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SÍÐUSTU HÁDEGISTÓNLEIKARNIR
Klukkan tólf hefjast síðustu hádegistónleik-
ar vetrarins í Hafnarborg, menningar- og
listastofnun Hafnarfjarðar. Bergþór Pálsson
baritón og Antonía Hevesi píanóleikari
flytja vorljóð úr ýmsum áttum.

DAGURINN Í DAG

VEÐRIÐ Í DAG

4. maí 2005 – 119. tölublað – 5. árgangur

MÁLAFERLAFRUMVARP Stjórnar-
frumvarp um Ríkisútvarpið leiðir til rétt-
indaskerðingar starfsmanna og málaferla
að mati stjórnar BSRB. Ekkert liggur á að
afgreiða frumvarpið segir formaður Starfs-
mannasamtaka RÚV. Sjá síðu 2

VAKTASKIPTI Í WESTMINSTER
Bretar ganga að kjörborðinu á morgun og
kjósa sér nýtt þing. Þrátt fyrir það er rólegt í
miðborg Lundúna eins og Auðunn Arnórs-
son blaðamaður komst að í gær. Sjá síðu 4

STEFNA Á STRASSBORG Samtök
eigenda sjávarjarða höfða mál á hendur
ríkinu. Nýfallinn dómur Hæstaréttar tók
ekki á eignarrétti sjávarbænda á hlunnind-
um í sjó. Ragnar Aðalsteinsson hæstaréttar-
lögmaður segir viðbúið að mál bændanna
endi í Strassborg. Sjá síðu 6
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Í MIÐJU BLAÐSINS 

VÍÐA LÍTILSHÁTTAR VÆTA síst þó
austan og suðaustan til. Fremur þungbúið á
landinu. Hiti 4-11 stig, hlýjast Suðaustan-
lands. Sjá síðu 4

FÓTBOLTI Við getum þrátt fyrir þetta
tap borið höfuðið hátt. Þetta tímabil
hefði getað orðið ótrúlegt með því
að komast í úrslitin en Liverpool
spilaði mjög vel og gerði okkur
erfitt fyrir,“ sagði Eiður Smári
Guðjohnsen, leikmaður Chelsea, í
gær, eftir að hafa fallið annað árið í
röð úr leik í undanúrslitum Meist-

aradeildar Evrópu með 1-0 tapi
gegn Liverpool á Anfield í gær.
Þrátt fyrir að hann reyndi að horfa
á björtu hliðarnar leyndu vonbrigð-
in sér ekki í andliti Eiðs. 

„Að þetta skuli gerast annað
árið í röð gerir það enn sárara.
Menn voru niðurbrotnir í klefanum
eftir leikinn og þetta var bara ekki

okkar dagur,“ sagði Eiður sem
sjálfur brenndi af besta færi Chel-
sea á síðustu mínútu leiksins í gær.
„Þetta var þröngt færi auk þess
sem ég var orðinn mjög þreyttur.
Það sagði til sín,“ sagði Eiður. Hann
getur þó huggað sig við enska
meistaratitilinn sem Chelsea
tryggði sér um síðustu helgi. ■

HEILBRIGÐISMÁL Of litlu fjármagni
er hér veitt til starfsendur-
hæfingar. Ónógt framboð, skort-
ur á fjölbreytni og ófullnægjandi
eftirfylgni eru þröskuldar í vegi
hennar, auk þess sem skortir á
samræmingu úrræða og heildar-
yfirsýn.

Niðurstöður þessar er að finna
í óbirtri skýrslu starfshóps um
starfsendurhæfingu á Íslandi.
Jón Kristjánsson heilbrigðisráð-
herra skipaði hópinn, en hann
kynnti sér skipulag og framboð
starfsendurhæfingar og endur-
menntunar, bæði hér og einnig á
hinum Norðurlöndunum. Hann
hefur nú skilað skýrslu sinni.

Í skýrslunni segir að erfitt sé
að ná til fólks nógu snemma, eða
á fyrstu mánuðunum sem fólk er
óvinnufært. Lág framfærsla og
flókið framfærslukerfi ýti ein-
staklingnum óeðlilega snemma

út í að sækja um örorkubætur án
þess að starfsendurhæfing hafi
verið reynd. Þá séu úrræði til

starfsendurhæfingar takmörkuð
utan höfuðborgarsvæðisins. End-
urhæfingarlífeyrir Trygginga-
stofnunar er í mörgum tilvikum
sagður of skammvinnur og regl-
ur atvinnuleysistryggingasjóðs
um missi bótaréttar of stífar. 

Starfshópurinn bendir á að
beinn fjárhagslegur sparnaður
fyrir þjóðfélagið við að forða ör-
orku hjá einum einstaklingi nemi
um 30 milljónum króna. Því þurfi
að endurskipuleggja starfshæf-
ingu og auka framboð og sveigj-
anleika til að bregðast við breytt-
um þörfum á vinnumarkaði. 

Lagt er til að komið verði á fót
miðstöð starfsendurhæfingar.
Við það skapist vettvangur til að
vinna frekar að málefnum
endurhæfingar í starfi, þvert á
ríkjandi fyrirkomulag. Áætlaður
kostnaður við miðstöðina er 40
milljónir króna, en hópurinn

bendir á atriði sem hafa í för með
sér beinan og óbeinan sparnað
með tilkomu hennar. Leggur
hópurinn til að rætt verði við
hagsmunaaðila um aðild þeirra
að skipulagningu og fjármögnun
sameiginlegs endurhæfingar-
kerfis með einni miðstöð. Þar
yrði metin þörf einstaklinga á
starfsendurhæfingu og þeim
vísað á viðeigandi úrræði. 

Jafnframt telur starfshópur-
inn þörf á endurskoðun ákvæða
laga um endurhæfingarlífeyri,
auk þess sem breyta þurfi
læknisvottorðum þannig að þau
endurspegli endurhæfingar-
þörfina tímanlega.

„Efla þarf sértækar greiðslur
til atvinnulausra,“ segir í skýrsl-
unni, „til að hvetja þá til náms og
starfsendurhæfingar og inn á
vinnumarkaðinn að nýju.“

jss@frettabladid.is

HEIMSFRUMSÝND Í DAG

FRÁ LEIKSTJÓRA
GLADIATOR

Chelsea beið lægri hlut fyrir Liverpool í Meistaradeildinni í gærkvöld:

Eiður Smári komst ekki í úrslit

LEIKUR GÆRKVÖLDSINS
Eiður Smári Guðjohnsen telur að hann og félagar hans í liðinu Chelsea geti borið höfuðið hátt þrátt fyrir að hafa lotið í lægra haldi fyrir

Liverpool í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu með 1-0 tapi í gærkvöld.

Starfsendurhæfing í ólestri
Ráðherraskipaður starfshópur segir að í starfsendurhæfingarmálum hér á landi skorti fjármagn,

framboð, fjölbreytni og eftirfylgni. Þá vantar á samræmingu úrræða og heildaryfirsýn í
málaflokknum.  Hópurinn hefur skilað heilbrigðisráðherra skýrslu um stöðuna.

FRÁBÆR TILBOÐ!FRÁBÆR TILBOÐ!

SÉRBLAÐ FYLGIR

Sala Símans framundan:

Keppast við 
tilboðsgerð

EINKAVÆÐING Að minnsta kosti sjö
innlendir hópar keppast nú við að
undirbúa óformlegt tilboð í Sím-
ann fyrir 17. maí. Ekki liggur enn
fyrir hverjir munu á endanum
sameinast í lokatilboði.

Einstaklingar tengdir Atorku
og Tryggingamiðstöðinni eru að
ræða samstarf á síðara stigi út-
boðsins. Meiður og VÍS hafa verið
að undirbúa tilboð og einnig
Burðarás. Þá er Íslandsbanki í við-
ræðum við bandaríska fjárfesta,
Blackstone Group að nafni. Lík-
legast er að Straumur starfi með
erlendum aðilum og Almenningur
ehf. stefnir áfram á þátttöku. 

– bg

Sjá Markaðinn

FJÖLMENNT 
Fjölmennt – fullorðinsfræðsla fatlaðra er

eitt þeirra endurhæfingarúrræða sem starf-
rækt eru hér á landi og talin eru upp í

skýrslunni. Starfsendurhæfing er mjög mik-
ilvæg til að forða fólki frá örorku.
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FÉLAGSMÁL Borgarafundur um of-
beldi og fíkniefnavandann í ís-
lensku samfélagi var haldinn í
Ketilhúsinu á Akureyri í gær. Um
70 manns sátu fundinn og var al-
menn samstaða um að halda
áfram því starfi sem hófst á Ak-
ureyri með þögulli mótmæla-
stöðu gegn ofbeldi síðastliðinn
föstudag þar sem um eitt þúsund
Akureyringar gáfu ofbeldinu
rauða spjaldið. Stofnaður hefur
verið sérstakur félagsskapur á
Akureyri sem nefnist Hingað en
ekki lengra en hópurinn er skip-
aður ungu fólki og foreldrum
grunnskólanemenda á Akureyri.
Markmið hópsins er að spyrna

við fótum gegn ofbeldi og fíkni-
efnanotkun og er öllum velkomið
að leggja hópnum lið.

Í máli fundarmanna Í Ketilhús-
inu í gær kom fram sterkur vilji
til að berjast gegn ofbeldi og
vímuefnanotkun og töldu margir
fundarmenn þörf á að koma á fót
meðferðarstofnun á Akureyri fyr-
ir ungt fólk sem ætti við áfengis-
og vímuefnavanda að stríða. 

Klukkan 17 á föstudaginn verð-
ur efnt til þögullar mótmælastöðu
á Ingólfstorgi í Reykjavík þar
sem ofbeldinu verður sýnt rauða
spjaldið eins og gert var á Akur-
eyri.

-kk

HEILBRIGÐISMÁL Ásta Ragnheiður
Jóhannesdóttir, þingmaður Sam-
fylkingarinnar, kveðst fagna því
að heilbrigðisráðherra ætli að
láta athuga nánar hvort mikil
notkun Ritalins og skyldra lyfja
við ofvirkni og athyglisbresti
barna tengist á einhvern hátt of-
lækningum. Hún spurði ráðherr-
ann meðal annars hvort eðlilegt
þætti að á annað þúsund barna
upp að 14 ára aldri tækju þessi lyf
að staðaldri. 

Sigurður Guðmundsson land-
læknir segir að þótt notkun Rital-
ins og skyldra lyfja sé meiri hér
en í nágrannalöndunum hafi notk-
unin aukist einnig þar og vísbend-
ingar séu um að farið sé að draga
úr aukningunni hérlendis. Ásta
Ragnheiður segir að þótt lyfin
geri gagn hafi foreldrar bundist
samtökum um önnur úrræði eins
og sálfræðiþjónustu. „Slík þjón-
usta er hins vegar ekki greidd og

því er fremur gripið til lyfjameð-
ferðar,“ segir Ásta Ragnheiður. 

Landlæknir tekur undir það að
bæta þurfi sálfræðiþjónustu í
skólum.

Ásta Ragnheiður segir að fyr-
irspurnin og svör heilbrigðisráð-
herra verði rædd nánar á Alþingi
fyrir þinglok, en þau eru fyrir-
huguð í næstu viku.  -jh

RÍKISÚTVARPIÐ Starfsmannasamtök
Ríkisútvarpsins telja rangt að
kjósa stjórn og útvarpsstjóra Rík-
isútvarpsins árlega eins og gert
er ráð fyrir í frumvarpi mennta-
málaráðherra um stofnunina.
Þetta kemur fram í athugasemd-
um samtakanna sem lagðar hafa
verið fram í menntamálanefnd
Alþingis. „Þetta fyrirkomulag
leiðir til þess að erfitt verður að
marka ákveðna stefnu og setja
fyrirtækinu skýr framtíðarmark-
mið.“ Jafnframt segist stjórn
samtakanna ekki skilja hvað átt
sé við með því að ný stjórn RÚV
eigi að að gefa út reglur um
fréttaflutning og vill að ákvæði
þar um verði fellt niður. Loks
mótmæla Starfsmannasamtök
Ríkisútvarpsins áformum um að
fella niður biðlaunarétt starfs-
manna hafni þeir boði um starf á
sambærilegum kjörum ef gerðar
verða formbreytingar á rekstrin-
um. Starfsmenn geti neitað að
vinna hjá nýju félagi án skerðing-
ar á slíkum réttindum.

Jóhanna Margrét Einarsdóttir,
formaður Starfsmannasamtaka
Ríkisútvarpsins, segir að ekkert
liggi á að afgreiða frumvarpið á
yfirstandandi þingi enda sé rök-
rétt að afgreiða það í tengslum
við frekari umfjöllun um fjöl-
miðlaskýrsluna svonefndu og
boðað frumvarp um málefni fjöl-
miðla næsta haust.

Stjórn BSRB lýsir andstöðu
við frumvarp um Ríkisútvarpið
enda muni það að óbreyttu skerða
kjör og réttindi starfsmanna.

Stjórnin telur einboðið að upp rísi
mál sem nauðsynlegt verði að út-
kljá fyrir dómstólum. Ekki sé
gert ráð fyrir neinni aðkomu
starfsfólks að stjórnkerfi stofn-
unarinnar eins og verið hafi allar
götur frá byrjun níunda áratugar
síðustu aldar. BSRB lýsir furðu á
að engin tilraun hafi verið gerð til

að ræða við fulltrúa Starfsmanna-
samtaka Ríkisútvarpsins eða
BSRB um fyrirhugaðar breyting-
ar svo forða megi augljósum slys-
um. Stjórn BSRB telur frumvarp-
ið óviðunandi og hvetur ríkis-
stjórnina til þess að draga það til
baka.

johannh@frettabladid.is

Gengisþróun:

Krónan
veiktist

EFNAHAGSMÁL Gengi íslensku krón-
unnar veiktist um rúmt prósent
strax eftir að markaðir opnuðu í
gærmorgun. Er breytingin meðal
annars rakin til viðbragða við
óvæntum fréttum af því að fjár-
málaráðherra ætli að greiða hund-
rað milljóna dollara skammtímalán
umfram það sem áætlað var í maí.
Jafngildir það um 6,4 milljörðum
króna miðað við gengið í gær. 

Samhliða þessu ákvað Hagstofa
Íslands að breyta útreikningi á
neysluverðsvísitölunni með þeim
afleiðingum að hún lækkar um
0,45% í maí. Þessi ákvörðun léttir
þrýstingi af Seðlabankanum við að
halda verðbólgu innan markmiða
bankans. -bg

FREKARI HÆKKANIR
Bensínlítrinn með þjónustu er kominn yfir

110 krónur hjá öllum félögunum.

Olíufélögin:

Hækka öll
eldsneytisverð
NEYTENDUR Verð á eldsneyti hækk-
aði í gær hjá Olís og Skeljungi og
hafa því allir söluaðilar eldsneytis
hér á landi hækkað verð sín að
undanförnu.

Bensínlítrinn kostar nú á flest-
um stöðum rúmlega 110 krónur
með þjónustu en um 105 í sjálfsaf-
greiðslu. Lággjaldastöðvarnar
bjóða allar lítra af 95 oktana bens-
íni á í kringum 104 krónur. 

Ástæður hækkananna eru þær
sömu hjá öllum fyrirtækjunum.
Hækkandi heimsmarkaðsverð og
veiking íslensku krónunnar gagn-
vart dollaranum. Á heimasíðu
Olíufélagsins eru þó áfram
bundnar vonir um að verð muni
lækka á næstunni.                    -aöe

SPURNING DAGSINS
Andri, er ekki ódýrara að flytja
fólkið suður?

„Nei, það er betra að búa fyrir norðan
og allir geta fengið lóð sem vilja.“

Andri Teitsson er framkvæmdastjóri KEA sem vill
reiða fram hundruð milljóna króna til flutnings
ríkisstofnana til Akureyrar. 

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar:

Gagnrýnir
vegaáætlun

VEGAÁÆTLUN Bæjarstjórn Hafnar-
fjarðar gerði í gær alvarlegar
athugasemdir við vegaáætlun
fyrir tímabilið 2005-2008. Í
ályktun bæjarstjórnar er bent á
að ekki renni til nýframkvæmda
á höfuðborgarsvæðinu nema
rétt um fimmtungur af framlög-
um ríkisins til vegafram-
kvæmda.

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar
tekur þar með undir sjónarmið
sem stjórnarþingmennirnir
Gunnar I. Birgisson og Kristinn
H. Gunnarsson lýstu á Alþingi
fyrir skemmstu.         

-oá
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OECD-FUNDI LÝKUR Í dag lýkur
árlegum fundi fjármálaráðherra
OECD-ríkjanna sem hófst í gær.
Fundinn situr Geir H. Haarde
fjármálaráðherra. Geir ræddi
góða reynslu af skipulagsbreyt-
ingum í smærri ríkjum Evrópu
og taldi reynsluna geta orðið öðr-
um Evrópuríkjum hvatning til að
takast á við uppsafnaðan vanda.

ÁSTA RAGNHEIÐUR JÓHANNESDÓTTIR:
„Sálfræðiþjónusta í skólum er ekki greidd.“

Notkun lyfja við ofvirkni og athyglisbresti:

Greiða ber fyrir sálfræðiþjónustu

■ ALÞJÓÐASTJÓRNMÁL
RÍKISÚTVARPIÐ EFSTALEITI

Erfitt að móta stefnu og setja fyrirtækinu skýr framtíðarmarkmið ef kjósa á stjórn og út-
varpsstjóra Ríkisútvarpsins árlega.

Óbreytt frumvarp
veldur málaferlum
Stjórnarfrumvarp um Ríkisútvarpið leiðir til réttindaskerðingar starfsmanna
og málaferla að mati stjórnar BSRB. Ekkert liggur á að afgreiða frumvarpið

segir formaður Starfsmannasamtaka RÚV.

BORGARAFUNDUR Í KETILHÚSINU
Í máli fundarmanna kom meðal annars
fram að þörf væri á að koma á fót með-
ferðarstofnun á Akureyri fyrir ungt fólk

sem ætti við áfengis- og vímuefnavanda
að etja. 
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Borgarafundur á Akureyri um ofbeldi og vímuefni:

Meðferðarstofnunar þörf

Heydalur:

Bílvelta í 
lausamöl

STYKKISHÓLMUR Ökumaður fólks-
bíls var fluttur á slysadeild í
Reykjavík eftir að bílaleigubíll
með fjórum ferðamönnum valt í
lausamöl í Heydal um fimmleyt-
ið í gær. Aðrir farþegar sluppu
með skrámur. 

Lögreglan í Stykkishólmi
segir fólk á sveitabæjum í ná-
grenninu hafa verið afar hjálp-
samt og aðstoðað við björgunar-
störf. Allir farþegar voru í bíl-
beltum. Að sögn vaktlæknis á
slysadeild Landspítala - háskóla-
sjúkrahúsi er líðan mannsins
eftir atvikum góð og útlit fyrir
að hann nái fullum bata.

-oá



Rýmum fyrir nýjum vörum.
Komdu og gerðu góð kaup!

Útsala í 5 daga

Mán. til mið.
10.00 til 18.30
14.00 til 18.30

Fimmtudagur
10.00 til 21.00
14.00 til 19.00

Föstudagur
10.00 til 19.00
14.00 til 19.00

Laugardagur
10.00 til 18.00
11.00 til 18.00

Sunnudagur
13.00 til 17.00
13.00 til 17.00

Veitingastaðir  og Kringlubíó 
eru með opið lengur á kvöldin.

www.kringlan.is  upplýsingasími 588 7788  skrifstofusími 568 9200

Verslanir
Ævintýraland

í kvöldOpið til 21
Vorsala 

Margar verslanir hafa opið 13-17 
á morgun, uppstigningardag.
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KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

63,80 64,10

120,68 121,26

82,03  82,49

11,02 11,08

10,07 10,13

8,89 8,94

0,61  0,61

96,33 96,91

GENGI GJALDMIÐLA 03.05.2005
GENGIÐ

Heimild: Seðlabanki Íslands

SALA

113,43 +1,23%
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Bresku þingkosningarnar verða á morgun:

Blair enn í vörn
vegna Íraksmála

BRETLAND Enn er sótt að Tony Blair
forsætisráðherra vegna Íraks-
málsins. Á mánudag féll breskur
hermaður við skyldustörf þar og
hafa fjölmiðlar gert mikið úr
þessum atburði á lokaspretti
kosningabaráttunnar. Meðal ann-
ars var haft eftir ekkju hermanns-
ins að dauði hans væri Blair að
kenna.

Þá mættu fulltrúar samtaka að-
standenda fallinna hermanna að
Downingstræti 10 og afhentu
kröfu um að fram færi ný óháð

rannsókn á því hvort ákvörðunin
um þátttöku Bretlands í Íraks-
stríðinu hefði verið lögleg. 

Viðhorfskannanir hafa þó ít-
rekað sýnt að Íraksmálið sé ekki
mjög ofarlega á lista flestra kjós-
enda yfir þau mál sem þeim þykir
skipta mestu í þessum kosning-
um. Efnahags- og velferðarmálin
standa flestum nær, og á þessum
sviðum stendur stjórnin allsterkt
að vígi að mati meirihluta kjós-
enda. Óánægjan sem margir
stuðningsmenn Verkamanna-

flokksins bera í brjósti í garð
Blairs vegna Íraksstríðsins virð-
ist þó ætla að verða til þess að all-
nokkrir þeirra láti hana í ljósi með
því ýmist að sitja heima á kjördag
eða kjósa Frjálslynda demókrata,
eina stóru flokkanna þriggja sem
frá upphafi var andsnúinn inn-
rásinni í Írak. -aa

Vaktaskipti í
Westminster

Bretar ganga að kjörborðinu á morgun og kjósa sér nýtt þing. Þrátt fyrir það er 
rólegt í miðborg Lundúna eins og Auðunn Arnórsson blaðamaður komst að í gær.

BRETLAND Það er af sem áður var,
þegar vegfarendur um fjölförn-
ustu torg Lundúna gátu vart þver-
fótað fyrir kosningaáróðri sem
sjálfboðaliðar flokkanna öttu að
þeim er kosningar stóðu fyrir dyr-
um. Á endasprettinum fyrir þing-
kosningarnar sem fara fram í
Bretlandi á morgun er fátt í
bresku höfuðborginni sem minnir
á að vaktaskipti í einu elsta og
virtasta þingi heims séu að skella
á.

Það er helst að fulltrúar sprell-
framboða vindi sér að vegfarend-
um með boðskap á borð við: „Ís
fyrir alla.“ Meira að segja höfuð-
stöðvar flokkanna í nágrenni þing-

hússins skera sig ekki að
neinu leyti frá hverjum
öðrum skrifstofubygg-
ingum nema að því
leyti að öryggisvarsla
við inngangana er

áberandi mik-
il.

Það kom blaðamanni á óvart að
prentaðar kosningastefnuskrár
stóru flokkanna þriggja var aðeins
hægt að fá í bókabúð gegn
greiðslu. Og það á verði sem er vel
yfir framleiðslukostnaði. Það er
augljóst að það er liðin tíð að
flokkarnir reyni að vinna kjósend-
ur á sitt band með dreifingu prent-
aðs áróðurs. Að minnsta kosti í
Lundúnum, þar sem svo til öll
kjördæmi eru talin „örugg“ –
kosningabaráttan er meira áber-
andi í þeim um það bil 100 kjör-
dæmum (af alls 646) þar sem
kannanir benda til að mjótt sé á
mununum.

Í þessum kjördæmum beita
flokkarnir markhópamiðuðum
áróðursaðferðum svo sem per-
sónulegum póstsendingum og
blöðrugjöfum til skólabarna með
orðsendingum til foreldranna. Að

ógleymdum hefðbundnum baráttu-
aðferðum eins og kosningafundum
með flokksleiðtogunum eða sjón-
varpsauglýsingum með stuðnings-
yfirlýsingum vinsælla frægra per-
sóna við þennan eða hinn flokkinn. 

Nú á dögum ýktra hryðjuverka-
varna er reyndar ekki hlaupið að
því fyrir kjósendur að mæta á
kosningafundi þar sem leiðtogarn-
ir tala. Svo að ræðurnar sem þeir
halda eru oftast fluttar til þess að
fjölmiðlar flytji fréttir af þeim –

öðru vísi næðu þær
ekki eyrum nema
þeirra fáu útvöldu
sem hleypt er inn á
kosningafundina.

audunn@frettabladid.is

Fésektir og fangelsi:

Fíkniefnabrot
fyrir norðan

DÓMSMÁL Sex voru dæmdir í fésekt-
ir og fangelsi fyrir fíkniefnabrot í
fjórum dómum Héraðsdóms Norð-
urlands eystra í gær. Lægsta sektin
var 30 þúsund krónur og sú hæsta
150 þúsund. Þyngsti dómurinn
hljóðaði upp á tveggja mánaða fang-
elsi og eins árs ökuleyfissviptingu. 

Í öllum málunum var um að ræða
tiltölulega lítið magn efna, trúlega
ætlað til eigin neyslu. Sá sem fékk
hæstu sektina sat inni í fangelsi
þegar félagi hans reyndi að smygla
til hans rúmlega 2,5 grömmum af
hassi í földu í tölvudrifi. Sá sem
fangelsisdóminn hlaut á sér langan
sakaferil og rauf skilorð með broti
sínu. - óká

NORRÆNA Á SIGLINGU

Hópur Norðmanna:

Fastur í
Norrænu

NOREGUR Illa fór fyrir hópi Norð-
manna sem tóku sér far með ferj-
unni Norrænu frá Björgvin til
Hanstholm í Danmörku um helg-
ina. Þegar hópurinn bjó sig undir
að yfirgefa skipið við heimkom-
una í Björgvin var honum sagt að
það hefði þegar lagt frá bryggju
og væri á leið til Íslands með við-
komu á Hjaltlandi og í Færeyjum.

Hópnum var ekki hleypt frá
borði á Hjaltlandi þar sem enginn
hafði vegabréf meðferðis og þar
sem engar ferðir eru á milli Nor-
egs og Færeyja ákvað fólkið að
halda áfram til Íslands, en ferjan
kom til Seyðisfjarðar í gær.

„Við báðum ekki um að fara í
þessa ferð,“ sagði Björn Engvik,
einn farþeganna, í samtali við
Bergens Tidende. ■

SAMNINGURINN STAÐFESTUR
Gert er ráð fyrir að framkvæmdum vegna

nýja samningsins verði lokið síðla árs 2008.

Norðurál á Grundartanga:

Viðbótar-
raforka frá OR
ORKUMÁL „Þetta er stærsta verk-
efni sem Orkuveitan og Hitaveita
Suðurnesja hafa ráðist í hingað
til,“ segir Guðmundur Þórodds-
son, forstjóri Orkuveitu Reykja-
víkur. 

Í gær var skrifað undir samn-
ing milli Norðuráls annars vegar
og Orkuveitu Reykjavíkur og
Hitaveitu Suðurnesja hins vegar
um kaup hins fyrrnefnda á 70
megavöttum af viðbótarraforku
fyrir álver fyrirtækisins á Grund-
artanga. Samningurinn gerir
Norðuráli kleift að auka fram-
leiðslu sína í 260 þúsund tonn ár-
lega. -aöe ■ LÖGREGLUFRÉTTIR

■ STUÐNINGSNEFND

Sektargreiðslur olíufélaga:

Einungis Skelj-
ungur borgaði

OLÍUSAMRÁÐ Bæði Essó og Olís ætla
að bíða með að greiða sektir sínar
vegna ólöglegs samráðs þar til nið-
urstöður dómstóla liggur fyrir.
Bæði félögin vilja leggja fram
bankatryggingar þangað til. Skelj-
ungur var því eina olíufélagið sem
borgaði sekt sína að fullu áður en
frestur til þess rann út á mánudag.

Samtals þurfa fyrirtækin að
greiða um einn og hálfan milljarð
króna, Olís 560 milljónir, Ker 495
milljónir og Skeljungur 450 millj-
ónir. -oá

FULLUR ELDMÓÐS
Þótt hart sé sótt að Tony Blair vegna Íraks-
málsins sýna skoðanakannanir örugga for-

ystu Verkamannaflokksins.

VÖRUBÍLL VALT OG BRANN Vöru-
bíll fór út af veginum við Kára-
hnjúka í gær. Engin slys urðu á
fólki en það kviknaði í bílnum og
er hann ónýtur eftir. Slysið varð
þegar tveir stórir bílar mættust
og vegöxl gaf sig með þessum af-
leiðingum.

BRESKA ÞINGHÚSIÐ
Ekki er að sjá að Lundúnabúar kippi sér mikið upp við þingkosningarnar sem fara fram á morgun.

VILJA FRELSA ARON PÁLMA Hóp-
urinn sem vann að frelsun
Bobbys Fischer hefur ákveðið að
beita sér í máli Arons Pálma
Ágústssonar, íslensks drengs,
sem sætt hefur refsivist í Banda-
ríkjunum í yfir 8 ár, frá 13 ára
aldri. „Hyggst nefndin nú beita
sér af alefli í máli hans,“ segir í
tilkynningu.



Gildir til 8. maí eða á meðan birgðir endast.

Eldfugl hjúpaðir kjúklingabitar og
kjúklingastrimlar

Myllu brallarabrauð Rice dream hrísmjólk, 4 tegundir

Grísaveisla

Svínabógur úr kjötborði

Svínalæri úr kjötborði

Ferskar svínakótilettur
svínahnakki úrbeinaður

1.196kr/kg
Merkt verð 1.495,-

TILBOÐ

792kr/kg
Merkt verð 990,-

TILBOÐ

299kr/stk
Verð áður 409,-

TILBOÐ

Pörusteik

Yfirmatreiðslumaður á Grillinu
meðlimur í landsliði matreiðslumeistara

Bjarni Gunnar Kristinsson

449kr/kg
Verð áður 549,-

TILBOÐ

449kr/kg
Verð áður 498,-

TILBOÐ

899kr/kg
Verð áður 1.337,-

TILBOÐ

329kr/kg
Verð áður 498,-

TILBOÐ

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

Uppskrift að hætti Bjarna landsliðskokks

Mest seldu salötin í Hagkaupum

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

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

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

20%afsláttur viðkassa

2 1fyrir

bitar strimlar
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Tryggingastofnun ríkisins:

Útgáfa evrópskra sjúkra-
tryggingakorta hafin

HEILBRIGÐISMÁL Útgáfa Trygginga-
stofnunar á evrópsku sjúkra-
tryggingakorti er hafin. 

Ef Íslendingur lendir óvænt í
slysi eða veikindum á ferð um
Evrópu veitir kortið korthafanum
rétt til nauðsynlegrar heilbrigðis-
þjónustu á sama verði og heima-
menn greiða. Kortið tryggir að
viðkomandi greiðir aðeins hlut
sjúklings í læknisþjónustu og lyfj-
um. Það gildir hjá heilsugæslu-
stöðvum, sjúkrahúsum, apótekum
og öðrum þjónustuaðilum með
samninga við opinbera sjúkra-
tryggingakerfið, en ekki þegar

um er að ræða þjónustu sem veitt
er á einkareknum sjúkrastofnun-
um sem starfa án samnings við
hið opinbera. Brýnt er að þeir sem
dvelja tímabundið í Evrópulandi,
gæti þess ávallt að leita heilbrigð-
isþjónustu sem rekin er af hinu
opinbera eða hjá aðilum sem hafa
samninga við ríkið.

Evrópska sjúkratrygginga-
kortið er gefið út á einstaklinga,
ekki fjölskyldur eins og E-111
vottorðið, og einfaldast er að
sækja um kortið á heimasíðu TR,
tr.is. Allir Íslendingar, og aðrir
EES ríkisborgarar, sem sjúkra-

tryggðir eru hér á landi eiga rétt á
að fá evrópska sjúkratryggginga-

kortið til notkunar á ferðalögum
til annarra EES landa. -jss

Ráðherrar sverja embættiseið í skugga ofbeldis:

Ríkisstjórn al-Jaafari tekin við völdum
BAGDAD, AP Ráðherrar í ríkisstjórn
Íraks sóru embættiseið sinn í gær,
í skugga ofbeldisöldu sem ekkert
lát virðist á. Tvær bandarískar
orrustuþotur eru taldar hafa lent í
árekstri yfir landinu í fyrradag.

Við innsetningarathöfn í íraska
þinginu í gær hétu Ibrahim al-
Jaafari forsætisráðherra og ráðu-
neyti hans að verja land og þjóð.
Enn á þó eftir að skipa í fimm
mikilvægar stöður, þar á meðal
embætti varnarmálaráðherra og
olíumálaráðherra, þar sem ekki
hefur náðst samkomulag um
hverjir eiga að gegna þeim. Al-
Jaafari vill að súnníi taki að sér
varnarmálaráðuneytið en á með-
an sá maður er ófundinn stýrir
forsætisráðherrann því sjálfur.

Ekkert lát er á ofbeldinu í land-
inu. 35 féllu í árásum víðs vegar
um Írak í fyrradag og í gær biðu
12 manns bana í skotbardaga í
Ramadi, flestir þeirra uppreisnar-

menn. Þrír lögreglumenn dóu í
átökum í Samarra.

