndi
bjóða meira en 350 pens fyrir
hvern hlut í Singer & Friedlander
(SF). Independent hefur þetta 
eftir sínum heimildarmönnum.
Miðað við það myndi gengi bank-
ans vera um 25 prósentum hærra
en það var áður en kvisaðist út að
KB banki hefði hafið viðræður við
stjórn SF um mögulega yfirtöku.

Gengi hluta í breska bankanum
hefur verið að sveiflast frá 310
pensum til 320 undanfarna daga
en endaði í 328 pensum við lokun
breska markaðarins í gær. 

- eþa

Bretar fjöl-
mennastir
Bretar gistu samtals í 10.500 
nætur á hótelum landsins í febrú-
ar. Eru gistinætur þeirra flestar
samkvæmt samantekt Hagstofu
Íslands. Þar á eftir komu Bandarí-
kjamenn með rúm fimm þúsund
gistinótta. Samtals voru gisti-
nætur útlendinga á hótelum þenn-
an mánuð um 38 þúsund. Það jafn-
gildir að 1.225 útlendingar gisti
allan mánuðinn á hótelum. Gisti-
nætur Íslendinga voru hins vegar
sautján þúsund.

Fleiri gistu á Suðurlandi og á
höfuðborgarsvæðinu miðað við
sama mánuð í fyrra. Hins vegar
drógust viðskipti við hótel saman
á Austurlandi, Suðurnesjum,
Vesturlandi og Vestfjörðum.

- bg

Aukinn inn-
flutningur
Innflutningur jókst um 18% milli
ára á fyrstu þremur mánuðum
ársins. Fjármálaráðuneytið gerir
ráð fyrir því að vöruskiptajöfn-
uður í mars verði verulega óhag-
stæður. Sterk króna leiðir til
lægra verðs í íslenskum krónum
fyrir útflutning að öðru óbreyttu.
Vöruinnflutningur í mars var 22
milljarðar og á fyrstu þremur
mánuðum ársins nam hann 57
milljörðum króna. Þessar tölur
eru byggðar á bráðabirgðatölum
um innheimtu virðisaukaskatts.

- dh

Allt fast í Festingu

FUNDAR MEÐ FULLTRÚA SÝSLUMANNS
Kristinn Hallgrímsson, lögmaður Kersmanna,
gengur á fund fulltrúa sýslumanns þegar lög-

mannsbeiðnin var tekin fyrst fyrir.
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„Þetta verður nú frekar rólegt allt
saman. Konan mín er langt gengin
með, svo það var ákveðið að efna
ekki til stórfelldra mannamóta,“
segir Stefán Pálsson safnvörður
hjá Minjasafni Orkuveitunnar og
dómari í Gettu betur sem á þrí-
tugsafmæli í dag. Stefán segist þó
síður eiga von á að afkvæmið deili
með sér afmælisdegi enda sé
óþarfi að láta öll stórafmæli falla
á sömu daga. 

Stefán kveðst ekki vera mikið
afmælisbarn, hann lét af veislu-
höldum við tólf ára aldur og er
plagaður af draugum fortíðar.
„Vandinn við að eiga afmæli í 
apríl eru ótætis páskarnir sem oft
hafa gert manni grikk. Maður 
hefur átt afmæli á föstudaginn
langa sem er ekkert stuð þegar
maður er tíu ára; í sjónvarpinu

eru bara myndir úr Gamla testa-
mentinu og allt lokað.“ 

Stefáni rennur kalt vatn milli
skinns og hörunds þegar hann
rifjar upp afmælisdag sem kom
upp á öðrum degi páska. „Ég held
að allir gestirnir hafi fengið þá
skemmtilegu hugmynd að gefa
mér páskaegg. Ég fékk alls tólf
egg þetta árið! Það má furðu sæta
að meltingarvegurinn hafi komist
óskaddaður frá.“ 

Stefán kunni reyndar Karli
Bretaprins góðar þakkir fyrir að
hugsa til sín á afmælisdaginn
þetta árið. „Mér fannst það 
fallega hugsað af honum að ætla
að kvænast á þessum degi, en það
eru frekar fúl býtti að fá útför
páfans í staðinn.“

Stefán nýtur þess reyndar að
vinur hans og nafni, Stefán Hrafn

Hagalín, á afmæli á sama degi.
„Við höfum stundum krunkað
okkur saman og gert eitthvað í til-
efni dagsins. Í fyrra fórum við
upp í sumarbústað og höfðum það
gott. Tilraunir til að bjóða Geir H.
Haarde, sem á líka afmæli í dag,
hafa hins vegar farið fyrir lítið.“ 

Í gær setti Stefán stefnuna á
afmælistónleika Megasar en
gerði ekki ráð fyrir að reka nefið
inn í afmælishóf borgarstjóra í
Hafnarhúsinu. „Ég hef reyndar
ekki haft neitt veður af því. 
Steinunn hefur ábyggilega vitað
að það þýddi ekki að bjóða mér á
sama kvöldi og Megasar-tónleikar
væru, nema þetta segi manni að
ég sé á jaðrinum í hennar vina-
hópi,“ segir hann og hlær. „Ætli
maður hallist ekki að fyrri skýr-
ingunni.“ ■
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KURT COBAIN (1967 – 1994) 
kvaddi á þessum degi. 

TÍMAMÓT: STEFÁN PÁLSSON ÞRÍTUGUR Í DAG

Fékk tólf páskaegg eitt árið

„Það er skárra að vera fyrirlitinn fyrir að
vera maður sjálfur en elskaður fyrir að

reyna að vera einhver annar.“
Bandaríski gruggrokkarinn fékk nóg af því að vera hann sjálfur fyrir

ellefu árum, beindi að sér haglabyssu og tók í gikkinn. 

timamot@frettabladid.is

STEFÁN PÁLSSON Kunna Bretaprins góðar þakkir fyrir að ráðstafa deginum fyrir brúðkaupið sitt en finnst það fúl býtti að fá útför páfa í staðinn.

Þennan dag árið 1986 var Clint
Eastwood kjörinn bæjarstjóri í
Carmel í Bandaríkjunum með 
yfirgnæfandi meirihluta atkvæða.
Carmel er strandbær sunnan San
Francisco og íbúar þar eru um
fjögur þúsund. Eastwood fékk
2,166 atkvæði en sitjandi bæjar-
stjóri, bókasafnsfræðingur að
nafni Charlotte Townsend, fékk
aðeins 799. Tveir meðframbjóð-
anda Eastwoods náðu einnig
kjöri svo hann hafði meirihluta í
fimm manna bæjarstjórn. 
Eastwood hafði búið í Carmel í
fjórtán ár en ákvað að bjóða sig
fram til bæjarstjóra eftir að hafa
lent saman við bæjaryfirvöld í

nokkur skipti. Honum hafði með-
al annars verið synjað um bygg-
ingarleyfi til að gera breytingar á
veitingastað sínum. Kosningabar-
átta hans miðaði að því að slaka
á taumhaldi yfirvalda á viðskipta-
lífi bæjarins. Þegar sigurinn var í
höfn hóf Eastswood viðamikið
umbótastarf og aflétti meðal
annars banni á skyndibitastaði
og lögleiddi svifdiskakast. 
Eastwood sagðist myndu taka sér
tveggja ára hlé frá kvikmyndaleik
og helga sér Carmel að öllu leyti.
Hann lék þó í tveimur kvikmynd-
um í tveggja ára valdatíð sinni í
Carmel, sennilega til að eiga fyrir
salti í grautinn, því bæjarstjóra-

starfið var öllu verr launað en
kvikmyndaleikur. Eastwood sótt-
ist ekki eftir endurkjöri árið 1988
og hefur ekki skipt sér af pólitík
að ráði síðan. 

CLINT EASTWOOD

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1742 Frumflutningur á Messíasi,

óratóríu Händels, í Dyflinni.
1899 Martha Place verður fyrst

kvenna til að vera líflátin í
rafmagnsstólnum.

1947 Brottflutningi Bandaríkja-
hers frá Íslandi lýst lokið.

1957 Stærsti lax sem sögur fara
af veiðist í þorskanet við
Grímsey. Mælist 132 cm á
lengd og vegur 49 pund
blóðgaður.

1967 Sandie Shaw vinnur tólftu
Söngvakeppni evrópskra
sjónvarpsstöðva fyrir Bret-
land, í Vín í Austurríki, með
laginu „Puppet on a String“.

1981 Gos hefst í Heklu, öllum að
óvörum. Telst lokið hálfum
mánuði síðar. 

1989 Jóhannes Jónsson opnar
fyrstu Bónusverslunina við
Skútuvog í Reykjavík.

1990 Twin Peaks þáttaröðin hef-
ur göngu sína í sjónvarpi.

Clint kjörinn bæjarstjóri

AFMÆLI

Rán Gísladóttir,
Reykjabraut 20, Þor-
lákshöfn, verður
fimmtug á mánudag-
inn, en fagnar afmæl-
inu í dag og tekur á
móti gestum í Ráð-
húsi Þorlákshafnar milli klukkan sjö og
ellefu í kvöld.

Geir H. Haarde þing-
maður og ráðherra er
54 ára í dag.

Gunnar Salvarsson
almannatengill er 52
ára í dag.

Stefán Hrafn Hagalín
upplýsingafulltrúi er
34 ára í dag.

Sylvía Dögg Hall-
dórsdóttir myndlistar-
nemi er 25 ára í dag.

FÆDDUST ÞENNAN DAG

563 f.Kr. Gautama Búdda,
trúarleiðtogi.

1582 Phineas Fletcher,
ljóðskáld.

1868 Kristján IX Dana-
konungur.

1919 Ian Smith, fyrrum
forsætisráðherra
Ródesíu.

1921 Franco Corelli, 
tenórsöngvari.

1929 Jacques Brel,
söngvari.

1938 Kofi Annan, fram-
kvæmdastjóri Sam-
einuðu þjóðanna.

1949 John Madden, leik-
stjóri.

1955 Barbara Kingsol-
ver, rithöfundur.

1963 Julian Lennon,
tónlistarmaður,
sonur Johns.

1966 Robin Wright
Penn, leikkona.

1968 Patricia Arquette,
leikkona.

1980 Manuel Ortega,
söngvari.

1982 Judy Star, leikkona.

Kosið var til þings 8. apríl 1995.

Tíu listar í framboði
Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi 
og langafi,

Jónas B. Jónsson
fyrrv. fræðslustjóri í Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 8. apríl
kl. 15.00.

Guðrún Ö. Stephensen
Jón Torfi Jónasson Bryndís Ísaksdóttir
Ögmundur Jónasson Valgerður Andrésdóttir
Ingibjörg Jónasdóttir Guðmundur Gíslason
Björn Jónasson Elísabet Guðbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

www.hjarta.is • 535 1800

Minningarkort 

535 1825

ANDLÁT

Rebekka Saga Verbeek, lést á heimili
sínu í Belgíu sunnudaginn 20. mars. Út-
förin hefur farið fram.

Sigurður Jónsson, Álftarima 9, Selfossi,
lést þriðjudaginn 29. mars. Útförin hefur
farið fram.

Jóhanna Guðmundsdóttir, Rangárseli
20, Reykjavík, lést sunnudaginn 3. apríl. 

Lillan Vilborg Hafsteinsdóttir Macphe-
arson, Winnipeg, Kanada, lést sunnu-
daginn 3. apríl.

Þórir Ketill Valdimarsson, Seljabraut
82, Reykjavík, lést mánudaginn 4. apríl.

Jóhanna Jónsdóttir Antonsson, frá
Húsavík, New Jersey, Bandaríkjunum,
lést þriðjudaginn 5. apríl.

Jón Hafliði Kjartansson, Kleppsvegi
128, lést þriðjudaginn 5. apríl.

JARÐARFARIR

11.00 Jóhanna Jónsdóttir, frá Sumar-
liðabæ, verður jarðsungin frá Bú-
staðakirkju.

13.00 Ari B. Einarsson, Haðalandi 9,
Reykjavík, verður jarðsunginn frá
Bústaðakirkju.

13.00 Ingibjörg Einarsdóttir, Túnbrekku
4, Kópavogi, verður jarðsungin frá
Digraneskirkju.

13.00 Kveðjuathöfn vegna andláts
Ólafar Ólafsdóttur, frá Suður-Vík,
verður frá Háteigskirkju. Jarðsett
verður frá Víkurkirkju á morgun.

13.00 Rannveig Tómasdóttir, Seljahlíð,
áður Bergþórugötu 4, verður jarð-
sungin frá Fossvogskapellu.

13.30 Bernharð Steingrímsson, Tungu-
síðu 2, Akureyri, verður jarðsung-
inn frá Akureyrarkirkju.

14.00 Jónas Stefánsson, Stóru-Laugum,
verður jarðsunginn frá Einars-
staðakirkju.

15.00 Minningarathöfn um Ingibjörgu
Þórdísi Sigurðardóttur, sem lést í
Svíþjóð 9. mars síðastliðinn, fer
fram í Fríkirkjunni í Reykjavík.

15.00 Jónas B. Jónsson fv. fræðslustjóri
í Reykjavík, verður jarðsunginn frá
Dómkirkjunni í Reykjavík.

15.00 Salbjörg Magnúsdóttir, Hring-
braut 50, Reykjavík, verður jarð-
sungin frá Fossvogskirkju.

Í Alþingiskosningunum 8. apríl
1995 buðu tíu listar fram, sumir
í öllum kjördæmum en aðrir að-
eins í einu. Í framboði voru tíu
listar og fékk Sjálfstæðis-
flokkurinn 25 þingmenn kjörna,
Framsókn 15, Alþýðubandalagið
og óháðir 9, Alþýðuflokkurinn 7,
Þjóðvaki 4 og Kvennalistinn 3.
Aðrir sem buðu fram voru
Kristilegi flokkurinn, Vest-
fjarðalisti Péturs Bjarnasonar,
Náttúrulagaflokkur Íslands og
Suðurlandslisti Eggerts Hauk-
dal.

Þeir sem komu nýir á þing
eftir kosningarnar 1995 og enn
sitja eru: Arnbjörg Sveinsdóttir,

Ásta R. Jóhannesdóttir, Bryndís
Hlöðversdóttir, Einar Oddur
Kristjánsson, Hjálmar Árnason,
Lúðvík Bergvinsson, Magnús
Stefánsson, Pétur Blöndal og Siv
Friðleifsdóttir. 

Sjálfstæðisflokkur og Fram-
sóknarflokkur mynduðu stjórn
að kosningunum loknum undir
forsæti Davíðs Oddssonar og
tók hún til starfa 23. apríl. ■ FR
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PÉTUR BLÖNDAL Áratugur er síðan hann
var fyrst kjörinn á þing. 



Gildir á meðan birgðir endast.
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Regnjakki
svartur, grænn, blár
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í efninu draga í sig
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líkamanum þurrum.

Öndunarefni

Öndunarefni

Öndunarefni

Öndunarefni



■ ■ LEIKIR
� 18.00 Valur og Stjarnan mætast á

Stjörnuvelli í A-deild deildarbikars
kvenna í fótbolta.

� 19.15 Fram og ÍBV mætast í
Framhúsinu í úrslitakeppni DHL-
deildar karla í handbolta.

� 20.15 Huginn og Hvöt mætast í
Boganum í 4. riðli B-deildar
deildarbikars karla í fótbolta.

� 21.00 Fjölnir og Keflavík mætast í
Egilshöllinni í B-deild deildarbikars
kvenna í fótbolta.

■ ■ SJÓNVARP
� 07.00 Olíssport á Sýn. Endurtekinn

þáttur.

