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PLANT Í LAUGARDALSHÖLL
Robert Plant heldur tónleika í Laugardals-
höll í kvöld. Hljómsveitin The Strange
Sensation sér um hljóðfæraleik fyrir Plant en
íslenska sveitin Ske hitar upp fyrir rokkarann.

DAGURINN Í DAG

22. apríl 2005 – 107. tölublað – 5. árgangur

ÓTTAST TRÚARBRAGÐASTRÍÐ
Ekkert lát er á átökum í Írak. Níu týndu lífi
þegar flugskeytaárás var gerð á þyrlu í gær
og reynt var að ráða forsætisráðherra bráða-
birgðastjórnarinnar af dögum. Sjá síðu 2

HYGGJAST STÆKKA SJÓÐINN Páll
Pálsson, nýr stjórnarformaður Sparisjóðs
Hafnarfjarðar, boðar útrás. Gamla stjórnin
var felld í æsispennandi stjórnarkjöri. At-
burðarásin kemur fráfarandi stjórnarmanni
mjög á óvart. Sjá síðu 4

VAXTABÆTUR SKORNAR NIÐUR
Vaxtabætur hluta framteljenda skerðast
umtalsvert milli ára. Samdráttinn má rekja
til breytinga á skattalögum og breytts fast-
eignamats. Sjá síðu 6
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Norðurlanda-
meistari eldar fisk

Stefán Arthur Cosser:

▲

Í MIÐJU BLAÐSINS 

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

SUMARDAGAR

  Aðeins 400 kr. í bíó 
á allar myndir alla 
 helgina í boði bíó.is
       og aðeins 1.000 kr. í 
 Lúxussal!*

 Í SMÁRABÍÓI 
21.-24. APRÍL!

VEÐRIÐ Í DAG

BJART MEÐ KÖFLUM víðast hvar á
landinu. Gæti dropað lítið eitt allra syðst á
landinu. Hiti 7-13 stig. Sjá síðu 4
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Fylgir Fréttablaðinu í dag

HEILBRIGÐISMÁL Vinnueftirlitið
hefur sett fram kröfu um að fram
fari áhættumat á Landspítala - há-
skólasjúkrahúsi, að sögn Hafdísar
Sverrisdóttur eftirlitsmanns. 

Hafdís sagðist hafa sett fram
kröfu af hálfu Vinnueftirlitsins um
áhættumat eftir að hún fór eftir-
litsferð um Landspítalann. Sjálf-
sagt væri að hin ýmsu fyrirtæki og
stofnanir færu í áhættumat, því
það miðaði að því að gera faglegan
og félagslegan aðbúnað enn betri
en áður. Hún sagði enn fremur að
áhættumat væri nú bundið í lög, en
reglur um framkvæmd þess væru
ekki fullbúnar. Þess vegna hefði
spítalanum verið gefinn lengri
frestur til að framkvæma það en

hinir hefðbundnu þrír mánuðir, að
viðbættum tímanum sem færi í
könnunina.

Áhættumatið svokallaða er mis-
munandi eftir því hvaða stofnanir
og fyrirtæki er verið að athuga.
Þannig er sértækt mat fyrir bif-
reiðaverkstæði, annað fyrir skóla
og leikskóla og þriðja gerðin fyrir
umönnunargeirann, en undir hann
falla sjúkra- og hjúkrunarstofnan-
ir. Síðastnefnda matið tekur meðal
annars til vinnuverndar, hollustu-
hátta, líkamsbeitingar, félagslegs
og andlegs aðbúnaðar og öryggis,
svo eitthvað sé nefnt.

Eins og um hefur verið fjallað í
Fréttablaðinu hefur í vaxandi
mæli borið á kvörtunum starfs-

fólks á LSH vegna aukins vinnuá-
lags. Það er þó mjög mismunandi
eftir deildum spítalans. Oddur
Gunnarsson, lögmaður á skrif-
stofu starfsmannamála, hefur
sagt að því miður komi upp að-
stæður annað slagið vegna mönn-
unar, þar sem fólki líði illa vegna
álags. Hann benti á að starfandi
væri á spítalanum stuðnings- og
ráðgjafateymi, sem tæki á málum
sem upp kynnu að koma hjá ein-
stökum starfsmönnum og rekstr-
areiningum. Síðan væri starfandi
deild heilsu, öryggis og vinnuum-
hverfis á skrifstofu starfsmanna-
mála LSH sem sinnti málum er
vörðuðu líðan starfsmanna.

jss@frettabladid.is

Krefjast áhættumats 
á Landspítalanum

Eftirlitsmaður Vinnueftirlitsins hefur sett fram kröfu um að fram fari
áhættumat á Landspítala - háskólasjúkrahúsi. Veittur hefur verið rúmur

frestur til að hefja það, þar sem verklagsreglur eru ekki tilbúnar.

Í SKRÚÐGÖNGU Sumardagurinn fyrsti var haldinn hátíðlegur víða um land í gær. Skrúðgöngur eru fastur liður í hátíðarhöldunum og
lagði þessi ganga af stað frá Árbæjarsafni með lúðrasveit í fararbroddi. Gangan endaði í Árbæjarkirkju, þar sem haldin var helgistund.
Fjölskylduskemmtanir voru um allt land og ýmsar uppákomur fyrir bæði börn og fullorðna. Sjá síðu 8
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Fórnarlömb nauðgara:

Mismunað
eftir þjóðerni
NOREGUR Dómstól í Osló liggur
undir ámæli fyrir að mismuna fórn-
arlömbum nauðgara eftir þjóðerni.

Dómstóllinn dæmdi 36 ára
gamlan marokkóskan innflytj-
anda í fimmtán ára fangelsi fyrir
að nauðga fjórum konum og
áreita tvær aðrar. Ein kvennanna
er norsk en henni var nauðgað á
heimili sínu. Hinar eru vændis-
konur frá Eystrasaltslöndunum.
Norsku konunni voru dæmdar
rúmar þrjár milljónir króna í
skaðabætur en hinar konurnar
fengu mun lægri upphæð.

„Ég skil ekki af hverju dómar-
inn telur að það eigi að vera ódýr-
ara að nauðga útlendingum,“
sagði litháísk talskona innflytj-
enda í samtali við Aftenposten. ■

Og Vodafone yfirtekur starfsemi Fjöltengis:

Draumurinn sem 
varð að martröð

NEYTENDUR „Þetta held ég að allir
hafi séð fyrir nema Alfreð Þor-
steinsson og Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir á sínum tíma,“ segir
Guðlaugur Þór Þórðarson, borgar-
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, en
fjarskiptafyrirtækið Og Vodafone
hefur að mestu lokið yfirtöku á
Fjöltengi, netfyrirtæki Orkuveitu
Reykjavíkur.

Fjöltengi hefur um tíma veitt
heimilum netþjónustu gegnum
rafmagnslagnir en slíkt hafa eng-

ir aðrir boðið hingað til. Verkefnið
var á sínum tíma lofað sem næsta
bylting á fjarskiptamarkaðnum
en minna hefur orðið úr en efni
stóðu til.

Guðlaugur segir að þarna hafi
verið um að ræða R-lista draum-
inn sem varð að martröð. „Þegar
þetta stóð fyrst til átti þetta að
kosta nokkur hundruð milljónir
króna en heildarkostnaður vegna
internetsáráttu samtakanna er
nú í kringum sex milljarðar

króna og ekki allt talið enn.“
Alfreð Þorsteinsson, stjórnar-

formaður Orkuveitunnar, segir að
yfirtaka Og Vodafone hafi verið
ákveðin fyrir allnokkru en hann
viti ekki nákvæmlega hvenær yfir-
tökuferlinu ljúki endanlega.

- aöe

FRÁ SAMNINGAGERÐ
Og Vodafone sér héðan í frá um þjónustu

gagnvart notendum Fjöltengis en með
henni fæst netsamband gegnum

rafmagnið.
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Samkynhneigðir:

Fá að ganga
í hjónaband

MADRÍD, AP Neðri deild spænska
þingsins hefur samþykkt laga-
frumvarp sem heimilar samkyn-
hneigðum að ganga í hjónaband
og ættleiða börn. Búist er við að
efri deildin muni leggja blessun
sína yfir frumvarpið á næstu vik-
um. Spánverjar munu þá fylgja
Belgum og Hollendingum í þess-
um efnum.

Mikill fögnuður braust út
fyrir utan húsakynni þingsins í
Madríd í gær þegar ljóst varð að
málið hefði hlotið brautargengi.
Talsmenn kaþólsku kirkjunnar á
Spáni lýstu hins vegar óánægju
sinni svo og þingmenn stjórnar-
andstöðunnar. ■

KAMPAKÁTIR
Spænskir hommar og lesbíur kættust mjög

yfir ákvörðun neðri deildar þingsins.
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Atlantshafsbandalagið:

Vill aukna sam-
vinnu við Úkraínu

UTANRÍKISMÁL Utanríkisráðherrar
aðildarríkja Atlantshafsbanda-
lagsins eru sammála um að efla
skuli hernaðar- og pólitíska sam-
vinnu við Úkraínu og gáfu Úkra-
ínumönnum þar með vonir um að
geta gengið í bandalagið á næstu
árum.

NATO-ríkin lofuðu að aðstoða
Úkraínu við að gera nauðsynleg-
ar breytingar til að geta gengið í
bandalagið. Þau gengu þó ekki
svo langt að lofa Úkraínumönn-
um inngöngu. Condoleezza Rice,
utanríkisráðherra Bandaríkj-
anna, segir að samkomulagið
færi samskipti NATO og Úkra-
ínu á nýtt stig. 

Utanríkisráðherra Úkraínu
fagnar samkomulaginu og segir

að hægt sé að ljúka nauðsynleg-
um umbótum á þremur árum.
Sumir ráðherrar NATO-ríkjanna
telja það þó of mikla bjartsýni. 

Á fundi ráðherranna var
einnig staddur Sergei Lavrov,
utanríkisráðherra Rússlands, og
í orðum hans mátti greina að
Rússar hafa mildast í andstöðu
sinni gagnvart aðild Úkraínu að
NATO. „Úkraínu er í sjálfsvald
sett hverjum hún kýs að vinna
með,“ sagði hann og bætti við að
tímabært væri að samskipti
bandalagsins og Rússlands yrðu
enn nánari. Rússar og NATO-
ríkin hafa raunar um nokkurt
skeið haft samvinnu á sviði
varnar- og öryggismála en þó er
lítill áhugi í herbúðum beggja á

fullri aðild Rússa.
Hugmyndir hafa verið uppi

um mögulega aðkomu NATO að
friðarferlinu fyrir botni
Miðjarðarhafs en þær féllu í
grýttan jarðveg á fundinum í
gær. ■

Vaxandi ótti um
trúarbragðastríð

Ekkert lát er á átökum í Írak. Ellefu týndu lífi þegar flugskeytaárás var gerð á þyrlu
í gær og reynt var að ráða forsætisráðherra bráðabirgðastjórnarinnar af dögum. 

ÍRAK, AP Ellefu manns fórust í Írak
í gær þegar flugskeytum var skot-
ið á þyrlu þeirra. Auk þess var
forsætisráðherra írösku bráða-
birgðastjórnarinnar sýnt banatil-
ræði. Áhyggjur manna af átökum
trúarhópa í landinu fara vaxandi.

Ekkert lát virðist á voðaverk-
um í Írak. Í gær var flugskeytum
skotið að þyrlu norður af Bagdad
með þeim afleiðingum að allir far-
þegar hennar fórust. Þar af voru
þrír Búlgarir sem flugu vélinni og
sex Bandaríkjamenn sem voru
verktakar hjá bandarísku örygg-
isfyrirtæki. Þeir voru á leiðinni til
borgarinnar Tikrit. Enginn hefur
lýst ábyrgð á verknaðinum á
hendur sér.

Miðvikudagurinn var ekki síð-
ur blóðugur en þá fórust 13 manns
í tilræðum víða um land, auk 21
sem særðist illa. Einni sprengju-
árásinni var beint gegn bílalest
Iyad Allawi, forsætisráðherra
bráðabirgðastjórnarinnar, en
hann slapp ómeiddur. Fylgismenn
al-Kaída í Írak lýstu því yfir í
kjölfarið að þeir hefðu verið að
verki. „Allawi slapp, en þótt ein ör
missi marks eru margar eftir í
örvamælinum,“ sagði á vefsíðu
þeirra.

Kennsl hafa verið borin á lík 19
manna sem fundust á íþróttavelli
nálægt höfuðborginni en þeir
höfðu verið teknir af lífi. Ólíkt því
sem talið var í fyrstu þá voru
mennirnir ekki hermenn heldur
fiskimenn sem ætluðu að halda
upp á afmæli spámannsins. Ekki
er vitað hver var að verki.

Írakar eru orðnir óþreyjufullir
eftir að stjórnmálamenn þeirra
myndi starfhæfa ríkisstjórn. Til-
kynna átti um myndun hennar í
gær en því hefur enn verið
frestað. Óttast er að upp úr sé að
sjóða í samskiptum trúarhópa í
landinu og gaf líkfundurinn í
Tígris í vikubyrjun þeim röddum
byr undir báða vængi. Þá fundust
lík af 50 sjíum sem hafði verið

rænt í bænum Madain. Þó hefur
verið á það bent að harkalegar að-
gerðir stjórnvalda gegn gíslatöku-
mönnunum geti hafa leitt til óða-
gots í þeirra röðum með þessum
hörmulegu afleiðingum. Almenn-
ingur virðist enn sem komið er
ekki ætla að láta draga sig út í
trúarbragðastyrjöld, á þessari
stundu eru það aðeins öfgahópar
sem reyna að spilla friðnum. ■

Pusher Street:

Skotárás í
Kristjaníu

DANMÖRK Einn maður lést og þrír
særðust í skotbardaga á Pusher
Street í Kristjaníu í Kaupmanna-
höfn í fyrrakvöld. Mikil skelfing
greip um sig í fríríkinu í kjölfarið.

Enn er óljóst hver tildrög bar-
dagans voru en að sögn Berl-
ingske Tidende virðist sem hópur
manna hafi skipst á skotum með
vélbyssum með fyrrgreindum af-
leiðingum. Byssumennirnir þustu
svo út úr Kristjaníu, ógnuðu veg-
faranda með byssu og stálu bif-
reið hans. 

Lögregla leitar nú fjögurra inn-
flytjenda á dökkum bíl en þeir eru
grunaðir um aðild að málinu. ■

FORELDRAR STÚLKUNNAR
Wyatt-hjónin ásamt lögmanni sínum fyrir

utan dómshúsið.

Kornabarn:

Verður ekki
lífgað við

LONDON, AP Breskir dómstólar hafa
staðfest úrskurð um að eins og
hálfs árs gömlu alvarlega veiku
barni skuli leyft að deyja hætti
það að anda. Foreldrar barnsins
höfðu áfrýjað fyrri dómi og freist-
uðu þess að fá honum hnekkt. 

Charlotte Wyatt er fyrirburi og
var innan við hálft kíló á þyngd
þegar hún fæddist. Hún er nánast
blind og heyrnarlaus og læknar
segja heilaskemmdir hennar svo
miklar að eina tilfinningin sem
hún upplifi sé stöðugur sársauki.
Því sé mannúðlegast að reyna
ekki að lífga hana við hætti hún að
anda. Foreldrar stúlkunnar trúa
að lífi stúlkunnar skuli reyna að
bjarga hvað sem það kostar. ■

UPP GAMLAN VEG
Tveir menn numu sautján ára pilt með sér
upp á gamla Vaðlaheiðarveginn og skutu
hann ellefu skotum úr loftskammbyssu.

Skotárás:

Mennirnir
tveir lausir

LÖGREGLUMÁL Mönnunum tveimur
sem skutu ellefu skotum úr loft-
skammbyssu á sautján ára pilt
uppi á Vaðlaheiði hefur verið
sleppt. Lögreglan á Akureyri
segir málið upplýst.

Lögreglan vildi ekki gefa upp
hvert framhald málsins yrði en
sagði jafnframt að árásin væri
með þeim alvarlegri sem hún
hefði fengist við.

Mennirnir tóku piltinn upp í bíl
sinn og óku með hann úr alfara-
leið. Þar skutu þeir sex skotum á
piltinn og skipuðu honum að af-
klæðast og héldu skothríðinni
áfram. Fjarlægja þurfti tvö skot
úr líkama piltsins, úr læri og
handarbaki. - gag

Alltaf þægilegt

www.ob.is
14 stöðvar!

SPURNING DAGSINS
Eyþór, er helgin ekki nógu löng
fyrir þig?

„Nei, hana má nýta mun betur en nú er
gert.“ 

Sýnt er fram á það í nýjasta skólablaði Fjölbrauta-
skólans við Ármúla að stytta megi skólavikuna
um einn dag með góðu móti og föstudagurinn
talinn kjörinn til þess. Eyþór Jóvinsson er ritstjóri
skólablaðsins.
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■ SJÓSÓKN
MÖRG SKIP Á SJÓ 498 skip voru á
sjó í gær. Vaktmaður Tilkynn-
ingaskyldunnar sagði skipin nota
tækifærið og fara á sjó strax að
hrygningarstoppinu loknu, en
bannað er að veiða bolfisk meðan
hann hrygnir.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

TVEIR Í TUKTHÚSI Tveir menn á
þrítugsaldri gistu fangageymslur
lögreglunnar í Hafnarfirð í fyrri-
nótt. Annar var ofurölvi við bens-
ínstöð Olís á Vesturgötu en hinn
var fjarlægður úr samkvæmi í
heimahúsi.

TEKNIR AF LÍFI
Búið er að bera kennsl á mennina nítján sem voru teknir af lífi á íþróttaleikvangi í

Haditha. Þeir voru ekki hermenn eins og í fyrstu var talið heldur fiskimenn.
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RÁÐHERRAR NATO-RÍKJANNA
Ráðherrarnir hittu forseta Litháens í gær
og voru ánægðir með fundinn. Lengst til

hægri má sjá Davíð Oddsson.

Tugir mótmæla niðurrifi húss Guðjóns Samúelssonar:

Mótmæli Borgnesing-
anna koma of seint

HÚSBYGGINGAR Mótmæli vegna
fyrirhugaðs niðurrifs gamla
Mjólkursamlagsins í Borgarnesi
koma of seint, segir Páll S. Brynj-
arsson, bæjarstjóri í Borgarbyggð.

„Það er ekki búið að ákveða
hvenær húsið verður fjarlægt en
við stefnum að því að fjarlægja
það,“ segir Páll. „Skipulagið fyrir
gamla miðbæinn hefur verið sam-
þykkt. Búið er að auglýsa það og
lauk því fyrir þremur vikum. Á
auglýsingatíma skipulagsins voru
aðeins fjórir sem mótmæltu því
að húsið yrði fjarlægt.“

Sjötíu mættu á fund hollvina
gamla Mjólkursamlagsins í hús-
inu á miðvikudaginn og rituðu 54
þeirra undir áskorun til bæjar-
yfirvalda um að stuðla að varð-
veislu byggingarinnar.

„Húsið hefur mikið byggingar-
og menningarsögulegt gildi fyrir
Borgarbyggð, héraðið og landið
allt. Undanfarið hefur húsið
reynst vel sem menningar- og
samkomuhús og er vel til þess
fallið að verða lifandi kjarni í
gamla miðbæ Borgarness,“
stendur í áskoruninni.

Húsið er byggt eftir teikningu
Guðjóns Samúelssonar, fyrrum
húsameistara ríkisins. - gag

Reykjanesbraut:

Ökumaður á
ógnarhraða

LÖGREGLUMÁL Ungur ökumaður á
bráðabirgðaskírteini hunsaði lög-
reglu. Hann nam ekki staðar er
lögreglan mældi hann á 176 kíló-
metra hraða á Reykjanesbraut-
inni um klukkan hálf sex í gær-
morgun.

Bifreið unga mannsins fannst
stuttu síðar í Ytri-Njarðvík yfir-
gefin. Ökumaður og félagi hans
voru teknir á göngu stuttu frá og
fluttir á lögreglustöðina í Kefla-
vík til yfirheyrslu en var sleppt að
henni lokinni. - gag

FJÖLMENNUR FUNDUR
Pétur H. Ármannsson arkitekt, Hólmfríður
Sveinsdóttir, Stefán Ólafsson húsasmíða-

meistari , Sigríður Björk Jónsdóttir bygginga-
listfræðingur, Halldór Hauksson og Magnús

Skúlason, forstöðumaður húsafriðunar-
nefndar ríkisins, ræddu um Mjólkursamlagið
á fjölmennum fundi á miðvikudagskvöldið.
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Yfir höfu› – alltaf

Sumir nota stundum hjálm. En okkur finnst a› allir ættu
a› nota hjálm yfir höfu› – alltaf. Hjálmar bjarga mannslífum.
                           S‡ndu fyrirhyggju – og njóttu lífsins áhyggjulaus!

www.sjova.is



KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

62,35 62,65

119,33 119,91

81,34 81,80

10,91 10,98

9,92 9,98

8,85 8,89

0,58 0,59

94,58 95,14

GENGI GJALDMIÐLA 20.04.2005
GENGIÐ

Heimild: Seðlabanki Íslands

SALA

111,93 -0,25%
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Sjávarútvegsnefnd  og fiskifræðingar Hafrannsóknastofnunar á fundi í dag um slæmt ástand þorsksins:

Þrír lélegir þorskárgangar valda áhyggjum
SJÁVARÚTVEGUR Guðjón Hjörleifsson
þingmaður Sjálfstæðiflokksins og
formaður sjávarútvegsnefndar Al-
þingis varð í gær við óskum
stjórnarandstæðinga í nefndinni
um neyðarfund í dag með forstjóra
Hafrannsóknastofnunarinnar. 

„Við ætlum að ræða nýjar upp-
lýsingar stofnunarinnar um bág-
borið ástand þorskárganga undan-
farin ár, en stofnunin vill skýra
nokkur atriði betur. Í næstu viku
verða nefndarfundir á Alþingi og
þá gefst okkur kostur á að ræða
þessar upplýsingar nánar innan
sjávarútvegsnefndar“, segir Guð-
jón. Magnús Þór Hafsteinsson,
þingmaður Frjálslynda flokksins,

krafðist í gær
neyðarfundar í
sjávarútvegs-
nefnd vegna
málsins. Hann
segir deginum
ljósara að fisk-
veiðistjórnunin
sé árangurs-
laus og van-
hæfir menn
séu við stjórn-
völinn. „Ég tel
mjög brýnt að
fá tækifæri til

þess að ræða við sérfræðinga
Hafrannsóknastofnunarinnar um
þetta grafalvarlega mál. Ég er

sannfærður um að þessi nýju
tíðindi um yngstu þorskárgangana
hér við landi verði notuð til þess að
réttlæta 15 til 20 prósenta
niðurskurð á þorskkvóta næsta
fiskveiðiárs.

Stofnmælingar Hafrannsókna-
stofnunarinnar leiða í ljós að stofn-

vísitala þorsksins er um 16 pró-
sentum lægri nú en fyrir ári. Þær
benda jafnframt til þess að ár-
gangarnir 2004 og 2001 séu mjög
lélegir, 2003 árgangurinn frekar
lélegur en árgangurinn frá árinu
2002 sé nálægt meðallagi. 

-jh

Ætlum að stækka sjóðinn
Páll Pálsson, nýr stjórnarformaður Sparisjóðs Hafnarfjarðar, boðar útrás.

Gamla stjórnin var felld í æsispennandi stjórnarkjöri. Atburðarásin kemur
fráfarandi stjórnarmanni mjög á óvart. 

SPARISJÓÐIR Hallarbylting var gerð
í Sparisjóði Hafnarfjarðar á aðal-
fundi sjóðsins í fyrrakvöld. Stóð
fundurinn á fimmta tíma. Listi
sitjandi stjórnar var felldur með
eins atkvæðis mun í kosningu
gegn lista skipuðum fimm stofn-
fjáreigendum.

Nýja stjórnin er skipuð þeim

Eyjólfi Reynissyni, Ingólfi
Flygenring, Páli Pálssyni, Trausta
Ó. Lárussyni og Þórði Magnús-
syni. Páll hefur tekið við starfi
stjórnarformanns SPH.

Páll segir að hann og fleiri
stofnfjáreigendur hafi verið
ósáttir við rekstrarniðurstöðu
SPH undanfarin ár og vilji því ná

fram breytingum. Hann segir
hagnað sjóðsins tilkominn vegna
mikils gengishagnaðar en að af-
koma af bankastarfsemi sé óvið-
unandi. Ný stjórn ætlar að leitast
við að tryggja rekstur SPH sem sé
sterk og góð fjármálastofnun. Páll
sér meðal annars tækifæri í því að
stækka hlutdeild SPH á fyrir-
tækjasviði. „Við boðum hugmynd-
ir um ákveðna útrás og ætlum að
stækka sjóðinn,“ segir Páll. Hann
bætir því við að höfuðstöðvar
Sparisjóðsins verði áfram í Hafn-
arfirði.

Sparisjóður Hafnarfjarðar
gæti því bæst í hóp hinna stóru
sparisjóðanna, SPRON og Spari-
sjóðs vélstjóra, sem hafa boðað
frekari vöxt á starfseminni.
Stofnfé SPH er ekki nema brot af
þriggja milljarða króna eigin fé
hans, aðeins fimmtán milljónir, og
er í eigu 47 stofnfjáreigenda.

Árni Grétar Finnsson, sem sat
í gömlu stjórninni og var fundar-
stjóri, segir að þetta hafi komið
sér mjög á óvart. Hann hefur
ekki orðið var við óánægju ann-
arra stofnfjáreigenda fyrr en nú.
Stjórn hafi undantekningarlaust
verið sjálfkjörin og hélt hann að
fara þyrfti aftur til ársins 1940
til að finna aðalfund þar sem síð-
ast var kosið var í stjórn. Árni
Grétar segist vona að ný stjórn
fari ekki út í miklar breytingar á
starfsemi sjóðsins. „Sparisjóður-
inn hefur reynst farsæl stofnun í
Hafnarfirði. Síðasta ár kom mjög
vel út eftir nokkur erfið ár á und-
an.“

Matthías Á. Mathiesen lét af
störfum sem stjórnarformaður
SPH fyrir fundinn en hann hefur
verið stjórnarformaður sjóðsins í
47 ár og var enn fremur spari-
sjóðsstjóri um tíma. 

eggert@frettabladid.is

■ KÓLUMBÍA
RÁÐIST GEGN SKÆRULIÐUM Kól-
umbíski stjórnarherinn réðist í
fyrradag gegn skæruliðum úr
FARC-samtökunum alræmdu sem
höfðu hertekið lítið indíánaþorp í
suðvesturhluta landsins. Átta
manns hafa látist í átökum á
þessum slóðum síðustu daga, þar
á meðal níu ára gamall piltur.

Condoleezza Rice:

Hallmælti
Lúkasjenkó

LITHÁEN, AP Condoleezza Rice,
utanríkisráðherra Bandaríkjanna,
hitti sjö andófsmenn frá Hvíta-
Rússlandi í Litháen í gær og lofaði
þá fyrir baráttu sína gegn „síðasta
harðstjóranum í Mið-Evrópu“ og
vísaði þar til Alexander Lúka-
sjenkó, forseta landsins, sem
hefur stjórnað með harðri hendi
undanfarin ellefu ár. 

Sergei Lavrov, utanríkisráð-
herra Rússlands, túlkar ummæli
Rice á þann veg að hún sé að gefa
í skyn að Lúkasjenkó verði steypt
með erlendri íhlutun. 

Ráðamenn í Hvíta-Rússlandi
kalla ummæli Rice aðdróttanir og
ákall til að steypa löglega kjörinni
ríkisstjórn sjálfstæðs ríkis. ■

Rólegt um landið:

Skemmtun
í miðri viku

LÖGREGLUMÁL Skemmtistaðir voru
opnir á nær öllu landinu síðasta
vetrardag og dansleikir víða.

Alls sóttu 160 nemendur
Menntaskólans á Akureyri dans-
leik í félagsheimili Ólafsfirðinga,
Tjarnaborg. Lögreglan segir ball-
ið hafa farið vel fram. Á Egils-
stöðum sótti margt fólk skemmti-
staði bæjarins og var um tíma
fullt út úr dyrum á skemmtistaðn-
um Svart hvítu hetjunni. 

Helst var róstursamt á Selfossi
þar sem lögreglan þurfti að
stöðva tvenn átök manna og ungur
maður gisti fangageymslur í
Borgarnesi eftir dansleik Geir-
mundar Valtýssonar. - gag

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

29.447,-*

Subaru Legacy Wagon sjálfskiptur

2.460.000Ver› nú

Ger›u fyrst gæ›asamanbur›.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
EINN Í STEININN Maður rétt yfir
tvítugu gisti fangageymslur lög-
reglunnar í Borgarnesi í fyrri-
nótt. Hann var drukkinn og með
læti á dansleik hljómsveitar
Geirmundar Valtýssonar í bæn-
um. Dyraverðir hringdu í lög-
reglu, sem átti í mesta basli með
manninn áður en honum var
stungið inn. 

ENN Í GÆSLUVARÐHALDI Tveir
mannanna fimm sem teknir voru
við Blönduós á fimmtudag fyrir
viku með 300 grömm af hassi eru
enn í gæsluvarðhaldi lögreglunn-
ar á Akureyri. Hún segir málið á
góðri leið en ekki sé hægt að
sleppa mönnunum fyrr en málið
upplýsist.

UNG KONA ÚT AF Kona undir tví-
tugu keyrði í fyrrinótt bíl út af
utan Árskógsstrandar við
Eyjafjörð. Hún er grunuð um
ölvun undir stýri. Lögreglan
segir ungu konuna hafa fengið
áfall við útafaksturinn. Hún hafi
verið flutt með sjúkrabíl til að-
hlynningar. Bíllinn sé lítið
skemmdur.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

ELDUR Í RUSLI Slökkvilið höfuð-
borgarsvæðisins slökkti eld á ör-
fáum mínútum sem kviknaði í
ruslageymslu við Síðumúla 37 um
tvöleytið í gær. Sex fyrirtæki eru
þar til húsa en hættan var engin.
Litlar sem engar skemmdir urðu.

GUÐJÓN
HJÖRLEIFSSON

Formaður sjávarút-
vegsnefndar segir að
rætt verði nánar við
fiskifræðinga í dag.

SPARISJÓÐUR HAFNARFJARÐAR
Hópur stofnfjáreigenda felldi sitjandi stjórn á aðalfundi og boðar stækkun sjóðsins. Nýr

stjórnarformaður er ósáttur með rekstur sjóðsins og vill styrkja bankastarfsemina.
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ÞORSKUR
Þrír lélegir þorskárgang-

ar á fjórum árum.

CONDOLEEZZA RICE
Gagnrýndi Alexander Lúkasjenkó.



Gildir til 24. apríl eða á meðan birgðir endast.

Nestle Nesquik og Smarties ís Freschetta Brickoven pizzur7UP free 2 ltr.

Grillaðu um helgina

299kr/stk
Verð áður 347,-

TILBOÐ

Danskar
Kjúklingabringur
lausfrystar, 1 kg

1.299kr/pk

Verð áður 1.499,-

TILBOÐ

Dijon hunangs sósa

Basil & hvítlauks sósa

Rósapipar sósa

Franskar svínalundir Dijon
m/dijon sinnepi, hunangi, oregano
og rósapipar

Lambainnralæri  
m/ólífupesto, svörtum ólífum, oregano
og basil

Norður-ítölsk nautasteik
m/ólífuolíu, timjan, fennel og oregano

399kr/stk
Verð áður 598,-

TILBOÐ

139kr/stk
Verð áður 219,-

TILBOÐ
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Brisfrumuígræðslur í sykursjúka gefa góða raun:

Lækning við sykursýki í sjónmáli
HEILSA Lækning gæti verið í sjón-
máli við insúlínháðri sykursýki
eftir að læknum í Japan tókst að
græða brisfrumur úr konu í dótt-
ur hennar sem þjáðist af sjúk-
dómnum.

Þetta er í fyrsta sinn sem flutn-
ingur brisfruma úr lifandi mann-
eskju í aðra heppnast vel en
aðgerðin fór fram á háskóla-
sjúkrahúsinu í Kyoto í Japan á
dögunum. Að sögn BBC heilsast
mæðgunum vel og hefur dóttirin
ekki þurft að sprauta sig með
insúlíni síðan fljótlega eftir að
frumurnar voru græddar í hana.

Brisfrumur, sem eru teknar úr
briskirtlinum, framleiða insúlín

en það stýrir blóðsykurmagni lík-
amans. Brisfrumur sykursjúkra
eiga hins vegar í vandræðum með
að búa til hormónið.

Áður hafa menn freistað þess
að græða brisfrumur úr látnu
fólki í sykursjúka, með misgóðum
árangri því frumurnar eru oft
skemmdar. 

Þótt fyrstu aðgerðirnar lofi
góðu þá vara læknar við of mikilli
bjartsýni því aðferðin er enn á til-
raunastigi. Auk þess þýðir aðgerð-
in að frumugjafanum er sjálfum
hættara við að fá sykursýki.

Um sex þúsund Íslendingar eru
með sykursýki en aðeins hluti
þeirra er með þá insúlínháðu. -shg

Menntamálanefnd Alþingis:

Magnús inn fyrir Sigurjón
STJÓRNMÁL Magnús Þór Hafsteins-
son hefur skipt sæti við Sigurjón
Þórðarson sem áheyrnarfulltrúi
Frjálslynda flokksins í mennta-
málanefnd Alþingis.

Telur flokkurinn að reynsla
Magnúsar komi sér vel í þeirri
baráttu sem fram undan er í
nefndinni um framtíðarskipan
Ríkisútvarpsins og því var þessi
ákvörðun tekin. Magnús starfaði
lengi vel á fréttastofum útvarps
og sjónvarps og hefur þótti standa
sig vel í nefnd menntamálaráð-
herra vegna nýlegrar skýrslu um
starfsumhverfi fjölmiðla á
Íslandi. -aöe

Vaxtabætur skornar
umtalsvert niður

Vaxtabætur hluta framteljenda skerðast umtalsvert milli ára. Samdráttinn 
má rekja til breytinga á skattalögum og breytts fasteignamats.

EFNAHAGSMÁL Við útreikning
gjalda vegna skattframtals hafa
komið upp dæmi þar sem vaxta-
bætur fólks lækka umtalsvert
milli ára. Þar spilar meðal annars
inn í breyting sem gerð var á lög-
um um tekju- og eignarskatt árið
2003 en kemur nú til framkvæmd-
ar og felst í því að vaxtagjöld geta
nú ekki verið hærri en sem nemur
5,5 prósentum af skuldum, í stað 7
prósenta áður. Við næstu skattskil
lækkar þetta hlutfall svo enn og
verður 5 prósent.

Vaxtabætur eru ákvarðaðar
eftir einni af þremur leiðum, en
ávallt valin lægsta tala. Litið er til
krónutölu samkvæmt framtali,
hlutfalls af eftirstöðvum skulda,
eða hámarksupphæðar vaxtabóta.
Þegar búið er að finna upphæð
dragast frá 6 prósent af tekju-
skattsstofni og samkvæmt gild-

andi skattalögum eru greidd út 95
prósent af vaxtabótunum. Í fyrra
var þetta hlutfall 90 prósent, en
fyrir þann tíma var sú viðbótar-
skerðing ekki til staðar.

Ívar Guðmundsson, endur-
skoðandi hjá Deloitte, segir
marga hluti hafa áhrif á hversu
miklar vaxtabætur fólk fái
greiddar. 

„Ég sé mörg svona dæmi og af
ýmsum toga þar sem ólíkir hlutir
hafa áhrif. Fólk fer upp í tekjum og
eignum og fasteignamat rýkur upp
meira en skuldir. Vaxtabætur skerð-
ast við að hrein eign fer yfir ákveð-
in mörk og hef ég séð að sumt fólk
missir vaxtabætur og hreina eiginin
fer yfir mörkin. Þetta er því marg-
slungið,“ segir hann og telur erfitt
að átta sig á hversu mikil áhrif
breytingin á endurgreiðslum sem
hlutfall af skuldum hafi. 

„Við sem vinnum við þetta
erum að sjá vaxtabætur ganga
niður, en reyndar ekki hjá þeim
sem eru í skuldasúpunni. Þar er
sáralítil hreyfing, en þeir sem
eru á mörkunum og voru í fyrra
og hitteðfyrra að fá einhverja
tugi þúsunda, detta núna allt í
einu út.“

Þóra Margrét Þorgeirsdóttir,
sérfræðingur á skatta- og lög-
fræðisviði Deloitte, segir ekki
hafa verið skoðuð sérstaklega
áhrif á einstaklinga þegar farið
var yfir skattalagabreytinga-
frumvarp ríkisstjórnarinnar. Hún
telur óvíst að heildarútgjöld ríkis-
sjóðs vegna vaxtabóta hafi mikið
breyst vegna breytingarinnar á
greiðslum í hlutfalli við skuldir þó
svo að einhver tilfærsla kunni að
hafa orðið.

olikr@frettabladid.is

SAMKYNHNEIGÐIR HALDA SÍNU
STRIKI Gay Pride-hátíð samkyn-
hneigðra sem haldin verður í Jer-
úsalem í ágúst hefur mætt mikilli
andstöðu strangtrúaðra múslima,
gyðinga og kristinna. Að sögn
dagblaðsins Haaretz fordæmdu
talsmenn hátíðarinnar framkomu
trúarhópanna en lofuðu jafn-
framt að umgangast helga staði
borgarinnar af virðingu.

NÍU FÁ STYRK VILDARBARNA
Níu langveik börn fengu styrk
úr styrktarsjóði Icelandair,
Vildarbörn. Í styrknum felst
skemmtiferð fyrir barnið og
fjölskyldu þess og er allur
kostnaður greiddur af fyrir-
tækinu. Þetta er í fjórða sinn
sem Icelandair úthlutar
styrkjum úr sjóðnum. 65
fjölskyldur sóttu um styrk.

icelandair.is/vildarklubbur 

Toyota Corolla

9.900 kr.
Innifalið: 3 dagar,

500 km akstur
og kaskótrygging.

Tilboðið gildir til 30. apríl 2005

Taktu helgina
með Hertz tilboði
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Láttu ekki áætlanir helgarinnar stranda á 
bílnum. Við höfum bílinn sem hentar þínum 
þörfum á lægra verði en þig grunar. Tilboðs-
verð miðast við að þú sækir bílinn á föstudegi 
og skilir honum á mánudagsmorgni. Hver leiga 

færir þér 500 Vildarpunkta að auki.
Hafðu samband, Hertz hjálpar þér áfram.

50 50 600 • hertz@hertz.is

Líst þér vel á nýjan páfa?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að setja lög um fjármál
stjórnmálaflokkanna?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

52,3%

47,7%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

■ ÍSRAEL ■ STYRKIR

INSÚLÍNI SPRAUTAÐ
Þeir sem þjást af insúlínháðri sykursýki

gætu senn fengið bót meina sinna.
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Sambía:

Allt að 77
biðu bana

LUSAKA, AP 51 maður fórst í sprengi-
efnaverksmiðju í Sambíu í fyrra-
dag. 26 er enn saknað og er óttast að
þeir séu einnig látnir.

Verksmiðjan er í bænum Kitwe
sem er 400 kílómetrum norður af
höfuðborginni Lusaka. Hún sér kop-
arnámum í héraðinu fyrir dýnamíti. 

Sprengingin var gífurlega öflug
og flattist verksmiðjuhúsið út. Ekki
er talið líklegt að nokkur sem var
þar við störf hafi komist lífs af.
Fljótlega eftir slysið þustu grátandi
ættingjar verkamannanna á vett-
vang en lögregla hleypti þeim ekki
inn á svæðið. Nú er rannsakað hvað
olli sprengingunni. ■

Í MENNTAMÁLANEFND
Magnús Þór hefur komið í stað Sigurjóns
Þórðarsonar í menntamálanefnd Alþingis.
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REYKJAVÍK
Sérfræðingar segja minnstan samdrátt í greiðslum vaxtabóta hjá þeim hópum sem mest skulda. Einn viðmælenda blaðsins segir að
vaxtabætur hans skerðist nú um rúmar 100 þúsund krónur milli ára, án þess að aðrir ytri þættir á borð við laun, skuldir, eða fjölda

barna, hafi breyst.
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Forseti Ítalíu:

Ræðir við
formenn

RÓM, AP Forseti Ítalíu hóf viðræð-
ur við formenn ítölsku þingflokk-
anna um myndun nýrrar ríkis-
stjórnar. Silvio Berlusconi forsæt-
isráðherra baðst lausnar á mið-
vikudag, en sagðist hafa í hyggju
að mynda aðra ríkisstjórn. 

Carlo Azeglio Ciampi forseti á
tvo kosti í stöðunni; hann getur
annað hvort rofið þing og boðað
til kosninga eða valið einhvern til
að mynda nýja stjórn sem situr
þar til kjörtímabilinu lýkur um
mitt næsta ár. Berlusconi virðist
viss um að geta myndað nýja
stjórn vandræðalaust, en ítalskir
stjórnmálaskýrendur segja að
það muni krefjast mikillar jafn-
vægislistar. ■





1Hvaða forseti Suður-Ameríku var
sviptur völdum í fyrradag?

2Hverjir standa að nýju dagblaði sem
stendur til að gefa út?

3Hvað heitir nýr þjálfari handboltaliðs
karla hjá Fram?

SVÖRIN ERU Á BLS. 50

VEISTU SVARIÐ?

8 22. apríl 2005 FÖSTUDAGUR

Eitt félag af 24 felldi heildarsamning BHM:

Sálfræðingar vilja 
sér stofnanasamning

KJARAMÁL Sálfræðingar innan
Bandalags háskólamanna hafa
fellt samkomulag sem 24 félög
þess gerðu sameiginlega við ríkið
um kjör. 

Halldóra Friðjónsdóttir, for-
maður Bandalags háskólamanna,
segir félagið þurfa að semja sér
við ríkið sem geti orðið því erfitt.
Hún sé bjartsýn á að fjármálaráð-
herra samþykki heildarsamning-
inn við þau félög sem hafi sam-
þykkt hann. Alls felldu 85 prósent
sálfræðinganna, eða 57 þeirra

sem kusu, samninginn en fjórir
vildu samþykkja hann.

Brynjar Emilsson, formaður
Stéttarfélags sálfræðinga á Ís-
landi, segir félagsmenn ekki hafa
verið tilbúna í að gera sameigin-
legan stofnanasamning með
öðrum, sérstaklega ekki innan
Landsspítala - háskólasjúkrahúss. 

„Við höfum haft ákvæði um
sérfræðiviðurkenningu inni í
stofnanasamningunum og við
sjáum ekki að við fáum það
ákvæði með sameiginlegum

stofnanasamningi,“ segir Brynjar.
Halldóra segir það vonbrigði

að Félag sálfræðinga hafi fellt
samninginn: „En í raun er ótrúlegt
hvað samningurinn hefur fengið
góða kosningu og hvað margir
hafa verið jákvæðir.“ - gag

Vetur og sumar frjósa saman:

Minnkandi líkur með hverju ári
VEÐUR Líkurnar á því að sumar og
vetur frjósi saman fara minnk-
andi með hverju árinu, segir Sig-
urður Ragnarsson veðurfræðing-
ur. Hann segir Íslendinga upplifa
hvern hlýindakaflann á fætur
öðrum. Tvennum sögum fer af
því hvort sumar og vetur hafi
frosið saman aðfaranótt sumar-
dagsins fyrsta. Þjóðsagan hermir
að ef slíkt gerist megi búast við
góðu sumri. 