Talið er að tvær bandarískar
orrustuþotur sem saknað var á

mánudag hafi skollið saman yfir
suðurhluta Íraks. Lík eins flug-
mannsins fannst í gær en flök vél-
anna eru enn ófundin. ■

Fara með málið eins 
langt og það kemst

Samtök eigenda sjávarjarða höfða mál á hendur ríkinu. Nýfallinn dómur Hæstarétt-
ar tók ekki á eignarrétti sjávarbænda á hlunnindum í sjó. Ragnar Aðalsteinsson

hæstaréttarlögmaður segir viðbúið að mál bændanna endi í Strassborg.

SJÁVARBÆNDUR Á næstu vikum
höfða Samtök eigenda sjávarjarða
mál á hendur ríkinu til að fá við-
urkenndan rétt bænda sem eiga
land að sjó til fiskveiða, bæði al-
mennt og einnig í netlögum. Net-
lög marka ytri eignamörk jarð-
eigna, um 115 metra út í sjó. 

Ragnar Aðalsteinsson hæsta-
réttarlögmaður undirbýr málið
fyrir hönd samtakanna. „Þessi
mál eru óhemju flókin og því
erfitt að negla nákvæmlega niður
hvenær málið verður höfðað, en
það er alveg örstutt í það,“ sagði
Ragnar og kvaðst hafa orðið fyrir
vonbrigðum með dóm Hæstarétt-
ar í síðustu viku þar sem fjallað
var um grásleppuveiðar trillu-
karls á Ströndum innan netlaga.
„Ekki liggur samt fyrir hvort
hentar að fara með það mál til
Strassborgar,“ sagði hann en taldi
viðbúið að eitthvert sjávarnytja-
mála bænda endaði þar fyrir
Mannréttindadómstóli Evrópu.
„Ég bjóst að sjálfsögðu við að
Hæstiréttur myndi gera betri
grein fyrir viðhorfi sínu en að
staðfesta héraðsdóminn,“ sagði
Ragnar og kvað ekki hafa verið
tekið á ágreiningnum sem uppi
var um heimildir landeigenda til
fiskveiða. Dómurinn horfði hins
vegar til þess að manninn skorti
leyfi til grásleppuveiðanna og
hafði því brotið lög um veiðar í at-
vinnuskyni.

„Almennt er það þannig að ef
grípa þarf inn í eignarréttindi
borgaranna þarf að gera það gegn
bótum. Hæstiréttur hefði fremur
átt að sýkna manninn og senda

ríkisvaldinu þannig skilaboð um
að ef ætti að taka þessar eignir af
rétthöfum í kring um landið þá
þyrfti að setja lög um bætur,“ seg-
ir Ragnar og taldi löngu markað í
löggjöf að öll eignarréttindi innan
netlaga væru hluti af jörðum.
„Eignaréttarmál héðan enda úti í
Strassborg, líka út af þjóðlendun-
um, en íslensku dómarnir sem
gengið hafa eru ekki í samræmi
við dóma sem gengið hafa um
eignarétt fyrir Mannréttindadóm-
stóla Evrópu,“ bætti hann við.

Ómar Antonsson, formaður
Samtaka eigenda sjávarjarða,
segir höfuðáherslu lagða á að fá
viðurkenndan rétt bændanna til
veiðihlunninda í sjó og telur lít-
inn áhuga á bótum fyrir eignar-
nám. „Þarna er eignarréttur sem
okkur er meinað að nýta,“ sagði
hann og taldi bara framkvæmda-
atriði hvernig þeim málum yrði
háttað eftir að bændurnir hafa
fengið sitt fram fyrir dómstól-
um.

olikr@frettabladid.is

Bréf til al-Zarqawi:

Kvartað yfir
hæfnisskorti

BAGDAD, AP Hersveitir Banda-
ríkjamanna hafa fundið bréf
stílað á Abu Musab al-Zarqawi
leiðtoga uppreisnarmanna í
Írak. Í bréfinu er kvartað undan
slæmu andrúmslofti á meðal
fylgismanna og hæfnisskorti
foringja hryðjuverkasamtak-
anna sem al-Zarqawi leiðir. Ekki
hefur tekist að ganga úr skugga
um uppruna eða sannleiksgildi
bréfsins en ef rétt reynist virð-
ist fylgi við hryðjuverkahópinn
fara minnkandi. Engu að síður
eru samtökin enn fullfær um að
framkvæma mannskæð hryðju-
verk eins og atburðir síðustu
daga sanna. ■

GENGU BERSERKSGANG 30-50
unglingar gengu berserksgang í
Hjulsta-skólanum í Stokkhólmi í
gær. Þau lömdu húsakynnin að
innan og utan með keðjum og
bareflum þannig að ekki var ein
rúða óbrotin þegar þau höfðu lok-
ið sér af. Skemmdarvargarnir
voru á brott þegar lögregla kom
á vettvang.

■ SVÍÞJÓÐ

■ TÓGÓ

Er Eiður Smári Guðjohnsen
besti knattspyrnumaður Ís-
lands frá upphafi?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að krefjast aukins eldvarna-
viðbúnaðar hjá Hringrás?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

48%

52%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

Tölvunám eldri borgara

Faxafen 10 • 108 Reykjavík • Sími: 544 2210 • www.tsk.is • skoli@tsk.is

Grunnur
30 kennslustunda byrjendanámskeið. Engin
undirstaða nauðsynleg, hæg yfirferð með
þolinmóðum kennurum. Aldurstakmark 60 ára og
eldri. Á námskeiðinu er markmiðið að þátttakendur
verði færir að nota tölvuna til að skrifa texta, setja
hann snyrtilega upp og prenta, fara á internetið,
taka á móti og senda tölvupóst. Þátttakendur læra
að koma sér upp ókeypis tölvupóstfangi.

Kennsla hefst 9. maí
og lýkur 30. maí.
Kennt er mánudaga
og miðvikudaga
kl 13 - 16.
Verð kr. 19.500,-
Vegleg kennslubók
innifalin.

Framhald I
30 kennslustunda námskeið, hentar þeim sem lokið
hafa byrjendanámskeiðinu eða hafa sambærilega
undirstöðu.

• Upprifjun
• Æfingar í Word ritvinnslu
• Leit og vinnsla á internetinu og meðferð

tölvupósts.
• Excel kynning

Kennsla hefst 10. maí og lýkur 31. maí.
Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl 13 - 16.
Verð kr. 19.500,- Vegleg kennslubók innifalin.

FYRSTA KORTIÐ
Karl Steinar Guðnason, forstjóri TR, afhenti Jóni Kristjánssyni heilbrigðis- og trygginga-

málaráðherra fyrsta kortið á fundi með fréttamönnum þar sem kortið var kynnt.

AL-JAAFARI Í BEINNI
Þessir írösku menn fylgdust með sjónvarpsútsendingu frá innsetningu ríkisstjórnarinnar af

miklum áhuga á kaffihúsi í Bagdad í gær.
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RAGNAR AÐALSTEINSSON HÆSTARÉTTARLÖGMAÐUR Í HÆSTARÉTTI
Ragnar fer með mál Samtaka eigenda sjávarjarða sem til stendur að höfða á hendur rík-
inu á næstu vikum. Hann segir galla á lögum um fiskveiðar í landhelgi, því þau miði bara

við útgerðarmenn, en gleymst hafi að huga að landeigendum og þeim ekki kynnt
hugsanleg eignaupptaka.
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KOSNINGASIGUR STAÐFESTUR
Hæstiréttur Tógó staðfesti í gær
kosningasigur sonar fyrrum ein-
ræðisherra landsins í forseta-
kosningum sem haldnar voru fyr-
ir réttri viku síðan. Niðurstöður
kosninganna hafa nú þegar valdið
miklum óeirðum í Tógó og hafa
nokkrir beðið bana og tugir þús-
unda flúið.
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Dregið á föstudaginn

Ford Mustang
bifreiðar í vinninga

10 

Kíktu á neti›

www.das.is 

Hringdu núna

561 7757

3 milljónir í skottið að auki
ef þú átt tvöfaldan miða
Dregi› 52 sinnum á ári um 705 skattfrjálsar milljónir!



PARÍS, AP Nýjustu skoðanakannanir
benda til þess að vel gangi hjá þeim
sem berjast fyrir því að Frakkar
samþykki nýja stjórnarskrá Evr-
ópusambandsins í kosningum í lok
mánaðarins.

Samkvæmt þessum könnunum
ætla á bilinu 48-52% að segja já í
kosningunum og er það í fyrsta
skipti sem já-hliðin hefur meiri-
hluta síðan um miðjan mars.
Franska ríkisstjórnin hefur kostað
miklu til í kynningarherferð sinni
og ljóst er að baráttan mun enn
harðna á næstu vikum. ■

1Hversu mikið jókst notkun geðlyfja
vegna athyglisbrests og ofvirkni barna

og unglinga frá 2002?

2Hvernig var afkoma deCode á fyrsta
ársfjórðungi?

3Eftir hverjum er ný prófessorsstaða
við Viðskiptaháskólann á Bifröst

nefnd?
SVÖRIN ERU Á BLS. 42

VEISTU SVARIÐ?
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ÚRGANGUR Í lok maí hefjast bygg-
ingarframkvæmdir við sorp-
brennslustöð skammt sunnan
við Húsavík sem getur tekið á
móti 8000 tonnum af úrgangi á
ári.
Sú varmaorka sem myndast við
brennsluna verður notuð til raf-
orkuframleiðslu hjá Orkuveitu
Húsavíkur og jafngildir 10 til 15
prósentum af allri raforkuþörf
Húsvíkinga.

Sorpsamlag Þingeyinga mun
eiga og reka sorpbrennslustöð-
ina en þar verður allur úrgang-
ur frá Húsavík og nágranna-
sveitarfélögunum flokkaður og
það brennt sem hægt er að

brenna. Sigurður Rúnar Ragn-
arsson, framkvæmdastjóri
Sorpsamlags Þingeyinga, segir
kostnaðinn við sorpbrennslu-
stöðina á bilinu 300 til 350 millj-
ónir króna en framkvæmdum á
að ljúka fyrir árslok.

„Við ætlum að kveikja upp á
gamlárskvöld og rekstur stöðv-
arinnar á að standa undir sér.

Sorpið sér að mestu leyti
sjálft um brunann, nema hvað
forbrennslu- og eftirbrennslu-
hólf verða kynt með olíu en
mengun frá stöðinni verður
sama og engin,“ segir Sigurður
Rúnar.

- kk

Söluturninn Ísgrill:

Ungur maður
í yfirheyrslu

LÖGREGLAN Ungur maður var í yfir-
heyrslu hjá lögreglu í gær vegna
tilraunar til að fremja vopnað rán
í söluturninum Ísgrilli við Bú-
staðaveg í Reykjavík. 

Tvær afgreiðslustúlkur voru
við störf í söluturninum og ógnaði
ungi maðurinn annarri þeirra með
hnífi. Maðurinn komst undan en
var skömmu síðar handtekinn. 

Verið var að kanna hvort fíkni-
efnaneysla tengdist málinu en
maðurinn hefur ekki komið við
sögu hjá lögreglu áður.

Eigandi söluturnsins vildi ekk-
ert segja um málið í gær.

-ghs

LENGRI FLUGBRAUT Fyrirtæki í
ferðaþjónustu á Norðurlandi
skora á þingmenn og sam-
gönguyfirvöld að ráðast tafar-
laust í að lengja flugbrautina á
Akureyrarflugvelli. Þannig
verði Norðlendingum gert
kleift að efla og þróa ferðaþjón-
ustu á svæðinu.

Ger›u flér dagamun og fagna›u vorinu á Nordica hotel. Vi› bjó›um
sannkalla›a draumadaga í maí- júní; gistingu fylgir morgunver›ur og
a›gangur a› líkamsrækt. Bóka›u gistingu og láttu drauminn rætast.
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Á NORDICA HOTEL Í MAÍ
DRAUMADAGAR

• Nordica SPA, heilsulind

• VOX veitingasta›ur

• Frí akstursfljónusta til

og frá mi›bæ

• Vildarpunktar

www.icehotels.isNordica  I  Loftlei›ir  I  Flughótel  I  Hamar  I  Flú›ir  I  Rangá  I Klaustur  I  Héra›

Sími: 444 4000

TILBO‹
Gisting fyrir tvo í tveggja

manna herbergi,
morgunver›ur og

a›gangur a› líkamsrækt.

á mann alla virka daga
8.000 kr.Frá

Frambo› á herb. er takmarka›.

Ger›u flér dagamun og fagna›u vorinu á Nordica hotel. Vi› bjó›um
sannkalla›a draumadaga í maí- júní; gistingu fylgir morgunver›ur og
a›gangur a› líkamsrækt. Bóka›u gistingu og láttu drauminn rætast.
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Á NORDICA HOTEL Í MAÍ
DRAUMADAGAR

• Nordica SPA, heilsulind

• VOX veitingasta›ur

• Frí akstursfljónusta til

og frá mi›bæ

• Vildarpunktar

www.icehotels.isNordica  I  Loftlei›ir  I  Flughótel  I  Hamar  I  Flú›ir  I  Rangá  I Klaustur  I  Héra›

Sími: 444 4000

TILBO‹
Gisting fyrir tvo í tveggja

manna herbergi,
morgunver›ur og

a›gangur a› líkamsrækt.

á mann alla virka daga
8.000 kr.Frá

Frambo› á herb. er takmarka›.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

■ SAMGÖNGUR Stjórnarskrá ESB:

Stuðningur fer vaxandi

INN Í SKÓBÚÐ Bíl var ekið inn í
skóbúð á Ísafirði í fyrrakvöld.
Ekki var það þó af ásettu ráði
heldur taldi eigandinn sig hafa
sett bílinn í hlutlausan þegar
hann hljóp út. Reyndist bifreið-
in þó enn í gír og hélt ferðinni
áfram inn um verslunarglugg-
ann.

JEAN-CLAUDE JUNCKER
Formaður ráðherraráðs Evrópuráðsins biðl-
ar til menningarmálaráðherra Evrópusam-
bandsins á fundi í París í gær.

LÖGREGLUMÁL Skipverjarnir tveir
af togaranum Hauki ÍS sem hand-
teknir voru í janúar síðastliðnum í
Bremerhaven með mikið magn
fíkniefna hafa verið látnir lausir
og eru komnir heim.

Tvímenningarnir voru hand-
teknir við venjubundna leit toll-
varða í Þýskalandi og fundust þá
sjö kíló af kókaíni og hassi í klef-
um mannanna. Hafa þeir setið í
gæsluvarðhaldi síðan þá og við
þeim blasti allt að 15 ára fangels-
isdómur ef þýskur dómstóll hefði
fundið þá seka. Enga skýringu er
á því að fá hvers vegna mennirnir
voru látnir lausir þremur mánuð-
um eftir handtökuna en þýska lög-

reglan gefur engar upplýsingar.
Ásgeir Karlsson, yfirmaður

fíkniefnalögreglunnar í Reykja-
vík, furðar sig einnig á stöðu mála
en alla jafna eru menn ekki látnir
lausir eftir að hafa verið teknir
með þetta mikið magn en málið
þykir stórt á þýskan mælikvarða
sem gerir lausn mannanna enn
undarlegri.

Ásgeir sagði ekki ólíklegt að
Ríkislögreglustjóri óski frekari
upplýsinga frá þýskum yfirvöld-
um en engin ákvörðun hefði þó
enn verið tekin enda málið tækni-
lega ekki á könnu lögregluyfir-
valda hérlendis.

-aöe

Skipverjarnir á Hauki ÍS sem setið hafa í
fangelsi í Þýskalandi:

Lausir úr prísund
og komnir heim

HAUKUR ÍS
Tveir skipverjanna voru teknir með sjö kíló af fíkniefnum eftir áramót en eru skyndilega

lausir allra mála og komnir til síns heima.
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BANDARÍKIN Bandaríkjaher
vinnur nú að nýrri hand-
bók um yfirheyrslutækni
þar sem fortakslaust bann
er lagt við ýmsum þeirra
aðferða sem fangar í Abu
Ghraib-fangelsinu í Írak
voru beittir. 

Að sögn dagblaðsins
The New York Times er
um umfangsmestu endur-
skoðun handbókarinnar í
13 ár að ræða og hefur
skýrt bann verið lagt við
ýmsum illræmdum yfir-
heyrsluaðferðum. Bannað
verður að afklæða fanga og láta
þá standa upprétta tímunum sam-
an, hvorki má svelta þá né svipta
svefni og enn fremur er óheimilt
að hræða þá með geltandi hund-
um.

Í gömlu handbókinni sem var í
gildi þegar misþyrmingarnar í
Abu Ghraib áttu sér stað voru
þessar aðferðir ekki beinlínis
heimilaðar en engar takmarkanir

voru heldur lagðar við þeim.
Talsmaður hersins segir að

nýja handbókin sé í fullu sam-
ræmi við ákvæði Genfarsáttmál-
ans. Hins vegar rýrir það gildi
bókarinnar nokkuð að þeir einu
sem eru bundnir af henni eru
starfsmenn Bandaríkjahers.
Leyniþjónustumenn CIA geta til
dæmis áfram beitt þeim aðferð-
um sem þeim hentar. ■

SORPHREINSUN Á HÚSAVÍK
Ómar Vagnsson, verktaki við sorphreinsun
á Húsavík, ásamt tveimur ungum starfs-

mönnum sínum.

Ný sorpbrennslustöð við Húsavík:

Sorpið notað til raforkuframleiðslu

Brugðist við gagnrýni vegna pyntinga:

Herinn setur reglur
um yfirheyrslur

GRIMMILEG MEÐFERÐ
Nýja handbókin leggur skýrt bann við hvers konar

pyntingum, niðurlægingum og ofbeldi.
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Nánari upplýsingar um lóðirnar, stærðir þeirra og nýtingu, einnig upplýsingar um 

hvernig væntanlegir kaupendur bera sig að við tilboðsgerð er að finna á vefsíðu 

Akralands www.akraland.is  

Þar er einnig að finna nauðsynleg gögn sem tilboðsgjafar þurfa að kynna sér, 

s.s. tilboðsskilmála, tilboðsskrá og sölu- og skipulagsskilmála.

Komnar eru í sölu frábærar eignarlóðir í Akrahverfi, hverfið er vel 

staðsett á grónu svæði á besta stað í Garðabæ.

Þetta eru góðar byggingarlóðir á frjósömu svæði mjög miðsvæðis 

á höfuðborgarsvæðinu með fljótfarnar umferðaræðar til allra átta.

Um er að ræða 49 lóðir sem seldar verða í tveimur hlutum. 

Tilboðum í 26 lóðir sem eru í fyrrihlutanum skal skila eigi síðar en 

föstudaginn 20. maí 2005 kl. 15:00 og í lóðir í seinnihlutann eigi síðar 

en föstudaginn 3. júní kl. 15:00.

Tilboðum skal skila á skrifstofu Akralands þar sem allar nánari upplýs-

ingar eru veittar um lóðirnar. Fasteignasölurnar Borgir og Eignamiðlun 

munu einnig annast milligöngu um sölu lóðanna og geta þeir sem hafa 

áhuga snúið sér þangað.

gullmolinn á höfuðborgarsvæðinu

Akraland ehf, Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík

sími 599 4000, fax 599 4001 

Tilboðsfrestur 20. maí

Tilboðsfrestur 03. júní
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BLEIK OG BLÁ
Útskriftarnemendur í Verkmenntaskólan-
um á Akureyri settu skemmtilegan svip á

bæjarlífið á Akureyri á föstudaginn. Á Ráð-
hústorgi var gripið í gítar, teknar léttar leik-

fimiæfingar og sungið við raust.
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Meintur fjárdráttur fíkniefnalögreglumanns:

Krafðist ómerkingar
HÆSTIRÉTTUR Verjandi Halls G.
Hilmarssonar, fíkniefnalögreglu-
mannsins sem dæmdur var fyrir
fjárdrátt í opinberu starfi í fyrra,
krafðist þess fyrir Hæstarétti í
gær að málið yrði lýst ómerkt og
því vísað heim í hérað. Til vara
krafðist hann að ákærði yrði
sýknaður eða dæmdur til vægustu
refsingar.

Fjórir götulögreglumenn lögðu
hald á tæplega 900 þúsund krónur
í 5.000 króna seðlum ásamt öðrum
gögnum í fíkniefnamáli skömmu
fyrir áramót 2002-2003. Féð var
talið ágóði af fíkniefnasölu.
Ákærði sem var lögreglufulltrúi

við fíkniefnadeildina fékk pening-
ana inn á sitt borð ásamt öðrum
gögnum. Eitthvað fór á milli mála
hver fór með rannsóknina og fékk
féð ekki eðlilega meðferð innan
lögreglunnar.

Eigandi fjársins, sem lögregl-
an hafði áður fylgst með vegna
gruns um fíkniefnabrot, krafðist
þess að fá það til baka en dráttur
varð á því. Féð fannst síðar í
geymslu lögreglunnar og var skil-
að eigandanum. Fíkniefnalög-
reglumaðurinn neitaði sök og
kvaðst ekki hafa vitað af pening-
unum.

-ghs

Fögur múmía:

Lá grafin í  margar aldir
EGYPTALAND, AP 2.300 ára gömul
múmía var afhjúpuð á Saqqara
píramídasafninu suður af Kaíró í
gær. Múmían sem er frá tímum
30. faróaveldisins fannst fyrir
skemmstu í trékassa sem graf-
inn var í sand á sex metra dýpi.
Zahi Hawass, yfirmaður forn-

leifastofnunnar Egyptalands,
segir múmíuna eina þá allra
fallegustu sem nokkru sinni hef-
ur fundist. Á næstu dögum verð-
ur múmían sneiðmynduð og
þannig reynt að svara spurning-
um um uppruna og tilurð þessa
merkisfundar. ■

Auglýsing vek-
ur illdeilur

Formenn fimm stéttarfélaga í Eyjafirði eru afar óhressir með ritstjóra 
Vikudags á Akureyri en hann notaði auglýsingu í blaðinu til að koma á fram-

færi óánægju sinni með einn formanninn.
DEILUR Í Vikudegi, sem kom út á
fimmtudaginn, er auglýsing frá
fjórum stéttarfélögum þar sem
verkafólki eru sendar kveðjur í
tilefni 1. maí en neðst í auglýsing-
unni stendur: „Hér átti að vera
kveðja frá félagi byggingamanna,
Eyjafirði, en er ekki að sinni því
Guðmundur Ómar formaður er í
fýlu við ritstjóra Vikudags.“

Guðmundur Ómar Guðmunds-
son, formaður Félags bygginga-
manna Eyjafirði, segir ritstjóra
Vikudags hafa sent félaginu kald-
ar kveðjur með skrifum sínum
fyrir einu og hálfu ári og síðan
hafi félagið ekki átt viðskipti við
blaðið. „Ég einfaldlega sagði nei
þegar hann falaðist eftir auglýs-
ingu og mér finnst þessi viðbrögð
hans fyrst og fremst barnaleg.
Hin félögin borga auglýsinguna
og ég skil vel að þau séu óhress,“
segir Guðmundur Ómar.

Hjörleifur Hallgríms, ritstjóri
Vikudags, segir Guðmund Ómar
vera að refsa blaðinu fyrir það eitt

að flytja fréttir og það geti hann
ekki sætt sig við. „Guðmundur
Ómar er í fýlu vegna þess að hann
er ósáttur við skrif blaðsins en mér
fannst hins vegar sjálfsagt að Fé-
lag byggingamanna í Eyjafirði
væri með auglýsingu í tilefni 1.
maí. Ég er yfirleitt mjög ánægður
með verkalýðshreyfinguna og hef
ekkert upp á hina formennina að
klaga. Þeta fólk er að vinna mjög
gott verk,“ segir Hjörleifur.

Björn Snæbjörnsson, formaður
Einingar – Iðju, segir vinnubrögð
ritstjórans fyrir neðan allar hell-
ur. „Ég vil ekki gefa neinar yfir-
lýsingar þess efnis að við auglýs-

um ekki aftur í blaðinu en get þó
sagt að við höfum ekki áhuga á að
borga auglýsingu með svona
kveðju. Ég hef séð margt ljótt á
prenti en þetta er með því
ósmekklegasta sem ég hef séð,“
segir Björn.

Formenn félaganna fimm
funduðu um þetta tiltekna mál í
gærmorgun og í kjölfarið var rit-
stjóra Vikudags skrifað bréf sem
póstlagt var í gær. Formennirnir
vilja hins vegar ekki upplýsa um
innihald bréfsins að svo stöddu
þar sem ritstjórinn hefur ekki
fengið það í hendur.

kk@frettabladid.is

Ástþór Magnússon:

Réttað vegna
myndavélar

HÉRAÐSDÓMUR Málflutningur var í
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær-
morgun í máli á hendur Ástþóri
Magnússyni, forsvarsmanni Friðar
2000.

Ástþóri er gefið að sök að hafa
brotið myndavél ljósmyndara. Ást-
þór var orðinn þreyttur og pirraður
á myndatökum ljósmyndara og taldi
sig ekki fá að vera í friði, ekki einu
sinni inni í bíl sínum. Hann taldi sig
ekki opinbera persónu og vildi að
myndum sem af sér hefðu verið
teknar yrði eytt. 

Þegar málið var tekið fyrir í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur í gær sletti
Ástþór tómatsósu á ljósmyndara.-ghs

BJÖRGUNARMENN AÐ STÖRFUM
Margra daga starf bíður björgunarmanna í

Lahore í Pakistan.

25 bíða bana:

Hús hrundi
í sprengingu

PAKISTAN, AP Að minnsta kosti 25
létust og 20 særðust í gasspreng-
ingu sem varð í austurhluta
Pakistan í gærmorgun. Spreng-
ingin varð í þriggja hæða húsi
sem hýsti rjómaísverksmiðju og
ódýrar verkamannaíbúðir. Húsið
hrundi til grunna við sprenging-
una. Að sögn lögreglustjórans í
Lahore er ekki ljóst hvað olli
sprengingunni en þeir íbúar sem
lifðu af sögðu gastanka hafa verið
geymda í kjallara byggingarinnar.
Aðkoma björgunarmanna var
vægast sagt hrikaleg og það mun
taka marga daga að leita í rústun-
um. ■

KÍNVERSKAR RISAPÖNDUR
Kínverjar buðu Taívönum tvær pöndur að
gjöf í kjölfar vel heppnaðrar heimsóknar

leiðtoga stjórnarandstöðu Taívans.

Nýstárleg sáttaleið:

Bjóða Taívön-
um pöndur

PEKING, AP Ríkisstjórn Kína fúls-
aði í gær við útréttri sáttahönd
Taívana og lýsti því yfir að engar
formlegar viðræður gætu orðið á
meðan Taívanar standa fast á því
að eyjan skuli hljóta fullt sjálf-
stæði. Þetta gerðist einungis ör-
fáum klukkutímum eftir að Kín-
verjar höfðu boðið tævönsku
þjóðinni tvær risapöndur að gjöf
til að kóróna vel heppnaða, sögu-
lega heimsókn leiðtoga taí-
vönsku stjórnarandstöðunnar
upp á meginlandið. Pöndurnar
gætu þó gefið vísbendingu um að
afstaða kínverskra stjórnvalda
sé heldur að mildast í málefnum
litla bróður í suðri. ■

■ ÖRYGGISMÁL

■ HÉRAÐSDÓMUR

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

Morðkvendi 
á flótta í 
Reykjavík

Morðkvendi 
á flótta í 
Reykjavík

Einkaviðtal DV við Ísafjarðar-Beggu sem
hvarf af Litla-Hrauni í tæpan sólarhring

Handtekin og flutt á Hraunið í gær

STAL ÚTVARPSVEKJARA Maður
var dæmdur í mánaðarfangelsi,
skilorðsbundið í tvö ár, í Héraðs-
dómi Norðurlands eystra í gær.
Maðurinn hafði stolið útvarps-
vekjaraklukku úr Rúmfatala-
gernum á Akureyri um miðjan
desember sl. Í mars í fyrra hlaut
sami maður 10.000 kr. sekt fyrir
þjófnað.

SÓLARHRINGSVAKT LÆKNA
Björn Bjarnason, dóms- og
kirkjumálaráðherra, og Jón
Kristjánsson, heilbrigðis- og
tryggingamálaráðherra, undirrit-
uðu í gær samning um þyrluvakt
lækna á Landspítala - háskóla-
sjúkrahúsi. Samningurinn tryggir
sólarhringsvakt lækna í þyrlum
Landhelgisgæslunnar.

GEFA HJARTASTUÐTÆKI Akranes-
deild Rauða krossins hefur gefið
lögreglunni á Akranesi fullkomið
hjartastuðtæki. Tækið verður í
öðrum tveggja útkallsbíla lög-
reglunnar en lögreglan kaupir
annað tæki í hinn bílinn. Vonast
er til að þetta verði til að bjarga
megi mannslífum.

HÆSTIRÉTTUR
Verjandi fíkniefnalögreglumanns, sem

dæmdur var fyrir fjárdrátt í opinberu starfi
í fyrra, krafðist þess að málið yrði lýst

ómerkt og því vísað heim í hérað.

AUGLÝSINGIN Í VIKUDEGI
„Mér finnst ritstjórinn óvirða okkur með því að nota pláss í auglýsingu sem við borgum

undir persónulegan skæting,“ segir Björn Snæbjörnsson, formaður Einingar – Iðju.

DÝRÐIN TIL SÝNIS
Eins og sjá má er múmían marglit og fögur.





MÓTMÆLA RÚNINGI
Meðlimir róttæku dýraverndunarsamtak-
anna PETA mótmæla rúningi sauðfjár og

meintri dýraníðslu við útflutning fjár á fæti
frá Ástralíu við Benetton-búð í miðborg

Mílanó á Ítalíu í gær.

12 4. maí 2005 MIÐVIKUDAGUR

Ekkert lát á skálmöldinni í Írak: 

Uppreisnarmenn færast í aukana
BAGDAD, AP Uppreisnarmenn í Írak
hafa fært sig upp á skaftið undan-
farna daga. Síðan tilkynnt var um í
síðustu viku að ný ríkisstjórn hefði
verið mynduð hafa að minnsta
kosti 130 manns týnt lífi í árásum. 

Í gærmorgun sprakk öflug bíl-
sprengja í verslunarhverfi í
Bagdad og fórust sex manns í til-
ræðinu en sjö slösuðust alvarlega.
Um svipað leyti létust þrír Írakar í
sprengingu við eftirlitsstöð lög-
reglu í öðru hverfi borgarinnar. Á
sunnudaginn fórust í það minnsta
36 landsmenn í árásum víðsvegar
um landið, þar af féllu 25 þegar
sjúkrabíl hlöðnum sprengiefnum
var ekið inn í líkfylgd í borginni Tal

Afar. Talið er að súnníar sem eru
ósáttir við sinn hlut í stjórn lands-
ins standi á bak við flestar árásirn-
ar.

Á sama tíma hafa hersveitir
handtekið fjölda meintra uppreisn-
armanna, 84 hafa verið gómaðir í
Bagdad síðustu tvo daga og 52
nærri Diyarah.

Talsmaður Ibrahim al-Jaafari
forsætisráðherra sagði í gær að
búið væri að fylla sex af þeim sjö
ráðherraembættum sem ekki náð-
ist samkomulag um í síðustu viku.
Þó á eftir að skipa í hið viðkvæma
embætti varnarmálaráðherra en
fastlega er búist við að það komi í
hlut súnnía. ■

Göngin milli Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar:

Malbikun áfram eftir hvítasunnu
FJARÐABYGGÐ Fyrsta malbikunar-
áfanganum í göngunum milli Fá-
skrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar
var lokið í síðustu viku. Þar með
hafa 40 prósent af göngunum
verið malbikuð frá endanum Fá-
skrúðsfjarðarmegin.

Næsti malbiksáfangi fer af
stað eftir hvítasunnu og lýkur

tíu dögum síðar. Síðasti áfang-
inn, í gegnum munnann við
Reyðarfjörð, verður ekki mal-
bikaður fyrr en um miðjan júní.

Verið er að gera göngin klár
til malbikunar, ljúka bergstyrk-
ingum, leggja drenlagnir í gegn-
um göngin og byggja upp veg-
inn. Vegurinn verður síðan mal-

bikaður og í framhaldi af því
verður unnið með raflagnir og
lýsingu og loftræstingu sem far-
ið verður af stað með á næst-
unni.

Verið er að steypa vegskál-
ann Reyðarfjarðarmegin og tek-
ur sú vinna fjórar til fimm vikur
til viðbótar. 

Gísli Guðmundsson stöðvar-
stjóri segir að heilmikil vega-
vinna sé eftir í göngunum og
fyrir utan þau.

„Við verðum í því fram á
haust að klára þessa vegi. Það á
að leggja klæðningu á þá líka,“
segir hann.

- ghs

Veðurfar í apríl:

Hiti yfir
meðallagi

VEÐUR Hiti var vel yfir meðallagi
síðari hluta apríl, að tveimur síð-
ustu dögunum undanskildum, sam-
kvæmt samantekt Trausta Jónsson-
ar veðurfræðings.

Aprílmánuður var bæði hlýrri og
vætusamari í Reykjavík en í meðal-
ári. Meðalhiti var 4,2 stig sem er 1,3
stigum yfir meðallagi en samt kald-
ara en síðustu tvö ár. Mestur mæld-
ist hitinn fjórtán gráður og hefur
svo hár hiti ekki mælst í Reykjavík
í apríl síðan 1965. Þá var úrkoma
þriðjungi meiri en í meðalári. 