� 07.30 Olíssport á Sýn. Endurtekinn
þáttur.

� 08.00 Olíssport á Sýn. Endurtekinn
þáttur.

� 08.30 Olíssport á Sýn. Endurtekinn
þáttur.

� 14.15 Bandaríska Masters-mótið í
golfi á Sýn. Sýnt frá fyrsta
keppnisdegi bandaríska Masters-
mótsins í golfi.

� 17.15 Olíssport á Sýn. Endurtekinn
þáttur.

� 18.00 Upphitun á Skjá einum.
Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í
ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.

� 18.30 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn. Fréttaþáttur um
meistaradeildina í fótbolta.

� 19.00 World Supercross á Sýn.
Sýnt frá keppni á Texas-
leikvanginum.

� 20.00 Bandaríska Masters-mótið
í golfi á Sýn. Bein útsending frá
öðrum keppnisdegi bandaríska
Masters-mótsins í golfi.

� 23.45 World Series of Poker á
Sýn.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

5 67 8 9 10   11
Föstudagur

APRÍL Ólöf María á fjórum
höggum yfir pari
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> Ummæli dagsins ...
... „og þeir eru búnir að

jafna leikinn, 54-52.
Vel gert hjá Snæfelli.
Veeeel gert.“

Svali Björgvinsson
sérfræðingur Sýnar var með

allt á kristaltæru í lýsingu sinni
á þriðja leik Keflavíkur og

Snæfells í gær.

sport@frettabladid.is

> Við hrósum ...
... Björgvini Páli
Gústavssyni sem er
gjörsamlega búinn að
taka Valsmanninn Baldvin
Þorsteinsson á
taugum á vítalínunni.
Björgvin varði þrjú víti frá
Baldvini í fyrsta leiknum
og varði síðan eina vítið
sem Baldvin „þorði“ að
taka gegn honum í gær. 

Aðal leikur dagsins

Verður aftur vítakeppni?

Fram og ÍBV mætast í Framhúsinu í
kvöld í öðrum leik liðanna í
úrslitakeppni DHL-deildar karla í
handbolta. Fyrsti leikur liðanna í
Vestmannaeyjum á miðvikudaginn
var meira en lítið sögulegur því það
þurfti tvöfalda vítakeppni til útkljá
hann.

Eins og fram kom á dögunum hefur Jón Arnór Stefánsson,
leikmaður rússneska liðsins Dynamo St. Petersburg, verið val-
inn í Evrópuúrval Stjörnuleiks FIBA sem fram fer á Kýpur
fimmtudaginn 14. apríl. Byrjunarliðin voru valin með netkosn-
ingu á heimasíðu evrópska körfuknattleikssambandsins en
ekki hefur verið tilkynnt hvaða leikmenn nældu sér í sæti þar. 

„Þetta er náttúrlega gríðarlegur heiður fyrir mig að fá að spila
í þessum leik,“ sagði Jón Arnór í samtali við Fréttablaðið. „Ég
vil koma á framfæri miklu þakklæti til þeirra sem að kusu mig
á Íslandi. Ég verð einn af bakvörðum Evrópuúrvalsins og þetta
gæti orðið mjög góð auglýsing fyrir mig sem leikmann. Ég
held af stað til Kýpur snemma í næstu viku og er mjög
spenntur fyrir þessu.“ 

Aðspurður hvort einhverjar líkur væru á að kappinn myndi
spreyta sig í troðslukeppninni, rak Jón upp hrossahlátur
og sagði: „Við sjáum til. Ég væri frekar til í þriggja stiga
keppnina.“

Jón þakkaði góðum árangri í Evrópukeppninni að hann

hlaut útnefninguna. „Okkur
hefur gengið mjög vel þar og
erum taplausir enn sem komið
er. Það styttist í undanúrslitin og
við ætlum okkur að vinna titil-
inn. Ég er líka að spila töluvert
meira núna en áður og
hef því farið vax-
andi með liðinu.
Það hlýtur að
hafa spilað inn í
líka,“ sagði Jón
Arnór.

Ólöf María Jónsdóttir, kylfingur úr Golfklúbbnum Keili, lék sinn fyrsta
hring á Tenerife-mótinu á Spáni á Evrópumótaröð kvenna í golfi í gær á 
fjórum höggum yfir pari og er í 89-102. sæti. 

JÓN ARNÓR STEFÁNSSON HJÁ DYNAMO ST. PÉTURSBORG: SPILAR Í STJÖRNULEIK FIBA Á KÝPUR

Mikill heiður að spila þennan leik

GOLF Ólöf María Jónsdóttir braut í
gær blað í sögu kvennagolfsins á
Íslandi þegar hún lék fyrsta
hringinn á Tenerife-mótinu á evr-
ópsku kvennamótaröðinni og varð
þar með fyrsti íslenski kven-
kylfingurinn til að gera slíkt. 

Ólöf María lék holurnar átján á
76 höggum eða fjórum höggum
yfir pari og er í 89.-102. sæti eftir
fyrsta daginn. 

Ólöf María lék fjórar holur á
fugli, einum undir pari en það sem
gerði henni erfitt fyrir voru átt-
unda og sextánda hola en þær lék
hún á tveimur höggum yfir pari.

Fréttablaðið náði ekki tali af
Ólöfu Maríu þrátt fyrri ítrekaðar
tilraunir en í samtali við Víkur-
fréttir í gær sagði hún að það
væri enginn dauðadómur að vera
á 76 höggum en hlutirnir hefðu
ekki fallið með henni. 

„Boltinn fór ekki eins og ég ætl-
aðist til, sérstaklega með járnunum
á braut. Ég átti í hinu mesta basli
með að hitta flatirnar og það var
minn helsti veikleiki í dag. Ég 
var að vippa vel og eins voru 
púttin í lagi. Ég sá marga góða hluti
í spilamennskunni sem ég hef 
verið að vinna í undanfarið, en aðr-
ir hlutir sem áttu að vera í lagi
voru ekki að virka“ sagði Ólöf sem
hefur sett markmiðið á að komast í
gegnum niðurskurðinn í dag. 

„Auðvitað er þetta smá spenna
í manni, en ég verð vonandi kom-
in yfir hana á morgun og þá ætla
ég að gera betur. Það er ljóst að ég
þarf að bæta mig um nokkur högg
til að komast í gegnum niður-
skurðinn,î sagði Ólöf María í sam-
tali við Víkurfréttir.

Katie Bakken frá Bandaríkjun-
um er með forystu eftir fyrsta
daginn en hún lék á 66 höggum

eða sex höggum undir pari.
tveimur höggum minna en næstu
stúlkur. ■

Nýr samningur á borðinu fyrir Jose Mourinho:

Gæti fengið árslaun
upp á 5,9 milljarða

FÓTBOLTI Jose Mourinho verður
að öllum líkindum hæst launaði
knattspyrnustjóri heims á næst-
unni en Roman Abramovich, hinn
rússneski eigandi Chelsea, hyggst
bjóða kappanum 5,2 milljónir 
í árslaun eða 5,9 milljarða ísl-
enskra króna. 

Verði þetta að veruleika mun
Mourinho fara fram úr sjálfum
Sven Göran Eriksson, þjálfara
enska landsliðsins sem er með 5
milljónir sléttar í árslaun.

Mourinho er samningsbundinn
Chelsea til ársins 2007 en hann
kom frá Porto á síðasta ári. Sem
stendur er stjórinn skapmikli með
4,5 milljónir punda á ári en

Abramovich hefur heitið honum
hækkun upp á 700 þúsund pund ef
hann samþykkir að vera eitt ár til
viðbótar. 

Þessi mál hafa enn ekki verið
rædd milli Mourinho og Abra-
movich en sá fyrrnefndi var afar
ósáttur við Chelsea þegar liðið
samþykkti dóm evrópska knatt-
spyrnusambandsins þegar það
dæmdi hann í tveggja leikja bann
vegna ummæla um sænska dóma-
rann Anders Frisk. 

Nú hefur reyndar komið upp úr
krafsinu að skýrsla sem Knatt-
spyrnusamband Evrópu hefur
undir höndum sannar að Mour-
inho hafði rétt fyrir sér. ■

JOSE MOURINHO, KNATTSPYRNU-
STJÓRI CHELSEA Gæti orðið launahæsti
knattspyrnustjóri heims ef hann tekur nýju
tilboði Chelsea. 

ÓLÖF MARÍA JÓNSDÓTTIR Lék fyrsta hringinn á Tenerife á fjórum höggum yfir pari og
er í 89.-102. sæti á Tenerife-mótinu á evrópsku kvennamótaröðinni í golfi.
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Intersportdeildin – úrslit
KEFLAVÍK–SNÆFELL 86–83
Stig Keflavíkur: Anthony Glover 30 (10 fráköst),
Nick Bradford 25 (16 fráköst), Sverrir Þór
Sverrisson 13 (4 stoðsendingar), Jón Norðdal
Hafsteinsson 8, Arnar Freyr Jónsson 4, Davíð Þór
Jónsson 2.
Stig Snæfells: Hlynur Bæringsson 18 (12 fráköst,
hitti úr 6 af 7 skotum), Calvin Clemmons 16 (13
fráköst, 5 stoðsendingar), Sigurður Þorvaldsson
15 (8 fráköst), Mike Ames 13, Pálmi Freyr
Sigurgeirsson 10, Helgi Reynir Guðmundsson 7,
Magni Hafsteinsson 4.

Staðan er 2–1 fyrir Keflavík og næsti leikur fer
fram í Stykkishólmi á laugardaginn.

DHL-deild karla 
HK–VALUR 34–28
Mörk HK (skot): Augustas Strazdas 10 (10),
Ólafur Víðir Ólafsson 7 (9), Valdimar Þórsson 5/2
(11/2), Elías Már Halldórsson 4 (8), Tomas Eitutis
2 (4), Alexander Arnarsson 2 (4), Jón Heiðar
Gunnarsson 2 (3), Karl Grönvold 1 (1).
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 20/2.
Mörk Vals (skot): Sigurður Eggertsson 7 (10),
Heimir Örn Árnason 6 (14), Vilhjálmur Ingi Hall-
dórsson 4/1 (12/2), Brendan Þorvaldsson 3 (5),
Baldvin Þorsteinsson 3 (6/1), Ásbjörn Stefánsson
1 (1), Hjalti Pálmason 1 (3), Þórir Sigmundsson
1 (1).
Varin skot: Pálmar Pétursson 13.

Staðan er 1–1 og oddaleikurinn fer fram á
Hlíðarenda á laugardaginn.

KA–ÍR 30–35
Mörk KA: Halldór Sigfússon 10/6, Þorvaldur
Þorvaldsson 4, Andri Snær Stefánsson 4,
Hörður F. Sigþórsson 3, Magnús Stefánsson
2, Nicola Jankovic 2, Jónatan Þór Magnússon
2, Bjartur Máni Sigurðsson 1, Ragnar Snær
Njálsson 1, Guðmundur Traustason 1.
Varin skot: Hafþór Einarsson 12, Stefán
Guðnason 4/1.
Mörk ÍR: Hannes Jón Jónsson 9/6, Ingimund-
ur Ingimundarson 6/2, Tryggvi Haraldsson 6,
Ragnar Helgason 4, Fannar Örn Þorbjarnar-
son 4, Bjarni Fritzson 3, Ólafur Sigurjónsson
2, Ísleifur Sigurðsson 1
Varin skot: Hreiðar Guðmundsson 17, Ólafur
Gíslason 6/.
ÍR vann einvígið 2–0.

FH–HAUKAR 30–34
Mörk FH: Hjörtur Hinriksson 9, Guðmundur
Pedersen 9/2, Brynjar Geirsson 4, Hjörleifur
Þórðarson 2, Arnar Pétursson 2, Valur Arnar-
son 2, Magnús Sigmundsson 1, Bjarni Gunn-
arsson 1
Varin skot: Magnús Sigmundsson 20
Mörk Hauka: Vignir Svavarsson 9, Ásgeir
Örn Hallgrímsson 5, Gísli Jón Þórisson 4,
Þórir Ólafsson 4, Jón Karl Björnsson 4/2,
Gunnar Ingi Jóhannsson 4, Halldór Ingólfs-
son 2, Stefan 2
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 29/1,
Jónas Stefánsson 1 

Haukar unnu einvígið 2–0.

HK tryggði sér oddaleik gegn Val
HANDBOLTI Íslandsmeistarar
Hauka og bikarmeistarar ÍR eru
komin í undanúrslit DHL-deildar
karla. Haukar unnu granna sína í
FH, 30–34, eftir framlengdan leik
en ÍR vann öruggan sigur á KA á
Akureyri, 30–35. HK og Valur
þurfa aftur á móti að leika
oddaleik í sinni rimmu þar sem
HK jafnaði metin í Digranesi í
gær með góðum sigri, 34–28. 

Fyrri hálfleikur í Digranesi í
gær var mjög jafn og HK fór til
búningsherbergja með eins stigs
forystu, 15–14. Rétt eins og 
í fyrsta leiknum mættu
Kópavogsbúar mikið mun
grimmari til síðari hálfleiksins og
þeir voru fljótir að byggja upp
þægilega forystu. Á sama tíma
hrundi leikur Valsmanna eins og
spilaborg og það var oft á tíðum
pínlegt að fylgjast með
sóknartilþrifum Hlíðarendapilta.

Þeir náðu aldrei að klóra í
forskot HK–manna sem fögnuðu
öruggum sigri. Augustas Strazdas
átti stórleik hjá HK og skoraði úr
öllum þeim tíu skotum sem hann
tók í leiknum. Björgvin Páll var
einnig góður í markinu en hann
var gjörsamlega búinn að sigra
sálfræðistríðið við Baldvin
Þorsteinsson sem var vart
skugginn af sjálfum sér í gær.
Ólafur Víðir átti fína spretti.

Sigurður Eggertsson var eini
leikmaður Vals sem gerði eitthvað
af viti í gær en lykilmenn á borð

við Baldvin og Heimir Örn voru
úti að aka og ekki var Vilhjálmur
Ingi mikið skárri. Heimir hefur
vart verið með í fyrstu tveim
leikjunum en Valur þarf að fá
hann í gang ætli þeir sér að
komast í undanúrslit.

ÍR og Haukar í undanúrslit
ÍR-ingar er komnir áfram í

undanúrslit eftir glæsilegan sigur
á KA á Akureyri, ÍR-liðið mætti
einbeitt til leiks og skoraði átta
fyrstu mörkin og eftir það var
aldrei spurning um að KA-menn
væru á leiðinni í sumarfrí.

„Ég held að ég hafi aldrei tekið
þátt í handboltaleik þar sem eins
mikill munur var á milli liðanna á
upphafsmínútum. Við vorum al-
veg búnir á því og þegar við lend-
um átta mörkum undir þá erum
bara engin orka eftir og var þetta
orðið skrautlegt. Það þurfi alveg
heilan hálfleik og ræðu frá þjálf-
aranum svo að við værum að spila
sem menn. Við létum dómarana
fara enn enn enn einu sinni í taug-
arnar á okkur. Við vitum hvernig
þeir dæma og þeir dæma þeir
alltaf svona. Við erum alltaf mikið
út af þegar þeir dæma. Þeim er
illa við okkur og sést það best á
svipnum á Gísla“ sagði Jónatan
Þór Magnússon, fyrirliði KA eftir
leikinn

Við komum gríðarlega einbeitt-
ir og ætluðum að sýna okkur hvað
við getum. Sterk vörn og hraða-

upphlaup og gerðum þetta vel
sem lið. Það er gríðarleg stemmn-
ing í hópnum en það hafa verið
meiðsli og er því gott að klára
þetta 2-0. Við ætlum okkur að
vinna titillinn,“sagði Bjarni Fritz-
son í leikslok

Haukar tryggðu sér farseðilinn
í undanúrslit Íslandsmótsins í
handknattleik með því að sigra
FH-inga öðru sinni í þessari viku,

nú í Kaplakrika. Að þessu sinni
var leikurinn frábær skemmtun
og var jafnt að loknum venjuleg-
um leiktíma, 27-27. Voru FH-ingar
nokkrir klaufar að tryggja sér
ekki sigurinn í blálokin. Í fram-
lengingunni tóku Haukarnir svo
öll völd og sigruðu með 34 mörk-
um gegn 30.