Árni Sigurðsson, veðurfræð-
ingur hjá Veðurstofu Íslands,
segir að ekki hafi frosið saman á
miðnætti en hins vegar hafi
frost mælst á nokkrum stöðum
síðar um nóttina í Raufarhöfn,

við Miðfjarðarnes við Bakkaflóa
og á Staðarhóli í Aðaldal. Ef litið
sé til þessara staða á norðaust-
urhorninu sé því hægt að segja
að vetur og sumar hafi frosið
saman.

Sigurður segir þó að sam-
kvæmt þeim gögnum sem hann
hafi skoðað sjái hann ekki að
sumar og vetur hafi frosið saman
að þessu sinni. Hann leggur litla
trú á þessa þjóðsögu og segir
ekkert benda til annars en að
næsta sumar verði milt líkt og
síðustu ár en þó megi færa rök
fyrir því að tími sé kominn á
rigningasumar. 

- sgi

440 ungmenni:

Tilbúin til
morðárása

ÍRAN Ríflega 440 írönsk ungmenni
hafa boðið sig fram til að fremja
sjálfsmorðssprengjuárásir gegn
Bandaríkjamönnum í Írak og
Ísraelum í heimalandi þeirra.
Stærstur hluti sjálfboðaliðanna er
konur, að því er fram kemur á
fréttavefnum SF Gate.

Fyrir ráðningu ungmennanna
standa íslömsk öfgasamtök sem
eru lítt þekkt utan Írans en tengj-
ast engu að síður háttsettum
mönnum í ríkisstjórn landsins. Til
dæmis mættu tveir nánir sam-
starfsmenn Khameinis erkiklerks
til samkomunnar þar sem greint
var frá ráðningunni. ■

SUMAR Skátar á öllu landinu gengu
fylktu liði til kirkju í skátamessu í
tilefni sumardagsins fyrsta en
dagurinn hefur ætíð skipað sér-
stakan sess í starfi skátahreyfing-
arinnar. 

Fjölskyldudagskrá var í
hverfum Reykjavíkurborgar og
var boðið upp á ýmislegt til
skemmtunar við frístundaheimil-
in. Börnin gátu hoppað í hoppi-
köstulum, farið í andlitsmálningu
og borðað kandýfloss og pylsur.
Þá var boðið upp á tónlist, leik-
list, dans og söng.

Mikill erill var á söfnum borg-
arinnar enda aðgangur ókeypis í
tilefni Ferðalangs á heimaslóð
sem haldinn var í annað sinn í
gær, en ríflega 100 aðilar ferða-
þjónustu um allt land opnuðu dyr
sínar almenningi.

Veðrið á sumardaginn fyrsta
var milt og nokkuð gott á öllu land-
inu. Nokkuð sólríkt var á Austur-
landi en skýjað í öðrum landshlut-
um. Hiti fór víða yfir tíu gráður og
var vindur hægur víðast hvar. For-
eldrar og börn skemmtu sér vel á
hinum ýmsu uppákomum. Flestir
voru vel klæddir en samt sem
áður ánægðir með veðrið enda
sögðu flestir að það hefði jú oft
verið verra. - sgi

Hátíðarhöld í mildu veðri
Sumardagurinn fyrsti var haldinn hátíðlegur um allt land í gær. Veðrið var milt en sólin lét á sér standa.

Það kom þó ekki í veg fyrir að landinn skemmti sér hið besta á hinum ýmsu uppákomum sem í boði voru.
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A›alfundur
Rau›a kross
Íslands
2005

Aðalfundur Rauða kross Íslands verður haldinn 

í Mosfellsbæ laugardaginn 21. maí nk. 

Dagskrá samkvæmt 5. grein laga félagsins.

Stjórn Rauða kross Íslands

BRYNJAR EMILSSON
Formaður stéttarfélags sálfræðinga segir
félagið ekki kvíða því að semja eitt. Þeir

treysti á aðstoð BHM en hafi einnig góða
menn innanborðs. Tvö félög af 24 um

heildarsamninginn ljúka kosningu í dag.

UNGIR PILTAR Á BIFRÖST
Þessir ungu menn voru á opnum degi hjá
Viðskiptaháskólanum á Bifröst og spurning

hvort þar séu leiðtogar framtíðarinnar á ferð.

Opinn dagur:

Fjölmenni
á Bifröst

SUMAR Fjölmargir nýttu sér góða
veðrið á sumardaginn fyrsta og
litu við hjá Viðskiptaháskólanum
á Bifröst en skólinn var með opinn
dag. Gestum og gangandi var
kynnt starfsemi skólans og nem-
endur skólans sýndu vistarverur
sínar og þá aðstöðu sem þeir hafa
til náms. 

Þetta er árlegur viðburður hjá
háskólanum. A. Agnes Gunnars-
dóttir, kynningarfulltrúi skólans,
sagði í samtali við Fréttablaðið að
dagurinn hefði tekist vel. „Í fyrra
bökuðum við 700 vöfflur en í ár
urðum við að baka 1.500 vöfflur
svo að aðsóknin var góð.“

- amg

Veður næstu daga:

Sumarið
er komið

VEÐUR Menn eiga að flýta sér að
pakka niður vetrarflíkunum og
viðra fellihýsin og hjólhýsin,
segir Sigurður Ragnarsson veður-
fræðingur, sem telur að sumarið
sé komið. Hann telur aðeins þá
staðreynd að ekki er enn búið að
opna tjaldstæðin koma í veg fyrir
tjaldferðalag um helgina.

Útlit er fyrir gott veður næstu
daga, hægan vind og víða bjart
veður. Fremur hlýtt verður um
allt land og ekki ósennilegt að hit-
inn nái 12 til 15 gráðum á Norður-
landi inni á fjörðum en kaldara
verði á útnesjum. Fyrir sunnan
verður hiti um 10 gráður. - sgi
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SÁPUKÚLUR
Sápukúlurnar liðuðust fallega í blíðviðrinu

á sumardaginn fyrsta.
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SUMARLEG NESTISFERÐ
Þær Hulda Björk, Þórey og Borghildur eyddu sumardeginum fyrsta með börnum og barnabörnum í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum. Þær

byrjuðu á því að skoða dýrin og fara í leiki og lögðu síðan þennan sumarlega dúk á borð og borðuðu nesti.

PYLSA OG KÓK
Þessi unga pæja gæddi sér á þjóðarréttin-
um við félagsheimilið Frostaskjól í Vestur-

bænum.

Í RAFMAGNSLEST
Þær Sigríður og Elisabetta fóru í rafmagnslestina í húsdýragarðin-
um ásamt þeim Stefáni Eðvarði og Alexander. Elisabetta, sem er

frá Ítalíu en hefur búið hér í fjögur ár, var hæstánægð með
veðrið enda hvorki rok né snjór.

SKÁTAR Í SKRÚÐGÖNGU
Mikið var um að vera hjá skátunum á Akureyri í gær, sumardaginn

fyrsta, og gengu þeir fylktu liði frá verslunarmiðstöðinni Sunnuhlíð og
að Glerárkirkju en þar var skátamessa. Eftir hádegi kynntu skátarnir

sumarstarfsemi sína á Hömrum. 
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STAR BRONZER
GY LLT  O G  T Ö F R A N D I  H Ú Ð

VORLEGIR DAGAR 22. - 27. APRÍL
Snyrtifræðingur frá LANCÔME kynnir það allra nýjasta:
Með STAR BRONZER línunni getur þú sjálf stjórnað lit og áferð
húðarinnar. Hvort heldur sem þú kýst dekkri húð, gylltan lit, tindrandi
eða glitrandi áferð – daglega.

Sólarpúður, glitrandi olía, varagloss og margt fleira.

FLASH BRONZER sjálfbrúnandi vörurnar tryggja fallegan og
endingargóðan lit.

> Hydra Zen krem 15ml
> Tonique Douceur andlitsvatn 50ml
> Galateis Claré hreinsimjólk 50ml
> Body Sculptesse grennandi gel 15ml

> Hair Sensation nærandi hármaski 15ml
> Hypnôse mini maskari svartur
> Attraction ilmur 7ml

Verðmæti kaupaukans er kr. 4.800.-

Glæsileg gjöf fylgir þegar keyptar eru LANCÔME vörur fyrir 5.500 kr. eða meira:*
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SUMARHÚSABYGGÐ Íslendingum
sem kaupa sér sumarhús á Spáni
hefur fjölgað stórlega á undan-
förnum árum. Talið er að nokkur
hundruð Íslendingar eigi fast-
eignir á svæðinu kringum borgina
Alicante á Costa Blanca. Fjöldi Ís-
lendinga á svæðinu þegar flest er
á vorin og haustin samsvarar
meðalstóru bæjarfélagi á lands-
byggðinni, sex til áttahundruð
manns.

Stór hluti þessa fólks er í
Félagi sumarhúsaeigenda á Spáni
en það var stofnað 1989. Guð-
mundur Heiðarsson er formaður
félagsins og hann segir íslenskum
húseigendum á Spáni hafa fjölgað
verulega á síðustu árum.

„Það varð mikil aukning fyrir
sex árum og svo aftur fyrir tveim-
ur til þremur árum,“ segir hann.
Mikið af þessu fólki er komið á
eftirlaun að sögn Guðmundar og
býr margt af því lungann úr árinu
þarna suðurfrá enda fær fólk mun
meira fyrir eftirlaunin sín á Spáni
en á Íslandi.

„Ætli það séu ekki 150-170
manns sem hafa vetursetu
þarna“, segir hann. Margt af því

fólki dvelst síðan hér heima yfir
sumartímann og leigir eða lánar
þessar eignir sínar á Spáni. 

Gríðarleg uppbygging hefur
átt sér stað á þessu svæði sunnan
við Alicante þar sem flestir Ís-
lendingarnir hafa keypt sér hús
og er Íslendingabyggðin hvað
þéttust í og við bæinn Torrevieja.
Guðmundur segir fólk kaupa alls
kyns eignir, bæði íbúðir og ein-
býlishús.

„Ég gæti trúað að verð fyrir
80-100 fermetra hús á þessu
svæði sé í kringum 10-12 milljón-

ir króna.“ Margir fjármagna
húsakaup á Spáni með því að selja
eignir hér heima eða minnka við
sig og nota mismuninn til húsa-
kaupa í sólinni. Aðrir fá lán í
bönkum á Spáni en þar sem þeir
lána ekki eftirlaunafólki segist
Guðmundur vita til þess að fólk
skrái eignir sínar þarna á börn sín
til að fá lán.

„Börnin erfa þetta hvort eð er
þegar upp er staðið,“ segir Guð-
mundur Heiðarsson, formaður
Félags sumarhúsaeigenda á
Spáni. ssal@frettabladid.is

KRÍAN ER KOMIN
Fyrsta kría ársins sást rétt fyrir klukkan 6 í
gærmorgun á Höfn í Hornafirði. Það var

Þórir Snorrason fuglaáhugamaður sem var
svo árrisull en fyrsta krían kemur að jafn-

aði upp úr 20. apríl til landsins.
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Deilur um söluna á Straumi halda áfram:

Segir Íslandsbanka 
brjóta eigin reglur

VIÐSKIPTI Þórður Már Jóhannes-
son, forstjóri Straums, telur að
stjórn Íslandsbanka hafi skaðað
trúverðugleika bankans og þar
með brotið gegn eigin verklags-
reglum með sölu á Sjóvá Almenn-
um til stjórnarmanns.

„Hvernig er hægt að halda því
fram að viðskiptin séu ekki tor-
tryggileg eða til þess falin að
kasta rýrð á trúverðugleika og
orðstír bankans þegar fyrir liggur
að stjórnin kaus að kanna ekki
hvort hægt væri að fá hærra verð

fyrir eignina?“ spyr Þórður Már.
Forsvarsmenn Straums höfðu

lýst áhuga á að kaupa Sjóvá en
fengu ekki færi til að setja fram
formlegt tilboð þegar hafist var
handa við að selja Þætti ehf.,
félagi í eigu Karls Wernerssonar,
stjórnarmanns í Íslandsbanka,
hlutinn.

Þórður segir að stjórn bankans
hafi borið skylda til að láta reyna
á hvort unnt væri að fá hærra
verð fyrir hlutinn. Hann vísar
einnig á bug fullyrðingum Einars

Sveinssonar, stjórnarformanns Ís-
landsbanka, um Straumur yrði
ekki heppilegur eigandi vegna
skorts á reynslu í einstaklingsvið-
skiptum. Þórður bendir á að innan
Straums sé slík reynsla miklum
mun meiri en hjá hinu nýstofnaða
eignarhaldsfélagi sem keypti
Sjóvá. - þk

Starf í þágu barna:

Styrktu þrjú
verkefni 

STYRKIR Þrjú verkefni fengu styrk
frá Barnavinafélaginu Sumargjöf í
gær, en alls bárust 30 umsóknir um
styrk.

Anna C. Leplar myndmennta-
kennari og Margrét Tryggvadóttir
bókmenntafræðingur fengu styrk
vegna gerðar listaverkabókar fyrir
börn. Elfa Lilja Gísladóttadóttir tón-
listarkennari fékk styrk fyrir þró-
unarverkefnið Hring eftir hring
sem felst í námsefnisgerð í tónlist
og hreyfingu fyrir elstu börn leik-
skóla. Þá var Röddum, samtökum
um vandaðan upplestur og frásögn,
einnig veittur styrkur. Hver styrk-
ur nemur hálfri milljón króna. -bs

DRENGURINN SEM VAR SKOTINN AF HAND-
RUKKURUM Á AKUREYRI KOMINN Í MEÐFERÐ:

– Byssumennirnir á 

Akureyri ganga lausir

– Hlógu að drengnum

blóðugum í snjónum

– DV hitti ofbeldis-

mennina á vettvangi

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

„VIÐ STÚTUM 
HONUM BARA 
ÞEGAR HANN 
KEMUR ÚT“

„VIÐ STÚTUM 
HONUM BARA 
ÞEGAR HANN 
KEMUR ÚT“

Akureyri:

Skotið á stræt-
isvagnaskýli

SKEMMDARVERK Aðfaranótt síðast-
liðins þriðjudags voru unnar mikl-
ar skemmdir á strætisvagnaskýl-
um á Akureyri þegar brotnar voru
dýrar örygg-
isrúður í
fimm skýlum.
Lögreglan tel-
ur að sumar
rúðurnar hafi
verið brotnar
með grjóti en
skotið hafi
verið á aðrar
með kröftugri
byssu. Málið
er í rannsókn en tjónið er metið á
um 300 þúsund krónur. - kk

Hass og amfetamín:

Fíkniefni á
Suðurnesjum
LÖGREGLUMÁL Tvö fíkniefnamál
komu upp í umdæmi lögreglunnar
í Keflavík í fyrrinótt. 

Þrír menn yfir tvítugu voru
teknir með minniháttar magn af
hassi við Njarðvík. Þeir voru í bíl
sem lögreglan stöðvaði. 

Lögreglan stöðvaði einnig för
tveggja manna á þrítugsaldri á
Grindavíkurvegi. Í ljós kom að
þeir voru með nokkur grömm af
amfetamíni.

Lögreglan telur fíkniefnin hafa
verið til einkaneyslu og hefur
sleppt mönnunum. Þeir eiga von á
sektum. - gag

TÆPAR 27 ÞÚSUND KRÓNUR Á
BROT Héraðsdómur Austurlands
dæmdi mann til greiðslu 80 þús-
und króna sektar vegna þriggja
brota. Var þar um að ræða fíkni-
efnalagabrot, áfengislagabrot og
líkamsárás og skal hann gista
fangageymslur í fjórtán daga
greiði hann ekki sektina.

SEKT OG SVIPTING Annar maður
sem áður hefur komið við sögu
lögreglu vegna áfengislagabrota
hlaut dóm fyrir Héraðsdómi
Austurlands vegna ölvunarakst-
urs í Neskaupstað. Var hann
sviptur ökuleyfi í eitt ár og
dæmdur til greiðslu hundrað þús-
und króna sektar.

SVIPTUR ÖKULEYFI ÆVILANGT
Annar Austfirðingur var sviptur
ökuleyfi ævilangt vegna ölvun-
araksturs en maðurinn sem er
ungur að árum hefur ítrekað
brotið áfengislög bæði hérlendis
og erlendis.

FANGELSI FYRIR LÍKAMSÁRÁS
Maður var dæmdur til 45 daga
fangelsisvistar fyrir Héraðsdómi
Austurlands fyrir líkamsárás.
Var refsingin skilorðsbundin til
tveggja ára þrátt fyrir alvarleg
meiðsl þess sem fyrir árásinni
varð. Nefbrotnaði sá og missti
framtönn en árásin þótti tilefnis-
laus með öllu.
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Fjöldinn samsvarar
meðalstóru bæjarfélagi
Mörg hundruð Íslendingar búa lungann úr árinu á Spáni og hefur þeim fjölg-

að verulega á síðustu árum. 80-100 fermetra hús fást fyrir 10-12 milljónir.

SUMARHÚS Á SPÁNI
Æ fleiri Íslendingar kjósa að eyða ævikvöldinu suður á Spáni. Fjöldi húseigenda þar hefur

vaxið gríðarlega á undanförnum árum.

■ DÓMSMÁL

Á AKUREYRI
Í skýlunum eru dýr

öryggisgler.

QUITO, AP Brasilísk stjórnvöld hafa
skotið skjólshúsi yfir Lucio Guti-
errez, fyrrum forseta Ekvador,
sem ekvadorska þingið svipti
völdum á miðvikudag. Gutierrez,
sem um hríð hefur verið sakaður
um valdníðslu, dvelur nú í brasil-
íska sendiráðinu í Quito en verður
fluttur til Brasilíu innan skamms. 

Alfredo Palacio varaforseti
hefur tekið við stjórnartaumun-
um. Hann hefur þegar lofað að
efna til þjóðaratkvæðagreiðslu og
stjórnlagaþings til að endurskoða
stjórnskipan landsins. Gutierrez
er þriðji forseti Ekvador sem
hefur verið settur af á síðustu átta
árum. Margir Ekvadorar eru æfir
yfir að hann fái að yfirgefa landið
en verði ekki látinn svara til saka.
Hundruð manna flykktust að
brasíliska sendiráðinu og kröfð-
ust þess að hann yrði framseldur.
Mótmælasamkoman leystist frið-

samlega upp þegar lögreglan kom
á vettvang. 

Gutierrez varð forseti árið
2003 og gaf sig út fyrir að gæta
hagsmuna hinna fátæku. Hann
reitti hins vegar marga landa
sinna til reiði með niðurskurði í
efnahagsmálum. Kornið sem
fyllti mælinn var þegar hann snið-
gekk hæstarétt landsins fyrir
skemmstu. ■

Gutierrez hyggst flýja land:

Fær pólitískt 
hæli í Brasilíu

KRAFIST AFSAGNAR
Múgur flykktist að þinghúsi Ekvador og
krafðist þess að Gutierrez segði af sér.

Þingið svipti hann völdum síðar um daginn. 

Filippseyjar:

Frelsaðar úr
klóm ræningja
MANILA, AP Filippeyskir hermenn
frelsuðu í gær 13 konur úr klóm
mannræningja eftir mikinn elting-
arleik. Tveir ræningjanna lágu í
valnum eftir að til átaka kom og
einn hermaður. Íslamskir skærulið-
ar aðstoðuðu hermennina í leitinni.

Glæpamennirnir höfðu degin-
um áður gómað 22 kvenkyns há-
skólanema en fljótlega létu þeir
níu þeirra lausar þar sem þær
voru múslimar. Fóru þeir með
hina gíslanna djúpt inn í frum-
skóginn. Ekki er vitað hverjir
voru að verki en talið er að mann-
ræningjarnir tilheyri klofnings-
hópi íslamskra öfgamanna. ■

■ NOREGUR
KONA ÁKÆRÐ FYRIR NAUÐGUN
23 ára gömul kona hefur verið
ákærð fyrir að hafa nauðgað
manni á meðan hann svaf. Lífsýni
úr konunni fundust á nærfatnaði
og kynfærum mannsins. Hún
segir að samfarir þeirra hafi ver-
ið með beggja vilja. Konan hefur
áður verið dæmd fyrir kynferðis-
brot, þá gegn unglingsstúlku.

KÓNGURINN ÚTSKRIFAÐUR Har-
aldur Noregskonungur hefur ver-
ið útskrifaður af sjúkrahúsi en
hann gekkst undir hjartaaðgerðir
fyrr í mánuðinum. Þótt bati hans
hafi verið með ágætum mun hann
samt gista á sjúkrahúsinu næstu
vikur til vonar og vara.

ÞÓRÐUR MÁR JÓHANNESSON
Forstjóri Straums er mjög ósáttur við þá
ákvörðun stjórnar Íslandsbanka að selja
stærstan hlut í Sjóvá til stjórnarmanns án

þess að gefa öðrum færi á að bjóða í hlutinn.
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Jesús, Kuthumi og 
Búdda knúðu dyra
Wesak hátíðin er haldin
um helgina en hún er
sögð helgasta hátíð ljóss-
ins. „Hápunktur á hinni
niðurstígandi andlegu
orku fyrir plánetuna,“
segir skipuleggjandinn.

„Einu sinni á ári, á ákveðnu
augnabliki, mætist guðdómurinn
gegnum Búdda, Krist og mann-
kynið. Þess vegna er þetta talin
helgasta hátíð og helgustu dagar
og helgasta stund ársins,“ segir
Karl Þorsteinsson, leiðbeinandi í
Andlega skólanum og skipuleggj-

andi hátíðarinnar. Dregur hún
nafn sitt af Wesak dalnum í
Himalaya en þar hefur hátíðin
verið haldin í langan tíma. 

„Mannkynið fær talsvert út úr
þessu þótt það sé ekki meðvitað
um það. Við sem tökum þátt erum
hins vegar afar meðvituð um það
og fáum mjög mikið út úr þessu,“
segir Karl. 

Hátíðin hefst í kvöld og stend-
ur fram á sunnudag og er haldin í
Síðumúla 15.

Um Karl og Andlega skólann
má annars lesa á heimasíðu skól-
ans vitund.is/andlegiskolinn. Þar
segir meðal annars að í september
árið 1999 þegar Karl fór einu sinni
inn á við og kallaði á meistara

sinn og leiðbeinendur til þess að
skoða þá leið sem hann ætti að
fara varðandi þróun sína, þá var
bankað á dyrnar í hjartastöðinni
en þar var umræddur fundur
haldinn og þegar hann opnaði
dyrnar þá birtust honum óvænt
Jesús, Kuthumi og Buddha Lá-
varður (núverandi Lógos Jarðar).
Hann bauð þeim inn og Kuthumi
hafði orð fyrir þeim en Meistari
Jesú og Buddha Lávarður voru
þögulir með. Buddha svífandi í
lótusstellingu.

Kuthumi vildi að Karl færi all-
ar þær leiðir sem hann hefði iðkað
og ræktaði öll þau fræði sem hann
hefði kynnt sér og kenndi þau öðr-
um, því fólk væri svo margbreyti-

legt að leiðirnar þyrftu að vera
margar þannig að allir gætu fund-
ið leið við sitt hæfi. Þetta varð til
þess að Karl stofnaði Andlega
Skólann.

bjorn@frettabladid.is

SVONA ERUM VIÐ

Inga María Brynjarsdóttir, grafískur
hönnuður, er að verða móðir í annað
sinn eftir fjórar vikur og hlakkar mikið
til. Fyrir á hún eina fimm ára stelpu,
auk þess sem nýlega bættist hundur í
fjölskylduna. „Það er endalaust verið
að stækka,“ segir Inga Maja og hlær.
Inga Maja vinnur heima. Hún er núna
að vinna við leirmyndagerð og gera
hreyfimyndir fyrir litlar auglýsingar og
eitt leikrit. Hreyfimyndirnar segir hún
að séu notaðar bæði vegna þess að
erfitt sé að framkvæma hugmyndirnar
í raunveruleikanum auk þess sem
þær veiti skemmtilega sýn á hlutina.
„Ég var líka að klára námskeið fyrir
krakka í myndasögugerð, sem er frá-
bært og gefandi,“ segir Inga Maja.
Íþrótta og tómstundaráð stendur fyrir

námskeiðinu og kennir María rúmlega
fjörutíu börnum á aldrinum 9 til 12
ára sem hafa áhuga á myndasögum.
Hún kennir þeim hvernig myndasögu-
gerðin fer fram frá grunni en segist
reyndar leyfa þeim að vera svolítið
frjálsum. Hún segir að margt af því
sem krakkarnir séu að gera alveg frá-
bært og hefur fulla trú á því að sumir
þeirra verði listamenn síðar á ævinni.
Inga María er líka mjög ánægð með
velgengni mannsins síns, Þórs Hall-
grímssonar, sem spilar í hljómsveit-
inni „Reykjavík!“en hún tróð meðal
annars upp á hátíðinni Aldrei fór ég
suður á Ísafirði um páskana. Inga
Maja ætlar að taka því rólega í sumar
og halda áfram að vinna að ýmsum
verkefnum.

Móðir í annað sinn
HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? INGA MARÍA BRYNJARSDÓTTIR, GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR

Söluumboð:
Bílás sf., Akranesi  -  BSA, Akureyri  -  Betri bílasalan, Selfossi  -  SG Bílar, Reykjanesbæ

                        1.720.000 kr.
Komdu, reynsluaktu og gerðu verðsamanburð.
Gæðin eru augljós.
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A Mazda er japanskur bíll, framleiddur í  Japan sem vermir nú

toppsætið  samkvæmt stærstu gæðakönnun Evrópu og skarar
fram úr hvað varðar endingu og lága bilanatíðni.

Aukahlutir á mynd: álfelgur
Mazda3 T 5 dyra 1,6 l  kostar aðeins

Gleðilegt
   Mazda-sumar

Vegna árshátíðar starfsfólks Ræsis hf.
verður þjónusta í lágmarki föstudaginn
22. apríl.
Lokað verður laugardaginn 23. apríl.

Viðskiptavinir eru beðnir velvirðingar
á óþægindum sem af þessu
kunna að hljótast.

BYR Í SEGLIN Friðrik, krónprins Dana, og
María krónprinsessa blása bréfbátum byr í
seglin á Expo 2005 sýningunni sem fram
fer í Japan um þessar mundir. 

KARL ÞORSTEINSSON „Mannkynið fær tals-
vert út úr þessu þótt það sé ekki meðvitað um
það. Við sem tökum þátt erum hins vegar afar
meðvituð um það og fáum mjög mikið út úr
þessu.

5.775 ERU Í KAÞÓLSKU
KIRKJUNNI Á ÍSLANDI

HEIMILD: HAGSTOFAN



Ævintýraheimur á eigin vegum
www.icelandair.is/thyskaland
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Hafið samband við söluskrifstofur Icelandair eða við Fjarsölu Icelandair 
í síma 50 50 100 (svarað mánud. - föstud. kl. 9-17, laugard. kl. 9-17 og 
á sunnudögum kl. 10-16).

Frankfurt – München – Berlín
Icelandair býður flug og bíl til þriggja áfangastaða í Þýskalandi í sumar.
Nú er tækifærið til að láta drauminn rætast og eiga ógleymanlega 
sumarleyfisdaga á eigin vegum um fegurstu slóðir Evrópu.

 

Verð frá 29.478 kr.
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn í bíl í A-flokki í eina viku.  Berlín 6.-13. júní. 
(Verð frá 38.990 kr. m.v. 2 fullorðna).

Gaman að skoða
• „Rómantíska leiðin“ frá Würzburg suður til Alpafjalla og til Füssen, 
 um fagrar sveitir og stórbrotin fjallahéruð, kastalaslóðir, hlýleg þorp 
 og sögufræga bæi. 
• Stórbrotin náttúrufegurð í Bayern og Alpadölum suður af München.
• Rínardalur, frá Koblenz suður til Bingen.  
• Neckardalur með Heilbronn, Eberbach og Heidelberg.
• Bodenvatn og Svartiskógur, Freiburg, Karlsruhe og Darmstadt.
• Köln, Strassborg, Trier, Stuttgart, Nürnberg.
• Dresden, Leipzig og Harzfjöll.

Icelandair tekur við 
MasterCard ferðaávísun 
í allt flug, þ.m.t. netflug

 Þetta flug gefur 3600 Vildarpunkta.

Flug og bíll

VR orlofsávísun

Munið ferða-
ávísunina
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SOMMAR 
blómapottur 
Ø14 H13 sm

190,-

ORUST stóll
11.800,-

SOMMAR 
nestispokar
24x23 sm 10 stk.

150,-

SKÄRÖ 
borð og stóll

IKEA PS BESTÖ 
grill

4.900,-

ORUST bekkur

14.900,-
SOMMAR ferðakollur

590,-3.990,-
2.490,-

DYNING hengirúm 110x225 sm

2.990,-

SOMMAR servíettur 
24x24 sm 50 stk.

95,-

SOMMAR dósir 3 stk.

690,-

SOMMAR
sogrör 200 stk.

95,-

SOMMAR 
skraut 10 sm

95,-

RAKÖ sessa
34x34 sm

190,-

SKINA órói
drekaflugur 

1.790,-



asumar

Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | Mánudaga - föstudaga kl. 10:00 - 18:30 | www.IKEA.is

290,-

Salat Baccalao

4.990,-
TÄRNÖ borð og tveir stólar

SOMMAR flugnaspaði
95,-

SOMMAR 
sprittkertastjaki

95,-

PLAST salatskál, bollar og diskar
samtals 13 stk.

1.690,- FAGELÖ blómapottaskraut
H113 sm

1.490,-
SOMMAR
lukt 19x16 sm

690,-

TISTELÖ 
bali Ø47 H60

ÄPPLARÖ stóll4.900,-
4.900,-

BOLLÖ 
borð 60x60 sm

2.990,-

SOMMAR karfa
Ø33 sm

290,-BRAMÖN sessa
44x44 sm

790,-

SOMMAR íspinnamót 6 stk.

195,-

BRYNET 
skurðarbretti m/hníf
20x16 sm

390,-
BRÄMÖN 
sessa í sólstól
190x48 sm

2.490,-
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Flokkarnir fá minnst
300 milljónir árlega
Fyrirtæki og einstaklingar nýta sér í auknum mæli skattfrádrátt með framlögum til líknarstarfsemi, menning-
armála og stjórnmálaflokka. Framlög ríkisins til stjórnmálaflokka hafa aukist um 40 prósent á fimm árum.

Lög um tekju- og eignaskatt
heimila fyrirtækjum og
einstaklingum að draga frá

skattstofni framlög til menning-
armála, líknarstarfsemi, stjórn-
málaflokka, vísindastarfsemi og
kirkjufélaga. Í skýrslu forsætis-
ráðherra um fjárframlög til
stjórnmálastarfsemi er greinar-
gerð sem bendir til þess að fyrir-
tæki og einstaklingar nýti sér
frádrátt af þessum toga í aukn-
um mæli. Frádráttarbær fram-
lög og gjafir námu að jafnaði um
230 þúsund krónum á hvert fyr-
irtæki eða einstakling árið 1998.
Árið 2004 voru framlög og gjafir
af þessum toga svipuð, um 236
þúsund krónur að jafnaði á hvert
fyrirtæki og einstakling. Heild-
arupphæðin hafði þó hækkað á
tímabilinu úr 253 milljónum
króna á verðlagi dagsins í dag í
liðlega 680 milljónir króna. Ekki
kemur fram í skýrslunni hversu
mikið af þessari upphæð rann til
stjórnmálaflokkanna.

295 milljónir frá ríkinu
Í skýrslunni kemur jafnframt

fram að opinber framlög til
stjórnmálaflokkanna hafa á
fimm árum aukist um 40 millj-
ónir króna á núvirði. Framlögin
til þeirra námu á verðlagi dags-
ins í dag um 160 milljónum
króna árið 2000 en voru orðin
um 200 milljónir króna í fyrra. 

Þingflokkar fá auk þess
framlög til sérfræðilegrar að-
stoðar og hefur svo verið frá því
árið 1971. Allir flokkar fá
ákveðna lágmarksupphæð en
auk þess koma til greiðslur fyrir

hvern þingmann. Þessi upphæð
nam á síðasta ári samtals um 55
milljónum króna.

Árið 2001 komu til sögunnar
fjárframlög til stjórnmálaflokk-
ana til að mæta auknum kostn-
aði vegna stækkunar lands-
byggðarkjördæmanna. Þessi
upphæð nam samtals 40 milljón-
um króna í fyrra.

Á verðlagi dagsins hafa því
opinber framlög til stjórnmála-
flokkanna hækkað um nærri 40
prósent frá árinu 2000. Þau
nema samtals 295 milljónum
króna á þessu ári. Ekki er vitað
hversu há framlög fyrirtækja
og einstaklinga eru til stjórn-
málaflokkanna. En þótt einungis
10 prósent af um 680 milljóna
króna framlögum og gjöfum
fyrirtækja og einstaklinga í
fyrra hefðu runnið til stjórn-
málaflokkanna mætti bæta
nærri 70 milljónum króna við þá
upphæð.

Greco-nefndin telur reglur skorta
Vaxandi umræða hefur verið

um fjárreiður stjórnmálaflokk-
ana á síðustu misserum og
hugsanlega lagasetningu um
fjármál þeirra. Þau sjónarmið
hafa komið fram að mikilvægt
sé að fjárstuðningur fyrirtækja
við stjórnmálaflokka sé gagn-
sær og rétt sé einnig að hafa
eftirlit með því hvernig þeir
verji opinberum framlögum. Í
skýrslu forsætisráðherra er
vísað til tilmæla sem ráðherra-
nefnd Evrópuráðsins sam-
þykkti að beina til aðildarríkja
um sameiginlegar reglur gegn
spillingu í tengslum við fjár-
mögnun stjórnmálaflokka og
kosningabaráttu.

Í tilmælunum er lögð áhersla
á að ríkið veiti stjórnmálaflokk-
unum stuðning og sjái til þess að
fjárstyrkur af hendi hins opin-
bera eða einkaaðila trufli ekki
sjálfstæði flokkanna. Aðildar-
ríkjunum er ætlað að grípa til
aðgerða sem komi í veg fyrir
hagsmunaárekstra, tryggi gegn-
sæi fjárframlaga og komi í veg
fyrir leynileg framlög til stjórn-
málaflokka. Þessi tilmæli eru
ekki bindandi fyrir Ísland sam-
kvæmt þjóðarrétti. Í skýrslu
forsætisráðherra er minnt á að
Greco-nefndin svokallaða, sem
kannar og metur spillingu á veg-
um Evrópuráðsins, hafi farið
yfir stöðuna á Íslandi. Nefndin
lýsti sérstökum áhyggjum af
skorti á reglum um fjármögnun
íslenskra stjórnmálaflokka
síðast þegar hún mat stöðuna
hérlendis.

Nýjar tillögur fyrir áramót
Eins og fram hefur komið

hyggst Halldór Ásgrímsson for-
sætisráðherra skipa þver-
pólítíska nefnd sem ætlað er að
endurskoða ýmis atriði sem
snerta fjármál stjórnmálaflokk-
anna. Hann telur eðlilegt að
nefndin fjalli um fjármálaum-
gjörð stjórnmálanna í heild.
Nefndin gæti einnig fjallað um
hvort gera skuli kröfu til ráð-
herra og þingmanna um að þeir
upplýsi um fjármálaleg eða
stjórnunarleg tengsl sín við
fyrirtæki. Halldór hefur skrifað
formönnum stjórnmálaflokk-
anna og óskað eftir tilnefningu
þeirra í nefndina og er henni
ætlað að skila tillögum fyrir lok
þessa árs.

johannh@frettabladid.is

Héðinsfjarðargöng eru aftur komin inn í
umræðuna eftir að samgönguráðherra
tilkynnti að göngin væru aftur komin á
dagskrá.
Göngin voru upphaflega sett á vegáætl-
un árið 2000 og stóð til að framkvæmd-
ir hæfust eigi síðar en haustið 2003. 
Í júlí það ár komst málið hins vegar í
uppnám þegar ríkisstjórnin tilkynnti að
gangagerðinni hefði verið slegið á frest
vegna hættu á þenslu í efnahagslífinu.
En nú eru þau aftur komin á dagskrá,
stefnt er að útboði í haust og gert ráð
fyrir að framkvæmdir hefjist sumarið
2006 og ljúki undir lok árs 2009. 
Um er að ræða tvenn jarðgöng, önnur
frá Ólafsfirði yfir í Héðinsfjörð upp á
tæpa sjö kílómetra og hin göngin frá
Héðinsfirði yfir í Siglufjörð upp á rúm-

lega þrjá og hálfan kílómetra. Samtals
yrðu þessi göng því um tíu og hálfur
kílómetri.
Kostnaður við göngin er áætlaður tæpir
sjö milljarðar króna. Vegagerðin reiknar
með að um 350 bílar muni aka um
göngin á sólarhring.
Fastlega má gera ráð fyrir að Héðins-
fjarðargöng muni kalla á aðrar um-
fangsmiklar framkvæmdir í vegamálum
á Tröllaskaga. Til að komast í Héðins-
fjarðargöng þarf að aka gegnum önnur
göng hvorum megin sem komið er að.
Múlagöng tengja Ólafsfjörð við Eyjafjörð
en þau voru tekin í notkun 1991. Þau
eru tæplega þrír og hálfur kílómetri á
lengd en sá galli er á gjöf Njarðar að
þau eru einbreið og bera því mun
minni umferðarþunga en Héðinsfjarðar-

göng. Sama er að segja um Strákagöng,
sem tengja Siglufjörð við utanverðan
Skagafjörð. Þau eru aðeins 800 metra
löng og sannarlega barn síns tíma en
þau voru tekin í notkun 1967.
Ljóst má vera að gerð Héðinsfjarðar-

ganga mun kalla á breikkun Múla- og
Strákaganga og hafa menn reiknað
þann kostnað upp á að minnsta kosti
þrjá milljarða. Heildarkostnaður við
Héðinsfjarðargöng yrði því 10 milljarðar
þegar upp væri staðið.

Kalla á aðrar framkvæmdir
FBL-GREINING: HÉÐINSFJARÐARGÖNG

Eðlilega að 
öllu staðið

Tekist hefur að smala fleiri þúsundum
manna í Samfylkinguna að undan-
förnu. Flosi Eiríksson er formaður kjör-
stjórnar.

Er smölun fólks á þennan hátt eðli-
legur hluti af kosningaferlinu?
Tvímælalaust. Þarna er um að ræða
fólk sem vill hafa áhrif og láta til sín
taka og grípur tækifærið þegar kosning
um leiðtoga flokksins stendur yfir enda
þá kjörinn tími til að hafa áhrif með af-
gerandi hætti.

Getur það ekki gefið ranga mynd af
vilja þeirra þúsunda sem hafa verið í
flokknum í áraraðir en hlaupa ekki
til rétt fyrir hverjar kosningar?
Það tel ég ekki. Þarna er um fólk að
ræða sem er stuðningsmenn flokksins
þrátt fyrir að það hafi ekki verið form-
lega skráð í flokkinn áður og vill hafa
áhrif á sína framtíð.

FORMANNSKJÖR
SAMFYLKINGARINNAR

SPURT & SVARAÐ
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UMRÆÐUR Á ALÞINGI Vegna þess að framlög til stjórnmálaflokka heyra undir sama lið
hjá skattinum og framlög til menningar- og góðgerðamála, svo eitthvað sé nefnt, er ekki
hægt að slá því föstu hversu há framlög fyrirtækja til flokkanna eru. Hafi einungis 10 pró-
sent af um 680 milljóna króna framlögum og gjöfum fyrirtækja og einstaklinga í fyrra
runnið til stjórnmálaflokkanna þýddi það nær 70 milljóna króna framlög.

JÓHANN HAUKSSON 
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTASKÝRING
FJÁRMÁL STJÓRNMÁLA-
FLOKKA



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

Afnemum VSK
af öllum fatnaði

Álagður virðisaukaskattur á fatnað á Íslandi er

24,5% sem jafngildir 19,68% afslætti.

TAX
FREE
DAGAR

Um helgina færðu allan dömu-,

herra- og barnafatnað, undirföt,

sokka, og sokkabuxur án VSK.

Dagana 22.-24. apríl afnemum 

við VSK af öllum fatnaði í 

verslunum Hagkaupa.  







Um tekjumuninn
Ísland er auðugt land og þess vegna er
það óafsakanlegt að þar búi um 20
þúsund manns við svo kröpp kjör að
þau geti ekki notið þeirra lífsgæða sem
flestir telja eðlilegan hluta af daglegu
lífi okkar. Það er sárt til þess að vita að
6% barna á Íslandi búi á heimilum sem
þurfa á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga að
halda. Það á að vera forgangsmál að út-
rýma fátækt á Íslandi. Jafnaðarstefna er
ekki á móti auðlegð heldur fátækt.

Um skólakerfið
Við Íslendingar verðum að gera átak í
menntamálum ef við ætlum að vera
samkeppnishæf við aðrar þjóðir í þekk-
ingarhagkerfi nútímans. Taka þarf á
brottfalli úr framhaldsskóla með því að
fjölga stuttum námsleiðum í starfs-
námi, auka aðgang að framhaldsnámi í
heimabyggð, styðja vel við endur-
menntun fólks á vinnumarkaði, einkum
þeirra sem engrar framhaldsmenntunar
hafa notið, og fjölga fólki með háskóla-
menntun. Mikilvægt er að gefa öllum
skólum svigrúm til að þróast á sjálf-
stæðum forsendum og draga úr mið-
stýringu skólakerfisins.

Um landsbyggðarmál
Landsbyggðin er fjölbreytt og það er
ekki hægt að setja hana alla undir
einn hatt. Hitt er staðreynd að á
undanförnum áratug hefur mörgum
byggðarlögum verið að blæða út,
meðal annars vegna breytinga í at-
vinnuháttum án þess að gripið væri til
mótvægisaðgerða. Slíkar aðgerðir
verða að taka mið af aðstæðum á
hverjum stað en almennt má segja að
það þurfi að styrkja byggðakjarna á
landsbyggðinni, tryggja góðar sam-
göngur innan svæða og við höfuð-
borgina, draga úr miðstýrðum aðgerð-
um og styðja við frumkvæði heima-
manna í atvinnumálum, m.a. í gegn-
um atvinnuþróunarfélög.

Um fiskveiðistjórnunarkerfið
Því miður var sameign þjóðarinnar,
fisknum í sjónum, úthlutað til fárra
aðila. Þessi mesta einkavæðing Íslands-
sögunnar fór fram án þess að eðlilegt
endurgjald kæmi fyrir auðlindina. Því
verður ekki breytt úr þessu en það er
mikilvægt að ná sátt um hvernig núver-
andi kvótakerfi verði þróað með þeim
hætti að greitt verði fyrir nýtingu auð-

lindarinnar, tryggð nýliðun í greininni
og virtur hefðarréttur byggðarlaga ekki
síður en eignarréttur fyrirtækja.