Meðalhitinn á Akureyri var 2,9
stig, 1,3 stigi hlýrri en í meðalári, og
úrkoma í rétt tæpu meðallagi. - bþg

Sjálfsbjörg:

Reglugerð
mótmælt

FÉLAGSMÁL Sjálfsbjörg, félag fatl-
aðra á höfuðborgarsvæðinu,
mótmælir breytingu á reglu-
gerð um sjúkraþjálfun og óskar
eftir skýrri stefnu stjórnvalda
varðandi fatlaða á vinnumark-
aði. Þá átelur félagið breytingar
skuli gerðar án samráðs við fatl-
aða. Ályktun þessa efnis var
samþykkt á aðalfundi samtak-
anna um helgina. 

„Með nýrri reglugerð um
kostnaðarþátttöku Trygginga-
stofnunar ríkisins í sjúkraþjálf-
un er þátttaka í kostnaði vegna
sjúkraþjálfunar fatlaðra á
vinnumarkaði stóraukin. Þessi
breyting bætist við aðra tekju-
tengda stoðþjónustu við fatlaða
s.s. heimilishjálp og aukinn
lyfjakostnað,“ segir í ályktun-
inni.

- óká
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■ INDÓNESÍA

■ LEIÐRÉTTING
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VIÐ TENGIVINNU Í GÖNGUNUM
Gunnar Skarphéðinsson, starfsmað-
ur í tengivinnu hjá Rarik, tengir
saman 66 kílóvolta rafmagnskapla.

VIÐ GÖNGIN Í REYÐARFIRÐI Unnið við vegskál-
ann Reyðarfjarðarmegin. Verið er að steypa vegskál-
ann og tekur sú vinna um mánuð í viðbót.
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HELSÆRÐUR
Hussein Ali lenti í sprengingu í Karadah-
hverfinu í Bagdad í gær sem kostaði þrjú

mannslíf. 

VALDAMENN
Koizumi hitti í gær þá Jose Manuel Bar-

roso, forseta framkvæmdastjórnar ESB, og
Jean Claude Juncker (t.h.).

Vopnasala til Kína:

Japanar
uggandi

LÚXEMBORG, AP Leiðtogar Evrópu-
sambandsins reyna nú að róa Jun-
ichiro Koizumi, forsætisráðherra
Japans, en hann hefur varað ein-
dregið við að vopnasölubanni sam-
bandsins til Kína verði aflétt. 

Jean Claude Juncker, forsætis-
ráðherra Lúxemborgar, sagði að
sambandið myndi alltaf taka hags-
muni Japana með í reikninginn þeg-
ar lokaákvörðun um málið verður
tekin í júní, en Lúxemborgarar fara
með formennsku í ráðherraráði
ESB.

Þjóðverjar og Frakkar hafa
áhuga á að aflétta banninu en stefna
Kína gegn nágrönnum sínum veldur
ugg víða um heim. ■
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Ellý K. Guðmundsdóttir, forstöðu-
maður Umhverfis- og heilbrigðis-
stofu, var rangnefnd Ellý J. Vil-
hjálmsdóttir í frétt í blaðinu í gær
og titluð sviðsstjóri umhverfissviðs.

LÖMUNARVEIKI AFTUR EFTIR
TÍU ÁR Fyrsta lömunarveikitil-
fellið í tíu ár hefur greinst í
Indónesíu. Tilfellið greindist í
farandverkamanni og virðist
vera sambærilegt þeim tilfell-
um sem komið hafa upp í Afr-
íku og Miðausturlöndum að
sögn Alþjóðaheilbrigðisstofnun-
arinnar.
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FLUTNINGUR Undanfarna daga hafa
tvær stórar rússneskar fragtflug-
vélar verið í tíðum ferðum til og frá
Akureyrarflugvelli. Friðrik Adolfs-
son, deildarstjóri hjá Flugfélagi Ís-
lands, segir að vélarnar séu af Ant-
onov 12 gerð og hafi upphaflega
verið smíðaðar fyrir rússneska her-
inn. „Vélarnar eru að flytja þrjá
bora og mikinn búnað frá Akureyri
til Meistaravíkur á Grænlandi fyrir
kanadískt málmleitarfyrirtæki.
Samtals eru þetta um 400 tonn og
við reiknum með að vélarnar fari
um 30 ferðir frá Akureyri.”

Búnaðurinn er fluttur landleið-
ina frá Reykjavík til Akureyrar en
Friðrik segir að það sé hag-
kvæmara en að fljúga frá Reykja-
vík til Grænlands, því flugtíminn
frá Akureyri sé hálfri klukkustund
styttri.

„Ef tíðarfar verður okkur hag-
stætt reiknum við með að ljúka
þessum flutningum 12. maí. Flug-
völlurinn á Grænlandi er malar-
völlur og hann er að byrja að þiðna
en ef völlurinn er of blautur geta
vélarnar ekki lent,” segir Friðrik. 

- kk

Rússneskar fragtflugvélar á Akureyrarflugvelli:

Flytja 400 tonn
til Grænlands

LENT Á AKUREYRARFLUGVELLI
Vélar af Antonov 12 gerð bera allt að 13 tonn en sjö manns eru í áhöfn.
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Lítill skóli með stórt hjarta
Tjarnarskóli hélt upp á
tuttugu ára afmæli sitt á
föstudag. Róðurinn hefur
verið þungur fjárhags-
lega síðustu ár en bjart-
ari tímar eru framundan
fyrir einkarekna skóla.

Fyrir tuttugu árum stofnuðu
tvær bráðungar kennslukonur,
Margrét Theodórsdóttir og María
Sólveig Héðinsdóttir, einkaskóla
og nefndu hann eftir tjörninni
sem hann stendur við. „Okkur
langaði til að stofna skóla þar sem
meira væri hlúð að hverjum og
einum,“ segir Margrét sem er
skólastjóri Tjarnarskóla enn í dag
en María hefur nýverið dregið sig
í hlé. Þær kenndu báðar í stórum
unglingaskóla og söknuðu þess að
hafa ekki meira af krökkunum að
segja auk þess sem þeim fannst
margt brenna á unglingunum sem
laut að þessu stóra þroskaskeiði. 

Margrét segir fjárhagslegan
róður skólans hafa verið erfiðan
síðustu ár. Hins vegar finnist
henni gæta töluverðrar viðhorfs-
breytingar hjá borgaryfirvöldum
og nágrannasveitarfélögum. Auk-
inn skilningur sé á því að
skólaflóran þurfi að vera fjöl-
breytileg. Skemmst er að minnast
að Reykjavíkurborg ákvað að
hækka rekstrarframlag á hvern
nemanda í einkaskólum um 25
prósent. „Það hleypir kappi í
kinn,“ segir Margrét og bætir við
að Tjarnarskóli sé lítill unglinga-
skóli með rólegu og yndislegu yf-
irbragði, en einkunnarorð skólans
eru „Allir eru einstakir“ og
„Tjarnarskóli er lítill skóli með
stórt hjarta.“

Margrét segir margt hafa
breyst á starfstíma skólans. „Við
erum mjög stoltar af því að okkar
hugmyndir hafa smám saman sí-
ast inn í almenna skólakerfið,“
segir Margrét en Tjarnarskóli

hefur kennt mannrækt og boðið
upp á heimanám frá upphafi. 

Hún segir að kennarar í skólan-
um bindist krökkunum sterkari
böndum en gerist í venjulegum
skóla. Þá haldi nemendurnir sam-
bandi, sendi jólakort og kíki í
heimsókn.

„Okkur finnst þetta hafa verið

ómetanlegur tími. Það gefur
manni gildi að vinna með svona
ungu fólki og heldur manni síung-
um,“ segir Margrét sem er ánægð
með hve margir fyrrverandi nem-
endur og foreldrar litu inn eða
sendu skeyti á afmælisdegi skól-
ans.

solveig@frettabladid.is

Stuðningsmenn Ingibjargar Sólrúnar efna til
sumarfagnaðar í Borgarleikhúsinu
miðvikudaginn 4. maí. Dagskráin hefst kl. 20.30
og eru allir velkomnir.

Á fjölbreyttri skemmtidagskrá koma m.a. fram:

• Jóhann Friðgeir Valdimarsson

• Vox femine undir stjórn Margrétar Pálmadóttur

• Halldóra Geirharðsdóttir

• Guðrún Gunnarsdóttir og Valgeir Skagfjörð

• Tómas R. Einarsson og Havanabandið

• Slagverkshópurinn Parabóla

Ávörp flytja:
• Halldór Guðmundsson, rithöfundur
• Margrét Gauja Magnúsdóttir, háskólanemi
• Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

Kynnar:
• Jóhanna Vigdís Arnardóttir
• Árni Gunnarsson

Að lokinni skemmtidagskrá verður húsið opið áfram
til kl. 23.30.

Við vonumst til að sem flestir komi og eigi með okkur
skemmtilega kvöldstund.

S U M A R F A G N A Ð U R

Stuðningsmenn Ingibjargar Sólrúnar

4. maí

1.307 ÍSLENDINGAR, FJÖRUTÍU ÁRA
OG ELDRI, STUNDA NÁM Á FRAM-
HALDSSKÓLASTIGI.
Heimild: Hagstofan

SVONA ERUM VIÐ

Í lok árs 2003 voru fimm þúsund
manns án heimilislæknis í Reykja-
vík og nágrenni. Flestir þeirra
bjuggu í Vogahverfinu í Reykjavík
en ætlunin var að reisa þar heilsu-
gæslu í lok árs 2004. Vandinn er
enn óleystur þar sem tæplega fjög-
ur þúsund manns voru enn án
heimilislæknis í nóvember síðast-
liðnum. Hins vegar segir Guð-
mundur Einarsson, forstjóri Heilsu-
gæslunnar í Reykjavík, tölur um þá
sem eru án heimilislæknis óná-
kvæmar. Ástandið standi allt til
bóta þegar hin langþráða heilsu-
gæslustöð fyrir Vogahverfi opnar í
Glæsibæ í haust. Þá hafi ný heilsu-
gæslustöð opnað í Kópavogi
snemma árs 2004 og ætlunin sé

að opna heilsugæslu í Hafnarfirði
á þessu ári. 
Guðmundur telur því að í haust
geti allir íbúar Stór-Reykjavíkur-
svæðisins verið með eiginn heim-
ilislækni. Hins vegar sé ólíklegt að
allir geti verið með heimilislækni í
sínu hverfi. Til dæmis séu heilsu-
gæslur í Árbæ og víðar orðnar of
litlar. Hann vonast þó til að hægt
verði að stækka við heilsugæsluna
í Árbænum áður en líður á löngu. 
Í öðrum fréttum segir Guðmundur
að opnuð hafi verið upplýsinga-
miðstöð fyrir þá sem ekki viti
hvert þeir eigi að snú sér í heil-
brigðiskerfinu. Upplýsingar verða
veittar í gegnum síma og er núm-
erið 1700.

Ástandið enn slæmt
EFTIRMÁL: LÆKNASKORTUR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

VERÐLAUNUM HAMPAÐ Grétar Ingi
og bróðir hans, sem lék undir á gítar,
hampa hér farandbikar Söngvarakeppni
fyrirtækja í Ölfusi.

SÖNGVARAKEPPNI
Í ÞORLÁKSHÖFN:

Máninn vann
Starfsmaður pizzahússins Mán-
ans bar sigur úr býtum í Söngv-
arakeppni fyrirtækja í Ölfusi
sem haldið var á stútfullu Ráð-
húskaffi í Þorlákshöfn á laugar-
dag. Um 300 gestir lögðu leið sína
á kaffihúsið til að hlýða á kepp-
endurna og má það teljast nokk-
uð gott hlutfall af hinum 1400
manna bæ. Jóhannes Bjarnason
sem rekur Ráðhúskaffi segist
alls ekki hafa búist við slíkri
mætingu og allar líkur séu á að
keppnin verði haldin aftur.

Segja má að Grétar Ingi stigi
með þessu sín fyrstu skref til
frægðar þar sem verðlaunin voru
stúdíótímar í Tónkjallaranum í
Þorlákshöfn. Í öðru sæti var
starfsmaður Frostfisks, Alexand-
er Axel Andrésson ættaður frá
Filipseyjum, sem heillaði með
tónmikilli rödd sem hann þandi í
kraftmiklum ballöðum. Þriðja
sætið hrepptu vaskir drengir frá
Rafgulli rafverkstæði sem spil-
uðu og sungu á gítara, bongó-
trommur, tómar bjórdósir og
skeiðar.

sumar gjafir
skipta öll
börn máli!

BEÐIÐ EFTIR LÆKNINUM Ný heilsugæslustöð var opn-
uð í Salahverfi í Kópavogi á síðasta ári.

AFMÆLI Á TJARNARBAKKANUM Tuttugu ára afmæli Tjarnarskóla var fagnað með við-
eigandi hætti á föstudag. Gestum og gangandi var boðið upp á pylsu og gos og þáði
fjöldi borgarbúa boðið í blíðunni sem þá ríkti.
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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

LEIÐANDI Í LÆGRA DEKKJAVERÐI

18 4. maí 2005 MIÐVIKUDAGUR

Sáttmáli um takmörkun út-
breiðslu kjarnorkuvopna
gekk í gildi fyrir 35 árum
en nú stendur endurskoð-
un hans yfir. Kjarnorku-
veldin eru uggandi yfir
þróuninni í Íran en öðrum
ríkjum finnst gagnrýnin
koma úr hörðustu átt.

Erindrekar ríflega 180 ríkja sitja
nú á rökstólum í höfuðstöðvum
Sameinuðu þjóðanna í New York
og ræða um hvernig takmarka
megi útbreiðslu kjarnorkuvopna.
Á meðan Bandaríkjamenn hafa
mestar áhyggjur af kjarnorku-
vopnaþróun Írana og Norður-
Kóreumanna þá gagnrýna aðrar
þjóðir kjarnorkustefnu Banda-
ríkjamanna sjálfra.

Misjafn árangur
Sáttmálinn um takmörkun út-
breiðslu kjarnorkuvopna var und-
irritaður 1968 og gekk í gildi
tveimur árum síðar. Samkvæmt
honum heita þau ríki sem hafa
ekki yfir kjarnorkuvopnum að
ráða, að reyna hvorki að komast
yfir slík vopn eða þróa þau. Í stað-
inn þá skuldbinda þau kjarnorku-
veldi sem eiga aðild að sáttmálan-
um sig til að afvopnast smám sam-
an. Öll ríki heims undirrituðu sátt-
málann á sínum tíma, að Íran,
Pakistan og Ísrael frátöldum en
þau eiga öll kjarnorkuvopn í sín-
um fórum. Árið 2003 sögðu Norð-
ur-Kóreumenn sig frá sáttmálan-
um en í febrúar síðastliðnum lýstu

þeir því yfir að þeim hefði tekist
að smíða kjarnorkusprengju.

Á fimm ára fresti er sáttmálinn
endurnýjaður og afvopnun síðustu
ára metin. Þær viðbætur sem á
honum eru gerðar eru hins vegar
ekki bindandi.

Að mörgu leyti hefur sáttmál-
inn gefist vel, aðeins eitt þeirra
ríkja sem hefur átt að honum aðild
hefur komið sér upp kjarnorku-
vopnum. Hins vegar hefur afvopn-
un kjarnorkuveldanna gengið afar
hægt og raunar hefur heldur
hækkað í kjarnorkuvopnabúrum
sumra þeirra á meðan önnur þróa
nýjar tegundir sprengja. Síðast en
ekki síst eru fleiri ríki að reyna að
koma sér upp vopnum og brjóta
við það skilmála sáttmálans

Ógnin úr austri
Kjarnorkuvopnatilburðir Norður-
Kóreumanna og Írana hafa verið
allmikið í fréttum að undanförnu
enda er ástæða til að hafa af þeim
áhyggjur. Norður-Kóreumenn eru
að öllum líkindum búnir að koma
sér upp nokkrum kjarnorkuvopn-
um og viðræður þeirra við fimm
önnur ríki, þar á meðal Bandarík-
in, Rússland og Kína, um afvopn-
un hafa engu skilað. Undir lok síð-
asta mánaðar hræddu Norður-
Kóreumenn nágranna sína í Japan
þegar þeir skutu tilraunaeldflaug í
Japanshaf.

Íranar þvertaka fyrir að þróa
kjarnorkuvopn heldur segjast þeir
eingöngu vinna með kjarnorku í
friðsamlegum tilgangi. Þeir hafa
hins vegar reynt að fela tilraunir
sínar til auðgunar úrans og sýnt
starfsmönnum Alþjóðakjarnorku-
málastofnunarinnar lítinn sam-
starfsvilja. Bretar, Frakkar og
Þjóðverjar hafa átt í viðræðum við
Írani og þótt þær hafi ekki skilað
miklum árangri þá hafa Íranar
sagst bíða með frekari auðgun úr-
ans á meðan enn er vilji til við-
ræðna, síðast í gær.

Bandaríkjamenn draga lappirnar
Reiknað er með að Bandaríkja-

menn muni á ráðstefnunni einbeita
sér að því að koma böndum á þjóð-
ir eins og Írana með því að einung-
is kjarnorkuveldunum verði heim-
ilað að eiga búnað sem hægt er
nota til framleiðslu kjarnorkuelds-
neytis sem nota má í sprengjur, til
dæmis gasskilvindur.

Mörgum ríkjum finnst hins veg-
ar miklu meiri ástæða til að hafa
áhyggjur af kjarnorkuveldunum
sjálfum, sérstaklega Bandaríkjun-

um. Hægagangur í afvopnuninni
grefur til dæmis ekki síður undir
trúverðugleika sáttmálans en til-
raunir Írana. Þrátt fyrir samninga
þar að lútandi hafa Bandaríkin og
Rússar alls ekki skorið birgðir sín-
ar niður í þeim mæli sem þau höfðu
áður lofað. Til að bæta gráu ofan á
svart hefur ríkisstjórn Bush neitað
að styðja bann við tilraunum með
kjarnorkuvopn, sagt sig frá sátt-
mála við Rússa um bann við eld-
flaugavarnakerfum og haldið
áfram að þróa nýjar tegundir
kjarnavopna, til dæmis öflugar
sprengjur sem eiga að geta eytt
rammgerðustu neðanjarðarbyrgj-
um.

Þessa dagana fara einnig fram
heitar umræður í Bretlandi um
frekari kjarnorkuvopnavæðingu.
Tony Blair forsætisráðherra boð-
aði fyrr í vikunni gagngera endur-
nýjun á kjarnorkuvopnabirgðum

þegar Trident-kafbátaeldflaugar
landsins verða úreltar. Gordon
Brown fjármálaráðherra hefur
hins vegar ekki viljað styðja þessi
áform á afdráttarlausan hátt.

Lítilla breytinga að vænta
Kjarnorkuveldin og ríkin sem ekki
ráða yfir kjarnavopnum munu að
líkindum elda grátt silfur næstu
vikurnar í New York. Á sama tíma
mun Alþjóðakjarnorkumála-
stofnunin reyna að knýja fram
frekari heimildir til eftirlits og að
kjarnorkueldsneytisframleiðsla
verði sett undir stjórn svæðisbund-
inna alþjóðastofnanna svo dæmi
séu tekin. Því miður bendir hins
vegar fátt til annars en að sára-
litlar breytingar verði gerðar á
sáttmálanum um takmörkun á út-
breiðslu kjarnorkuvopna, til þess
eru hagsmunir þeirra ríkja sem í
hlut eiga einfaldlega allt of ólíkir. ■

Notkun geðlyfja við ofvirkni og athyglis-
bresti barna hefur aukist hröðum skref-
um á undanförnum árum, að því er fram
kom í svari Jóns Kristjánssonar heil-
brigðisráðherra við fyrirspurn Ástu R. Jó-
hannesdóttur alþingismanns í vikunni. 

Hvað er ofvirkni
Hegðunareinkennum ofvirkni er oft skipt
í þrjá flokka. Þeir eru hreyfiofvirkni, at-
hyglisbrestur og hvatvísi. Hið fyrstnefnda
lýsir sér með þeim hætti, að barnið á
erfitt með að sitja lengi kyrrt. Þegar það
situr kyrrt er það á iði og stöðugri hreyf-
ingu í sæti sínu. Ofvirk börn staldra sjald-
an við, mörg þeirra eru afar málgefin og
eiga erfitt með að leika sér hljóðlega.
Athyglisbrestur lýsir sér þannig, að barn-
ið á erfitt með að einbeita sér að verk-
efnum og ljúka þeim. Minnsta utanað-

komandi truflun dregur athygli þess frá
því sem það er að sinna. Athyglisbrestur-
inn getur einnig komið fram í gleymsku.
Ofvirka barnið gleymir og týnir hlutum
oftar en önnur börn.
Hvatvísin lýsir sér þannig að ofvirku barni
hættir til að framkvæma það sem því
dettur í hug án þess að gefa sér tíma til
að hugsa um afleiðingarnar. Mikil óþolin-

mæði og erfiðleikar við að bíða geta
einnig verið einkenni.

Mismunandi samsetning
Samsetning þessara einkenna getur ver-
ið mismunandi milli einstaklinga. Athygl-
isbrestur getur til dæmis verið mjög
áberandi hjá einu ofvirku barni, en
hreyfiofvirkni og hvatvísi hjá öðru. Undir-

skrika skal, að flest þau einkenni sem
hér hefur verið lýst sjást einhvern tíma í
fari nánast allra barna. Ekki telst um of-
virkni að ræða nema einkennin séu til
staðar í afgerandi ríkari mæli en venju-
legt er meðal jafnaldranna og að þau
hamli aðlögun barnsins að umhverfi
sínu.

Af hverju stafar ofvirkni?
Rannsóknir benda til þess að erfðir eigi
stærstan hlut að máli í orsökum ofvirkni.
Ákveðin samsetning gena virðist valda
frávikum í taugaþroska sem fram kemur
í röskun í framleiðslu og jafnvægi tauga-
boðefna. Í ofvirkni er það einkum höml-
unarþátturinn í stjórn atferlis sem ekki
starfar sem skyldi.
Heimild: Páll Magnússon sálfræðingur
Heimasíða Landlæknisembættisins.

Erfðir eiga stærstan hlut að máli
FBL – GREINING: OFVIRKNI OG ATHYGLISBRESTUR

ÓGNVEKJANDI ELDFLAUGAR Norður-Kóreumenn hafa að öllum líkindum komið sér
upp kjarnorkusprengjum en í síðustu viku sýndu þeir tennurnar með því að skjóta eld-
flaug í Japanshaf, nágrönnum þeirra til lítillar ánægju. Stjórnvöld í Pjongjang sögðu sig frá
sáttmála um takmörkun útbreiðslu kjarnorkuvopna árið 2003.
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Norðurland vestra er meðal þeirra
svæða á landinu sem eiga hvað
mest í vök að verjast varðandi
íbúaþróun. Sveitarstjórnir hafa
gert það sem í þeirra valdi stendur
til að hamla gegn brottflutningi
fólks með þátttöku í atvinnulífi,
frumkvæði að nýsköpun og við-
leitni til samstarfs ríkis og sveitar-
félaga. Þannig hefur verið gengið
mjög nærri fjárhagslegri getu
sveitarfélaganna, þau eru meðal
þeirra skuldsettustu á landinu og
þar af leiðandi illa í stakk búin til
að standa undir uppbyggingu at-
vinnulífsins, enda ekki þeirra laga-
lega hlutverk. Meðaltekjur íbúa
eru auk þess lágar. Hvað er þá til
ráða? Er þetta eitt af þeim svæðum
sem eiga að fara í eyði, gera jafn-
vel að þjóðgarði með skrýtna af-
dalamenn sem sýnishorn fyrir
þéttbýlisbúa?

Nýlega lagði undirrituð fram
fyrirspurn til ráðherra byggða-
mála um gerð vaxtarsamnings fyr-
ir Norðurland vestra. Valgerður
Sverrisdóttir er byggðaráðherra
þess flokks sem lengi vel vildi
kenna sig við landsbyggð – og á
enn, furðulegt nokk, eitthvert fylgi
á landsbyggðinni. Í svörum ráð-
herra staðfestist að á sumar byggð-
ir landsins er litið sem annars
flokks og ekki þess verðar að þeim
sé sinnt. Það á við um Norðurland
vestra, sem samkvæmt svari ráð-
herra á ekki að gera vaxtarsamn-
ing við. Fram kom í svari hans að
við gerð vaxtarsamning fyrir Eyja-
fjarðarsvæðið hefði verið miðað
við „að starfsemi hans næði ekki
einungis til Eyjafjarðarsvæðisins,
heldur einnig til annarra svæða á
Norðurlandi, þar með talið til
Norðurlands vestra“. Það voru
reyndar nýjar fréttir fyrir sveitar-
stjórnarmenn og sveitarstjóra á
svæðinu – að ég tali ekki um aðra
íbúa.

Þegar heimasíða vaxtarsamn-
ings fyrir Eyjafjarðarsvæðið er
skoðuð er ekki hægt að komast að
annarri niðurstöðu en að þessi orð
ráðherrans séu hrein ósannindi.
Ekkert er minnst á önnur svæði en
Eyjafjörð en þar stendur hins veg-

ar: „Aðild að Vaxtarsamningi Eyja-
fjarðar er opin og geta fyrirtæki og
félög í Eyjafirði sótt um og gerst
aðilar að samningnum“. Nafn vaxt-
arsamningsins eitt og sér varpar
ljósi á hvernig staða annarra
svæða á Norðurlandi gagnvart
Eyjafjarðarsvæðinu er hugsuð:
Þau eru ekkert í myndinni.

Að sjálfsögðu vinna hagsmuna-
aðilar á Norðurlandi vestra og á
Akureyri saman að þeim málum
þar sem það er æskilegt og eðli-
legt, eins og t.d. í ferðamálum,
starfsemi háskólanna, við heil-
brigðisþjónustu og í fleiri mála-
flokkum. En við uppbyggingu at-
vinnulífsins að öðru leyti verður
ríkisvaldið að axla ábyrgð sína og
taka þátt með heimamönnum. 

Norðurland vestra þarf nauð-
synlega á því að halda að auka fjöl-
breytni í atvinnulífinu. Landbúnað-
ur og sjávarútvegur skipa allt of

stóran sess og þetta eru einmitt
greinar sem ekki munu taka við
fleira fólki í framtíðinni, þvert á
móti. Skólagengið fólk á að eiga
þess kost að sækja atvinnu á lands-
byggðinni jafnt og á stærstu þétt-
býlisstöðunum. Reynslan á Norður-
landi vestra sýnir einmitt að keppt
er um hvert starf þar sem krafist
er menntunar. Það sannar vilja
fólks til að búa í friðsæld og nánd
við náttúruna. En það er einmitt
langoftast fábreytni atvinnulífsins
sem hrekur íbúa burt af svæðinu.

Í svari sínu við fyrirspurn
minni sagði ráðherra m.a.: „Það er
hins vegar mikilvægt að sveitar-
félögin á viðkomandi svæðum
standi sig og að þau hafi eitthvert
frumkvæði gagnvart ríkisvaldinu
ef þau hafa áhuga á samstarfi við
það.“ Þetta eru skýr skilaboð til
sveitarfélaga á svæðinu, þ.e.: Ráð-
herrann telur þau ekki hafa staðið
sig og ekki haft neitt frumkvæði
gagnvart ríkinu um samstarf.
Þetta er reyndar önnur mynd af
starfi sveitarfélaganna en mér er
kunn. Ég veit að fulltrúar sveitar-
félaga á Norðurlandi vestra hafa ít-
rekað gengið á fund stjórnvalda í
Reykjavík, þar með talið ráðherra
byggðamála, með ýmiss konar er-
indi og málaleitanir, óskir um verk-
efni til vinnslu og kynningar á
möguleikum svæðanna. Einnig hef-
ur ráðamönnum, m.a. byggðamála-
ráðherra, verið boðið að sitja ráð-
stefnur um atvinnumál og kynn-
ingu á hugmyndum. Það er því ekki
um að kenna áhugaleysi af þeirra
hálfu né skorti á viðleitni.

Núverandi forsætisráðherra,
Halldór Ásgrímsson, sagði fyrir
síðustu kosningar að nú væri kom-
in röðin að Norðvesturkjördæmi
með aðgerðir í byggðamálum. Ann-
aðhvort má hann sín einskis í
glímunni við aðra ráðherra eða
hann meinar ekkert með þessum
orðum.

Þessi ríkisstjórn er ábyrgðar-
laus gagnvart landsbyggðinni og
skeytir ekki hið minnsta um kjör
almennings. Gildir þá einu hvort
um er að ræða byggðamálaráð-
herra eða forsætisráðherra. ■

R addir um að stytta þurfi nám til stúdentsprófs verða stöðugt
háværari. Ýmist er rætt um styttingu náms í framhaldsskóla
úr fjórum árum í þrjú eða styttingu grunnskólanáms úr tíu

árum í níu. Stundum virðist sem gleymst hafi í þessari umræðu að
möguleikinn til að ljúka námi í framhaldsskóla á þremur árum hef-
ur verið til staðar í íslensku skólakerfi í um það bil 30 ár eða frá til-
komu áfangaskólanna á áttunda áratugnum. Nemendur sem auðvelt
eiga með bóknám hafa því átt þess kost að velja að stunda nám í
áfangaskóla og ljúka stúdentsprófi á skemmri tíma en fjórum árum.
Nám í þessum skólum er meira að segja víðast hvar enn sveigjan-
legra en svo að það snúist um að ljúka námi annaðhvort á þremur
eða fjórum árum því tvö og hálft og þrjú og hálft ár til stúdents-
prófs er líka inni í myndinni. Fyrir nokkrum árum var svo stofnað-
ur einkaskóli, Menntaskólinn Hraðbraut, þar sem skólaárið hefur
verið lengt og nemendur ljúka stúdentsprófi eftir tveggja ára fram-
haldsskólanám.

Nú hafa borist þau tíðindi að Menntaskólinn á Akureyri muni í
haust taka á móti 15 nemendum sem ljúka 9. bekk nú í vor. Um er að
ræða fjögurra ára tilraunaverkefni og þurfa þeir nemendur sem
teknir verða inn í námið í MA ekki að setjast í 10. bekk. Gert er að
skilyrði að þeir hafi tiltekna lágmarksmeðaleinkunn upp úr 9. bekk.
Að sögn skólameistara MA er þetta leið til að skapa fljótandi skil
milli grunnskóla og framhaldsskóla. 

Undanfarinn áratug hafa margar tilraunir verið gerðar um allt
land í þá veru að draga úr skilum milli grunnskóla og framhalds-
skóla og víða hafa þessar tilraunir fest sig í sessi sem fastur liður í
skólastarfi. Nemendur í 9. bekk eiga þess nú kost að þreyta sam-
ræmd próf telji þeir, foreldrar þeirra og kennarar þá tilbúna til þess
og margir nemendur á unglingastigi grunnskóla geta lokið fram-
haldsskólaáföngum, ýmist með því að sækja tíma í framhaldsskóla
eða að efnt er til samvinnu milli grunn- og framhaldsskóla um
kennslu tiltekins áfanga innan grunnskólans. Þetta eru einnig leiðir
til að skapa fljótandi skil milli grunnskóla og framhaldsskóla. Þessa
viðleitni ber að styðja og styrkja því hún leiðir til aukins sveigjan-
leika í skólastarfinu og styður það að hver og einn nemandi hafi
tækifæri til að stunda nám á sínum forsendum.

Þróunin í átt til einstaklingsmiðaðra náms í grunnskólum og
áfangaskólakerfið gefur fyllilega nægileg tækifæri fyrir dugmikla
námsmenn að ljúka stúdentsprófi fyrir tvítugt ef þeim og fjölskyld-
um þeirra finnst það skipta máli. Hafa ber einnig í huga að þeir
nemendur eru miklu fleiri sem ekkert veitir af tíu árum í grunn-
skóla og fjórum í framhaldsskóla til að tileinka sér það námsefni
sem ætlast er til, og svo er líka þriðji hópurinn sem þarf enn fleiri
ár en þessi fjórtán til verkefnisins. Þessum nemendum þjónar
sveigjanlegur skóli líka mun betur en skóli sem starfar eftir niður-
njörvuðu áraplani. Nær væri því að ýta enn frekar undir alla við-
leitni til að gera skólastarf sveigjanlegra en nú er fremur en að
gæla við þá miklu sparnaðarhugmynd að fækka skólaárunum fram
að stúdentsprófi úr fjórtán í þrettán. Sú hugmynd er í raun gamal-
dags miðað við þróunina sem á sér stað. ■
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SJÓNARMIÐ
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR

Umræða um styttingu náms í grunn- og/eða fram-
haldsskólum er gamaldags.

Aukinn sveigjanleiki 
fremur en stytting náms

FRÁ DEGI TIL DAGS

Undanfarinn áratug hafa margar tilraunir verið
gerðar um allt land í þá veru að draga úr skilum milli
grunnskóla og framhaldsskóla og víða hafa þessar til-
raunir fest sig í sessi sem fastur liður í skólastarfi.

,,
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Opið frá 10-18:15

TILBOÐ
TILBOÐ
TILBOÐ

Lúðuflök aðeins
990 kr. kg

verð áður 1690 kr. kg

Skrýtnir afdalamenn til sýnis?