- HBG, JJ, SMS

Keflavík vann Snæfell 86–83 í þriðja úrslitaleiknum í æsipennu í Keflavík í gær:

Keflavík einum sigri frá meistaratitlinum
KÖRFUBOLTI Keflavík vann Snæ-
fell, 86-83, í háspennuleik í loka-
úrslitum Intersportdeildarinnar í
körfuknattleik í gærkvöldi. Kefl-
víkingar þurfa því aðeins einn
sigur til viðbótar til að tryggja
sér Íslandsmeistaratitilinn þriðja
árið í röð. Lokamínútur leiksins
voru æsispennandi en gestirnir
frá Stykkishólmi fóru illa að ráði
sínu á lokakaflanum og réðu að
auki illa við Anthony Glover sem
fór hamförum undir það síðasta.
Næsti leikur fer fram í Stykkis-
hólmi á laugardaginn kemur.

„Þetta var hörkuleikur hjá
tveimur frábærum liðum og við

náum að landa sigri hér á okkar
heimavelli og erum mjög ánægð-
ir með það. Það var mikil barátta
en okkur finnst að við getum spil-
að betur og eigum ýmislegt inni
sem við ætlum að taka með okkur
í Stykkishólm á laugardaginn. Við
stefnum að því að klára dæmið
þar,“ sagði Sigurður Ingimundar-
son, þjálfari Keflavíkur. 

Bárður Eyþórsson, þjálfari
Snæfells, var ósáttur eftir leik-
inn. „Við verðum bara að vinna á
laugardaginn og taka síðan titil-
inn hér í Keflavík. Við sýndum
það hér í kvöld að við eigum al-
veg að geta tekið þá hérna. Þetta

var mjög knapt hér í restina og
við vorum mjög óheppnir að í
restina. Við mætum ákveðnir til
leiks á okkar heimavelli á laugar-
daginn og þá heldur baráttan
áfram,“ sagði Bárður.

Hlynur Bæringsson, fyrirliði
Snæfells, fullyrti að hart yrði
barist í Stykkishólmi á laugar-
daginn. „Þetta var glæsilegur
lokakafli hjá Sigga en við náðum
bara ekki að fylgja honum eftir.
Næsti leikur verður bara stríð og
við förum alla leið. Það sögðu
margir að við hefðum geta stolið
sigrinum en þeir eiga ekki neitt,“
sagði Hlynur.

HK og Valur þurfa að mætast í oddaleik á Hlíðarenda í átta liða úrslitum DHL-deildar karla. HK vann
öruggan sigur í gær. ÍR og Haukar tryggðu sér farmiða í undanúrslitin í gær.

16 STIG Í 4. LEIKHLUTA Anthony
Glover skoraði 16 af 23 stigum Keflavíkur
í lokaleikhlutanum og hér eru tvö þeirra
að verða staðreynd.

100% SKOTNÝTING Augustas Strazdas átti stórleik fyrir HK í gær og skoraði 10 mörk í
10 skotum. HK tryggði sér oddaleik á laugardaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Var á leið vestur
Hringbraut á

d ö g u n u m .
Svosem ekki 
í frásögur 
færandi. Þá
s k y n d i l e g a
svínaði fyrir
mig ökumað-
ur sem var
greinilega mik-

ið að flýta sér, því ég sá
hann skömmu síðar skipta aftur
um akrein. Sem betur fer er ég
varkár ökumaður og af þessu
hlaust ekki árekstur – en mér
dauðbrá auðvitað.

Hugsaði með mér að kannski
væri það því að kenna að ég á
mínum smábíl væri ósýnileg. 

Allir á jeppum og engin von til
þess að nokkur sjái smábílaeig-
anda. Keypti mér því jeppa. En
viti menn, sem ég var að aka
norður Kringlumýrarbraut fáein-
um dögum síðar þá lenti ég í ná-
kvæmlega því sama, svínslegur
sveiflari ók næstum því á mig.
Þarna skall hurð virkilega nærri
hælum, mikil umferð á götunum
og ef ég hefði verið á meiri ferð
hefði ég verið í virkilega slæmum
málum. Að sjálfsögðu hélt maður-
inn uppteknum hætti, ég fylgdist
með honum halda sínu svigi
áfram.

Þetta er alveg stórfurðulegt at-
hæfi að mínu mati. Það er vitað
mál að ekki vinnst mikill tími á
svona sveiflum, – viðkomandi er

sennilega kominn sirka 48 sek-
úndum fyrr á áfangastað en ella.
Hættan sem óvarkárir ökumenn á
hraðferð skapa er hins vegar 
ógurleg. Margra bíla árekstrar
eru ekkert gamanmál og því síður
áverkarnir sem fólk situr uppi
með eftir að hafa lent í slíkum
árekstri. Sem ég hef ekki gert,
guði sé lof.

Það eina sem mér virðist hægt
að gera í málinu er að aka með
mikilli gát, – aldrei að vita nema
náunginn á akreininni við hlið
mér muni allt í einu eftir að hann
á tíma í ljósum eftir fimm mín-
útur, hann langi skyndilega í
súkkulaðisnúð eða hann verði
gripinn leiða á því að aka á lög-
legum hraða. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
SIGRÍÐUR B. TÓMASDÓTTIR HEFUR EKKI GAMAN AÐ ÖKUNÍÐINGUM

Frá, frá, Fúsa liggur á
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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

Það er verið að auglýsa laust starf
á Anfield. Einhvern til þess að
pússa silfurmunina sem Liverpool
hefur unnið og eru geymdir í bikar-
skápnum. Það er þó tekið fram að
það eru ekki margir nýlegir munir
sem þurfi að pússa.

Bla, Bla, Bla,
Bla, Bla,
Bla,Bla.....

Hæ,
mamma! Sæll Palli minn!

Hvað ertu nú bú-
inn að setja um
hálsinn á þér?

Þetta
er

hundaól.

Mér finnst hún
fara mér vel og
lýsa sálartetri
mínu ágætlega.
Stundum finnst
mér ég vera nið-

urnjörvaður. 

Og hundaólin er ekki allt.
Ég þyrfti í raun mun

stærri og meiri hlut til að
lýsa því á táknrænan hátt
hvernig mér líður. Samt er
svarta herbergið mitt góð

lýsing á hugar-
ástandinu.

Ég held að hún
hafi keypt

þetta.
Þú átt við
vandamál
að stríða.

Hvað áttu við með því að
þú hafir gifst Magnúsi

Gunnarssyni?

Við héldumst í
hendur og játuð-
umst hvort öðru. 

Kysstir
þú hann?

Mamma, við
erum gift.

Ekki 
ástfangin.Neih!!!!!

Þú veist
...giftast.

BLA BLA
BLA BLA

BLA BLA

BLA BLA

BLA BLA
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Tilboð
4.980 kr. 
15.000 kr. 

afsláttur 

Stórvirki á gjafverði

Við bjóðum til 
     fermingarveislu

Heimskringla I-III

Tilboð
6.990 kr. 
8.000 kr. 
afsláttur 

Tilboð
7.980 kr. 
9.000 kr. 
afsláttur 

Tilboð
2.980 kr. 
4.000 kr. 
afsláttur 

Íslendingasögur I-III

Tilboð
7.980 kr. 
7.000 kr. 
afsláttur 

Tilboð
4.900 kr. 
12.000 kr. 

afsláttur 

Pöntunarsími: 511 1130

Útgáfudjamm í Stúdentakjallaranum
Twisted Minds Crew heldur út-
gáfudjamm í Stúdentakjallaran-
um í kvöld til þess að fagna 
útgáfu á mixtape-inu Garbage
Music. „Þetta eru lög frá okkur
í TMC frá árunum 2001-2005 og
allt lög í svona oldschool New
York fíling. Auk þess er Mystic
One, sem er einn af okkur í
TMC, líka að gefa út sólóplötu
sem heitir Mystic One Distri-
bution of Wealth og við erum að
fagna því í kvöld líka,“ segir
Pan Thorarensen eða Beatmak-
in Troopa eins og hann kallar
sig en auk þeirra er rapparinn
Mc Rain líka í Twisted Minds
Crew. 

„Við í TMC byrjuðum árið
1997 sem graffiti-grúppa en 

fórum svo út í að gera tónlist
líka og höfum gefið út mörg
mixtape í gegnum tíðina. Mystic
og Rain voru í hljómsveit sem
hét Team Thirteen sem var ein
fyrsta hljómsveitin sem spilaði
íslenskt hiphop. Þetta var á
sama tíma og Subterranean var
að byrja,“ segir Pan. 

„Kvöldið í kvöld verður gott
underground hiphop djamm
eins og þau gerast best, því auk
okkar koma fram Original
Melody, LKO, Big G, Cell 7 og Dj
B-Ruff.“ Tónleikarnir standa
frá tíu til þrjú og aðgangseyrir
er aðeins 500 krónur. Innifalið í
honum er mixtape-ið Garbage
Music, svo lengi sem birgðir
endast. ■

TWISTED MINDS CREW Strákarnir í TMC halda útgáfutónleika í Stúdentakjallaranum í
kvöld til þess að fagna útgáfu á mixtape-i sínu, Garbage Music. 



Sænski leikstjórinn Lukas
Moodysson er án efa einn athygl-
isverðasti kvikmyndaleikstjóri
samtímans. Nýjasta myndin hans,
Ett Hål i mitt hjärta, hefur vakið
milar deilur enda er hún óvenju
gróf og opinská. Leikstjórinn seg-
ist hafa ráðist í gerð hennar fullur
af hatri og hann hlífir ekki áhorf-
endum Myndin verður frumsýnd
á IIFF 2005 kvikmyndahátíðini í
kvöld að viðstöddum einum aðal-
leikara hennar Björn Almroth
sem svarar spurningum áhorf-
enda að sýningu lokinni.

Rapparinn Erpur Eyvindarson
ræddi við leikstjórann eftir að
hafa skoðað myndina og komst að
því af eigin raun að Moodysson er
kynlegur kvistur sem fer sínar
eigin leiðir og svarar stundum út í
hött.

Hverjar eru þínar stærstu hetj-
ur í kvikmyndabransanum og list-
um almennt?

„Marilyn Manson, Friends
(sjónvarpsþættirnir) og Heiner
Müller.“

Hvaða persónur hafa haft mest
áhrif á þig?

„The Cure.“

Hvað getur þú sagt mér um ís-
lenskar bíómyndir?

„Næstum því ekki neitt.“

En hvað geturðu sagt mér um
þær bíómyndir sem hafa komið út

á síðustu árum? 
„Tarnation eftir Jonathan 

Caouette.“

Gerðir þú þér nokkurn tíma í
hugarlund að myndir þínar myndu
fá alla þá athygli sem þær hafa
fengið síðan þú sendir Fucking
Amal frá þér?

„Nei.“

En hvaða máli skipta þessar
vinsældir þig?

Því miður skipta þær mig
miklu máli. Ég vildi að þær gerðu
það ekki en þær gera það.

Á hvaða hátt hefur velgengnin
breytt venjulegum vinnudegi 
þinum?

„Ég kæri mig ekki um að
greina sjálfan mig en stundum
óttast ég að ég sé of upptekinn af
því hvað öðru fólki finnst um
mig.“

Myndirnar þínar eru mjög fé-
lagslegar og raunsæjar. Stundum
sýnir þú hluti að því er virðist til
að hreyfa við fólki og kalla á
breytingar. Lilja 4-ever er gott
dæmi um þetta. Gerir þú þetta
meðvitað?

„Hvað Lilja 4-ever varð-
ar er svarið já en sú mynd
er undantekning.“

Mér fannst
Tillsammans alveg jafn
falleg og mér fannst
Lilja 4-ever hrikaleg. Í
Tilsammans sýndir
þú okkur alvöru fólk í
umhverfi sem mörg
okkar ólust upp í.
Sumir segja að þú haf-
ir verið að gagnrýna
harðlega tvöfalt sið-
gæði og hræsni heillar
kynslóðar. Hvað varst
þú í raun og veru að
gera?

„Að gagnrýna og
hrósa á sama tíma.“

Ég hef les-
ið viðtal
við þig
þ a r

sem þú ert spurður um þau miklu
áhrif sem Lilja 4-ever hafði á
stefnu margra Evrópulanda í að-
gerðum gegn mansali og skiluð sér
í endurbótum á kerfinu. Þar
svaraðir þú með því að segjast
ekki gera myndir til að bæta kerf-
ið, heldur rústa því. Þessi orð eru
með þeim fallegri sem ég hef séð
svo ég vona að ég fari rétt með en
gætir þú útskýrt fyrir mér hvað þú
meinar með þessu?

„Það á ekki að þurfa að útskýra
fallega hluti.“

Hvað fær þig til þess finnast þú
hafa gert góða bíómynd?

„Mér þykir það leitt en ég á
engin svör. Ég er of þreyttur, of
heimskur. Heilinn í mér er ekki
starfandi.“

Er það ekki rétt eð bíóbransinn
er mesti typptatotts-bissniss í
heimi með tilliti til þess að þú þarft
að vita nákvæmlega undir hvað þú
þarft að beygja þig?

„Jú, en ég beygi mig ekki. 
Þegar kemur að því að ég þurfi að
gera það mun ég hætta að búa til
bíómyndir.“

Varstu pönkari þegar þú varst
yngri?

„Þegar ég var krakki var ég
mjög lítill og feiminn pönkari.“

Er nýja myndin þín pönk?
„Já.“

Ett Hål i mitt hjärta virðist vera
gerð eins og einhvers konar dogma
mynd, er það rétt? Gerðu svo vel að
útskýra hvernig hún var gerð.

„Ekkert dogma. Hún var unnin
mjög hratt, af miklum ákafa,
mjög lítil. Við vorum aðeins níu í
það heila að leikurum meðtöldum.
Það var mikið um spuna, stundum
yfirgaf ég herbergið og lét leikar-
ana gera það sem þeir vildu. Ég
fór út á meðan og fékk mér
pizzu.“

Lilja 4-ever rak ákveðnum iðn-
aði rækilegt kjaftshögg. Fólk hefur
sagt að Ett Hål i mitt hjärta sé
árás á klámiðnaðinn?

„Ég er bæði að ráðast á og
verja, svolítið eins og í
Tillsammans, en ég held ekki að
þessi mynd sé um klámiðnaðinn.
Hún er um eitthvað allt annað en
ég veit ekki hvað.“

Aðrir hafa bent á að myndin sé
einungis árás á þrjá útúrdópaða
bjána sem glíma við alvarleg per-
sónuleg vandamál, fólk sem á 
engan hátt getur talist fulltrúar
klámbransans?

„Ég elska persónur myndar-
innar. Þau eru engin fífl. Þetta eru
yndislegar manneskjur. Þau
standa engan veginn fyrir klám-
iðnaðinn sem heild en það er stað-
reynd að mikið af samtölunum í

myndinni og því sem gerist í
henni eiga sér stoðir í raun-

veruleikanum. Sum atriðin
voru nánast orð fyrir orð

byggð á viðtölum sem
við tókum við banda-
rískar og sænskar
klámstjörnur.“

Hvaða tilfinning
dreif þig áfram við
gerð myndarinnar?