Um áframhaldandi uppbyggingu
stóriðju
Ef stóriðjan er þess eðlis að hún geng-
ur ekki á auðlindir og náttúrugæði
landsins og tekur mið af stærð hagkerf-
isins þá getur hún átt rétt á sér. Ég er
hins vegar þeirrar skoðunar að við eig-
um að auka áhersluna á fjölbreytta nýt-
ingu mannauðsins. Það er of mikil
áhersla á hráefnisframleiðslu en of lítil
á þekkingarframleiðslu.
Ég tel að stórvirkjanastefna í ætt við
Kárahnjúka sé liðin tíð og við eigum að
leggja áherslu á minni jarðvarmavirkj-
anir eins og Orkuveita Reykjavíkur
hefur haft forgöngu um.

Um þróun viðskiptalífsins
Ég hef blendnar tilfinningar gagnvart
því. Annars vegar er samþjöppun mikil
en það hefur hún líka alltaf verið,
kannski vegna smæðar hagkerfisins.
Það kallar á virkara eftirlit en nú er með
þeim hættum sem því eru samfara.
Hins vegar hefur íslenskt viðskiptalíf
aldrei verið öflugra eins og útrás stór-
fyrirtækjanna, og reyndar einnig smærri
fyrirtækja, ber með sér. Við verðum
fyrst og fremst að stuðla að öflugu sam-
keppnisumhverfi, að markaðsaðgangur
sé greiður og tryggja að smáfyrirtækin
fái þrifist.

Um Evrópusambandið
Samfylkingin hefur samþykkt að það
eigi að láta reyna á aðildarumsókn á
grundvelli vel skilgreindra samnings-
markmiða. Í þeim samningsmarkmið-
um er ekki nóg að leggja áherslu á sér-
stöðu íslensks sjávarútvegs heldur
verður einnig að fást viðurkenning á því
að vegna smæðar íslensks samfélags
og landfræðilegrar legu, er það for-
senda byggðar og þróunar mannlífs í
landinu að Ísland verði til langframa
hátekjuland með háu þjónustustigi og
öflugu velferðarkerfi.

Um aðild Íslands að Atlants-
hafsbandalaginu
Ég tel að Ísland eigi samleið með þeim
þjóðum sem eru í Atlantshafsbandalag-
inu og eigi að beita áhrifum sínum inn-
an bandalagsins. Við eigum að vera
málsvarar mannöryggis og leggja metn-
að okkar í að þróa friðsamlegar leiðir til
að leysa deilur milli ríkja og þjóða.

Um varnarsamstarf Íslands og
Bandaríkjanna
Við eigum að semja um stöðu Íslands í
varnar- og öryggiskerfi Atlantshafs-
bandalagsins og Evrópu án uppsagnar
varnarsamningsins við Bandaríkin.
Framkvæmd varnarsamningsins, þ.e.
hversu mikill viðbúnaður er í landinu
hverju sinni, hlýtur ævinlega að taka
mið af því hvort einhver vá sé fyrir
dyrum. Hún er ekki sýnileg í dag og
færa má rök fyrir því að Norður-Atlants-
hafið sé nú öruggasta svæði heimsins. 
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www.markisur.com

VILTU SKJÓL Á
VERÖNDINA?

Um tekjumuninn
Sívaxandi tekju- og eignamunurinn
kallar á viðbrögð, meðal annars í
skattalöggjöf með jöfnun milli þeirra
sem lifa á launa- og eignatekjum.
Vandinn er þó ekki að sumir verði rík-
ir heldur að það gerist ekki á kostnað
annarra, og einkum þarf að þvo af
samfélagi okkar þann blett sem fá-
tæktin er. Það er ekki óyfirstíganlegur
vandi heldur er þar um tiltekna sam-
félagshópa að ræða. Til þess er viljinn
það mikilvægasta sem þarf.

Um skólakerfið
Helsta verkefnið felst í að stórauka
framboð á menntun í landinu á næstu
4–8 árum og ná grannlöndunum að
menntunarstigi – ekki síst með því að
þeim fjölgi sem ná prófi úr framhalds-
skóla og háskóla í hverjum árgangi og
að starfs- og verknám eflist. Þá blasir
við gjaldfrjáls leikskóli.

Um landsbyggðina
Það eru sameiginlegir hagsmunir
að hafa öflug byggðasvæði í öllum
landshlutum. Til þess þarf m.a. stór
og sterk sveitarfélög. Menn mega
ekki vera smátækir þegar færi gefst
á vaxtarverkefnum sem geta valdið
straumhvörfum í einstökum lands-
hlutum, en á móti þarf landsbyggð-
in að losna við stefnu smá-
skammtalækninga og kjördæma-
pots. Munum að sterk höfuðborg er
bakhjarl allrar byggðar á landinu.

Um fiskveiðistjórnunarkerfið 
Næsta ríkisstjórn verður að beita sér
fyrir raunverulegri sátt um veiðifyrir-
komulagið. Þar þarf traustur rekstrar-
grundvöllur til framtíðar að falla að
réttlætiskennd almennings og þar
þarf pláss fyrir nýliðun og frumkvæði
atorkumanna. Helst á engin hætta að
fylgja því að útlendingar leggi áhættu-
fé í greinina. Við lögðum fyrir síðustu
kosningar til veiðileyfagjald í núver-
andi aflamarkskerfi, með þeim hætti
að kvótaeign fyrnist smám saman á
löngu árabili. Ég hef enn ekki séð til-
lögur sem falla betur að ofangreind-
um forsendum en er reiðubúinn til
samræðu við útgerðarmenn, sjó-
menn, fræðimenn og aðra flokka um
slíkar hugmyndir.

Um áframhaldandi uppbygg-
ingu stóriðju
Frekari stórvirkjanir á vatnsaflssviði
krefjast mikilla umhverfisfórna á
sama tíma og skilningur eflist á verð-
mæti ósnortinnar náttúru. Tilraunir á
sviði jarðvarma gefa á hinn bóginn
vonir um árangur í orkuöflun án
verulegra umhverfisspjalla.
Ég tel að tækifæri morgundagsins
liggi á öðrum sviðum en í aukinni ál-
iðju. Við eigum nú að leggja síaukna
áherslu á menntir, hátækni og sjálf-
bæra nýtingu náttúrugæða í sjó og á
landi. Auka hlut smáfyrirtækjanna og
sprotanna í atvinnulífinu um leið og
útrás á alþjóðamarkaði heldur áfram.

Um þróun viðskiptalífsins
Við í Samfylkingunni erum fylgjandi
frelsi í atvinnulífinu innan ramma
sanngjarnra laga og ábyrgs við-
skiptasiðferðis. Atvinnulífið starfar
nú í opnu alþjóðlegu samkeppn-
isumhverfi og því er mikilvægt að
lagaumhverfi hér samræmist lög-
gjöfinni í Evrópu.
Það er mikilvægt að samkeppnislög
og -eftirlit séu þannig að hægt sé
að grípa inn í með virkum aðgerð-
um ef markaðsráðandi fyrirtæki
misbeita aðstöðu sinni eða fáokun
þrífst í skjóli yfirburðastöðu. Við
höfum áhyggjur af því að frumvarp
viðskiptaráðherra veiki sjálfstæði
Samkeppnisstofnunar og opni fyrir
flokkspólitíska stýringu á ákvörðun-
um hennar.

Um Evrópusambandið
Afstaða mín og Samfylkingarinnar í
þessu efni er öllum kunn. Flokkur-
inn vill ná breiðri samstöðu meðal
þjóðarinnar um samningsmarkmið
sem látið verði reyna á í aðildarvið-
ræðum. Niðurstöður þeirra verði
síðan lagðar undir þjóðaratkvæði.
Ég tel líklegt að í slíkum viðræðum
náist jákvæð niðurstaða fyrir okkur.

Um aðild Íslands að Atlants-
hafsbandalaginu
Ég styð aðild Íslands að Atlantshafs-
bandalaginu. Aðildin að bandalag-
inu hefur ásamt tengslunum við
Bandaríkin, norrænu samstarfi og
þátttöku í starfi Sameinuðu þjóð-
anna verið grundvöllur varnar- og
alþjóðastefnu Íslendinga á lýðveld-
istímanum. Þennan grundvöll á að
varðveita, og auðga hann með auk-
inni áherslu á þróunarsamstarf við
fátæk ríki og alþjóðasamvinnu gegn
umhverfisvá.

Um varnarsamstarf Íslands og
Bandaríkjanna
Bandaríkjamenn hafa breytt veru-
lega viðbúnaði sínum hér og ætla
sér frekari samdrátt, ef ekki brottför.
Núverandi ríkisstjórn hefur ekki skil-
greint varnarþarfir Íslands í næstu
framtíð þótt ljóst sé að hættur og
ógnir í þeim efnum eru allt aðrar en
áður. Þetta þarf að gera, og semja
síðan við Bandaríkjamenn, eina sér
eða ásamt öðrum bandamönnum,
um fyrirkomulag varnanna. Ég tek
fram að hvað sem líður deilum á
sínum tíma felst í varnarsamningn-
um frá 1951 ótvírætt gildi fyrir Ís-
lendinga, því að hann skapar okkur
betri stöðu gagnvart eina risaveldi
veraldar en nánast nokkurri annarri
þjóð.
Ég tel að við eigum að annast sjálf
öll öryggismál okkar, þótt við sjáum
áfram fyrir varnarþættinum með
samningum við bandamenn. Í þeim
samskiptum verður sjálfsákvörðun-
arréttur Íslendinga að vera grund-
völlurinn.

Nær 20 þúsund manns, fé-
lagar í Samfylkingunni, hafa
kosningarétt í formannskjöri

flokksins þar sem gert verður
upp á milli Össurar Skarp-

héðinssonar formanns og
Ingibjargar Sólrúnar Gísla-

dóttur varaformanns. Frétta-
blaðið leitaði til beggja fram-
bjóðendanna og fékk þá til að

lýsa stefnu sinni í níu mála-
flokkum.

Frambjóðendurnir um málefnin
Ingibjörg Sólrún Össur Skarphéðinsson



NÝ UPPLIFUN

Fólk sem nær að skara framúr

er einfaldlega fólk sem 

langar meira til þess en aðra.
Ian Schrager (f. 1948), bandarískur athafnamaður.

Ný verslun Odda með 

skrifstofuvörur verður 

opnuð í Borgartúni 29 

á morgun.
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„Hver uppsker eins og hann sáir
og það er sjálfsagt að gleðjast yfir
góðum árangri eftir mikið erfiði.
En dramb er falli næst og ekkert
kemur af sjálfu sér. Við Íslending-
ar höfum þurft að hafa mikið fyrir
hlutunum og munum áfram þurfa
að hafa það í breyttum heimi. Og
raunar sem aldrei fyrr.“

Þessi spámannslegu orð féllu í
Hólaræðu sem Halldór Ásgríms-
son flutti fyrir tæpum tveimur
árum. Engu er líkara en Halldór og
forusta flokksins hafi skyndilega
vaknað upp af blundi og áttað sig á
að ríkuleg uppskera varðandi hlut-
deild í landstjórninni væri farin að
stíga þeim til höfuðs. Að dramb-
semi hafi verið farið að gæta, eftir
langa samfellda setu í ríkisstjórn.

Umræðan um sölu Símans
hefur dregið þetta vel fram, en
umtalsverðrar tortryggni hefur
gætt í tengslum við hana, einkum
vegna þess að reglur og skilyrði
við söluna hafa ekki þótt nægjan-
lega gagnsæ. Skýrast kemur þessi
tortryggni fram í fjöldahreyfingu
Agnesar Bragadóttur en einnig í
almennri umræðu. Stóru skilaboð-
in til stjórnarflokkanna felast í
augljósum trúnaðarbresti milli
þeirra og talsverðs hluta almenn-
ings. Menn eru einfaldlega tilbúnir
til að trúa því – eða í það minnsta
hlusta á – að óeðlilegir sérhags-
munir hafi ráðið för þegar leik-
reglurnar voru ákveðnar. Slíkur
trúnaðarbrestur er rökrétt fram-
hald drambsamra stjórnarhátta,
stjórnarhátta þar sem menn hafa
ekki talið ástæðu til að útsýra
ákvarðanir í auðmýkt og viljað
knýja hluti fram í krafti valdboðs
og meirihlutastyrks. Stundum er
þetta kallað foringjastíll eða
flokksræði og þetta er sá stíll sem
öðru fremur hefur einkennt stjórn-
málaforustu þeirra tvímenninga
Halldórs Ásgrímssonar og Davíðs
Oddssonar á undanförnum árum.
Drambsamt gagnsæi skapar tor-
tryggni og hin drambsömu við-
brögð við tortryggni eru oftar en
ekki hneykslun og furða á því að
menn skuli yfirleitt leyfa sér eða

láta sér detta í huga að viðhafa ein-
hverjar efasemdir um stjórnar-
hætti. Enda hefur ekki staðið á því
að viðbrögð stjórnarliðsins við um-
kvörtunum um ógagnsæi söluferlis
Símans hafi verið af þessum toga.
Gagnrýnin er sögð dylgjur, ómál-
efnaleg, og rógur, sem hún raunar
er að hluta. Hins vegar dæma
dylgjur sig sjálfar ef stjórnar-
flokkarnir skýra sjónarmið sín í
eðlilegri auðmýkt. Þannig mun t.d.
furðulegur Kastljósþáttur sem
sendur var út sl. sunnudagskvöld
dæma sig sjálfur, en þar var lík-
amsræktarfrömuður beinlínis
fenginn til að bera á borð ásakanir
og samsæriskenningar sínar um
nafngreinda einstaklinga í tilefni
af því að manneskjan var að hugsa
um að skrifa kannski einhvern
tíma bók um málið! Sennilega mun
þessi þáttur gagnast best þeim sem
mest var ráðist gegn í þættinum,
en hins vegar er að heyra á al-
mennri umræðu að þátturinn
kunni að skaða trú manna á blaða-
mennsku og á fréttastofum RÚV,
enda gerir almenningur ekki
mikinn mun á fréttastofunum
sjálfum og dagskrárgerð við
fréttatengt efni. 

En slíkar hliðarsýningar eru þó
aukaatriði. Aðalatriðið fyrir stjórn-
arflokkana og þó einkum Fram-

sóknarflokkinn er að glíma við það
vantraust og tortryggni sem aug-
ljóslega er til staðar í samfélaginu
gagnvart stjórnarháttum flokks-
ins. Það verður ekki gert nema með
því að skýra efnisatriði málsins og
með því að gera ákvörðunarferlið
gagnsætt og opið. Engu er líkara en
ræða formannsins frá því á Hólum
í hitteðfyrra hafi rifjast upp og
menn munað eftir því að „dramb er
falli næst og ekkert kemur af
sjálfu sér“. Allra síst kemur traust
af sjálfu sér, menn verða að vinna
fyrir því. Á síðustu dögum þessa
erfiða vetrar hjá Framsókn koma
loksins fram skynsamleg og raun-
veruleg viðbrögð frá flokknum.
Viðbrögð sem e.t.v. gætu byggt upp
traust og tiltrú vegna þess að þau
eru andstæða drambsins og fela í
sér auðmýkt gagnsæisins. Þessi
viðbrögð felast í því að forsætis-
ráðherra stígur nú fram og vill
endurskoða löggjöfina um stjórn-
málaflokka. Þau felast í því að
framsóknarmenn hafa nú frum-
kvæði að því að opinbera eigna-
tengsl (og skuldir) þingmanna og
ráðherra. Þau felast í því að for-
maður fjárlaganefndar kemur
fram og vill ræða í þaula skýrslu
Ríkisendurskoðunar um einkavæð-
ingu bankanna. Síðast en ekki síst
felast viðbrögðin í því að forsætis-
ráðherra ætlar að opinbera skýrslu
ráðgjafafyrirtækisins Morgan
Stanley um sölu Símans. 

Í sjálfu sér eru hér á ferðinni
gamalkunnar hugmyndir sem sum-
ar hafa borið oft á góma og menn
og konur í öllum flokkum hafa sett
fram með einum eða öðrum hætti.
Það rýrir þó ekki gildi þeirra nema
síður sé. Mikið liggur við fyrir
Framsókn að flokknum takist að
koma þessu í gegn þannig að al-
menningur trúi því að þar fylgi
hugur máli og að ekki sé eingöngu
verið að bregðast við í nauðvörn.
Hvort þetta dugar flokknum til að
skapa traust á eftir að koma í ljós,
en hitt er ótvírætt að í þessu felst
góð pólitík og er auk þess skynsam-
legasti PR-spuni sem sést hefur frá
flokknum um langt skeið. ■

Þ að er fyllsta ástæða til að fagna því að Halldór Ásgríms-
son forsætisráðherra og Framsóknarflokkurinn ætli að
styðja tillögur um að Alþingi endurskoði löggjöf um fjár-

mál stjórnmálaflokka. 
Nú þegar komið er á hreint að allir flokkarnir deila því

áhugamáli að fest verði í lög tilkynningarskylda um eignarhald
á fjölmiðlum, eins og gerð er tillaga um í skýrslu hinnar
þverpólitísku fjölmiðlanefndar, getur flokkunum ekki lengur
verið stætt á því að gefa ekki upp hverjir eru helstu bakhjarlar
þeirra. Það hverjir eiga flokkana getur ekki verið minna mál
fyrir lýðræðið en hverjir eiga fjölmiðlana; sjálfsagt sanngirnis-
mál er að hvort tveggja sé á hreinu.

Opið bókhald flokkanna hefur verið sérstakt baráttumál
Jóhönnu Sigurðardóttur, þingkonu Samfylkingarinnar, og
stuðningur framsóknarmanna við málið nú kemur fram í kjöl-
far skýrslu um fjárframlög til stjórnmálastarfsemi og starfs-
umhverfi stjórnmálaflokka á Íslandi sem lögð var fram á Al-
þingi á miðvikudag, en skýrslan var unnin að ósk Jóhönnu og
fleiri samfylkingarþingmanna.

Undanfarinn áratug hefur Jóhanna margsinnis verið í for-
ystu þingmanna sem hafa lagt fram frumvarp á Alþingi sem
miðar að því að færa upp á yfirborðið bókhald stjórnmálaflokka
og hvernig þeir fjármagna starfsemi sína, ekki síst kosninga-
baráttu. Það er illskiljanlegt af hverju frumvarpið hefur ekki
fengist samþykkt en ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálf-
stæðisflokks hefur kosið að veita því ekki brautargengi. Sér-
staklega hafa sjálfstæðismenn barist gegn öllum hugmyndum
um opnun bókhalds flokkanna og verður því spennandi að sjá
viðbrögð þeirra við því útspili samstarfsflokksins í ríkisstjórn-
inni að styðja slíkar tillögur.

Lýðræði þrífst ekki án stjórnmálaflokka og stjórnmálaflokk-
ar þrífast ekki án peninga til að halda úti flokksstarfi sínu. Auk
fjárútláta við venjubundið starf þeirra bætist við kostnaðurinn
af auglýsingaherferðum fyrir kosningar, sem getur hlaupið á
tugum milljóna króna. Og hverjir borga brúsann? Ríkið að ein-
hverju leyti með föstu framlagi sem er miðað við hlutfallslega
skiptingu þingsæta í undangengnum kosningum, en stórar fjár-
upphæðir koma úr vösum flokksmanna, vina og velunnara.

Rök andstæðinga þess að opna bókhald flokkanna eru þau að
á sama hátt og það er einkamál hvers og eins hvaða flokk hann
kýs sé það einkamál hans hvaða flokk hann styðji með fjár-
framlögum. Æ sér gjöf til gjalda segir hins vegar gamalt og gott
máltæki sem nær ágætlega utan um af hverju við kjósendur
eigum kröfu um að sjá hverjir það eru sem kosta baráttu al-
þingismanna okkar fyrir sætum sínum.

Það má líka hafa bak við eyrað orð þess oft á tíðum vanmetna
fyrrverandi forseta Bandaríkjanna Ronalds Reagan, sem fang-
aði sambúð stjórnmálamanna og fjármagnseigenda einu sinni
með þessum orðum: „Stjórnmál eiga víst að vera næstelsta
atvinnugreinin. Ég hef komist að því að þau eru nauðalík þeirri
elstu.“ ■
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Það er löngu tímabært að Alþingi endurskoði löggjöf
um fjármál stjórnmálaflokka.

Hverjir eiga
flokkana?

FRÁ DEGI TIL DAGS

Í DAG
TILLÖGUR 
FRAMSÓKNAR

BIRGIR 
GUÐMUNDSSON

Viðbrögð sem e.t.v. 
gætu byggt upp

traust og tiltrú vegna þess
að þau eru andstæða
drambsins og fela í sér auð-
mýkt gagnsæisins.

,,

Dramb er falli næst

Aðkomumennirnir
Mikið er það undarlegt hversu langur
tími leið frá hinni grimmu og ógeð-
felldu meðferð sem ungur Akureyring-
ur varð fyrir í Vaðlaheiði um síðustu
helgi og þar til fréttir af glæpnum
spurðust út. Halda mætti að lögreglan
hefði ekki verið í stakk búin til að segja
frá þar sem það voru heimamenn sem
brutu af sér og þess vegna ekki hægt
að kenna aðkomumönnum um.
Síðast í gær voru fréttir í útvarpi
óvissar af gangi málsins þar sem
lögreglan var ekki til svara. Þetta
er sérstakt háttarlag og óskiljan-
legt. Þegar glæpamenn fremja
glæpi á lögreglan að segja frá –
nema í þau sárafáu skipti sem
það gæti skemmt rannsókn.

Lok, lok og læs
Það er mörgum enn í fersku minni
þegar lögreglan læsti lögreglustöðinni í
Neskaupstað og svaraði engum símum
meðan verið var að rannsaka líkfundar-
málið. Þá reyndi lögreglan ítrekað að
stinga höfðinu í sandinn meðan þjóðin
beið frétta af gangi rannsóknarinnar.
Þetta er séríslensk aðferð sem hefur
ekkert upp á sig.

Þingmaðurinn og rotturnar
Það er margt sem kemur til
kasta Alþingis og enn fleira
sem alþingismenn láta sig
varða. Sigurjón Þórðarson,
þingmaður Frálslynda flokksins,
hefur sett svip sinn á þingstörf-

in. Hann er samt ekki með hugann við
þingið í upphafi nýjasta pistilsins á
heimasíðu sinni. Þar segir þingmaður-
inn: „Rottur hafa verið nokkuð í um-
ræðunni nú síðustu daga vegna þess
að fjölskylda í Breiðholtinu var óvænt
heimsótt af þessu spendýri. Rottur eru
taldar með ógeðslegustu meindýrum
sem hafa hægt er að fá í híbýlin og eru
þekktar fyrir m.a. að bera á milli smit-
sjúkdóma. Í seinni tíð
hefur mannskepnan
haft þó nokkurt gagn
af rottum en þær eru
algeng tilraunadýr í
margvíslegum lífeðl-
isfræðilegum tilraun-
um.“ Svo mörg voru
þau orð.
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Maille ekta franskt hágæða
sinnep, valið besta sinnep 
í þættinum "follow that food".

Lesieur franskar kryddolíur 
í ótrúlegu úrvali.

Delifrance franskur bakstur í hæsta
gæðaflokki, baquette, smjörhorn,
vínarbrauð, bökur og margt fleira.

Sérfræðingur frá Lesieur verður í
Hagkaupum Kringlunni föstudaginn
22.apríl frá kl.15 til 18:30.

Petrína Rós Karlsdóttir 
þekkir vel til Frakklands 
og franskrar matargerðar 
og hefur staðið fyrir fjölda
franskra matreiðslunámskeiða.
Hún mun kynna fyrir gestum
Hagkaupa hinar vinsælu
frönsku matarolíur frá Lesieur.
Kynntir verða fjölbreyttir
notkunarmöguleikar,
mismunandi eiginleikar auk
þess sem gestum mun gefast
tækifæri á að bragða 
á olíunum.

Franskir dagar
í Kringlunni

Kristinn Freyr Guðmundsson
með Délifrance samloku 



Eftir að hafa lesið grein Frétta-
blaðsins 20. apríl þá er okkur for-
svarsmönnum GT verktaka orðið
nóg boðið.

Oddur Friðriksson, yfirtrún-
aðarmaður á Kárahnjúkum,
gagnrýnir meðferð GT verktaka
á tveimur lettneskum starfs-
mönnunum verktakafyrirtækis-
ins Vislandia. Hann segir að „þeir
séu hýstir uppi á Kárahnjúkum
og hafa ekkert við að vera. Þeir
hafi enga peninga milli handanna
og GT verktakar virðast alls ekki
hafa sóma til að koma þeim til
hjálpar.“ Áður hefur hann haldið
því fram að mennirnir starfi hér
ólöglega. Að þeir hafi ekki bíl-
próf. Að þeir fái greitt langt
undir lágmarkslaunum o.s.frv. 

Þessum yfirlýsingum Odds er
alfarið vísað á bug. Oddur virðist
geta logið hverju sem er og fjöl-
miðlar hafa ranglega eftir honum
án þess að kynna sér hvað sé rétt
eða logið í þeim efnum. Þess ber
að geta að GT verktakar hafa
skaffað mönnunum húsnæði, mat
og peninga eftir að lögreglan
dæmdi þá í farbann. Starfsmenn
GT verktaka uppi á Kárahnjúk-
um staðfesta að mennirnir séu í
góðu yfirlæti og uni hag sínum
vel. Haldin var veisla um síðustu
helgi þar sem lettnesku mönnun-
um var boðið og áttu menn góðar
stundir saman.

Við hjá GT verktökum teljum
afskipti Odds yfirtrúnaðarmanns
af fyrirtækinu vera orðin siðlaus
og hafa skaðað fyrirtækið all
verulega. Fyrirtækið er lagt í ein-

elti af yfirtrúnaðarmanni, Vinnu-
málastofnun og verkalýðsfélag-
inu. Hjá okkur starfa nokkrir
tugir manna sem hafa fyrir fjöl-
skyldum að sjá. Þeir eru flestir
ánægðir í starfi og vilja að fyrir-
tækinu gangi allt í haginn. Okkar
starfsmenn vita að ef fyrirtæk-
inu gengur vel þá eru meiri
möguleikar á að kjörin verði
betri. Þetta ættu yfirtrúnaðar-
maður og verkalýðsfélagið að
vita.

Eins og menn vita eru starf-
andi mörg þúsund erlendra
starfsmanna hér á landi og teljast
sumir vera „löglegir“ og aðrir
„ólöglegir“. Alltaf hefur það
komið fram af Vinnumálastofnun
og yfirtrúnaðarmanni að starfs-
menn Vislandia séu ólöglegir þó
svo það eigi eftir að fá úr því
skorið af dómskerfinu. 

Landið okkar mun galopnast
fyrir erlendu vinnuafli frá aust-
antjaldslöndunum á næsta ári.
Hvað ætla menn þá að gera? Er
ekki kominn tími til fyrir verka-
lýðsfélögin og Vinnumálastofnun
að vakna upp af þeim djúpa
svefni sem þau virðast hafa verið
í og undirbúa sig fyrir það sem
koma skal. Mikilvægt er fyrir
okkur Íslendinga að hafa fram-
tíðarsýn á því hvernig við viljum

hafa þjóðfélagið okkar og hvern-
ig bregðast eigi við í þessum efn-
um. Hugsanlega getur það verið
að lágmarkslaun á Íslandi séu allt
of lág til að Íslendingar sætti sig
við að vinna á þeim kjörum? Ís-
land er orðið aðili að sameigin-
legum vinnumarkaði þar sem
engar sérreglur munu gilda fyrir
okkur. 

GT verktakar harma þá um-
ræðu, sem orðið hefur í fjölmiðl-
um vegna þessa máls, umræðu
sem oft á tíðum hefur byggst á
vanþekkingu og á stundum bein-
línis rangfærslum þeirra sem
betur eiga að vita. Við hjá GT
verktökum höfum alltaf talið
okkur fara að lögum í þessu máli
og vorum í góðri trú þegar við
gerðum samning við Vislandia.
Dómstólar munu skera úr um það
hvað sé rétt eða rangt í þessu
máli. Á meðan beðið er úrskurðar
dómstóla í þessu máli þá biðjum
við Odd yfirtrúnaðarmann,
verkalýðsfélögin og Vinnumála-
stofnun að láta fyrirtækið í friði
svo við getum einbeitt okkur að
því að reka fyrirtækið. Það að
leggja eitt fyrirtæki í einelti er
algerlega siðlaust, óforskammað
og verklýðsfélögunum, Vinnu-
málastofnun og Oddi yfirtrúnað-
armanni til háborinnar skammar.

GT verktökum er mjög annt
um að fara að gildandi lögum og
reglum í starfsemi sinni og fyrir-
tækið vill ekki sitja undir rang-
færslum og misvísandi upplýs-
ingum þeirra, sem um málið
fjalla og eiga að vita betur. ■
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Í byrjun þessa árs var skipuð enn
ein nefndin til þess að endurskoða
„einkum“ ákveðnar greinar í
stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Í
kvöldfréttum Ríkissjónvarpsins 6.
janúar var viðtal við Halldór Ás-
grímsson um skipunarbréf nefndar-
innar. Þar sagði forsætisráðherra
m.a. eitthvað á þá leið að engin þörf
væri á að endurskoða greinarnar um
trú og kirkju, því hann hefði ekki
heyrt af neinni andstöðu við þau
ákvæði. Mér er spurn: Hvar hefur
forsætisráðherra alið manninn? 

Stór hópur þjóðarinnar vill að-
skilnað ríkis og kirkju. Samtök hafa
verið starfandi á landinu í mörg ár
með það að markmiði að skilið verði
á milli veraldlegs og andlegs valds í
stjórnarskránni og í þeim samtökum
eru bæði trúaðir og trúlausir. 

Í orði kveðnu ríkir trúfrelsi á Ís-
landi. Í 63. grein stjórnarskrárinnar
segir: „Allir eiga rétt á að stofna trúfé-
lög og iðka trú sína í samræmi við
sannfæringu hvers og eins.“ Það er ít-
rekað í 64. grein stjórnarskrárinnar
en þar stendur m.a.: „Enginn má neins
í missa af borgaralegum og þjóðlegum
réttindum fyrir sakir trúarbragða

sinna.“ Samkvæmt stjórnarskránni er
einnig leyfilegt að vera trúlaus á Ís-
landi, því í 64. gr. stjórnarskrárinnar
segir einnig: „Öllum er frjálst að
standa utan trúfélaga.“ 

Þetta hljómar allt mjög vel en
hvernig er framkvæmdin? Í stjórn-
arskránni sjálfri er ákvæði sem
stangast vægast sagt á við ofan-
greindar tilvitnanir um rétt manna
til þess að stofna trúfélag eða standa
utan trúfélaga án þess að missa
borgaralegra og þjóðlegra réttinda
sinna, því 62. grein stjórnarskrár-
innar hljóðar svo: „Hin evangeliska
lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja
á Íslandi, og skal ríkisvaldið að því
leyti styðja hana og vernda.“

Með þessu ákvæði er grundvöll-
urinn undir raunverulegu trúfrelsi
brostinn. Með því að hygla einni
kirkjudeild í einni tegund trúar er
þegnum ríkisins mismunað gróf-
lega. Á árinu 2004 fara hvorki meira
né minna en tæpir 2 milljarðar af al-
mannafé til þjóðkirkjunnar. Aðrar
kristnar kirkjudeildir og aðrir trúar-
söfnuðir fá ekkert. Ríkisvaldið tekur
að vísu að sér að innheimta sóknar-
gjöld fyrir aðra söfnuði eins og það

gerir fyrir þjóðkirkjuna. Það er sér-
staklega tekið fram í stjórnar-
skránni að enginn sé skyldugur til
þess að greiða gjöld til trúfélags sem
hann tilheyrir ekki. Engu að síður er
hver maður utan trúfélaga krafinn
um sömu upphæð og ella rynni til
trúfélags hans. Í stjórnarskránni
segir í 64. grein: „Nú er maður utan
trúfélaga og greiðir hann þá til Há-
skóla Íslands gjöld þau sem honum
hefði ella borið að greiða til trú-
félags sins.“ Það stenst engan veg-
inn að halda því fram að þeir sem
eru utan trúfélaga haldi borgaraleg-
um réttindum sínum þegar þeir fá á
engan hátt notið þeirra gjalda sem
þeim er gert skylt að greiða. 

Í nútíma fjölmenningarlegu sam-
félagi er alrangt að blanda saman
ríkisvaldi og kirkju. Það er báðum
stofnununum til tjóns og vansa.
Nokkur dæmi koma í hugann: Lát-
lausir árekstrar eru milli ríkis og
kirkju vegna jarðeigna sem báðir
aðilar telja sig eiga, ríkistrúar-
brögðin hafa forgang í kennslu um
trúarbrögð í grunnskólunum, prest-
ar ríkiskirkjunnar fá aðgang að
skólatímanum fyrir fermingar-

fræðslu, alls konar stofnanir telja
sér skylt að sjá til þess að ríkistrú-
arbrögðin séu iðkuð, svo sem
sjúkrahús og grunnskólar – jafnvel
leikskólar – Alþingi getur ekki hafið
störf án þess að ganga fyrst til
kirkju, Ríkisútvarpið lætur lesa
bænir kvölds og morgna og flytur
messu í hverri viku og svona má
lengi telja. 

Það er því tómt mál að tala um
trúfrelsi hér á landi á meðan einn
anginn í einni tegund trúarbragða er
kallaður „þjóðkirkja“ og þar með
gerður að ríkistrú með því að ríkis-
valdið heldur henni einni á lofti. Trú
er einkamál hvers og eins og á
hvorki að vera iðkuð eða studd af
ríkisvaldinu. Málið snýr enn verr að
þeim sem standa utan trúarsafnaða,
þar sem þeir eru skikkaðir til þess
að greiða gjöld sem þeir njóta á eng-
an hátt. 

Nú hefur enn á ný verið skipuð
nefnd til þess að fara yfir stjórnar-
skrána og gera tillögur að breyting-
um. Þeirri nefnd er vandi á höndum
og er hér með skorað á nefndarmenn
að leggja til að skilið verði á milli
ríkis og kirkju. ■

GÍSLI SVEINBJÖRNSSON
EINN FORSVARSMANNA GT VERKTAKA

UMRÆÐAN
YFIRLÝSING VEGNA UMFJÖLLUNAR

Yfirlýsingum trúnaðarmanns vísað á bug

Aðskilnaður ríkis og kirkju 
– skýlaus krafa

Á árinu 2004 fara 
hvorki meira né

minna en tæpir 2 milljarðar
af almannafé til þjóðkirkj-
unnar. Aðrar kristnar kirkju-
deildir og aðrir trúarsöfnuð-
ir fá ekkert. Ríkisvaldið
tekur að vísu að sér að inn-
heimta sóknargjöld fyrir
aðra söfnuði eins og það
gerir fyrir þjóðkirkjuna. Það
er sérstaklega tekið fram í
stjórnarskránni að enginn
sé skyldugur til þess að
greiða gjöld til trúfélags
sem hann tilheyrir ekki.
Engu að síður er hver
maður utan trúfélaga kraf-
inn um sömu upphæð og
ella rynni til trúfélags hans.

JÓRUNN SÖRENSEN

UMRÆÐAN
BREYTINGAR Á
STJÓRNARSKRÁ
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Faxafen 12 Reykjavík, opið 10-18 virka daga og 10 - 16 laugardaga

af völdum vörum!
90%
2 f yrir 1 af öllu enn í gildi. 
Síðasti dagur á laugardag!



Úlfur Hjörvar situr að skriftum í
Berlín þessa dagana og þýðir
færeyska skáldsögu og fæst líka
við eigin texta. Hann og kona
hans, Helga Hjörvar, eru nýlega
flutt frá Færeyjum til Kaup-
mannahafnar þar sem hún stýrir
vest-norræna menningarsetrinu
Norðurbryggju.

Á meðan íbúð þeirra í kóngs-
ins Kaupmannahöfn er enn í út-
leigu býr Helga hjá vinafólki í
borginni en Úlfur greip tækifær-
ið og hélt til Berlínar, ekki síst til
að kynnast borginni og hrærast í
þeim menningarpotti sem hún er.

„Ég hef aldrei verið neitt að
ráði í Þýskalandi en lengi langað
til þess. Hér er mikið að gerast og
hvergi jafn mikið á sviði menn-
ingar og lista,“ segir Úlfur og
bætir við að hann voni að hann
móðgi ekki Reykvíkinga með
þessum orðum.

Þau hjónin bjuggu í sex ár í
Færeyjum og Úlfur viðurkennir
að hann sakni lands og þjóðar.
„Maður saknar ýmislegs frá Fær-
eyjum en vonast til að koma
þangað öðru hvoru. Við höfum
reyndar alla ævi tekið upp tjaldið
og flutt á milli staða og alltaf með
söknuði.“

Aðspurður segist hann ekki
langa til að flytja til Íslands í
bráð. „Ekki meðan þessi ríkis-
stjórn er við völd. Og svo er
manni hótað með að Gísli Mart-
einn verði næsti borgarstjóri. Þá
held ég að maður láti bara grafa
sig erlendis.“

Úlfur fæddist og ólst upp í
hinu sögufræga húsi Fjalakett-
inum við Aðalstræti en það var
rifið 1985 við grát og gnístran
tanna margra. Sjálfur grét hann
ekki. „Ég var ekki með ekkasog,
ég var svo reiður. En það er ekk-
ert við þessu að segja. Það var
sami maður sem reif Fjalakött-
inn og reisti ráðhúsið í Tjörn-
inni,“ segir Úlfur og á þar við
Davíð Oddsson sem þá var borg-
arstjóri.

Í tilefni af sjötugsafmælinu

ætlar Úlfur að leggja frá sér
pennann og skoða sig um utan
borgarmarka Berlínar. „Helga
kemur til mín og við ætlum að

leigja okkur bíl og fara eitthvert
út í buskann. Ætli ég fái mér svo
ekki snafs og góðan málsverð í
tilefni dagsins.“ ■
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IMMANUEL KANT (1724-1804) 
fæddist á þessum degi.

TÍMAMÓT: ÚLFUR HJÖRVAR RITHÖFUNDUR OG ÞÝÐANDI SJÖTUGUR

Situr að skriftum í Berlín

„Lifðu lífi þínu með það að leiðarljósi að
breytni þín gæti orðið að algildum lögum.“ 

Þýski heimspekingurinn Immanuel Kant var frumkvöðull á sviði frum-
speki og að mati margra einn áhrifamesti hugsuður 18. og 19. aldar. 

timamot@frettabladid.is

ÚLFUR HJÖRVAR Dvelur í Berlín fram í júní og sinnir þar skriftum. Í tilefni afmælisins
ætlar hann að fá sér staup af þýska snafsinum Korn.

Á þessum degi árið 1915 var
efnavopnum beitt í fyrsta skipti í
hernaði þegar þýski herinn skaut
150 tonnum af klórgasi yfir víglín-
una við Ypres í Belgíu. Árásin
kom her bandamanna handan
víglínunnar algjörlega að óvörum
og rauf stórt skarð í varnir þeirra. 
Eitraður reykur hefur frá aldaöðli
verið brúkaður í hernaði. Árið
1912 notuðu Frakkar smáa
skammta af táragasi í lögreglu-
aðgerðum. Þegar fyrri heimsstyrj-
öldin braust út hófust Þjóðverjar
handa við að þróa efnavopn.
Hinn 22. apríl 1915 gerðu Þjóð-
verjar sína fyrstu gasárás á vest-

urvígstöðvunum. Klórgasið olli
mun meiri skaða en Þjóðverjar
höfðu gert sér grein fyrir en þrátt
fyrir mikið mannfall héldu banda-
menn stöðu sinni að mestu.
Þjóðverjar gerðu fleiri gasárásir
næstu daga en höfðu, þegar upp
var staðið, lítið upp úr krafsinu.
Tilkoma eiturgass átti þó eftir að
hafa mikil áhrif í fyrri heimsstyrj-
öldinni. Frakkar og Bretar þróuðu
sín eigin efnavopn og framleiddu
gasgrímur. Þjóðverjar notuðu
sinnepsgas í fyrsta skipti árið
1917. Bandaríkjamenn notuðu
efnavopn gegn Þjóðverjum árið
1918. 

Talið er að um hundrað þúsund
tonn af efnavopnum hafi verið
notuð í fyrri heimsstyrjöld með
þeim afleiðingum að 30 þúsund
létust en hálf milljón varð fyrir
líkamsskaða.

HERMENN MEÐ GASGRÍMUR

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1509 Hinrik VIII krýndur konung-

ur Englands. 

1876 Tsjaikovsky lýkur við ballet
sinn Svanavatnið. 

1915 Seinni orrustan við Ypres
byrjar. 

1917 Jón Helgason vígður bisk-
up.

1944 Bresk flugvél hrapaði stein-
snar frá nýja Stúdentagarð-
inum í Reykjavík. 

1950 Leikhúsuppfærsla Íslands-
klukkunar eftir Halldór Lax-
ness er frumsýnd í Þjóð-
leikhúsinu.

1981 Tæplega milljón vestur-
þýskir járniðnaðarmenn
leggja niður störf. 

1994 Sjö þúsund Tutsar myrtir í
leikvangi í borginni Kibuye
í Rúanda. 

Efnavopn kynnt til sögunnar

Tilkynningar um merkisatburði,
stórafmæli, andlát og jarðarfarir 
í smáletursdálkinn hér að ofan

má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.

Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is eða

hringja í síma 550 5000.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Dagbjartur Hansson
Hauganesi, Árskógsströnd,

verður jarðsunginn frá Stærra-Árskógskirkju, laugardaginn 23.
apríl kl. 14.00.

Anna Lilja Stefánsdóttir
Stefán Dagbjartsson Svana Karlsdóttir
Svandís Dagbjartsdóttir Sveinbjörn Hannesson
Sigríður Dagbjartsdóttir
og barnabörn.

www.hjarta.is • 535 1800

Minningarkort 

535 1825

Innilegar þakkir til allra þeirra er sýndu okkur
samúð og vinarhug við andlát og útför elskulegrar
móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Ingibjörgu Daníelsdóttur
Flatahrauni 16B, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki St. Jósefsspítala í Hafnar-
firði fyrir góða umönnun.

Sigurður S. Adolfsson Hólmfríður Birna Kjartansdóttir
Pálmi E. Adolfsson   Arnfríður Ingólfsdóttir
Auður Adolfsdóttir    Ásmundur Ólafsson
Smári Adolfsson     Elín Bjarnadóttir
Guðlaugur Adolfsson   Björk Hreinsdóttir
og ömmubörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir
og amma,

Heiður Sveinsdóttir
Skógarási 8, Reykjavík,

lést mánudaginn 18. apríl. Útför hennar fer fram frá Kópavogs-
kirkju mánudaginn 25. apríl kl. 15. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Krabbameins-
félagið.

Ragnar Valsson, Sveinn Ragnarsson, Guðrún Edda Bragadóttir,
Berglind Ragnarsdóttir, Karl Áki Sigurðsson og barnabörn.

Lokað 
Lokað í dag frá kl. 10 vegna jarðarfarar
Jóhanns Guðmundssonar, fyrrverandi

framkvæmdastjóra.
Egill Vélaverkstæði ehf. – Smiðjuvegur 9, 200 Kópavogur

DJASSARINN NIELS-HENNING LÁTINN

Ljúfur maður sem 
verður sárt saknað
Danski bassaleikarinn Niels-
Henning Ørsted Pedersen lést að-
faranótt 19. apríl langt fyrir aldur
fram, aðeins 59 ára gamall. Niels-
Henning var einn af þekktustu
djassleikurum Evrópu og lék inn á
hundruð hljómplatna með mörg-
um af þekktustu tónlistarmönnum
heims. Á ævi sinni hlaut hann fjöl-
margar viðurkenningar fyrir tón-
list sína og hljóðfæraleik, þar á
meðal tónlistarverðlaun Norður-
landaráðs.