Meiri stóriðja
Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra
lagði áherslu á það á aðalfundi Sam-
taka atvinnulífsins í gær að huga ætti
að frekari erlendri fjárfestingu hérlend-
is. Þar vísaði hann til þess að spáð væri
minnkandi hagvexti eftir að núverandi
stóriðjuframkvæmdum lyki og sagði:

„Það er mikill áhugi erlendra
aðila fyrir frekari upp-
byggingu stóriðju í
landinu. Þau mál eru til
alvarlegrar skoðunar

þar sem vitaskuld verð-
ur tekið fullt tillit til um-
hverfissjónarmiða.

Þannig er hægt að
tryggja áframhaldandi
hagvöxt hér á landi
á næstu árum.“

Hann sagði sömuleiðis mikilvægt að
byggja upp þátt vísinda og rannsókna.

Skyldi Valgerður vita?
Þessi orð Halldórs minna á orð Valgerð-
ar Sverrisdóttur, iðnaðar- og viðskipta-
ráðherra, í mars. Þá sagðist hún vilja
leggja meiri áherslu á hátækniiðnað en
stóriðju í framtíðinni. „Það er augljóst að
ef af fyrirhugaðri stækkun í Straumsvík,
Norðuráli og Fjarðaráli verður er álfram-
leiðsla orðin svo stór hluti af útflutnings-
tekjum okkar að það verður komið nóg.
Fjölbreytileikinn er það sem skiptir máli
og við megum ekki lenda í því að áliðn-
aðurinn sé orðinn svo mikilvægur að við
verðum háð honum,“ sagði Valgerður
þá í viðtali við Fréttablaðið en þvertók
þó fyrir að með þessu væri hún að slá
stóriðjuframkvæmdir af með öllu.

Óvönduð lagasmíð
Valgerður hefur reyndar verið í
nokkrum vanda að undanförnu. Nú
síðast fór Umhverfisstofnun hörðum
orðum um lagafrumvarp ráðherrans að
vatnalögum og sagði það aðeins taka á
orkumálum en skauta framhjá ýmsum
margvíslegum málum. Þá er að minn-
ast raforkulaganna nýju
þar sem stjórnvöld,
undir forystu Valgerð-
ar, fóru ekki fram á
undanþágu frá ESB-
reglum um raforku-
kerfi sem ekki eiga við
hérna en þýða að raf-
orkuverð hækkar.
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LESTU GREININA Á VISIR.IS 
OG SEGÐU SKOÐUN ÞÍNA

Norðurland vestra
þarf nauðsynlega á því að
halda að auka fjölbreytni í
atvinnulífinu. Landbúnaður
og sjávarútvegur skipa allt
of stóran sess og þetta eru
einmitt greinar sem ekki
munu taka við fleira fólki í
framtíðinni, þvert á móti.
Skólagengið fólk á að eiga
þess kost að sækja atvinnu
á landsbyggðinni jafnt og á
stærstu þéttbýlisstöðunum.

ANNA KRISTÍN GUNNARSDÓTTIR
ALÞINGISMAÐUR

UMRÆÐAN
FRAMTÍÐARSÝN
BYGGÐAMÁLARÁÐ-
HERRA
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brynjolfur@frettabladid.is



2,5” Litaskjár/
Snertiskjar
Björt og skýr mynd og 
allar stillingar fram-
kvæmdar á skjánum.

Fjarstýring
fylgirFjarstýring
fylgir

CCD myndflaga
800.000 pixla CCD myndflagan 
tryggir þér betri myndgæði en 
þú átt að venjast

Carl Zeiss linsa
Carl Zeiss linsan 
gefur hámarks 
dýpt og 
litaðgreiningu 
myndarinnar

640X aðdráttur
Með 640x digital og 
20x optical aðdrætti 
nærðu öllum 
smáatriðum sem þú 
vilt.

SONY MINIDV TÖKUVÉL DCR-HC19

FYLGIR

Öflugur Pinnacle 
klippihugbúnaður klippihugbúnaður 

fylgir vélinni!

Öflugur Pinnacle 
klippihugbúnaður 

fylgir vélinni!

5740IS
MEDION D330
MEÐ 19" CRT (túpuskjá)
• Intel Celeron D 330
• Graphic on board
• 80GB Harður diskur
• DVD Skrifari
• 512 MB DDR PC3200

83.988
Staðgreitt

6.999
Vaxtalaust 12 mán.

**

2.522
Tölvukaupalán 48 mán.

*Þú velur 
greiðsluform 
sem hentar

*Meðalmánaðargreiðsla á 48 
mánaða tölvukaupaláni V.Í.S.  

Umsóknin er afgreidd á staðnum 
á innan við mínútu.

 **Miðað við 12 jafnar vaxtalausar greiðslur 
á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald 

bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum 
greiðslum yfir samningstímann.

celeron
processor

2.522

DVD brennari

512 MB minni

80 GB Harður diskur

Frábært
tilboð

Frábært
tilboð

HP PSC1217 ALL IN ONE
Q5900A

• 10 síður á mínútu í lit • Jaðarlaus prentun
• innbyggður skanni • ljósritun

Prentar 
Skannar 
Ljósritar
Prentar 
Skannar 
Ljósritar

8.999

DENVER DVD  KARAOKE DVD-706
DVD-706

• Fjölkerfa
• Spilar CD/CDR/CDRW/VCD/SVCD/JPEG
• KODAK CD/MP-3/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW
• Progressive scan Component video tengi
• Karaoke tengi fyrir 2 hljóðnema
• Dolby Digital DTS • Fjarstýring

1.9

FYLGIR

6.999

200GB 
7200RPM ATA100 8MB
200GB 
7200RPM ATA100 8MB

931175-0914

LOGITECH MX1000 LASER CORDLESS

6.999

Botn
verð
Botn
verð

MD42692
• 512MB • USB MP3 
• Minnislykill

14.999

512MB512MB512MB

47.988

3.999Á MÁNUÐI Í 12 MÁNUÐI VAXTALAUST

STAÐGREITT

**

8.999

Rugl
verð
Rugl
verð

NOKIA1100

GSM NOKIA 1100
• Dual band 900/1800
• Ending rafhl. allt að 400 klst. í bið og allt að 4 klst í tali
• 250 númera minn titrarii • Stærð: 106x46x20  mm
• Þyngd: 86 gr. • ATH: Án Íslensks Stýrirkerfis

6.999
Vinsælasti

síminnsíminn
Vinsælasti

síminn



Lýsi selt á háborðinu
Samtök atvinnulífsins fengu þungavigtarfólk úr ís-
lensku viðskiptalífi til þess að ræða stöðu við-

skiptalífsins á aðalfundi sam-
takanna. Margt áhugavert
kom fram í máli þess val-
inkunna fólks sem sat,
eða stóð öllu heldur, fyrir
svörum á fundinum. Einn
úr háborðinu nýtti tím-
ann betur en hinir, en það

var Katrín Pétursdóttir, for-
stjóri Lýsis. Hún nýtti

tækifærið og
spurði Jón Ásgeir

Jóhannesson
hvort hann

ætlaði ekki
að selja lýsi
í búðunum
sem hann

hefði keypt í Bretlandi. Jón Ásgeir tók vel í það og
sagði að það myndi örugglega passa í Iceland
búðirnar og sagði að þau þyrftu bara að setjast
niður og semja.

Sum lið heppin með eigendur
Fótboltaliðið Chelsea hefur kostað Roman
Abramovitsj rúmlega eina milljón punda á dag eða
120 milljónir króna frá því að hann keypti liðið í
júlí árið 2003.
Abramovitsj borgaði 140 milljónir punda eða tæpa
17 milljarða fyrir liðið í upphafi. Síðan þá hefur
hann eytt 213 milljónum punda eða 26 milljörð-
um í leikmannakaup. Launakostnaður Chelsea var
í fyrra 115 milljónir punda og frá því í júlí 2004 var
launakostnaðurinn kominn í 215 milljónir punda.
Samtals hefur Chelsea kostað Abramovitsj 683
milljónir punda eða 82 milljarða króna.
Á sama tíma og Abramovitsj dælir peningum í
Chelsea eiga mörg fótboltalið í miklum fjárhags-
vandræðum.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   4.076

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 347
Velta: 2.420 milljónir

-0,60%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
Hagnaður Atorku Group á

fyrsta ársfjórðungi var 659 millj-
ónir króna. Á sama tímabili í fyrra
var hagnaðurinn 1.419 milljónir
króna.

Svanbjörn Thoroddsen, fyrr-
um forstjóri Flögu, seldi í gær
fimmtán milljón hluti í Flögu fyrir
níutíu milljónir króna.

Tilkynnt var í gær að Svein-
björn Indriðason hefði verið ráð-
inn framkvæmdastjóri fjármála-
sviðs FL Group, móðurfélags
Flugleiða.

Margrét Guðmundsdóttir hef-
ur verið ráðin framkvæmdastjóri
Austurbakka. Þetta gerist í kjölfar
þess að Atorka eignaðist 63 pró-
senta hlut í félaginu.

22 4. maí 2005  MIÐVIKUDAGUR

Bankarnir blanda sér um
of í átök, kaupa yfirráð
og selja. Nýir aðilar taka
við með of miklar skuldir
við bankana að mati for-
sætisráðherra.

Mikill áhugi erlendra aðila er
fyrir frekari uppbyggingu stór-
iðju í landinu og þau mál eru til al-
varlegrar skoðunar. Þetta kom
fram í máli Halldórs Ásgrímsson-
ar forsætisráðherra á aðalfundi
Samtaka atvinnulífsins. Hann
sagði að vitaskuld yrði fullt tillit
tekið til umhverfissjónarmiða og
með stóriðju væri hægt að
tryggja áframhaldandi hagvöxt
hér á landi á næstu árum.

Halldór vill leggja áherslu á
mikilvægi þess að huga að frekari
erlendri fjárfestingu hér á landi
til að halda uppi hagvexti og
skapa auknar útflutningstekjur.

Halldóri finnst þau miklu átök
sem virðast vera um yfirráð í fyr-
irtækjum vera ljóður á viðskipta-
lífinu. Hann sagði að í stað þess að
aðaláherslan væri lögð á að bæta
fyrirtækin, auka arðsemi þeirra
og markaðsvirði berist ítrekað
fréttir af átökum um yfirráð. „Í
hvers þágu eru þessi átök? Eru

þau í þágu almennra hagsmuna
starfsmanna, eigenda og þjóðfé-
lagsins?“

Halldór sagðist einnig telja
bankana blanda sér um of í þessi
átök, kaupi yfirráð og selji. „Nýir
aðilar taka við með miklar skuld-
ir við bankana. Fyrirtæki eru tek-
in af markaði og hlutabréfamark-
aðurinn verður fábreyttari.“
Hann sagðist ekki vilja sjá
ódrengileg átök í mikilvægum
fyrirtækjum.

Halldór sagði einkavæðingu
bankanna hafa hleypt miklu lífi í
fjármálamarkaðinn og stóraukið
umsvif þeirra erlendis. Eðlilegt sé
að vaxtaverkir sjáist en honum
finnst gengið of langt. „Mér finnst
vanta meira traust í samfélagið.“

Halldór segir góða reglu að
ganga hægt um gleðinnar dyr og
það sé gott að hafa þá reglu í huga
á þessum mesta uppgangstíma í
sögu íslensk þjóðfélags.

dogg@frettabladid.is

Peningaskápurinn…

Actavis 39,90 -0,25% ... Atorka 6,05 -
1,47% ... Bakkavör 34,70 +0,87% ... Burðarás 14,00 -0,71% ... FL Group
14,35 – ... Flaga 5,30 – ... Íslandsbanki 13,50 -1,46% ... KB banki 541,00
-0,73% ... Kögun 62,50 -0,16% ... Landsbankinn 16,20 -0,61% ... Marel
55,50 – ... Og fjarskipti 4,21 -0,71% ... Samherji 12,10 – ... Straumur
12,00 -0,41% ... Össur 80,50 -0,62%

Mikill áhugi á stóriðju

Bakkavör 0,87% Hampiðjan -4,29%
Síminn -2,50%
Atorka -1,47%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

Umsjón: nánar á visir.is

Halldór Ásgrímsson forsætisráð-
herra hefur endurskipað Eirík
Guðnason í embætti seðlabanka-
stjóra. Skipunartíminn er sjö ár
og honum lýkur því 1. maí 2012.

Eiríkur hefur verið seðla-
bankastjóri frá 1. maí 1994, en
hefur starfað í bankanum frá ár-

inu 1969, fyrst sem fulltrúi, þá
deildarstjóri og svo hagfræðingur
bankans frá 1984 til 1986. Frá
1987 til 1994 var Eiríkur aðstoðar-
bankastjóri.

Fyrir eru Birgir Ísleifur Gunn-
arsson og Jón Sigurðsson seðla-
bankastjórar. ■

Jón Björnsson, forstjóri Haga,
stærstu verslunarkeðju landsins,
segir ekkert hæft í þeirri frétt
Financial Times að Hagar stefni á
skráningu í Kauphöllina. Það sé
ekki á dagskránni í ár. Financial
Times hefur það eftir Þórði Frið-
jónssyni, forstjóra Kauphallar Ís-
lands, að Baugur, aðaleigandi

Haga, hyggist skrá félagið á ís-
lenska markaðinn. 

„Við höfðum það á orði þegar
Hagar sameinuðust Skeljungi á
síðasta ári að við myndum vilja
stækka og styrkja félagið og
myndum hugsanlega skoða það að
fara á markað eftir þrjú til fjögur
ár.“ segir Jón. - eþa

Eiríkur seðlabankastjóri

Hagar ekki á markað í ár

ÁFRAM Í ÚRVALSDEILD? Yfirskrift aðalfundar SA. Halldór Ásgrímsson og Ingimundur Sigurpálsson, formaður SA.
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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 miðvikudagur 4. maí, 

124. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 4.49 13.24 22.02
AKUREYRI 4.20 13.09 22.01

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Nemendur á fyrsta ári hrossaræktar-
brautar á Hólum ljúka prófum í þess-
ari viku. Meðal þeirra er Guðrún Rut
Hreiðarsdóttir úr Reykjavík. 

„Ég var búin að vera á leiðinni að Hólum í
tíu ár og nú loksins lét ég verða af því. Það
er eitt það besta sem fyrir mig hefur kom-
ið,“ segir Guðrún Rut og býr sig undir að
taka hestagullið Þokkabót frá Hólum til
kostanna. Guðrún Rut er úr Reykjavík og
er með börn sín tvö á Hólum, níu ára dóttur
og sjö ára dreng. „Ég varð ólétt að dóttur-
inni einmitt um það leyti sem ég ætlaði að
drífa mig í bændaskólann. Þess vegna
frestaðist það,“ segir hún hlæjandi. 

Hún segir mjög gott að vera með börn á
Hólum og ber lof á grunnskólann þar.

Hennar eigið nám segir hún afar lærdóms-
ríkt líka. En hvenær smitaðist hún af hesta-
bakteríunni? „Hún hefur blundað í mér frá
því ég var krakki. Ég fór fyrst á bak þegar
ég var þriggja ára. Það var á Hofsstöðum á
Mýrum þar sem ég var síðar í sveit hjá
langömmu minni og hún gaf mér fyrsta
hestinn í fermingargjöf. Þá átti ég heima á
Seltjarnarnesi og hélt hesta í Ráðagerði.
Svo er ég búin að starfa við hestamennsku
undanfarin sex ár, í Laxnesi, hjá Íshestum
og við tamningar í Mosfellsbæ.“ 

Guðrún Rut er búin að skrá sig í áfram-
haldandi nám á Hólum næsta vetur og ætl-
ar að vinna þar í sumar við tamningar og
fleira. „Ég nældi mér í kærasta hér í ná-
grenninu sem er hestamaður líka,“ segir
hún brosandi og bendir innar í Hjaltadal-
inn. Hann býr þarna inni á Hvammi.“

gun@frettabladid.is

Var í tíu ár á leiðinni til Hóla

nam@frettabladid.is

Vorsýning
kvöldskóla Kópavogs verður
haldin sunnudaginn 8. maí
klukkan 12 til 17 í Snælands-
skóla við Furugrund. Á sýning-
unni verður aðallega sýndur
afrakstur af vinnu nemenda í
verklegum námskeiðum frá
liðnum vetri. Nemend-
ur sýna til
dæmis bók-
band, búta-
saum, leir-
mótun, fata-
saum, frí-
stundamál-
un, glerlist,
hurðakransa
úr birki og
íkona.

Námskeið
í skjalastjórnun verður haldið
23. og 24. maí í Hamraborg 10,
annarri hæð, í kennslusal Kven-
félags Kópavogs. Kennt er frá
13 til 16.30 báða dagana. Leið-
beinandi á námskeiðinu er Sig-
mar Þormar, framkvæmdastjóri
Skipulags og skjala ehf. Skrán-
ing fer fram á tölvupóstfanginu

stjornandinn@stjornandinn.is.
Námskeiðsgjald er þrjátíu
þúsund krónur en
námskeiðsgögn ásamt kaffi
báða dagana og meðlæti eru
innifalin í námskeiðsgjaldinu.

Námskeið í notkun
á matstækinu
Sensory Profile
verður haldið
hjá
Endurmenntun
Háskóla Íslands
mánudaginn 6.
og þriðjudaginn
7. júní. Kennari
á námskeiðinu

er Winnie Dunn, iðjuþjálfi og
prófessor við háskólann í
Kansas í Bandaríkjunum.
Matstækið er markbundið og
er tilgangur með notkun þess
að meta hvernig
einstaklingurinn túlkar og
vinnur úr skynáreitum í sínu
umhverfi og áhrif þess á færni
við daglega iðju.
Skráningarfrestur er til 9. maí
en verð er 25.500 krónur.

Guðrún Rut með hryssuna Þokkabót frá Hólum

Smáauglýsingar
á 995 kr. 
visir.is LIGGUR Í LOFTINU

í námi

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

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is

KRÍLIN

Ég hélt að ég kynni
þetta alveg. Mamma
er allavega alltaf glöð
þegar ég kyssi hana! 

Ræktun sumarbústaðalóða
BLS. 2

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Menntamálaráðuneytið hefur ákveðið að taka upp rafræna innritun í fram-
haldsskólum. Nemendur sem ljúka 10. bekk grunnskóla nú í vor munu
sækja um á netinu. Aðrir umsækjendur sækja um á eyðublaði sem sent er
útfyllt til viðkomandi skóla ásamt afritum af einkunum úr fyrra námi.
Ráðuneytið telur að rafræn innritun muni auðvelda framhaldsskólunum að
hafa yfirsýn yfir eftirspurn eftir skólum og námsbrautum. 
Forráðamenn nemenda í 10. bekk munu fá bréf frá ráðuneytinu fyrri hluta
maímánaðar þar sem fyrirkomulag innritunarinnar verður kynnt nánar. Að-
koma foreldra/forráðamanna ólögráða unglinga er skilyrði fyrir skráningu
þeirra til náms í framhaldsskóla.
Nemendur 10. bekkjar fá lykilorð sem veitir þeim persónulegan aðgang að
innritun á netinu ásamt leiðbeiningum um hvernig sækja skal um. Um-
sóknarkerfið verður opnað um miðjan maí og verður opið til 14. júní. Á
þeim tíma geta umsækjendur hvenær sem er unnið með umsóknir sínar
og breytt vali á skóla og námsbraut. Á miðnætti þann 14. júní lýkur um-
sóknarfresti og skólarnir hefja úrvinnslu umsókna.
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Nemendur sem ljúka grunnskólaprófi í vor munu skrá sig í framhalds-
skóla á netinu. Myndin er tekin í Háteigsskóla.

NÝIR NEMAR INNRITA SIG Á NETINU
Aðsókn að framhaldsskólum landsins hefur aukist jafnt og þétt og nú
er svo komið að síðasta haust hófu 93% sextán ára unglinga fram-
haldsskólanám.

Listin að kyssa



Sumarnámskeið
Nú er sumarið á næsta leiti og nóg af sumarnámskeiðum úti um allan bæ. Vinnandi
fólk ætti að rífa sig upp úr vananum í sumar og skella sér á einhver framandi námskeið
í dansi, myndlist eða spennandi tungumálum svo fátt eitt sé nefnt.[ ]

Nám fyrir þá sem þurfa
að styrkja stöðu sína

Guðrún Hannesdóttir segir nám hjá Hringsjá góða endurhæfingu fyrir þá sem hafa lent í áföllum. 

Hjá Hringsjá er boðið upp á nám
og endurhæfingu. Kennd eru öll
almenn fög og nú er verið að skrá
nemendur á haustönn.

Hringsjá er sjálfstæð stofnun, rekin
af ÖBÍ með þjónustusamningum við
félagsmálaráðuneytið og Trygg-
ingastofnun.

Í Hringsjá er veitt endurhæfing
til náms og starfa en námið er ætlað
einstaklingum eldri en 18 ára, sem
vegna sjúkdóma, slysa eða annarra
áfalla þurfa að endurmeta og
styrkja stöðu sína. Í Hringsjá eru
hverju sinni um 45 nemendur í fullu
námi og námskeiðshópar að auki.

„Við erum að kenna öll almenn
fög eins og tölvunotkun, bókfærslu,

stærðfræði, íslensku, ensku, sam-
félagsfræði, tjáningu, myndlist og
námstækni, svo eitthvað sé nefnt,“
segir Guðrún Hannesdóttir, for-
stöðumaður Hringsjár.

„Við veitum líka náms- og starfs-
ráðgjöf og kennum gerð starfsum-
sókna.

Þá þjálfum við fólk fyrir at-
vinnuviðtöl og vinnum með sjálfs-
styrkingu nemenda, sem oft er ekki
vanþörf á þar sem þeir hafa flestir
verið án atvinnu í nokkurn tíma. Þá
er hvatningin naðuðsynleg, eða svo
vitnað sé beint í einn nemendanna:
„Ég tel námið í Hringsjá hafa hjálp-
að mér mikið og það er með mig
eins og flesta aðra að þetta var ekki
aðeins náms- og starfsendurhæfing
heldur líka félagsleg endurhæfing.“

Næst verða nemendur útskrifað-
ir 18. maí en fullt nám er þrjár ann-
ir. Námskeiðin standa hins vegar
fram að sumarleyfi 20. júní. Um-
sóknarfrestur fyrir haustönn er til
15. maí, en inntaka í fullt nám fer
fram tvisvar á ári. Inntaka á nám-
skeiðin stendur allt skólaárið.

Námskeið fyrir sumarbústaðaeigendur verður haldið 4. júní frá kl. 10 til 16
á Reykjum í Ölfusi. Þar verður meðal annars fjallað um jarðveg og áburðar-
gjöf, plöntuval í sumarbústaðalandið, upptöku og flutning trjáa, ræktun og
umhirðu skjólbelta, meindýr og sjúkdóma á gróðri og fjölæringa og þekju-
plöntur í sumarbústaðalandinu. Leiðbeinendur verða Kristinn H. Þorsteins-
son, garðyrkjustjóri Orkuveitu Reykjavíkur, og Guðríður Helgadóttir, for-
stöðumaður starfs- og endurmenntunardeildar Landbúnaðarháskólans, sem
eru jafnframt umsjónarmenn garðyrkjuþáttarins Í einum grænum í sjón-
varpinu. Þátttökugjald á námskeiðið er 7.000 krónur en 10.000 krónur ef
hjón skrá sig saman.
Skráning fer fram í gegnum netfangið, mhh@lbhi.is eða í síma 433 5305.

45 nemendur eru í fullu námi hjá Hringsjá og margir á námskeiðum. 

Ræktun sumarbústaðalóða
NÁMSKEIÐ Á REYKJUM 4. JÚNÍ.

Hver á sér ekki draum um að geta flogið? Svifið um loftin blá
eins og fugl að eigin vali, hlegið að fólki á jörðu niðri og spyrnt
sér í skýin? Sá draumur þarf ekki að vera svo
fjarri lagi nú þegar Fisfélag Reykjavíkur stendur
fyrir námsskeiðum þar sem konur og karlar á
öllum aldri geta reynt sig við svifflug. Árni
Gunnarsson smitaðist af flugbakteríunni þegar
hann var lítill og hefur stundað svifflug síðan
1978. „Við kennum „paragliding“ flug sem á
íslensku heitir svifvængjaflug. 
Kennslan fer fram á jörðinni því að það er
svolítil kúnst að ná vængjunum á loft og
stjórna þeim. Námskeiðin eru allt í allt 10
dagar, er ýmist kennt á kvöldin eða daginn
um helgar. Að loknu námskeiði er flogið
nokkur renniflug ofan af fjalli.“ Árni segir ekki
líkamlega erfitt að stjórna svifvængjum og að
þeir séu ekki þungir. „Þetta er íþrótt bæði fyrir
konur og karla og vængirnir eru af ýmsum stærðum eftir lík-
amsbyggingu hvers og eins.“ 

En hversu hratt er hægt að fljúga? „Hægt er að ná 20-50 kíló-
metra hraða á klukkustund ef uppstreymið í fjöllunum er gott.

Lengst hafa menn flogið 50 kílómetra á Íslandi.
„ Árni segir að yfir 50 manns stunda svifflug á
Íslandi enda séu aðstæður til þess einkar góðar
hérlendis.“ Hér eru engin tré að þvælast fyrir
þegar fólk þarf að lenda og landið er svo opið
að hér er lítið um sviptivinda. Engin slys hafa
orðið á mönnum við iðkun þessarar íþróttar.“
Tvö námskeið eru fyrirhuguð og er tólf þátttak-
enda hámark á hvoru. „Það fyrra byrjar 15. maí
og það síðara þann 25. Námskeiðið er bæði
bóklegt og verklegt og kostar fimmtíu þúsund
krónur. Fólki er séð fyrir vængjum og nægir að
mæta bara með góða skapið,“ segir Árni. 
Þeir sem vilja kynna sér málið nánar ættu að
drífa sig á kynningarfund fimmtudaginn 5.maí
klukkan 19:30 í Grund, húsi Fisfélags Reykjavík-

ur við Hafravatnsveg. Allar nánari upplýsingar má finna á
www.fisflug.is.

Fljúga skal svifdrekinn
FISFÉLAG REYKJAVÍKUR KYNNIR NÁMSKEIÐ SÍN Á OPNUM KYNNINGARFUNDI Á MORGUN.

Draumurinn um flugið er ekki
eins fjarri og margir halda enda
eru rúmlega fimmtíu Íslendingar
forfallnir svifflugsáhugamenn. 

f2809060
4 _ m a g a -
dans_51.jpg
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„Eitt af þeim tækjum sem við höfum til að skilja betur líðan okkar er alltaf
með okkur. Það er öndunin,“ segir Guðrún Arnalds sem stendur fyrir nám-
skeiðinu í Lótus Jógasetrinu í Borgartúni 20. Það hefst á föstudagskvöldið kl.
19 og stendur til sunnudagskvölds. En hvað er líföndun? Guðrún svarar því.
„Líföndun er leið til að losa um spennu og finna hvað er að gerast innra með
okkur. Nú er vorið komið en sumir eru dálítið seinni að vakna af vetrardvalan-
um en blómin og trén. Það getur verið vegna uppsafnaðra tilfinninga sem við
náðum ekki að vinna úr eða streitu eftir langvarandi álag. Þá er mjög gott að
kunna leiðir til að tengjast sjálfum sér og þegar við öndum meðvitað þá erum
við meðvitaðri um líðan okkar og hugsanir.“ 
Guðrún segir Kundalini jóga byggt á aldagamalli þekkingu og vera mjög mark-
visst tæki sem hjálpi okkur að vakna til meðvitundar um æðri vitund. „Verald-
leg velgengni er ekki allt og veitir okkur ekki fullnægju nema við kunnum að
njóta lífsins, sættast við það eins og það er og gefa okkur tíma til að rækta
andann,“ segir hún að lokum. 

Guðrún segir eitt djúpt andartak geta breytt heilmiklu. 

Að rækta andann
og upplifa vorið
NÁMSKEIÐ Í LÍFÖNDUN OG KUNDALINI JÓGA VERÐUR HALDIÐ UM NÆSTU
HELGI FYRIR ÞÁ SEM VILJA TENGJAST SJÁLFUM SÉR OG UPPLIFA VORIÐ
INNRA MEÐ SÉR. 

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/V

IL
H

EL
M

Dans hefur aldrei verið vin-
sælli en einmitt nú um helg-
ina 7. og 8. maí verður haldið
dansnámskeið í Contempor-
ary Urban dansi í Kramhús-
inu. Námskeiðið er sett upp
af Evu Rós Guðmundsdóttur
og er hluti af verkefni hennar
fyrir kúrs sem heitir Negoti-
ated Studies en hún er við
dansnám í De Montfort há-
skólanum í Bretlandi.

Á námskeiðinu verður kennd ný
stefna þar sem blandað er saman
hip hop, street og jazz funk með
hefðbundnum dansi við nútíma
tónlist. „Ég veit ekki hvort ég hef

einhvern tímann séð einhvern
blanda þessum stílum saman, sem
sagt Contemporary og Urban.
Þetta eru uppáhaldsstílarnir mínir
og ég hef áhuga á að prófa eitthvað
nýtt. Ég held að þessir stílar séu
ekki til á sjónvarpsstöðvum eins og
MTV þó að sum sporin eða hreyf-
ingarnar séu líkar og það sem sést
þar,“ segir Eva Rós.

Eva Rós er 23 ára en hún hefur
verið að dansa síðan hún var fjög-
urra ára. „Ég byrjaði að læra dans
hjá Eddu Scheving þegar ég var
fjögurra ára og var þar í ballett í
fjögur ár. Svo var ég í jazzballett
hjá Sóleyju í nokkur ár og með því
í fimleikum hjá Gerplu. Ég flutti til
Þýskalands þegar ég var ellefu ára
og var þar fyrst hjá mömmu minni,
Þorgerði Gunnarsdóttur, í danstím-
um þar sem hún er líka lærður

dansari og var að kenna þar í nokk-
ur ár,“ segir Eva Rós sem hefur
sótt danstíma í Ameríku, Þýska-
landi og Englandi og lært ýmsa
stíla síðan hún var lítil stelpa.

Eva Rós fylgist líka vel með því
sem er að gerast í dansheiminum
eins og danskennarar þurfa að
gera. „Í gegnum háskólanum þarf
ég alltaf að vera að fylgjast með
dansheiminum og kennararnir
benda okkur á það sem er að gerast
í bransanum. Annars fer ég líka oft
á netið að leita að danskúrsum.
Hluti af náminu er að læra um
danshöfunda og dansverk. Við
þurfum að lesa mikið af danstíma-
ritum, dansbókum og horfa á víd-
eó,“ segir Eva Rós sem er fullviss
um að allir geti dansað. „Eitt sem
við erum að læra í háskólanum er
Alexander-tækni. Þar lærum við

um samhæfingu, jafnvægi og að
nota líkamann. Ég held ef maður
lærir að nota líkamann rétt þá geti
maður lært að dansa. Ég vil að fólk
geti tekið þátt í tímum hjá mér og
sé alltaf meðvitað um það sem það
er að gera til að koma í veg fyrir
meiðsli. Ég vil að fólk sé opið fyrir
nýjungum og sé tilbúið að gera eitt-
hvað skapandi. Ég vona að fólk
komi á námskeiðið með opinn huga
og tilbúið að prófa eitthvað nýtt. Ég
hef mikinn áhuga á dansi þar sem

tveir eða fleiri búa til dans saman
og ég vil kynna það á námskeið-
inu.“

Kennt verður í tveimur hópum á
námskeiðinu; annars vegar í yngri
hópi fyrir fólk með litla dans-
reynslu og hins vegar fyrir eldra
fólk og lengra komið. Hvor hópur
fær fimm til sex tíma kennslu. Verð
er 4.500 krónur fyrir nemendur
Kramhússins en 5.500 krónur fyrir
aðra en námskeiðið er að sjálf-
sögðu opið öllum.

Eva Rós er nú við nám í dansi í Englandi.

Vonar að fólk komi í tíma með opinn huga

Eva Rós hefur verið að dansa síðan hún var fjögurra ára gömul.



Sögusamkeppni
SAFT hafin
KRAKKAR Á ALDRINUM 9 TIL 16
ÁRA ERU HVATTIR TIL AÐ SENDA
INN SÖGU. 

Sögusamkeppni SAFT stendur nú yfir
og er síðasti skiladagur 17. maí
næstkomandi. Keppt er í tveimur
aldurshópum, 9 til 12 ára og 13 til
16 ára. Keppendum er boðið í
„ferðalag á netinu“ þar sem ferðafé-
lagarnir eru hundurinn Alpha ásamst
netverði og stelpu sem heitir Mata.
Þau elska ævintýri og eru krakkarnir
beðnir að skrifa sögu þeirra. Hægt er
að kynna sér keppnisreglurnar á
heimasíðu saft.is en þess má geta
að vegleg verðlaun verða veitt fyrir
bestu sögurnar. 
SAFT stendur fyrir „Samfélag, fjöl-
skyldu og tækni“ og er vakningar-
átak um örugga netnotkun barna og
unglinga.

Augu
Augu nýfæddra barna geta ekki framleitt tár fyrr en börnin
eru á milli þriggja og sex vikna gömul.[ ]

Laugavegi 51 •  s: 552 2201

Falleg föt
á konur og börn

Opið á laugardaginn til kl 17

Skeifan 8 - s. 568 2200 - Smáralind - s. 534 2200
www.babysam.is

Hjá okkur fáið þið falleg rimlarúm í úrvali fyrir börnin.