„Tilfinningin var
hatur en það breytt-
ist í ást. Þetta er
mynd um ást. Ég
hef því miður ekki
betri svör í dag.“ ■
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Ádeila sprottin af hatri 

„What if I’m wrong? I’ve
got a condition. I get con-
fused sometimes. What if
I’ve imagined all this?
What if I’ve finally turned
into what they’ve always
said I would turn into? A
maniac. A psycho killer.“

- Mickey Rourke fer hamförum í hlutverki Marvs í
Sin City en djöfulgangurinn í honum er slíkur að
hann efast eðlilega um geðheilsu sína á köflum.

bio@frettabladid.is

Iceland International Film Festival 2005, ein
glæsilegasta kvikmyndahátíð sem haldin
hefur verið á Íslandi, hófst í gær með sýn-
ingu myndarinnar Motorcycle Diaries. Þetta
er ekta vegamynd sem greinir frá mótor-
hjólaferðalagi sem Ernesto Guevara fór um
Suður-Afríku 23 ára gamall, löngu áður en
hann varð byltingaríkonið „Che“ og hægri
hömd Fidels Castro. Myndirnar á hátíðinni
koma frá öllum heimshornum og eru hver
annarri áhugaverðari en þar sem þær eru
tæplega 70 talsins verður það varla vinnandi
vegur fyrir venjulegt fólk að komast yfir að
sjá öll ósköpin. Brasilíumaðurinn Walter Sal-
les er leikstjóri Motorcycle Diaries. Hann er
einn heitasti leikstjórinn í dag og það væri
óðs manns æði að missa af þessari mynd
hans. Sama má segja um nýjustu mynd
snillingsins og sænska kvikmyndaskáldsins
Lukas Moodysson, Ett Hal i mitt hjarta, en
þessi fyrnasterka og áhrifaríka mynd er ein

ruddalegasta samfélagsádeila sem hefur
verið filmuð. Myndin er opinská, hrá og ljót
og hlífir áhorfendum í engu en þeir sem
leggja á sig að horfa á hana uppskera ríku-
lega þar sem myndin ristir djúpt og skilur
mikið eftir sig. Þetta er mynd sem fylgir
manni eftir löngu eftir að sýningu lýkur. Þá
hafa margir beðið nýjustu myndar Pedro 
Almódovars, La Mala Education, með mikill
eftirvæntingu en hún kemur nú loksins í bíó
á Íslandi. Hotel Rwanda er einnig í meira
lagi athyglisverð sem og Downfall, sem fjall-
ar um síðustu daga Hitlers og The Woodsm-
an, þar sem Kevin Bacon leikur barnaníðing
með miklum tilþrifum. Hér hefur aðeins ver-
ið tæpt á broti af því sem enginn kvik-
myndaunnandi með snefil af sjálfsviðingu
má missa af en listinn heldur áfram út í hið
óendanlega með til dæmis myndum á borð
við Bomb the System, Darkness, Omagh og
What the Bleep Do We Know?

EKKI MISSA AF...
... Geoffrey Rush sýna stórleik í
hlutverki Peters Sellers í mynd-
inni The Life And Death of Peter
Sellers. Rush hreinlega breytist í
Sellers á
köflum
og bregð-
ur sér
einnig í
hlutverk
Sellers í
þekktustu
hlutverk-
um sín-
um og það má til dæmis vart
milli sjá hvor er betri Dr. Strang-
elove Sellers eða Rush. Annar
eins stórleikur hefur ekki sést í
háa herrans tíð. Þá stelur
Charlize Theron senunni með
sænskum hreim í hlutverki Britt
Ekland og er öllu snoppufríðari
en hún var í Monster.

Þriggja vikna skyldugláp

899
kr

m
vsk

                                                                                                           M
ANNLÍF 
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ROKKKÓNGUR
Á TÍMAMÓTUM 
ROKKKÓNGUR
Á TÍMAMÓTUM

Rúnar Júlíusson 

stendur á sextugu. 

Rokkhjónin María 

Baldursdóttir og Rúnar 

tala um ástina sem 

enst hefur í gegnum 

öll villtu bítlaárin.

SÉRBLAÐ UM BÍLA

SKAPR ÍK I  SKÓLAME I S TAR INN  NÆRMYND AF  ÓL ÍNU  ÞORVARÐARDÓTTUR

RÁÐSETTUR Í 
UPPREISN
Mikael Torfason, ritstjóri DV, 

ræðir um ofbeldishótanir 

og hafnar snobbi

SVILKONAN GAF BARNLAUSUM EGG
. . 5 19: :30.3.2005   19:29:11

VERTU UPPLÝSTUR

                                                         M
ANNLÍF BÍLABLAÐ VOR 2005 

BÍLAR
VOR 2005

Ml bílafors 0405.indd 1
l bílafors 0405.indd   1

Sérblað um 
bíla fylgir 

með

Nærmynd 
af  Ólínu 

Þorvarðar-
dóttur

Ritstjóri DV 
og lífláts-

hótanirnar

HELOSAN
RAKAKREM
fyrir alla fjölskylduna

Mýkjandi og rakagefandi

LUKAS MOODYSSON
„Tilfinningin var hatur
en það breyttist í ást.
Þetta er mynd um ást.“

BJORN ALMROTH Verður viðstaddur frumsýninguna og ræðir við gesti.
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TILBO‹
VIKUNNAR

N‡jar og vinsælar geislaplötur og DVD diskar 
á frábæru tilbo›i í verslunum Skífunnar.

AC/DC-Family Jewels
Frábær tvöfaldur DVD diskur sem spannar sögu 
AC/DC frá 1975-1993. Einnig bjóða verslanir 
Skífunnar rafmagnað tilboð á öðrum geislaplöt-
um og DVD diskum með AC/DC.

Beck-Guero
Þessi nýja Beck plata er að fá frábæra dóma 
hvarvetna og sögð ein af hans bestu ef ekki sú 
besta.  Platan innheldur lagið E-Pro. Einnig 
fáanleg í takmörkuðu upplagi tvöföld útgáfa með 
DVD disk.

Queens Of The Stone Age-Lullabies To Paralyze
Fjórða plata Josh Homme og félaga inniheldur 
m.a. smellinn Little Sister. Tvöföld útgáfa í 
takmörkuðu upplagi er einnig fáanleg, þar sem 
auka DVD diskur inniheldur baksviðsskot og 
fleira skemmtilegt efni.

Moby-Hotel
Ný plata frá Moby sem spilar sjálfur á öll 
hljóðfæri nema hvað að vinur hans Scott 
Frassetto situr við trommusettið.

Mugison-Mugimama, Is This Monkeymusic?
Frábær plata frá Mugison. “Mugimama is this 
monkeymusic?” var valin plata ársins 2004 og 
inniheldur auk þess lag ársins (MurrMurr) með 
söngvara ársins, sjáfum Mugison.

Ray-Úr kvikmynd
Tónlistin úr verðlaunamyndinni Ray hefur að 
geyma vinsælustu lög Ray Charles í gegnum 
tíðina. M.a. Georgia On My Mind, Hit The Road 
Jack, Unchain My Heart, I’ve Got A Woman, Mess 
Around o.fl.

Sissel-My Heart
Nýjasta plata tilvonandi Íslandsvinar, Sissel 
Kirkjebo, sem mun halda tónleika í Háskólabíói í 
september n.k. 

Michael Buble-It’s Time
Á þessari plötu syngur Michael Buble 13 sígilda 
standarda úr ýmsum áttum. Meðal laga eru 
Quando Quando Quando, Can’t Buy Me Love, Try 
A Little Tenderness, I’ve Got You Under My Skin 
o.fl.

Robert Plant-Pictures At Eleven/Principle Of 
Moments 
Frábært tilboð á fyrstu 2 plötum Robert Plant í 
tilefni af tónleikum kappans í Laugardalshöllinni 
þann 22. apríl n.k. Einnig væntanlegt í verslanir 
Skífunnar tilboð á geislaplötum og DVD diskum 
Led Zeppelin.

Emiliana Torrini-Fisherman’s Woman
Vinsælasta plata ársins sem hefur setið í 10 vikur 
á toppi Tónlistans. Emilíana hefur með einlægni 
sinni og fögrum söng náð að heilla landsmenn 
upp úr skónum sem og heimsbyggðina alla. 
***** Mbl. **** DV

Ávaxtakarfan
Nýja uppfærslan af Ávaxtakörfunni hefur slegið í 
gegn og hér eru öll lögin á nýrri geislaplötu í 
flutningi Jónsa, Birgittu, Selmu og allra hinna 
stjarnanna í hinni ljúffengu ávaxtakörfu.

Nick Cave & The Bad Seeds-B-Sides & Rarities 
Þriggja diska pakki með B hliða lögum og lögum 
sem hafa verið á ýmsum safnplötum í gegnum 
tíðana. Nick Cave hefur sagt sjálfur að þetta sé 
hans besta plata.

Vikutilbo›
1.999 kr.

Vikutilbo›
2.399 kr.

Vikutilbo›
3.499 kr.

Vikutilbo›
1.899 kr.

Vikutilbo›
1.999 kr.

Vikutilbo›
1.899 kr.

Vikutilbo›
1.899 kr.

Vikutilbo›
1.899 kr.

Vikutilbo›
1.899 kr.

Vikutilbo›
1.899 kr. Vikutilbo›

1.899 kr. Vikutilbo›
2.200 kr.

2 CD

2 DVD

3 CD

TÓNLEIKATILBOÐ

...skemmtir þér ; )Skífan Laugavegi 26 opið til 22 öll kvöld • Skífan Smáralind • Skifan Kringlunni • www.skifan.is

Hvernig bregstu við þegar yfir-
maður þinn er tæplega helmingi
yngri en þú og ekki nóg með
það, hann er orðinn ástfanginn
af dóttur þinni?

Þetta eru þau vandamál sem
Dennis Quaid fæst við í mynd-
inni In Good Company sem
frumsýnd er í dag. Quaid leikur
auglýsingasölumanninnn Dan
Foreman hjá íþróttablaðinu
Sports America. Honum gengur
allt í haginn þar til hann fær
yfir sig nýjan stjórnanda sem er
helmingi yngri en hann sjálfur. 

Carter Duryea er metnaðar-
gjarn ungur maður á uppleið og
hyggur á ýmsar breytingar. Til
að bæta gráu ofan á svart verð-
ur hann yfir sig hrifinn af dótt-
ur Foremans. Foreman er síður

en svo hress með það en gæti
misst starfið ef hann heldur
Dureya ekki góðum.

Sýningar eru einnig hafnar á
hrollnum Boogeyman sem er sí-
gild frásögn af baráttu góðs og
ills, þar sem mörk veruleika og
ímyndunar eru ekki fullljós.

Hér segir frá Tim sem er
þjakaður af fortíðinni og hvarfi
föður síns. Þegar hann var lítill
sagði faðir hans honum sögur
áður en hann fór að sofa en þær
voru á mörkum þess að vera
hryllingssögur. Þeir gengu þó
alltaf í skugga um að herbergið
væri öruggt. Kvöld eitt fer eitt-
hvað úrskeiðis og faðir Tims er
sogaður inn í skáp af illum öfl-
um.

Árin líða og Tim er enn hald-

inn ofsahræðslu við skápa og
rúmið liggur þétt við gólfið.
Hann hefur þó komið sér vel
fyrir, er í góðri vinnu og á yndis-
lega kærustu. Þegar þau fara
síðan í þakkargjörðarveislu hjá
tengdaforeldrum Tim fær hann
martröð um móður sína. Hann
fær síðan að vita daginn eftir að
hún hafi látist um nóttina. Þetta
neyðir Tim til þess að snúa aftur
heim og fást við hin illu öfl. ■

SVAMPUR SVEINSSON Kvikmynd um
vinsælasta svamp heims kemur í Sambíóin
í dag. 

Svampur
Sveinsson í bíó
Sýningar á kvikmyndinni um
Spongebob Squarepants, eða
Svamp Sveinsson eins og hann
heitir á íslensku, hefjast í Sambíó-
unum í dag. Sigurður Sveinsson
talar fyrir Svamp og Jakob Þór
Einarsson er ein aðalraddanna
auk þess sem hann er leikstjóri. Í
ensku útgáfunni er það Tom
Kenny sem talar fyrir Spongebob
en einnig má þar heyra raddir
leikaranna Alec Baldwins, Scar-
lett Johanson auk þess sem David
Hasselhoff leikur sjálfan sig. 

Tónlistin í myndinni er afar
framúrstefnuleg og má þar nefna
hljómsveitir eins og The Shins,
Wilco og The Flaming Lips sem
allar sömdu lag fyrir myndina.
Jeff Tweedy í hljómsveitinni
Wilco segist hafa orðið ástfanginn
af Spongebob og ekki hafa getað
neitað boðinu um að semja lag
fyrir myndina. „Afhverju hefði ég
ekki átt að gera það? Það hefur
gert mig að svalasta pabbanum í
allri götunni!“ ■

Góður félagsskapur og barátta góðs og ills

DENNIS QUIAD OG SCARLETT 
JOHANNSSON Leika feðgin sem

lenda í árekstrum þegar dóttirin fellur
fyrir nýjum yfirmanni pabba gamla.

In Good Company
Internet Movie Database 7,1/10
Rottentomatoes.com 82% = Fersk
Metacritic.com 66/100

Spongebob Squarepants
Internet Movie Database – 6,4/10
Rottentomatoes.com – 69% = Fersk
Metacritic.com – 66/100

Boogeyman
Internet Movie Database 4,3/10
Rottentomatoes.com 11% = Rotin
Metacritic.com 32/100

FRUMSÝNDAR UM HELGINA

(DÓMAR Í ERLENDUM MIÐLUM) 



„Riðið inn í sólarlagið“ nefnist nýtt
leikrit eftir breska rithöfundinn
Önnu Reynolds, sem leikhópurinn
Kláus frumsýnir í Borgarleikhús-
inu í kvöld. 

Þetta er beinskeitt gamanleikrit
um þrjú pör sem eiga dálítið erfitt
með að koma heiðarlega fram
hvert við annað.

Ýmsum spurningum um sam-
bönd fólks er velt upp í sýningunni.
Einn maður er í vændinu en konan
hans hefur meiri áhyggjur af því
að borga af húsinu. Hversu langt
geta forræðisdeilur gengið? Eru
fantasíur eðlilegar? Er sving
skemmtilegt?

Leikhópinn Kláus stofnuðu þau
Oddur Bjarni Þorkelsson, Margrét
Sverrisdóttir, Alexía Björg Jóhann-
esdóttir og Ólafur Jens Sigurðsson.

Þeir Oddur og Ólafur eru leikstjór-
ar sýningarinnar, en þær Margrét
og Alexía meðal leikenda.

Þetta er fyrsta sýning hópsins
og ekki ráðist á garðinn þar sem
hann er lægstur.

„Við ákváðum að það væri besta
debútið fyrir þennan nýja leikhóp
að koma með heimsfrumsýningu,“
segir Oddur Bjarni. „Fjórir af leik-
urunum voru við nám í London og
þar var eitthvað af þessum senum
skrifað fyrir bekkinn. Þar kynntust
þau höfundinum og hún gaf okkur
fullt leyfi til að frumflytja verkið
hér.“

Reynolds er þekktur leikrita-
höfundur í Bretlandi, hefur hlotið
nokkur verðlaun fyrir skriftir 
sínar og vinnur nú að kvikmynda-
handriti og óperuhandriti.