Niels-Henning kom margoft til
Íslands. Björn Thoroddsen gítar-
leikari er einn þriggja Íslendinga
sem hlotnaðist sá heiður að hljóð-

rita með Niels-Henning. Þeir léku
einnig saman á tónleikum og
Björn minnist hans sem mikils
áhrifavalds í sínu lífi. „Ég sá hann
spila árið 1978 í Háskólabíói og
það urðu algjör tímamót fyrir
mig. Þetta var það flottasta sem
ég hafði heyrt og gerði að verkum
að ég hellti mér af krafti í djass-
inn.“

Björn lýsir Niels-Henning sem
ljúfum og hlýjum manni sem var
gott að vinna með. „Ég var mjög
taugaóstyrkur að spila með þess-
um risa, en hann byrjaði á að
segja mér að hafa ekki áhyggjur,
það væri þægilegt að spila með

sér og það gekk eftir. Það var áfall
að frétta af andláti hans og hans
verður sárt saknað.“ ■

NIELS-HENNING ØRSTED PEDERSEN
Björn Thoroddsen segir Niels-Henning
hafa verið  mikinn áhrifavald í sínu lífi. 



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 22. apríl, 

112. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 5.31 13.26 21.24
AKUREYRI 5.06 13.11 21.18

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Stefán Arthur Cosser fór frægðarför til
Drammen í Noregi um síðustu helgi þegar
hann sigraði ásamt Ólafi Hauki Magnús-
syni í Norðurlandakeppni mat- og fram-
reiðslunema. „Við vorum tveir kokkanemar
sem fórum héðan en venjan er að þeir sem
eru valdir nemar ársins fari fyrir Íslands
hönd í keppnina. Svo fóru líka tveir fram-
reiðslunemar og þeir lentu í öðru sæti.
Þetta voru tveir dagar, föstudagur og laug-
ardagur. Fyrst var keppni inni í eldhúsi og
þá áttum við að elda fyrir níu manns og svo
á laugardeginum var bóklegt próf og svo
eldað fyrir tólf manns. Við vissum ekki fyr-
ir fram hvaða hráefni við fengjum til að
vinna úr og fengum svo 45 mínútur til að
ákveða hvað við ætluðum að elda. Hráefnið
fyrri daginn var lax og ýsa og bláskel í for-
rétt, í aðalrétt var nautalund innbökuð í
smjördeigi og desertinn var cremé cara-
mel. Við fengum ákveðin fyrirmæli, þurft-
um til dæmis að baka nautalundirnar og

fylla laxinn með ýsunni. Á laugardeginum
var þetta aðeins öðruvísi, þá var fersk
hörpuskel í forrétt, önd í aðalrétt og svo var
desertinn eitthvað úr súkkulaði og eld-
steiktir ávextir. Þá unnu þjónanemarnir
með okkur. Okkur gekk vel með þetta allt,
einkum vakti laxaforrétturinn lukku og við
fengum hæstu einkunnina fyrir hann. Mér
fannst líka langskemmtilegast að elda fisk-
inn.“

Stefán segist alltaf hafa haft gaman af
að elda. „Ég byrjaði að elda á Broadway og
hef verið að elda hér og þar síðan. Ég er
núna á Nordica og á eitt ár eftir á samn-
ingnum þar en er búinn að læra í þrjú ár.“
Stefáni finnst skemmtilegast að elda fisk
þessa dagana og lítur á það sem ögrandi
verkefni. Hann stefnir á að fara til frekara
náms þegar hann er búinn með kokkinn hér.
„Eftir 10-15 ár væri gaman að koma heim
og opna verulega góðan fiskistað.“ Svo við
getum byrjað að láta okkur hlakka til.

Langskemmtilegast að elda fisk

tilbod@frettabladid.is

Afgangasala er nú í timbur-
verslun Bykó, Breiddinni. Þar er
gagnvarið efni, pallaefni, burð-
arviður, byggingatimbur og
panill. Einnig girðingareiningar,
grindarefni og steinull. Afslátt-
urinn nemur 35-70%. Þá eru
líka ýmis garðhúsgögn á niður-
settu verði. Síðasti dagur af-
gangasölunnar er á morgun. 

Eplatré eru seld á 20% afslætti
í Garðheimum þessa dagana.
Þau lækka úr 7.800 í 6.240
eða um 20%. Ýmsar
fleiri plöntur eru á til-
boði í Garðheimum og
má þar nefna Himalajaeini
sem var á 1.680 en er nú
sldur á 1.280.15% afsláttur er á
ýmsum gerðum kurlarar og

moltukassa og pallahitari lækk-
ar úr 29.950 í 19.990 eða um
rúmlega 10 þúsund krónur. 

Quantana fartölvur eru á til-
boði í Tæknibæ í Skipholti 50c.
Þær eru búnar CD skrfara og
DVD ledara, eru með 256 MB
vinnsluminni og 40 GB Ultra
ATA hörðum diski. Tölvurnar

eru nú á 99.900 en voru
áður á 129.900.

Stefán er að vonum stoltur af Norðurlandameistaratitlinum.

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
Hvernig stendur

á því að mér
dettur alltaf 
síðast af öllu í

hug að vera
snyrtilegur?
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Stefán Arthur Cosser er Norðurlandameistari matreiðslunema.

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Flögur úr lífrænt ræktuðum kartöflum
BLS. 3



Sítróna
Af sítrus ávöxtum inniheldur sítrónan mesta af C vítamíni. Hún er mjög súr og því er
ágætt að blanda hana vatni, en einn hluti af sítrónusafa á móti tveimur til þremur af
vatni eru nokkuð góð blanda og hægt er að bæta hungangi út í ef hún þykir of súr.[ ]

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

Sími 533 1020

Er veisla í vændum?
Reiknar þú með okkur...

Skeifunni 11d Gúrkur má matreiða
á margan hátt
Þótt gúrkur hafi verið rækt-
aðar hér á landi í áratugi er
matreiðsla þeirra iðulega
nokkuð fábreytt.

Gúrkur hafa verið ræktaðar til
matar um þúsundir ára og hér á
Íslandi hófst ræktun þeirra
snemma á síðustu öld. Þrátt fyrir
það hefur ekki ríkt mikil fjöl-
breytni í matreiðslu á gúrkum.
Þær hafa aðallega verið notaðar á
brauð eða með mat, í hefðbundin
salöt og svo súrsaðar. En það er
hægt að gera margt fleira við
gúrkur. Í heitari löndum eru þær
oft maukaðar eða rifnar og bland-
að saman við jógúrt ásamt krydd-
jurtum og gerðar úr þeim kaldar
súpur, sósur og ídýfur. Einnig má
nota þær í svaladrykki. Gúrkur
eru líka víða notaðar í heita rétti
sem eru þá gjarna snöggsteiktir.

Gúrkusalöt geta verið marg-
vísleg. Í Norður-Evrópu eru þau
með ediki og dilli, Miðjarðarhafs-
salöt eru með ólífuolíu og mintu
eða óreganó, líbönsk með
sítrónusafa, ólífum og timjani,
írönsk með jógúrt og spínati,
norður-afrísk með hvítlauk og
chili, indversk með karríkrydd-
um, mexíkósk með lárperu, chili
og kóríanderlaufi, karabísk með
ananas og chili, og áfram mætti
telja.

Skera má gúrku í bita, sneiðar
(beint eða á ská), gorma, stauta,
teninga, rífa þær gróft eða fínt,
pressa úr þeim safa eða láta þær
halda öllum safanum. Þær geta
verið aðalhráefnið í salatinu eða
með öðru og salatið getur verið
léttur aðalréttur eða meðlæti.
Gúrkusalöt eru oft bæði holl og
hitaeiningasnauð.

GÚRKUSALAT MEÐ FETAOSTI
OG RÚSÍNUM 

Létt og einfalt salat sem flestir
ættu að kunna að meta. Það má
sleppa rúsínunum og nota í stað-
inn smátt saxað epli eða rifnar
gulrætur.

1 íslensk gúrka, lítil
1/2 rauðlaukur
125 g fetaostur í kryddlegi
3 msk. rúsínur, gjarna ljósar
1 msk. vínedik
2 msk. ólífuolía
1/2 tsk. hunang eða sykur
nýmalaður pipar
salt

Gúrkan skorin í litla teninga
og rauðlaukurinn saxaður.
Gúrku, rauðlauk, osti og rúsínum
blandað saman í skál.

Edik, olía, hunang, pipar og
salt hrist saman og hellt yfir.
Blandað vel og borið fram, til
dæmis með steiktum kjúklingi.

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 töskulausir úr búðunum.
Nú hefur verið bætt ríflega við birgðirnar í búðun-
um og ættu því allir að geta gripið í tösku í næstu

ferð. Þetta eru sennilega skemmtilegustu ferða-
töskurnar fyrir sumarið!

Töskurnar innihalda 12 stykki af 33cl. dósum
eða sem samsvarar tveimur kippum. Þær eru
með handfangi og þeim fylgja lok fyrir dósirnar.
Þær henta því vel þeim sem vilja skella sér í úti-
legu um helgar og vilja ekki verða uppiskroppa
með bjórinn.

Verð í Vínbúðum:
Ferðataska með Ceres1.668 kr.

og taska með Faxe 1.428 kr.

CERES og FAXE:
Skemmtilegustu ferðatöskurnar í sumar!

Hollar kart-
öfluflögur
OF GOTT TIL AÐ VERA SATT? 

Margir þurftu að kveðja kartöflu-
flögurnar þegar sýnt var fram á
óhollustu þeirra svo
ekki varð um villst.
En þeir geta tekið
gleði sína á ný. Nú
eru fáanlegar kartöflu-
flögur úr lífrænt rækt-
uðum kartöflum frá
hollenska
fyrirtæk-
inu Molen-
artje. Þær
innihalda
hvorki herta fitu
né MSG-kryddið
sem margir
þola mjög illa.
Þessar hollustuflögur eru
steiktar upp úr lífrænni óhertri sól-
blómaolíu og fást í þremur bragð-
tegundum; með salti, papriku og
súrsætu kryddi. Það er heilsufæði-
fyrirtækið Yggdrasill sem flytur holl-
ustuflögurnar inn en þær eru fáan-
legar í heilsubúðum og helstu stór-
mörkuðum.

Egils Pilsner 4,5% bjórnum hefur verið afar
vel tekið allt frá því að hann kom á markað-
inn en hann er nú meðal tíu söluhæstu bjór-
anna í Vínbúðum. Egils Pilsner var þróaður

með það fyrir augum að mæta kröfum
neytenda um mjög góðan bjór á lágu verði.
Egils Pilsner er ljósgullinn með meðalfyll-
ingu og litla beiskju og þeir sem smakkað
hafa Pilsner-bjórinn telja að bruggmeist-
urum Ölgerðarinnar hafi tekist mjög vel
til, enda er bjórinn byggður á Egils
Pilsner léttbjórnum sem bruggaður hefur
verið síðan 1917. Egils Pilsner er nú fáan-
legur í 0,5 l glerflöskum.

Verð í Vínbúðum 179 kr. í 0,5 l glerflöskum.

EGILS PILSNER:
Bestu kaupin í 0,5 l gleri

Kvöldmatur
á mettíma
Tilbúnar kjúklingabringur eru
seldar í Maður lifandi í Borg-
artúni.

Í versluninni Maður lifandi er
hægt að kaupa tilbúnar kjúklinga-
bringur sem rétt þarf að hita þeg-
ar heim er komið. Þetta er nýjung
sem hefur samstundis náð mikl-
um vinsældum og þá sérstaklega
hjá fólki sem hefur lítinn sem
engan tíma til að elda. Bringurnar
eru maríneraðar og léttsteiktar
hjá Maður lifandi en bringurnar
eru sérvaldar og ekki hefur verið
sprautað neinum aukaefnum í
þær. Stykkið kostar 320 kr. og er
auðvelt að skera þær niður í salat
eða kippa með tilbúinni sósu. Til
stendur að auka úrvalið hjá Mað-
ur lifandi af tilbúnum sósum sem
hægt er að borða með grænmeti,
fisk, kjúklingi eða öðru kjöti. 

Verslunin Maður lifandi er í
Borgartúni og sérhæfir sig í líf-
rænt ræktuðu og hollu fæði, en
þar er einnig veitingasala. ■

Kjúklingabringurnar eru maríneraðar og
léttsteiktar svo að enga stund tekur að hita
þær þegar heim er komið.
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Til hnífs og skeiðar
GUÐRÚN JÓHANNSDÓTTIR ELDAR GRILLMAT

Grilluð fiskispjót með chermoulasósu
Um leið og blessuð lóan, vindbarin og ferðalúin, fer að kvaka fyrir
utan glugga landsmanna, þá setur hún af stað tvö efnafræðileg ferli
í skrokkum þeirra. Í fyrsta lagi seytlar sæluhrollur um æðarnar
með vissunni um að vorið sé komið, og í öðru lagi (og þetta er seinni
tíma náttúrufyrirbæri) kviknar sterk löngun eftir grillmat. Eftirfar-
andi uppskrift er marokkósk að uppruna. Hún kom með lóunni að
sunnan.

700 g þykkar lúðusneiðar (skornar í um 2 cm teninga)

KRYDDLÖGUR:
1 laukur (rifinn)
1 hvítlauksgeiri (marinn og saxaður)
1 tsk. paprika
1/2 tsk. kúmín fræ
3 msk. ólífuolía
2 msk. sítrónusafi
1/2 tsk. salt

CHERMOULASÓSA:
1/2 tsk. malaður kóríander 
2 tsk. kúmínfræ
1 tsk. paprika
3 hvítlauksgeirar (pressaðir)
80 ml ólífuolía
60 ml sítrónusafi
1/2 búnt ferskur kóríander (saxaður)
1/3 búnt fersk steinselja (söxuð)

Skerið fiskinn í bita (um 2 cm á kant). Útbúið kryddlöginn: Takið
hýðið af lauknum og rífið hann niður í skál með rifjárni. Merjið og
saxið hvítlaukinn og setjið hann út í ásamt kryddinu, olíunni og
sítrónusafanum. Veltið fiskbitunum vel upp úr þessum legi og látið
fiskinn marínerast í um klukkustund. Útbúið sósuna: Hitið kryddin
þrjú á pönnu í nokkrar sekúndur eða þar til þau gefa frá sér góðan
ilm. Takið þá pönnuna af hitanum, setjið kryddið í skál og blandið
saman við það hvítlauk, olíu og sítrónusafa. Hrærið öllu vel saman.
Setjið að síðustu saxaðan kóríander og steinselju út í. Þræðið fisk-
bitana á nokkur spjót og grillið fiskinn á vel heitu grilli. Snúið spjót-
unum og grillið þar til fiskurinn verður gullinn og girnilegur á öll-
um hliðum. Gott er að leggja álpappír á grillgrindina svo ekki verði
nein vandræði: (kvikni í pinnunum, fiskurinn festist við o.s.frv.).
Berið spjótin fram á beði af saffranhrísgrjónum og dreifið
chermoulasósunni yfir. 

Kaffitár í Bankastræti hefur nú
verið opnað á ný eftir miklar
breytingar. „Það má segja að
staðnum hafi alveg verið snúið
við og hann hefur stækkað um
helming,“ segir Hjörtur Matthías
Skúlason, kaffibarþjónn á Kaffi-
tári. „Við tókum á leigu verslun-
arhúsnæði hér við hliðina og
brutum á milli. Áherslurnar
verða þó áfram þær sömu, nema
hvað nú getum við boðið helmingi
fleira fólki í sæti samtímis.“

Kaffitár í Bankastræti hefur stækkað um helming.

NORTON:
Aðgengilegt vín frá Argentínu
Nýlega komu í Vínbúðir hérlendis vín frá
Bodega Norton í Argentínu en fyrirtækið á
sér langa sögu sem eitt af helstu víngerðar-
húsum Argentínu. Húsið er þekkt fyrir að
framleiða gæðavín á einkar hagstæðu verði.
Víngerðin var stofnuð árið 1895 af Englend-
ingnum Edmund Norton en hann hafði kom-
ið til Argentínu til að gera járnbraut sem
tengir Mendoza-svæðið við Chile. 

Norton Cabernet Sauvignon 2004 er ein-
staklega aðgengilegt vín, flauelsmjúkt og
hentar vel með góðu lambakjöti. Fékk ein-
kunnina 17/20 hjá Steingrími Sigurgeirs-
syni, vínrýni Morgunblaðsins, og var auk
þess útnefnt „Bestu kaupin“ hjá Þorra
Hringssyni í Gestgjafanum. 

Verð í Vínbúðum 990 kr. 

Kaffitár stækkar um helming
Opnað aftur eftir breytingar.



Sinnep
Sæta Kolding sinnepið í Spar Bæjarlind heldur enn velli á toppi tilboðanna.
450 grömmin af því lækka úr 153 krónum í 31 krónu eða um 80%.[ ]

Hagkaup kringla, Skeifan, Smáralind,
spöngin og Akureyri, Lyfja og Lyf og
heilsa, Perlusól Egilsstaðir, Apótekið
vestmannaeyjum, Siglufjarðar Apótek,
Silfurtorg Ísafirði og Sauðarkróks Apótek.

1x10

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 %
Lamba Prime F+ (fituspr.) úr kjötborði 1.348 2.450 1.348 45
Nauta fille úr kjötborði 1.875 2.678 1.875 30
Lambasaltkjöt, ódýrt 298 398 298 25
Gulrófur 98 169 98 40
Pepsi Max 50 cl. dós 49 89 98 45
Nautahamborgarar frosnir 10x80 g 499 998 499 50
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 %
Saltfisksporðar 499 799 499 38
Þorskbitar frosnir (kattafiskur) 299 nýtt 299
Laxabitar roð og beinlausir 699 999 699 30
K.s lambasúpuskjöt 1. fl. 399 499 399 20
K.f grill lambaframpartssneiðar 599 998 599 40
K.f grillsósur kaldar 200 ml 99 159 495 40
K.f hrásalat 350g 99 139 283 30
K.f kartöflusalat 350 g 99 139 283 30
Pepsi í gleri 250 ml 49 Nýtt 196
appelsín í gleri 275 ml 49 Nýtt 196

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Nautalundir úr kjötborði 3.183 3.979 3.183 20
Nauta ribeye úr kjötborði 2.279 2.849 2.279 20
Holta ferskar kjúklingalundir 1.467 2.095 1.467 30
Innfl. kjúklingabringur 1.299 1.499 1.299 15
Bezt grísakótilettur m/beini koníakslegnar 975 1.498 975 35
Bezt grísahnakki úrb. koníakslegnar 975 1.498 975 35
Frescetta brickoven pepperoni pizza 500 g399 598 798 35
Frescetta brickoven fromag. 450 g 399 598 887 35
Sól appelsínu,ávaxta-og eplasafi 249 319 249 20
Nestle Nesquick ís 750 ml 299 347 399 15
Nestle Smarties ís 750 ml 299 389 399 25

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Svínarifjur spare ribs 599 799 599 25
SS Mexico grísakótilettur 1.084 1.548 1.084 30
SS Mexico lambarif kryddlegin 1.189 1.698 1.189 30
Stjörnu snakk 90 g ýmsar tegundir. 149 199 604 25
Pepsi Max 2 l 99 199 50 50
MS létt drykkjarjógúrt, 4 tegundir 250 ml 59 79 236 25
Nóatúns ís, 4 tegundir 1 l 498 nýtt 498
Andrex WC rúllur 9 stk. 599 769 67 20
Nando’s BBQ sósur, 4 teg. 275 ml 249 369 905 35
Kellogg’s All Bran 500 g 198 269 396 25

Tilboðin gilda til
24. apríl

Tilboðin gilda til
27. apríl

Tilboðin gilda til
26. apríl

Tilboðin gilda til
24. apríl

Bæjarlind

Tilboðin gilda til
23. apríl

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Matfugls kjúklingamánar pk. 398 499 398 20
Myllu samlokubrauð 1/2 89 132 178 33
Nettó ofnsteik 799 1.349 799 41
Rauðvínsleginn svínahnakki 999 1.539 999 35
Nettó þurrkryddaðar lambagrillsneiðar 844 1.299 844 35
Bautabúrs brauðskinka 641 1.068 641 40
Úrbeinaður svínahnakki 799 1.298 799 38
Úrbeinuð grísasteik í neti 799 1.298 799 38
Steiktar kjötbollur 299 469 299 36
Lenor mýkingarefni 1 l 199 329 199 40

Tilboðin gilda til
24. apríl

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Borgarnes framhryggjasneiðar 1.314 1.752 1.314 25
Stjörnu kartöflusalat 390 g 179 239 459 25
KF úrb hangiframpartur 1.259 1.779 1.259 30
Svínalundir úr kjötborði 1.398 1.778 1.398 20
Maís stönglar stórir, 4 í pakka 298 398 75 25
Maís stubbar litlir 8 í pakka 298 398 38 25
Cheerios 992 g 398 489 401 20
Fk wc pappír 12 rúllur í pk. 199 365 17 45
Kelloggs kornflögur 1 kg 198 298 198 35
Kelloggs special k 750 g 198 448 264 55
Borgarnes grill lærisneiðar 879 998 879 10

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
F&F Bacon bollur 355 g 303 379 853 20
Búfells brauðskinka 1.390 1.738 1.390 20
Findus Tex Mex panna 700 g 349 399 488 15
Jacobs pítubrauð 400 g 109 168 109 35
Maryland kex 150 g 89 113 587 20
Merrild 103 kaffi 500 g 339 389 678 15
Holger grófar bruður 400 g 139 178 347 20Tilboðin gilda til 

27. apríl
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Silfurskartgripir
á stórkostlegu verði
Lára Magnúsdóttir gullsmiður á Skólavörðustíg fagnar þrjátíu
ára gullsmíðaafmæli með því að veita viðskiptavinum sínum
myndarlegan afslátt.

Lára Magnúsdóttir ákvað að halda upp á þrjátíu ára gullsmíðaafmælið
sitt með nokkuð óvenjulegum hætti. „Mig langaði að leyfa sem flestum
að fagna þessum áfanga með mér og ákvað því að gefa myndarlegan af-
slátt af skartgripum í búðinni minni á Skólavörðustígnum og er til
dæmis með stútfullan skáp af vörum með 50% afslætti.“ 

Lára segir útsölugripina vera mest úr silfri og á alls konar verði.
Hún smíðar mikið úr íslenskum steinum en allir skartgripirnir í búð-
inni eru eftir hana. Hún er afar ánægð með undirtektirnar við útsöl-
unni. „Tilboðið átti nú fyrst að standa í viku, stóð síðan út mars og við
ætlum bara að halda áfram á meðan við fáum svörun. Fólk er voða hrif-
ið af þessu,“ segir Lára gullsmiður að lokum og býður öllum í afmælið
sitt sem hófst í mars og stendur enn. SKARTHÚSIÐ

Laugavegi 12, s. 562 2466

SÓL SÓL
SKÍN Á MIG

Mikið úrval af 
sólgleraugum

kr. 990,-

Opið á laugardag
Lára smíðar sjálf alla skartgripina í búð-
inni, enda eru þeir einstaklega vandaðir
og fallegir.

Hollenskur
gólfbúnaður
GÓLFMOTTUR OG DÚKAR Á LÆKKUÐU
VERÐI Í KJARAN – GÓLFBÚNAÐI Í
SÍÐUMÚLA 14.

Þykkar og vandaðar
teppamottur eru nú á
40% afslætti í verslun-
inni Kjaran – gólfbúnað-
ur í Síðumúla 14. Mott-
urnar eru hollenskar og
fást bæði úr ull og gervi-
efnum og litir og mynst-
ur eru margskonar. Þær voru áður á 40-
50 þúsund krónur en fara nú niður í 24
til 30 þúsund eftir stærð og gerð. Hjá
Kjaran – gólfbúnaði fást líka heimilis-
gólfdúkar í fjölmörgum mismunandi lit-
um á 15-20% afslætti. Meðalverð mið-
að við tilboð er 1.500 krónur metrinn
og fer allt niður í 900 krónur. Í Kjaran er
opið frá 8 til 18.

Eldföst stell, könnur,
skálar og föt
Matarílát úr spánskum leir
og fleira fallegt.

Í Gjafa galleryi að Frakkastíg 12
er stórútsala til 28. apríl. Þar fást
blómapottar, gólfvasar, skart-
gripir og fleira á slikk, auk þess

sem 30% af-
sláttur er á
„spánska mat-
a r l e i r n u m “
eins og Dagný
G u ð n a d ó t t i r
verslunarkona

kýs að kalla diskana, skálarnar,
könnurnar og eldföstu mótin sem
þar fást. Þrátt fyrir að verslun-
inni verði lokað fljótlega ætlar
Dagný ekki að hætta rekstri held-
ur ætlar í náinni framtíð að snúa
sér að netverslun. Þar ætlar hún
að höndla með þennan spænska
matarleir og fleiri valdar vörur.
Hún kveðst flytja leirtauið inn
milliliðalaust og því geti hún boð-
ið það á góðu verði. „Þetta eru allt
ílát sem þola að fara inn í ofn og
hafa reynst mjög vel enda njóta
þau vinsælda,“ segir hún. Heima-
síða með veffanginu www.gjafa-
gallery.is er í smíðum.
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SMÁAUGLÝSINGA- 
SÍMINN ER OPINN 
ALLA DAGA KL. 8–22

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

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

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Nissan Patrol Se+ disel turbo. Árgerð
1998. Ekinn 157 þ. km. Nýskráður
1998. Næsta skoðun 2005. Verð kr.
2890.000. Litur hvítur. Ekkert áhvílandi.
Skipti ódýrari. Dísel knúinn. Skráður 7
manna. 5 gírar. 2800cc slagrými. 5 dyra.

M. Benz C 320 Elegance. Árgerð 2002.
Ekinn 50 þ. km. Nýskráður 9/2001.
Næsta skoðun 2006. Verð kr. 4190.000.
Litur svartur. Ekkert áhvílandi. Skipti
ódýrari. Bensín knúinn. Skráður 5
manna. Sjálfskiptur. 3200cc slagrými.
4ra dyra.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Nýr 2005 Infinity FX35 4x4,Sjálfskiptur,
leður, lúga, “18 álfelgur, rafmagn í öllu,
Bose hljómkerfi, ofl.ofl. Listaverð: 6.900
þúsund. Okkar verð: 4.943 þúsund.Þú
sparar yfir 2 milljónir.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

LMC og Burstner Hjólhýsi . Mikið úrval
af glæsilegum LMC hjólhýsum frá
þýskalandi. Erum einnig að fá Buerstner
hjólhýsin. Ekki missa af þeim. Víkurverk
Tangarhöfða 1. sími 557 7720 www.vik-
urverk.is

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik

Sími: 567 2357
www.vikurverk.is

Ford Mondeo Station 2.0 AT. nýskr.
05/’03, ek. 26 þ. km. Gullsans, álfelgur,
sumar og vetrardekk, filmur o.fl. Verð
2.150.000. Heimsbílar eru staðsettir á
nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls
11.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

2004 Ford F-150 Lariat. Ek. 9000 mil.
með öllu, V8 5,4. Leður, bedliner, fjar-
start, o.fl. o.fl. Gullmoli!! Verð aðeins
3.250 þ. www.bilatorg.is

Bílatorg
Sími: 691 8386
www.bilatorg.is

Bílauppboð. Stórglæsilegur Volvo V70
2.4 Station Wagon með leðri og auka-
búnaði. Árgerð 2004. Bílauppboð
www.islandus.com

Bílauppboð: Stórglæsilegur Volvo V70
2.4 Station Wagon með leðri og auka-
búnaði. Árgerð 2004. Bílauppboð
www.islandus.com

BílaUppboð: Stórglæsilegur Volvo V70
2.4 Station Wagon með leðri og auka-
búnaði Árgerð 2004. Bílauppboð
www.islandus.com

BílaUppboð: Stórglæsilegur Volvo V70
2.4 Station Wagon með leðri og auka-
búnaði Árgerð 2004. Bílauppboð
www.islandus.com

Grínverð
Til sölu Daewoo Lanos, árg. ‘99, ek. 98
þ. Verð 240 þ., Honda Civic árg. ‘97, ek.
154 þ. Verð 370 þ. og Sub Impreza árg.
‘00, ek. 168 þ., ssk., 2000 vél. Verð 650
þ. Ath. skipti. Uppl. í s. 892 4559, ath.
skipti 2 fyrir 1.

Toyota Landcruiser 90 VX árgerð ‘97,
sjálfskiptur, ekinn 183 þ. km, dráttar-
krókur, auka dekk á felgum. Verðtilboð.
Uppl. í s. 694 9900. Gunnar.

Toyota Carina E ‘96 til sölu eftir óhapp
hægramegin að framan. Uppl. í síma
696 4777.

Nissan Almera ‘97. Ek 80 þús. 4ra dyra,
sjálfsk. Verð 480 þús. stgr. Uppl. í s. 893
3034.

Renault Clio árg. ‘92. Ný dekk, púst,
bremsur, spindlar og.fl. Nýsk. ‘06. Stgr.
100 þús. BMW 318iA ‘91, vínrauður,
ssk. Lítið ekinn, stgr. 270 þús. Uppl. í s.
849 1122.

Nissan Sunny ‘93, 1600, ssk. Rafmagn í
öllu. S. 698 9723.

Teppi! Chevrolet Caprice Classic ‘89 er
til sölu. Orginal bíll, þarfnast smá lag-
færinga. Tilboð óskast. Uppl. í síma 698
6033.

BMW 520 I árg ‘88. Þarfnast smá lag-
færingar. Verð tilboð eða skipti. Uppl. í
s.849 1580.

Toyota corolla 1300 árg 1993-1999
óskast. Má þarfnast lagfæringar. Uppl. í
síma 471 1530, 849 3359 & 868 9351.

Volvo 440 ‘94, ek. 171. þ. smá lagfær. V.
190 þ. S. 868 9294.

MMC Galant ‘91, skoðaður ‘06 í góðu
standi, sjálfskiptur, rafmagn í öllu. Verð
110 þús. stgr. eða skipti á ódýrum hús-
bíl eða húsbílaefni. Uppl. í síma 659
5224.

Nizzan Sunny 1,6 SLX. árg. ‘94 Ek. 123
þús. Ssk., rafm. í rúðum, sumar og vetr-
ardekk, geislaspilari, dráttarkrókur. Verð
360 þús. Algjör gullmoli. Uppl. í s. 893
1986.

Dekurbíll. Golf árg. ‘97, ek. 105 þ. V. 400
þ. 130 út og yrirtaka á láni 14 þ. á mán.
S. 663 1371.

Til sölu Opel Vectra GL 1600, 4/1998,
ek. 90 þús. Sjálfskiptur, reyklaus, vel
með farinn. Verð 720.000, Tilboð
620.000. S. 896 6669.

Til sölu Toyota Yaris árg. ‘01, beinskipt-
ur, 3ja dyra, ek. 50 þús. Verð 750 þús.
Uppl. í síma 893 6004 e. kl. 17.

Toyota Corolla 1600, árg. 2000, beinsk.,
e. 75 þ. km. V. 900 þús. Uppl. í s. 899
2305.

Audi A6, ‘96, ek. 120 þús., sk. ‘06. CD,
álfelgur. Tilboð. Uppl. í s. 865 4431.

1.490.000 kr. Grand Cherokee Laredo
‘99, ek. 119 þ. m. Góður bíll, nýskoðað-
ur, krókur. Uppl. í síma 864 3000.

Til sölu Mitsubishi Pajero 2800, sjálfsk.,
árg. ‘97, ekinn 155 þ. km. Mjög góður
bíll. Verð kr. 1350 þ. Uppl. í s. 860 6353.

Til sölu Renault Megane árg. 2003, ek.
45 þús., grænn á litinn. Verð 1.150 þús.
Áhv. lán 980 þús. 20 þús. á mán. Uppl.
í s. 849 5195.

Óska eftir ódýrum fólksbíl, verð 80-120
þús staðgr, verður að vera gangfær, líta
ágætlega út og vera skoðaður s: 847
2840

Jeep Grand Cherokee 4.L
Ek. aðeins 32 þ. mílur, ssk., snyrtilegur
bíll. Áhvílandi 1800, ásett verð 1.990
þús. Upplýsingar í síma 696 9335.

Ford Excursion.
Ford Excursion limited 7.3 power
stroke. ek. 78 þús. míl, árg. ‘00, 8
manna. Flottur bíll. Verð 3.680. Uppl. í
s. 696 9335.

Til sölu Nissan Patrol. Árg. ‘01, ekinn
97.000, “44 breyttur, 38” dekk á felgum
fylgja, Gps, Vhf, Cb, aukatankur,
aukarafkerfi og fl. Verð 3.5 millj. stgr.
Uppl. í síma 660 1305.

Toyota Landcruiser 60 ‘81 ekinn 260 þ.
44” og 37’’ dekk læstur fr, og aft. lækk-
uð drif, gormafj, lengdur milli hjóla
40cm turbo intercooler. Allt body ný-
tekið í gegn. Leður sæti. Verð 1190 þús.
Sími 891 9365.

Toyota Hi-Lux Dc, árg. ‘86, ekinn 336
þús. km. 35” dekk. Verð 190 þús. Uppl.
í s. 894 6019.

MMC Pajero GLS Diesel árg. ‘00, ek.
117.000, 2800cc, ssk., leðuráklæði,
topplúga, 7 manna. Frábært eintak.
Skipti á ódýrari kemur til greina. Verð
2.450.000, áhv. ca 1.000.000. S. 864
2200 Gunnar.

MMC Pajero árg. ‘91 ek. 175 þús. tl
sölu. Sjálfsk. V6 3000 bensín. Nýsk.,
gott viðhald. Verð 300.000. Uppl. í s.
898 4574.

Til sölu Cevrolet Pickup Z71 árg. ‘97.
Verð 1.400 þús. Uppl. í síma 893 5531.

Vörubíladekk Gott verð
Flestar stærðir. Ný og sóluð. Verð frá kr.
29.900,- m/vsk. ALORKA.is, sími 577
3080.

Húsbíll til sölu, Fiat Ducato 18, skráður
05/’04, ekinn 9500 km. Benimar yfir-
bygging. Hann verður til sýnis að Nes-
hömrum 4, 112 Rvk. 23 og 24 apríl.
Einn með öllu. Uppl. í s. 892 0216.

Til sölu for Hobby T650 FSc nýr.
Benemar ‘04 ek. 11 þ. Clipper ‘04 ek.
5þ. Skoda Octavia ‘99 ek. 87þ. ný
tímareim, fallegur bíll. Bílarnir eru til
sýnis á laugard. og sunnud. að Nes-
hömrum 4, 112. Uppl. í s. 893 6957.

Nýir MAN TGA 41-430 4 öxla 2 drifa
með 18 rúmmetra Hardox palli. Loft-
kæling, til afhendingar strax. Verð
skráður og skoðaðir. Kr 8.660,000 +
vsk. Uppl. Gefur Bóas Eðvaldsson
0045-40110007. www.bilexport.dk

Nýr BluCamp Sky 500Ford 137 hö
Commandrail Diesel, 6 gíra, Aircond-
ision CD, 2 airbag, rafm. í öllu. Lengd
7,13 Svefnpláss fyrir 6, 2 hjónarúm,
stórt baðh., bakaraofn, 145 ltr ísskápur
með frysti. Rafstöð og rafm. trappa. Til-
boðsverð 5,6 á götuna. Bjóðum allar
gerðir af BluCamp. Uppl. www.bilex-
port.dk og Bóas 0045-40110007.

Nýr BluCamp Sky 20 Ford 125 hö
Command rail diesel Aircondision CD,
2 Airbag, rafm. i öllu. Lengd 6,3 mtr.
Rúm afturí, svefnpláss fyrir 4, stórt
baðh., rafstöð og rafm. trappa. Tilboðs-
verð 4,4 á götuna. www.bilexport.dk
Bóas 0045-40110007.

Ódýr húsbíll eða húsbílaefni óskast í
skiptum fyrir MMC Galant ‘91, skoðað-
ur ‘06 í góðu standi. Uppl. í síma 659
5224.

Húsbílar

Vörubílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu



Til sölu Suzuki Intruder 700 árg. ‘86. Lít-
ið notað hjól í góðu standi. Uppl. í síma
895 2434.

Honda Varadero XL1000V árgerð 2004,
keyrt 4600 km. Töskur fylgja, frábært
ferðahjól. Upplýsingar í síma 863 2535
eða johannk@sjopostur.is

Öku- og bifhjólakennsla. Ný hjól nýjar
áherslur. Davíð S. Ólafsson. S. 893
7181. www.simnet.is/dso

Til sölu Ducati ST2 944 Sport touring
‘03. Ásett verð 1.040.000 kr. Tilboð 930
þ. Uppl. í s. 894 7566

Reiðhjólastoðir fyrir heimili, skóla og
stofnanir. Ókeypis heimkeyrsla á höfuð-
borgarsvæðinu. Borgarhjól, Hverfisgötu
50. S. 551-5653

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

Til sölu 2 glæsileg Hoppy hjólhýsi ár-
gerð 2004. 560 KMFE Exlusive (koju-
hús), 560 Ufe Prestige. Hús með öllu,
gaskútar, skyggni, geymir, hleðsla og
loftnet. Gott verð. Uppl. í s. 693 5454.

Til sölu mjög vel með farið Palomino
Filly fellihýsi árg. 2002, með ísskáp, for-
tjaldi, 220 v rafmagn, rafgeymir gaskút-
ur, ferðaklósett og fl. Uppl. í síma 555
1877 & 899 8807.

Estrella fellhýsi, alveg eins og nýtt. Sett
á það sólarorka og fortjald fylgir. Uppl. í
s. 567 4048/ 867 6252 e. kl. 17.

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

Til sölu bobcat 341 árg. 2002, 5,3 tonn,
vinnust. 850, vökvahraðtengi, 4 skóflur,
mjög góð vél. Uppl. í s. 824 1060.

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.

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

Handpallettutjakkar
Sterkir og endingargóðir, Jungheinrich
lyftigeta 2200 kg. með hraðlyftibúnaði.
Verð frá 43.000.- án vsk. Vélar og þjón-
usta, Járnhálsi 2, s. 5800 200, www.vel-
ar.is Hafið samband við sölumenn.

Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftu-
borð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og
ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð
verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjón-
usta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s.
567 6955. Allar upplýsingar á
www.lettitaekni.is

Netaskip til sölu
Til sölu er Steinunn Finnbogadóttir BA-
325, skr-245. Skipið er eitt af bestu
netaskipum landsins, mjög vel útbúið
til netaveiða með nýlegu haffæriskír-
teini. Skipið er í fullum rekstri og er gert
út frá Grindavík. Með skipinu fylgir allt
netaúthald sem er um 180 pör af net-
um ásamt öllum búnaði sem er nánast
nýr. Topp skip í fullkomnu standi. Allar
upplýsingar gefur, Níels A. Ársælsson í
síma, 863-2692 og á e-mail: naa@sim-
net.is

Bátaland, allt til báta.
Utanborðsmótorar, bátahlutir, dælur,
öryggisbúnaður, bátar, þurrkubúnaður
og margt fleira. Bátaland, Óseyrarbraut
2 Hafnarfirði S. 565 2680, www.bata-
land.is

Óska eftir lítið slitnum 38” dekkjum á
felgum (6gata) undir Musso. S. 897
9279.

Tilboð á sumardekkjum t.d. 155/80 x
13 frá kr. 3980 175/65 x 14 frá kr.5300
195/65 x 15 frá kr. 6200 Hjólbarðavið-
gerð Kópavogs, Hjólkó, Smiðjuvegi 26
S.557 7200.

Volvo,Volvo,eigum til nýjar álfelgur und-
ir Volvo 850/S/V70/60 ofl. Verð 12,500
stk. Takmarkað magn. Bílabræður s.
557 1725,www.bilbro.org

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.

Nýtt!!!
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

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.

Bílapartasalan Ás
Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir vara-
hlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Til sölu Land Cruiser ‘84 til niðurrifs. S.
896 2098.

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

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

Öðruvísi vörur - örðuvísi búð, fallegar
tækifærisgjafir. NÝTT. Eve Taylor frá
toppi til táar. Glæsilegt úrval. Opið
mán.-fös. 10-18 lau. 12-16. Ljós og Ilm-
ur 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

“Elegance poolborð”
Verðdæmi:Dynasty 8 ft
(eik)277.500,Cavalier 9 ft(hnota)
265.900. Hámarksgæði, lágmarks verð
S. 698 3917. www.147.is/jb

Ný sending komin af vinsælu viðarka-
minunum á aðeins 43.900kr Norme-x
Auðbrekku 6 sími 565-8899 og 821-
6920. Söluaðilar Ísafjörður s. 456 3345
og Hornafjörður sími 691 0231.

4 rása upptökutölva, með skjá, mús og
lyklaborði, 4 þráðl. móttakarar, 4 þráðl.
myndavélar 380 lína/lit. 2x30 GB harð-
ir diskar í sleðum, kerfið er í 3 læstum
skápum á hjólum, sem raðast hvor ofan
á annan. Verð 249 þ. Björn 896 8934.

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

Hjólbarðar

Bílaþjónusta

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Reiðhjól

Mótorhjól
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Súpertilboð!
Allar pizzur á matseðli á aðeins 1000 kr.
og hvítlauksbrauð fylgir frítt með, alla
daga þegar sótt er. Opið 16-22 alla
daga nema sunnudaga 16-21 og einnig
er opið í hádeginu á föstudögum. Pizza
67 Austurveri, Háaleitisbraut 68. S. 800
6767.

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.

Brúnn hornsófi, nýlegur, til sölu ásamt
púðum, kr. 80.000. S. 699 3274.

Til sölu
Fatalager, peysur, bolir, buxur, rúss-
skinnjakkar ofl. alls um 650 st. Selst
undir kostnaðarverði. Einnig á sama
stað ný fjarstýrð bensín Flugvél væng-
haf 1,45 m. Uppl. í s. 821 8883, Siggi.

89 stólar og borð til sölu. Upplýsingar í
síma 587 1313 & 898 0894.

Amerískur ísskápur, 1 árs gamall, stærð
72bx74dx150h. Verð 35.000. S. 565
5757 & 844 7120.

Kaupum gamlan vínil. Músik og Meira.
S. 699 4455.

Vantar stokke stól. Þennan sem er fyrir
bakveika. Uppl. í s. 557 3007.

Óska eftir hringstiga til notkunar utan-
húss. Ca 3 metrar á hæð. Uppl. í s. 865
6125 & 865 5267.

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.

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

Hækkunarstykki fyrir Liebherr 50K-63K
krana. Útvegum einnig nýja og notaða
byggingarkrana, www.mot.is Mót ehf.
s:544 4490

Notaðar dokaplötur óskast keyptar. Vin-
samlegast hafið samband í síma 896
0298.

Þýsk gæðavara frá SEIFERT, kónar, rósir,
mótarör, plötustólalistar, ofl. Mót ehf.
heildverslun, s:544 4490

www.rum.is frábær fermingartilboð,
Amerísk fermingarrúm frá 29.900 kr.
Snorrabraut 56 & Glerárgötu 34 Akur-
eyri, s. 551 5200 & 461 5300

Konur athugið Vibrafem fullnægingar-
kremið er komið til okkar, 30 ml túpa
sem dugar í yfir 50 skipti á aðeins
2990kr. Pantanir í síma 552-2525 eða á
www.venus6.is umboðsaðili Venus Er-
otic store Freyjugötu 1 101 Reykjavík
sendum í póstkröfu um land allt

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.