RIMLARÚM Í ÚRVALI

Smáralind

Flott föt 
fyrir
flotta 

krakka

www.adams.is

Fátækt barn í dag
verður fátækt foreldri
Lára Björnsdóttir segir mikil-
vægt að útrýma barnafátækt
á Íslandi, því ef búið er vel
um börnin verði þau yfirleitt
vel sett á efri árum. Börn fá-
tækra foreldra verða yfirleitt
fátæk á efri árum og því
nauðsynlegt að rjúfa víta-
hringinn.

„Fátækt barn í dag verður fátækt
foreldri framtíðarinnar og þess
vegna er mikilvægt að vinna að
því að útrýma barnafátækt,“ seg-

ir Lára
Björnsdóttir,
s v i ð s s t j ó r i
v e l f e r ð a r -
sviðs Reykja-
víkurborgar.
H u g t a k i ð
barnafátækt
er frekar nýtt
af nálinni en
er farið að
vekja athygli
víða um heim.
Aðeins þrjú
lönd í heimin-
um eru talin
hafa útrýmt

barnafátækt, en það eru Dan-
mörk, Noregur og Svíþjóð og seg-
ir Lára mikilvægt að við reynum
að feta í fótspor þeirra. 

„Ef fólk ætlar að tryggja eftir-
launastöðu þá þarf að hugsa fyrst
um börnin. Framfærsla aldraða
er kostnaðarsöm og þótt það sé
ekki áhugavert að vera alltaf að
velta kostnaði fyrir sér, er það
eitthvað sem við þurfum ekki að
hafa áhyggjur af sé búið vel um

fólk í bernsku,“ segir Lára og
bætir við að börn sem búið er vel
að í æsku séu yfirleitt betur sett
síðar á ævinni. 

„Við höfum séð það hjá okkur
að besta leiðin til að útrýma
barnafátækt sé með fjárfestingu í
mæðrum barnanna og þá einkum
þeim sem eru fátækar og lítið
menntaðar, en það hefur sýnt sig
að það ber mestan ávöxt,“ segir
Lára en hún hefur ásamt sam-
starfsfólki sínu verið að vinna í
þeim málum, til dæmis með því
að veita konum námsaðstoð með
því að hjálpa þeim í nám upp að
lánshæfu námi. 

„Við veitum nokkrum hópum
þessa námsaðstoð og sjálfstyrk-
ingu og höfum meðal annars lagt
áherslu á að hjálpa einstæðum
mæðrum sem eru ómenntaðar og
eiga í fjárhagslegum og jafnvel
félagslegum vanda,“ segir Lára.
Námsaðstoðin breytir gífurlega
miklu í lífi þessara kvenna, en
margar þeirra eiga annars á
hættu að verða öryrkjar fyrir lífs-
tíð þar sem vonleysið yfirbugar
þær. 

„Verkefnið hefur verið gífur-
lega spennandi og árangursríkt til
að koma þeim af stað. Þær upp-
götva á þessum tíma að ef þær
halda þetta út þá geta þær fengið
aukið sjálfstraust,“ segir Lára og
tekur fram að það sé ofboðslega
gaman að fylgjast með konunum
og sjá hvernig þær breytast til
hins betra. 

„Þetta er hluti af því að fjár-
festa í mannauðnum sem annars
fer til spillis ef ekkert er að gert,
og auk þess er það mikill ávinn-
ingur að þetta flyst yfir á börnin,“
segir Lára. kristineva@frettabladid.is

Lára Björnsdóttir.

Hressir krakkar leika sér í Nauthólsvík. Myndin er úr safni. 

Saumagalleríið
jbj flytur úr
miðbænum
Jóna Björg Jónasdóttir hefur rekið
Saumagallerí jbj í nær 20 ár. Hér
er hún ásamt dóttur sinni Guð-
rúnu Rögnu Yngvarsdóttur sem
aðstoðar við reksturinn. 

Saumagallerí jbj hefur opnað versl-
un í Kópavoginum og er með því
verið að flytja hönnun, framleiðslu
og sölu undir sama þak en verslunin
var áður að Laugavegi 8. Í verslun-
inni er seldur handgerður og vand-
aður barnafatnaður fyrir börn upp
að 4 ára aldri auk ungbarnasundfata
og fatnaðar fyrir fyrirbura. 
Jóna Björg Jónasdóttir sem rekur
saumagalleríið hannar öll fötin sjálf
og leitast hún við að nota aðeins
mjúk efni og ekkert sem veldur of-
næmi eða óþægindum. Sundfötin
hannaði hún í samastarfi við sund-
kennara og hefur Útilíf nú ákveðið
að taka sundfötin til sölu í verslun-
um sínum. Rammagerðin hefur
einnig sýnt framleiðslu Saumagaller-
ísins jbj áhuga og ætlar að selja svo-
kallaða ferðamannalínu frá
Saumagalleríinu jbj. Nýja verslunin
er staðsett við Skólagerði 5 í Kópa-
vogi og hægt er að skoða vöruúrval-
ið á www.islanda.is/jbj á netinu. 

Börn sýna hvað í þeim býr
SÝNINGUNNI ÚLFASTUBBI LÝKUR Í RÁÐHÚSINU NÆSTKOMANDI FÖSTUDAG. 

Sýningin Úlfastubbur er framtak
leikskólans Sæborgar í Reykja-
vík. Verkin á sýningunni voru
unnin eftir uppeldisstefnu sem
kennd er við borgina Reggio
Emilia á Norður-Ítalíu og felur í
sér að lögð er áhersla á skap-
andi starf með börnum. 
Helstu einkenni stefnunnar er
sýnin á einstaklinginn og að
hann hafi mikið fram að færa.
Kennarinn fylgist með vinnunni
og skráir niður hugmyndir og
hvetur barnið áfram og fær
barnið því tækifæri til að kafa
djúpt í efnið.
Verkin á sýningunni eru að
mestu unnin úr endurvinnan-
legu efni og sýnir hún vel
barnamenningu á Íslandi eins
og hún gerist best.
Leiðsögn um sýninguna er virka
daga á milli klukkan 10.00 og
14.30. Listmunir barnanna eru litríkir og fallegir. 

Jóna Björg Jónasdóttir hefur rekið
Saumagallerí jbj í nær 20 ár. 
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

BMW 316I Nýskr: 06/1998, 1600cc 4
dyra, Fimmgíra, Hvítur, Ekinn 169
þ.Verð: 890.000 SI-985. B & L. S. 575
1230.

BMW 520 Nýskr: 03/1999, 2000cc 4
dyra, Ssk, Grár, Ekinn 101 þ. Verð:
1.890.000. OX-787 B & L. S. 575 1230.

BMW 735 Nýskr: 12/1990, 3400cc 4
dyra, Sjálfskiptur, Grár, Ekinn 219
þ.Verð: 680.000 SY-010. B & L. S. 575
1230.

DAEWOO LANOS Nýskr: 08/2000,
1600cc 4 dyra, Fimmgíra, Ljósgrár, Ek-
inn 68 þ.Verð: 580.000. KL-349 B & L. S.
575 1230.

HYUNDAI GETZ Nýskr: 10/2004,
1600cc 5 dyra, Fimmgíra, Dökkgrár, Ek-
inn 5 þ.Verð: 1.290.000 RH-187 B & L.
S. 575 1230.

HYUNDAI SANTA FE Nýskr: 07/2003,
2700cc 5 dyra, Sjálfskiptur, Grár - tvílit-
ur, Ekinn 57 þ.Verð: 2.190.000 NO-901
B & L. S. 575 1230.

HYUNDAI SANTA FE Nýskr: 10/2001,
2700cc 5 dyra, Sjálfskiptur, Brúnn /
Grár, Ekinn 96 þ.Verð: 1.880.000
SJ-820 

HYUNDAI STAREX Nýskr: 04/2003,
2500cc 4 dyra, Fimmgíra, Grænn, Ekinn
54 þ. Verð: 2.490.000 RP-712 

LAND ROVER RANGE ROVER Nýskr:
11/1987, 3500cc 5 dyra, Sjálfskiptur,
Blár, Ekinn 165 þ. Verð: 390.000
LF-945

NISSAN PRIMERA Nýskr: 10/1996,
1600cc 5 dyra, Fimmgíra, Rauður, Ekinn
150 þ.Verð: 450.000. MF-498 B & L. S.
575 1230.

Nissan Terrano II Nýskr: 02/1998,
2400cc5 dyra, Fimmgíra, Blár / Grár, Ek-
inn 113 þ. Verð: 1.390.000 DG-800 B &
L. S. 575 1230.

Peugeot Boxer Nýskr: 08/2001, 2800cc
4 dyra, Fimmgíra, Hvítur, Ekinn 56 þ.
Verð: 2.050.000 JS-119 B & L. S. 575
1230.

Renault Clio. Nýskr: 10/2002, 1100cc 3
dyra, Fimmgíra, Hvítur, Ekinn 50 þ.
Verð: 990.000 ZU-089 B & L. S. 575
1230.

Renault Kangoo Nýskr: 12/2002,
1400cc 6 dyra, Fimmgíra, Gulur, Ekinn
37 þ. Verð: 1.090.000 MR-716 B & L. S.
575 1230.

REnault Megane Nýskr: 06/1998,
1600cc 5 dyra, Fimmgíra, Fjólublár, Ek-
inn 108 þ. Verð: 750.000 MR-462 B & L.
S. 575 1230.

Renault Megane II Nýskr: 10/2003,
1400cc 3 dyra, Fimmgíra, Ljósbrúnn,
Ekinn 12 þ.Verð: 1.490.000 UX-298 B &
L. S. 575 1230.

Renault Megane II Nýskr: 06/2003,
2000cc 3 dyra, Fimmgíra, Svartur, Ekinn
28 þ. Verð: 1.850.000 KV-488 B & L. S.
575 1230.

Toyota Rav4 Nýskr: 03/1999, 2000cc 5
dyra, Sjálfskiptur, Brúnn, Ekinn 121
þ.Verð: 1.230.000 KJ-829 B & L. S. 575
1230.

Toyota Yaris Nýskr: 06/2000, 1000cc 3
dyra, Fimmgíra, Grár, Ekinn 80 þ. Verð:
750.000 TI-246 B & L. S. 575 1230.

Toyota Yaris Verso Nýskr: 08/2000,
1300cc 5 dyra, Sjálfskiptur, Grár, Ekinn
53 þ. Verð: 1.080.000 NG-591 B & L. S.
575 1230.

Volvo 460 Nýskr: 11/1995, 1800cc 4
dyra, Fimmgíra, Rauður, Ekinn 149 þ.
Verð: 390.000 VJ-710 B & L. S. 575
1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Ford Focus High Series 2/2000 ssk. ek.
61 þús. ABS cd. fjarst.samlæs smurbók
ofl. Verð 930 þús.

Honda CRV RVSI 10/1997 ssk. ek. 78
þús. Abs. álf. cd. dr.kúla þjón.bók ofl.
Verð 1.250 þús.

Honda HRV 4/2001 ssk. ek. 72 þús.
ABS cd. álf. þjón.bók ofl. Verð 1.390
þús.

Mazda 323F 6/1999 ssk. ek. 100 þús.
ABS álf. vindskeið cd ofl. Verð 750 þús.

Subaru Legacy Wagon 5/1998 5gíra ek.
154 þús. Álf cd. dr.kúla. þjón.bók frá
upphafi. Verð 790 þús.

Toyota Yaris Luna VVTI 12/2000 5gíra
ek. 62 þús. samlæs. cd. smurbók ofl.
Verð 720 þús.

Toyota Yaris Terra VVTI 5/2001 5gíra ek.
75 þús. Verð 790 þús.

Toyota Yaris SOL VVTI 9/2004 ssk. ek. 7
þús. ABS fjarst.samlæs. cd. vindskeið
samlitur ofl. Verð 1.520 þús. Bílalán
1.240Þ/afb. 27Þ

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

M.Benz ML 320 11/1999 ssk. ek. 58
þús. ABS/Spólvörn Leður Topplúga
dr.kúla ofl. Verð 2.950 þús.

Toyota RAV 4 4WD VVTI 7/2003 ssk. ek.
17 þús. ABS álf. cd. dr.kúla ofl Verð
2.450 þús.

Toyota RAV 4 4WD VVTI 3/2002 ssk. ek.
66 þús. ABS álf. cd. dr.kúla ofl Verð
1.950 þús.

Toyota RAV 4 2WD VVTI 9/2000 5gíra.
ek. 95 þús. ABS cd. þjón.bók ofl. Verð
1.290 þús. Tilboð 1.150 þús.

Mazda 323 GLXI Sedan 7/2001 ssk. ek.
49 þús. ABS/Spólvörn cd. smurbók ofl.
Verð 1.050 þús.

Subaru Legacy Wagon 1/2001 ssk. ek.
61 þús. ABS álf cd. dr.kúla smurbók
Verð 1.390 þús.

Suzuki Baleno GLX Sedan 9/2002 5gíra
ek. 20 þús. ABS álf. cd. smurbók ofl.
Verð 1.150 þús. Tilboð 990 þús.

VW Passat Trendline 1600 8/2000
5gíra ek. 80 þús. ABS.16” álf. cd. topp-
lúga ný tímareim ofl. Fallegt eintak!
Verð 1.190 þús.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

M.Benz A 160 Elegance 8/1999 5gíra
ek. 76 þús. ABS/Spólvörn cd. álf. ofl.
Verð 990 þús.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Toyota Yaris 1.5 T Sport 05/2002 ek
50.þ.km. Spoiler, 15” álfelgur CD ofl Lán
ca: 1.200.000.- Verð 1.360.000. Allar
nánari upplýsingar í síma 698-9991

Ford Fiesta 1.4 Trend 4/2002 ek
11.þ.kn Sjálfskiptur, álfelgur ofl. lán ca:
1.300.000. Verð 1.390.000. Allar nánari
upplýsingar í síma 698-9991

Bílasalan.is
Kleppsvegur 35 v/Sæbraut, 
Sími 8665354 og 8203373

www.bilasalan.is

Nýr 2005 Rolls Royce Phantom. 453
hö. 5,9 sec í 100 km., Með öllum hugs-
anlegum búnaði. Verð: 40.907 þúsund.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Hjólhýsi. Buerstner hjólhýsin eru komin
og til sýnis hjá Víkurverk Tangarhöfða 1.
Sérstakt kynningarverð. Upplýsingar í
síma 557 7720. www.vikurverk.is

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik

Sími: 567 2357
www.vikurverk.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL MIÐVIKUDAGS     8–18
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG      8–19
LAUGARDAG 9–17 SUNNUDAG 11–16 
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Land Cruiser LX árg ‘02. Ekinn 54þ. Lit-
að gler, krókur, beinsk, þjófavörn. Einn
eigandi. Verð 2.990.000-. Uppl í s 864-
8866

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Kia Grand Sportage 2.0., nýskr. 09/’98.,
ek. 19 þ. km., vínrauður, álfelgur,
kastaragrind, vetrar og sumardekk o.fl.
Verð 990.000. Heimsbílar eru staðsettir
á nýja stóra bílasölusvæðinu við Klett-
háls 11.

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Landcr. 100 V8 ‘98. V. 3.350 þús. stgr.
2.950 þús. Pajero V6. ‘91. V. 195 þús.
stgr. Cherokee v6. ‘97. V. 1090 þús. stgr.
890 þús. Skoða öll skipti. S. 895 9505.

Ford F250, árg. ‘97, ek. 46.000 mílur,
dísel,6 manna,hús á palli. Einnig
Kamper með upphækkanlegum toppi.
Allt í toppstandi. Sími 898 5551.

Dodge Stratus ‘04, ek. 20 þús., áhv.
1.550, 26 á mán. V 2.490. Tilboð 1.890-
. Skoða öll sk. S. 822 4167.

Lexus IS 200 Limited Árg ‘04 ekinn
11.00þ. Nýjar auka felgur og nagladekk
fylgja.Áhvílandi lán 2,7 milljónir. Verð
2.850.000. Sími 864-1963 Stefán

Útsala! Honda Accord 2.0 ‘97. Sjálfsk.
ek. 143 þ. Ásett 730 þ. Selst á 600 þ. S.
899 5979.

Suzuki Sidekick árg. ‘91, ekinn 155 þús.
míl. CD og 2 dekkjagangar. Verð 190
þús. stgr. Uppl. í s. 896 3130.

Skoda octavia ‘99, ek. 118 þús. Ný kúpl.
og tímar. Verð 650 þús. Ford Bronco II
‘87, lítur vel út. Verð 150 þús. Uppl. í s.
861 5832.

Nissan Sunny GTI árgerð ‘92. Ekinn
272xxx þúsund. Er á 15” 3ja arma
álfelgum, green kraftsía, nýr gangur af
vetrardekkjum, samlæsingar og þjófa-
vörn, filmur, nýleg kúpling, 2.5” opið
púst. Græjur kenwood, 240w hátalarar,
zenon 160w í sérsmíðaðri hillu, sony
180 í hurðum tweeterar frammí og tveir
zenon magnarar 600w og 300w. Verð
220. Sími 868 4475.

Til sölu Chevrolet Corsica sk. ‘06. Verð-
tilboð 100 þús. Uppl. í s. 698 9297.

Til sölu Mazda 323 4wd árg. ‘92 ek.
172.000. Uppl. í s. 698 9744 & 824
2735.

Suzuki swift árg. ‘97. Vel með farinn bíll
á aðeins 250 þ. S. 895 9590.

Volvo 460 1,8 I. ‘95. ek. 162 þ, sk. ‘06,
cd. Listav. 350 þ. Tilboð 180 þ stgr. S.
691 9374.

V.W. Golf 1800, árg ‘88, sk. ‘06. Ný dekk.
Bíll í góðu standi. Uppl. í s. 867 1450.

Til sölu MMC L300 ‘91, 4x4, nýskoðað-
ur ‘06. Í ágætustandi. Á 250 þús. Ath.
skipti og tilboð. Uppl. í s. 892 8387 eft-
ir kl. 18.

Toyota Corolla Gli 1600 ‘93 til sölu.
Með krók. Þarfnast smá viðgerða. Verð
80 þús. Uppl. í s. 894 3332.

Mjög fallegur og vel með farinn Ford
Escort GLX árgerð ‘96. Ekinn 130 þús.
Nýskoðaður ‘06. Góður bíll í topp-
standi. Upplýsingar í síma 662 5642.

Lecasy station árg. ‘90, ek. 220 þús.,
nýsk., CD, góður bíll. Verð 140 þús.
Uppl. í s. 820 2492.

Saab 9000 ‘88 til sölu á mjög sann-
gjarnu verði. Í ágætu lagi. S. 892 9191.

Nissan Sunny Wagon 1,6 ‘94, beinsk.,
grár, álf., skíðab. Flottur bíll í fínu standi
sem eyðir litlu. S. 867 8884.

Toyota Carina II, árg ‘90, ek. 195 þús.,
ssk. Þarfnast lagfæringar. Verð 150 þús.
Uppl. í s. 840 3250.

Til sölu Nissan Primera ‘97. Ekinn 155
þús. Þarfnast lagfæringa fyrir skoðun.
Verð 170.000. Sími 840 4222 & 896
9393.

Til sölu Honda Accord árg. ‘90. Bíllinn er
nýskoðaður ‘06 og á nýjum heilsárs-
dekkjum. Verð 80 þús. Ekkert prútt.
Uppl. í s. 898 5060 & 822 7094.

Toy Carina E ‘93 ekinn 280 þús. Þarfn-
ast viðhalds, ný tímareim. Verðtilboð,
engin skipti. Uppl. í síma 8594454 Atli

Honda Accort ‘95 2,0 sjálfsk., ek. 165 þ.
Þarfnast smá lagfæringar. Verð 280 þ.
stgr. og einnig Ægistjaldvagn ca. 10 ára.
Verð 70 þ. stgr. Uppl. í s. 846 1065.

Toyota Corolla XLi 1600 ‘93. Ek. 194
þús. 3ja dyra. Góður og lipur bíll. Skoð-
aður ‘04 án ath.semda. Sumar-og vetr-
ardekk. Verð 260.000. S. 691 7344.

Toyota Corolla 1600 GLi ‘97. Ekinn 118
þús. Verð 450.000. Sími 825 1015.

VW Venta árg. ‘96, ekinn 102 þús. 5
gíra, beinskiptur. CD, nýskoðaður. 2.0L.
Verð 260 þús. S. 820 4064.

Daihatshu Terios árg. ‘98. ek. 122 þús.
Verð 370 þús. Uppl. í s. 897 0692.

Honda Civic 1400 SI ‘96. 5 dyra. beinsk.
Ek. 169þ. Verð 320þ. Sími 8919992

Til sölu! Ford Mondeo giha 2.0 4X4
9/1996, ekinn 133 þús. Rafmagn í sæt-
um og rúðum, topplúga ofl. Góður bíll.
Ásett verð 590 þús. Guðjón s. 869
7499.

Renault Laguna árg”00, ssk, stw, ek
77þús. Mjög rúmgóður og fallegur fjöl-
skyldubíll. Ný búið að skipta um
tímareim. Ásett verð er 1090þús. Verð
890þús. S:6601908

Yaris árg. 2000, ek. 63 þ., 5 d., 5 g., einn
eigandi, sumar+vetrardekk. Verð 630 þ.
S. 897 3858.

MMC Mirage Coupe
Fallegur bíll. 2ja dyra, árg. ‘02. Ek. 35 þ.
km. Nýsk. á nýjum dekkjum, allur ný yf-
irfarinn, ssk. V. 980 þ. Áhvílandi lán
650.000. Uppl. í síma 895 8873.

Nissan SLX 240 árg. ‘95 til sölu. Hö 170.
V/s. dekk. Verð 750 þ. Uppl. 866 2745.

Ford focus Ghia árg. ‘99, ek. 77 þ. til
sölu. V. 930 þ. Áhv. 450 þ. Uppl. í s. 866
4165.

Eðalvagn. Saab 9000 cs árgerð 1992,
ekinn aðeins 127 þús. km. Mjög vel
með farinn bíll, aðeins einn eigandi.
Vetrardekk á felgum. Verðhugmynd kr.
550.000. Sími 863 7311.

MMC Galant 2000 GLSi 4ra d., ssk., árg.
5/’98, ek. 150 þ. Álf., CD-spilari. Gullfal-
legur bíll. Áhv. 670 þ. til 38 mán. 25 þ.
á mán. Verð 880 þús. Uppl. í síma 487
5838 & 892 5837.

Opel Astra 1,2 árg. ‘00. Ek. 98 þ. Grár, 5
dyra. Kr. 795 þ. eða skuldb. 100% lán.
S. 562 1300.

Renault Mégane Classic 99’ ek. 71.000.
Smá útlitsgalli. Verð 550 þús. S. 660
2695.

Golf Comfortline ‘99, ekinn 68 þús.
Góður bíll og vel með farinn, CD, krók-
ur, ný dekk. Verð 900 þús. Uppl. í s. 864
0456.

Toyota Carina árg. ‘97 til sölu. Sjálfs-
skiptur, grænn, spoiler, ek. 165 þús.
Verð 580 þús, stgr. 500 þús. Uppl. í
síma 895 7780.

Opel Astra 1,2 árg. ‘00. Ek. 85 þ. Grænn,
5 dyra. Kr. 790 þ. Tilb. 650 þ. eða 100%
lán. S. 896 6766.

Subaru Legacy ‘02, sjálfsk. ekinn 73
þús. Næsta skoðun ‘07. Krókur, spoiler,
leður. Góður bíll. Uppl. í s. 861 9383.

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

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

Opnunartímar
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Finndu rétta bílinn
www.bilamarkadurinn.is

Vw Polo 1.4i árg 1997, sjálfskiptur, ekinn að-
eins 80 þús km, 2 felgugangar með sumar og

vetrardekkjum, fjarst samlæs,
Verð 420 þús.

MMC Pajero 2.5 DTI
árg 1996, beinskiptur, ekinn 171 þús km,

abs, álfelgur, dráttarkr, hiti í sætum, rafmagn
í rúðum og speglum, ný heilsársdekk. 

Verð 940 þús.

Ford Explorer Sport Trac
árg 2001, sjálfskiptur, ekinn 56 þús mílur.

abs, álfelgur, leður, topplúga, fjarst samlæs,
Verð 1980 þús.

Nissan Terrano V6
árg 1996, sjálfskiptur, ekinn 80 þús km,

álfelgur, hiti í sætum, rafmagn í rúðum, topp-
lúga. Góður bíll á góðu verði. Verð 770 þús.

Ford Explorer Sport Trac árg 2004, sjálfskipt-
ur, ekinn 8 þús km, leður, topplúga, álfelgur,
rafmagn í öllu, Flottur og alveg óslitinn bíll.

Verð 2980 þús.

Jeep Liberty 3.8 Sport. árg 2002, sjálfskiptur,
ekinn 43 þús mílur, abs, fjarst samlæs, cruise

control, rafmagn í rúðum og speglum.
Verð 2590 þús. Áhvílandi 1500 þús.

Dodge Caravan 3.0 SE árg 2002, sjálfskiptur,
ekinn 150 þús km, abs, geislaspilari, rafmagn
í rúðum og speglum. Verð 2100 þús. Áhví-

landi 1660 þús. TILBOÐ 1790 þús.

Dodge Caravan SXT 3.3 árg 2005, sjálf-
skiptur, ekinn 0 þús km, álfelgur, cruise

control, spólvörn, fjarst samlæs,
rafmagn í rúðum og speglum. DVD

Entertainment pakki. Alveg nýr bíll.... Verð
3490 þús. TILBOÐ 3190 þús

Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0
árg 2002, sjálfskiptur, ekinn 60 þús km,

abs, álfelgur, rafmagn í öllu. Góður bíll. Verð
2890 þús. Tilboð 2690 þús. 

Áhvílandi 2000 þús.

Renault Laguna 1.8i árg 12/2002, sjálfskipt-
ur, ekinn aðeins 17 þús km, 1/2 leður,
álfelgur, rafmagn í rúðum og speglum,

Spoilerkit, spoiler, Flottur bíll. Verð 1990 þús.

Jeep Grand Cherokee Overland árg 2002,
sjálfskiptur, ekinn 40 þús km, leður, topplúga,

krómfelgur, rafmagn í öllu, cd magasín, 
fjarstart. Verulega fallegur bíll.  Verð 3.250 þús.

Ford Econoline 7.3 Dísel árg 2001, sjálfskiptur,
ekinn 60 þús km,15 manna, geislaspilari, litað

gler, rafmagn í rúðum og  speglum. Verð
3300 þús. Áhvílandi 2550 þús.

Chrysler Town and Country Limited 4WD
árg 2002, sjálfskiptur, ekinn 48 þús km,

leður, krómfelgur, rafmagn í öllu, rafmagns opn-
un á hliðarhurðum og skotti. litað gler. Flottur

fjölskyldubíll. Verð 3190 þús. TILBOÐ 2980 þús.

Nissan Terrano II 2.7 TDI árg 2000, sjálf-
skiptur, ekinn 134 þús km, leður, topp-
lúga, kastaragrind, kastarar, fjarstart,33“
breyttur, betra hljóðkerfi. Svakalega vel

búinn og flottur bíll. Verð 2570 þús. Áhví-
landi 2170 þús.

Renault Mégane Station 1.6 árg 2000,
beinskiptur, ekinn 89 þús km, abs, fjarst
samlæs, dráttarkr, rafmagn í rúðum og

speglum, Verð 890 þús. TILBOÐ 690 þús.

Chevrolet Equinox árg 2005, sjálfskiptur, ek-
inn 3 þús km, leður, topplúga, álfelgur, raf-

magn í öllu, loftkæling.Flottur jeppi.
Verð 4690 þús. Áhvílandi 3590 þús.

Vw Beetle 2.0 árg 2001, sjálfskiptur, ekinn
75 þús km, abs, fjarst samlæs. Verð 1250

þús. Áhvílandi 900 þús.

Plymouth Voyager 2.4 árg 1997, sjálfskiptur,
ekinn 140 þús km, abs, geislaspilari, 7

manna. Góður fjölskyldubíll. Verð 750 þús.

BMW 318i árg 1994, beinskiptur, ekinn 180
þús km, abs, álfelgur, filmur, rafmagn í rúð-
um og speglum. Flottur bíll Verð 650 þús.

MMC Pajero 3.2 DID árg 2001, sjálfskiptur,
ekinn 87 þús km, abs, álfelgur, dráttarkr,

fjarst samlæs, hiti í sætum, rafmagn í rúðum
go speglum, Öll þjónusta gerð hjá Heklu,
Einn eigandi. Gott eintak. Verð 3250 þús.

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

* Nafnávöxtun frá 01.03.2005–01.04.2005 á ársgrundvelli.

Peningabréf Landsbankans

410 4000  |  landsbanki.is Banki allra landsmanna

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

Ný rannsókn:

Tölvupóstur
truflar meira
en hass

Sjávarútvegur í Kauphöll: 

Flaggskipin af markaði
Man. United:

Stuðnings-
menn vilja
kaupa

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Miðvikudagur 4. maí 2005 – 5. tölublað – 1. árgangur Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Fyrstu hóparnir | Nokkur mynd
er að komast á það hverjir ætli að
bjóða í Símann. Meðal annars er
rætt um að Atorka, Frosti Bergs-
son, Jón Helgi í BYKO og bræð-
urnir Jón og Snorri Snorrasynir
ætli að leggja fram tilboð. 

Fyrstu uppgjörin | Fyrstu upp-
gjörin birtust í vikunni. Straumur
skilaði 4,6 milljörðum króna í
hagnað, Íslandsbanki 3.038 millj-
ónum, Og fjarskipti um 200 millj-
ónum, Össur 195 milljónum og
Fiskmarkaður Íslands um 50
milljónum en Medcare tapaði um
67 milljónum króna á tímabilinu.

Gott uppgjör | Uppgjör Bakka-
varar var fyrir ofan væntingar
markaðsaðila. Félagið skilaði 484
milljónum króna í hagnað fyrstu
þrjá mánuði ársins.

Kosningar í Bretlandi | Á morg-
un verða þingkosningar í Bret-
landi. Ekki er talið að úrslitin
skipti miklu máli fyrir viðskipta-
lífið.

Methagnaður hjá KB | KB banki
skilaði frá sér metuppgjöri í síð-
ustu viku. Hagnaður bankans
fyrstu þrjá mánuði ársins nam um
ellefu milljörðum króna eftir
skatta. Við sama tilefni kynnti
bankinn að hann ætli sér að kaupa
Singer&Friedlander.

Nýtt félag | Breska verslunar-
keðjan Mosaic Fashions ætlar að
skrá sig í Kauphöllina í júní. Fé-
lagið ætlar að selja nýtt hlutafé
fyrir milljarði króna til almenn-
ings og fagfjárfesta. Mosaic verð-
ur fyrsta erlenda félagið til að
skrá sig á Íslandi.

Viðskiptahalllinn eykst | Við-
skiptahallinn var ellefu milljörð-
um meiri á fyrsta ársfjórðungi en
á sama tímabili í fyrra. 

NÝBYGGINGAR
Hækkanir fasteignaverðs ýta verðbólgunni
upp.

Ný aðferð hjá Hagstofu:

Verðbólga í
maí lækkar

Hagstofan hefur nú ákveðið að
breyta útreikningum á meðal-
vöxtum í húsnæðislið vísitölu
neysluverðs. Miðast vextirnir við
meðaltal 12 mánaða í stað meðal-
tals fimm ára eins og verið hefur
frá ágúst 2004. Þá bjóst Hagstof-
an við auknum sveiflum í vöxtum
á húsnæðislánum vegna aukinn-
ar samkeppni en svo hefur ekki
orðið. Áhrifin af breytingunni
nema tæpu hálfu prósenti til
lækkunar í maí. 

Á síðasta ári var verðbólgan
yfir fjórum prósentum og er það
að langstærstum hluta vegna
hækkunar á húsnæðisverði. - dh

Björgvin Guðmundsson 
skrifar

Að minnsta kosti sjö innlendir hópar eru að undir-
búa óbindandi kauptilboð í Símann. Frestur til að
skila inn tilboðum rennur út 17. maí næstkomandi.
Tengdir aðilar mega ekki kaupa meira en 45 pró-
sent hlut í Símanum og því verða þrír hópar hið
minnsta að vinna saman að kaupunum.

Fjárfestingafélagið Atorka ásamt Frosta Bergs-
syni, kenndan við Opin Kerfi, Jóni Helga Guð-
mundssyni í Bykó og bræðrunum Jóni og Sturlu
Snorrasonum, fyrrverandi eigendum Húsasmiðj-
unnar, vinna saman að tilboði. Viðræður eru í gangi
um að sá hópur starfi í framhaldinu með Trygginga-
miðstöðinni, Jóni og Sigurði Gísla Pálmasonum,
Bolla Kristinssyni og Ingimundi Sigfússyni.

Burðarás hefur lengi verið að skoða kaup á Sím-
anum og undirbýr tilboð. Ekki liggur fyrir með
hverjum þeir ætli að vinna né hvernig aðkoma fé-
laga Björgólfs Thors Björgólfssonar, stjórnarfor-
manns Burðaráss, verður. Landsbankinn mun koma
að því tilboði. 

KB banki mun aftur á móti standa að baki VÍS og
fjárfestingafélaginu Meiði, sem hafa hvað lengst
verið í þessari umræðu.