„Hún komst ekki til landsins
núna vegna þess að hún er ólétt
blessunin.“

Aðrir leikendur eru Guðlaug
Elísabet Ólafsdóttir, Erlendur Ei-
ríksson, Guðjón Þorsteinn Pálm-
arsson og Ólafur S.K. Þorvaldz. 

„Flest eru þau að koma fram í
fyrsta sinn eftir að hafa lokið
námi.“

Tónlistin í leikritinu er eftir
Vilhelm Anton Jónsson, Villa
Naglbít, og er þetta í fyrsta sinn
sem hann semur tónlist fyrir leik-
sýningu.

„Þetta er rokk og ról hjá hon-
um,“ segir Oddur Bjarni. „Kúl,
sexí og rokk, eins og hann myndi
orða það sjálfur. Það er þangað
sem hann langaði til að fara og
þangað fór hann.“ ■
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EKKI MISSA AF…
... leikriti

Harolds Pinters,
Svik, sem sýnt
verður í síðasta
sinn í Borgarleikhúsinu annað
kvöld. Leikstjóri er Edda Heiðrún
Backman en leikendur eru Hilmir
Snær Guðnason, Jóhanna Vigdís
Arnardóttir og Ingvar Sigurðsson.

... sýningunum tveimur í Nýlista-
safninu sem báðum lýkur nú um
helgina. Sýning þeirra Magnúsar
Sigurðarsonar og Egils Snæ-
björnssonar nefnist Skitsófrenía,
en sýning á verkum eftir Leen Voet
nefnist Limbo.

... Auði Gunnarsdóttur sópran-
söngkonu, sem verður með tón-
leika í Salnum á morgun ásamt
Andrej Hovrin píanóleikara. Þau
flytja verk eftir Alban Berg, Sibelius,
Grieg og Rachmaninov.

Listamennirnir í Klink og Bank hafa nokkrum
sinnum efnt til Leikhúss Listamanna þar sem
þeir sviðsetja listaverk sín og fá hver annan til
þess að leika fyrir sig. Ekkert verk má vera
lengra en fimmtán mínútur, og það er ekkert
endilega verið að æfa þau fyrir flutninginn.
Í kvöld verður fjórða Leikhús Listamanna hald-
ið í salnum Berlín, sem er til húsa að Brautar-
holti 1.
Þátttakendur að þessu sinni eru Ásdís Sif
Gunnarsdóttir, Daniel Björnsson, Ragnar Kjart-
ansson, Ingibjörg Magnadóttir, Laufey Elías-
dóttir, Kristín Björk Kristjánsdóttir, Sesselja
Guðmundsdóttir, Gudrún Benónýsdóttir, Valdi-
mar Jóhannsson, Jón Atli, Snorri Ásmundsson,
Lára Sveinsdóttir, Davíð þór Jónsson, Helgi
Svavar Helgason og Magnús Jensson.
Meðal þeirra verka, sem flutt verða í kvöld,
eru „Inn í kirkju út úr trú“ eftir Ingibjörgu
Magnadóttur, „Við sundlaugina“ eftir Ragnar
Kjartansson, „margföldun/multi simplicity“ 

eftir Sesselju Guðmundsdóttur, „Djúpið“ eftir
Valdimar Jóhannsson, „Techno Whitch“ eftir
Ásdísi Sif Gunnarsdóttur, og „Ekki gráta
mamma hóra“ eftir Snorra Ásmundsson.

Kl. 16.00 
Sýningin Þverskurður af málverki verð-
ur opnuð í Hoffmannsgalleríi í Reykja-
víkurakademíunni. Þar gefst kostur á að
sjá hvað íslenskir listmálarar eru að fást
við nú um stundir.

menning@frettabladid.is

Leikhús listamanna

!

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

Í kvöld 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

VORSÝNING LISTDANSSKÓLA

ÍSLANDS
Lau 9/4 kl 14, Su 10/4 kl 14

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, Lau 23/4
Síðasta sýning

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 - UPPS., Fö 15/4 kl 20  - UPPS., 

Lau 16/4 kl 20,  - UPPS., Su 17/4 kl 20, - UPPS., 

Mi 20/4 kl. 20  - UPPS., Fi 21/4 kl 20 - UPPS.,

Fö 22/4 kl 20 - UPPS., Lau 23/4 kl 20 - UPPS., 

Su 24/4 kl 20, Lau 29/4 kl 20 - UPPS., 

Lau 30/4 kl 20 - UPPS., Su 1/5 kl 20 - UPPS.,

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.

Frumsýning í kvöld kl 20 - UPPSELT

Fö 15/4 kl 20, Lau 16/4 kl 20

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

AUGNABLIKIÐ FANGAÐ

DANSLEIKHÚSIÐ
fjögur tímabundin dansverk

Fi 21/4 kl 19:09 Frumsýning

Su 24/4 kl 19:09, Su 1/5 kl 19:09

Aðeins þessar 3 sýningar

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

Miðasölusími 568 8000
midasala@borgarleikhus.is

Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 

10-18 mánudaga og þriðjudaga,
10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga      

12-20 laugardaga og sunnudaga

Börn 12 ára og yngri fá frítt í

Borgarleikhúsið í fylgd

fullorðinna

- gildir ekki á barnasýningar

RIÐIÐ INN Í SÓLARLAGIÐ Nýtt leikrit eftir breska rithöfundinn Önnu Reynolds verður frumsýnt í Borgarleikhúsinu í kvöld.
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Rokkað á rúmstokknum
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BREAKBEAT
AFMÆLIS

GOLDIE
HÁTIÐ

Í SVÖRTUM
FÖTUM

ÞAR SEM ÍSLENDINGUM 
FINNST SKEMMTILEGAST AÐ DJAMMA

EIN VINSÆLASTA HLJÓMSVEIT ÍSLANDS
STÍGUR Á SVIÐ UM MIÐNÆTTI
MIÐAVERÐ 500 KR.

HÚSIÐ OPNAR KL. 24.00 

FORSALA MIÐA Í ÞRUMUNNI –
MIÐAVERÐ 1200 KR.
MIÐVERÐ Í HURÐ 1800 KR.

HEIÐURSGESTUR 
ER SJÁLFUR

SÍÐAST VAR PAKKAÐ ÚT ÚR DYRUM!

NÁNARI UPPLÝSINGAR

FÖSTUD. 08. 04. ‘05

LAUGARD. 09. 04. ‘05

FORSALA MIÐA 
HEFST Á NASA Í DAG

MIÐAVERÐ Í FORSÖLU 
ER 2200 KR.

ALLAR BESTU PERLUR EIKA
EINS OG: GAGGÓ VEST, GULL, 
SEKUR OFL. OFL.  

TÓNLEIKARNIR HEFJAST 
STUNDVÍSLEGA KL. 22.00

ÁSAMT LANDSLIÐI 
TÓNLISTARMANNA

EIRÍKUR 
HAUKSSON

FÖSTUD. OG LAUGARD. 8-9. APRÍL ‘05

AFMÆLISTÓNLEIKAR

ATH. AÐEINS ÞESSIR TVENNIR TÓNLEIKAR

EKKI MISSA AF ÞESSU!!!

ROKKSÖNGVARI ÍSLANDS
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O

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

Vegna fjölda áskorana 
verða tvær aukasýningar

Föstudaginn 15. apríl kl. 20 • Laugardaginn 23. apríl kl. 20

Tenórinn

■ ■ TÓNLEIKAR
� 17.00 Hljómsveitirnar Dýrðin og

California Cheeseburger spila í
Smekkleysu Plötubúð í Kjörgarði við
Laugaveg.

� 18.00 Soffía Sigurðardóttir
flautuleikari heldur burtfarartónleika
frá Tónlistarskóla Kópavogs í Saln-
um, Tónlistarhúsi Kópavogs. Með
henni leikur Ingunn Hildur Hauks-
dóttir á píanó.

� 20.00 Vortónleikar Lúðrasveitar
Hafnarfjarðar verða haldnir í Hafn-
arborg. Stjórnandi er Þorleikur Jó-
hannesson.

� 22.00 Hljómsveitin Groundfloor
heldur tónleika á Cafe Rósenberg. 

� Breakbeat.is fagnar fimm ára af-
mæli sínu á NASA við Austurvöll þar
sem fjöllistamaðurinn Goldie kemur
fram ásamt MC Lowqui. Upphitun
verður í traustum höndum fasta-
snúða Breakbeat.is, Kalla, Lella og
Gunna Ewok.

� Maija Kovalevska sópransöngkona
og Dzintra Erliha píanóleikari flytja
verk eftir fjögur lettnesk tónskáld á
Flúðum, ásamt aríum eftir Puccini og
Bellini, auk verka eftir Chopin.

■ ■ LEIKLIST
� 20.00 Leikhús listamanna verður í

Klink og Bank þar sem listamenn
hússins sviðsetja eigin verk og fá
hver annan til að leika fyrir sig.

� 20.00 Leikhópurinn Kláus frum-
sýnir Riðið inn í sólarlagið eftir
Önnu Reynolds í Borgarleikhúsinu.

■ ■ OPNANIR
� 16.00 Sýningin Þverskurður af

málverki verður opnuð í Hoffmanns-
galleríi í Reykjavíkurakademíunni.
Meðal þeirra sem eiga verk á sýning-
unni eru Didda H. Leaman, Eggert
Pétursson, Guðmundur Thorodd-
sen, Guðrún Tryggvadóttir, Haf-
steinn Michael, Helgi Þorgils Frið-
jónsson, Húbert Nói Jóhannesson
og Kristín Gunnlaugsdóttir.

■ ■ SKEMMTANIR
� 23.00 Hljómsveitin Dans á rósum

verður með dansleik á Kringlukránni.

� Dansleikur með hljómsveit Friðjóns
Jóhannssonar verður í Klúbbnum
við Gullinbrú. 

� DJ Kristín skemmtir fólki fram eftir
nóttu í Café Cultura, Alþjóðahúsinu.

� Hljómsveitin Karma heldur uppi
stemmningu í Vélsmiðjunni á Akur-
eyri.

� Hermann Ingi jr skemmtir gestur
Búálfsins í Breiðholti.

� Dúettinn Acoustics skemmtir á Ara í
Ögri.

� Hljómsveitin Tilþrif leikur í Lundan-
um í Vestmannaeyjum.

� Hljómsveitin Úlfar spilar á Classic
Rock, Ármúla 5. 

� Hljómsveit Stefáns P leikur á Ránni í
Keflavík.

■ ■ SAMKOMUR
� 17.45 Dagskrá í tilefni 200 ára af-

mælis H.C. Andersens verður haldin í
Kjarna, Mosfellsbæ.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

KRINGLUKRÁIN UM HELGINA

• Fjölbreyttur sérréttamatseðill
   öll kvöld vikunnar
• Tilboðsmatseðill 
   fyrir Leikhúsgesti
• Hópamatseðill
• Sérsalur fyrir hópa

Borðapantanir í síma  568-0878 www.kringlukrain.is

Dans á
Rósum

FRÁ VESTMANNAEYJUM

MIÐASALAN hefst 1. apríl 
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 7. mai 7. sýning kl. 14.00
Sunnudagur 8. mai 8. sýning kl. 14.00

Sýnt í 
Borgarleikhúsinu!

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

5 6    7 8   9    10     11
Föstudagur

APRÍL

Tvær ungar konur, Ásgerður Ey-
þórsdóttir og Monika Haug, hafa
skipulagt tónleikaröðina Kvöld í
Hveró, sem haldin verður í Hvera-
gerðis- og Selfosskirkju með tón-
leikum annan hvern föstudag fram í
júníbyrjun.

Fyrstu tónleikarnir voru fyrir
tveimur vikum þegar trúbadorinn
Halli Reynis reið á vaðið, en í kvöld
er röðin komin að Valgeiri Guðjóns-
syni, fyrrverandi Stuðmanni.

„Valgeir er náttúrlega hetja í ís-
lensku poppi og nú er orðið dálítið
langt síðan hann hefur komið fram.
Hann er mikill öðlingur og
skemmtilegur,“ segir Ásgerður,
sem hefur lengi langað til að leggja
sitt af mörkum til þess að auðga 

tónlistarlífið í land-
inu.

Næstu tónleikar
verða að hálfum mánuði liðnum. Þá
stígur á sviðið söngkonan Fabúla,
öðru nafni Margrét Kristín Sigurð-
ardóttir, sem sendi frá sér plötu 
fyrir nokkrum árum og hlaut þá
afar góðar viðtökur.

Síðar er von á þeim systkinum,
K.K. og Ellen Kristjánsdóttur. Þeir
Stefán og Eyfi verða síðan með tón-
leika í Selfosskirkju og loks mætir

reggíhljómsveitin Hjálmar í Hvera-
gerðiskirkju í byrjun júní.

Ásgerður segir hljóminn í kirkj-
unni afskaplega fallegan.

„Þarna er hátt til lofts og vítt til
veggja og tónlistin flæðir ofsalega
vel. Öll umgjörð tónleikanna verður
mjög einföld, en samt glæsileg og
það verður tekið á móti fólki af 
mikilli gestrisni.“ ■

■ TÓNLEIKAR

Frá Valgeiri til Hjálma
ÁSGERÐUR OG 

MONIKA Hafa skipulagt
tónleikaröð í Hveragerðis-
og Selfosskirkjum. Í kvöld

syngur Valgeir Guðjóns-
son í Hveragerðiskirkju.



HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 564 0000

GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

Sýnd kl. 8 og 10.45

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

 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.

Sýnd kl. 8 og 10.30 B.I. 14 ára

Hættulegasta 
gamanmynd ársins

Framhaldið af Get Shorty

 ÓÖH DV

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30
Sýnd í Lúxus kl. 5.30, 8 og 10.30

 B.B. Sjáðu Popptíví

Frá leikstjóra American Pie & About a Boy kemur 
frábær ný gamanmynd.

Með Dennis Quaid í fantaformi 
ásamt Topher Grace (That’s 70s 

Show) og Scarlett Johnsson (Lost in 
Translation).

Hann fær nýjan yfirmann óreyndan strák sem 
dóttir hans fellur auk þess fyrir

 SK DV

SÍMI 551 9000

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

Sýnd kl. 8 og 10.30  B.i. 16

Aðrar myndir sem eru 
til sýningar:

Mean Creek - Sýnd kl. 6
Avenger - Sýnd kl. 8

Woodsman - Sýnd kl 10.30
Kinsey - Sýnd kl. 10.15

House of the Flying Daggers
Sýnd kl. 5.40

Downfall - Sýnd kl. 6 og 9

The Door in the Floor
Sýnd kl. 5.45

Iceland International Film Festival
7.-30. april 2005

Hotel Rwanda - Sýnd kl. 8

Maria Llena Eres de Gracia
(Maria Full of Grace)
- eftir Joshua Marston

Ett hål i mit hjärta
(A Hole In My Heart)
- eftir Lukas Moodyson

Spurt og svarað með Bjorn Almroth
kl 22.15 í Háskólabíói
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Sjáðu þessar í dag!

www.icelandfilmfestival.is

Citizen Toxie:
The Toxic Avenger IV
- eftir Lloyd Kaufman

Spurt og svarað með Lloyd Kaufman
kl 20.00 í Regnboganum

Der Untergang
(Downfall)
- eftir Oliver Hirschbiege

Iceland International Film Festival

Spurðu Lloyd Kaufman og Björn Almroth
spjörunum úr í kvöld!