Kr. 5.490
Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud.
Praxis S 568 2878 - 691 0808 Síðumúla
13, 108 R. www.praxis.is praxis@prax-
is.is

Kr. 4.900
Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud.
Praxis S 568 2878 - 691 0808 Síðumúla
13, 108 R. www.praxis.is praxis@prax-
is.is

Kr. 5.990
Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud.
Praxis S 568 2878 - 691 0808 Síðumúla
13, 108 R. www.praxis.is praxis@prax-
is.is

Konur athugið Vibrafem fullnægingar-
kremið er komið til okkar, 30 ml túpa
sem dugar í yfir 50 skipti á aðeins 2990
kr. Pantanir í síma 552-2525 eða á
www.venus6.is umboðsaðili Venus Er-
otic store Freyjugötu 1, 101 Reykjavík.
Sendum í póstkröfu um land allt.

Vorútsalan hefst föstudaginn 22. apríl.
40-70% afsláttur. Opið frá 10-18 virka
daga og 11-14 laugardaga. H-Gallerí
Grænatúni 1, Kóp. S. 554 5800.

Mikið úrval af töskum, sjáið fleiri vörur
og tilboð á army.is, erum líka í Kolaport-
inu um helgar. WWW.ARMY.IS.

Sjóstangaveiði Andrea. Spáð er góðu
veðri um helgina nóg af fiskiflóanum.
Ennþá laust fyrir hópa. Uppl. í s. 898
3300.

Nostra - Hreingerningarþjónusta. Tök-
um að okkur heimilisþrif, flutningaþrif,
teppahreinsanir, stigagangar og fyrir-
tæki. Ellý s. 898 9930, einnig er hægt
að senda fyrirspurnir á nostra@nostra.is

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.

Trjáklippingar, garðsláttur, garðaúðun
og önnur garðvinna... Nú er tíminn til
að klippa og fá tilboð í garðslátt sum-
arsins! Garðar best, ánægðir viðskipta-
vinir 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 .

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

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

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

Garðyrkja

Hreingerningar

Gegnheilt plankaparket 
á verksmiðjuverði.

Höfum nýhafið framleiðslu á 
gegnheilu hágæða plankaparketi 

úr amerískum harðviði. Eigum 
fyrirliggjandi á sérstöku kynningar-

verði eftirfarandi tegundir: Hvít 
amerísk eik - natur. Hlynur- prime

Kirsuber-prime og nature. 
Hnota-prime Sýnishorn á staðnum.

Geoplank ehf. Seljubót 7, 240
Fyrstir koma fyrstir fá. Allar
upplýsingar í síma 426 7800.

Ýmislegt

Verslun

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

Óskast keypt

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Cockteilsósa, Cockteilsósa.
Hamborgarabúlla-Tómasar.

Jeppakerrur, 
Víkurvagnar

Vegna árshátiðar starfsfólks
Ræsis hf., verður þjónusta í
lágmarki föstudaginn 22.
apríl og lokað laugardaginn
23. apríl.
Ræsir HF.

DeWalt meistaraverkfæri.
Sindri.

Mark skrifstofustólar á til-
boðsverði.
Á.Guðmundsson, Bæjar-
lind Kópavogi.

Rafmótorar – gírmótorar
Fálkinn

Legur í bíla
Fálkinn

Hjá Íslandsbanka bjóðast
fjölmargir ávöxtunarmögu-
leikar fyrir sparnaðinn þinn.
Við bjóðum 50% afslátt af
gengismun í verðbréfasjóð-
um okkar til 1. maí.
Íslandsbanki eignastýring.

Góðan daginn, góðan dag-
inn.
Hamborgarabúlla-Tómasar.

Rýmingarsala á Loftaþiljum,
Hurðum og Parketi verð frá
kr. 600 m2.
Parki, Dalvegi 18 Kópa-
vogi.

Benecol er mjólkurdrykkur
sem inniheldur plöntust-
anólester. Dagleg neysla
lækkar kólesteról.
Mjólkursamsalan

Átt þú spariskírteini á gjald-
daga í apríl? Hjá Íslands-
banka bjóðast fjölmargir
ávöxtunarmöguleikar. Við
bjóðum 50% afslátt af
gengismun í verðbréfasjóð-
um okkar til 1. maí.
Íslandsbanki eignastýring.

Cockteilsósa með frönskun-
um.
Hamborgarabúlla-Tómasar.

Komdu og prófaðu hörku-
tólið og eðalvagninn Mitsu-
bishi-Pajero-GLX með öfl-
ugri díselvél og sjálfskipt-
ingu. Hann er á frábæru
verði, 4.490.000 krónur.
HEKLA.

Endurvinnslan, Knarrarvogi
er opin frá 10-18.

Híbýli vindanna. Fáar sýn-
ingar eftir.
Borgarleikhúsið.

Heildarlausnir í skrifstofu-
húsgögnum.
Á. Guðmundsson, Bæjar-
lind, Kópavogi

Kúplingar í bíla
Fálkinn

Lífið er dásamlegt.
Hamborgarabúlla-Tómasar.

Segðu mér allt, síðasta sýn-
ing í kvöld.
Borgarleikhúsið.

Varaaflgjafar.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Héri Hérason, fyndinn og
ferskur, laugardagskvöld.
Borgarleikhúsið.

Yfirhafnir frá 9900 krónur
Herrafataverslun Birgis

Fullt af nýjum vörum
Herrafataverslun Birgis

Svik, með Hönsu, Hilmi
Snæ og Ingvari. Aukasýning
sunnudagskvöld.
Borgarleikhúsið.

Tilboð á brauðosti í sér-
merktum kílóastykkjum í
næstu verslun. 20% afslátt-
ur.
Osta-og-Smjörsalan.

Draumleikur, algjör draumur
sunnudagskvöld.
Borgarleikhúsið.

Stuttfrakkar frá 11900 
krónum
Herrafataverslun Birgis

Stakar buxur frá 4900 
krónum
Herrafataverslun Birgis 

Ekki missa af tónleikum Ro-
bert Plant í Höllinni í kvöld.
Miðasala er í Höllinni.
Robert Plant.

Flex -T vinnustöðvar á
30.prósenta kynningartil-
boði.
Á .Guðmundsson, Bæjar-
lind, Kópavogi

Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Cockteilsósa og franskar
kartöflur.
Hamborgarabúlla-Tómasar.

Danskar bækur.
Penninn-Eymundsson
Austurstræti

Ný færðu brauðost í sér-
merktum kílóastykkjum
með 20% afslætti í næstu
verslun.
Osta-og-Smjörsalan.

Inverterar fyrir fellihýsið.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

E-korthafar athugið! 15% af-
sláttur af sundfatnaði í
TopShop í apríl.
ekort.is.

Benecol inniheldur
plöntustanólester sem lækk-
ar kólesteról um allt að
15%
Mjólkursamsalan.

Stakir Jakkar frá 14.900
krónum.
Herrafataverslun Birgis

20% afsláttur af brauðosti í
sérmerktum kílóastykkjum í
næstu verslun.
Osta-og-Smjörsalan.

Mjólkurhristingur með kaffi-
bragði, nammi nammi
namm.
Hamborgarabúlla-Tómasar.

GP Alkaline rafhlöður á
góðu verði.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Skyrtur frá 2900 krónum 
Herrafataverslun Birgis

Jakkaföt frá 19.900 krónum
Herrafataverslun Birgis

Njótið lífsins.
Hamborgarabúlla-Tómasar
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Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Tilboð eða tímavinna. Uppl. í s.
869 3934.

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.

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

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.

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáin-
draumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sam-
bandi. Hringdu núna!

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár-
mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Miðla til þín, því sem þeir sem farnir eru
segja mér um framtíð þína. Einkatímar.
Erla s. 587 4517.

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

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

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554-0661.
www.velaverkjs.is

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

13 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.

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

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

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.

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.

Windows XP kerfisstjóranám. 63 st. á
aðeins kr. 69.900. Hefst 3. maí. Rafiðn-
aðarskólinn www.raf.is

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

Ertu að leita að ekta amer-
ísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Til sölu vegna flutnings: antikborðstofu-
skápur(160*50, h. 90cm.) 40þ., gler-
sófaborð 8-strent 15þ., hjónarúm ma-
honí án dýna með náttborðum og
snyrtiborði 30þ. hvítur amerískur sófi,
3-sæta 25þ., 2 bókahillur 4þ., TV-skáp-
ur 3þ. S. 554 4206/ 695 0719/ 868
2614.

4 mánaða gömul Beko uppþvottavél til
sölu. Verð 25.000-30.000. Upplýsingar í
s. 845 4555.

Til sölu tvöfaldur Amerískur kæli- og
frystiskápur, Maytag með klakavél
93x180 cm. S. 897 3755.

Til sölu amerísk uppþvottavél
Kitchenaid 12 ára en í fínu lagi. Einnig 2
frönsk hvít náttborð og snyrtiborð sam-
stæð með gleri. Sjónvarp 20”. Selst ód.
Uppl. í s. 551 4334 & 659 6036.

Ný sending frá Ragazzi! Athugið nýtt
kortatímabil. Róbert Bangsi ...og ung-
lingarnir Hlíðasmára 12, Hverafold 1-3
& Firði Hafnarfirði. Sími 555 6688.

Leikfangasmiðjan
www.leikfangasmidjan.is gjafavörur við
öll tækifæri. Sími 845 3407.

Nýtt kattadót frá CleoPet. Dýrabær -
Hlíðasmára 9 - Kóp. sími 553-3062. Op.
má - fö 13 - 18. lau 11 - 15.

Til sölu gullfallegir Enskir Springer
spaniel hvolpar undan tveimur íslensk-
um meisturum. S. 868 0019 &
ejj1@hi.is.

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.

Gefins fást gullfallegir 6 vikna kettlingar
í síma 862 3427 eftir kl. 18:00.

Norskur skógarköttur fæst gefins á gott
heimili. Upplýsingar í síma 892 4392.

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

Ýmislegt

Dýrahald

Barnavörur

Heimilistæki

Húsgögn

Námskeið

Snyrting

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Viðgerðir

Rafvirkjun

Spádómar

Tölvuviðgerðir - 
Vírushreinsanir - 

Uppfærslur
Start tölvuverslun, Bæjarlind 1,

Kópavogi.
Sími 544-2350, www.start.is

Tölvur

Stífluþjónusta

www.k-2.is

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing 
fyrir heimili, 

húsfélög. S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Alhliða fjármála- og
rekstrarráðgjöf- Skattskil

og bókhaldsþjónusta.
Sími 517 1030 
OG 822 9670.

Endurskipulagning fjármála, 
fjármálaráðgjöf, samningar við

lögmenn, banka og aðra kröfuhafa.
Stofnun einkahlutafélaga, 

bókhaldsþjónusta og skattskil.
Geymið auglýsinguna.

Kaflaskipti ehf. - Skipholti 5 -
Sími 517 1030 og 822 9670

kaflaskipti@rsg.is

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

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

KASSAGÍTAR 
FRÁ KR 9 900

gitarinn@gitarinn.is

GÍTARINN EHF.

R

R

R RR

R

RR R

RR

R R R

ÞJÓÐLAGAGÍTAR
OKR. 14.900.-

KLASSÍSKUR GÍTAR
FRÁ KR. 9.900,-

TROMMUSETT: FRÁ KR. 54.900,-
MEÐ ÖLLU

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

R
R

R

R

UMARTILBOÐ!!!
ÐLAGAGÍTAR
Ð POKA 
14.900.-

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

TROMMUSETT: FRÁ KR. 54

ÞJÓÐLAGAGÍTAR
FRÁ KR. 14.900,-

JANÚARÚTSALAN
Í FULLUM GANGIÞJÓÐLAGAGÍ

MEÐ POKAR R
R LAGAGÍ

POKA R
ÚLAGAGÍ
POKA R
Ú

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

RÞJÓÐLAGAGÍTAR
FRÁ KR. 14.900,-

KLASSÍSKUR GÍTAR
FRÁ KR. 10.900,-

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

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

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R
NÝ SENDING

TIL SÖLU
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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

Lax og Silungsveiði!
Fjölbreytt úrval lax og silungsveiðileyfa.
Veiðiþjónustan Strengir. www.streng-
ir.is ellidason@strengir.is S. 567 5204
og 660 6890.

www.sportvorugerdin.is

Fluga vikunnar: Ein skæðasta kúpan í
silungsveiði í dag sjá www.frances.is

Kynbótasýning
Stóðhestasýning á Gaddstaðaflötum
verður haldin dagana 9. - 13. mai. Tek-
ið verður á móti skráningum dagana
25. apríl til 2. maí í síma 480 1800. Sýn-
ingargjöld verða 8.500 kr. og greiðast
með kreditkorti um leið og skráð er eða
inn á reikning nr. 0152-26-1618, kt.
490169-6609. Skráning telst ekki gild
nema að lokinni greiðslu. sjá nánar á
http://www.bssl.is

Gistiheimili Halldoru Hvidovre/Köben
Ódýr og góð gisting www.gistiheimil-
id.dk 0045-24609552

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. 

Íbúðir á Benidorm. Erum með 10 íbúð-
ir á leigu bæði 1 og 2ja svefnherbergja
íbúðir í allt sumar. Skoðið heimasíðu
okkar www.icemar.com Email:
info@icemar.com eða síma 0034-690
115 909

2ja herb. kjallari í 101, sérinngangur. Frá
1. maí, 55.000 á mán. Sími 866 9579.

Til leigu 2ja herb. íbúð á svæði 111.
Uppl. í s. 852 5559 & 845 4150.

3 reyklausir námsmenn óska eftir 4ra
herb. íbúð í 101 frá 31/5. Tobba s. 868
6532.

Óska eftir 2 herb. íbúð. Með sér inn-
gangi. Í langtímaleigu. Uppl. í s. 849
1580.

Reyklaus og reglusöm kona óskar eftir
herbergi á rólegum stað á sv. 101 eða
107 með aðg. að elhúsi, baði og
þvottav. S. 868 7731 e. kl. 16.

Þrítugur smiður óskar eftir 2ja her-
bergja íbúð í vesturbæ eða Hlíðahverfi.
Uppl. í síma 662 8242.

Einstaklingsíbúð óskast til leigu. Uppl. í
s. 899 5099.

Reykl. og reglus. hjón m/tvö börn óska
eftir 3-4 herb. íbúð til leigu sem fyrst.
Skilvísum gr. heitið. Uppl í síma: 896-
4696 / 863-1217

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

Fallegur bústaður 
á fallegum stað

Til sölu glæsilegur nýbyggður sumarbú-
staður í landi Kalastaða í Hvalfirði, ca.
40 mínútna akstur frá Reykjavík. Bú-
staðurinn er 75 fm að grunnfleti með
ca. 30 fm svefnlofti, á tæplega hektara,
skjólgóðu, kjarrivöxnu landi. Mjög er
vandað til bústaðarins, gólfefni eru
gegnheill hlynur og flísar. Veröndin er
stór, með góðum skjólveggjum í kring-
um heitan pott (hitaveita). Uppl. í s.
663 2712.

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

Solo eldavél fyrir hitakút+3 ofnar. Uppl.
í síma 663 2210.

Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlan-
um. Góð aðstaða, hagstæð kjör. S. 899
3760.

Sjómenn ATH!
Háseta vantar á Steinunni Finnboga-
dóttur BA 325 sem stundar netaveiðar
frá Grindavík. Uppl. í s. 852 2388, 863
2692 & 863 6665.

Vegna aukinna verkefna
Vantar okkur hæft kynningarfólk í
Reykjavík, Akureyri og á landsbyggðinni
strax til starfa. Mikilvægt að viðkomandi
hafi ánægju af samskiptum og sé áreið-
anlegur og stundvís. Snyrtimennska og
lífsgleði er áskilin. Eins óskum við eftir
manneskju sem er vön matreiðslu.
Áhugasamir hafi samband við Önnu
Sigurðardóttir hjá Kynningu ehf. í síma
586 9000 eða í gsm 822 1412. Einnig
má senda umsóknir á anna@kynn-
ing.is.

Ræsting/Matráður
Óskum eftir að ráða nú þegar starfskraft
til að sjá um ræstingar og matseld í
50% starf. Vaktavinna, unnið í viku, frí í
viku. Íslenskukunnátta skilyrði. Einnig
óskum við eftir starfskrafti í ræstingu á
sv. 105 eftir kl. 16. Umsóknir berist á
bonbraedur@ci.is fyrir 26. apríl.

American Style
Í Hafnarfirði og Kópavogi óskar eftir
hressum starfsmanni í grillið. Um er að
ræða framtíðarstarf í reglulegri vakta-
vinnu. Leitum að einstaklingi sem hefur
góða þjónustulund, er 18 ára eða eldri
og er áreiðanleg/ur. Umsóknareyðu-
blöð á öllum American Style stöðum og
á americanstyle.is

Sauma- og sníðakonur vantar LYSTA-
DÚN - VOGUE Mörkin 4 Sími 660 4948,
Grímur.

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

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Gisting

Hestamennska

Ýmislegt

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

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?

ATVINNA

550 5600

Nýtt símanúmer
hjá dreifingu:
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Papinos Pizza. Óskum eftir hressu og
duglegu starfsfólki. Umsóknarblöð í
Núpalind 1 Kóp.

Óskum eftir að ráða meiraprófsbíl-
stjora. Mikil vinna. Uppl. í síma 696
8900.

Okkur vantar bílstjóra í útkeyrslu, léttan
í lund og með húmor. Umsókn: at-
vinna2@visir.is

Óska eftir vönu fólki í málnigarvinnu.
Uppl. í s. 869 3934.

Vant starfsfólk óskast. Hvað hentar þér.
Steypusögun, kjarnaborun, múrbrot,
hellulagnir, gröfuvinna, vörubílaakstur
og ýmis verktakavinna. Mikil vinna
framundan. Uppl. í s. 567 7570.

Vantar vana aðila í hellulagnir, góð laun
fyrir rétta aðila. Uppl. í síma 822 2661.

Óska eftir fólki á dekkjaverkstæði tíma-
bundið. S. 587 4700 & 899 4009.

Hagkaup Smáralind
Óskar eftir að ráða starfsfólk í helgar- og
sumarstörf í sérvörudeild. Einnig vantar
okkur starfsfólk í heilsdagsstörf í mat-
vörudeild, grænmetisdeild og gos. Um-
sækjendur yngri en 18 ára koma ekki til
greina. Áhugasömum er bent á að hafa
samband við Heiðrúnu, deildarstjóra
sérvöru og Margréti sölustjóra matvöru
í síma 530-1000, auk þess sem hægt er
að sækja um á www.hagkaup.is eða á
staðnum.

Óska eftir handlögnum vörubílstjóra og
verkamönnum í hellulagnir. Uppl. í
síma 869 1415 & 899 9189. Hellur &
Gras ehf.

Smiðir óskast í nýsmíði, sumarhús og
fleiri verkefni. Umsóknir sendist á timb-
urmenn@timburmenn.com eða send-
ist á Esjumel 7 116 rvk Esjumelur ehf.

Veitingahúsið Lækjarbrekka getur bætt
við sig faglærðum þjónum, þjónanem-
um og vönu starfsfólki í sal. Uppl. á
staðnum milli kl. 14-17 alla daga eða í
síma 551 4430.

Pizza Höllin í Mjódd
óskar eftir ráða starfsfólk í kvöld- og
helgarvinnu. Umsóknareyðublöð liggja
á staðnum.

Hefur þú áhuga?
Okkur vantar áhugasaman og lífsglaðan
starfskraft í sal. Góður starfsandi. Góð
laun fyrir réttan aðila. Vaktavinna. Nán-
ari uppl. á staðnum. Veitingahúsið
Lauga-ás, Laugarásvegi 1.

Vefhönnuður Óska eftir að komast í
samstarf við vefhönnuð eða grafískan
hönnuð sem kann að forrita vefviðmót.
Áhugasamir sendi upplýsingar og feril-
skrá á samstarf@smalausnir.is, 100%
trúnaði heitið.

KÍNA. Viltu hafa viðskipti við kínversk
fyrirtæki/framleiðendur og flytja inn
vörur á hagstæðu verði? Sími 661 7085
eða e-mail á halldor@mexis.is

Tónleikar í Langholtskirkju 21. og 23.
apríl kl. 17:00. Meðal einsöngvara eru
Sigurður Skagfjörð Steingrímsson og
Stefán Helgi Stefánsson.

Einkamál

Ýmislegt

Aðalfundur
Iðnfræðingafélags

Íslands
verður haldinn að Suðurlandsbraut
4, 8. hæð þann 28. apríl næstkom-

andi klukkan 17.30. Fundarefni
venjuleg aðalfundarstörf.

Léttar veitingar verða í boði á með-
an fundi stendur.

Allir Iðnfræðingar hvattir til 
að mæta til að standa vörð 

um sín réttindi.

Fundir

Viðskiptatækifæri

Hlutastörf
Starfsmenn óskast sem fyrst til framtíðarstarfa á
hinum ýmsu legudeildum á lyflækningasviði I.
Um hlutastörf er að ræða en fyrst og fremst 
helgarvinna.

Starfssvið: Dagleg umsjón með býtibúri, létt þrif og að-
stoð við matmálstíma.

Upplýsingar veitir Herdís Herbertsdóttir, sviðsstjóri í síma
543 6430, netfang herdish@landspitali.is ásamt Ragnheiði
Björgvinsdóttur, ritara á E-7 Fossvogi, sími 543 6431,
netfang rafnhbjo@landspitali.is og skulu umsóknir berast
til hennar fyrir 7. maí.

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og
fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi
og Hringbraut, skrifstofu starfsmannamála Eiríksgötu 5, á
heimasíðu www.landspitali.is
Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar í störf á
Landspítala – háskólasjúkrahúsi.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin.

Aðalfundur
Fjáreigendafélags Reykjavíkur

verður haldinn mánudaginn 2. maí 
í Baðhúsinu og hefst kl. 20:00

Fundarefni venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt lögum félagsins.

Reikningar félagsins verða lagðir fram til skoðunar 
í Baðhúsinu mánudaginn 25. apríl kl 17-19.

Vakin skal athygli á því að þeir einir hafa atkvæðarétt á aðal-
fundi sem eru í skilum með félagsgjöld viku fyrir aðalfund.

Stjórn Fjáreigendafélags Reykjavíkur

Aðalfundur
Félags íslenskra kjötiðnaðarmanna
Verður haldinn á Stórhöfða 31 á fyrstu hæð, laugardaginn 

23. apríl kl. 14.00. Gengið inn neðan við húsið. 

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf • Lagabreytingar 

Ársfundur Eftirlaunasjóðs 
starfsmanna Íslandsbanka.
Ársfundur Eftirlaunasjóðs starfsmanna Íslandsbanka, verður hald-
inn mánudaginn 9. maí n.k. kl. 17:15 á 5. hæð (Hólum) á Kirkju-
sandi.
Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar.
2. Ársreikningar kynntir.
3. Skýrsla um tryggingafræðilega úttekt kynnt. 
4. Fjárfestingarstefna kynnt.
5. Önnur mál.

Stjórn Eftirlaunasjóðs starfsmanna Íslandsbanka.

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 bygg-
ingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum,
er hér með auglýst til kynningar tillaga að
breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík. 

Kjalarnes, Laufbrekka.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir jörðina
Laufbrekku á Kjalarnesi.
Tillagan gerir m.a. ráð fyrir að byggð verði upp
aðstaða fyrir tamningar auk þess sem heimilt
verði að byggja upp minniháttar aðstöðu fyrir
ferðaþjónustu.
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 22. apríl til og með 3. júní
2005. Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu
sviðsins, skipbygg.is. Eru þeir sem telja sig
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér
tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við
hana skal skila skriflega eða á netfangið
skipulag@rvk.is, til skipulags- og byggingar-
sviðs (merkt skipulagsfulltrúa) eigi síðar en 3.
júní 2005.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan
tilskilins frests, teljast samþykkja tillöguna. 

Reykjavík, 22. apríl 2005 
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

ATVINNA

TILKYNNINGAR

- mest lesna blað landsins

Á MÁNUDÖGUM
�Fasteignaauglýsingar sem fara
�inn á 75% heimila landsins
�Auglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is
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Fjörugt fuglalíf í Grafarvoginum. 

Vissir þú ...

...að lengsta bílalest heims varð til
þegar 87 tengivögnum var safnað
saman og þeir festir við dráttar-
trukk. Bílalestin mældist 1.235
metrar að lengd. Heimsmet þetta
var slegið í Nýju-Wales í Ástralíu
árið 2003.

...Ítalinn Alessandro Benedetti á
stærsta safn litaðra vinyl-platna
eða alls 11.80 plötur?

...að sá flokkur sem hefur lengst
setið óslitið í ríkisstjórn er PRI
(Partido Revolucionario Instit-
ucional) í Mexíkó. Hann sigraði í
öllum kosningum frá 1929 til
2000 en þá tapaði hann fyrir PAN
(Partido Accion Nacional).

...að Akhitio Japanskeisari (fæddur
1933) er 125. maður í karllegg frá
fyrsta keisaranum, Jimmu Tenno,
sem hefð er að segja að hafi ríkt
frá 660 til 581 fyrir Krist?

...að Viktoría Bretadrottning ríkti í
63 ár og 216 daga, frá 1837 til
1901?

...að þyngsti beinfiskur veraldar er
sjávarbeinfiskurinn Guðlaxinn
(Mola mola) en hann hefur mælst
2 tonn og þrír metrar?

...að léttastur allra hryggdýra er
dvergkýtlingur (Schindleria prae-
maturus) sem vegur aðeins 2
milligrömm og 12 til 19 millimetra
langur. Hann finnst hvarvetna í
Indlands- og Kyrrahafinu.

...að Lakpa Gelu sherpi kleif Ever-
est-tind á 10 klukkustundum, 56
mínútum og 46 sekúndum þann
26. maí 2003? Það er besti tími
sem hefur mælst frá fyrstu búðum
og á tindinn sjálfan.

...að franska konan Karine Dbu-
ouchet hefur náð mestum hraða
kvenna á skíðum? Hún náði
242,26 km hraða á klst. í Les Arcs
í Frakklandi árið 1999. 

...að Heiðhvolfarisinn er hæsta tré
sem vitað er um? Tréð er 112,6
metra hátt og það var Chris nokk-
ur Atkins sem fann þess merku
strandfuru í Rockefellerskóginum í
Kaliforníu í Bandaríkjunum í ágúst
árið 2000. 

...að Spánverjanum Ismael Rivas
Falcon tókst að draga 2,753,1 kílóa
lest 10 metra með því að notast
eingöngu við skegg sitt? Atburður-
inn átti sér stað í myndveri El
Show de los Récordos, Madríd á
Spáni í nóvember 2001. 

...að Archie Moore frá Bandaríkjun-
um vann 145 hnefaleikabardaga á
röthöggi og er það heimsmet?
Hann var atvinnumaður í 129 bar-
daganna.

...að flestir áhorfendur á nokkrum
fótboltaleik voru á leik Brasilíu og
Úrúgvæ í júlí 1950? Áhorfendurnir
töldust vera 199.854 og fylltu þeir
Maracanavöllinn í Rio de Janeiro
gjörsamlega. 

Vortilboð

RAM Driver FX TI 450
RAM driverinn sem slegið hefur
rækilega í gegn. Þú slærð lengra 
og beinna með þessum

Verð: 9.900,-
Verð áður: 16.800,-

Hole in One  •  Bæjarlind 1-3  •  201 Kópavogur  •  Sími: 577 4040  •  www.holeinone.is

Sumaropnunartími
Mánu - föstu.............
Laugardaga..............
Sunnudaga..............

10 - 19
10 - 16
12 - 16

Opið 
sumardaginn 
fyrsta 10 - 16

20% afsláttur af öllum golfvörum 
í kvennadeildinni fram yfir 
næstu helgi. komdu og kíktu 
við - sjón er sögu ríkari  

Karla- og kvennasett
Mjög vandað Oryx golfsett sem 
sem við eigum bæði fyrir konur 
og karla

Tilboð: 24.900,-
Verð áður: 35.800,-

Barnagolfsett
Smáfólkið fær alltaf góðan
afslátt hjá okkur

Verð frá: 5.925,-

Pinnacle gold
Hinar vinsælu Pinnacle gold 
golfkúlur eru komnar aftur

15 pk tilboð: 2.490,-

Nýjung !
Ef þú kaupir 21 vatnabolta
færðu frítt boltarör í kaupæti.

25%
afsláttur

Hole in One kynnir
nýja og glæsilega
kvennadeild

Fullt golfsett
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Ný kvennadeild í Hole in One
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BORGARNES

MOSFELLSBÆR

AKUREYRI

HÖFN

SELFOSS

EGILSSTAÐIR

KEFLAVÍK
HAFNARFJÖRÐUR

KÓPAVOGUR
REYKJAVÍK

LEIÐANDI Í LÆGRA DEKKJAVERÐI

GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!GÆÐAVARA Á BETRA VERÐI!

Sólbakka 8
310 Borgarnesi

Miðási 23
700 Egilsstöðum

Víkurbraut 4
780 Höfn

Gagnheiði 13
800 Selfossi

Njarðarnesi 1
603 Akureyri

Skeifunni 3c
108 Reykjavík

Viðarhöfða 6
110 Reykjavík

Melabraut 24
220 Hafnarfirði

Iðavöllum 8
230 Keflavík

Flugumýri 16
270 Mosfellsbæ

Smiðjuvegur 6
200 Kópavogi

VON Í KASHMÍR Hinni indversku
Ghulam Fatima var fagnað ásamt öðrum
farþegum rútu sem fór yfir landamæri
Pakistans og Indlands í Kashmír héraði. 

ANDLÁT

Guðfinna Axelsdóttir, Ytri Neslöndum,
Mývatnssveit, lést sunnudaginn 10. apríl. 

Anna Sigríður Björnsdóttir, Skólastíg
11, Akureyri, lést sunnudaginn 17. apríl. 

Oliver Kristjánsson, Vallholti 3, Ólafsvík,
lést sunnudaginn, 17. apríl. 

Oddgeir Jóhannsson, skipstjóri, Þrastar-
nesi 22, Garðabæ, lést þriðjudaginn 19.
apríl.

JARÐARFARIR

11.00 Jóhann Kristinn Sigurgeirsson,
Ægisgötu 7, Akureyri, verður jarð-
sunginn frá Akureyrarkirkju. 

13.00 Marga Guðmundsdóttir, verður
jarðsungin frá Dómkirkjunni. 

13.00 Guðlaug Stefánsdóttir, frá Syðri-
Bakka verður jarðsungin frá Foss-
vogskapellu.

14.00 Björg Antoníusdóttir, frá Núphjá-
leigu, Dilksnesi, Nesjum, síðast til
heimilis á Skjólgarði, Höfn, verður
jarðsungin frá Hafnarkirkju. 

15.00 Hulda G. Sigurðardóttir, yoga-
kennari, Tjarnarmýri 13, Seltjarn-
arnesi, verður jarðsungin frá Graf-
arvogskirkju.

15.00 Björn Bjarman , rithöfundur,
Fellsmúla 5, Reykjavík, verður
jarðsunginn frá Grensáskirkju.

AFMÆLI

Sigmund Jóhannsson
teiknari er 74 ára. 

Helgi Hjálmarsson arkitekt er 69 ára.

Guðmundur Oddsson,
fyrrverandi bæjarfulltrúi
Kópavogs, er 62 ára.

Friðrik Á. Brekkan
kennari er 54 ára. 

Matthías Hemstock
trommuleikari er 38 ára.
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APRÍL

■ ■ LEIKIR
� 19.00 ÍH og Númi mætast í

Egilshöllinni í 1. riðli B-deildar
deildarbikars karla í fótbolta.

� 21.00 HK/Víkingur og ÍA mætast í
B-deild deildarbikars karla í fótbolta.

■ ■ SJÓNVARP
� 16.45 Þú ert í beinni! á Sýn.

Endurtekinn þáttur frá því kvöldinu
áður.

� 18.00 Upphitun á Skjá einum.
Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í
ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.

� 18.30 Gillette-sportpakkinn á Sýn. 

� 19.00 Motorworld á Sýn.

� 19.30 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn. Fréttaþáttur um meistara-
deildina í fótbolta.

� 20.00 World Supercross á Sýn.
Þáttur þar sem farið er yfir það
helsta í mótorsportinu.

� 21.00 World Series of Poker á
Sýn.

� 23.15 K-1 á Sýn.

Birkir Ívar skellti í lás

30 22. apríl 2005 FÖSTUDAGUR

> Við hrósum ...
... Vigni Svavarssyni,
línumanni Hauka, sem hefur
átt stórkostlega leiki fyrir
Hauka það sem af er
úrslitakeppninni. Leikurinn
gegn Val í gær var engin
undantekning og með
hann í þessu formi eru
Haukar illviðráðanlegir.

sport@frettabladid.is

> Við hrósum ...
... leikmönnum Fram sem buðu
stjórnarmönnum félagsins birginn og
lýstu yfir stuðningi við
brottrekinn þjálfara sin,
Heimi Ríkarðsson, sem
þeim fannst fá ansi
auma meðferð hjá
stjórnarmönnum félagsins
eftir 23 ára samfleytt starf
fyrir félagið. Heimir átti
betra skilið.

Hvað gerir Kjartan?

Kjartan Ragnarsson, formaður hand-
knattleiksdeildar Fram, á erfiða daga
í vændum eftir að leikmenn hans
snerust gegn honum. Þeir vilja að
hann biðji Heimi Ríkarðsson afsök-
unar á að hafa látið að því liggja  að
Heimir hafi logið í viðtölum. Spyrja
menn sig nú að því hvort hann geti
setið áfram.

Ólafur Aron Ingvason, leikmaður Njarðvíkinga,
gæti átt yfir höfði sér keppnisbann vegna
neyslu á amfetamíni en samkvæmt fréttum
Stöðvar 2 í fyrrakvöld reyndust bæði A og B
sýni jákvæð sem tekin voru eftir bikarúrslitaleik
Njarðvíkur og Fjölnis sem fram fór 13. febrúar
síðastliðinn. „Þetta voru bara ein mistök á einu
fylleríi,“ sagði Ólafur Aron í samtali við Frétta-
blaðið. „Ég er ekki einhver fíkniefnaneytandi
eða neitt þannig. Alls ekki. Auðvitað sér maður
eftir þessu.“

Ólafur hefur lítið sem ekkert leikið með Njarð-
vík síðan málið kom upp. „Það er ekkert komið
úr þessu, það á eftir að dæma þetta og ekki
komið alla leið.“

En hvað tekur við hjá Ólafi eftir að dómur
hefur verið kveðinn upp? „Það getur verið að
ég fari til pabba hans Brandon Woudstra [Earl
Woudstra, er körfuknattleiksþjálfari í North-

western College í Iowa] en það er ekki
komið á hreint. Það er bara ein hug-
mynd. Ég verð náttúrlega að gera eitt-
hvað. Það fer náttúrlega eftir því hvað
ég fæ langt bann. Ef þetta er eitt ár
eða meira þá verður maður að kom-
ast út. Bannið gildir ekki í Bandaríkj-
unum. Ég fer ekki að hanga hérna og
spila ekki körfubolta. Maður verður að
gera eitthvað.“

Ólafur var spurður hvernig honum hafi
liðið eftir að málið kom upp. „Það var
erfitt fyrst en fjölskyldan og vinirnir eru
búnir að standa þétt við bakið á mér og
það skiptir mig miklu máli. Þetta er búið
að vera ágætt, þannig lagað. Ég hef fengið
mikinn stuðning,“ sagði Ólafur Aron.

Birkir Ívar Guðmundsson sýndi stórbrotna markvörslu í síðari hálfleik þegar
Haukar tryggðu sér sæti í úrslitum DHL-deildarinnar í handbolta. Liðið bar
sigurorð af Val á Hlíðarenda í gærkvöldi, 27–29.

ÓLAFUR ARON INGVASON ÚR NJARÐVÍK FÉLL Á LYFJAPRÓFI: AMFETAMÍN FANNST Í SÝNI HANS

Ég er ekki fíkniefnaneytandi

HANDBOLTI „Það var einn maður
sem vann þennan leik fyrir Hauka
í dag. Sá maður var Birkir Ívar
Guðmundsson,“ sagði niðurlútur
Heimir Örn Árnason, fyrirliði
Valsmanna, í samtali við Frétta-
blaðið í gærkvöldi. Þá lauk Valur
keppni í DHL-deildinni þetta árið
með 27-29 tapi að Hlíðarenda í
gærkvöldi.

Mikið er til í orðum Heimis því
Birkir Ívar varði alls 16 skot í síð-
ari hálfleik eftir heldur rólegan
fyrri hálfleik og var, ásamt Vigni
Svavarssyni sem sýndi stórkost-
leg tilþrif jafnt í vörn sem sókn,
að öðrum ólöstuðum maðurinn á
bak við frábæran sigur Hauka.

Eftir að fyrri hálfleikur hafði
verið mjög jafn framan af náðu
heimamenn góðum leikkafla í lok-
in og tryggðu sér 15-12 forystu í
hálfleik. Þeir hófu síðari hálfleik
eins og þeir enduðu þann fyrri og
komust í 17-12 á upphafsmínútum
hans. Lykilmenn Hauka voru alls
ekki að finna sig og voru til að
mynda þremenningarnir fyrir
utan, Andri Stefan, Ásgeir Örn
Hallgrímsson og Halldór Ingólfs-
son, ekki með nema þrjú mörk í 15
tilraunum í fyrri hálfleik. En í
þessari stöðu ákvað Birkir Ívar að
taka sig saman í andlitinu. Það
gerði hann svo um munaði og tók
hann hreinlega yfir leikinn.

Á 20 mínútum breyttu Haukar
stöðunni úr 17-12 í 22-26 og gekk
ekkert upp hjá Valsmönnum. Öll
stemningin fór sjálfkrafa yfir til
Hauka og vissu heimamenn ekki
sitt rjúkandi ráð. Þeir náðu reynd-

ar að minnka muninn í eitt mark,
25-26, þegar tæpar fimm mínútur
voru eftir en þá stigu leikmenn
Hauka á bensínið að nýju og fóru
að lokum með verðskuldaðan
sigur af hólmi.

„Við fórum að taka betur á í
vörninni og þá kemur markvarsl-
an yfirleitt með,“ sagði hinn
magnaði Birkir Ívar hógvær eftir
leikinn. „Við vorum í erfiðleikum
í fyrri hálfleik og við ræddum um
það í hálfleik að við mættum ekki
gefa þeim þessu fríu skot af sjö

metrunum. Það gekk upp og þeg-
ar það gerist eru ekki mörg lið
sem standast okkur snúning,“
sagði Birkir Ívar. Hann segir
Hauka að sjálfsögðu ætla sér Ís-
landsmeistaratitilinn. „Það var
markmiðið í byrjun vetrar og
stendur enn.“

Heimir Örn var dapur í bragði
í leikslok en horfði um leið raun-
sætt á málið. „Þegar allt kemur til
alls eru þeir bara aðeins sterkari
en við. Það verður einfaldlega að
segjast.“ vignir@frettabladid.is

LEIKIR GÆRDAGSINS

DHL-deild karla
VALUR–HAUKAR 27–29 (15–12)
Mörk Vals: Vilhjálmur Ingi Halldórsson 6/2,
Heimir Örn Árnason 5, Atli Rúnar Steinþórsson 4,
Baldvin Þorsteinsson 4, Sigurður Eggertsson 2,
Hjalti Pálmason 2, Ásbjörn Stefánsson 2, Kristján
Karlsson 2. 
Varin skot: Hlynur Jóhannesson 14, Pálmar
Pétursson 5.
Mörk Hauka: Vignir Svavarsson 9, Þórir Ólafsson
7/4, Ásgeir Örn Hallgrímsson 5, Jón Karl
Björnsson 4/1, Halldór Ingólfsson 2, Andri Stefan
2.
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 21.

ÍR–ÍBV 33–29 (15–12)
Mörk ÍR: Hannes Jón Jónsson 7, Tryggvi
Haraldsson 7, Ólafur Sigurjónsson 6, Ingimundur
Ingimundarson 6/4, Fannar Þorbjörnsson 3,
Bjarni Fritzson 3, Ragnar Már Helgason 1. 
Varin skot: Ólafur H. Gíslason 22, Hreiðar
Guðmundsson 1/1.
Mörk ÍBV: Samúel Ívar Árnason 9/4, Zoltan
Belanyi 7/2, Tite Kalandaze 5, Kári Kristjánsson 3,
Davíð Óskarsson 2, Róbert Bognar 2, Sigurður Ari
Stefánsson 1.
Varin skot: Roland Valur Eradze 21, Jóhann
Guðmundsson 6/1.

– Ingimundur Ingimundarson skoraði tvö fyrstu
mörk ÍR á fyrstu tveimur mínútunum en skoraði
ekki mark utan af velli það sem eftir lifði leiks.

– Roland Valur Eradze spilaði fyrstu 40 mínútur
leiksins og varði þá 20 skot af þeim 43 sem hann
fékk á sig. Það gerir 47% markvarsla. Roland
neitaði þá að koma af velli í vítakasti og var
látinn dúsa á bekknum það sem eftir var leiksins.
Jóhann Ingi Guðmundsson kom í mark  ÍBV í
staðinn og varði 6 skot af þeim 16 sem hann
fékk á sig. Það gerir 38% markvarsla.

Deildabikar KSÍ
GRINDAVÍK–ÍBV 1–1
1–0 Alfreð Jóhannsson (57.), 1–1 Sæþór
Jóhannesson (86.).
KR–VÖLSUNGUR 3–0
1–0 Arnar Gunnlaugsson (13.), 2–0 Tryggvi
Bjarnason (57.),3–0 Sigmundur Kristjánsson (75.)
FYLKIR–ÍA 1–2
0–1 Dean Martin (19.), 1–1 Guðni Rúnar
Helgason (78.), 1–2 Dean Martin (19.).
VALUR–BREIÐABLIK 2–2
Guðmundur Benediktsson, Garðar Gunnlaugsson
– Olgeir Sigurgeirsson, Grétar S. Sigurðsson,
sjálfsmark.

LOKASTAÐAN Í RIÐLI 1
ÍA 7 5 0 2 15–12 15
BREIÐABL. 7 4 2 1 16–9 14
VALUR 7 4 2 1 17–12 14
ÍBV 7 3 2 2 12–8 11
ÞÓR 7 2 2 3 12–14 8
VÍKINGUR 7 2 2 3 12–16 8
FYLKIR 7 2 1 4 13–13 7
GRINDAVÍK 7 0 1 6 6–19 1

LOKASTAÐAN Í RIÐLI 2
KR 7 5 2 0 14–4 17
ÞRÓTTUR 7 4 1 2 15–7 13
FH 7 3 2 2 11–7 11
KEFLAVÍK 7 2 3 2 10–13 9
KA 7 2 2 3 12–13 8
FRAM 7 2 2 3 7–9 8
HK 7 2 1 4 10–17 7
VÖLSUNGUR 7 1 1 5 3–12 4

Erlingur Richardsson, þjálfari ÍBV, var ekki kátur eftir að ÍR tryggði sér oddaleik:

HANDBOLTI ÍR-ingar tryggðu sér
oddaleik í Eyjum með fjögurra
marka sigri á ÍBV, 33-29, í öðrum
undanúrslitaleik liðanna í Austur-
bergi í gær. ÍR-ingar skoruðu
fjögur fyrstu mörkin í leiknum og
héldu frumkvæðinu út leikinn
þrátt fyrir að Eyjamenn hafi náð
að minnka muninn niður í tvö
mörk í upphafi seinni hálfleiks. 