Þriðji Íslenski viðskiptabankinn, Íslandsbanki,
er að undirbúa samstarf við bandaríska fjárfest-
ingafélagið Blackstone Group, sem hefur meðal
annars aðsetur í London. Blackstone hefur í aukn-

um mæli verið að skoða fjárfestingar í Evrópu und-
anfarin ár.

Langlíklegast er að fjárfestingafélagið Straumur
vinni með erlendum fjárfestum að tilboði sam-
kvæmt upplýsingum Markaðarins. Samstarf við
innlenda aðila er þó ekki útilokað.

Þá hefur hópur kvenna í atvinnulífinu verið að
vinna saman að því að bjóða í Símann með það að
markmiði að vera þriðji og minnsti fjárfestahópur-
inn.

Síðast má nefna Almenning ehf. undir forystu
Agnesar Bragadóttur og Orra Vigfússonar. Í dag
tekur einkavæðinganefnd afstöðu til þess hvort fé-
lagið fái frekari frest til að skila inn óbindandi til-
boði og hvernig meðferð trúnaðarupplýsinga verði
háttað.

F R É T T I R  V I K U N N A R

8 12-13 6

Fjölskyldur Valtýs Stefánssonar,
fyrrverandi ritstjóra Morgun-
blaðsins, og Kristins Björnsson-
ar, stjórnarformanns Straums,
eiga nú samanlagt í kringum sjö-
tíu prósent í útgáfufélagi Morg-
unblaðsins. Skiptist eignarhlut-
urinn nokkuð jafnt á milli félaga
í eigu þessara fjölskyldna.

Núverandi hluthafar nýttu sér
forkaupsrétt á sextán prósenta
eignarhlut Haraldar Sveinssonar
sem Íslandsbanki hafði boðið í
fyrir nokkra einstaklinga. „Þessi
hlutur hefur verið keyptur og
greiddur,“ segir Kristinn. 

Haraldur Sveinsson fær greitt
fyrir hlut sinn í dag, sama dag og

forkaupsrétturinn rennur út.
Áætlað kaupverð er rúmir sex
hundruð milljónir króna.

Kristinn segir það sína per-
sónulegu skoðun að stækka og
breikka eigi hluthafahóp Morg-
unblaðsins. Það sé nauðsynlegt
að fá öflugt fólk til liðs við út-
gáfufélagið sem hafi metnað til
að styrkja stöðu Moggans. Af-
nema eigi forkaupsréttarákvæð-
ið, enda auðvelt að fara í kringum
það. – bg

Útrásarvísitala
Markaðarins

Markaðurinn mun fylgjast grannt
með helstu félögunum sem Ís-
lendingar hafa fjárfest í erlendis.
Frá og með þessu tölublaði mun
Markaðurinn reikna út Útrásar-
vísitöluna sem samanstendur af
þeim fyrirtækjum sem íslensk
fyrirtæki eiga hagsmuna að gæta
í.

Miðað er við gengi fyrirtækj-
anna á markaði og miðgengi við-
komandi gjaldmiðils gagnvart ís-
lensku krónunni. Útrásarvísitalan
gefur því til kynna hvernig þróun
eignarverðs í helstu útrásarfyrir-
tækjum er fyrir íslenska fjár-
festa. Því hafa ekki aðeins sveifl-
ur í gengi fyrirtækja á markaði
áhrif heldur einnig gengi krón-
unnar gagnvart erlendum gjald-
miðlum. - þk Sjá síðu 6

Sjö hópar vilja Símann
Hópar fjárfesta í kringum Atorku og Tryggingamiðstöðina
ræða samvinnu við kaup á Símanum. Íslandsbanki og
Straumur leita út fyrir landsteinana.

TVÆR FJÖLSKYLDUR
STÆRSTAR Tveir stærstu hlut-

hafahópar Morgunblaðsins eiga í
kringum 35 prósent hvor.
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Vill fjölga hluthöfum Moggans

RANNVEIG RIST Í RÆÐUSTÓL Stjórnarformaður Símans gerir
grein fyirr rekstrinum á síðasta aðalfundi



Dögg Hjaltalín 
skrifar

Hagnaður Íslandsbanka á fyrstu
þremur mánuðum ársins var
3.038 milljónir króna eftir
skatta. Afkoman er undir vænt-
ingum greiningardeilda bank-
anna og lækkaði gengi bankans
eftir birtingu uppgjörs. 

Gengishagnaður bankans var
1,4 milljarðar króna á fyrstu
þremur mánuðum ársins. 

Hreinar vaxtatekjur jukust
um 63 prósent frá fyrra ári og
voru 4,5 milljarðar króna.
Vaxtamunur hefur aukist lítil-

lega en hann var 2,5 prósent á
tímabilinu en var 2,4 prósent á
sama tíma í fyrra. 

Kostnaðarhlutfall af banka-
starfsemi jókst milli ára og var
rúm 50 prósent en á sama tíma í
fyrra var það 38 prósent. 

Hagnaður af rekstri Sjóvár
nam 1.257 milljónum
króna á fyrsta árs-
fjórðungi. Munar þar
mestu um 1.313 millj-
óna króna gengis-
hagnað sem má að
verulega leyti rekja
til sölu félagsins á
hlut í FL Group. Vá-

tryggingastarfsemin skilaði 99
milljóna króna hagnaði saman-
borið við 205 milljóna króna tap
í fyrra.

Heildareignir samstæðunnar
námu 767 milljörðum króna 31.
mars og höfðu aukist um 13 pró-
sent frá áramótum. Eignir BN-

bank teljast til sam-
stæðunnar frá fyrsta
apríl en þær námu
381 milljarði um síð-
ustu áramót. Eignir
Íslandsbanka eru því
komnar yfir 1.000
milljarða á þessum
tímapunkti.

Vika Frá áramótum

Actavis -2% 3%
Atorka 1% 5%
Bakkavör 4% 42%
Burðarás -2% 18%
Flaga Group -3% -13%
FL Group 0% 46%
Íslandsbanki 0% 22%
Kaupþing Banki -1% 23%
Kögun 0% 35%
Landsbankinn -1% 35%
Marel 0% 13%
Og Fjarskipti 7% 33%
Samherji 0% 9%
Straumur -1% 26%
Össur -4% 7%
*Miðað við gengi í Kauphöll í gær
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Hagnast um þrjá mill-
jarða á fyrsta fjórðungi
Niðurstaðan er undir væntingum greiningardeilda.
Vátryggingarstarfsemi Sjóvár skilar nú afgangi.

Greiningardeild Íslandsbanka
veltir því fyrir sér í Morgun-
korni sínu á mánudag hvort Ís-
lendingar séu í raun betur stæð-
ir en frændur þeirra í Noregi.

Það hlaut mikla athygli fyrir
skemmstu þegar olíusjóður
Norðmanna fór yfir þúsund
milljarða norskra króna að
verðmæti en samkvæmt út-
reikningi greiningardeildarinn-
ar jafngildir það um 2,3 milljón-
um íslenskra króna á hvern
Norðmann. Olíusjóðurinn á að
standa undir eftirlaunagreiðsl-

um þegnanna en hér á landi er
enginn slíkur sjóður starfrækt-
ur. Hér standa hins vegar lífeyr-
issjóðirnir mjög vel að vígi í
samanburði við flest önnur
lönd.

Eignir íslenskra lífeyrissjóða
um áramótin námu tæplega þús-
und milljörðum íslenskra króna.
Það jafngildir 3,4 milljónum
króna á hvern Íslending.

Þar sem Norðmenn hafa ekki
safnað í sjóði til að eiga fyrir líf-
eyrisgreiðslum framtíðarinnar
þarf oliusjóðurinn að duga. - þk

Íslandsbanki er orðinn tíundi
stærsti banki Norðurlandanna að
markaðsvirði samkvæmt tölum
frá Bloomberg. Bankinn var met-
inn á 2.079 milljónir evra við lok
síðasta ársfjórðungs. Þetta er í
fyrsta skipti sem bankinn kemst
á þennan lista en fyrir var KB
banki sem er kominn í 8. sæti.
Markaðsvirði KB banka var á
sama tíma 4.434 milljónir evra.
Sem fyrr trónir Nordea, sænski
risabankinn, í fyrsta sæti. Mark-
aðsvirði hans var 22.272 milljónir
evra.

Markaðsvirði Íslandsbanka
hækkaði um rúm 30 prósent á
fyrstu þremur mánuðum ársins.
- eþa

Frá áramótum hafa tvö félög í
Kauphöllinni staðið upp úr hvað
varðar mestu viðskipti. Þetta eru
Íslandsbanki og KB banki. Velta
hvors félags fyrir sig var yfir 60
milljarðar króna við lokun mark-
aða á mánudag. Íslandsbanki hef-
ur vinninginn eins og staðan er
nú en velta hans var um 67 millj-

arðar króna en KB banki stóð í 61
milljarði. Landsbankinn kom svo
í þriðja sæti með 26 milljarða
veltu, FL Group í fjórða (16 millj-
arðar) og Burðarás í því fimmta
(14,7 milljarðar). - eþa

Íslandsbanki og KB banki:

Hafa mikla yfirburði í veltu

Íslendingar standa vel:

Ríkari en Norðmenn?

Undrast þolinmæði
stofnfjáreigenda
Pétur H. Blöndal telur að stofnfjáreigendur í
Sparisjóði Hafnarfjarðar geti jafnvel fengið
meira en tvo milljarða ef reksturinn er í lagi

Einn frægasti fjárfestir heims, hinn ungverksættaði George Soros,
hóf sinn starfsferil í breska bankanum Singer & Friedlander, sem KB
banki er að kaupa þessa dagana. Fluttist hann til London árið 1947, þá
sautján ára gamall, og nam við London School of Economics. Er Sin-
ger & Friedlander oft minnst í þessu samhengi enda Soros goðsögn
margra í lifandi lífi. Þykir það ekki skemma fyrir
orðstír bankans að hafa gefið Soros fyrst tækifæri í
fjármálaheiminum.

Soros varð þekktur um allan heim þegar vogun-
arsjóður hans hagnaðist um 985 milljónir doll-
ara í einum viðskiptum þegar breska pundið
gengisféll árið 1992. Soros veðjaði á að þetta
myndi gerast þvert á það sem boðað hafði verið
og uppskar eftir því. Talið er að ef þetta hefði
ekki gengið eftir hefði það þýtt gjaldþrot Soros.
– bg

Pétur H. Blöndal, alþingismaður
og fyrrverandi stjórnarmaður í
SPRON, er undrandi á því hvað
stofnfjáreigendur vítt og breitt
hafa mikið langlundargeð og skil-
ur ekki þolinmæði stofnfjáreig-
enda í Sparisjóði vélstjóra sem
höfnuðu tillögu stjórnar á aðal-
fundi sjóðsins um að rýmka heim-
ildir til að kaupa og eiga stofnfé.
Það hefði leitt til þess að myndast
hefði markaður með stofnbréfin
og þeir stofnfjáreigendur, sem
það vildu, hefðu getað selt. Hann
telur að viðbrögð stofnfjáreigenda
í Sparisjóði Hafnarfjarðar séu af-
leiðing þess að menn vilji fá fjár-

muni fyrir bréfin sín eins og gerð-
ist í SPRON.

Pétur er ekki frá því að þær
verðhugmyndir sem heyrst hafa
um Sparisjóð Hafnarfjarðar séu
nærri lagi en stofnfé 47 stofnfjár-
eigenda hefur verið verðlagt á tvo
milljarða. Eigið fé sparisjóðsins er
um þrír milljarðar. „Það er aldrei
hægt að meta verðmæti stofnfjár
sparisjóðs á við eigið fé hans
vegna alls kyns kvaða um út-
greiðslu arðs og atkvæðatakmark-
ana en tveir milljarðar gæti verið
nærri lagi. Verðið gæti jafnvel
orðið hærra ef reksturinn er í
góðu lagi,“ segir Pétur. - eþa

Í ÖÐRU SÆTI Næstmest er verslað með
hlutabréf í KB banka það sem af er ári.

HEILDAREIGNIR YFIR 1.000 MILLJÖRÐUM Bjarni Ármannson, forstjóri Íslandsbanka.

Banki        Land      Virði* 
1. Nordea Svíþjóð 22.272

2. Danske bank Danmörk     15.052  

3. SHB Svíþjóð     12.672

4. DnBNOR Noregur     10.548

5. SEB Svíþjóð      10.318

6. Foreningssparbanken Svíþjóð 9.373

7. Sampo Finnland      6.337

8. KB banki   Ísland       4.434

9. Skandia Svíþjóð      4.024

10. Íslandsbanki Ísland       2.079 

* Markaðsvirði (í evrum)

ÍSLANDSBANKI Á TOPP TÍU Íslandsbanki var 10. stærsti banki Norðurlanda við marslok
en virði hans var þá 30 prósentum hærra en við byrjun árs. 

Íslandsbanki gerir strandhögg

Orðinn 10. stærsti
banki Norðurlanda

S T Æ R S T U  B A N K A R  
N O R Ð U R L A N D A N N A

Þ A N N  3 1 .  M A R S  2 0 0 5

Soros byrjaði í Singer

GEORGE SOROS Hefur verið kall-
aður konungur vogunarsjóðanna.

Landsbankinn 4.385
KB banki 3.470
Hagnaður 3.038
í milljónum króna
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Fjármögnun í takt við þínar þarfir
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Má bjóða þér einn?

Suðurlandsbraut 22
108 Reykjavík

Sími 540 1500  Fax 540 1505
www.lysing.is

“Hrö› og fagleg fljónusta eru einkunnaror›
okkar hjá L‡singu.  Ef flig vantar fjármögnun
á atvinnutæki flá ábyrgjumst vi› svar á innan
vi› sólarhring frá flví a› öll gögn liggja fyrir.
Einfaldara getur fla› ekki veri›.“

Elvar Da›i Eiríksson
Rá›gjafi, Fjármögnun atvinnutækja
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Eign forsætisráðherra í Skinney-Þinganesi:

Eignarhlutinn 83 milljóna
króna virði
Á dögunum fjallaði Markaðurinn um eignarhluta
Halldórs Ásgrímssonar forsætisráðherra í horn-
firska útgerðarfyrirtækinu Skinney-Þinganesi. Var
hluturinn metinn á 50 milljónir króna út frá innra
virði félagsins. Landsbankinn sendi frá sér tilkynn-
ingu í gær um að síðustu viðskipti með félagið hefðu
farið fram á genginu 5,5. Forsætisráðherra á um
fimmtán milljónir hluta að nafnverði sem
meta má á 83 milljónir króna ef haft er til
hliðsjónar gengi í síðustu viðskiptum með fé-
lagið. - eþa

Sparisjóður Svarfdæla skilar góðum afkomutölum:

Hagnaðurinn nærri þrefaldast

Norðurá í Borgarfirði er fyrsta laxveiðiáin sem
Stangaveiðifélag Reykjavíkur (SVFR) opnar.
Verður það 1. júní næstkomandi. Lax-á opnar
fyrst Blöndu 5. júní og Veiðiþjónustan Strengir
opnar allar sínar laxveiðiár 1. júlí.

Leigutakar segja sölu veiðileyfa fara vel af
stað í ár og bestu árnar séu þegar uppseldar. 

„Það hefur gengið vel að selja veiðileyfi.
Meira hefur verið selt nú í ár en á sama tíma í
fyrra. Einnig hefur þar hjálpað til að við opnuð-
um vefsölu á heimasíðu okkar mun fyrr en á síð-
asta ári,“ segir Páll Þór Ármann, framkvæmda-
stjóri SVFR.

Harpa Hlín Þórðardóttir, framkvæmdastjóri
sölusviðs Lax-ár, tekur undir með Páli. Laxveiði-
menn séu greinilega fyrr á ferðinni eftir gott lax-
veiðisumar í fyrra.

Þröstur Elliðason hjá Strengjum segir Hrúta-

fjarðará eftirsóttasta hjá sér. Veiðileyfin þar séu
löngu uppseld. Hjá SVFR eru Krossá, Svartá og
Leirvogsá löngu uppseldar. Harpa segir að Mið-
fjarðará, Blanda og Rangárnar séu vinsælastar.

Öll segja þau breytilegt hvernig verð veiði-
leyfa hafi þróast milli ára. Páll segir að verð á
leyfum hafi í mörgum tilfellum ekki hækkað um-
fram verðlagshækkanir. Dýrastar séu ár eins og
Norðurá, Hítará og Laxá í Kjós þar sem boðið er
uppá góða þjónustu.

Harpa segir að í flestum ám hafi orðið eðlileg
vísitöluhækkun. Dýrast sé að veiða í Laxá á
Ásum og er þá boðið upp á fulla þjónustu á besta
tíma. Snemm- og síðsumars sé verðið mun lægra.

Þröstur segir Hrútá vera dýrasta af þeim ám
sem hann bjóði veiðileyfi í. Hækkun leyfa sé
mismikil milli ára. Litlar hækkanir hjá honum
undanfarin ár kalli á meiri hækkanir nú. – bg

Laxveiðimennirnir
keppast um árnar
Bestu laxveiðiárnar eru löngu uppseldar. Norðurá opnar
um næstu mánaðamót, fyrst áa sem SVFR hefur á leigu.
Hækkanir í takt við verðlagsþróun, segja leigutakar.

Burðarás er á leiðinni út úr Sin-
ger&Friedlander (S&F) eftir að KB
banki gerði formlegt yfirtökutilboð
í breska bankann. Burðarás á um
9,5 prósenta hlut í S&F sem hann
eignaðist í ágúst í fyrra og er næst-
stærsti eigandinn í S&F á eftir KB
banka. Gera má ráð fyrir að
Burðarás hagnist ágætlega á þess-
ari fjárfestingu en tilboðið er rúm-
um fjórðungi hærra en meðalkaup-
verð Burðaráss á sínum tíma. Hlut-
ur þessi var metinn í bókum félags-

ins á 5,1 milljarð króna um áramót-
in en er nú um 6,4 milljarða virði.

Kaupin vöktu athygli á sínum
tíma, enda hafði KB banki komið
sér þægilega fyrir í breska bank-
anum. Burðarás húkkaði sér far og
veðjaði á að KB banki myndi taka
yfir S&F.

Gengishagnaður af þessum við-
skiptum er líklega um einn millj-
arður króna þegar tekið hefur ver-
ið tillit til styrkingar krónunnar
gagnvart pundinu. - eþa

SKJALASKÁPAR

ÓLAFUR GÍSLASON & CO HF
Sundaborg 3 • sími 568 4800
www.olafurgislason.is

SKJALAPOKAR OG MILLIMÖPPUR

-og allt á
sínum

stað!

PÚSSA STANGIR SÍNAR OG VÖÐLUR Aukin eftirspurn eftir laxveiði hefur drifið veiðimenn áfram í að taka frá stangir í góðum ám á kom-
andi laxveiðisumri.
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Sparsjóður Svarfdæla á Dalvík
átti góðu rekstrarári að fagna á
síðasta ári og nærri þrefaldaðist
hagnaðurinn á milli ára. Hagnað-
ur sjóðsins nam um 184 milljón-
um króna og var arðsemi eigin
fjár yfir 40 prósent. Sparisjóður-
inn seldi bréf í KB banka og
myndast við það um eitt hundrað
milljóna króna gengishagnaður.
Heildareignir sjóðsins voru í
árslok 2004 um 2.754 milljónir
króna og eigið fé um 620 milljón-
ir.

„Þetta var fjarskalega gott ár.
Við eigum mikið af hlutabréfum
sem skiluðu miklum tekjum en

einnig var hefðbundinn rekstur
góður,“ segir Friðrik Friðriksson
sparisjóðsstjóri. Um 150 aðilar
eru stofnfjáreigendur í Spari-
sjóði Svarfdæla og fá þeir um 35
prósent arð af stofnfé.

Markaðurinn greindi frá því á
dögunum að Sparisjóður Mýra-
sýslu hefur áætlanir um að sam-
eina Sparisjóði Ólafsfjarðar og
Siglufjarðar. Aðspurður um sam-
einingarmál segir Friðrik. „Við
erum tilbúnir til að stækka og
sameinast hverjum sem er.“  - eþa

FRÁ DALVÍK Sparisjóður Svarfdæla skil-
aði góðum hagnaði og hárri arðsemi eigin
fjár á síðasta ári. Hagnaður nam um 180
milljónum króna.

HALLDÓR ÁSGRÍMSSON FORSÆTISRÁÐHERRA
Landsbankinn segir að síðustu viðskipti með Skinney-

Þinganes hafi farið fram á genginu 5,5.

Burðarás græðir
einn milljarð

HÚKKUÐU SÉR FAR Stjórnendur Burðaráss, Friðrik Jóhannsson og Björgólfur Thor Björg-
ólfsson, ættu að vera sáttir með stærstu fjárfestingu Burðaráss í Bretlandi



Samvinna = árangur

Hewlett-Packard er í fyrsta sæti um allan heim:

Til árangurs með okkur!
Í 20 ár hafa Opin kerfi þjónað fyrirtækjum og stofnunum á Íslandi. Einkunnarorð okkar 
eru þau sömu og stofnenda Hewlett-Packard: Samvinna og traust skila árangri.
Hjá Opnum kerfum starfar fjöldi sérfræðinga sem vill starfa með þér og tryggja þannig 
hagkvæmustu og bestu lausnina fyrir þig og fyrirtækið þitt.

Sérfræðingar Opinna kerfa leggja ríka áherslu á að þú getir treyst tölvubúnaðinum
og einbeitt þér að verkefnum þínum í starfi og náð hámarksárangri.

#1 Blade netþjónar1

#1 Windows®, Linux® og UNIX netþjónar2

#1 SAN diska- og afritunarbúnaður3

#1 NAS diska- og afritunarbúnaður3

#1 Fartölvur2

#1 Borðtölvur2

#1 Lófatölvur4

#1 Bleksprautu- og geislaprentarar4

#1 Þjónusta við viðskiptavini1

#1 Viðskiptatryggð á netþjónum5 

#1 EPA Evergreen viðurkenning fyrir umhverfisvæna stefnu6

Heimildir um markaðshlutdeild HP: 1Gartner, nóvember 2004. 2IDC, febrúar 2005. 3IDC, mars 2005. 4IDC, Q3 2004. 5Technology Business Research, október 2004. 6www.epa.gov, febrúar 2005.

William Hewlett og David Packard

stofnendur Hewlett-Packard

við vinnuborðið árið 1959
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Mikil áhersla er lögð á fyrirtæki og viðskipti í kom-
andi þingkosningum í Bretlandi en úrslit kosn-
inganna eru ekki talin hafa mikil áhrif á efnahagsá-
standið þar. Kosningaloforð flokkanna eru svipuð
og boða eingöngu smávægilegar breytingar. Því
hafi kjósendur í raun úr litlu að velja og áhrif kosn-
inganna verði eftir því.

Tony Blair segir efnahagsmál vera aðalatriðið í
þessum kosningum. Líklegt er að hann vilji beina
sjónum almennings frá Íraksstríðinu með því að
leggja áherslur á efnahagsstöðugleika og boðar
hann betri tíð.

Það sem einna helst íþyngir bresku viðskiptalífi
er skriffinnska og eftirlit. Bæði Verkamannaflokk-
urinn og Íhaldsflokkurinn lofa umbótum í þeim efn-
um. Eitt af kosningaloforðum Verkamannaflokks-
ins er að fækka eftirlitsstofnunum úr 31 í 7. Mjög

erfitt er að stofna fyrirtæki í Bretlandi og bælir það
niður frumkvöðlastarfsemi og vilja fólks til að
hefja rekstur fyrirtækis. Lítil fyrirtæki eiga að
vera uppspretta hagnaðar og nýsköpunar. Því er
mjög mikilvægt að auðvelda stofnun þeirra og með
því að lofa að draga úr skriffinnsku ætla flokkarnir
að stuðla að því. Verkamannaflokkurinn er sagður
hafa verið hliðhollur stærri fyrirtækjunum á kostn-
að þeirra smærri og sjáist það best á sterkri stöðu
fyrirtækja í dag. 

Síðustu þrettán ár hefur hagvöxtur verið nokkuð
stöðugur í Bretlandi en verkamannaflokkurinn hef-
ur verið við völd undir stjórn Tonys Blair síðustu
átta ár.

Blair hefur verið sakaður um að vera of mikið til
hægri í stjórnmálum. Andstæðingar flokksins rök-
styðja það með þeirri staðreynd að stór fyrirtæki
hafa verið að vaxa á kostnað þeirra minni. Einnig er
bent á að Verkamannaflokkurinn hafi samþykkt
upptöku skólagjalda á háskólastigi. 

Allir flokkarnir boða aukin ríkisútgjöld en mis-
mikla aukningu á þeim í framtíðinni. Viðskiptahalli
Bretlands hefur stöðugt verið að aukast. Verðbólga
hefur verið lág að undanförnu og vextir að sama
skapi og vilja stuðningsmenn Verkamannaflokksins
meina að það sé efnahagsstjórn flokksins að þakka.
Aðrir segja að efnahagsþróunin í löndunum kring-
um Bretland hafi kallað á þær breytingar sem hafi
verið að undanförnu. 

Íhaldsflokkurinn lofar skattalækkunum en í
Economist segir að þær skattalækkanir séu svo litl-
ar að þær séu innan skekkjumarka. 

Í skoðanakönnun sem birtist á vef Financial
Times fyrr í vikunni kemur fram að 63 forstjórar
hafi skrifað blaðinu bréf og lýst yfir stuðningi við
Verkamannaflokkinn. Þeir segja að það ógni stöð-
ugleikanum að kjósa stjórnarandstöðuna. Á sama
vef er skoðanakönnun um það hvaða flokk lesendur
telji bestan fyrir viðskiptalífið. Um helmingur telur
að Íhaldsflokkurinn muni reynast því best og 36
prósent Verkamannaflokkurinn. Greinilega eru því
uppi skiptar skoðanir um hvaða flokkur styðji best
við viðskiptalífið. - dh

Bandaríski auðkýfingurinn
Malcolm Glazer er nú langt kom-
inn með að tryggja sér ráðandi
hlut í Manchester United knatt-
spyrnuliðinu. Aðdáendur eru allt
annað en sáttir og hafa stofnað
fyrirtæki til að berjast gegn yfir-
tökunni.

Glazer þarf að leggja fram
endanlegt tilboð fyrir 17. maí en
hann á nú þegar tæplega þrjátíu
prósent í hinu sögufræga félagi.
Aðdáendurnir hafa stofnað fyrir-
tækið Shareholders United og

vija ná að minnsta kosti tíu pró-
senta hlut í fyrirtækinu en með
því vilja þeir koma í
veg fyrir að innlausn-
arskylda myndist – en
þá myndi Glazer geta
eignast allt félagið.

Shareholders United hefur
haft samband við nokkra stærstu
fjárfestana í United en enn sem
komið er hefur félagið aðeins
yfir tveimur prósentum hluta-
fjár að ráða. Stuðningsmennirnir
hafa hins vegar tryggt sér stuðn-

ing nokkurra öflugra banka og
ættu því að eiga möguleika á því
að ná til sín stærri hlut.
Shareholders United safnar nú
hlutafjárloforðum til að styrkja
stöðu sína en stjórnendur hyggj-
ast svo nota hlutafé sitt sem
tryggingu fyrir frekar lánum til
aukinna kaupa.
- þk

Þann 4. maí 1979 tók Margrét
Thatcher við embætti forsætis-
ráðherra í Bretlandi og varð
fyrsta konan til að gegna emb-
ættinu. Hún var forsætiráð-
herra til 1990 þegar flokksmenn
hennar felldu hana sem leiðtoga
flokksins.

Hún var fyrsti breski forsæt-
isráðherrann til að sitja þrjú
kjörtímabil í Downingstræti 10,
aðsetri breska forsætisráðherr-
ans, frá því 1827 og er talin vera
einn merkasti stjórnmálamaður
síðustu aldar í Bretlandi.

Thatcher komst fyrst á þing
árið 1959 þegar hún náði kjöri
sem íhaldsmaður í Finchley kjör-
dæminu í Norður-Lundúnum.
Frami hennar í breskum stjórn-
málum var skjótur. Hún varð
skuggaráðherra árið 1967 í
stjórnarandstöðu og árið 1970
var hún gerð að ráðherra mennta
og vísinda í ráðuneyti Edwards
Heath. Árið 1975 var hún kjörin
leiðtogi Íhaldsflokksins. Þá var
ólga í bresku samfélagi, verkföll
tíð og efnahagur í lægð. Í kosn-
ingunum 1979 fóru íhaldsmenn
fram undir kjörorðinu „Verka-
mannaflokkurinn er ekki að
virka“ (Labour isn’t working) og
unnu sigur.

Helstu verkefni Thatcher í
upphafi ferils sín var stórfelld
einkavæðing á fjölmörgum svið-
um atvinnulífsins en það hafði í
auknum mæli fallið undir stjórn
ríkisins á árunum eftir síðari
heimsstyrjöld. Thatcher dró og
verulega úr áhrifum breskra
verkalýðsfélaga og hafði að
stefnu að lækka ríkisútgjöld. Það
gekk þó ekki eftir og voru ríkis-
útgjöld svipuð við lok valdatíma
hennar og upphaf.

Snemma á valdaferli sínum
stóð Thatcher frammi fyrir því
að ákveða hvernig bregðast ætti
við því þegar Argentínumenn
hertóku Falklandseyjar.
Thatcher ákvað að bregðast af
fullri hörku við innrásinni og
náði breski herinn eyjunum aft-
ur á sitt vald. Þessi harka
Thatcher í utanríkismálum náði
ekki aðeins til heimsveldisins
heldur einnig baráttunnar við
kommúnismann.

Hún var mikill bandamaður
Ronalds Reagan Bandaríkjafor-
seta, bæði í baráttunni við Aust-
urblokkina og eins í almennu
viðhorfi til hlutverks ríkisins. -
þk

S Ö G U H O R N I Ð

Thatcher verður 
forsætisráðherra Bretlands

Í skoðanakönnun sem birtist á vef Financial Times fyrr í vikunni kemur fram að 63
forstjórar hafi skrifað blaðinu bréf og lýst yfir stuðningi við Verkamannaflokkinn.

VERKAMANNAFLOKKURINN ÆTLAR AÐ FÆKKA EFTIRLITS-
STOFNUNUM Tony Blair forsætisráðherra Bretlands.

Lofa minni skriffinnsku
Úrslit bresku kosninganna hafa lítil áhrif á viðskiptalífið.
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Fyrirtæki Land Gengi Gjald- (Gengi Breyting
miðill gjaldmiðils)

BTC Búlgaría 373 Lev (41,6) –
Carnegie Svíþjóð 75 SEK (8,834) –
deCode Bandaríkin 5,69 USD (63,1) –
EasyJet Bretland 216,75 GBP (120,17) –
Finnair Finnland 6,3 EUR (81,21) –
French Connection Bretland 240,75 GBP (120,17) –
Intrum Justitia Svíþjóð 49,9 SEK (8,834) –
Low & Bonar Bretland 118,5 GBP (120,17) –
NWF Bretland 445 GBP (120,17) –
Scribona Svíþjóð 14,2 SEK (8,834) –
Singer & Friedlander Bretland 310,25 GBP (120,17) –
Skandia Svíþjóð 34,1 SEK (8,834) –
Somerfield Bretland 197,5 GBP (120,17) –
Miðað við gengi bréfa og gjaldmiða 2. maí 2005

Ú T R Á S A R V Í S I T A L A 1 0 0    + 0 %

JÁRNFRÚNNI LÍST EKKI Á BLIKUNA.
Margaret Thatcher mun hafa haldið í frí til
útlanda í aðdraganda kosninganna í Bret-
landi á morgun. Henni líst ekkert á mögu-
leika flokkssystkina sinna í kosningunum
enda hefur Íhaldsflokkurinn vart verið
svipur hjá sjón síðan hún lét af forystu.

Vilja stöðva yfirtöku
Stuðningsmenn Manchester United vilja ekki að

Bandaríkjamaður eignist félagið.
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Danska konungsfjölskyldan tap-
aði 185 milljónum íslenskra
króna í fyrra. Stærsti útgjalda-
liðurinn var brúðkaup krón-
prinsins og hinnar áströlsku
Mary Donaldson. Tekjur kon-
ungsfjölskyldunnar koma að
langstærstum hluta frá ríkinu
og kostaði konungsfjölskyldan
Dani hátt í 900 milljónir íslenska
króna á síðustu níu mánuðum
ársins.

Annar kostnaður sem talinn
er til er viðhaldskostnaður á
Fredensborgarhöllinni sem og
nýr bíll krónprinsins. 

Í dönskum fjölmiðlun er
spurt að því hvort konungsfjöl-
skyldan sé peningana virði.