Framleiðendur sjónvarpsþáttanna
vinsælu um aðþrengdu húsmæð-

urnar, Desperate Housewives, hafa
brugðist hratt við sögusögnum um að
óeining og illska grasseri í hópi aðal-
leikvennanna í þættinum. Fiskisagan
flaug af stað eftir að Marcia Cross,
sem leikur hina fullkomu Bree Van
De Kamp, missti stjórn á skapi sínu
og hellti sér yfir aðalstjörnuna, Teri
Hatcher, í miðri forsíðumyndatöku
fyrir tímaritið Vanity Fair. Lætin byrj-
uðu þegar Hatcher stillti sér upp fyrir
framan myndavélina í miðjum hópi
leikkvennana en áður hafði verið
samið um að henni yrði ekki gert
hærra undir höfði en stöllum sínum.
Framleiðendur þáttanna hafa sent frá
sér yfirlýsingu þess efnis að æðiskast-

ið hafi verið einangrað tilfelli og
sé ekki dæmigert fyrir sam-
skiptin á tökustað þáttanna
eða sambandið milli stjarn-
anna. Myndatakan fór að sögn
úr böndunum og leikkonurnar
urðu því að bregðast við erf-

iðum aðstæðum sem þær
höfðu enga stjórn á, segja

framleiðendurnir sem full-
yrða að allt sé í himnalagi
hjá eiginkonum á barmi
taugaáfalls.

Michael Winterbottom er einn af
athyglisverðustu leikstjórum
Breta. Hann er óhræddur við að
fara ótroðnar slóðir en snilldar-
mynd hans 24 Hour Party People
er gott dæmi um það. Hann á
einnig að baki ekki ómerkari
myndir en Welcome to Sarajevo
og Jude auk þess sem hann leik-
stýrði þáttum í breska spennu-
myndaflokknum Cracker þar sem
Robbie Coltraine fór á kostum í
hlutverki sálfræðings sem aðstoð-
aði lögrgluna við að leysa flókin
sakamál.

Winterbottom mun væntanlega
hrista heldur betur upp í gestum
IIFF 2005 kvikmyndahátíðarinnar
með nýjustu mynd sinni 9 Songs
sem hefur vakið bæði umtal og
hneykslan hvar sem hún hefur
verið sýnd en með 9 Songs brýtur
hann blað í kvikmyndasögunni
með raunverulegum samfarasen-
um sem hingað til hafa nánast ein-
göngu verið bundnar við klám-
myndir og hafa ekki þótt eiga er-
indi í kvikmyndir ætlaðar til al-
mennrar dreifingar. Hér er þó
væntanlega ekki hægt að tala um
klám, þar sem virtur leikstjóri er
á ferðinni og það eru lærðir leik-
arar sem taka þátt í kynlífsathöfn-
unum. Þeir sem eru að reyna að
átta sig á mörkum erótíkur og

kláms munu í það mynda væntan-
lega klóra sér í hausnum yfir
þessu.

9 Songs er einföld og var hræó-
dýr í framleiðslu en tökuliðið taldi
þrjá að Winterbottom meðtöldum
en hann tók hana upp án handrits.
Hér segir frá strák og stelpu sem
hittast og stunda kynlíf alla mynd-

ina á milli þess sem þau skreppa á
klúbba til að fylgjast með vinsæl-
ustu hljómsveitum Bretlands
koma fram og það eru bönd á borð
við Black Rebel Motorcycle Club,
Super Furry Animals, Franz
Ferdinand, Dandy Warhols og
Primal Scream sem keyra mynd-
ina áfram á milli samfarasena. ■

FRÉTTIR AF FÓLKI

Kynlíf og klúbbarölt

KRAUMANDI KYNLÍF Michael Winterbottum gefur ekkert eftir í 9 Songs og lætur leik-
ara sína stunda raunverulegar samfarir fyrir framan myndavélina á milli þess sem hann
gefur áhorfendum sýnishorn af því besta sem er að gerast í bresku rokki.



Breski leikarinn Peter Sellers var
snillingur þegar það kom að gam-
anleik, það verður aldrei af hon-
um tekið og þó að myndirnar hans
eldist allar ekkert sérstaklega vel
þá mun túlkun hans á seinheppna
lögreglufulltrúanum Clouesau í
myndunum kenndum við Bleika
pardusinn og þrefaldur snilldar-
leikur hans í Dr. Strangelove, eft-
ir Stanley Kubrick, að maður tali
ekki um yfirvegaðan leik í Being
There, halda nafni hans sem einn
besti gamanleikari síðustu aldar á
lofti um ókomna tíð.

Ég man það vel hversu mér var
illa brugðið í æsku þegar ég las
það í slúðurdálkum dagblaðanna
að Sellers væri hið mesta fól, ill-
menni sem væri vont við konur og
börn. Hvernig mátti það vera að
Clouseau, fyndnasti maður í
heimi, væri vondur?

Myndin The Life and Death of
Peter Sellers leitast við að svara
þessari spurningu og ég get ekki
verið annað en sáttur við þetta
tímabæra uppgjör við eina af
æskuhetjunum mínum. Okkur er
að sjálfsögðu boðið upp á

freudískar lausnir og getum rakið
sálarkreppu leikarans til undar-
legs sambands við móður sína en
það sem stendur upp úr er að Sell-
ers leit á sjálfan sig sem sálar-
lausar umbúðir utan um aragrúa
af furðulegum persónum. Hann
átti svo auðvelt með að leika af
því að hann var ekkert.

Það er minnsta mál í heimi að
kaupa þessa skýringu þegar mað-
ur horfir á Geoffrey Rush túlka
angist Sellers með slíkum snilldar
tilþrifum að maður situr agndofa
eftir. 

Rush vinnur nánast leiksigur í
hvert skipti sem hann birtist í
kvikmynd en hann hefur líklega
aldrei verið betri. Hann er hold-
gervingur Sellers og nær meira
að segja að leika Sellers í sínum
frægustu hlutverkum og gefur þá
fyrirmyndinni ekkert eftir.

Rush ber myndina á herðum
sínum en er dyggilega studdur af
frábærum aukaleikurum þar sem
mest ber á John Lithgow í hlut-
verki Blake Edwards. Þá er Emily
Watson traust sem fyrsta eigin-
kona Sellers og Charlize Theron
er yndisleg að vanda í hlutverki
Britt Ekland. 

Myndin er öll afskaplega vel

gerð og smekklega saman sett og
þótt það þurfi að fara nokkuð
hratt yfir sögu, eðli málsins sam-
kvæmt, dregur hún upp sannfær-
andi mynd af Sellers og er alltaf
skemmtileg þó að nóg sé af
dramatík á harmrænum æviferli
þessa óhamingjusama snillings.

Þórarinn Þórarinsson

Vondur við konur og börn

THE LIFE AND DEATH OF PETER
SELLERS

LEIKSTJÓRI: STEPHEN HOPKINS
AÐALHLUTVERK: GEOFFREY RUSH,

CHARLIZE THERON, EMILY WATSON

NIÐURSTAÐA: Myndin er öll afskaplega vel
gerð og smekklega saman sett og þótt það
þurfi að fara nokkuð hratt yfir sögu, eðli máls-
ins samkvæmt, dregur hún upp sannfærandi
mynd af Sellers og er alltaf skemmtileg þó að
nóg sé af dramatík á harmrænum æviferli
þessa óhamingjusama snillings.

[ KVIKMYNDIR ]
UMFJÖLLUN

Maria Full of Grace kl. 5.45 og 8 b.i. 14 ára

Motorcycle Diaries kl. 5.45 og 10.15 b.i. 16 ára

Garden State kl. 5.45 og 8 b.i. 16 ára

Hole in my Heart - Spurt og svarað kl. 10.15 b.i. 16 ára

Don´t Move kl. 8 og 10.30 b.i. 16 ára

The Mother kl. 6

The Mayor of Sunset Strip kl. 10.30

Life and Death of Peter Sellers kl. 8 og 10.30

Million Dollar Baby kl. 8 b.i. 14 ára

Life Aquatic with Steve Zissou kl. 5.40 b.i. 12 ára

Penélope Cruz

Brúðarbandið
á Hróarskeldu
Kvennasveit in
B r ú ð a r b a n d i ð
mun troða upp á
Hróarskelduhá-
tíðinni í ár. Að-
standendur hátíð-
arinnar kynntu í
gær allar þær
sveitir sem munu
troða upp í ár og
óhætt er að segja
að úrvalið sé fjölbreytt. Meðal
þeirra sem spila má nefna Mugison,
Audioslave, Duran Duran, Foo
Fighters, Brian Wilson, Black
Sabbath, Green Day og Sonic Youth.
Hátíðin stendur frá 30. júní -3. júlí. ■

Það er í tísku meðal leikara í
Hollywood að falla fyrir mótleik-
urum sínum eða að þeir verði
bestu vinir. Í vikunni bárust frétt-
ir af því að Jamie Foxx og Colin
Farrell næðu óvenju vel saman
við tökur á Miami Vice og stund-
uðu áfengisdrykkju af miklum
móð. Penelope Cruz virðist hafa
gert þetta að áhugamáli, því eins
og margir muna felldu þau Cruz
og Tom Cruise hugi saman við
gerð myndarinnar Vanilla Sky.
Því sambandi er nú lokið og enn
hefur Cruz fallið fyrir mótleikara
sínum, nú Matthew McConaug-
hey, en þau leika í kvikmyndinni
Sahara.

McConaughey hefur hins veg-

ar fengið samkeppni úr óvæntri
átt, því Cruz hefur lýst því yfir að
hún eigi vingott við annan mót-
leikara á tökustað, nefnilega
kameldýr. Cruz segist hafa orðið
vinkona dýrsins eftir langa þjálf-
un og bætir því við að þau hafi
getað átt samskipti, hún hafi talað
við kameldýrið og það hafi svarað
henni.

Cruz sagðist í fyrstu hafa verið
dauðhrædd við dýrin og jafnvel
fengið martraðir vegna þess að
fólk hafi sagt henni að kameldýr-
in væru illskeytt. Núna segist
leikkonan elska að spretta úr
spori á dýrinu í lok dagsins og
ríða um eyðimörkina. Ekki er al-
veg vitað hvernig McConaughey

ætli sér að bregðast við þessum
keppninauti. ■

Cruz ástfangin af kameldýri

PENELOPE CRUZ Það virðist hefð fyrir
því að hún falli fyrir mótleikurum sínum
en mörgum þótti nóg um þegar hún sagð-
ist vera fallin fyrir kameldýri við tökur á
kvikmyndinni Sahara.

BRÚÐARBANDIÐ
Leikur á Hróar-
skelduhátíðinni.



Þátturinn Little Britain kom eins
og ferskur andblær inn í íslenskt
sjónvarp á miðvikudagskvöldið.
Var ég búin að heyra góðar sögur
af þættinum en bjóst aldrei við
að hann yrði svona góður. 
Þátturinn var bull og vitleysa frá
upphafi til enda sem ég fíla.
Mætti gera svipaðan þátt um Ís-
land. Allavega nóg að gera grín
að. Grínistarnir Matt Lucas og
David Walliams fara á kostum í
þvælunni og lá við að ég veltist
um á gólfinu af hlátri.
En Sjónvarpið er að standa sig
með prýði um þessar mundir –
þangað til afnotagjöldin koma í
hús. Þá er grátið. En það verður
ekki tekið af Sjónvarpinu að það
er voðalega duglegt í erlendri

dagskrárgerð þessa dagana.
Little Britain, hinn geysispenn-
andi Lost sem hófst í síðustu viku
og Desperate Housewives. Sá síð-
astnefndi finnst mér athyglis-
verðastur. Ég missti af tveim
fyrstu þáttunum og þegar fleiri
en einn og fleiri en tíu voru búnir
að segja mér að þetta væri það
besta sem hefði litið dagsins ljós
í sjónvarpi í árarðir þá varð ég
að horfa á þann þriðja. Ég var
ekki heilluð. Fannst hann ekkert
svo góður en ákvað að gefa hon-
um eitt tækifæri í viðbót. Og viti
menn! Fjórði þátturinn kom eins
og þruma úr heiðskíru lofti og
hélt mér allan tímann. Gaman
þegar þættir koma á óvart.
En ég las í DV að í næsta Idol

yrði dómarateymið stokkað up.
Mikið var að beljan bar eins og
maðurinn sagði. Þá verður þátt-
urinnn vonandi þolanlegur í
meira en tíu mínútur.

8. apríl 2005 FÖSTUDAGUR

VIÐ TÆKIÐ
LILJA KATRÍN GUNNARSDÓTTIR FÍLAR ERLENDA DAGSKRÁRGERÐ Í SJÓNVARPINU.

Litla Bretland og eiginkonurnar

16.35 Óp 17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmáls-
fréttir 18.00 Bitti nú! (1:26) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Stríðsforsetar í Hvíta húsinu 13.55 Bernie Mac
2 (6:22) (e) 14.20 Jag (2:24) (e) 15.05 Willi-
am and Mary (4:6) 16.00 Barnatími Stöðvar 2
(He Man, Beyblade, Skjaldbökurnar, Heimur
Hinriks) 17.30 Simpsons 17.53 Neighbours
18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

21.40

I Love You, Alice B. Toklas! Lögfræðingurinn
Harold Fine verður ástfanginn og fer frá kon-
unni sinni.

▼

Bíó

21.25

Reykjavíkurnætur. Íslenskur myndaflokkur um
ólíkar persónur sem allar eru á djammtímabili í
lífi sínu.

▼

Íslenskt

21:00

Pimp My Ride. Þættir frá MTV þar sem bílhræj-
um er breytt í glæsikerrur.

▼

Bílar

8.00 Bein útsendin frá útför Jóhannesar
Páls páfa II. Útsendingu lýkur um 12.

7.00 The Mountain 8.00 Bein útsending frá
útför Jóhannes Páls páfa II á Péturstorgi í
Róm.

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)
20.05 Joey (7:24) (Joey)
20.30 Það var lagið Nýr íslenskur skemmti-

þáttur fyrir alla fjölskylduna þar sem
söngurinn er í aðalhlutverki.

21.25 Reykjavíkurnætur (5:6) Íslenskur
myndaflokkur um ungt fólk sem er á
djammtímabilinu í lífi sínu. Bönnuð
börnum.

21.50 Punk’d (Negldur 3)Falin myndavél þar
sem hjartaknúsarinn og leikarinn
Ashton Kutcher hrekkir fína og fræga
fólkið í Hollywood.

22.15 Sketch Show 2, The (Sketsaþáttur-
inn)Húmorinn er dálítið í anda Monty
Python og Not the Nine O’Clock News
en ýmsir valinkunnir grínarar stíga á
stokk.

22.40 Svínasúpan 2 (2:8) (e) Grínþættir í leik-
stjórn Óskars Jónassonar. Bönnuð
börnum.

23.05 Watch It 0.45 The Tao of Steve 2.10
Bamboozled (Stranglega bönnuð börnum)
4.25 Fréttir og Ísland í dag 5.45 Tónlistar-
myndbönd frá Popp TíVí .

23.15 Aulabárður 0.55 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok.

18.30 Hundrað góðverk (15:20) (100 Deeds
for Eddie McDown)

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.10 Disneymyndin – Línuskautaliðið

(Brink!)Bandarísk ævintýramynd frá
1998 um fjóra krakka sem leika listir
sínar á skautum. Leikstjóri er Greg
Beeman og meðal leikenda eru Erik
von Detten, Sam Horrigan, Christina
Vidal og Robin Riker.

21.40 Ég ann þér, Alice B. Toklas (I Love
You, Alice B.Toklas!)Bandarísk bíó-
mynd frá 1968. Lögfræðingur á fer-
tugsaldri verður ástfanginn af
hippastelpu og ákveður að söðla um
og gerast hippi sjálfur. En skyldi hann
eiga afturkvæmt í heim smáborgar-
anna? Leikstjóri er Hy Averback og
meðal leikenda eru Peter Sellers, Jo
Van Fleet og Leigh Taylor-Young. 