Hjá ÍR var það góð mark-
varsla Ólafs Hauks Gíslasonar og
árangursrík 4:2 vörn á aðalskytt-
ur ÍBV sem lagði grunninn að

sigrinum en Erlingur Rich-
ardsson, þjálfari ÍBV kenndi
dómurum leiksins um tapið.

„Það er alveg sama hvað við
gerum. Það voru dæmdir 15
ruðningar á okkur í fyrri hállfeik
og við fengum aldrei að stilla
upp. Það var allt reynt til að
dæma á okkur sóknarlega. Við
fáum ekkert að spila okkar leik.
Menn eru meðal annars búnir að
taka Svavar Vignisson fyrir og
það eina sem við getum gert er að
taka hann út af. Við getum ekki

leyft honum að spila því dómarn-
ir vilja ekki hafa hann inná,“
sagði Erlingur harðorður eftir
leikinn en gat þó ekki bent á betri
dómara til þess að dæma odda-
leikinn „Hvaða dómarar eru í
boði? Við eigum ekkert betra. Við
erum með langtum betra lið,“
sagði Erlingur.

„Það var núna eða aldrei og
það verður það sama uppi á ten-
ingnum á sunnudaginn,“ sagði
Júlíus Jónasson, þjálfari ÍR, eftir
leikinn.

BIRKIR ÍVAR Var í
miklu stuði í síðari
hálfleiknum í gær.

Við fáum ekki að spila okkar leik
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Rio Ferdinand, varnarmaður
Manchester United, segir það

vera spurningu um daga frekar en
vikur hvenær hann
skrifi undir nýjan
samning við félag-
ið. Ferdinand var
nýlega sagður hafa
sést á fundi með
forráðamönnum
Chelsea en hann
segir það vera al-
rangt. Talið er að Rio fái um 13
milljónir á viku þegar nýi samning-
urinn tekur gildi. „Samningaviðræð-
ur eru langt komnar en í svona mál-
um getur allt gerst,“ sagði Rio jafn-
framt.

Skautafélag Reykjavíkur vann
Skautafélag Akureyrar með níu

mörkum gegn sex í fyrsta úrslitaleik
liðanna um Íslandsmeistaratitilinn í
íshokkýi. SR hóf leikinn af miklu
krafti og komst í 6-1 en af miklu
harðfylgi náðu piltarnir frá Akureyri
að minnka muninn aftur niður í eitt
mark, 7-6. Hins vegar tók sú endur-
koma i sinn toll og höfðu heima-
menn meiri orku á lokamínútunum.
Þá bætti SR við tveimur mörkum og
þar við sat. Gauti Þormóðsson átti
stórleik fyrir SR og skoraði fjögur
mörk.

Alan Shearer segist fullviss um
að Newcastle muni hrökkva í

form fyrr en síðar en liðinu hefur
gengið afleitlega að undanförnu og
í síðustu viku féll liðið meðal annars

úr Evrópukeppninni
og ensku bikar-
keppninni. „Þrátt
fyrir allt er gott and-
rúmsloft í búnings-
herberginu og við
erum allir staðráðn-
ir í að vinna okkur
úr þessum vand-
ræðum. Maður fær

ekkert út úr því að vorkenna sjálfum
sér. Við erum karlmenn og þurfum
einfaldlega að ranka við okkur,“
segir Shearer.

Martin Jol, stjóri Tottenham,
viðurkenndi í gær að hann vildi

helst komast hjá því að láta
Jermain Defoe og Robbie Keane
spila saman í fremstu víglínu liðsins.
Hann átti engra kosta völ gegn
West Brom á mið-
vikudaginn þar
sem hinir sóknar-
mennirnir, Freddie
Kanoute og Mido,
voru báðir frá
vegna meiðsla.
„Við létum þá spila
saman gegn Cryst-
al Palace í janúar
og töpuðum 3-0,“ segir Jol en leik-
urinn gegn WBA endaði 1-1. „Ég vil
frekar láta Kanoute spila með öðr-
um þeirra. En Defoe og Keane eru
báðir frábærir leikmenn,“ segir Jol.

Það voru þau Kári Steinn Karls-
son úr UMSS og Íris Anna

Skúladóttir úr Fjölni sem báru sigur
úr býtum í Víðavangshlaupi ÍR sem
fór fram við tjörnina í Reykjavík í
gær. Þetta var í 90. sinn sem hlaup-
ið er þreytt og að venju var fram-
kvæmt hlaupsins til mikillar fyrir-
myndar. Um er að ræða fimm kíló-
metra hlaup sem Kári Steinn lauk á
15 mínútum og 40 sekúndum en
annar og 17 sekúndum á eftir hon-
um kom Stefán Guðmundsson úr
Breiðablik. Íris hljóp á 18 mínútum
og þremur sekúndum og hafði
mikla yfirburði í kvennaflokknum.

Markvörðurinn Magnús Erlends-
son hefur gengið til liðs við

handboltalið Fram á nýjan leik eftir
að hafa dvalið síðustu tvö ár í Dan-
mörku. Magnús, sem er 25 ára
gamall og er alinn upp hjá Fram,
gerði þriggja ára samning við félagið
og er hann þriðji leikmaðurinn á
skömmum tíma sem framlengir
samning sinn við liðið. Hinir eru
markvörðurinn Egidijus Petkevicius
og hinn fjölhæfi Jón Björgvin Pét-
ursson.

Framherji Norwich, Dean Ashton,
segir að ekkert sé til í þeim

orðrómi að hann sé á leið til
Newcastle. Ashton, sem hefur spil-
að frábærlega með Norwich að
undanförnu eftir að hafa verið
keyptur frá 1. deildarfélaginu Crewe
um jólin, kveðst vera of upptekinn
við að bjarga núverandi liði sínu frá
falli til að hugsa um nokkuð annað.
„Ég er nýkominn og er enn að að-
lagast. Mér líður mjög vel hjá
Norwich og langar ekkert að fara.
Við sjáum til hvað verður.“

ÚR SPORTINU
Bobby Charlton segir að Ferguson verði aldrei rekinn:

Hann yrði að hætta sjálfur
FÓTBOLTI Stjórn Manchester
United í ensku úrvalsdeildinni
mun aldrei reka knattspyrnu-
stjórann Sir Alex Ferguson. Þetta
lét Sir Bobby Charlton hafa eftir
sér á dögunum en hann er sem
kunnugt er fyrrum leikmaður
sem situr nú í stjórn United. 

Liðið tapaði gegn Everton í
fyrrakvöld, 1-0, og þarf því að bíta
það í sig að enda í þriðja sæti
deildarinnar annað árið í röð.
Charlton lét það lítið á sig fá og
sagði að ef leiðir United og Fergu-
son myndu skilja myndi Skotinn
knái ákveða það sjálfur. 

„Það er ekki í deiglunni að
segja samstarfi United og Fergu-
son lokið. Hann er besti og sigur-
sælasti knattspyrnustjóri Eng-

lands og því sjáum við engin rök
fyrir því að láta hann fara,“ sagði
Charlton og bætti því við að leik-
tíðin í ár hefði verið sérstök að því
leytinu til að Chelsea hefði eytt
miklu af peningum. 

„Ef Chelsea hefði ekki notið við
hefðum við hæglega getað landað
titlinum.“

David Gill, framkvæmdastjóri
United, sagði á dögunum að hægt
væri að láta Ferguson taka pok-
ann sinn. Spurður um það mál
vildi Gill lítið gera úr því og full-
yrti að umsögn hans hefði verið
tekin úr samhengi. Áhangendur
United geta því andað léttar, enda
ekki útlit fyrir annað en að Fergu-
son verði um kyrrt.

- sj

MEÐ TRYGGA
STÖÐU HJÁ UNITED
Sir Alex Ferguson þarf
ekki að kvíða framtíð-
inni hjá Manchester
United enda vel í náð-
inni hjá stjórn liðsins.
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KÖRFUBOLTI Tímabili NBA-körfu-
boltans lauk í nótt með 14 leikjum
en augu flestra beindust að
Cleveland Cavaliers og New
Jersey Nets en með smá heppni
hefðu LeBron James og félagar í
Cavaliers getað hirt sæti Nets í
úrslitakeppninni.

Nets var hins vegar öryggið
uppmálað, lagði Boston Celtics ör-
ugglega að velli, 102-93, en
Cavaliers varð, þrátt fyrir sigur á
Toronto Raptors, að bíta í það súra
epli að fara í sumarfrí. 

Fer James frá Cleveland?
Orðrómur hefur verið á kreiki

um að stórstjarnan James muni
segja skilið við Cavs úr því að
liðið komst ekki í úrslitakeppnina
og hefur New York Knicks m.a.
verið nefnt til skjalanna sem einn
af hugsanlegum áfangastöðum
piltsins.

Phoenix Suns var besta lið
Vesturdeildarinnar og lauk tíma-
bilinu með besta vinningshlutfalli
allra liða en Suns vann 62 leiki og
tapaði 20, sem gerir 75,6% vinn-
ingshlutfall. Miami Heat fylgdi
fast á hæla Suns og var best í
Austurdeildinni með 59 sigurleiki
og 23 töp, 72% hlutfall.

Barátta í Texas
Margar forvitnilegar viður-

eignir eru í boði strax í fyrstu um-
ferð eins og t.d. Dallas Mavericks
gegn Houston Rockets en liðin
voru bæði á miklu skriði undir
loks venjulegs tímabils. Maver-
icks vann síðustu 9 leiki sína en
Rockets 7. 

Athygli vekur að núverandi
NBA-meistari, Detroit Pistons,
hefur unnið hvorki færri né fleiri
en 40 leiki síðan 1. janúar og er
með besta vinningshlutfall deild-
arinnar á árinu. 

Gengi liðsins fyrir áramót var
hins vegar fremur köflótt og því
hljóta menn að spyrja sig hvort
Pistons hafi ekki vitað upp á hár
hvað það var að gera. 

Sextán sigurleikir og tvö töp í
aprílmánuði (rétt eins og á síðasta
ári) segja meira mörg orð, liðið
virðist vera að toppa á réttum
tíma.

Kobe í sumarfríi
Athygli vekur að Los Angeles

Lakers er komið í sumarfrí en
Kobe Bryant, leikmaður liðsins,
vakti mikla athygli á síðasta ári
þegar Lakers liðaðist í sundur. 

Hefur mikil gagnrýni fengið að
dynja á kappanum en margir
spekingar spá því að Bryant verði
annað hvort skipt frá liðinu eða
Phil Jackson, þjálfarinn sem
færði liðinu þrjá titla, fenginn til
Lakers á ný.

Hverjir eru líklegastir?
Körfuboltaspekingar í Banda-

ríkjunum hallast að því að San
Antonio Spurs og Phoenix Suns
séu sigurstranglegust í Vestur-
deildinni en Detroit Pistons og
Miami Heat austanmegin. Barátt-
an hefst á morgun og er viðureign
Detroit Pistons gegn Philadelphia
Sixers sýnd í beinni útsendingu á
Sýn.

smari@frettabladid.is

ENDURTAKA ÞEIR LEIKINN? Richard Hamilton og Tayshaun Prince fagna hér í
úrslitakeppninni í fyrra. Pistons á erfitt verkefni fyrir höndum með að verja titilinn.

Nær Pistons að endurtaka leikinn?

HELOSAN
RAKAKREM
fyrir alla fjölskylduna

Mýkjandi og rakagefandi

Heldur KA í gíslingu

VESTURDEILDIN:
Phoenix Suns (1.)–Memphis (8.)
San A. Spurs (2.)–Denver Nuggets (7.)
Seattle Sonics(3.) – Sacramento (6.)
Dallas Mavs (4.)–Houston Rockets (5.)

AUSTURDEILDIN:
Miami Heat (1.) – NJ Nets (8.)
Detroit Pistons (2.) – Philad. 76ers (7.)
Boston Celtics (3.) – Indiana (6.)
Chicago Bulls (4.)–Washington (5.)

Nú er orðið ljóst hvaða lið mætast í fyrstu umferð úrslitakeppninnar í NBA-körfuboltanum. Los Angel-
es Lakers, sem vann fyrstu þrjá titla þessarar aldar, er fjarri góðu gamni en talið er að Phoenix Suns, San
Antonio Spurs, Miami Heat og Detroit Pistons eigi mesta möguleika á að landa titlinum eftirsótta.

HANDBOLTI Jónatan Magnússon,
handboltamaður hjá KA og fyrir-
liði liðsins, hefur gefið drauminn
um atvinnumennsku upp á bátinn
í bili og bendir allt til þess að hann
muni spila á Íslandi næsta vetur.
Ekki er þó frágengið að Jónatan
verði áfram í herbúðum KA því að
samningur hans við félagið er við
það að renna út og ætlar hann
ekki að skrifa undir samning við
liðið fyrr en komið verði á hreint
hvort einhver ný andlit muni sjást
í leikmannahópnum á næstu leik-
tíð.

Um tíma leit út fyrir að Jónat-
an væri á leið til þýska 1. deildar-
liðsins Ossweil en það hefur nú
dottið upp fyrir þar sem félagið
var ekki reiðubúið að gangast við
kröfum Jónatans.

Orðið brandari
„Þetta er náttúrulega orðið

hálfger brandari. Það gengur lítið
að komast út svo að það bendir
allt til þess að ég leiki heima,“
sagði Jónatan í samtali við Frétta-
blaðið í gær. 

„En ég fer ekkert leynt með
það að ég vil spila í liði sem getur
náð langt. Þess vegna vil ég vita
hvert KA er að stefna og hvort við
fáum einhverja nýja leikmenn
fyrir næstu leiktíð áður en ég
bind mig félaginu,“ segir Jónatan
og útilokar ekki að hann muni
söðla um í sumar. Jónatan sættir
sig ekki við að leikmannahópur-
inn haldist óbreyttur. „Liðið þarf
að styrkjast til að ég haldi áfram,
það er alveg ljóst.“

Ofan á óvissuna sem ríkir í

leikmannamálum KA er félagið
auk þess ennþá þjálfaralaust og
segist Jónatan að sjálfsögðu ætla
að bíða og sjá hver næsti þjálfari
liðsins verði. Að sögn Hannesar
Karlssonar, formanns handknatt-
leiksnefndar KA, hefur félagið
haft samband við Heimi Rík-
harðsson með þjálfun liðsins í
huga en honum var sem kunnugt
er sagt upp hjá Fram fyrr í vik-
unni. Heimir hefur gefið það út að

hann ætli að gefa sér tvær vikur
til að hugsa málið en heimildir
Fréttablaðsins herma að forráða-
menn Gróttu/KR séu einnig mjög
heitir fyrir því að fá Heimi sem
þjálfara.

Gera má ráð fyrir því að Jónat-
an verði gríðarlega eftirsóttur
fari svo að hann ákveði að yfir-
gefa KA því hann hefur verið einn
albesti leikmaður deildarinnar
undanfarin ár. vignir@frettabladid.is

Handknattleikskappinn Jónatan Magnússon neitar að skrifa undir nýjan
samning við KA fyrr en félagið semur við nýja leikmenn. Hann er svo gott
sem búinn að gefa atvinnumannadrauminn upp á bátinn í bili.

JÓNATAN MAGNÚS-
SON Heimtar nýja leik-
menn til KA, annars sé
hann á förum.

Sigursælir Haukar:

Haukastúlkur
unnu fjórfalt
KÖRFUBOLTI Það er óhætt að full-
yrða að Haukar séu að vinna
fyrirmyndarstarf í kvennakörfu-
boltanum enda streyma meist-
aratitlarnir til Hafnarfjarðar og
menn þar á bæ eru að leggja
grunninn að sigursælu meistara-
flokksliði næstu árin. 

Meistaraflokkslið félagsins er
það langyngsta í deildinni en náði
engu að síður að vinna bikar-
meistaratitilinn og komast í úr-
slitakeppnina í fyrsta sinn. Í
yngri flokkunum er gengi Hauka í
vetur nær óslitin sigurganga. 

Alls urðu Haukastelpurnar Ís-
landsmeistarar í fjórum af sex
flokkum og í þeim fimmta, 8.
flokki kvenna, unnu þær alla leiki
sína í úrslitunum en töpuðu titlin-
um til Njarðvíkur þar sem veik-
indi leikmanna kostuðu það að fé-
lagið gat ekki teflt fram fullu liði
og náð þar með í aukastig sem lið
fá fyrir að nota alla leikmenn
sína. Haukar unnu tvöfalt, Ís-
lands- og bikarmeistaratitil, í
tveimur elstu flokkunum (ung-
lingaflokki og 10. flokki) og Ís-
landsmeistaratitilinn kom einnig í
hús í 9. flokki kvenna.

Sigursælasti leikmaður Hauka
í vetur er hinn tólf ára fyrirliði 7.
flokks kvenna, Guðbjörg Sverris-
dóttir, sem varð Íslandsmeistari
með sínum flokki en einnig með 9.
og 10. flokki auk þess að verða í
öðru sæti með 8. flokknum. 

Guðbjörg er systir Helenu
Sverrisdóttur, sem varð Íslands-
og bikarmeistari með unglinga-
flokki sem og bikarmeistari með
meistaraflokknum. Þjálfarar
flokkanna sem urðu meistarar í
vetur hjá Haukum eru Ágúst
Björgvinsson (Meistaraflokkur,
unglingaflokkur og 7. flokkur) og
Yngvi Gunnlaugsson (10. flokkur,
9. flokkur og 7. flokkur) en Reyn-
ir Kristjánsson stýrði 9. og 10.
flokknum til sigurs á Íslandsmót-
inu í forföllum Yngva í vor.

- ooj

Trezeguet og Henry:

Vilja spila
saman
FÓTBOLTI David Trezeguet segist
ólmur vilja spila í sama félagsliði
og Thierry Henry í framtíðinni
vegna þess að þeir skilji hvorn
annan fullkomnlega. Þessir tveir
bestu frönsku framherjar á síðari
árum léku saman þegar þeir voru
unglingar hjá Monaco og þá hafa
þeir náð að mynda banvænt sókn-
arpar með franska landsliðinu á
köflum.

Lengi hefur verið rætt og
skrifað um óánægju Trezeguet í
herbúðum Juventus en leikmað-
urinn hefur sjálfur aldrei viljað
staðfesta að þær sögusagnir eigi
rétt á sér. Þó benda ummæli
Trezeguet til að hann sé mögulega
að hugsa sér til hreyfings eftir
tímabilið í ár.

„Ég held að það yrði frábært að
spila í Englandi,“ segir Trezeguet
og yrði þá hans heitasta ósk að
fara til Arsenal þar sem fyrir er
áðurnefndur Henry. „Auðvitað vil
ég spila við hliðina á honum. Við
skiljum hvorn annan fullkomn-
lega og þegar við tölum saman
nefnum við stundum að við þyrft-
um að verða aftur í sama liði áður
en ferlinum lýkur. Ég er viss um
að það gerist einhvern tímann en
ég veit ekki hvenær,“ segir
Trezeguet. - vg

TVÖFALDIR MEISTARAR 10. flokkur
kvenna hjá Haukum varð tvöfaldur
meistari í vetur.
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Skráningarlýsing þessi er gefin út í tengslum við tvær 
hlutafjárhækkanir sem átt hafa sér stað í félaginu. Hlutafjár-
hækkanirnar námu alls 1.118.817.644 krónum að nafnverði. Fyrri 
hlutafjáraukningin átti sér stað 20. október 2004 og var 
859.120.017  krónur að nafnverði. Hækkunin var skráð í Kauphöll 
Íslands hf. 21. október 2004. Síðari hlutafjáraukningin, sem átti 
sér stað 19. nóvember 2004, var 259.697.627 krónur að 
nafnverði og var skráð í Kauphöll Íslands hf. 23. nóvember 2004. 
Hækkanirnar voru notaðar í tengslum við sameiningu Burðaráss 
hf. og Kaldbaks hf.

Heildarhlutafé Burðaráss hf. eftir hlutafjárhækkanirnar er 
5.558.817.644 krónur að nafnverði.

Þar sem hlutafé Burðaráss hf. hefur verið hækkað samtals um 
meira en sem nemur 10% af heildarhlutafé ber félaginu að gefa 
út skráningarlýsingu samkvæmt 1. gr. A-lið 3tl. Viðauka IV við 
reglugerð nr. 434/1999.

Allt hlutafé Burðaráss er skráð á Aðallista Kauphallar Íslands hf. 
undir auðkenninu BURD.

Skráningarlýsinguna er hægt að nálgast hjá Burðarási hf., 
Sigtúni 42, Reykjavík, á vefsíðu félagsins www.burdaras.is, hjá 
umsjónaraðila skráningarinnar, Fyrirtækjaráðgjöf Landsbanka 
Íslands hf. Hafnarstræti 5, Reykjavík og á vefsíðu bankans 
www.landsbanki.is.

BURÐARÁS HF.
SKRÁNINGARLÝSING
apríl 2005

Burðarás • Sigtúni 42 • 105 Reykjavík • Sími 578 7800 • www.burdaras.is

Leikmenn Fram styðja þjálfarann Heimi Ríkarðsson:

Viljum að stjórnin
komi hreint fram
HANDBOLTI Leikmenn meistara-
flokks Fram í handknattleik
sendu frá sér yfirlýsingu seint í
gær þar sem þeir lýsa yfir
óánægju með vinnubrögð stjórn-
ar handknattleiksdeildar félags-
ins og stuðningi við Heimi Rík-
arðsson sem var rekinn sem þjálf-
ari liðsins í upphafi vikunnar.

Leikmennirnir vilja að stjórnin
komi hreint fram í málinu en þeir
telja hana ekki hafa gert það hing-
að til. 

„Við erum að lýsa yfir van-
þóknun okkar á heðgun þeirra en
þeir láta líta svo út sem Heimir
hafi verið að ljúga og það líkar
okkur ekki. Hann á það alls ekki
skilið og við viljum að þeir segi
sannleikann,“ sagði einn leikmað-
ur félagsins sem Fréttablaðið
ræddi við í gær. Leikmennirnir
segja yfirlýsinguna ekkert hafa
með nýráðinn þjálfara, Guðmund
Guðmundsson, að gera.

„Hann tók bara við starfi sem
honum var boðið og það er ekki
honum að kenna hvernig stjórnin
hefur hagað sér í þessu máli,“
sagði leikmaðurinn enn fremur.

Yfirlýsing leikmannanna er eftir-
farandi:

„Við undirritaðir lýsum yfir
óánægju okkar með aðgerðir
stjórnar Handknattleiksdeildar
Fram í tengslum við uppsögn á
samningi Heimis Ríkarðssonar og
atburði liðinna daga. Stjórnin
hefur ekki komið hreint fram í
samskiptum við hlutaðeigandi að-
ila né fjölmiðla. Við hörmum
þessa atburði og vonum innilega
að stjórnin leitist við að koma
málum í réttan farveg sem fyrst.
Við lýsum yfir stuðningi við Heimi
og teljum harkalega að honum
vegið eftir 23 ára óeigingjarnt
starf. Vonandi snúa menn nú bök-
um saman og vinna að því í sam-
einingu að koma Fram í hæstu
hæðir, þar sem félagið á að vera.
Skýrt skal tekið fram að með þess-
ari yfirlýsingu er alls ekki verið að
vega að Guðmundi Guðmundssyni
á neinn hátt.“

Undir þessa yfirlýsingu skrifa
síðan allir leikmenn meistara-
flokks Fram og þar á meðal Magn-
ús Erlendsson sem samdi við
félagið í gær. henry@frettabladid.is

VINSÆLL OG VIRTUR Fyrrum
lærisveinar Heimis Ríkarðssonar
telja illa að honum vegið og
lýsa yfir stuðningi við hann.
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„Það var ekkert í
sjónvarpinu í gær-
kvöldi en í dag er
föstudagur sem
þýðir að „nýju“
Bravoblöðin eru
komin í Gríms-
bæ. Þau eru á
þýsku en það er

allt í lagi því í þeim
eru svo góð plaköt af helstu popp-
stjörnunum. Skítt með það þó að
maður fái slatta af plakötum af
þýskum sjónvarpsstjörnum með í
kaupbæti. Eins gott að stara bara
nógu mikið á þessar myndir, því það
er pottþétt að aldrei sér maður
þessar stjörnur í alvörunni. Hverj-
um myndi svosem detta í hug að
koma til Íslands?,“ hugsaði ég með

mér árið 1984 í Fossvoginum. Það er
annað en í dag þegar vart verður
þverfótað fyrir stórstjörnum í
Reykjavík og hver meðalunglingur
færi rækilega á hausinn ef hann
færi á alla tónleikana sem standa til
boða. Frábært mál og örugglega
meira stuð að vera unglingur í dag
en á níunda áratugnum.

Unglingsárin eru annars svo
skrítinn tími. Iðulega ráða ríkjum
gúmmítöffarar og gellur, þau virð-
ast njóta unglingsáranna í botn en
fyrir þá sem ekki eru í þeirra hópi
þá er þetta oftast mikill leiðinda-
tími. Og þá bætir svo sannarlega
ekki úr skák að búa í órafjarlægð
frá öllu fjöri. Sem betur fer tekur
skemmtilegri tilvera við að loknum
unglingsárum.

Snjallir kvikmyndagerðamenn
hafa öðru hvoru gert mér það kleyft
að heimsækja unglinga sem búa á
hjara veraldar annars staðar í heim-
inum. Fucking Åmål er snilldar-
mynd um unglingstilveru í ömur-
legum sænskum smábæ. Gerólík
mynd en kostuleg er lýsing á
bækluðum unglingaheimi í mynd-
inni Napoleon Dynamite sem nú er
á kvikmyndahátíð. 

Tónlist er líka tilvalinn miðill til
að rifja upp unglingsárin. 1984 voru
aðalstjörnurnar á plakötunum
strákarnir í Duran Duran. Nú 21 ári
síðar eru þeir á leið til Reykjavíkur.
Og auðvitað ætla ég að nýta mér
tækifærið og mæta. Því þrátt fyrir
öll leiðindin er lúmskt gaman að
rifja upp unglingsárin glötuðu. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
SIGRÍÐUR BJÖRG TÓMASDÓTTIR VAR UNGLINGUR Á HJARA VERALDAR

Áfram Napóleon
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Yo Gi Oh á DVD
Tímon og Púmba Umhverfis jörðina á DVD

Tímon og Púmba Á feralagi á DVD

Tímon og Púmba Út að borða á DVD

Incredibles á DVD
Shark tale á DVD
Aðrar DVD myndir
Kippur af Coke
Og margt fleira.

Taktu þátt
þú gætir unnið:

11. hver vinnur. 11. hver vinnur. 

BTL BTF
á númerið 
1900

og þú gætir unnið. 

Vinningar verða afhendir 
hjá BT Smáralind. Kópavogi. 

Með því að taka þátt ertu kominn 
í SMS klúbb. 199 kr/skeytið

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Hæ, Kalli.
Ég var 
bara að
spá..... 

Ring...
Já..

Halló!

hvort 
fiskar verði

þyrstir?

og eitt enn...voðalega
getur fólk verið 

leiðinlegt. 

■ GELGJAN

Hvernig gengur
drengur?

Framar
vonum,
pabbi!

Er það bara ég eða
þurfa börn að læra

miklu meira í dag heldur
en áður.

Hvert 
þykist 
þú vera

að 
fara?

Pabbi viltu
hjálpa mér með
heimaverkefnið?

Að
sjálf-
sögðu!

Forskólinn Vika 1 Forskólinn Vika 2

Pabbi viltu
hjálpa mér með
heimaverkefnið?

Já,
allt í
lagi. 

Forskólinn 
Vika 3 – 36

Pabbi viltu hjálpa
mér með heima-

verkefnið?

Tvær búnar,
þrjátíu og

fjórar eftir.

Rinng.....
Rinng...
Rinng...





Sérstæðir gestir mæta á Listahátíð
í næsta mánuði, komnir alla leið
frá hásléttum Asíu í lýðveldinu
Tuva, sem liggur að landamærum
Mongólíu og tilheyrir Samveldi
sjálfstæðra ríkja.

Hljómsveitin Huun Huur Tu
heldur tvenna tónleika í Nasa við
Austurvöll þann 15. og 16. maí.
Hljómsveitin sker sig úr fyrir
barkasönginn, sem sagan segir að
sé elsta form söngs í heiminum og
líkja megi við söng fuglanna, baul
jakuxanna, straumnið ánna og
bergmál fjallanna.

Frægðarsól barkasöngvaranna í
Huun Huur Tu hefur risið jafnt og
þétt á undanförnum árum og í ár
gefst Íslendingum í fyrsta sinn
tækifæri á að heyra þennan merki-
lega söng á tónleikum. Í tónlistinni

býr kraftur sem best fær notið sín
á sviði enda sviðsframkoma hljóm-
sveitarinnar hvort tveggja í senn
óvenjuleg og framandi. Nafnið
Huun Huur Tu vísar til sólarupp-
rásarinnar og þýðir drifkraftur
sólarinnar.

Fræðilega er barkasöng skipt í
fimm ólíkar sönghefðir en í mjög
einföldu máli má segja að listin
felist í því að söngvarinn syngi tvo
eða jafnvel þrjá tóna í einu. Annar
tónninn, sá dýpri, er framkallaður
djúpt í maga eða brjóstholi en hinn
er yfirtónn í munninum og sameig-
inlega framkalla þessir tónar söng
sem er engu líkur.

Hljómsveitin Huun Huur Tu var
stofnuð árið 1992, ári eftir að Tuva
hlaut sjálfstæði á ný eftir fall Sov-
étríkjanna. Hirðingjaeðlið er ríkt í

Tuva og frá því að hljómsveitin
kom fyrst fram hafa meðlimir
Huun Huur Tu ferðast vítt og breitt
um heiminn til að kynna tónlist
sína. Þeir hafa gefið út nokkrar
plötur, tónlist þeirra hefur verið
notuð í kvikmyndir og þeir hafa
komið fram með tónlistarmönnum
á borð við Frank Zappa, Ry Cooder,
Kronos kvartettinum og írsku
þjóðlagasveitinni The Chieftains.

Meðlimir Huun Huur Tu eru
óhræddir við að blanda söng sínum
og hljóðfæraleik saman við nýjar
stefnur og strauma í tónlist og hef-
ur tónlist þeirra til dæmis verið
gefin út í „remixi“ nokkurra plötu-
snúða af yngri kynslóðinni. Tón-
listarmennirnir í Huun Huur Tu er
stoltir af tónlist sinni og telja að
hún höfði til allra. ■
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EKKI MISSA AF…

... stórsveitamaraþoni í
Ráðhúsi Reykjavíkur á morg-
un þar sem níu stórsveitir
víðsvegar að af landinu
koma fram ásamt einni frá
Færeyjum. Hver sveit leikur í
um það bil hálfa klukku-
stund.

... barnabókahátíð Eddu í
Húsdýragarðinum á morgun.
Þangað mæta bæði Kalli á
þakinu og Benedikt búálfur.

... aukasýningu á
Töfraflautunni í Salnum í
Kópavogi sem verður í kvöld
klukkan 20. Flytjendur eru
nemendur Söngdeildar Tón-
listarskóla Kópavogs.

Á morgun verður haldin ördansahátíð í Góða hirðinum, nytja-
markaði Sorpu, Fellsmúla 24. Þetta er í þriðja sinn sem hátíðin er
haldin og er yfirskrift hennar þetta árið „Heimilisdansar“, eða
„Domestic Dances“ upp á ensku.
Hugtakið ördansar hefur ekki verið skilgreint nákvæmlega og að-
standendur hátíðarinnar hyggjast ekki gera það. Þvert á móti
hvetja þeir áhugafólk um ördans til að gefa hugarfluginu lausan
tauminn að því er varðar inntak, framsetningu og stíl atriða. 
Fram til þessa hafa ördansar átt það sameiginlegt að taka stuttan
tíma í flutningi eða spanna lítið svæði. 
Ördansahátíðin leit fyrst dagsins ljós í Nýlendunni leiklistargalleríi
Lab Loka við Nýlendugötu en í fyrra var hátíðin haldin í Klink og
bank við góðar undirtektir.
Atriðin eru að þessu sinni eru af fjölbreyttum toga, ýmist einstak-
lingsdansar eða hópsdansar, en vonandi verður staðsetning og
yfirskrift hátíðarinnar til þess að veita ördönsunum innblástur. 

Kl. 21.00
Aukasýning verður á Játningum minnis-
leysingjans eftir Jóhann Frey Björgvins-
son í húsakynnum Klink og Bank á veg-
um danshöfundasmiðju Íslenska dans-
flokksins.

menning@frettabladid.is

Heimilisdansar
í Góða hirðinum

BARKASÖNGVARARNIR Hljómsveitin Huun Huur Tu kemur fram á Listahátíð og flytur tónlist sem á sér enga líka.

Stoltir af tónlist sinni

!

Sinfóníuhljómsveit Íslands
bregður sér út fyrir borgina í
dag og heldur tvenna tónleika á
Flúðum undir stjórn aðalhljóm-
sveitarstjórans Rumon Gamba. 

Strax klukkan 17 hefjast
skólatónleikar þar sem öllum
börnum er boðið að koma og
hlýða á spennandi efnisskrá í
kynningu leikarans góðkunna
Atla Rafns Sigurðarsonar.
Einnig koma fram á þessum
fyrri tónleikum sameinaðir

barnakórar Árnessýslu. 
Klukkan átta um kvöldið

verða svo hefðbundnir Sinfóníu-
tónleikar með fjölbreyttri efnis-
skrá. Með hljómsveitinni koma
fram Miklos Dalmay, sameinað-
ir kirkjukórar úr uppsveitum
Árnessýslu og Karlakór Hreppa-
manna. Kórstjóri er Edit Molnar. 

Báðir tónleikarnir verða í
íþróttahúsinu á Flúðum og þar
verður einnig miðasala á tón-
leikana. ■

Samtökin Vinir Afríku verða
með kynningarfund í Alþjóða-
húsinu á morgun fyrir verðandi
sjálfboðaliða. Samtökin hafa
árum saman starfað með fólki í
Afríku að bæði heilbrigðismál-
um og stuðningi við sjálfbæra
þróun.

Sjálfboðaliðar samtakanna
eiga þess kost að gera gagn og
hjálpa fólki um leið og þeir
kynnast ólíkum menningar-
heimum og tengjast fólki í gjör-
ólíkri menningu á jafningja-
grundvelli.

Leiðbeinandi á kynningar-

fundinum verður Júlíus Valdi-
marsson. Fundurinn hefst
klukkan 16 og verður í Alþjóða-
húsinu, Hverfisgötu 18. ■

Í sumar verða skipulagðar göngu-
ferðir um Kaupmannahöfn undir
leiðsögn Guðlaugs Arasonar rit-
höfundar líkt og verið hefur und-
anfarin ár. Ferðirnar eru hugsað-
ar fyrir Íslendinga sem leið eiga
um borgina og hefur mikill fjöldi
fólks notfært sér þennan mögu-
leika. Ferðirnar hefjast 1. maí og
eru út september. 

Í sumar verður tekin upp sú
nýbreytni að bjóða upp á nýja
gönguleið í tilefni 200 ára afmæl-
is H.C. Andersen og 100 ára af-
mælis Ráðhússins. Í þeirri ferð

verður litið inn í sjálft Ráðhúsið
en síðan farið um suðurhluta
gömlu Kaupmannarhafnar, út á
Hallarhólma þar sem konungs-
hallir stóðu um aldir og fleiri
merkilegar byggingar. Á þessari
leið liggja spor fjölmargra Íslend-
inga sem sagt verður frá í bland
við sögu borgarinnar. Gönguferð-
in um gömlu góðu Kaupmanna-
höfn er á þriðjudögum. 

Á sunnudögum og miðvikudög-
um er líka gengið um gamla bæ-
inn og áhersla lögð á þá staði sem
koma við sögu Íslands. Þá er heils-

að upp á menn eins og Baldvin
Einarsson, Jónas Hallgrímsson,
Brynjólf Pétursson og Árna
Magnússon. Farið er um Latínu-
hverfið, meðal annars komið við á
Garði þar sem íslenskir stúdentar
bjuggu áður fyrr og rakin saga
handritabrunans. Þessar ferðir
enda ýmist í Jónshúsi eða á Café
Jonas skammt frá Nýhöfn. 

Allar ferðirnar hefjast stund-
víslega klukkan 13 á Ráðhús-
tröppunum. Nánari upplysingar
er hægt að finna á heimasíðunni
www.islandscenter.dk ■

Gönguferðir um Kaupmannahöfn

BÖRN Í AFRÍKU Þessi börn hafa
kynnst Vinum Afríku frá Íslandi.

Starf í Afríku

RUMON GAMBA Stjórnar Sinfóníuhljómsveit Íslands á tvennum tónleikum á Flúð-
um í dag.

Sinfónían á Flúðum



Office 1 Smáralind 
Virka daga frá 11-19,
laugardaga 11-18, sunnudaga 13-18
Office 1 Skeifunni 17 •
Office 1 Akureyri • Office 1 Egilsstöðum
Virka daga frá 10-18,
laugardaga frá 11-16

• • Afgreiðslutímar
verslana!
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Það er bara einn 

sem er alltaf 

ódýrastur!

59.900,-

HP FARTÖLVA
HP COMPAQ NX9020 360

• Intel® Celeron® M 360 (1,4Ghz)
• Skjár: 15` XGA, upplausn 1024 x 768
• 256MB DDR RAM (mest 2GB)
• 40GB
• DVD/CD-RW (combo drif)
• Intel® Extreme Graphics 2, allt a› 64MB
• 16-bit stereo
• Innbyggt 10/100 Ethernet NIC
• Innbyggt 56K (V.92) mótald
• Þrá›laust netkort 802.11b/g WLAN 54Mb
• 2 X USB2,VGA, Rj-11
• Lithium-Ion rafhlaða 3,5 klst. ending
• 3 kg
St‡rikerfi: Microsoft Windows XP Pro

FARTÖLVA
NEC Versa M500C

• Centrino örgjörvi

• Létt - a›eins 2.6 kg

• Innbyggt þrá›laust net.

Prentari HP Deskjet 5740

Tölvumús
Labtec optical mús m/ vefhjóli.
Vörunúmer: 911530-0914 

1.999,-
Verð áður 2.999,-

Myndaskanni
HP Scanjet 3770

• Intel® Pentium®M 710 Örgjörvi
• L2 Cache: 2MB for Intel® Pentium® M
• 512MB DDR SDRAM
• HDD: 40GB
• DVD / CD-RW combo drif
• Rafhla›a : 6-cell Li-Ion - 4000 mAh
• USB tengi: 4x USB 2.0
• LAN: 10/100M base-T LAN
• Intel® PRO/Wireless 2200BG)
• 318 x 277 x 22~36.7 mm
• Þyngd: 2.6kg
• MS Works 7.0
 

í Office 1 Skeifunni

FARTÖLVA
NEC Versa M500E
• Intel® Celeron®M 330 Processor
• L2 Cache: 512KB for Intel® Celeron® M
• 256MB DDR vinnsluminni
• 15”TFT XGA skjár
• 40GB harður diskur
• Combo drif (DVD & CDRW)
• Rafhlaða 6 cell Lithium-Ion
• 4x USB 2.0 tengi
• LAN: 10/100M base-T LAN
• Stærð (WxDxH): 318 x 277 x 22~36.7 mm
• Þyngd: aðeins 2.6kg
 

256 MB
2.900,-

USB 2.0 minnislyklar

512 MB
5.900,-

1 GB
9.900,-

2ja ára
neytenda-

ábyrgð!

2ja áraneytenda-ábyrgð!

2ja áraneytenda-ábyrgð!

79.900,-
40.000 kr. verðlækkun!

60.000 kr. verðlækkun!

79.900,-
60.000 kr. verðlækkun!

9.900,-
Verð áður 12.900,- 9.900,-

Verð áður 12.900,-
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STÓRA SVIÐ

DRAUMLEIKUR 

e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.

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

HÍBÝLI VINDANNA 
leikgerð Bjarna Jónssonar eftir

Vesturfarasögu Böðvars Guðmundssonar

Í kvöld kl 20, Lau 30/4 kl 20, Su 8/5 kl 20,

Fö 13/5 kl 20 

- Fáar sýningar eftir

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau

Lau 23/4 kl 20, Fö 29/4 kl 20, Lau 7/5 kl 20

KALLI Á ÞAKINU 
e. Astrid Lindgren

Í samstarfi við Á þakinu

Lau 23/4 kl 14 - UPPSELT,

Su 24/4 kl 14 - UPPSELT,

Su 1/5 kl 14, Su 1/5 kl 17, Fi 5/5 kl 14,

Lau 7/5 kl 14

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

TERRORISMI
e. Presnyakov bræður

Fi 28/4 kl 20, Fi 5/5 kl 20

SEGÐU MÉR ALLT 
e. Kristínu Ómarsdóttur

Í kvöld kl 20

Síðasta sýning

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA.

Í kvöld kl 20 - Síðasta sýning
- Ath: Miðaverð kr. 1.500

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur. 

Í kvöld kl. 20  - UPPS., Lau 23/4 kl 20, 

Su 24/4 kl 20 -UPPS., Fö 29/4 kl 20 - UPPS.,

Lau 30/4 kl 20 - UPPS., Su 1/5 kl 20 - UPPS.,

Mi 4/5 kl 20 - UPPS., Fi 5/5 kl 20 - UPPS., 

Fö 6/5 kl 20, Lau 7/6 kl 20 - UPPS., 

Su 8/5 kl 20

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

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

RIÐIÐ INN Í SÓLARLAGIÐ 

e. Önnu Reynolds.

Í samstarfi við leikhópinn KLÁUS.

Í kvöld kl 20, Lau 23/4 kl 20

Lau 30/4 kl 20, Su 1/5 kl 20

AUGNABLIKIÐ FANGAÐ

DANSLEIKHÚSIÐ
fjögur tímabundin dansverk

Su 24/4 kl 19:09, Su 1/5 kl 19:09

Aðeins þessar 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

Í kvöld er komið að tónleikum
Fabúlu eða Margrétar Kristínar
Sigurðardóttur í konsertröðinni
Kvöld í Hveró sem fer fram í
Hveragerðiskirkju nú á vormán-
uðum. Fabúla kom fyrst fram á
sjónarsviðið þegar hún sendi frá
sér plötuna „Fabula – Cut my
strings“ haustið 1966 og var sú
plata tilnefnd til Íslensku Tónlist-
arverðlaunanna þá um haustið. 

„Ég spila í kvöld með nýrri
hljómsveit og eru það þeir Birkir
Gíslason sem spilar á gítar, Jökull
Jörgensen á bassa, Erik Quick á
trommur og ég spila á píanó og
orgel. Þetta verður blanda af nýju
efni og eldra, svo ég mun frum-
flytja þarna nokkur lög en einnig
spila nokkur af plötunum mínum,
Kossafar á ilinni og Cut my
strings,“ segir Margrét sem seg-
ist vera með talsvert af nýju efni
í pokahorninu.