Er þetta í fyrsta skipti sem
konungsfjölskyldan birtir árs-
reikning sinn en hann nær að-
eins yfir níu mánuði ársins því
að rekstrarárinu hefur verið

breytt. Rekstrarárið er nú al-
manaksárið. Ársreikningurinn
er prýddur margvíslegum upp-
lýsingum um konungsfjölskyld-
una og með myndum af fjöl-
skyldunni og helstu starfsemi

líkt og um venjulegt fyrirtæki sé
að ræða. Uppgjöri konungsfjöl-
skyldunnar er skipt í tvennt,
annars vegar í rekstur krón-
prinsins og hins vegar í rekstur
konungsfjölskyldunar. - dh

Tap á rekstri konungsfjölskyldunnar

Kostar danska 
ríkið hátt í milljarð

BRÚÐHJÓNIN Mary Donaldson og Friðrik krónprins Dana.
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USA Today
í flestum
eintökum
USA Today er það dagblað í
Bandaríkjunum sem hefur hvað
mesta útbreiðslu. Í lok síðasta
mánaðar hafði meðalupplag
blaðsins verið 2,3 milljón eintök
síðastliðna sex mánuði. Þar á eft-
ir er The Wall Street Journal
mest lesið og hafa þessi tvö blöð
yfirburði hvað varðar daglega
dreifingu.

Í þriðja sæti er New York
Times með rúmlega milljón ein-
tök að meðaltali í hverju upplagi.
Önnur blöð eru prentuð í færri
eintökum.

Samdráttur í dreifingu dag-
blaða í Bandaríkjunum var 1,9
prósent yfir sex mánaða tímabil.
Er það einn mesti samdráttur
undanfarin ár. – bg

1. USA Today 2.300
2. The Wall Street Journal 2.100
3. The New York Times 1.100
4. Los Angeles Times 908
5. The Washington Post 752
6. New York Daily News 736
7. New York Post 678
8. Chicago Tribune 574
9. Houston Chronicle 528
10. San Francisco Chronicle 469
*Í þúsundum eintaka

T Í U  S T Æ R S T U  D A G B L Ö Ð
B A N D A R Í K J A N N A *

Barist um
háloftin

Hörð barátta Boeing
og Airbus.

Helstu framleiðendur farþega-
flugvéla í heiminum, evrópska
Airbus fyrirtækið, og bandaríska
fyrirtækið Boeing, standa nú í

hatrammri bar-
áttu um við-
skipti við flug-
félög heims.

Í síðustu
viku tókst A380 vélin, stærsta
farþegaflugvél heims, á loft í
fyrsta sinn. Á sama tíma til-
kynnti Boeing um þrjár risastór-
ar vélapantanir. Boeing hefur
lagt áherslu á að framleiða lang-
drægar vélar á meðan Airbus
veðjar á að á næstu áratugum
verði meiri þörf á vélum sem
taka mikinn fjölda farþega.

Ljóst er að bæði félög hafa
lagt í miklar fjárfestingar og öllu
er tjaldað til í því skyni að selja
sem flestar pantanir.

Í nýjasta tölublaði Economist
segir að þrjár stjórar pantanir á
nýjustu vélum Boeing ættu að
vekja ugg hjá stjórnendum Air-
bus enda eru Boeing pantanirnar
frá fyrirtækjum sem hingað til
hafi valið Airbus. - þk

Statoil:

65 prósent í skatt
Norski olíurisinn Statoil hagn-
aðist um 200 milljarða króna
fyrir skatta á fyrstu þremur
mánuðum ársins. Hagnaður
tímabilsins eftir skatta var um
68 milljarðar króna og jókst um
44 prósent frá sama tíma í
fyrra. Félagið greiðir um 130
milljarða í skatta til norska
ríksins. Meginástæða góðrar af-
komu er hátt heimsmarkaðs-
verð á eldsneyti.

Norska ríkið er langstærsti
eigandi Statoil með 70 prósenta
hlut. Hlutabréf Statoil hækkuðu
við tíðindin, enda var uppgjörið
betra en búist var við. - eþa



Stöðugt áreiti í formi símhring-
inga, tölvupósts og smáskilaboða
hefur ekki aðeins truflandi áhrif
á vinnu heldur dregur það bein-
línis úr hæfileika fólks til að
leysa úr verkefnum.

Ný rannsókn, sem sagt er frá í
New Scientist, leiðir í ljós að
greindarvísitala manna lækkar
um tíu stig þegar þeir eru í um-
hverfi þar sem þeir verða fyrir
stöðugu áreiti í formi tölvupósts
og símhringinga. Gildir einu
hvort þeir svari símanum eða lesi
tölvupóstinn. Það að vita af áreit-
inu er nóg til þess að lækka
greindarvísitöluna.

Borinn var saman hæfileiki
manna til að leysa þrautir annars
vegar í venjulegu skrifstofuum-
hverfi og hins vegar í algjörri
kyrrð.

Í rannsókninni kom í ljós að
heimska karlmanna eykst helm-
ingi meira en heimska kvenna
þegar áreitið er til staðar.

Niðurstaðan er áhugaverð
meðal annars í ljósi þess að ný-
lega var gerð sambærileg rann-
sókn þar sem tilraunadýr voru
fengin til að leysa þrautir undir
áhrifum kannabisefna. Sú rann-
sókn leiddi í ljós að greindarvísi-
tala lækkar um fimm stig þegar
menn eru undir slíkum áhrif-
um. – helmingi minna
en þegar þeir eru
undir stöðugu upp-
lýsingaáreiti í venjulegu
skrifstofuumhverfi. - þk
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Þórlindur Kjartansson
skrifar

Skoðanakannanir og ýmiss konar viðhorfskannan-
ir meðal almennings og afmarkaðra hópa geta ver-
ið uppspretta verðmætra upplýsinga. Í stjórnmál-
um er fylgst grannt með því hvernig viðhorf al-
mennings til manna, málefna og flokka breytist og
í verslun og viðskiptum eru slíkar kannanir ekki
síður mikilvægar.

Um áratugaskeið hafa símakannanir verið tald-
ar áreiðanlegasta tækið til þess að meta skoðanir
fólks á hinum ýmsu málum. Nú kann hins vegar að
verða breyting þar á og netið að taka við.

„Það sem hefur verið meginvandamálið við net-
kannanir er stjórnun á úrtakinu. Það er svo mikið
lykilatriði að það hefur komið vondu orði á net-
kannanir yfirleitt. Ef þú hefur ekki stjórn á úrtak-
inu þá veistu ekki hvað þú hefur í höndunum,“ seg-
ir Hafsteinn Már Einarsson hjá IMG Gallup.

Við framkvæmd skoðanakönnunar er ákaflega
mikilvægt að þess sé gætt að hópurinn sem svarar
sé mjög líkur því sem almennt gerist – með öðrum
orðum að úrtakið sé handahófskennt. Þetta er
miklum mun mikilvægara heldur en að úrtakið sé
stórt. Það er til dæmis ekki talið að mikið sé að
marka kynlífskannanir Durex-smokkafyrirtækis-

ins, sem gerðar eru á netinu og vekja mikla at-
hygli, þótt gríðarlegur fjöldi svari spurning-

um fyrirtækisins á heimasíðu þess. Ástæð-
an er sú að ekki er talið líklegt að þeir sem
heimsækja heimasíðu Durex séu dæmi-
gerðir fyrir allan almenning.
Til þess að tryggja að könnun endurspegli

viðhorf alls almennings þarf ekki aðeins að
tryggja að úrtakið sé handahófskennt heldur þurfa
að berast svör frá hópi sem einnig endurspeglar al-
menning. Miðað hefur verið við að símakannanir
séu áreiðanlegar ef sjötíu prósent af heildarúrtak-

inu svara en á síðustu árum hefur orðið stöðugt
erfiðara að ná sambandi við fólk og því hefur svar-
hlutfallið lækkað. „Við sjáum að það eru hópar sem
er erfiðara að ná í. Fólk er mikið erlendis og er
ekki mikið heima hjá sér,“ segir Hafsteinn.

Vegna þessarar þróunar er nú unnið að því að
nálgast fólk með öðrum hætti. Art Schalk, hjá
Outcome.is sem meðal annars selur hugbúnað til
skoðanakannana, segir að nú sé svo stór hluti Ís-
lendinga nettengdur að útsendir spurningalistar á
tölvupósti séu raunhæfur möguleiki. Nýlega gerði
Reykjanesbær samning við Outcome um þjónustu
sem felur meðal annars í sér að kannanir verða
gerðar á netinu til að leiðbeina bæjaryfirvöldum í
ákvarðanatöku.

Art segir að vissulega séu annmarkar á net-
könnunum. „Svarhlutfallið hefur lækkað í síma-
könnunum og almenningur virðist vera tilbúinn að
taka þátt í rafrænum könnunum. Með þróun þess-
arar tækni getur hún orðið jafngóð og símakannan-
ir,“ segir hann.

Hafsteinn Már segir að hjá IMG Gallup hafi
einnig átt sér stað þróun í þá átt að gera kannanir á
netinu sem gefi jafn áreiðanlegar niðurstöður og
símakannanir.

Skoðanakannanir
að færast yfir á netið
Símakannanir hafa um áratugaskeið verið taldar besta
leiðin til að mæla skoðanir og viðhorf fólks. Netkannanir
hafa slæmt orð á sér en vera má að þær séu framtíðin.

Rifist um Darwin og
uppruna tegundanna
Íhaldsmenn í Bandaríkjunum vilja ekki að börn-
um sé kennt að dýr hafi þróast heldur að þau
hafi birst fullsköpuð á jörðinni.

Stjórnendur fyrirtækja sem und-
irbúa ferðamannaiðnað í geimn-
um eru sannfærðir um að brans-
inn muni vaxa stjarnfræðilega
strax á fyrstu árunum þegar al-
menningi verður boðið að kaupa
slíkar ferðir.

Burt Rutan, sem hannaði
SpaceShipOne, telur að eftir
rúman áratug muni yfir hundrað
þúsund manns kaupa geimferðir
sér til dægrardvalar. Ferðirnar
verða að öllum líkindum mjög
stuttar. Fólki verður skotið upp
og það upplifir þyngdarleysi í
nokkrar mínútur, fær mjög gott
útsýni yfir bláu plánetuna og
lendir skömmu síðar.

Stjórnendur fyrirtækja í
geimbransanum óttast þó að
stjórnvöld muni setja svo strang-
ar reglur um geimflug að slíkar
ferðir verði of dýrar til að þær
standi undir sér. - þk

HAFSTEINN MÁR EINARSSON IMG Gallup notast bæði við síma-
og netkannanir og vinnur að því að bæta áreiðanleika kannana á
netinu.

ART SCHALK Outcome.is framleiðir meðal annars hugbúnað sem
gerir notendum kleift að gera kannanir og býr yfir stóru safni af net-
föngum sem hægt er að nýta.
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Yfirvöld menntamála í banda-
ríska fylkinu Kansas fara um
þessar mundir í saumana á því
hvort breyta skuli áherslum í vís-
indakennslu í skólum. Íhalds-
menn vilja margir að kennd verði
sköpunarsagan úr biblíunni frek-
ar en þróunarkenning Darwins.

Fyrir sex árum vakti það
mikla athygli þegar yfirvöld
skóla í fylkinu tóku ákvörðun um
að þróunarkenningin yrði alls
ekki kennd. Þess í stað yrði því
haldið fram að dýrategundur nú-
tímans hefðu sprottið fram full-
mótaðar í heiminn. Nú hafa
íhaldsmenn á ný náð meirihluta í
kennslumálanefnd fylkisins og
hyggjast taka til hendinni við að
hrekja þróunarkenninguna á
þingnefndarfundum.

Fjölmörg samtök vísinda-
manna hafa fengið boð um að
flytja vitnisburð fyrir nefndinni
en vísindamennirnir ætla ekki að
láta sjá sig. Þeir líta svo á að hug-
myndin um að kenna sköpunar-

söguna sé svo fjarstæðukennd að
engin þörf sé á að ræða hana
frekar – allra síst við íhaldssama
stjórnmálamenn sem vilja skoða
vísindin út frá trúarlegum for-
sendum. - þk

VORU RISAEÐLURNAR TIL Hörðustu
andstæðingar þróunarkenningarinnar
halda því fram að steingervingar risaeðla
séu einfaldlega blekking sem ætlað sé að
grafa undan sköpunarsögu biblíunnar.

Geimflugi spáð
miklum hæðum

Næsta kynslóð á Nokia símum hefur innbyggð-
an harðdisk sem getur geymt allt að fjórum
gígabætum af gögnum. Þetta er svipað
magn og á iPod mini spilaranum.

Gert er ráð fyrir að síminn verði kominn
á markað fyrir árslok en ásamt MP3 spilar-
anum verður síminn með innbyggðri mynda-
vél og margvíslegum skrifstofuhugbúnaði eins
og dagatali og utanumhaldi um tengiliði.

Fleiri símar úr N-línunni munu koma á markað í ár en
áætlanir Nokia gera ráð fyrir töluverðum vexti í sölu farsíma. - þk

Nokia símar með MP3

Leyndardómur um Gíbraltarapa:

Voru fluttir frá Afríku
Aðeins á einum stað í Evrópu lifa
apar í villtri náttúru. Þetta er á
grjótklettinum Gíbraltar við
mynni Miðjarðarhafsins. Vís-
indamenn hafa lengi velt vöngum
yfir uppruna þessara frænda
okkar mannfólksins en nú hafa
nýjar upplýsingar komið á dag-
inn.

Gíbraltar er bresk nýlenda og
gegndi mikilvægu hernaðarlegu
hlutverki í síðari heimsstyrjöld-
inni. Þá var aðeins vitað um þrjá
apa á svæðinu en samkvæmt hjá-
trú á svæðinu myndu Bretar
missa Gíbraltar ef aparnir dæju
út.

Til að bregðast við þessu tók
Winston Churchill forsætisráð-
herra Bretlands ákvörðun um að

láta flytja stóran hóp apa frá Al-
sír og Marokkó til Gíbraltar, enda
eru þar enn apar og ekki misstu
Bretar stjórn á klettinum í
heimsstyrjöldinni. - þk

APAR Á GÍBRALTAR Churchill lét flytja
apa á klettinn þar sem hjátrú sagði að Bret-
ar misstu Gíbraltar ef aparnir dæju út.
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DREGUR ÚR GREIND Mun erfiðara er að
leysa flókin verkefni undir áreiti frá síma og
tölvupósti heldur en í umhverfi þar sem al-

gjör kyrrð ríkir.
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Tölvupóstur verri en hass
Stöðugt áreiti frá síma og tölvupósti lækkar greindarvisitölu meira en hass.



Búist er við að samanlagðar aug-
lýsingatekjur tveggja stærstu
netfyrirtækjanna, Google og Ya-
hoo, verði svipaðar og saman-
lagðar auglýsingatekjur þriggja
stærstu bandarísku sjónvarps-
s t ö ð v a n n a ;
ABC, CBS og
NBC.

G o o g l e
tók upp á
þeirri nýj-
ung í síðustu
viku að hefja
uppboð á auglýsingum. Þegar
slegin eru inn leitarorð í Google
birtast auglýsingar í hliðardálki
í samræmi við það eftir hverju
er leitað. Þetta getur í mörgum
tilvikum verið mjög góð auglýs-

ing. Til dæmis getur verið afar
heppilegt að birta auglýsingu frá
hóteli í Bangkok þegar leitað er
eftir upplýsingum um ferða-
mennsku í Tælandi.

Netfyrirtæki á borð við
Google búa yfir

g r í ð a r -
l e g u
m a g n i
u p p l ý s -
inga um

netnotkun
og geta því

leiðbeint aug-
lýsendum og greint

markhópa á mun nákvæmari
hátt en hægt er að gera í venju-
legum ljósvaka- og dagblaðaaug-
lýsingum. - þk
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Með því að láta Póstinn sjá um 
allan pakkann sparar þú rekstrar-
kostnað. Pósturinn kemur á 
fyrirfram ákveðnum tíma, tekur 
allar sendingar og skilar þeim 
fljótt og örugglega til viðtakenda. 
Hafðu samband við sölufulltrúa 
í síma 580-1090 eða í netfangið 
solufulltruar@postur.is og fáðu 
nánari upplýsingar.

www.postur.is
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MetroNet er ný lausn í gagna-
flutningum sem Og Vodafone
og Orkuveita Reykjavíkur
standa að. Um er að ræða nýja
kynslóð IP Borgarnets sem
tryggir flutning á þjónustu um
ljósleiðara og kopar. Má þar
nefna háhraðanettengingu, tal-
símaþjónustu, samtengingu
fyrirtækjaneta, myndfundi,
hýsingarþjónustu og upplýs-
inga- og sjónvarpsefni. 

Lína.Net, sem var dóttur-
fyrirtæki Orkuveitu Reykja-
víkur, stóð að uppbyggingu
Borgarnetsins á sínum tíma.
Og Vodafone og Orkuveita
Reykjavíkur hafa sameinast
um rekstur og frekari upp-
byggingu Borgarnetsins undir
nýju heiti: MetroNet. 

Örn Orrason, framkvæmdastjóri fjarskiptasviðs Og Vodafone, segir MetroNetið í raun vera grunn að
gagnaflutningum fyrir öll fyrirtæki. „Þau kaupa einn tengil inn á netið fyrir alla kerfisþjónustu í nánustu
framtíð og skiptir þá ekki máli hvort það er um kopar eða ljósleiðara,“ segir hann. - dh

Borgarnetið fær nafnið MetroNet

NOTENDUR ÞURFA SÍFELLT MEIRI HRAÐA

Enginn veit hví
froskarnir springa
Froskar í Hamborg í Þýskalandi
hafa margir orðið fyrir því óláni á
síðustu vikum að blása upp og
springa. Vitað er um meira en þús-
und tilfelli þessa.

Öll tilfellin hafa átt sér stað um-
hverfis tjörn nokkra í borginni en
vísindamenn er enn sem komið er
grunlausir um hverjar ástæðurnar
séu.

Rannsóknir á vatninu og um-
hverfi hafa ekki leitt í ljós neitt
óeðlilegt og froskarnir virðast ekki
vera veikir. Íbúum í Hamborg hef-
ur verið ráðlagt að vera ekki á ferli
í kringum tjörnina en enginn þeir-
ra hefur blásið út og sprungið. - þk

Steve Jobs í hefndarhug
Refsar útgáfufélagi fyrir útgáfu ævisögu.

Steve Jobs, forstjóri Apple, er lítt hrif-
inn af því uppátæki útgáfufélagsins
Wiley & Sons að gefa út ævisögu for-
stjórans. Í hefndarskyni hefur hann
lagt bann við því að bækur útgáfufé-
lagsins séu seldar í verslunum Apple.

Höfundur bókarinnar, Jeffrey
Young, veit ekki hvaðan á sig stendur
veðrið og heldur því fram að ævisagan
sé að mestu leyti mjög jákvæð í garð
viðfangsefnisins. „Ég hélt að bókin
væri mjög jákvæð. Í henni er fjallað
um einkalíf Jobs og baráttu hans við
krabbamein. Ég myndi ekki segja að

neitt í henni sé hneykslanlegt. Þetta
kemur mér allt í opna skjöldu,“ segir
Young í viðtali við AP fréttastofuna.

Fjölmargar bækur um tækni- og
tölvumál frá útgáfufélaginu hafa verið
seldar í verslunum Apple og segjast
útgefendurnir vonsviknir yfir afstöðu
Apple í málinu en segjast munu standa
með höfundi ævisögunnar þrátt fyrir
óþægindin. - þk

SKAPSTÓR FORSTJÓRI Vill ekki að ævi-
saga um sig komi út og neitar að selja bæk-

ur frá útgefandanum í Apple búðum.
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Gríðarlegur vöxtur
í netauglýsingum
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Skráning tískukeðjunnar Mosaic Fashions
sætir tíðindum, bæði fyrir fyrirtækið sjálft,
aðaleiganda þess og íslenska markaðinn.
Ekki hefur verið skráð nýtt fyrirtæki í Kaup-
höllina frá því að Flaga fór á markað og þrátt
fyrir verðmætaukningu félaga í Kauphöll-
inni og útgáfu nýs hlutafjár á síðasta ári hef-
ur umræðan um Kauphöllina fremur ein-
kennst af afskráningu fyrirtækja en ný-
skráningu.

Sama má segja um Baug sem hefur keypt
fyrirtæki í Bretlandi og skráð þau af mark-
aði. Nú kemur fyrirtækið með félag á mark-
að sem það hefur unnið að uppbyggingu á
undanfarin misseri. Jón Ásgeir Jóhannesson,
forstjóri Baugs, segir Mosaic of lítið til þess
að ná þeirri athygli sem það verðskuldar á
breska markaðnum. „Reynslan sýnir að góð
fyrirtæki í smásölugeiranum fá ekki þá at-
hygli sem þau eiga skilið nema að veltan sé
yfir milljarð punda.“ Hann segir að við það
bætist að stíft sé horft á fyrirtæki í smásölu
á breska markaðnum og fjölmiðlar hafi mik-
inn áhuga á félögum í greininni. „Menn hafa
barið þessi félög sundur og saman fyrir lítils-
háttar frávik í rekstrinum.“ Hann segist bú-
ast við að skráning Mosaic hér á landi muni
vekja talsverða athygli í Bretlandi. „Fjöl-
miðlar gerðu mikið úr því að rússnesk versl-
unarkeðja skráði sig á markað í London og þá
töluðu menn um að London væri miðstöð
hlutabréfa í heiminum.“

ALÞJÓÐLEG TÍSKUKEÐJA
Baugur keypti Oasis árið 2003 og endurfjár-
magnaði félagið. Oasis keypti síðan Karen
Millen og úr varð fyrirtækið Mosaic sem á
fjórar tískukeðjur: Oasis, Karen Millen,
Whistles og Coast. Hlutfjárútboðinu nú,
ásamt skuldbréfaútboði, er ætlað að endur-
fjármagna og lækka skuldir og þar með fjár-
magnskostnað fyrirtækisins. Mosaic rekur
600 verslanir og er með á sjötta þúsund
starfsmenn. Jón Ásgeir segir Baug og aðra
stærstu fjárfesta ekki á leið að yfirgefa fé-
lagið. Núverandi eigendur hyggjast ekki selja
neitt af sínum hlut og nýtt hlutafé er hrein
viðbót. Hann segir stefnuna setta á vöxt. Enn
séu þónokkur vaxtartækifæri fyrir einstök
merki Mosaic í Bretlandi, en Mosaic ætli sér
stóra hluti sem alþjóðleg verslunarkeðja.
„Við viljum sjá félagið í sambærilegum hópi
og alþjóðlegar verslunarkeðjur eins og Henn-
es og Mauritz.“ 

GAMALREYNDUR Í TÍSKUNNI
Derek Lovelock, forstjóri Mosaic, er gamal-
reyndur í tískubransanum og hefur starfað
við tískuverslun í yfir þrjátíu ár. Hann hefur
lagt áherslu á að fjögur vörumerki bjóði upp
á meiri stöðugleika í rekstri. Endrum og sinn-
um komi það fyrir hjá einstöku vörumerki að
vörulína hitti ekki í mark. Sem dæmi um
þetta er NEXT þar sem vörulína brást algjör-
lega eitt tímabilið. Líkurnar á að slíkt gerist
hjá fleirum en einu merki á sama tíma eru
hins vegar litlar. Undir þetta tekur Meg Lust-
man, framkvæmdastjóri stefnumörkunar hjá
Mosaic. „Við værum tæplega að tala um
skráningu á markað ef Karen Millen og
Whistles hefðu ekki verið keypt inn í sam-
stæðuna.“ Bretland er langstærsta markaðs-
svæði Mosaic, stendur fyrir 78 prósent af
sölu fyrirtækisins. Mosaic er með tveggja
prósenta markaðshlutdeild í Bretlandi. „Við
sjáum tækifæri í Bretlandi, sérstaklega hjá
Whistles og Coast.“ 

Vöxtur hagnaðar fyrir af-
skriftir og fjármangsliði hefur
verið 27 prósent að meðaltali
undanfarin þrjú ár. Söluaukn-
ingin hefur numið þrettán pró-
sentum á sama tímabili.

KÍNA OG NORÐUR EVRÓPA
Derek Lovelock segir spenn-
andi að kynna fyrirtækið fyrir
íslenskum fjárfestum. „Þau
viðbrögð sem við höfum fengið
eftir komuna eru frábær. Ég
held að við höfum vanmetið
mikilvægi þessarar skráningar
fyrir kauphöllina hér. Við höf-
um að sjálfsögðu verið upptek-
in af mikilvægi skráningarinn-
ar fyrir Mosaic.“ 

Karen Millen og Oasis hafa
verið að hasla sér völl á alþjóða-
markaði. Til að mynda eru 34 Oasisbúðir í
Kína. Derek segir að Oasis sé einnig mjög
sterkt merki á Norðurlöndum. „Norður Evr-
ópa hentar okkur vel því við þurfum litlu að
breyta í vörulínum okkar fyrir þann markað.
Í Kína stefnum við að því að Oasisbúðir verði
komnar yfir hundrað vorið 2006. Það er stór
fjárfesting og mikil tækifæri.“ Hann segir
Karen Millen sérlega evrópskt merki. „Karen
Millen gengur óvenjulega vel í Bandaríkjun-
um, miðað við að það er breskt merki.“

Baugur verður áfram stærsti hluthafinn í
Mosaic með 36,6 prósenta hlut eftir hlutafjár-
aukninguna. Derek segir fyrirtækið njóta eig-
andans í að koma að verslunum í öðrum fjár-
festingum fyrirtækisins svo sem Magasin du
Nord. „Sú búð hefur farið geysilega vel af
stað.“

VERÐIÐ SAMBÆRILEGT
Derek Lovelock vefst ekki tunga um tönn
þegar hann er spurður hvers vegna Íslend-
ingar ættu að fjárfesta í Mosaic Fashions.
„Það sem gerir okkur sésök, fyrir utan að
verða eina smásölufyrirtækið á markaði hér,
er að með skráningunni opnast tækifæri til
þess fyrir fjárfesta að eignast hlut í tísku-
keðju um leið og áhættan er minnkuð með því
að fjögur sterk vörumerki eru innan fyrir-
tækisins.“

Stjórnendur Mosaic eru spenntir að sjá
hvernig breskir fjölmiðlar og markaðsaðilar
muni bregðast við því að félagið verði skráð á

Íslandi. Richard Glanville,
fjármálstjóri segir að eflaust
muni einhverjir telja að þeir
komi hingað vegna þess að
þeir fái gott verð fyrir hluta-
bréfin. „Það er alls ekki raun-
in og verðbilið er ekki miðað
við það. Verðið á bréfunum er
sambærilegt við það sem
gengur og gerist í Bretlandi.
Við viljum sjá bréfin hækka
eftir að þau hafa verið skráð.“
Eftir skráningu verður það
markaðarins að meta fyrir-
tækið. Vilji Mosaic auka hluta-
fé í framtíðinni til þess að
mæta fjárfestingum við frek-
ari vöxt fyrirtækisins mun
það gert á grundvelli þess
verðmiða sem markaðurinn

hefur sett á félagið.
Skráning Mosaic er ekki síður spennandi

fyrir Kauphöll Íslands. „Í fyrsta lagi er
skráningin ánægjuefni vegna þess að ekki
hefur verið mikið um nýskráningar undan-
farin misseri. Mosaic er fyrsta félagið af
nokkrum sem við gerum ráð fyrir að verði
skráð á næstunni,“ segir Þórður Friðjónsson,
forstjóri Kauphallarinnar. „Þetta sýnir að
markaðurinn hér er öflugur og þessi skrán-
ing gæti rutt brautina fyrir skráningu ann-
arra erlendra félaga.“ 

Kauphöllin kemst í tísku
Skráning Mosaic Fashions í Kauphöll Íslands er góð tíðindi fyrir fyrirtækið og Kauphöll Íslands.
Hagnaður Mosaic fyrir afskriftir og fjármagnsliði er svipaður og hjá Símanum. Gert er ráð fyrir að
verðmæti félagsins við skráningu á markað verði hátt í fjörutíu milljarðar króna. Hafliði Helgason
fjallar um fyrirtækið og skráninguna.

HORFT TIL FRAMTÍÐAR
Mosaic Fashions stefnir að
örum vexti á næstu árum.

Derek Lovelock og hans fólk
stefna að því að gera vöru-
merki tískukeðjunnar þekkt

um allan heim. Mosaic rekur
600 verslanir víða um heim

og stefnt er að því að sala
fyrirtækisins verði yfir fimm-
tíu milljarðar á yfirstandandi
ári og hagnaður fyrir afskrif
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Stærstu hluthafar
Mosaic eftir hlutafjár-

útboð
Baugur 36,6%
KB banki 9,8%
Derek Lovelock 7,9%
Kevin Stanford 6,4%
Karen Millen 6,4%
Richard Glanville 4,0%
Jane Woolf 3,4%
Kaupthing Lux. 3,0%
Zaboo Ltd. 2,7%
Meg Lustman 1,4%
Aðrir 5,4%
Nýtt hlutafé 13,0%

▲





Á upphafsárum hlutabréfamarkaðarins á
Íslandi léku sjávarútvegsfélög stórt hlut-
verk og voru vinsæll fjárfestingakostur.
Flest urðu útgerðarfélögin árið 1999 þegar
24 fyrirtæki voru skráð í Kauphöllinni.
Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan en
í dag eru aðeins þrjú hefðbundin sjávarút-
vegsfyrirtæki eftir í Kauphöllinni, HB
Grandi, Vinnslustöðin og Þormóður rammi
– Sæberg.

Í árslok 2003 voru fimmtán félög innan
vísitölu sjávarútvegs og nam mark-
aðsvirði þeirra um 75 milljörðum króna.
Nákvæmlega ári síðar hafði félögum í
vísitölunni fækkað í tíu en markaðsvirði
aukist um tólf milljarða króna. Þróunin
hefur verið félögum innan vísitölunnar
mjög óhagfelld á þessu ári. Hraðfrystistöð
Þórshafnar og Tangi hafa verið afskráð á
þessu ári og fljótlega bætist Samherji,
sem er 20 milljarðar að markaðsvirði, í
hópinn. Eftir í vísitölunni verða því Fisk-
eldi Eyjafjarðar, Fiskmarkaður Íslands,
HB Grandi, SH, SÍF, Vinnslustöðin og Þor-
móður rammi – Sæberg.

ÚR TÍSKU
Fjölmargar skýringar eru gefnar fyrir því
af hverju sjávarútvegur datt úr tísku sem
fjárfestingarkostur. Friðrik Már Baldurs-
son tók saman nokkra þætti sem skýra

áhugaleysi fjárfesta fyrir greininni og
kynnti á ráðstefnu Kauphallar Íslands um
sjávarútveg í nóvember síðast liðnum.
Hann nefndi meðal annars að lítill seljan-
leiki hlutabréfa fylgdi litlum félögum, arð-
semi sjávarútvegsfyrirtækja væri lág og
sveiflukennd, markaðsvirði hefði hækkað
mun minna en í öðrum geirum sem þættu
meira spennandi, sjávarútvegsfélög væru
á litlum vaxtarmarkaði en greiddu samt
lítinn arð og síðast en ekki síst sú pólitíska
umræða sem einkenndi fiskveiðistjórnun-
arkerfið.

Friðrik Már benti á að greinin sé háð
ýmsum þáttum sem takmarki aðgang og
vöxt hennar. Einstökum útgerðum er
óheimilt að fara yfir ákveðið hámark afla-
heimilda í hverri tegund, kvótaþak tak-
markar aðgang allrar greinarinnar að
fiskimiðunum og beinar erlendar fjárfest-
ingar eru óheimilaðar.

SLÖK ÁVÖXTUN
Hlutabréf í sjávarútvegsfyrirtækjum hafa
gefið minni ávöxtun en hlutabréf í öðrum
geirum. Um það verður ekki deilt. Frá
1999 til 2004 hækkaði vísitala sjávarút-
vegs um 12,1 prósent samanborið við 107
prósenta ávöxtun úrvalsvísitölu Kauphall-
arinnar

Ávöxtun á hlutabréfum í Samherja sýn-
ir glögglega að verðmyndun á bréfum í fé-
laginu hefur verið mun lægri en hjá öðrum
félögum í úrvalsvísitöluni. Samherji, sem
fór á markað fyrir átta árum, var skráður
á genginu um níu krónur á hlut en það
verð sem boðið er við núverandi yfirtöku
er 12,1.

Þegar forsvarsmenn Samherja til-
kynntu um yfirtökuna á félaginu nefndu
þeir að áhugaleysi fjárfesta og greiningar-
aðila væri ein helsta höfuðorsökin. Svo-

kallaðir stofnanafjárfestar eins og lífeyr-
issjóðir hafa sýnt greininni lítinn áhuga og
sett peninga í hlutabréf sem gefa hærri
ávöxtun. Björgólfur Jóhannsson, forstjóri
Síldarvinnslunnar í Neskaupstað, sagði á
aðalfundi félagsins í fyrravor að „þrátt
fyrir gríðarlega hagræðingu á undanförn-
um árum, með tilheyrandi áhrifum á ýms-
ar byggðir í landinu, er álit þeirra sem
teljast hafa vit á málunum að afkoma fyr-
irtækja í grein-
inni sé óviðun-
andi.“

Og þá kemur
að því af hverju
Samherjamenn
vilja fara af
markaði.