17.30 Cheers – 2. þáttaröð (3/22) 
18.00 Upphitun

0.05 Boston Legal (e) 0.50 Law & Order: SVU
(e) 1.35 Nightmare on Elm Street 3.05 Jay
Leno (e) 3.50 Óstöðvandi tónlist.

18.30 Queer Eye for the Straight Guy (e) 
19.15 Þak yfir höfuðið
19.30 The King of Queens (e) 
20.00 Jack & Bobby

21.00 Pimp My Ride
21.30 Everybody loves Raymond Debra er gift

Raymond Romano, mikilsmetum
íþróttapistlahöfundi. En böggull fylgir
skammrifi því, Debru til mikillar ar-
mæðu, búa tengdaforeldrarnir hinum
megin við götuna.

22.00 Uppistand á Kringlukránni Meðal þeirra
sem fram komu eru Ólafía Hrönn
Jónsdóttir, Davíð Þór Jónsson, Guð-
laug Elísabet Ólafsdóttir, Steinn Ár-
mann Magnússon, Björk Jakobsdóttir
og Þorsteinn Guðmundssom.

22.32 Tremors Spennumynd frá 1990 með
Kevin Bacon og Fred Ward í aðalhlut-
verkum. Kvikmyndin gerist í litlum bæ
sem verður undirlagður ófreskjum
sem éta allt sem hreyfist. 

8.05 Just Looking 10.00 Strike 12.00 When
Good Ghouls Go Bad 14.00 The Rookie
16.05 Just Looking 18.00 Strike 20.00 When
Good Ghouls Go Bad 22.00 One Hour Photo
(Stranglega bönnuð börnum) 0.00 The List
(Bönnuð börnum) 2.00 New Best Friend
(Stranglega bönnuð börnum) 4.00 One Hour
Photo (Stranglega bönnuð börnum) 

OMEGA

7.30 Benny H. 8.00 Dr. David 8.30 Acts Full
Gospel 9.00 Ron P. 9.30 Joyce M. 10.00 Daglegur
styrkur 11.00 Samverustund (e) 12.00 Kvöldljós
13.00 Daglegur styrkur 14.00 Joyce M. 14.30
Gunnar Þorsteinsson 15.00 Believers Christian
Fellowship 16.00 Daglegur styrkur 17.00 Fíladelfía
(e) 18.00 Joyce M. 18.30 Freddie F. 19.00 Dagleg-
ur styrkur 20.00 Samverustund (e) 21.00 Dr. Dav-
id 21.30 Joyce M. 22.00 Daglegur styrkur 

AKSJÓN

7.15 Korter 21.30 Bravó 22.15 Korter

▼

▼

▼

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT
12.00 Football: Gooooal ! 12.15 Football: UEFA Champions
League Total 15.15 Cycling: UCI Protour Tour of the Basque
Country 16.45 Football: Top 24 Clubs 17.15 Football: UEFA
Champions League Total 18.15 Ice Hockey: World Women’s
Championship Sweden 20.15 Poker: European Tour Vienna
Austria 21.15 Rally: World Championship New Zealand 21.45
Xtreme Sports: Yoz Xtreme 22.15 News: Eurosportnews Report
22.30 Football: Top 24 Clubs 23.00 Rally: World Championship
New Zealand

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 Stitch Up 15.00 The Weakest Link 15.45 Bargain Hunt
16.15 Ready Steady Cook 17.00 Gary Rhodes’ Cookery Year
17.30 Two Thousand Acres of Sky 18.30 Mastermind 19.00
Coupling 19.30 Manchild 20.00 Swiss Toni 20.30 Top of the
Pops 21.00 Born to Be Wild: Natalie Cassidy Goes Wild in
Australia 22.00 Clocking Off 23.00 Blood of the Vikings 0.00 Life
On Air 1.00 Make French Your Business

ANIMAL PLANET 
12.00 Cell Dogs 13.00 Animal Precinct at Ground Zero 14.00
Animal Cops Houston 15.00 The Planet’s Funniest Animals
15.30 Amazing Animal Videos 16.00 Young and Wild 17.00
Monkey Business 17.30 Keepers 18.00 Cell Dogs 19.00 Animal
Precinct 20.00 Miami Animal Police 21.00 Venom ER 22.00

Sharks in a Desert Sea 23.00 Swimming Lions 0.00 In Search of
the Giant Anaconda 1.00 In Search of the King Cobra

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Attacks of the Mystery Shark 13.00 White Shark Outside
the Cage 14.00 The Kill Zone 15.00 Shark Quest 16.00 Shark
Business 17.00 Built for the Kill 18.00 Shark Sonics 19.00 White
Shark Outside the Cage 20.00 Asteroid – The Doomsday Rock
21.00 Mission Mars – Year One 22.00 Hell On High Water 23.00
Wanted – Interpol Investigates 0.00 Asteroid – The Doomsday
Rock

DISCOVERY CHANNEL 
12.00 Spaced Out 13.00 Tanks 14.00 Extreme Machines 15.00
Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 Hooked on Fishing 16.00
Channel Tunnel 17.00 Unsolved History 18.00 Mythbusters
19.00 American Casino 20.00 The Case of OJ Simpson 21.00
Mind Body and Kick Ass Moves 21.30 Mind Body and Kick Ass
Moves 22.00 Forensic Detectives 23.00 Extreme Machines
0.00 21st Century War Machines

MTV EUROPE
12.00 Making the Video 12.30 Becoming 13.00 Wishlist 14.00
TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new
17.00 Dance Floor Chart 18.00 Punk’d 18.30 Viva La Bam
19.00 Wild Boyz 19.30 Jackass 20.00 Top 10 at Ten 21.00 I
Want a Famous Face 21.30 Damage Control 22.00 Party Zone
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 MTV at the Movies 19.00 40
Awesomely Bad #1s 21.00 Friday Rock Videos 23.30 Flipside
0.00 Chill Out 0.30 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 Met-
hod 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
23.10 Come! See! Buy! 23.40 Cheaters 0.25 City Hospital

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 Extreme Close-
Up 15.00 101 Most Awesome Moments in... 17.00 Life is Great
with Brooke Burke 17.30 Fashion Police 18.00 E! News 18.30
Behind the Scenes 19.00 The E! True Hollywood Story 20.00
Scream Play 21.00 Life is Great with Brooke Burke 22.00 The
Ultimate Hollywood Blonde 23.00 E! News 23.30 Behind the
Scenes 0.00 101 Most Awesome Moments in...

CARTOON NETWORK 
12.20 The Cramp Twins 12.45 Johnny Bravo 13.10 Ed, Edd ‘n’
Eddy 13.35 The Powerpuff Girls 14.00 Codename: Kids Next
Door 14.25 Dexter’s Laboratory 14.50 Samurai Jack 15.15 Me-
gas XLR 15.40 The Grim Adventures of Billy & Mandy 16.05
Courage the Cowardly Dog 16.30 Scooby-Doo 16.55 Tom and
Jerry 17.20 Looney Tunes 17.45 Ed, Edd ‘n’ Eddy 18.10
Codename: Kids Next Door 18.35 Dexter’s Laboratory

FOX KIDS
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
12.20 Strictly Business 13.45 Flight from Ashiya 15.25 Pulp
17.00 Man of Passion 18.35 Midnight Witness 20.05 Rollerbla-
de Warriors 21.35 Heat 23.20 Jinxed! 1.00 Some Kind of a Nut
2.30 Report to the Commissioner

ERLENDAR STÖÐVAR

STÖÐ 2 BÍÓ

Grínistarnir Matt Lucas og David Walliams
eru snillingar!
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SÝN

20.00

US Masters. Útsending frá bandarísku meistar-
keppninni í golfi á Augusta National vellinum í
Georgíu.

▼

Íþróttir

7.00 Olíssport 14.15 US Masters 2005 17.15
Olíssport 17.45 David Letterman 

23.00 David Letterman 23.45 World Series of
Poker 

18.30 UEFA Champions League Fréttir af leik-
mönnum og liðum í Meistaradeild
Evrópu.

19.00 World Supercross (Texas Stadium)Nýj-
ustu fréttir frá heimsmeistaramótinu í
Supercrossi. Hér eru vélhjólakappar á
öflugum tryllitækjum (250rsm) í aðal-
hlutverkum. Keppt er víðsvegar um
Bandaríkin og tvisvar á keppnistíma-
bilinu bregða vélhjólakapparnir sér til
Evrópu. Supercross er íþróttagrein
sem nýtur sívaxandi vinsælda enda
sýna menn svakaleg tilþrif.

20.00 US Masters 2005 (Bandaríska meist-
arakeppnin)Bein útsending frá öðrum
keppnisdegi bandarísku meistara-
keppninnar í golfi, US Masters, en
leikið er á Augusta National vellinum í
Georgíu.

POPP TÍVÍ

7.00 Jing Jang 18.00 Fríða og dýrið 19.00
Sjáðu (e) 22.03 Jing Jang 22.40 The Man
Show.
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Annað efni: 
» 16 síðna sérblað um tísku

» Íslenskir skuldafíklar

» Persónuleikapróf og stjörnuspá 
» Öflugasta sjónvarpsdagskrá 
 landsins

Einkaviðtal við Svövu Johansen!

Birta er komin út!

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Hádegisfréttir 12.50 Auðlind 13.05
Uppá teningnum 14.03 Útvarpssagan,
Karlotta Lövenskjöld 14.30 Miðdegistónar
15.03 Útrás 16.13 Fimm fjórðu 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00 Lög
unga fólksins 19.30 Útrás 20.30 Kvöldtónar
21.00 Tónaljóð 22.15 Orð kvöldsins 22.15
Norrænt
23.00 Kvöldgestir 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00
Reykjavík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 
19.30 Halli Kristins 

12.20 Hádegisfréttir  12.45 Poppland  16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00
Geymt en ekki gleymt 22.10 Næturvaktin

2.03 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 Óska-
stundin 9.50 Morgunleikfimi 10.13 Sagna-
slóð 11.03 Samfélagið í nærmynd

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni
með Sigmundi Erni Rúnarssyni og Sigurjóni
M. Egilssyni. 13.00 Hrafnaþing 14.03 Fókus
– Umsjón: Ritstjórn Fókus. 
15.03 Allt og sumt með Hallgrími Thor-
steinsson og Helgu Völu Helgadóttur. 
17.59 Á kassanum með Illuga Jökulssyni. 

7.03 Góðan dag með Sigurði G. Tómassyni. 
9.03 Dagmál Odds Ástráðssonar og Ragn-
heiðar Gyðu Jónsdóttur.  

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 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhorn-
ið (endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi. 

Í dag verður Jóhannes Páll páfi II jarðsettur en
hann er æðsti maður kaþólsku kirkjunnar og ótal
helgisiðir fylgja því þegar hann er lagður til sinnar
hinstu hvílu á Péturstorgi í Róm. Við athöfnina
verður sungin messa og taka kardínálar og patríark-
ar þátt í henni. Milljónir manna um heim allan
munu fylgjast með þessum merka atburði og Ís-
lendingar eru þar engin undantekning á. Gunnar
Eyjólfsson leikari og séra Hjalti Þorkelsson skóla-
stjóri Landakotsskóla, lýsa því sem fram fer á SKJÁ-
EINUM en í Sjónvarpinu er það Ólafur Sigurðsson,
fréttamaður sem er umsjónarmaður útsendingar.

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Skjár Einn og Sjónvarpið kl. 08.00ÚTFÖR PÁFA

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Páfi lagður til hinstu hvílu

Svar:Sarah Sellers úr kvik-
myndinni The Life and Death of
Peter Sellers frá árinu 2004.

„You've always had my support. It's my patience that
I'm not so sure about.“

»

TCM
19.00 Cimarron 21.25 Alex in Wonderland 23.20 Angels with
Dirty Faces 1.00 Summer Stock 2.50 The Mask of Fu Manchu

HALLMARK
12.45 Santa Junior 14.15 To Dance With The White Dog 16.00
Touched By An Angel II 16.45 Hostage Hotel 18.15 Brush with
Fate 20.00 Hamlet 21.30 Carla 23.15 Hostage Hotel 0.45
Hamlet 2.15 Carla

BBC FOOD
12.00 James Martin: Yorkshire’s Finest 12.30 Ready Steady
Cook 13.00 Deck Dates 13.30 Galley Slaves 14.00 Can’t Cook
Won’t Cook 14.30 Tyler’s Ultimate 15.30 Ready Steady Cook
16.00 Ainsley’s Meals in Minutes 16.30 Gary Rhodes’ New Brit-
ish Classics 17.00 Chef at Large 17.30 Sophie’s Weekends
18.30 Ready Steady Cook 19.00 Deck Dates 19.30 Wild and
Fresh 20.00 Can’t Cook Won’t Cook 20.30 Dinner in a Box
21.30 Ready Steady Cook

DR1
12.00 Nationen 12.20 Mik Schacks Hjemmeservice 12.50
Kender du typen? 13.20 K¢bt eller solgt 13.50 Nyheder på tegn-
sprog 14.00 Boogie Listen 15.00 Shin Chan 15.05 Scooby Doo
15.30 AMIGO 16.00 Fredagsbio 16.10 Angelina Ballerina 16.30
TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Disney Sjov 18.00 Boom
Boom 19.00 TV Avisen 19.30 We Were Soldiers 21.45 Kuppet
23.45 Boogie Listen

SV1
13.00 Debatt 14.00 Rapport 14.05 Vårt nya liv i Thailand 14.45
Tv-huset 16.00 BoliBompa 16.01 Emil i Lönneberga 16.25 Jo-
hannas matlåtar 16.30 Creepschool 17.00 Amigo 17.30
Rapport 18.00 Alla tiders Melodifestival 20.00 Edtv 22.00
Rapport 22.10 Kulturnyheterna 22.20 Ulveson och Herngren
22.50 Kompis Kompis 0.25 Sändningar från SVT24

Páfinn lést laugardaginn
2. apríl.

Jóhannes Páll páfi II.
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Suður-Ameríkumaðurinn Gael Garcia
Bernal fer með hlutverk Che Guevara

í brasilísku myndinni
Motorcycle Diaries
sem opnaði IIFF 2005
kvikmyndahátíðina í
gær. Kappinn er fun-
heitur um þessar
mundir enda hefur
hann sýnt stórleik í
myndum á borð við
Amores perros og í
nýju Almódovar mynd-
inni La Mala educación sem verður einnig
sýnd á IIFF 2005. Aðstandendur hátíðar-
innar reyndu mikið að fá kappann til að
koma til landsins í tilefni hátíðarinnar en
hann sá sér það ekki fært vegna anna,
ekki einu sinni eftir að leikstjóri The
Motorcycle Diaries, Walter Salles, hafði
reynt að draga hann til landsins. Fyrir röð
tilviljanna mun Bernal þó heiðra landann
um helgina þar sem hann er væntanlegur
til landsins í dag ásamt Birni Hlyni 
Haraldssyni leikara en þeir leika saman 
á sviði í London um þessar mundir. Til-
gangur ferðar þeirra er að slappa af á Ís-
landi en Gael verður viðstaddur sýningu á
Motorcycle Diaries í Háskólabíói á laugar-
dagskvöld og mun svara spurningum
áhorfenda að henni lokinni.