„Ég hef verið að semja mikið
undanfarið og fer jafnvel að taka
upp nýja plötu í sumar.“ Aðspurð
um hvernig hljómur verði á nýju
plötunni í samanburði við þær
gömlu segir hún eftir stutta um-
hugsun: „Jú það er svolítið öðru-
vísi hljómur en erfitt að lýsa því
hvernig hann er öðruvísi. Við get-
um kannski sagt að það sé meiri
botn eða bassi, bassinn hefur
alltaf verið aukaatriði hjá mér. Í
rauninni þá finnst mér þessi tón-
list bara sitja annars staðar í
kroppnum, án þess að það sé út-
skýrt eitthvað nánar.“

Tónleikarnir í kvöld eru þeir
þriðju í röðinni en nú þegar hafa
Halli Reynis og Valgeir Guðjóns

komið fram. Næstir í röðinni eru
svo systkinin KK og Ellen Krist-
jáns og þar á eftir eru það Stebbi
og Eyvi og að lokum Hjálmar sem
halda tónleika í Hveragerðis-
kirkju sem á að vera ein sú allra
hljómfagrasta.

Sveitasynir hita upp fyrir
Fabúlu og flytja þeir einungis
frumsamið efni. „Ég hlakka mjög
til að heyra í þessum strákum

sem eru víst rosa skemmtilegir.
Annars vona ég bara að sem flest-
ir láti sjá sig og ég held að þetta
verði gott kvöld. Fólk getur búist
við dramatískri stemningu í
Hveragerðiskirkju í kvöld en líka
léttri og ljúfri tónlist,“ segir
Fabúla hressilega. 

Frekari upplýsingar um Kvöld
í Hveró má finna á heimasíðunni
www.kvoldihvero.go.is.

MARGRÉT KRISTÍN SIGURÐARDÓTTIR Hún kallar sig Fabúlu og heldur tónleika í
Hveragerðiskirkju í kvöld þar sem hún flytur nýtt efni í bland við gamalt. 

Ég verð að játa að ég hreifst ekki
eins mikið af þessari sýningu og
Héra Hérasyni sem Stefán Jóns-
son leikstýrði einnig hjá Borgar-
leikhúsinu fyrr í vetur. Hvað um
það. Verk Presnjakov-bræðra er
öðruvísi þótt finna megi ákveðinn
samhljóm í hugblæ verkanna. Það
sem er áhugavert við þetta verk
finnst mér hið margslungna birt-
ingarform óttans sem endalaust
getur stjórnað manninum, hugs-
unum hans, orðum og athöfnum.
Óttinn er eðlislæg tilfinning og á
sér djúpar rætur í mannssálinni.
Hann bæði refsar og umbunar.
Maðurinn hefur tekið hann í þjón-
ustu sína og þjónað honum á sama
hátt, dyggilega, samviskusam-
lega, allt til dauðans. 

Í þessari sýningu tekst ein-
hvern veginn ekki að virkja leik-
arahópinn sem eina sterka heild
og skrifast það kannski á verkið
sjálft sem er nokkuð sundurleitt
þótt reynt sé að tengja persónur
og atburði. Mér fannst nokkuð
skorta á hina yfirvofandi hættu
utansviðs þótt örlaði á henni endr-
um og sinnum. Mig vantaði að
upplifa hina sterku ógn terrorism-

ans – mig vantaði óttann. Ég var
öruggur í sætinu og vissi upp á
hár að ég kæmist lifandi út úr leik-
húsinu að sýningu lokinni. 

Vissulega er sterkur boðskapur
í verkinu og full þörf á að minna
okkur önuglyndu Íslendingana
sem syndum í allsnægtum nú um
stundir á það að lífið og frelsið er
ekki alveg sjálfsagt og heimurinn
gæti batnað töluvert ef við vönd-
uðum okkur betur í mannlegum
samskiptum.

Leikararnir í sýningunni gera
margt vel eins og t.d. Ellert Ingi-
mundarson sem verður betri með
hverju árinu, vex og þroskast við
hverja raun eins og góð eðalvín
eiga að gera. Konurnar fá ekki
eins mikið að gera (verkið er
skrifað af körlum nota bene) en
þær vinna vel úr því sem þær fá.
Ég nefni til sögunnar Hörpu Arn-
ardóttur sem átti stórleik í litlu
hlutverki og Kötlu Margréti í
svefnherbergissenunni. Svona
rúmsenur eru alltaf erfiðar og við-
kvæmar en þessi slapp fyrir horn.
Gunnar Hansson átti einnig fínan
leik en Sveinn Geirsson var held-
ur gustmikill fyrir minn smekk.
Það þarf ekki að öskra og láta öll-
um illum látum til að hafa „autor-
ítet“ á sviði. Stundum gerir lítið
meira.

Ólafur Egill Egilsson var
skemmtilega aumkunarverður og

skapaði skemmtilegan karakter
en það ruglaði pínulítið myndina
þegar hann var orðinn lítill her-
maður allt í einu en þetta er nú
einu sinni leikhús og ég get svo
sem alveg fyrir mitt leyti sam-
þykkt þessar ,,dúbbleringar“ sem
miða að því að láta verkið ganga
upp og sögurnar tengjast. Bergur
var á látlausu nótunum og komst
vel frá sínu, sömuleiðs Þór Tulini-
us. Ilmur og Edda Björg áttu sín
móment í skrifstofusenunni, sem
var sérlega skemmtilega útfærð
en senan með kerlingunum tveim-
ur leiknum af Hönnu Maríu og
Margréti Helgu var hálf stefnu-
laus. Það mátti hlæja og leikkon-
urnar gerðu hvað þær gátu en allt
kom fyrir ekki. 

Leikstjórinn hefði í heildina
mátt fága leikinn betur og kannski
hefði hann átt að fara langt frá því
sem hann gerði í Héra Hérasyni –
(hér er mikið til sami leikhópur á
ferð) en svo er þetta með undir-
skrift höfundar, því ekki það?
Stefán er góður leikstjóri á því
leikur engin vafi. Styrkur sýning-
arinnar felst öðrum þræði í að
verkið hefur snertiflöt við fyrir-
bærið einelti og aldrei er góð vísa
of oft kveðin í því sambandi. Við
erum bara fólk og viljum bara lifa
þokkalega góðu lífi, það er ekki
verið að fara fram á neitt meira.
Vöndum okkur.  

■ TÓNLEIKAR

Tónlist sem situr annars
staðar í kroppnum

LEIKLIST 
VALGEIR SKAGFJÖRÐ 

Terrorismi 
Borgarleikhúsið

Höfundar: Oleg og Vladimir Presnjakov
Þýðing: Jón Atli Jónasson Leikstjórn: Stef-
án Jónsson Leikmynd: Börkur Jónsson
Lýsing: Halldór Örn Óskarsson Búningar:
Stefanía Adolfsdóttir Tónlist: Vilhelm Ant-
on Jónsson Hljóðmynd: Helgi Hauksson
Hreyfimyndir: Börkur Jónsson og Gideon
Kiers Leikarar: Bergur Þór Ingólfsson, Edda
Björg Eyjólfsdóttir, Ellert Ingimundarson,
Gunnar Hansson, Hanna María Karlsdóttir,
Harpa Arnardóttir, Ilmur Kristjánsdóttir,
Katla Margrét Þorgeirsdóttir, Margrét Helga
Jóhannsdóttir, Ólafur Egill Egilsson, Sveinn
Þ. Geirsson og Þór Tulinius.
Niðurstaða: Styrkur sýningarinnar felst
öðrum þræði í að verkið hefur snerti-
flöt við fyrirbærið einelti og aldrei er
góð vísa of oft kveðin í því sambandi. 

Sýnt á Nýja sviði Borgarleikhússins

TERRORISMI Stefán Jónsson leikstýrir verkinu sem er sýnt á Nýja sviði Borgarleikhússins.

Maðurinn og óttinn



■ ■ TÓNLEIKAR
� 20.00 Aukasýning verður í Salnum

á Töfraflautu Mozarts í flutningi
Söngdeildar Tónlistarskóla Kópavogs.
Meðal flytenda eru Unnar Geir Unn-
arson, Lára Rúnarsdóttir, Eyrún
Ósk Ingólfsdóttir, Ragnar Ólafsson,
Sigríður Kristín Helgadóttir, Sigurð-
ur Ágúst Einarsson, Fjóla Kristín
Nikulásdóttir, Anna Hafberg og
Erla Steinunn Guðmundsdóttir.
Aðgangur er ókeypis. 

� 20.00 Sinfóníuhljómsveit Íslands
heldur tónleika í Íþróttahúsinu á
Flúðum undir stjórn Rumons
Gamba. Með hljómsveitinni koma
fram Miklos Dalmay, sameinaðir
kirkjukórar úr uppsveitum Árnes-
sýslu og Karlakór Hreppamanna.
Kórstjóri er Edit Molnar.

� 21.00 Margrét Kristín Sigurðar-
dóttir, eða Fabúla, verður með tón-
leika í konsertröðinni Kvöld í Hveró
sem fram fer í Hveragerðiskirkju á
vormánuðum. Með henni leika Jök-
ull Jörgensen á bassa, Birkir Gísla-
son á gítar og Erik Quick á tromm-
ur. Sveitasynir hita upp fyrir Fabúlu.

� 22.30 Hljómsveitirnar Jan Mayen,
Lokbrá, Æla og Múskat koma fram
á risarokktónleikum á vegum XFM
og MSK á Gauk á Stöng.

� 23.00 Bob, Gay Parad og Coral
spila á Grand Rokk.

■ ■ SKEMMTANIR
� Hljómsveitin Sín skemmtir á Ránni í

Keflavík.

� Hljómsveitin Logar frá Vestmanna-
eyjum verða með dúndur dansleik á
Krinlgukránni.

� Hljómsveitin Á móti sól leikur á
sveitaballi á Nasa við Austurvöll. 

� Dansleikur með Fimm á Richter á
Klúbbnum við Gullinbrú.

� Dúettinn Acoustics skemmtir á Ara í
Ögri.

■ ■ SAMKOMUR
� 14.00 Verðlaun í Landskeppni

„Ungra vísindamanna á Íslandi“
verða afhent í Hátíðarsal Háskóla Ís-
lands.

■ ■ DANSLIST
� 21.00 Aukasýning verður á Játn-

ingum minnisleysingjans eftir Jó-
hann Frey Björgvinsson í húsakynn-
um Klink og Bank á vegum danshöf-
undasmiðju Íslenska dansflokksins.

■ ■ SÝNINGAR
� 18.00 Hljóð/Orkuverk eftir

Magneu Ásmundsdóttur verður
sýnt á gjörningaviku
Nýlistasafnsins.
Einnig verður önnur
sýning á dansverki
Sveinbjargar Þór-
hallsdóttur, Hvar
ertu stúlkukind?

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki síð-
ar en sólarhring fyrir birtingu.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

19 20   21 22   23 24   25
Fimmtudagur

APRIL

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

Fimmtudagur 21. apríl FRUMSÝNING kl. 14.00 -uppselt
- Sumardagurinn fyrsti

Sýnt í 
Borgarleikhúsinu!

Miðvikudagur 20. apríl Aðalæfing klukkan 18.00 -uppselt

Laugardagur 23. apríl 2. sýning kl. 14.00 -uppselt
Sunnudagur 24. apríl 3. sýning kl. 14.00 -uppselt
Sunnudagur 1. mai 4. sýning kl. 17.00
Sunnudagur 1. mai 5. sýning kl. 14.00
Fimmtudagur 5. maí 6. sýning kl. 14.00
- Uppstigningardagur
Laugardagur 8. mai 7. sýning kl. 14.00
Sunnudagur 9. mai 8. sýning kl. 14.00

KRINGLUKRÁIN UM HELGINA

• Fjölbreyttur sérréttamatseðill
   öll kvöld vikunnar
• Tilboðsmatseðill 
   fyrir Leikhúsgesti
• Hópamatseðill
• Sérsalur fyrir hópa

Borðapantanir í síma  568-0878 www.kringlukrain.is

Kveðjum veturinn og
fögnum sumrinu með

SIXTIES
í kvöld.

Tenórinn
Vegna fjölda áskorana verða tvær aukasýningar

Laugardaginn 23. apríl kl. 20 - Uppselt

Auka aukasýning
Laugardaginn 7. maí kl. 20

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

Apótekarinn eftir Haydn
Óperustúdíó Listaháskóla Íslands og Íslensku óperunnar

á  K r i n g l u k r á n n i
f r á  V e s t m a n n a e y j u m

E i n  e l s t a  o g  m e s t a  r o k k h l j ó m s v e i t  l a n d s i n s

föstudag 22.  og laugardag 23. apríl 2005

Í dag er víða um heim haldinn „Dagur
jarðar“. Samtökin Augnablik fagna þess-
um degi og sumarkomunni með
sumarfagnaði í Iðnó þar sem flutt verð-
ur dagskrá í máli og myndum um magn-
að göngusvæði norðan Vatnajökuls.
Augnablik hefur undanfarin tvö sumur
staðið fyrir gönguferðum um svæðið,
undraveröld Jöklu og Kringilsárrana. Að
lokinni dagskrá verður slegið upp balli
þar sem Magga Stína og hljómsveitin
Hringir leika fyrir dansi. Dagur jarðar
var fyrst haldinn árið 1970 en þá var
boðað til mótmæla víðs vegar um Banda-
ríkin og milljónir manna fylltu götur og
fundarsali til að krefjast aðgerða til að
vernda náttúru og umhverfi. Hér á landi
hefur þessi dagur ekki verið haldinn há-
tíðlegur en nú gefst tækifæri til þess.
Aðgangur að dagskránni um göngusvæð-
ið er ókeypis, en tvö þúsund krónur kost-
ar inn á dansleikinn.

HRAUKAR Á KRINGILSÁRRANA Úr einni af ferðum Augnabliks um magnað
göngusvæði norðan Vatnajökuls.

Degi jarðar fagnað í Iðnó



Þegar sumir sjá hann fá þeir
grænar bolur og slökkva. Aðrir
liggja í hláturskrampa og segja
hann vera einhvern fremsta
kvikmyndagerðamann sögunn-
ar. Hvort sem er þá hafa allir
einhverja skoðun á Woody
Allen.

Allan Konigsberg fæddist
1935 í Brooklyn hverfi New
York borgar. Hann byrjaði að
vinna fyrir sér sextán ára gam-
all með því að selja brandara í
tímarit. Meðfram því vann hann
sem uppistandari í nokkur ár og
tók sér sviðsnafnið Woody
Allen. Ferill hans í kvikmyndum
hófst þegar hann var ráðinn til
þess að skrifa handritið að
myndinni What’s up Pussycat
eftir Clive Donner með þeim
Peter Sellers og Peter O’Toole.
Hann gerði sína fyrstu mynd
1966 þegar hann mæmaði jap-
anska spæjaramynd í What’s Up
Tiger Lilly. Vissulega óvenjuleg
mynd sem vakti þó verðskuld-
aða athygli. Allen hélt áfram að
gera myndir eftir eigin höfði og
varð öllum á óvörum kyntákn
áttunda áratugarins þegar hann
heillaði konur upp úr skónum
með einlægni sinni í kvikmynd-
inni Annie Hall.

Allen fer sínar eigin leiðir í
kvikmyndagerð og það væri
blátt áfram synd að tengja hann
við eitthvað sem má rekja til
Hollywood. Hann hefur jafnvel

óbeit á þeirri hlið kvikmynd-
anna. Hann hefur einu sinni
mætt á Óskarsverðlaunahátíð-
ina en það var árið 2002 þegar
Óskarinn minntist þeirra sem
létust í árásunum á Tvíbura-
turnanna. Annars kýs hann frek-

ar að spila á klarinettuna á bar
með hljómsveitinni sinni þegar
hátíðin fer fram. 

Nýja öldin fór þó ekki vel af
stað hjá Allen. The Curse of
Jada Scorpion og Anything Else
kolféllu báðar og gagnrýnendur

spurðu sjálfa sig hvort loksins
væri komið að falli Woody Allen
og hinni fjögurra áratuga vel-
gengni væri loks lokið. Allen
sjálfum gat þó ekki staðið meira
á sama enda segist hann efast
um að kvikmyndaiðnaðurinn
hafi ótakmarkaðan áhuga á því
sem hann er að gera. 

Nýjasta kvikmynd hans,
Melinda og Melinda, er óvenju-
leg mynd frá hendi meistarans
að mörgu leyti. Hún gerist þó,
eins og nánast allar myndir hans,
í New York. Það er þó engin Di-
ane Keaton, enginn Alan Alda né
Woody Allen í myndinni sem
hingað til hafa verið trygging
fyrir góðri Woody Allen mynd. 

Melinda og Melinda segir
tvær sögur af sömu manneskj-
unni. Laurel og hinn vonlausi
leikari Lee ákveða að halda mat-
arboð til heiðurs framleiðanda
nýrrar kvikmyndar sem Lee á
að leika í. Þegar matarboðið er
komið vel á veg birtist Melinda,
löngu týnd vinkona þeirra. Hefj-
ast þá tvær sögur, annars vegar
af Melindu þar sem hún er barn-
laus, hamingjusöm kona á upp-
leið en hins vegar þar sem hún
er gjörsamlega niðurbrotin and-
lega eftir erfiðan skilnað. Þetta
eru því tvær sögur í einni,
harmleikur og gamanleikur.
Meðal leikenda í myndinni eru
Will Ferrell og Rhada Mitchell
sem leikur Melindu. ■
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Harmleikur og gamanleikur

„Just when 
I thought that
I was out they
pull me back
in.“

Michael Corleone kemst að því á gamals 
aldri í The Godfather Part III að það er 

engin leið að hætta, sem er nokkuð 
sem Stuðmenn hefðu getað sagt honum.

bio@frettabladid.is

Kvikmyndin The Hitchhiker’s Guide to
the Galaxy er líkleg til að slá í gegn í
sumar en hún byggir á geysivinsælli
skáldsögu Douglas Adams sem á fjölda
aðdáenda úti um allan heim. Söguþráð-
ur myndarinnar er ekkert hernaðarleynd-
armál en fyrir þá sem ekki hafa lesið
verk Adams upplýsist það hér með að
hún fjallar um Arthur Dent sem vaknar
upp við vondan draum þegar það stend-
ur til að rífa húsið hans vegna fram-
kvæmda. Það er þó aðeins meira en
húsið sem þarf að ryðja úr vegi þar sem
um er að ræða gatnaframkvæmdir í al-
heiminum og jörðin öll er því miður í
veginum. Dent er kippt af jörðinni af
kunningja sínum sem reynist vera geim-
vera og hann sleppur því við heimsendi
og leggst í fáránlegt ferðalag um vetrar-
brautina þar sem hann verður margs vís-
ari um fáránleika tilverunnar. Breska

tímaritið Empire gefur myndinni 4
stjörnur af fimm og fullvissar aðdáendur
sögunnar um að þessi kvikmyndaaðlög-
un sem byggir á sjónvarpsþáttum sem
byggja á skáldverki sem byggir á út-
varpsþáttum haldi sæmilegri tryggð við
frumtextann. Hörðustu aðdáendur Ad-
ams munu því kunna alla bestu brandar-
ana utan að og þeir eru því ekki líklegir
til þess að skella mikið upp úr en geta
hins vegar baðað sig í nostalgíunni.
Þeim sem þekkja ekki til bóka Adams
um Leiðarvísi puttalingsins um vetrar-
brautina er hins vegar lofað geggjaðri
skemmtun og miklum hlátri. Það er
Martin Freeman (hinn geðþekki Tim úr
The Office) sem leikur Dent og þykir
gera það með miklum glæsibrag en
hann er vel studdur úrvalsliði á borð við
Mos Def, Sam Rockwell, Bill Nighy, John
Malkovich og rödd Alans Rickman.

EKKI MISSA AF...
... Robin Williams fara hamförum
í hlutverki brotajárnsvélmennis-
ins Fender í tölvuteiknimyndinni
Robots. Sagan er einföld og hef-
ur verið sögð þúsund sinnum en

hér greinir frá ungum (vél)manni
sem yfirgefur foreldrahús og fer á
vit ævintýranna í stórborginni.
Framsetningin er lifandi og
skemmtileg þannig að útkoman
er fyrirtaks fjölskyldumynd sem
bæði ungir og aldnir geta haft
gaman af.

Vel heppnað ferðalag um alheiminn
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15% kynningarafsláttur af öllum hreinlætistækjum
í verslun okkar í tilefni sumarsins.

býður þér sérstakan sumarglaðning

15%
afsláttur!

20%
afsláttur!

Einnig bjóðum við 20% afsláttur af
öllum Tylö saunavörum okkar .

Gleðilegt

sum
ar!!!

VATNSVIRKINN
Nýjasta afurð Disney-fyrirtækis-
ins er skautamyndin Ice Princess
en hún verður frumsýnd í Sambíó-
unum, Álfabakka og Kringlunni
og á Akureyri 22. apríl. Myndin
segir frá táningsstúlkunni Casey
Carlyle sem finnst hún hvergi
eiga heima. Hún er drifin áfram
af einstæðri móður sinni svo hún
komist inn í Harvard-háskólann.
Líf hennar tekur hins vegar
stakkaskiptum þegar hún ákveður
að fjalla um listdans á skautum
vegna verkefnis í skólanum. Þar
kemst hún í kynni við skauta-
drottninguna Gen Harwood og
móður hennar, Tinu, sem æfa sig
af kappi. Þar uppgötvast áður
óþekktir hæfileikar Casey á svell-
inu. Hún fær því tækifæri til þess
að kynnast sjálfri sér og ástinni
auk þess sem hún upplifir gleði og
sorg skautadansarans. Casey

verður því að gera upp við sig
hvort hún vilji hverfa aftur til
síns gamla lífs eða verða hin
sanna skautaprinsessa.

Það eru ungar og upprennandi
leikkonur sem fara með aðalhlut-
verkin í þessari nýjustu mynd
leikstjórans Tim Fywell. Casey er
leikin af Michelle Trachtenberg
sem aðdáendur Buffy the Vamp-
ire Slayer ættu að kannast við.
Skautadrottningin Gen Harwood
er leikin af Hayden Panettiere
sem hefur leikið í myndum á borð
við Remember the Titans og Rais-
ing Helena. Auk þeirra leika hinar
gamalreyndu leikkonur Joan
Cusack og Kim Cattrall mæður
þeirra en þess má til gamans geta
að heimsþekktir skautadansarar
koma fram í myndinni, þar á með-
al Michelle Kwan og Brian Boita-
no. ■

WILL FERRELL OG RHADA MITCHELL Það þótti tíðindum sæta þegar leikarinn Will
Ferrell fékk hlutverk í Woody Allen mynd. Ferrell hefur hingað til verið þekktur fyrir ærsla-
fullar gamanmyndir.

Ice Princess
Internet Movie Database 5,7 /10
Rottentomatoes.com 52% / Rotten
Metacritic.com 6,2 / 10

Melinda and Melinda
Internet Movie Database 6,8 / 10
Rottentomatoes.com 53% / Rotten
Metacritic.com 6,2 / 10

FRUMSÝNDAR UM HELGINA

(DÓMAR Í ERLENDUM MIÐLUM) 

KIM CATTRALL OG MICHELLE TRACHTENBERG Í ICE PRINCESS Casey fær tæki-
færi til þess upplifa gamlan draum og verða skautaprinsessa

Fjölskyldumynd á skautum
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Hotel Rwanda
„Á yfirborðinu fjallar Hótel Rúanda ekki um
sinnuleysi alþjóðasamfélagsins heldur reynir frek-
ar að upplýsa áhorfandann um þá örvæntingu og
skelfingu sem greip um sig meðal Tútsa og er
áhrifarík þar sem hún fangar óttann, reiðina og
örvæntinguna.“

FGG

Mean Creek
„Þessi mynd er ekki predikun yfir unglingum í
Bandaríkjunum. Hún er frekar nokkurs konar pæl-
ing um það, hvernig svona atburðir geta átt sér
stað. Grimmd og viðkvæmni eru í hámarki hjá
mannskepnunni á unglingsárunum og stríðni virð-
ist oft fara yfir strikið.“

HD

Der Untergang
„Þrátt fyrir lengd myndarinnar er Der Untergang tví-
mælalaust ein af betri kvikmyndum IIFF-hátíðarinn-
ar og nær að fanga þá örvæntingu sem ríkti á síð-
ustu dögum Þriðja ríkisins á sannfærandi hátt.“

FGG

Garden State
„Eitt er víst: Zach Braff kann að leikstýra. Hér er
nefnilega á ferðinni frábært smábæjar-indí-drama
sem á heima á sömu gæðahillu og You Can Count
on Me og Virgin Suicides.“ 

HD

Maria, llena eres de gracia
(Maria Full of Grace)
„Ágæt frumraun þó herslumuninn vanti. Bæði Jos-
hua Marston og Catalina Sandino Moreno er trú-
andi til að láta mikið að sér kveða í framtíðinni.“

BS

9 Songs
„Það verður ekki hjá því komist að vara suma við
myndinni en 9 Songs er þó ekki klámmynd því hún
sýnir kynlífinu þá virðingu sem það á skilið.“

FGG

The Woodsman
„Kevin Bacon gerir persónu Walters frábær skil í
The Woodsman en myndin setur áhorfandann í þá
óþægilegu stöðu að geta ekki komist hjá því að
finna til með níðingnum.“

ÞÞ

Ett Hål i mitt hjärta
(A Hole in my Heart)
„Þetta er ein ljótasta og yfirgengilegasta mynd sem
undirritaður hefur séð og það er varla hægt að
mæla með henni við nokkurn mann með góðri
samvisku en það breytir því ekki að þetta er stór-
merkileg mynd sem hugsandi fólk ætti ekki að láta
fram hjá sér fara.“

ÞÞ

Shi mian mai fu
(House of Flying Daggers)
„Það sem fyrir augu ber í sumum atriðum er töfr-
um líkast þannig að The Matrix fölnar í saman-
burðinum. Þeir kunna þetta sko í Kína og þessi
mynd er í senn dásamleg og alveg gersamlega,
brjálæðislega góð.“

ÞÞ

Diarios de motorcicleta
(Motorcycle Diaries)
„Myndin er fyrst og fremst vel skrifuð, frábærlega
leikin, kvikmyndatakan er hreint augnakonfekt og
tónlistin er rúsínan í pylsuendanum. Hún hefur því
allt til brunns að bera að geta verið góð kvöld-
skemmtun.“ 

FGG

Freyr Gígja Gunnarsson
Hugleikur Dagsson

Bergsteinn Sigurðsson
Þórarinn Þórarinsson

[ SMS ]
UM MYNDIRNAR Á IIFF 2005

TILBO‹
VIKUNNAR

N‡jar og vinsælar geislaplötur og DVD diskar 
á frábæru tilbo›i í verslunum Skífunnar.

Robert Plant-Mighty Rearranger 
Ísland verður fyrsta landið sem gefur út 
nýju sólóplötu Robert Plant sem þykir vera 
með hans bestu verkum. Andi Led Zeppelin 
flýgur yfir þessari frábæru plötu.
  

Velvet Revolver - Contraband
Tónleikar Velvet Revolver í Egilshöll 7. júlí 
verða án efa einn af stórviðburðum ársins. 
Platan inniheldur m.a. Fall To Pieces, 
Slither, Set Me Free og Dirty Little Thing.

 

Í svörtum fötum- Meðan ég sef 
Ein vinsælasta hljómsveit landsins sendir 
frá sér glæsilegan DVD disk sem geymir 
útgáfutónleika plötunnar Meðan ég sef auk 
myndbanda, karókí og heimildamynda. 
Skyldueign fyrir alla aðdáendur Jónsa og 
félaga.

Keane - Live Recordings 2004
Glæný 6 laga EP plata frá breska tríóinu 
Keane. Þeir heimsóttu okkur heim á síðasta 
ári og tróðu upp á margrómuðum tónleikum 
í Hafnarhúsinu 23. október á Airwaves 
hátiðinni. Tónleikarnir voru teknir upp og er 
eitt lag af tónleikunum á þessari plötu. 
 

The Bravery - The Bravery
Eitt heitasta rokkbandið í dag. Þetta er 
fyrsta plata Íslandsvinanna í The Bravery, 
en þeir tróðu upp á Airwaves hátíðinni í 
fyrra við góðan orðstír. Platan inniheldur 
m.a. lögin An Honest Mistake og 
Unconditional. 

Mariah Carey - The Emancipation 
of Mimi
Tíunda stúdíóplatan frá söngdívunni, en 
platan inniheldur m.a. smellinn It’s Like 
That.  Einvalalið leggur henni lið við gerð 
plötunnar, og nægir að nefna The Neptunes, 
Nelly, Snoop Dogg, Jermaine Dupri og fleiri.

Garbage-Bleed Like Me
„Bleed Like Me“ er fjórða plata Garbage en 
um þessar mundir eru 10 ár liðin frá útkomu 
fyrstu plötu sveitarinnar. Fyrsta smáskífulag 
plötunnar, Why Do You Love Me, hefur 
fengið feiknagóðar viðtökur undanfarið. 

New Order-Waiting For The 
Sirens Call
New Order átti eftirminnilegt „comeback“ 
fyrir 4 árum með rokkplötunni „Get Ready“. 
Á nýju plötunni „Waiting For The Sirens 
Call“ kveður við hefðbundnari New 
Order-tón þar sem hljómborð og þungur 
bassi eru í aðalhlutverki en gítarrokkið er 
þó aldrei langt undan. 

Guns N Roses -Greatest Hits
Lög Guns N Roses munu hljóma ótt og títt á 
tónleikum Velvet Revolver í Egilshöll 7 júlí 
næstkomandi, því þar munu þeir taka helstu 
smelli Guns N Roses í bland við nýju lögin 
sín. Hitaðu upp við bestu lög Guns N Roses. 

Pottþétt 37
Platan inniheldur m.a. 6 lög með íslenskum 
flytjendum og má þar nefna fyrsta lagið sem 
Hildur Vala sendir frá sér. Þú finnur flest 
vinsælustu lögin í dag á Pottþétt 37. 

Femin 
Á plötunni er að finna ballöður og popplög 
með flestum af vinsælustu listamönnum 
heimsins í dag og einnig splunkunýtt lag 
með Jóni Sigurðssyni „Mín eina ást“.

 

Daft Punk-Human After All
Fyrsta plata Daft Punk í fjögur ár, 
elektrónískt popp af bestu gerð. Platan 
inniheldur m.a. fyrsta lagið „Robot Rock“. 

Vikutilbo›
1.999 kr. Vikutilbo›

1.899 kr.

Vikutilbo›
1.899 kr.
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Spænska hryllingsmyndin
Darkness er sýnd á IIFF 2005
kvikmyndahátíðinni en myndin
hefur vakið mikla athygli á leik-
stjóranum og handritshöfundin-
um Jaume Balagueró. 

„Ég er að vinna með hug-
myndir mínar um hvernig börn
skynja myrkrið en ólíkt full-
orðnum finnst þeim það vera
áþreifanlegt og oftar en ekki
trúa þau því að eitthvað illt leyn-
ist í myrkrinu,“ segir Balagu-
eró. „Það er erfitt fyrir fólk að
ná tökum á börnum í myrkrinu
enda upplifum við öll ákveðið
valdleysi þegar við erum í
myrkri. Fyrir mér hefur
myrkrið margar merkingar og
þess vegna skrifaði ég þessa
sögu.“ Darkness sló í gegn á

Spáni árið 2002 en þegar hún
kom loks í bíó í Bandaríkjunum
um jólin 2004 gerði hún storm-
andi lukku þannig að vegur leik-
stjórans fer vaxandi úti í hinum
stóra heimi kvikmyndanna.

Darkness fjallar um fjöl-
skyldu sem flytur til Spánar frá
Bandaríkjunum og sest að í
stóru húsi sem er í meira lagi
draugalegt. Það kemur líka
fljótt á daginn að það leynist
eitthvað miður gott í húsinu og
það virðist tengjast hörmuleg-
um atburðum sem fjölskyldu-
faðirinn lenti í 40 árum áður.

Balagueró teflir fram alþjóð-
legum stórleikurum á borð við
Önnu Paquin og Lenu Olin og
það hlýtur því að liggja beint við
að spyrja hvort það hafi ekki

verið erfitt fyrir frekar óþekkt-
an, spænskan leikstjóra að fá
leikarana til liðs við sig á Spáni.
„Það var ekkert mál. Miramax
var með okkur í þessu og hafði
milligöngu um ráðningu leikar-
anna,“ segir Balagueró sem
heldur sig við hryllinginn og er
nú að leggja lokahönd á mynd-
ina Fragile. Hann skrifar hand-
ritið að henni sjálfur og byggir
hana á sögu sem kunningi hans
sagði honum fyrir nokkrum
árum en myndin fjallar um
hjúkrunarkonu frá London sem
tekst á við ógnir og bölvun sem
leynist á efri hæð barnaspítala.
Hæðin hafði verið innsigluð fyr-
ir 40 árum. Það er engin önnur
en Ally McBeal-stjarnan Calista
Flockhart sem leikur hjúkrunar-

konuna þannig að Balagueró
heldur áfram að laða að sér stór
nöfn úr bransanum.

En er hann sjálfur hræddur
við myrkrið? „Já, ég er hræddur
við myrkrið vegna þess að ég sé

ekki neitt í myrkri. Ég er samt
mikill hryllingsmyndaaðdáandi
og hef verið það frá því að ég
var krakki en þá horfði ég mikið
á hryllingsmyndir, bæði vondar
og góðar.“ ■

ANNA PAQUIN Lendir heldur betur í hremmingum þegar hún flytur inn í draugahús á
Spáni í Darkness.

Myrkfælinn hryllingsleikstjóri

ETT HÅL I MITT HJÄRTA Gagnrýnandi
Fréttablaðsins segir þessa umdeildu mynd
stórmerkilega og hvetur hugsandi fólk til
þess að sjá hana.
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Jesú og erkiengillinn
óttalegir vitleysingar
Borgarholtsskóli hefur nú sett
upp leikrit sem ber hið skemmti-
lega og óvenjulega nafn „Bannað
að sofa hjá Maríu Mey“. Tólf leik-
arar fara með hlutverk í leikritinu
en þeir eru allir nemendur í Borg-
arholtsskóla. Höfundar leikritsins
eru einnig nemendur skólans en
það eru þeir Nói Kristinsson og
Hrafnkell Stefánsson. 

„Það er leikfélagið í skólanum
sem er á bakvið leikritið en afar
margir nemendur taka þátt í gerð
þess. Margmiðlunarhönnunar-
brautin sér um sviðið og hönnun-
ina á bakvið, eins og plaköt og leik-
skrá. Svo er það fjölmiðlunar-
brautin sem markaðssetur leikrit-
ið. Það er að okkar mati frábært að
mismunandi deildir geti hjálpast
að við að gera leikritið sem eftir-
minnilegast,“ segir Hrafnkell. 

„Leikritið fjallar um strák sem
heitir Davíð sem deyr og skilur
eftir sig kærustu. Hann fer til
himna þar sem hann hittir Jesú og
Mikael erkiengil en þeir tveir eru
óttalegir vitleysingar í leikritinu.
Þeir fá svo skilaboð þess eðlis að

hin nýja María Mey sé á leiðinni
að sofa hjá kærastanum. Það er
sko búið að velja nýja Maríu Mey
því Jesú þarf að endurfæðast.
Mikael erkiengill og Davíð eru
svo sendir til jarðarinnar til þess
að sannfæra Maríu Mey um að
sofa ekki hjá kærastanum.“

Hrafnkell skrifaði leikritið
ásamt félaga sínum Nóa en þeir
hafa verið að skrifa saman síðan
þeir voru tíu ára pattar í Hafnar-
firðinum.

„Við gerðum leiðinlegt handrit
þegar við vorum litlir um vél-
menni úr framtíðinni og síðan þá
höfum við mikið verið að grúska í
stuttmyndum. Hugmyndin að
þessu leikriti er blanda af alls kon-
ar hugmyndum sem varð að söng-
leik en þegar við sáum að Borgó
vantaði leikrit þá breyttum við
þessu bara í leikrit,“ segir Hrafn-
kell en báðir eru þeir Nói á braut
sem kallast Margmiðlunarhönnun.

Aðspurður hvert stefnan sé
tekin í framtíðinni segir hann: „Ég
stefni á að fara út í kvikmynda-
skóla og læra að verða frægur

leikstjóri og Nói
stefnir á kvik-
myndagerðina líka
en svo langar hann
líka að verða rit-
höfundur. Hann er
núna að skrifa
skáldsögu og
hefur verið að
reyna að punga
henni eitthvað út.
Undanfarið höfum
við svo verið að
skrifa handrit að
sjónvarpsþáttar-
röð sem við erum
mjög spenntir fyr-
ir og verður von-
andi að veruleika.“

Leikritið hefur að sögn Hrafn-
kels fengið mjög góðar viðtökur.
„Fólk hefur hlegið út allt leikritið
og það er greinilegt að fólk virðist
skemmta sér mjög vel í áhorf-
endasal. Þetta er auðvitað um-
fram allt grínleikrit. Sumir hafa
horft á titilinn og haldið að þetta
væri eitthvað trúarlegs eðlis en
þetta er alls ekki þannig. Við feng-

um líka góðan leikstjóra en það er
hún Guðný María Jónsdóttir. Hún
hefur áður leikstýrt leikriti fyrir
Borgarholtsskóla og einnig leik-
stýrði hún einleiknum Sellófan
þegar hann var fluttur til Ítalíu.“

Bannað að sofa hjá Maríu Mey
er sýnt í Iðnó og aðgangseyrir er
aðeins þúsund krónur. Örfáar sýn-
ingar eru eftir og því um að gera
fyrir áhugasama að drífa sig. „Það

var uppselt á síðustu sýningu og
næsta sýning er klukkan fimm á
sunnudaginn. Ef það selst vel á
hana verður allavega ein aukasýn-
ing,“ segir þessi ungi leikrita-
höfundur, glaðværðin uppmáluð.
Það liggur í augum uppi að eitt-
hvað á eftir að bera á þessum
tveimur ungu mönnum í framtíð-
inni sem strax á menntaskólaár-
um geta kallað sig leikritaskáld. ■

HRAFNKELL STEFÁNSSON OG NÓI KRISTINSSON Þeir eru höfundar leikritsins sem Borgarholtsskóli hefur
nú sett upp. Þeir hafa verið að skrifa saman frá tíu ára aldrei og það er víst að eitthvað á eftir að bera á þeim
félögum í framtíðinni.

Liz Hurley segir Elton
John kaupa flest föt á
son hennar. Hún seg-
ir Elton fara með
strákinn í innkaupa-
ferð tvisvar á ári.
„Hann og kærast-
inn hans, David
Furnish, eru in-
dælustu menn í
heimi. Þeir kaupa
fötin á Damien.
Tvisvar á ári
fara þeir með
mig og Damien
í innkaupaleið-
angur og við
kaupum öll
s u m a r f ö t i n
og svo kaup-
um við öll
vetrarfötin,“
segir Hurley.
Elton er guðfaðir Damiens. 

Ben Affleck ætlar að prufukeyra
kennarastarfið á næstunni. Hann

mun kenna leiklist
einu sinni í viku í

sumar og vill
þannig gefa
öðrum tæki-
færi til þess
að láta
draum um

leikarastarfið
rætast. „Al-

m e n n i n g u r
hefur verið
mér frábær
og mig lang-
ar því að

deila því sem ég hef lært til ann-
arra. Mér datt bara í hug að það
gæti verið gott að gefa eitthvað til
baka,“ sagði Affleck. 

Jodie Foster mun leika með
Denzel Washington og Clive Owen
í væntanlegri mynd. Hún hefur
fengið nafnið Inside Man og verð-
ur leikstýrt af Spike Lee. Myndin
fjallar um lögfræðing sem reynir
að klekkja á útsmognum banka-

ræningja. Foster
mun leika lög-
fræðing sem
endar á því að
flækja málið
enn meir.
Tökur á
m y n d i n n i

hefjast seinna í
ár. 

FRÉTTIR AF FÓLKI
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Um síðustu helgi var opnuð í aðalsafni Borgarbóka-
safni Reykjavíkur við Tryggvaötu sýning á teikni-
myndasögum eftir unga og efnilega höfunda. Tilefni
sýningarinnar er Nían – myndasögumessan í Lista-
safni Reykjavíkur, en báðum sýningunum lýkur á
sunnudaginn. Á sýningunni sýna á annan tug ungra
myndasöguhöfunda verk sín. Þeir eru á aldrinum
tólf til nítján ára og hafa margir hverjir sótt nám-
skeið í myndasögugerð. Þeir Bjarni, Gylfi og Elías
voru mættir á opnun sýningarinnar á laugardaginn
ásamt fleiri ungum myndasöguhöfundum. Á sýning-
unni gefst gott tækifæri til þess að kynna sér ný-
sköpun í myndasögugerð og vinnubrögð þeirra sem
gætu lagt fyrir sig þessa listgrein í framtíðinni.

NÝIR 
geimbardagar
Tölvuleikurinn Star Wars Battlefront II
verður gefinn út í haust á PlayStation
2, Xbox og PC. Leikurinn tekur forvera
sínum töluvert fram og býður upp nýja
geimbardaga, spilanlegar Jedi perónur
og glænýtt umhverfi sem er tekið
beint úr kvikmyndinni Star Wars: Epis-
ode III Revenge of the Sith, sem er
væntanleg í næsta mánuði. 
Aðdáendur fyrri Star Wars Battlefront-
leiksins munu einnig fá að upplifa nýja
„single-player“ upplifun þar sem leik-
menn fara í gegnum stórbrotna sögu
þar sem ákvarðanir þeirra hafa áhrif á
vígvöllinn og allan Star Wars heiminn.

STAR WARS Glænýtt umhverfi Star Wars
Battlefront II er tekið beint úr kvikmynd-
inni Star Wars: Episode III.

■ TÖLVUVEIKIR

Eric Clapton gaf fyrir ári síðan út
plötuna Me and Mr. Johnson þar
sem hann spilaði fjórtán af lögum
blúsarans goðsagnakennda
Roberts Johnson.

Fyrir nokkru síðan kom síðan
út þessi plata sem inniheldur enn
fleiri lög eftir blúsarann auk þess
sem DVD-diskur fylgir með
myndum sem voru teknar á æf-
ingum Claptons og hljómsveitar
hans. Clapton er hér á sínum

heimavelli, enda gerði hann garð-
inn hvað frægastan á sínum tíma í
hljómsveitinni Cream sem byggði
vinsældir sínar á blúshefðinni. 

Erfitt er að taka út eitt lag á
þessum tvöfalda grip því víðast
hvar fer Clapton á kostum, hvort
sem hann er einn að strjúka gítar-
inn eða með hljómsveit sinni.
Bestu lögin voru þó með Clapton
einum og sér, þar sem hrár gítar-
leikurinn fékk betur að njóta sín.
Terraplane Blues, Me and the
Devil Blues og Ramblin’ on My
Mind voru þar eftirminnileg. 

DVD-upptökurnar hafa yfir
sér kæruleysislegan blæ sem
gefur þeim ákveðinn sjarma.
Þarna hlustar maður á blúsinn
eins og hann kemur úr kúnni. Ekk-
ert vesen og allir virðast bara
vera að skemmta sér prýðilega.
Hvað er annað hægt þegar svona
fögur blústónlist er spiluð, og það
svona asskoti vel?