Og enn af IIFF 2005 kvikmyndahátíð-
inni. Kvikmyndaskoðun hefur sett

ströng skilyrði fyrir
sýningu á Ett Hål i
mitt hjärta, nýjustu
mynd Svíans Lukas
Moodysson, en hún
er ein umtalaðasta,
umdeildasta og eftir-
sóttasta mynd hátíð-
arinnar. Myndin er
opinská, hrá og mis-
kunnarlaus og Moodysson hikar ekki við
að ganga fram að áhorfendum. Kvik-
myndaskoðun heimilar eingöngu sýning-
ar á myndinni í tengslum við hátíðina,
setur á hana hæsta aldurstakmark, mæl-
ist til þess að hún sé einungis sýnd á síð-
ustu kvöldsýningu og að vörður verði við
innganginn til að tryggja að börn og ung-
lingar muni ekki komast á myndina. Sam-
kvæmt áliti Kvikmyndaskoðunar er um
„að ræða sérlega hrottafengna lýsingu“
meðal annars af kynferðislegum toga og
að ofbeldi sé „órjúfanlegur og ríkur þáttur
frásagnarinnar í hvívetna“. Kvikmynda-
skoðun bendir hátíðarhaldara einnig á að
hann gæti fengið á sig lögsókn fyrir sýn-
inguna þar sem hún gæti varðað við lög
en það yrði þá lögreglumál ef til þess
kemur.
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– hefur þú– hefur þú séð Dséð DV í dag?V í dag?

BURÐARDÝR LÝSIR ÞJÁNINGUM SÍNUM

Var fimm tíma að 
gleypa 82 kókaínbelgi

Tekinn á Keflavíkur-
flugvelli með kíló 
af kóki í maganum

Bobby McFerrin heldur tónleika
í Háskólabíói þriðjudaginn 9.
ágúst. McFerrin mun troða upp
ásamt Kammerkór Langholts-
kirkju, undir stjórn Jóns Stefáns-
sonar, og búast má við að áhorf-
endur muni taka virkan þátt í
tónleikunum.

Bobby McFerrin er tífaldur
Grammyverðlaunahafi. Hann
hefur stundum verið nefndur
Röddin enda spannar raddsvið
hans fjórar áttundir. Á tónleikun-
um í Háskólabíói verður ekki
notast við hljóðfæri heldur ein-
göngu raddir. 

Vinsælasta lag Bobby Mc-
Ferrin er án efa Don't Worry be
Happy sem hann sló í gegn með á
níunda áratug síðustu aldar.  ■

Bobby McFerrin í Háskólabíói

RÖDDIN Bobby McFerrin hefur stundum
verið uppnefndur Röddin enda spannar

raddsvið hans fjórar áttundir.

Spurningaþátturinn Jing og Jang
verður líklega tekinn af dagskrá
Popptvíví innan skamms. Þáttur-
inn var ekki sýndur í gær en það
var vegna veikinda dagskrárgerð-
armanna.

„Við erum að leita að nýrri
lausn en annars er það eitthvað
sem nýr stjóri kemur til með að
ákveða. Þátturinn verður allavega
á dagskrá þar til hann ákveður
annað,“ segir Sigmar Vilhjálms-
son, starfandi sjónvarpsstjóri
Popptívi. Sigmar hefur sagt upp
sölumannsstarfi sínu á Popptíví en
mun fylgja Árna Þór Vigfússyni,
fyrrverandi sjónvarpsstjóra Skjás
eins, fyrstu skrefin í nýju starfi.

Árni Þór hefur verið ráðinn til 365
til að stýra sókn fyrirtækisins í
fjölmiðlun ætlaðri ungu fólki.

Jing og Jang hefur ekki náð að
fylla það skarð sem 70 mínútur
skildi eftir sig þegar strákarnir
færðu sig yfir á Stöð 2. 70 mínút-
ur voru flaggskip stöðvarinnar og
náðu tæplega 10% áhorfi sam-
kvæmt fjölmiðlakönnun Gallup
en Jing og Jang hefur ekki náð
nema 1,7% áhorfi. 

Mikið hefur gengið á í þættin-
um frá því hann hóf göngu sína. Í
upphafi sáu Eyvindur Karlsson og
Hugi Halldórsson um stjórn hans
en sá fyrrnefndi hvarf fljótlega af
skjánum. Hugi hélt ótrauður

áfram en gafst að lokum upp.
Stuttu eftir brotthvarf Huga hætti
Elma Gonzales, annar tveggja
liðsstjóra, en eftir situr hinn liðs-
stjórinn Þorkell Máni Pétursson
sem hefur verið með frá upphafi. 

Síðustu vikur hafa útvarps-
mennirnir Svali og Bjarni, úr 
Zúber á FM 957, séð um að stýra
þættinum.

Þátturinn Idol – Extra live er
sá þáttur sem hefur notið mestra
vinsælda á Popptívi samkvæmt
síðustu fjölmiðlakönnun Gallup,
mældist með 8,6% áhorf. Þáttur-
inn er einungis sendur út á meðan
Idol-stjörnuleit stendur yfir á
Stöð 2. ■

HUGI HALLDÓRSSON Ofur-Hugi var fyrstur til að stýra Jing og Jang en gafst upp sökum álags. Líklegt þykir að þátturinn verði blásinn af.

POPPTÍVI: BREYTINGA AÐ VÆNTA Í SJÓNVARPINU

Jing og Jang að syngja sitt síðasta

...fær Birgitta Haukdal sem lét
sig ekki muna um það að skella
sér í rjómabað hjá Strákunum á
Stöð 2. 

HRÓSIÐ

Við erum alltaf að henda fram þeirri kenn-
ingu að það séu margir fiskar í sjónum og
því ástæðulaust að vera súr ef einn þeirra
reynist gallaður því maður geti bara veitt
annan. Ég hef komist að því að þetta er ekki
alveg rétt. Allavega ekki hér í borg. Það er
ekki um of marga lausa fiska að ræða ef
maður tekur með í reikninginn að þeir mega
ekki vera skyldmenni, ekki vera vinir fyrrver-
andi kærasta eða skyldir þeim. 

Það gerðist fyrir ekki margt löngu að ein
vinkona mín var að hitta mann. Þau höfðu
hist nokkrum sinnum en aldrei talað al-
mennilega saman vegna drykkjuláta og tón-
listar. Hún samþykkti síðan að fara á deit
með honum eftir að við vinkonurnar höfðum
mælt hann út og gefið grænt ljós. Þau fóru á
rómantískt stefnumót á einu af veitingahús-

um borgarinnar og það var greinilegt að
hann ætlaði að heilla hana upp úr skónum. Í
vandræðalegheitunum fóru þau að tala um
fjölskylduna eins og maður gerir oft á stefnu-
mótum snemma á ferlinu. 

Þegar hann byrjaði að tala um bróður sinn
fóru að renna á hana tvær grímur. Litli bróð-
irinn var ekki meiri ókunningi en það að
hann átti sæti á listanum yfir „fling, sem ná
aldrei á fyrsta deit“. Hún hafði sem sagt 
verið með bróður hans! Hún fór að svitna,
roðna, stama og svelgdist á rauðvíninu sem
endaði ekki betur en svo að hún þurfti að
hendast á snyrtinguna í einum grænum.
Þaðan hringdi hún í mig í öngum sínum, því
hún vissi ekki hvort hún ætti að játa á sig
verknaðinn og taka afleiðingunum, hlaupa út
eða bara halda kúlinu. Hún lifði kvöldið af

en í framhaldinu var hún einkennilega mikið
upptekin. Hún átti afskaplega erfitt með að
finna tíma fyrir næsta stefnumót í því skyni
að komast hjá vandræðalegum fjölskyldu-
boðum og að kviðmágatengslum bræðr-
anna.

Það verður að viðurkennast að Reykjavík
býður upp á uppákomur sem þessar. Það
gerist iðulega þegar maður fer að spjalla við
manneskju að í ljós kemur að sameiginlegir
vinir og kunningjar eru ansi margir. Þess
vegna er ekki furða að þegar maður kynnist
einhverjum, sem maður telur heppilegan til
frekari kynna, er hann oftar en ekki tengdur
manni á einhvern óheppilegan hátt. Ég er
farin að halda, að til þess að ganga út einn
daginn, verðum við bara að læra að lifa með
því og sætta okkur við að Ísland er lítið land!

REYKJAVÍKURNÆTUR
HARPA PÉTURSDÓTTIR VEIT UM GALLAÐAN FISK

Margir fiskar í sjónum?

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Sextugur.

Keflavík.

Birgitta Haukdal.

Lárétt: 1trjóna,6róa,7ar, 8et,9egg,
10sig,12rak,14sjó,15ná,16ló,17
mar, 18áman.
Lóðrétt: 1treg,2rót,3ja,4naggana,5
arg,9eir, 11hjóm,13kári,14slá,17
mn.

Lárétt: 1 rani, 6 lægja öldur, 7 rykkorn, 8
kvikmyndastjarna, 9 nit, 10 lækkun, 12
sagði upp, 14 haf, 15 góma, 16 ullar-
hnoðri, 17 sær, 18 tunnan.
Lóðrétt: 1 ófús, 2 upphaf, 3 já á dönsku,
4 harðskeyttu mennina, 5 ónæði, 9
málmur, 11 fánýti, 13 veðurguð, 14 rá, 17
í röð.

Lausn

SJÓNVARPSDAGSKRÁ 
VIKUNNAR » 



ER ÓDÝRARA Í  VERSLUNUM BT

• Prentari, skanni og ljósritunarvél.
• Prentar allt a› 4800x1200dpi
• Skannar í 1200x1200 upplausn
• 12 bls á mín í Svörtu
• 10 bls á mín í lit

200GB 8.999 kr.
250GB 11.999 kr.

17” OG 19” FLATSKJÁR DVD SKRIFARI VINNSLUMINNI

FJÖLNOTA TÆKIHEIMABÍÓ HÁTALARAR

HARÐIR DISKAR

250GB

10.999

200GB

7.999

Vörunúmer: D512M400KI

512MB DDR 400MHz Kingston
Vörunúmer: ND3520-WHT

DVD ± RW 16x NEC Hvítur

6.9

4.999
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17”

23.99919”

34.999

Vörunúmer: 970091-0914

Logitec x-620
Vörunúmer: Q5900A

HP PSC-1217 All In One

Rugl
verð!Rugl
verð!

14.
11.988

TAKMARKAÐ MAGN!

• Tengi fyrir heyrnartól er til sta›ar.
• B‡r til 6.1 hljóm úr 4 og 5.1 hló›sendingu.
• 6 hátalarar og 1 subwoofer
• 70 RMS watta kerfi (flar af subwoofer 24W)
• Signal to noise ratio 1KHz >75dB

Njóttu 6.1 surround hljó›s me› flessu frábæra 
hátalarasetti frá Logitech. Heyr›u hljóminn koma aftanfrá 
flér.Kjöri› í leikina! Sérstök Logitech tækni tryggir a› flú 
fær› 2falt meiri bassahljóm en úr hefbundnum 
tölvuhátölurum me› sama styrk. Virkar einnig me› öllum 
helstu leikjatölvunum.

HP Photosmart 7450
• Prenthra›i bls. á mín. A4:
• Allt a› 18 í svörtu, 12 í lit
• Upplausn: 1200x1200dpi í svörtu, 
• 4800x1200dpi í lit

12.000 kr. afslátturaf tölvu með 12 mánaða
áskrift af BTnet

12.
FYLGIR

Botn
verð!Botn
verð!

Ofur
hraði!Ofur
hraði!

Váááá
ááá!Váááá
ááá!

Ódýrt!Ódýrt!

HP PAVILION JAGUAR 1
Me› 17" HP Pavilion skjá
• Intel® Pentium®4 515
• Intel® 915P mó›urbor›
• 1024MB DDR vinnsluminni
• 200GB Serial ATA har›ur diskur 7200rpm
• ATI Radeon X300 256MB skjákort
• DVD Skrifari "Dual Layer"
• Sjónvarpskort og fjarst‡ring
• Media bay a› framan
• IEEE 1394 FireWire® interface
• 10/100 netkort
• firá›laust lyklabor› og mús
+++ Hugbúna›ur +++
Microsoft® Windows® XP Home Edition

HP Media Bay
Allir helstu 
tengimöguleikar eru 
að framanverðu. Þetta 
veitir þér aukin 
þægindi. Einnig eru 
raufar fyrir öll 
minniskort.

VELDU HP!
Þín trygging

fyrir gæðum!

VELDU HP!
Þín trygging

fyrir gæðum!

MediaBay
les öll minniskort

Fullkomin
fjarstýring

17”

8.999

179.988
Staðgreitt

4.992
Tölvukaupalán 48 mán.

*14.999
Vaxtalaust 12 mán.

**

*Meðalmánaðargreiðsla á 48 mánaða 
tölvukaupaláni VÍS. Umsóknin er 

afgreidd á staðnum á innan við mínútu.

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

samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum 
greiðslum yfir samningstímann.

4.992*

Tölvu

Prentari
fylgir!Prentari
fylgir!
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Fréttabólga
við undirleik

Hér í San Fransiskó er páfinn
búinn að deyja á svo mörgum

tungumálum að maður var kominn
í rusl. Það búa margar þjóðir á
svæðinu og allar eiga þær „rétt“ á
fréttum á sínu tungumáli. Páfinn
var svo tillitssamur að gefa ekki
upp öndina fyrr en heilaskemmda
Flórídakonan hafði skilað sinni og
heimstungurnar höfðu röflað mál-
efni hennar í þvílíkt þrot að núna
er ekki einu sinni andvarp eftir.
Hún steingleymd. Nú hefur „Papa“
fengið sömu trakteringu. Hvíli
hann í friði.

EINN daginn, þegar ég hafði sam-
viskusamlega vaknað klukkan sex
til þess að fylgjast með prósessíum
Vatíkansins, sló það mig að það
væri eitthvað sem ekki væri að
stemma hér; harmur minn væri,
hreint út sagt, óviðeigandi. Ég er
ekki kaþólsk. Ég var ekki sammála
páfanum um neitt nema óskina um
frið á jörðu – en er illa haldin af
fréttabólgu og hélt áfram að horfa.

NÚ er páfavikan liðin og frétta-
menn hafa fengið ný leikföng í
dótabúð lífsins sem þeir geta velt
sér upp úr af stakri þráhyggju
næstu vikuna. Rainier allur, kortéri
fyrir Mónakórallið og Kamilla kerl-
ingin í Englandi fær sinn prins,
sem hefur fríkaðasta starf í heimi:
Að bíða eftir að móðir hans deyi. 

OG hvað svo, þegar allir eru giftir
og jarðaðir? Jú, það er alltaf við-
undrið mikla, Michael Jackson. Á
meðan heimurinn býr yfir hörm-
ungum eins og tannpínu, höfuð-
verk, ilsigi, kvefi, vöðvabólgu,
hálsríg, slæmsku í maga eða baki,
barkabólgu og hlustaverk, verður
hann í fréttum. Hann er með þetta
allt.

ÞESSU treður maður í sig með
augum og eyrum við taktfast
skvík-skvík-skvíkið í bedda hjón-
anna á efri hæðinni sem stendur
slétt á sama hver lendir í lukkunni,
hver í grjótinu eða gröfinni. Þau
eru ofboðslega dugleg. Hún er
pínulítil og kínversk, hann rosalega
stór og þéttur, rauðhærður og rúss-
neskur. Stundum velti ég því fyrir
mér hvað myndi gerast ef þau
hrærðu í krakka. Krakka sem væri
með andlitið hennar, hárið hans,
búkinn hennar og útlimina hans.
Þau gætu selt hann í sirkus. Sem
væri frétt.

SÚSÖNNU SVAVARSDÓTTUR

BAKÞANKAR