Freyr Bjarnason

ERIC CLAPTON
SESSIONS FOR ROBERT J

NIÐURSTAÐA: Erfitt er að taka út eitt lag á
þessum tvöfalda grip því víðast hvar fer
Clapton á kostum, hvort sem hann er einn að
strjúka gítarinn eða með hljómsveit sinni.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

BJARNI, GYLFI OG ELÍAS Þrír teiknimyndasöguhöfundanna
ungu.

Myndasögur
framtíðarinnar

Meiri blús
frá Clapton



HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

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

Sýnd kl. 8 og 10.30 B.I. 14 ára

Hættulegasta 
gamanmynd ársins

 ÓÖH DV

Sýnd kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ára

FRÁ SÖMU OG FÆRÐU OKKUR 
SCREAM MYNDIRNAR!

 Hún fær þig til að öskra! Magnaður 
hrollvekjutryllir frá Wes Craven!Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15

Sýnd í lúxus kl. 5.45, 8 og 10.15

Nýjasta meistaraverk Woody Allen. Gagnrýnendur eru 
sammála um að þetta sé hans besta mynd í mörg ár. Mynd 
sem engin sannur kvikmyndaáhugamaður má missa af!

HEIMSFRUMSÝND 29. APRÍL

 B.B. Sjáðu Popptíví
 M.J. Kvikmyndir.com
 H.L. MBL

Sýnd kl. 8 og 10.30

SÍMI 551 9000

Iceland International Film Festival
7.-30. april 2005

Downfall - Sýnd kl. 6 og 9

Magnþrungið meistaraverk um síðustu dagana í 
lífi Hitlers séð með augum Traudl Junge sem var 
einkaritari Hitlers. Túlkun Bruno Ganz á Hitler er 
stórkostleg. Ein besta stríðsmynd allra tíma.

Aðrar myndir sem eru til sýningar:
Hotel Rwanda 

Sýnd kl. 3.40, 5.50 og 8
Bomb the System - Sýnd kl. 4
What the Bleeb do we Know

Sýnd kl. 4
Darkness - Sýnd kl. 10.40

 O.H.T. Rás 2

 SK DV

House of the Flying Daggers 
- Sýnd kl. 3.40, 5.50 og 10.15

Sýnd kl. 8

Bad Education - Sýnd kl. 8 og 10.10

Nýjasta mynd eins allra virtasti leikstjóri heims 
Pedro Almódavar sem hefur fengið lof  gagnrýnenda 
og verðlaun um allan heim. „Sterkasta mynd Almó-
davar í tvo áratugi.“ (Village Voice). Í aðalhlutverki 
er latneska súperstjarnan Gabriel Garcia Bernal og 
Fele Martinez.

The Door in the Floor - Sýnd kl. 6

- allt á einum stað

COLDPLAY Söngvari hljómsveitarinnar,
Chris Martin, klifraði upp á hátalara á tón-
leikum nýlega, hífði sig upp á svalir og
knúsaði Noel Gallagher söngvara Oasis. 

Gaf Noel
Gallagher knús
Chris Martin, söngvari hljóm-
sveitarinnar Coldplay, tók áhætt-
una á því að slasast alvarlega á
tónleikum um helgina. Hann
klifraði upp á hátalara og hífði sig
upp á svalir þar sem Noel Gallag-
her stóð og gaf Chris honum stórt
knús. Hins vegar virtist Martin
vera fastur uppi á svölunum þeg-
ar þangað var komið og ansi hátt
var niður á sviðið þar sem hinir
meðlimir hljómsveitarinnar
reyndu að klára lagið „In my
Place“ án hans. Hann endaði svo á
því að stökkva alla leið niður á
sviðið og klára tónleikana með fé-
lögunum. Fyrr um kvöldið hafði
hann tekið lagið Lyla tileinkað
hetjunni sinni, Gallagher. ■

Demi Moore og Ashton
Kutcher hlæja að

sögusögnum um að
þau séu í brúð-
kaupshugleiðingum
og að Moore eigi
von á barni. Þegar
þau voru spurð
um sögusagnirnar
sagði Moore: „Aft-
ur? Við höfum nú
verið gift svo oft
að það hlýtur að hafa
kostað okkur milljón dollara nú
þegar. Ég get vel hugsað mér betri
leið til þess að eyða þeirri milljón, til
dæmis með því að fara í frí með
Ashton og börnunum.“

Paris Hilton og Nicole
Richie virðast ekki vera svo

góðar vinkonur lengur. „Það er
ekkert leyndarmál að við
Nicole erum ekki lengur
vinkonur. Ég vil ekki fara út
í smáatriði en það eina
sem ég ætla að segja er að
Nicole veit hvað hún gerði
og ég segi ekki meir,“
sagði Paris. 

FRÉTTIR AF FÓLKI



Furðulegt að Kevin Spacey skuli
skrifa handrit, leikstýra og leika að-
alhlutverk í kvikmynd um æfi
söngvarans Bobby Darin. Enn
furðulegra er að hann skuli syngja
öll lögin sjálfur. Furðulegast er þó
hvað Spacey tekst vel upp. Bobby
Darin er ekki sérlega þekktur með-
al Íslendinga. Margir kannast þó
sjálfsagt við lög eftir hann á borð
við: „Splish Splash“ og „18 Yellow
Roses“.

Bobby Darin varð gigtveikur
þegar hann var sjö ára og var ekki
hugað líf fram yfir 15 ára aldur.
Þrautseigja og þrá eftir frama sem
söngvari héldu þó í honum tórunni
mun lengur en hægt var að vona.
Darin reyndi líka við kvikmynda-

leik og hjónaband hans við Söndru
Dee (fyrirmyndina að Sandy í Grea-
se) varð með frægari Hollywood-
hjónaböndum síns tíma. 

Söng- og dansatriðum er fléttað
inn í myndina á stórskemmtilegan
hátt (athugið, á skemmtilegan hátt).
Myndin er hin besta skemmtun og
augljóst að Spacey hefur tekið
miklu ástfóstri við persónu Darins
og hann lét meira að segja hafa eft-
ir sér að hann væri fæddur til að
leika Bobby Darin. 

Bob Hoskins og John Goodman
standa sig líka með prýði og Brenda
Blethyn á stórleik. Það er upplífg-
andi að fylgjast með mynd um
frægan skemmtikraft án þess að
þar sé einblínt um of á galla persón-
unnar. Fókusinn er fremur settur á
uppgjör Darins við fortíð sína auk
þess sem ferli hans eru gerð grein-

argóð skil. Með mikilli gleði lýsi ég
því yfir að kvikmyndahátíðin sem
nú stendur yfir er bersýnilega með
þeim sterkari sem rekið hefur á
fjörur okkar Frónverja síðari ár. 

Einar Árnason.

Syngjandi Spacey

BEYOND THE SEA
(SÝND Á IIFF 2005 KVIKMYNDAHÁTÍÐINNI)

LEIKSTJÓRI: KEVIN SPACEY
AÐALHLUTVERK: KEVIN SPACEY, KATE

BOSWORTH, JOHN GOODMAN 

NIÐURSTAÐA: Það er upplífgandi að fylgjast
með mynd um frægan skemmtikraft án þess
að þar sé einblínt um of á galla persónunnar. 

[ KVIKMYNDIR ]
UMFJÖLLUN

EIN AÐSÓKNAMESTA ÓHÁÐA MYNDIN Í USA.
Hefur unnið til fjölda verðlauna og var ein 

vinsælasta myndin á Sundance kvikmyndahátíðinni.

Sennilega ein hispurs laus-
asta kvikmynd sem gerð 
hefur verið, eftir snillinginn 
Michael Winterbottom, 
um ást, kynlíf og tónlist. 
Stranglega bönnuð innan 
16 ára og alls ekki fyrir 
viðkvæma. Penélope Cruz

Beautiful Boxer kl. 5.30, 8 og 10.30

Vera Drake kl. 5.30 og 8

Napoleon Dynamite kl. 5.30 og 10.30

Beyond the Sea kl. 8 og 10.30

Omagh kl. 5.50

Don´t Move kl. 8 b.i. 16

9 Songs kl. 10.30 b.i. 16

Million Dollar Baby kl. 8 bi. 14

Life and Death of Peter Sellers kl. 5.30 og 10.30

Nýjasta meistara-
stykki meistara
Mike Leigh, sem 

hefur rakað til sín 
verðlaunum og 

hvarvetna hlotið 
mikið lof.

www.icelandfilmfestival.is J
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Ett hål i mit hjärta
(A Hole In My Heart)
- eftir Lukas Moodyson

Mean Creek
- eftir Jacob Aaron Estes

Þröng sýn
- eftir Guðmund Arnar Guðmundsson og 
Þórgný Thoroddsen
Spurt og svarað með leikstjórum 
 myndarinnar kl. 16:00 í Regnboganum

Omagh
- eftir Pete Travis

Iceland International Film Festival

Yfir 16.000 gestir
Sjáðu þessar í dag
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Sýnd á

S&S
kl 1

6:0
0 í R

egnboganum

Pamela Anderson segir fólk
sem klæðist feldi „eins og

Jennifer Lopez – lykta eins og
blautur hundur og virka feitt og
ógeðslegt.“ Anderson, sem er
harður dýraverndunarsinni, segir
að hana langi til að æla þegar
hún sér fólk í pelsum. „Fólk virkar
óþroskað og illa upplýst. Á hverju

ári þá byrja pelsafram-
leiðendur að markaðs-
setja feldina og segja þá
vera inni á ný og gefa

fíflum eins og Jennifer
Lopez og Puff Daddy
þá. Mér verður bara
óglatt,“ segir Ander-
son bálreið. 

Noel Gallagher hefur viðurkennt
að hann biðji myndbandaleik-

stjóra um að láta hann líta út fyrir
að vera tíu árum yngri. Hann segist
ekki hafa lista yfir beiðnir fyrir töku
en hann vilji líta frísklega út. „Það
eina sem ég bið um er að líta út fyr-
ir að vera um tíu árum yngri. Ef leik-
stjóranum tekst það þá er allt í
fínu,“ segir Noel, sem virðist ekki
vera svo hrifinn af því að gera

myndbönd. „Ég hata mynd-
bönd. Ástæðan
fyrir því að ég

byrjaði í hljómsveit
var ekki sú að mig
langaði að standa á
sviði í heilan dag og
láta kvikmynda mig
á meðan ég hreyfi
varirnar við lag
fimmhundruð sinn-
um í röð. Þegar ég
er búinn að gera
þetta í 499 skipti þá
er ég farinn að
hugsa: „Ég fíla
þetta lag ekki einu
sinni lengur, þetta
er heimskulegt
lag!““

FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÉTTIR AF FÓLKI



Af öllum sjónvarpskvöldum vik-
unnar mætti maður halda að föstu-
dagskvöldið væri skást. Löng og
ströng vinnuvika búin. Tími til að
slappa af. Setja fæturna upp í loft
og glápa á imbakassann. En nei. 
Síðasta föstudagskvöld var ekki
ósvipað martröð. Hin hefðbundna
Disney mynd réð ríkjum á RÚV á
meðan þreyttur Joey reyndi að
vekja hláturtaugar landans og
Reykjavíkurnætur fóru hamförum í
leiðindum.
En aðal hryðjuverkin áttu sér stað á
Skjá einum. Þar byrjuðu herlegheit-
in með fyrsta þætti af Djúpu laug-
inni. Þátturinn mynti helst á tján-
ingartíma í menntaskóla þar sem
verkefnið var að búa til sjónvarps-
þátt fyrir sem minnstan pening. Ég

píndi mig í heilan þátt þó að aula-
hrollurinn hafi fljótt látið á sér
kræla. En það var spyrillinn sem
eyðilagði þáttinn. Gamalt Idol „kyn-
tröll“ sem allir eru löngu búnir að
gleyma. Hann gat ekki ælt út úr sér
einni skemmtilegri spurningu.
Skjás eins fólkið hélt kannski að
það væri rosalega sniðugt að hafa
„celeb“ í fyrsta þættinum. Mikil
mistök.
Eftir Djúpu laugina byrjaði Ungfrú
Reykjavík. Það er með ólíkindum
að þetta andlega fjöldamorð sé sýnt
í beinni útsendingu í sjónvarpinu.
En fallegasta kona í Reykjavík sem
á ekki börn, hefur ekki setið fyrir á
nektarmyndum, á aldrinum 18 til 24
ára, er ógift og reykir ekki var val-
in. Þær mega auðvitað ekki vera

með smá spik til að grípa í, slit eftir
barnsburð eða lykta af tóbaki. Það
er ekki fegurð. 
En Stöð 2 bíó bjargaði kvöldinu
aldrei þessu vant. Það er eitthvað
mikið að þegar sú stöð er orðin
bjargvættur helgarinnar.

22. apríl 2005 FÖSTUDAGUR

VIÐ TÆKIÐ
LILJA KATRÍN GUNNARSDÓTTIR VILL HAFA GOTT SJÓNVARPSEFNI Á FÖSTUDAGSKVÖLDUM.

Aulahrollur og andlegt fjöldamorð

16.35 Óp 17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmáls-
fréttir 18.00 Bitti nú! (3:26) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Dívur 13.45 Coldplay tónleikar 14.30 Jag
(3:24) (e) 15.15 The Guardian (8:22) 16.00
Barnatími Stöðvar 2 (He Man, Beyblade,
Skjaldbökurnar, Finnur og Fróði) 17.30 Simp-
sons 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

23.50

Bowfinger. Bobby Bowfinger er með handrit eft-
ir vin sinn sem hann heldur að geri hann fræg-
an.

▼

Bíó

21.25

Two and a Half Men. Þáttur um þrjá stráka, tvo
fullorðna og einn á barnsaldri.

▼

Gaman

22.00

Djúpa laugin 2. Stefnumótaþáttur sem parar fólk
saman og fylgist með hvernig gengur á stefnu-
mótinu.

▼

Stefnumót

7.00 The Mountain (e) 7.45 Allt í drasli (e)
8.15 Survivor Palau (e) 9.00 Þak yfir höfuðið
(e) 9.25 Óstöðvandi tónlist 17.30 Cheers – 2.

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Oprah Winfrey 10.05 Í fínu formi
10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.05 Joey (9:24) (Joey)
20.30 Það var lagið Nýr íslenskur skemmti-

þáttur fyrir alla fjölskylduna þar sem
söngurinn er í aðalhlutverki. 

21.25 Two and a Half Men (1:23) (Tveir og
hálfur maður) Gamanmyndaflokkur
um þrjá stráka, tvo fullorðna og einn á
barnsaldri.

21.50 Punk’d (Negldur 3) Falin myndavél þar
sem Ashton Kutcher hrekkir fína og
fræga fólkið í Hollywood.

22.15 Sketch Show 2, The (7:8) (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 (4:8) (e) Bönnuð
börnum.

23.05 Hedwig and the Angry Inch 0.35
Flinch (Stranglega bönnuð börnum) 2.05
Last Action Hero (Bönnuð börnum) 4.10
Fréttir og Ísland í dag 5.30 Tónlistarmynd-
bönd frá Popp TíVí 

23.50 Laumuspil leikstjórans 1.25 Út-
varpsfréttir í dagskrárlok 

18.30 Hundrað góðverk (17:20) (100 Deeds
for Eddie McDown)

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.10 Disneymyndin – Hundakúnstir

(Hounded) Fjölskyldumynd frá 2001
um strák sem lendir í vandræðum
með hund skólastjórans síns. Leik-
stjóri er Neal Israel og meðal leikenda
eru Tahj Mowry, Shia LaBeouf og
Craig Kirkwood.

21.45 Skemmtikrafturinn (Funny Bones)
Bresk/bandarísk gamanmynd frá 1995
um grínista sem reynir fyrir sér í Las Ve-
gas en fær óblíðar móttökur. Hann gefst
ekki upp, heldur fer til Blackpool á
Englandi þar sem pabbi hans starfaði
sem skemmtikraftur forðum. Leikstjóri
er Peter Chelsom og meðal leikenda
eru Oliver Platt, Jerry Lewis, Lee Evans,
Richard Griffiths, Oliver Reed og Ian Mc-
Neice. Kvikmyndaskoðun telur myndina
ekki hæfa fólki yngra en 12 ára. 

þáttaröð (13/22) 18.00 Upphitun

23.20 Boston Legal (e) 0.05 Law & Order:
SVU (e) 0.50 Nightmare on Elm Street III
2.20 Jay Leno (e) 3.05 Óstöðvandi tónlist 

18.30 Queer Eye for the Straight Guy (e) 
19.15 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur

Sigurðsson.
19.30 The King of Queens (e) 
20.00 Jack & Bobby Jack reynir að ná jafn-

vægi eftir að hafa orðið fyrir árás en
kemst að því að meiðslin hindra það. 

21.00 Pimp My Ride Christine á Hondu Civic
frá 1992. Aðvörunarkerfið í bílnum er
andsetið, dyrnar lokast ekki og þegar
það rignir fer allt á flot í bílnum. 

21.30 Everybody Loves Raymond 
22.00 Djúpa laugin 2 Sem fyrr verða þátt-

takendur að jafnaði þrír auk spyrils en
vægi stefnumótsins sjálfs verður ann-
að og meira, og fær parið að velja sér
aðstoðarfólk úr hópi náinna vina eða
ættingja við undirbúning.

22.50 Uppistand á Kringlukránni – lokaþáttur 

6.00 Get a Clue 8.00 Twin Falls Idaho 10.00
Zoolander 12.00 The Junction Boys 14.00
Get a Clue 16.00 Twin Falls Idaho 18.00
Zoolander 20.00 The Junction Boys 22.00
The North Hollywood Shoot-Out (Str. b.b.)
0.00 The Anniversary Party (B.b.) 2.00 The
Shrink Is In (B.b.) 4.00 The North Hollywood
Shoot-Out (Stranglega bönnuð börnum) 

OMEGA

7.00 Joyce M. 7.30 Benny H. 8.00 Blandað efni
9.30 Acts Full Gospel 10.00 Joyce M. 10.30 700
klúbburinn 11.00 Samverustund (e) 12.00 Kvöld-
ljós 13.00 Believers Christian Fellowship 14.00
Joyce M. 14.30 Gunnar Þorst. 15.00 Billy G. 16.00
Maríusystur 16.30 Blandað efni 17.00 Fíladelfía
18.00 Joyce M. 18.30 Fréttir 19.30 Freddie F.
20.00 Jimmy S. 21.00 Sherwood C. 21.30 Joyce
M. 22.00 Blandað efni 22.30 Joyce M. 

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 Weightlifting: European Championship Sofia 13.30
Snooker: World Championship Sheffield 15.00 Weightlifting:
European Championship Sofia 16.30 Snooker: World Champions-
hip Sheffield 17.00 Football: Top 24 Clubs 17.30 Weightlifting:
European Championship Sofia 19.30 Snooker: World Champions-
hip Sheffield 20.30 Football: Top 24 Clubs 21.00 Xtreme Sports:
Yoz Xtreme 21.30 News: Eurosportnews Report 21.45 Strongest
Man: Champions Trophy Finland 22.45 Adventure: Escape 23.15
News: Eurosportnews Report

BBC PRIME
12.00 Monarch of the Glen 12.50 Teletubbies 13.15 Tweenies
13.35 Fimbles 13.55 Balamory 14.15 Step Inside 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: Chimpanzee Challenge With Nicholas
Lyndhurst 22.00 Clocking Off 23.00 Blood of the Vikings 0.00
Lewis Carroll – Curiouser & Curiouser 1.00 Make French Your
Business 1.35 Mexico Vivo

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Thai Boxing – A Fighting Chance 13.00 Muay Thai 14.00
The Kung Fu Dragons of Wudang 15.00 Secrets of Samurai 16.00
Myths & Logic Of Shaolin Kung Fu 17.00 I Want to Be Jackie Chan
18.00 Thai Boxing – A Fighting Chance 19.00 The Real Fight Club 

20.00 Ultimate Survivor – The Mystery of Us 22.00 Mystery of the

Dakar 23.00 Forensic Factor 0.00 Mission Mars – Year One

ANIMAL PLANET 

12.00 Cell Dogs 13.00 Animal Precinct 14.00 Animal Cops Hou-

ston 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 A Herd of Their Own 23.00
Predator Bay 0.00 Seven Deadly Strikes 1.00 The Beauty of Sna-

kes

DISCOVERY

12.00 Extreme Machines 13.00 Tanks 14.00 Extreme Machines

15.00 Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 Hooked on Fishing

16.00 Stress Test 17.00 Unsolved History 18.00 Mythbusters

19.00 American Casino 20.00 Deadly Women 21.00 Mind Body

and Kick Ass Moves 22.00 Forensic Detectives 23.00 Extreme

Machines 0.00 21st Century War Machines

MTV

12.00 TMF Awards 2005 13.00 Wishlist 14.00 TRL 15.00 Dis-

missed 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 Least

Metal Moments 21.00 Friday Rock Videos 23.30 Flipside 0.00
Chill Out 0.30 VH1 Hits

CLUB
12.10 Ross’s BBQ Party 12.40 Race to the Altar 13.30 Hollywood
One on One 14.00 Cheaters 14.45 Girls Behaving Badly
15.10Lofty Ideas 15.35 Retail Therapy 16.00 Yoga Zone 16.25
The Method 16.50 Race to the Altar 17.40 Retail Therapy 18.05
Matchmaker 18.30 Hollywood One on One 19.00 Girls Behaving
Badly 19.25 Cheaters 20.10 Sex Tips for Girls 20.45 Sex and the
Settee 21.10 Men on Women 21.35 Sextacy 22.25 Great Gar-
dens 23.10 Art and Soul 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 Reasons the ‘90s Ruled 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 Gastineau Girls 21.30 Gastineau Girls 22.00 101 Most
Shocking Moments in... 23.00 E! News 23.30 Behind the Scenes
0.00 101 Reasons the ‘90s Ruled

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 Meg-
as XLR 15.40 The Grim Adventures of Billy & Mandy 16.05 Coura-
ge 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

JETIX
12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro 13.25
Moville Mysteries 13.50 Pokémon VI 14.15 Digimon I 14.40
Spider-Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

MGM
12.30 Martin’s Day 14.10 Mouse on the Moon, the 15.35 Broken
Star 17.00 Man Who Fell to Earth 18.40 K – 9000 20.15 True
Blood 21.55 Troll 2 23.30 Love is a Ball 1.20 Heat 3.05 Pork
Chop Hill

ERLENDAR STÖÐVAR

STÖÐ 2 BÍÓ

T H E

I N T E R P R E T E R

S E A N  P E N N  &  
       N I C O L E  K I D M A N

F R U M S Ý N D  1 5 · 0 4 · 0 5

MAGNAÐASTI SPENNUTRYLLIR ÁRSINS

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

      S E N D U  S M S  S K E Y T I Ð  
J A T B F  Á  N Ú M E R I Ð  1 9 0 0    
     O G  Þ Ú  G Æ T I R  U N N I Ð .  

                     9 .  H V E R  V I N N U R .  
Vi n n i n g a r  e r u :
      ·  M i ð a r  f y r i r  2  á  T h e  I n t e r p r e t e r !
             ·  G l æ s i l e g u r  v a r n i n g u r  
        t e n g d u r  m y n d i n n i !
   ·  D V D  m y n d i r
  o g  m a rg t  f l e i r a !

ÞÁTTARSTJÓRNENDUR DJÚPU LAUG-
ARINNAR Þau stóðu sig með prýði þrátt
fyrir að þetta væri þeirra fyrsti þáttur.
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SÝN

21.00

HM í póker. Í kvöld mæta slyngustu fjárhættu-
spilarar heims á skjáinn og keppa sín á milli.

▼

Íþróttir

23.15 K-1

18.30 Gillette-sportpakkinn 
19.00 Motorworld Kraftmikill þáttur um allt

það nýjasta í heimi akstursíþrótta. 
19.30 UEFA Champions League Fréttir af leik-

mönnum og liðum í Meistaradeild
Evrópu.

20.00 World Supercross (Angel Stadium) Nýj-
ustu fréttir frá heimsmeistaramótinu í
Supercrossi.

21.00 World Series of Poker (HM í póker)
Slyngustu fjárhættuspilarar veraldar
mæta til leiks á HM í póker en hægt
er að fylgjast með frammistöðu þeirra
við spilaborðið í hverri viku á Sýn.
Póker á sér merka sögu en til eru
ýmis afbrigði spilsins. Á seinni árum
hefur HM í póker átt miklum vinsæld-
um að fagna og kemur margt til. Ekki
síst veglegt verðlaunafé sem freistar
margra.

22.30 David Letterman 

16.45 Þú ert í beinni! 17.45 David Letterman 

POPP TÍVÍ

7.00 Jing Jang 18.00 Fríða og dýrið 19.00
Sjáðu (e) 22.03 Jing Jang 22.40 The Man
Show

49

▼

NOTA‹IR BÍLAR

LO-435

Opel Astra 1.2
n‡skr. 06.01. ek 90 flús km
Ver› 910.000,-
Tilbo› 720.000,-
Betri díll 650.000,-

SE-688

Nissan Patrol Elegance
n‡skr. 02.04. ek 100 flús km
Ver› 4.180.000,-
Tilbo› 3.730.000,-
Betri díll 3.330.000,-

SU-193

Opel Astra Coupe
n‡skr 02.03. ek 32 flús km
Ver› 2.180.000,-
Tilbo› 1.680.000,-
Betri díll 1.480.000,-

AK517

Nissan Terrano Sport
n‡skr 09.01. ek 110 flús km
Ver› 1.870.000,-
Tilbo› 1.650.000,-
Betri díll 1.520.000,-

KX-416

MMC Lancer Wagon
n‡skr. 03.97. ek 131 flús km
Ver› 640.000,-
Tilbo› 420.000,-
Betri díll 380.000,-

BETRI DÍL
 Á NOTU‹UM BÍL

Vegna breytinga á húsakynnum
okkar bjó›um vi› 55 bíla
á ótrúlegum kjörum

12:00–16:00
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hjá Ingvari Helgasyni

PF-157

Suzuki Vitara
n‡skr. 06.00. ek. 79flús km
Ver› 1.070.000,-
Tilbo› 820.000,-
Betri díll 720.000,-

LN-030

Hyundai Elantra
n‡skr. 06.02. ek 54 flús km
Ver› 1.190.000,-
Tilbo› 970.000,-
Betri díll 890.000,-

TB-349

Suzuki Ignis
n‡skr. 12.03. ek 18 flús km
Ver› 1.330.000,-
Tilbo› 1.070.000,-
Betri díll 980.000,-

NB-766

Renault Laguna
n‡skr. 11.99. ek 95 flús km
Ver› 950.000,-
Tilbo› 750.000,-
Betri díll 680.000,-

VJ-339

VW Passat Basic Line
n‡skr. 07.99. ek 74 flús km
Ver› 1.080.000,-
Tilbo› 880.000,-
Betri díll 780.000,-

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.50 Auðlind 13.05 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 21.55 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 6.05 Morguntónar

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
Óskastundin 9.50 Morgunleikfimi 10.13
Sagnaslóð 11.03 Samfélagið í nærmynd 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Umsjón: Sigmund-
ur Ernir Rúnarsson og Sigurjón M. Egilsson.
13.01 Hrafnaþing – Umsjón: Ingvi Hrafn
Jónsson.
14.03 Fókus – Umsjón: Ritstjórn Fókus.
15.03 Allt og sumt með Hallgrími Thor-
steinsson og Helgu Völu Helgadóttur. 

17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson. 

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. 

ÚR BÍÓHEIMUM

Squidward Tentacles úr kvikmyndinni SpongeBob SquarePants frá árinu 2004.

„Chum bucket? Free? Krabby Patty? Plankton? Giving? With?“

»

TCM

19.00 Fame 21.10 Brainstorm 22.55 A Yank at Oxford 0.35 The
Asphalt Jungle 2.25 The Letter

HALLMARK

12.45 In the Beginning 14.15 A Season For Miracles 16.00 Early
Edition 17.00 Lives of the Saints 18.30 Lives of the Saints 20.00
Law & Order Vi 20.45 Reversible Errors 22.15 Skylark 0.00 Law &
Order Vi 0.45 Lives of the Saints 2.15 Lives of the Saints

BBC FOOD

12.00 James Martin: Yorkshire’s Finest 12.30 Ready Steady Cook
13.00 New Scandinavian Cooking 13.30 Galley Slaves 14.00
Can’t Cook Won’t Cook 14.30 Tyler’s Ultimate 15.30 Ready Stea-
dy Cook 16.00 Ainsley’s Meals in Minutes 16.30 Wild Harvest
17.00 Chef at Large 17.30 Sophie’s Weekends 18.30 Ready
Steady Cook 19.00 New Scandinavian Cooking 19.30 Wild and
Fresh 20.00 Can’t Cook Won’t Cook 20.30 Rick Stein’s Fruits of
the Sea 21.30 Ready Steady Cook

DR1

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 Hit med
sangen 19.00 TV Avisen 19.15 Good Will Hunting 21.15 Gyldne
lænker 22.45 Hvordan jeg slog min far ihjel 0.20 Boogie Listen

SV1

12.00 Ridsport: Världscupen Final Las Vegas 13.00 Debatt direkt
från Sverige 14.00 Rapport 14.05 Helt historiskt 14.35 Anslagsta-
vlan 14.45 Tv-huset 16.00 BoliBompa 16.01 Emil i Lönneberga
16.30 Go 16.35 Creepschool 17.00 Amigo 17.30 Rapport 18.00
Vi i femman 19.00 Tre Kronor Live 20.00 Dödligt vapen 4 22.05
Rapport 22.15 Kulturnyheterna 22.25 Ulveson och Herngren
22.55 Hämnden 0.55 Sändningar från SVT24

Nú eru Reykjavíkurnætur farnar í smá frí og í
staðinn kemur gamanmyndaflokkurinn Two and a
Half Men. Þátturinn fjallar um piparsveininn
Charlie Harper sem skyndilega verður að hugsa
um fleira en hið ljúfa líf. Alan bróðir hans stendur
í skilnaði og flytur til Charlies ásamt Jake syni sín-
um.
Í aðalhlutverkum eru Charlie Sheen, Jon Cryer og
Angus T. Jones. Fjöldi gestaleikara kemur við sögu
í myndaflokknum en í þætti kvöldsins fá áhorf-
endur að sjá Sean Penn, Elvis Costello, Harry
Dean Stanton og Bobby Cooper spreyta sig.

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Stöð 2 kl. 21.25TWO AND A HALF MEN

Stjörnuprýddur þáttur
Þátturinn hefur slegið í gegn

vestan hafs.

Við tökur á þætti kvöldsins.



Ungt fólk í sambandi hefur ákveðinn gæða-
stimpil. Verðum að viðurkenna að það er
rétt. Ég tók sjálf eftir því í þau ár sem ég var
í sambandi að fólkið í kring áleit okkur vera
heilbrigðari og ábyrgðarfyllri en jafnaldra
okkar sem voru singúl. Það er að mínu mati
ekki réttur hugsunarháttur. Það er ekkert
eðlilegra en að vera einn á þeim árum sem
við erum að finna okkur og mótast. Það er
nefnilega staðreynd að ungt fólk er
áhrifagjarnt og mótast auðveldlega af þeim
sem það umgengst mikið. Ég held að við
höfum einmitt gott af því að mótast hvert á
sinn hátt á þessum mikilvægu árum. Þegar
fólk er komið á háskólaaldurinn virðist það
allt vera að leita sér að hinni einu réttu
manneskju til að eyða ævinni með og er oft
á tíðum fljótt að stökkva í samband og

skuldbinda sig til hins ýtrasta til að finnast
það vera fullorðið. Ég vil meina að það sé
einfaldlega heilbrigðara að taka sér sinn
tíma og skuldbinda sig við sjálfan sig og
vanda frekar valið. Af hverju er fólk svona
mikið að flýta sér að finna framtíðarmak-
ann? Það ætti einmitt að nota tímann og
upplifa sem mest áður en það festir rætur.
Skoða heiminn og fríka aðeins út. Loksins
þegar við stöndum fyllilega á eigin fótum er
málið að skoða úrvalið og og njóta þess að
vera til. Við erum ekki að missa af neinu,
það er frekar á hinn veginn!

Þetta er svipuð pæling og ég hef um nám.
Fólk er svo mikið að flýta sér að klára gráð-
ur, koma sér í fasta og örugga vinnu og
eignast sem mest. Þegar við erum kominn í

svoleiðis fjötra er hægara sagt en gert að
standa upp, hoppa upp í flugvél og stinga
af. Ég er viss um að það sé skemmtilegra og
meira gefandi að skoða allt en að eiga allt.

Þegar byrjað er að vinna og búið að finna
hinn eina rétta er maður búinn að koma sér
ansi vel fyrir. Staðreyndin er hins vegar sú
að þegar búið er að finna vinnuna, makann,
kaupa íbúðina og senda þakkarkortin er
rútínan negld niður fyrir lífstíð. Því er nauð-
synlegt að reyna að læra sem mest, draga
það svolítið á langinn að binda sig, kanna
heiminn og fiskana í sjónum og njóta þess
til hins ýtrasta að vera maður sjálfur. Ég
segi: hættum að flýta okkur svona og lær-
um að njóta augnarbliksins! 

REYKJAVÍKURNÆTUR
HARPA PÉTURSDÓTTIR VILL KANNA HEIMINN

Flýttu þér hægt!

Það er kominn senuþjófur í sjón-
varpsþátt Strákanna, nefnilega
Unndór Garðarsson tólf ára nem-
andi í Smáraskóla. Þetta er falleg-
ur strákur, ljúfur og áberandi
kurteis, en þó nokkur prakkari í
sér.

„Strákana vantaði einhvern
sem virðist yngri en hann er til að
gera rugl úti í bæ, en ég er lágvax-
inn miðað við aldur, 143 senti-
metrar þótt ég sé að taka vaxtar-

kipp núna,“ segir Unndór kátur,
en það var föðurbróðir hans, Sig-
mar Vilhjálmsson í Idol-Stjörnu-
leit, sem kom strák á framfæri. 

„Ég er ekkert feiminn að gera
prakkarastrik, því ég hef alltaf
verið mikið í að að gera bjölluat
og svoleiðis,“ segir Unndór sem
viðurkennir að erfiðast hafi verið
að hrekkja stelpur í kökubás
Kringlunnar og reyna við ungar
konur á Laugaveginum.

„Bara hálf mínúta af atinu í
kökustelpunum var sýnd, en ég
var búinn að vera þar í fimmtán
mínútur að brúka munn. Ég
reyndi svo við örugglega fjörutíu
stelpur á Laugaveginum, en bara
brot af því var sýnt í sjónvarp-
inu,“ segir Unndór sem á ekki í
neinum erfiðleikum með að bæla
hláturinn niðri meðan á ati stend-
ur. „Ég hugsa bara um hvað verði
gaman að sjá þetta í sjónvarpinu

og get hlegið þá,“ segir Unndór
sem einu sinni hefur neitað Strák-
unum um at.

„Ég átti að rassskella ekki
mjög mjóa konu sem var orðin 45
ára í Kringlunni og tók það ekki í
mál. Samt finnst mér í lagi að
segja hvað sem er, því á endanum
get ég sagst vera í Strákunum,“
segir Unndór sem hefur átt sér
leikaradraum síðan hann var sex
ára.

„Ég held það sé mjög gaman að
vera frægur. Ætli ég sé ekki bara
athyglissjúkur eða eitthvað,“ seg-
ir Unndór stríðnislega, og er strax
farinn að finna fyrir göldrum
frægðarinnar.

„Það býr lítill strákur fyrir
neðan mig sem finnst ég vera orð-
inn svakalega frægur og ég er bú-
inn að gefa honum eiginhandar££-
áritun. Vinir hans hringja stöðugt
til að biðja mig um að koma út í
fótbolta og einn strákur í götunni
minni, sem alltaf hefur verið
ógeðslega leiðinlegur við mig, er
núna orðinn geðveikt skemmtileg-
ur. Það vilja víst allir vera vinir
þeirra frægu, en ég hef bara gam-
an af því,“ segir Unndór hlátur-
mildur. 

„Strákarnir eru allir afar góðir
við mig, en ég er mest með Audda
í tökum og hann passar upp á
mig,“ segir Unndór sem fór á
læknavaktina í gærkvöld til að
láta kíkja á streptókokkasýkingu í
hálsi.

„Þar voru átján ára strákar
sem hvísluðu þegar ég labbaði
framhjá: „Strákurinn!“ Það var
dálítið gaman að því,“ segir hinn
frábæri Unndór, sem víst er rétt
byrjaður að sigra heiminn.

thordis@frettabladid.is
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Lárétt:
1 hugtak í skák, 6 hátíð, 7 tveir eins, 8
fljótum, 9 flet, 10 lét af hendi, 12 mann-
haf, 14 veitingastaður, 15 leit, 16 ónotuð,
17 hrundið, 18 hæðir.
Lóðrétt:
1 rík, 2 fugl, 3 snjókoma, 4 trygg, 5 hand-
legg, 9 kveikur, 11 kólnar mikið, 13
ánægð, 14 dugleg, 17 bogi.

Lausn.
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Varaformaður Keflavíkur 
barði dómara
fyrir framan 
dóttur hans

Varaformaður Keflavíkur 
barði dómara
fyrir framan 
dóttur hans

Í haust verður væntanlega hafist handa við að taka upp kvik-
myndina Óvinafagnað sem byggð verður á samnefndri sögu
Einars Kárasonar. Þar munu þeir endurnýja kynni sín, Einar
og Friðrik Þór Friðriksson kvikmyndaleikstjóri, en í fyrstu
var áætlað að myndin færi í tökur í fyrra. „Því var slegið á
frest vegna óskyldra mála en mér skilst að Friðrik ætli að
byrja tökur í haust,“ sagði Einar Kárason þegar Fréttablaðið
náði tali af honum. Hugmyndin og handritið er fullbúið þó
Einar segi að handrit sé aldrei tilbúið fyrr en að myndin sé
kominn úr klippingu og farinn á filmu. Fréttablaðið náði ekki
í Friðrik Þór þar sem hann var staddur í Singapúr við sýning-
ar á kvikmyndinni Næsland. Ekki var heldur hægt að fá upp-
gefið hvort ráðið hefði verið í einhver hlutverk í myndinni
því myndin væri ekki kominn á það stig. 

Söguþráðin ættu flestir að þekkja en þar segir af Þórði
Kakala sem situr að sumbli í Noregi en fréttir af vígi föður
síns og bróður, Sturlu Sighvatssonar, á Örlygsstöðum í einni
fjölmennestu orrustu Íslandssögunnar. Kolbeinn Ungi og
Gissur Þorvaldsson hafa því hnekkt veldi Sturlunga og Þórð-
ur, eins og sannur Íslendingur, ákveður að snúa heim frá Nor-
egi og hefna þeirra.

freyrgigja@frettabladid.is

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Lucio Gutierrez, forseti Ekvador.

Karl Garðarsson, Sigurður G. Guð-
jónsson og Steinn Kári Ragnarsson.

Guðmundur Guðmundsson.

UNNDÓR GARÐARSSON LEIKARI OG NEMANDI Í SMÁRASKÓLA Unndór hefur að undanförnu verið að slá í gegn með Strákunum, en
frændi hans, Sigmar Vilhjálmsson kynnir í Idol-inu, benti Strákunum á Unndór þegar þá vantaði lágvaxinn strák til að gera at í fólki út í bæ.

UNNDÓR GARÐARSSON NEMANDI Í SMÁRASKÓLA: Slær í gegn með Strákunum

Neitaði að rassskella ekki
mjög mjóa konu

...fær Tómas Helgason pípulagn-
inganemi á Akureyri sem keppir
fyrir Íslands hönd á Norður-
landamótinu í pípulögnum sem
fram fer í Perlunni um helgina.
Tómas er núverandi Íslands-
meistari í pípulögnum.

HRÓSIÐ

Lárétt:1flétta,6jól,7rr, 8ám,9rúm,
10gaf, 12kös,14krá,15sá,16ný,17
ýtt,18ásar.
Lóðrétt:1fjáð,2lóm,3él,4trúföst,5
arm,9rak,11frýs,13sátt,14kná,17ýr.
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Sturlungaöld á hvíta tjaldið

FRIÐRIK ÞÓR Tökur hefjast á kvikmyndinni Óvinafagnaður 
í haust sem er byggð á samnefndri bók Einars Kárasonar

SJÓNVARPSDAGSKRÁ 
VIKUNNAR » 
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Besti 
vinurinn

Léttur öllari

Utanveltu 
Þegar sonur minn (nú nánast mið-

aldra) var fimm ára vann ég með
merkum háls-, nef- og eyrnalækni og
sérfræðingi í vínbrögðum sem 
kenndi stráknum söng einn sem
hófst á eftirfarandi internasjónal
sannleika: Fretnaglaforinginn/flýtti
sér hálfboginn/uppfyrir fjóshaug að
skíta./Rembdist og rak þar við/rifn-
aði rassgatið/raunalegt var á að líta.

MÍN – mamman mikla – velti því
fyrir sér hvor þetta væri nú smart,
hvort krakkinn yrði ekki bara
mesti dóni framtíðarinnar og hún
dæmd sem verri en nokkur kven-
sjúklingur sem Miðevrópu-strák-
arnir, Grimm-bræður og Freud
höfðu skáldað, fyrir að segja ekki
við sjálfa sig í fleirtölu og karlkyni:
Vér mótmælum allir.

VELTI þessu fyrir sér þar til í vik-
unni þegar hún hafði fengið nýjan
páfa á kortið, Benedikt nokkurn sext-
ánda, þennan sem er afleiðing af
Ratzinger kardinála af landi Þýð-
verja. Það eina sem þessari litlu
konu, sárslasaðri eftir bílveltu í
krapa á Hreppavegi á Íslandi – alas
Sólskinseyjunni í norðri – datt í hug,
var einmitt upphafshugtakið:
Fretnaglaforinginn.

HANN er meira á móti aumingja
blessaðri manneskjunni en fyrrver-
andi páfahró: Getnaðarvörnum, fóst-
ureyðingum, kvenprestum, samkyn-
hneigðum og – ROKKTÓNLIST! 

SORRÝ Stína! Amma átti fjórtán
börn og í hárri elli sagðist hún ekki
hata nokkra manneskju nógu mikið
til þess að óska henni sama hryllings.
Fordómar gegn fóstureyðingum hafa
ekki endilega getið af sér vel aðlag-
aða einstaklinga í skilningsríkum
heimi. Það eru örugglega færri
barnaníðingar meðal kvenna en karla
heilt yfir og það hefur kaþólska
kirkjan hér í Kaliforníu sannað betur
en nokkur hugsjón. En rokktónlist?

HVERNIG er hægt að vera á móti
nokkurri tónlist? Öll tónlist er fram-
hald af sköpunarverkinu. Öll tónlist
er alþjóðlegt tungumál, tjáning á því
ástandi að vera manneskja. Hvaða
tungu sem við tölum, skiljum við tón-
list á sama hátt. Hvar sem er í ver-
öldinni hlustum við á tónmál Verdis,
Bellinis, Rolling Stones, Queen og
Muse og skiljum hvað er spennandi
og um leið sárt að vera manneskja. 

HVERNIG er hægt að hafa andleg-
an leiðtoga sem er svo utanveltu að
skilja þetta ekki?

SÚSÖNNU SVAVARSDÓTTUR

BAKÞANKAR