STJÓRNENDUR
SJÁ SÉR LEIK Á
BORÐI
Gagnvart stjórn-
endum og eig-
endum sjávarút-
vegsfélaga ligg-
ja mörg sjónar-
mið sem hafa
beinlínis hvatt þá til að taka félög af mark-
aði eða sameinast öðrum. Minnkandi áhugi
fjárfesta og lítil viðskipti með bréf félag-
anna eru ein skýring. Einnig hafa stjórn-
endur sumra félaganna metið það svo að
félögin væru of lágt verðlögð, að marks-
verði þeirra
væri stundum
langt undir upp-
l a u s n a r v i r ð i
þeirra. Með því
að selja afla-
heimildir í bút-
um fengist
hærra verð en
bókfært virði
kvótans. Þá hafa
ennfremur verið
kjöraðstæður til
að taka félög af
markaði vegna
hagstæðra lána-
m ö g u l e i k a ,
lágra vaxta og sterkrar krónu. Þörfin fyr-
ir félög að sækja sér hlutafé hefur vikið
fyrir ódýrara lánsfé.

Síðast en ekki síst hafa forsvarsmenn
sjávarútvegsfyrirtækja óttast óvinveittar
yfirtökur, það er að aðrir fjárfestar nái
völdum yfir félaginu og geri það sem þeim
sýnist. Því hafa menn í sumum byggðar-
lögum brugðið á það ráð að kaupa upp út-
gerðarfélagið til að halda yfirráðum yfir
því og halda kvótanum innan byggðarlags-
ins. Hinir svokölluðu „óvinir“ hafa þá ver-
ið bankar, fjárfestingarfélög eða önnur
sjávarútvegsfyrirtæki sem hafa séð færi á
því að eignast útgerðarfélagið, losa um
eignir þess og færa kvóta.

SKULDSETTAR YFIRTÖKUR
Gera má ráð fyrir að um 45 milljarðar
króna hafi verið notaðir til að kaupa upp
bréf smærri hluthafa við yfirtöku í sjávar-
útvegsfélögum frá árinu 2004 til þessa árs.
Eimskipafélagið fékk 19,5 milljarða fyrir
sinn snúð þegar það seldi Harald Böðvars-
son (HB), Skagstrending og ÚA í janúar
2004. Stærsta yfirtaka þessa árs stendur
nú yfir en það eru kaup stærstu hluthafa
Samherja á bréfum annarra hluthafa. 
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Ár Félag Áætluð upphæð* Tegund Kaupendur

2005 Samherji 8.942 Yfirtaka Fjárfestingafélagið Fjörður, Fjárfestingarfélagið Fylkir
2005 Hraðfrystistöð Þórshafnar 1.758 Yfirtaka Símatún ehf.
2005 Tangi 1.206 Samruni HB Grandi
2004 ÚA 9.000 Yfirtaka Tjaldur ehf.
2004 HB 7.800 Yfirtaka Grandi
2004 Þorbjörn Fiskanes 5.600 Yfirtaka ÓK-1 eignarhaldsfélag ehf.
2004 Skagstrendingur 2.700 Yfirtaka Fiskiðjan Skagfirðingur
2004 Hraðfrystihúsið Gunnvör 2.547 Yfirtaka YT ehf.
2004 Sílarvinnslan 2.034 Yfirtaka Samherji, Samv.f. Útg.m**, Snæfugl ehf., Gjögur ehf., Kaldbakur
2004 Eskja 1.967 Yfirtaka Hólmi ehf.
2004 Guðmundur Runólfsson 552 Yfirtaka G.R. útgerð ehf.
Samtals 44.106
* í milljónum króna   ** Samvinnufélag útgerðarmanna

Y F I R T Ö K U R  O G  S A M R U N A R  2 0 0 4 - 2 0 0 5

Á fimmta tug milljarða króna hefur verið varið til
að yfirtaka og afskrá sjávarútvegsfélög frá árs-
byrjun 2004. Mikil skuldsetning stendur nýsköpun
í greininni fyrir þrifum. Eggert Þór Aðalsteinsson
fjallar um vanda sjávarútvegsfélaga á hlutabréfa-
markaði.

Kauphallarflaggskipin týna
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H L U T F A L L  S J Á V A R A F U R Ð A  
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ÚTVEGURINN
YFIRTEKINN
Ellefu félög hafa
verið yfirtekin
eða sameinast
frá ársbyrjun
2004. Yfirtakan á
ÚA var stærst
upp á níu millj-
arða en það er
svipuð upphæð
og stærstu eig-
endur Samherja
greiða fyrir félag-
ið.



Við yfirtöku eru félög skuldsett, eigið fé er
notað að hluta til kaupanna með því að auka
skuldir. Því hefur verið fleygt fram að eigið
fé þeirra sjávarútvegsfélaga, sem hafa verið
yfirtekin og afskráð á síðustu árum, hafi
minnkað um 30-40 milljarða króna. Ef það er
rétt hefur stór hluti af heildar eiginfé sjávar-
útvegsfyrirtækja horfið. Þetta á ekki ein-
göngu við félög sem tekin hafa verið af mark-
aði. Einnig hefur þessi þróun gerst hjá skráðu
félögunum sem eru á markaði. Skuldir
Granda jukust við sameininguna við HB og
Ráeyri, sem eignaðist nær helming hluta-
bréfa í Þormóði ramma – Sæberg og hefur
notað háar arðgreiðslur frá félaginu til að
borga af skuldum sem mynduðust við kaupin.
Aukin skuldsetning takmarkar nýsköpun og
fjárfestingar í grein sem þarf á tæknivæðin-
gu og nýsköpun að halda eins og allar aðrar
atvinnugreinar. Þessi þróun hlýtur að vekja
upp spurningar um hvernig íslensku sjá-

varútvegur muni þróast í harðri samkeppni
við aðrar fiskveiðiþjóðir.

ÓHEILLAÞRÓUN
Róbert Guðfinnsson, stjórnarformaður Þor-
móðs ramma – Sæbergs á Siglufirði, er
óhress með þá þróun sem orðið hefur á hluta-
bréfamarkaði en hann er þeirrar skoðunar að
sjávarútvegur eigi heima í Kauphöllinni.
Hann viðurkennir að afkoman sé sveiflu-
kennd og reksturinn háður mörgum ólíkum
þáttum sem erfitt geti verið að eiga við. Ró-
bert bendir á að gífurleg hagræðing hafi átt
sér stað í sjávarútvegi á undanförnum árum
og engin sé að biðja um aðstoð frá stjórn-
völdum. „Nú laga menn sig að þeim aðstæð-
um sem eru hverju sinni en biðja ekki um
gengisfellingu frá stjórnvöldum,“ segir
hann. „Ef þörf er á þá munum við hagræða
enn meira og hætta rekstri óarðbærra ein-
inga.“

Árni Vilhjálmsson, stjórnarformaður HB
Granda, er sama sinnis og vill ekki sjá sjáv-
arútveginn á leiðinni út úr Kauphöllinni.
Engin áform eru uppi um að afskrá Granda
að hans sögn.

Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallar-
innar, hefur einnig lýst sams konar óánægju
en hefur ekki miklar áhyggjur af þeirri þróun
sem hefur átt sér stað með fækkun skráðra
fyrirtækja og gerir vonir um að sjávarút-
vegsfélög sæki aftur inn. Ekkert slíkt sé þó í
burðarliðnum

Valdimar Halldórsson, hjá greiningu Ís-
landsbanka, er hvorki sannfærður um að
sjávarútvegsfélögum muni fækka enn frekar
né fjölga. Afkoma sjávarútvegsins er mjög
háð ytri skilyrðum. Ef krónan veikist eins og
margir spá gætu aðstæður í greininni batnað
til muna, fyrirtækin myndu skila meiri hagn-
aði og verða vænlegri fjárfestingakostur.

GUÐMUNDUR HALLDÓRSSON,
FYRRVERANDI SKIPSTJÓRI Menn hafa
þungar áhyggjur af niðurskurði þorsk-
kvóta á næstu fiskveiðiárum. Hann trúir
því ekki að útreikningar fiskifræðinga
standist og vill stórefla líffræðirannsóknir
fiskistofnanna.

Neyðarfundur á
hverri bryggju
Guðmundur Halldórsson, fyrr-
verandi skipstjóri á Bolungar-
vík, hefur miklar áhyggjur af
stöðunni í sjávarútvegnum en
fyrirsjáanlegur er niðurskurð-
ur á kvóta, einkum þorskkvóta.
Hann er hræddur um að einnig
verði skorið niður við úthlutun
aflaheimilda á næsta ári. „Ég
fæ hringingar daglega frá íbú-
um á landsbyggðinni sem hafa
þungar áhyggjur af framtíð
byggðarlaganna. Það er neyðar-
fundur á hverri bryggju,“ segir
hann.

Hann gefur ekki mikið fyrir
útreikninga fiskifræðinga hjá
Hafrannsóknarstofnun og vill
að menn hætti að reikna en snúi
sér þess í stað að rannsóknum á
lífríkinu og áhrifum gífurlegra
loðnuveiða á það. „Við trúum
ekki þessum reiknilíkönum,
enda minna þau mann á söguna
um Sölva Helgason sem reyndi
að reikna barn í konu.“ - eþa
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FÉLÖGUM FÆKKAR 24 sjávarútvegsfélög voru skráð á markað árið 1999 en nú eru aðeins þrjú hefðbundin útgerðarfélög eftir. Í vísitölu sjávarútvegs eru sjö félög, Fiskeldi Eyjafjarðar,
Fiskmarkaður Íslands, HB Grandi, SH, SÍF, Vinnslustöðin og Þormóður rammi – Sæberg.

tölunni

SKINNEY SF 30

Bátur í eigu Skinney – Þinganess. Fyrir
1977 var meira en sextíu prósent af afl-
anum landað af bátum sem voru allt að
500 tonn. Bátar, sem reru með net, drag-
nót og línu, svipaðir og Skinney, voru
uppistaðan í skipaflota Íslendinga. Frá
1977 til 1982 lækkar þetta hlutfall hratt
eða um tíu prósent. Þá hélst hlutfall báta
í fiskveiðiflotanum nokkuð stöðugt en
jókst árið 1999.

Dragnóta- og netabátur
Smíðaár: 1964
Brúttórúmlestir: 176
Lengd í metrum:     35
Hestöfl:     800
Togkraftur (tonn)   10

BJARTUR NK 121

Bjartur er ísfisktogari Síldarvinnslunnar í
Neskaupstað. Öflugri vél hefur verið sett
í skipið og það endurbætt töluvert eins
og flestir ísfisktogarar sem enn eru í
notkun. Skuttogurum fjölgaði mikið á
seinni helming síðustu aldar og var
fjölgunin mest árið 1973 þegar 22 nýir
togarar komu til landsins. Á milli 1972 og
1980 varð bylting í fiskveiðiflota lands-
manna.

Ísfisktogari
Smíðaár:    1973
Brúttórúmlestir: 461
Lengd í metrum:     47
Hestöfl:     2.413
Togkraftur (tonn)   30

ÞORSTEINN VILHELMSSON EA 11

Fjölveiðiskip í eigu Samherja og hefur
verið eitt fullkomnasta fiskiskip heims.
Áætlaður heildarkostnaður við smíði
þess er 1,8 milljarðar króna. Í áhöfn eru
14-28 manns eftir því á hvaða veiðum
skipið er. Með tilkomu frystitogaranna
jókst aflaverðmæti skipanna gríðarlega.
Sífellt stærri vélar gerðu skipin afkasta-
meiri, frystigetan jókst mikið og lestir
skipanna stækkuðu.

Frystitogari og nótaskip
Smíðaár:    2000
Brúttórúmlestir: 1.633
Lengd í metrum:    79
Hestöfl:    7.505
Togkraftur (tonn)   94

Fr
ét

ta
bl

að
ið

/B
G

Sjávarútvegs- Úrvals-
vísitalan vísitalan

1999 12,1 47,5
2000 -30,8 -19,3
2001 16,3 -11,3
2002 23,8 16,7
2003 -6,8 56,4
2004 20,7 58,9

S A M A N B U R Ð U R  Á
Á V Ö X T U N  V Í S I T Ö L U
S J Á V A R Ú T V E G S  O G

Ú R V A L S V Í S I T Ö L U N N I
1 9 9 9 - 2 0 0 4

Í þúsundum tonna
Loðna  524 
Kolmunni 420
Þorskur 227 
Síld  225
Ýsa  84 
Ufsi  63 
Karfi  48 

M E S T  V E I D D U  
T E G U N D I R N A R  2 0 0 4

Þorskstofninn
minnkar aftur
Þorskstofninn minnkaði um sext-
án prósent milli áranna 2004 og
2005 samkvæmt stofnmælingu
Hafrannsóknastofnunar á botn-
fiskum á Íslandsmiðum. Er stofn-
inn metin álíka stór og árið 1990.
Stofnin óx á milli áranna 2001 til
2004 og er hér því um bakslag að
ræða.

Mæling á lengd þorsksins
bendir til að árgangar 2004 og
2001 séu mjög lélegir. Árgangur
2003 er frekar lélegur sam-
kvæmt mælingum en 2002 er
lengd þorskins nærri meðallagi.

Samkvæmt mælingum Hafró
var holdafar þorskins hins vegar
betra í ár en í fyrra og nærri
meðallagi ef litið er á tímabilið
frá 1997. Árin 1993 til 1996 var
holdafarið hins vegar betra.

Stofnvísitala ýsu hækkaði um
tuttugu prósent frá árinu 2004 og
var sú hæsta frá upphafi. Lengd-
armælingar benda til að árgang-
ur 2004 sé nærri meðallagi.

Hafrannsóknastofnun tekur
fram að aldursgreiningu fiska og
úrvinnslu gagna sé ekki lokið. Er
hér um bráðabirgðaniðurstöður
að ræða.
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„Besta ráðið við þunglyndi er að
spyrja sig: hvert fer orkan,“ seg-
ir Haukur Ingi Jónasson, sál-
greinir og ráðgjafi hjá Nordica
ráðgjöf. „Orkan er bundin í ein-
hverju og yfirleitt hugmyndum
eða draumórum. Listin er að losa
hana úr þessum leik og beita
henni í að raungera sjálfan sig í
lífinu.“

Haukur segir að aðferðin til
að fylgja þessu ráði sé að staldra
við og skoða nákvæmlega hvert
sé í raun og veru viðfangsefni
huga manns. „Hvað er það sem
maður er að velkjast í stöðugt.
Að skilja þetta getur leyst mjög
marga undan oki þunglyndis-
draugsins.“ Haukur segist sjálf-
ur nota þetta ráð með góðum ár-
angri.

Hann segir þetta ráð klassíska
kenningu en segist fyrst hafa
skilið það þegar hann var út-
keyrður í námi í New York og
fékk ráðið hjá leiðbeinanda sín-
um við skólann. Hann segir þung-
lyndisvaldandi hugsanir oft
tengjast valdabaráttu og kynlífi.
„Bara að ég væri ríkur, ætti betri
bíl eða væri með betri konu eru
dæmigerðar slíkar hugsanir.“
Hann segir gagnlegt að setja slík-
ar fantasíur á blað. „Að horfast í

augu við slíkar hugsanir bæði í
huga og tilfinningum.“ Hann seg-
ir að það megi heimfæra þetta
ráð upp á það sem hafi verið að
gerast í atvinnulífinu að undan-
förnu. „Í stað þess að festast í
draumórum hefur viðskiptalífið
verið að raungera drauminn og
lifa hann út.“

B E S T A  R Á Ð I Ð

Eitt af stærri fyrirtækjum í kælivélaiðnaði á Ís-
landi er fyrirtækið Kælivélar sem stofnað
var árið 1983. Kælivélar er fjöl-
skyldufyrirtæki í eigu Þór-
eyjar Sigurðardóttur og
Hafliða Sævaldssonar
en Tómas Hafliðason,
sonur þeirra, er nú
framkvæmdastjóri
þess. Hafliði og Tómas
standa saman að rekstrin-
um, Tómas sér um fjármál og
innflutning en Hafliði um sölumál og
verkstjórn innan Kælivéla. Fyrirtækið þjónar
fyrst og fremst fyrirtækjum í sjávarútvegi og
matvælaiðnaði og fjölmennum fyrirtækjum þar
sem mikið er unnið við tölvur.

Höfuðstöðvar Kælivéla eru við Smiðjuveg-
inn í Kópavogi en Tómas bendir á að fyrirtækið
hafi sérhæft sig í því að vinna allt á staðnum.
„Við leggjum áherslu á það að hafa starfsfólkið
okkar vel útbúið og erum með töluverðan lager
af varahlutum í þjónustubílunum okkar. Ef eitt-
hvað bilar á Bolungarvík þá erum við mjög við-
bragðsfljótir og getum sent bíl í skyndi. Þetta
kerfi er sérstaklega gott þegar við erum að
vinna fyrir aðila úti á landi, þá þurfum við ekki
að keyra í bæinn til að sækja varahluti,“ segir
Tómas.

SAMKEPPNIN HARÐNAR
Mikil samþjöppun í sjávarútvegi hefur valdið
því að litlum fyrirtækjum í greininni hefur
fækkað. Fyrirtækin hafa þar með stækkað sem
hefur leitt til þess að þau þurfa á stærri kæli-
kerfum að halda. Fyrir fyrirtæki eins og Kæli-
vélar hefur þetta þýtt að listinn yfir viðskipta-
vini hefur breyst, nú eru fleiri stórir en áður.
En á sama tíma og verkefnunum hefur fækkað
fjölgar fyrirtækjum sem selja kælikerfi. Sam-
keppnin er því að aukast.

Til þess að bregðast við samkeppninni fóru
eigendur Kælivéla að flytja inn þær vörur sem
þarf að nota. Það varð úr að stofna dótturfélag-
ið Íshúsið sem sér um hluta af innflutningi fyr-
ir Kælivélar og hefur einnig verið að selja vör-
ur til annarra fyrirtækja. Samkeppni um
starfsmenn kæliverkstæðanna er hörð og laun
hafa farið hækkandi. „Aðalvandamálið hjá
okkur þessa dagana er að fá starfsmenn og
ætlum við að auglýsa eftir starfsmönnum frá
öðrum kæliverkstæðum. Þess vegna er það

ekki síður mikilvægt fyrir félag eins og Kæli-
vélar að geta brugðist við mikilli sam-

keppni um verkefni og starfs-
menn með því að lækka

kostnað við innkaup. Við
náum mun betra inn-
kaupsverði með þess-
um hætti en áður og
getum jafnframt boðið

öðrum fyrirtækjum upp
á að njóta þessa ávinn-

ings,“ segir Tómas og bætir
því við að stefnt sé að því að auka

umsvifin á þessu sviði þannig að lækka megi
enn frekar innflutningsverð.

VIÐBÚNAÐUR VIÐ NÆSTU HITABYLGJU
Vöxtur félaga í kælibúnaðargeiranum liggur
nú aðallega í því að setja upp loftkælingu fyrir
vinnustaði. Á vorin er mikið að gera hjá Kæli-
vélum við að koma upp slíkum búnaði. Eins og
allir vita var sumarið í fyrra eitt það heitasta
frá upphafi og segir Tómas að fyrirtæki vilji
ekki lenda í því aftur að það verði ólíft innan-
dyra hjá þeim. „Það er of seint að hringja í okk-
ur þegar og ef hitabylgjan skellur á, því þá
verður vitlaust að gera,“ segir hann. 

Áður fyrr þótti það hreinasti munaður að
hafa loftkælingu á vinnustöðum. Það var
kannski aðeins forstjórinn sem hafði slíkan
lúxus. En í dag er þetta hluti af því að geta boð-
ið starfsfólki upp á góðar vinnuaðstæður.
Starfsfólki er þjappað saman í skrifstofuhús-

næði til að nýta hvern fermetra betur og þá
verður andrúmsloftið þyngra og hitastigið
hækkar fljótt. Gluggarnir eru orðnir stærri,
tölvubúnaður meiri og ljósin stærri. „Það er
nauðsynlegt fyrir fyrirtæki, sem hafa fjárfest
mikið í tölvum og rafmagnsbúnaði, að hafa slík
kerfi. Hátt hitastig innan dyra fer mjög illa
með allan tölvubúnað og getur hreinlega eyði-
lagt hann,“ bendir Tómas á.

BÝST VIÐ SAMÞJÖPPUN
Tómas er þeirrar skoðunar að kæliverkstæð-
um eigi eftir að fækka á næstu árum vegna
sameiningar, uppkaupa og jafnvel vegna þess
að einhverjir leggi upp laupana. Markaðurinn
er mettaður og vaxtarmöguleikarnir litlir í
greininni. Fimm stórir aðilar eru á markaðnum
ásamt mörgum smærri. Stærstu fyrirtækin
velta upphæð á bilinu 600-800 milljónir króna.
Hann telur að fyrirtæki, sem leiti til kæliverk-
stæða, vilji eiga viðskipti við trausta aðila.
„Það hjálpar okkur að hafa verið í þessum
bransa í meira en 20 ár.“

Ein nýjung sem Kælivélar hyggjast bjóða
útgerðarfyrirtækjum og fiskvinnslum upp á á
næstunni er heildarlausn í ískælingu. Þegar
fiskurinn er veiddur vilja menn setja hann
beint í krapa sem er hraðasta kæling sem völ
er á. Hold fisksins verður hvítara og gæðin
verða meiri. Þetta kerfi er komið í Heimaey
VE-1. „Okkar tækifæri liggja í því að ná
stærri hlutdeild af kökunni með því sem við
höfum,“ segir Tómas að lokum.

Kælivélar
Eigendur: Hafliði Sævaldsson 

og Þórey Sigurðardóttir
Framvæmdastjóri: Tómas Hafliðason

Starfsemi: Uppsetning og viðhald 
kæli- og frystikerfa.

Fjöldi starfsmanna: 6

Kaldur bransi
Margir búast við viðlíka heitu sumri og í fyrra og þess vegna er nóg að gera hjá
Kælivélum við að setja upp á vinnustöðum kerfi fyrir loftkælingu. Eggert Þór Að-
alsteinsson hitti Tómas Hafliðason, framkvæmdastjóra Kælivéla, að máli. 

ÖRN SMÁRI GÍSLASON gekk nýlega til
liðs við auglýsingastofuna Ó! Örn Smári

útskrifaðist sem graf-
ískur hönnuður frá
Myndlista- og hand-
íðaskóla Íslands 1995.
Hann starfaði hjá aug-
lýsingastofunni Nonna
og Manna frá 1996 og

hjá Hvíta húsinu frá 1999-2000 en tók þá
við stöðu hönnunarstjóra hjá Nonna og
Manna og starfaði þar til 2004.

ÁSDÍS HALLA BRAGADÓTTIR hefur verið
ráðin forstjóri BYKO. Ásdís Halla hefur
verið bæjarstjóri Garðabæjar í tæp fimm

ár. Ásdís lauk prófi í
stjórnmálafræði frá
Háskóla Íslands 1991
og meistaragráðu í
opinberri stjórnsýslu
frá Harvard-háskóla
árið 2000. Hún starf-
aði sem blaðamaður á

Morgunblaðinu árin 1991-1993, fram-
kvæmdastjóri þingflokks Sjálfstæðis-
flokksins 1993-1995 og var aðstoðar-
maður menntamálaráðherra 1995-1999. 

GUÐBRANDUR SIGURÐSSON hefur verið
ráðinn forstjóri sameinaðs félags Mjólk-

ursamsölunnar og
Mjólkurbús Flóa-
manna. Hann er mat-
vælafræðingur frá Há-
skóla Íslands og með
MBA-próf frá Edin-
borgarháskóla. Hann
hefur meðal annars

stýrt viðskipta- og vöruþróun hjá Ís-
lenskum sjávarafurðum hf. árin 1990 til
1996. Árið 1996 var hann ráðinn fram-
kvæmdastjóri Útgerðarfélags Akureyr-
inga hf. og gegndi því starfi til vors 2004.

ERLA FRIÐRIKSDÓTTIR verður bæjarstjóri
Stykkishólms þann 1. ágúst en hún star-

far nú sem markaðs-
stjóri Smáralindar. Erla
hefur verið markaðs-
stjóri Smáralindar frá
opnun árið 2001. Erla
er viðskiptafræðingur
frá Háskóla Íslands.

Erla starfaði áður sem framkvæmda-
stjóri Kringlunnar og líka sem markaðs-
og skrifstofufulltrúi Kringlunnar. Einnig
hefur hún verið þjónustustjóri Íslands-
banka í Hafnarfirði og unnið í Verð-
bréfadeild Sparisjóðs Hafnarfjarðar.

TÓMAS HAFLIÐASON HJÁ KÆLIVÉLUM Kælivélar sinna verkefnum fyrir sjávarútveginn, matvælaiðnaðinn og skrifstof-
ur. Um þessar mundir er mikið álag á starfsmönnum Kælivéla við að koma upp loftkælingu á vinnustöðum áður en sum-
arhitinn skellur á.

Draumurinn
raungerður
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6.888 kr.

Tæki sem auðvelda vorverkin
ALTO háþrýstidælur

R
V

20
34

Tilboð

maí 2005

ALTO háþrýstidælur á

tilboðsverði

Nilfisk ALTO Compact
Þrýstingur: 120 bör
Vatnsmagn: 440 l/klst

Nilfisk ALTO Compact
Þrýstingur: 100 bör
Vatnsmagn: 300 l/klst

15.888 kr.

Nilfisk ALTO Excellent
Þrýstingur: 135 bör
Vatnsmagn: 500 l/klst

28.888 kr.

Mánudaga til fö
studaga

frá kl. 8:00 til 1
8:00

Laugardaga frá

kl. 10:00 til 1
4:00

Opnunartími

 í verslun RV:
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HAUKUR INGI JÓNASSON Þegar þung-
lyndi sækir á mann er gott að spyrja sig
hvert orka manns sé að fara
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Sími 535 9000
www.bilanaust.is

Manista
Handþvottaefni sem

fagmenn nota: Gert úr
náttúrulegum efnum;
öflugt en fer vel með

húðina.

Hand-

þvottakremið sem

fagmennirnir

nota!

Barrier Cream
Ver hendur/húð gegn
óhreinindum og áhrifum
ýmissa efna.

Screen Wash
Fyrir rúðu-
sprautuna allan
ársins hring:
Frostþolið efni
sem hreinsar,
hrindir vatni frá
og gerir gler
hálla. Inniheldur
ekki tréspíra
(metanól).

Injector Magic
Hellt í bensín-
geyminn. Losar
óhreinindi, heldur
innsprautukerfi
bensínvélar hreinu,
eyðir raka; tryggir
eðlilega úðun og
endingu spíssa.
Árangur:
Betri gangur,
hámarksafl og
sparneytni.

Dot 4
Syntetískur
bremsuvökvi
sem flestir bíla-
framleiðendur
mæla með fyrir
öll bremsu-
kerfi, með eða
án ABS.

Superdiesel

Bætiefna-
bætt olía:
Fyrir meðal-
stórar og
stærri
dísilvélar.
Þykktar-
flokkun:
15w40.

Eurolite

Hálf syntetisk
olía: fyrir
bensín- og
dísilvélar.
Hár gæða-
staðall.
Þykktar-
flokkun:
10w40.

Long Life

100%
syntetisk há-
gæða olía.
t.d. fyrir
Audi, Skoda,
Golf ofl.
Nýjustu
staðlar.
Þykktar-
flokkun:
0w30.

GEFA SÍMSTÖÐ Eva Magnúsdóttir, upplýs-
ingafulltrúi Símans og Björn Ástmundsson,
forstjóri Reykjalundar.

Síminn styrk-
ir Reykjalund
Síminn hefur ákveðið að færa
Reykjalundi símstöð sem nýtast
mun í starfsemi stofnunarinnar.
Um er að ræða símstöð með öll-
um innri búnaði, skiptiborðum og
150 símtækjum með skjám fyrir
alla notendur. Stöðin er nokkurra
ára en tæknilega af nýjustu gerð,
hún er með beinu innvali til
hvers notanda, talhólfum og
sjálfvirkri svörun. Síminn fellir
niður stofngjöld en Reykjalund-
ur mun greiða fyrir uppsetningu
búnaðarins og þær óverulegu
breytingar sem gera þarf á lögn-
um. - dh

NBA-deildin hefur sektað Jeff
Van Gundy, þjálfara Houston
Rockets, um 100 þúsund dali
vegna ummæla sem hann lét
falla um dómgæslu í leik gegn
Dallas Mavericks í úrslitakeppn-
inni. Van Gundy er afar ósáttur
með þá meðferð sem hinn kín-
verski miðherji Houston, Yao
Ming, fær frá andstæðingum sín-
um. Þjálfarinn hefur staðfest að
ónefndur NBA-dómari hafi
hringt í sig og sagt honum að
dómurum væri ráðlagt að fylgj-
ast sérstaklega með Ming. Van

Gundy telur að Mark Cuban, eig-
andi Dallas, hafi komið því til
leiðar að dómarar fylgdust sér-
staklega með Ming.

Cuban er svo sem ekkert lamb
að leika sér við en hann hefur
verið sektaður af NBA um eina
milljón dali fyrir ýmis ummæli
og uppátæki. - eþa

Metsekt:

NBA-þjálfari í klandri

HÁ SEKT Kínverski miðherjinn Yao
Ming, sem mældist 2,28 metrar við síð-

ustu hæðarmælingu, fær ekki sann-
gjarna meðferð hjá NBA-dómurum að

sögn Jeff Van Gundys, þjálfara Houston
Rockets. NBA-deildin hefur sektað Van

Gundy um 100.000 dali.

Sjá ofsjónum yfir 
erlendu vinnuafli
Kemur í veg fyrir að verkefni og fyrirtæki fari
úr landi.
Samtök atvinnulífsins hafa margítrekað farið fram á einföldun á að-
gengi erlendra starfsmanna til landsins og meðal annars lagt til, að
dvalarleyfi og atvinnuleyfi verði veitt af sömu stofnun. Þetta kom
fram í máli Ingimundar Sigurpálssonar, formanns Samtaka atvinnu-
lífins á aðalfundi þeirra í gær. Hann sagði mikilvægt að erlent starfs-
fólk ætti greiða leið hingað til lands. „Svo virðist á stundum, að séð
sé ofsjónum yfir því að erlent starfsfólk fái hér störf. Í því sambandi
er vert að hafa í huga, að oft kann það að vera betra en að verkefni
fari úr landi og þá jafnvel fyrirtæki með. Aðgangur að stærri vinnu-
markaði getur því varið störf og áframhaldandi tilvist fyrirtækja hér
á landi,“ sagði Ingimundur. - dh

ROK Í REYKJANESBÆ Gunnar Oddsson,
umboðsmaður TM í Reykjanesbæ, Árni Sig-
fússon, bæjarstjóri Reykjanesbæjar og Ósk-
ar Magnússon, forstjóri TM. 

TM tryggir
Reykjanesbæ
Forsvarsmenn Reykjanesbæjar
og Tryggingamiðstöðvarinnar
hafa undirritað samkomulag um
að TM veiti Reykjanesbæ víð-
tæka vátryggingarvernd sem
sniðin er að þörfum bæjarfélags-
ins. Reykjaneshöfn er einnig að-
ili að samkomulaginu.

Árni Sigfússon segir að með
útboði á vátryggingum bæjarins
og Reykjaneshafnar og samn-
ingnum við TM náist fram veru-
legur sparnaður.

Óskar Magnússon fagnar því
að Reykjanesbær skuli hafa
ákveðið að ganga til samninga
við TM. - dh



Á undanförnum misserum hafa
afskráningar fyrirtækja af hluta-
bréfamarkaði verið áberandi í
fréttum. Fyrirsagnir eins og
„Flóttinn úr Kauphöllinni“ hafa
vakið upp ýmsar spurningar sem
fróðlegt væri að staldra aðeins
við. Hvernig hefur íslenskur
hlutabréfamarkaður þróast og
hvernig stendur hann í dag?

Saga íslensks hlutabréfamark-
aðar er stutt, en árið 1990 voru
fyrstu hlutabréfin skráð. Til
gamans má geta þess að sænski
hlutabréfamarkaðurinn á sér um
150 ára sögu. Skráningar fyrir-
tækja á markað fóru fremur
hægt af stað en í árslok 1996
höfðu alls 32 fyrirtæki verið
skráð. Fjöldi skráðra félaga jókst
síðan jafnt og þétt og voru félög-
in orðin 75 í lok ársins 1999. Árið
2000 gerðist það í fyrsta sinn að
félögum fjölgaði ekki, þrátt fyrir
nýskráningar, þar sem nokkuð
var um sameiningar fyrirtækja.
Sú þróun hélt áfram en einnig má
rekja afskráningar af markaði til
yfirtöku stórra hluthafa. Í dag er
31 félag skráð á innlendum hluta-
bréfamarkaði. Fjöldi félaga á
markaði segir þó ekki nema hálfa
söguna. Verðmæti þessara félaga
gefur gleggri mynd af stöðu
markaðarins. Heildarmark-
aðsvirði félaganna í árslok 1999
þegar 75 félög voru skráð var 370
milljónir á meðan verðmæti fé-
laganna 31 sem skráð eru í dag er
1.337 milljarðar króna. Ein meg-
inástæða þess að markaðsvirðið
hefur hækkað svo mikið sem

raun ber vitni er sú að við marg-
ar af fyrrnefndum afskráningum
er ekki um að ræða félög sem
hverfa alfarið af markaðnum
heldur eru þau rekin sem dóttur-
félög skráðra félaga. Þá er rétt að
ítreka að fjölmörg dæmi eru um
sameiningu skráðra félaga og
jafnframt hafa skráð félög keypt
óskráð félög, bæði innlend og er-
lend. Félögin hafa stækkað mikið
og því eflst og innviðir markað-
arins verið styrktir með stöðugri
þróun í uppbyggingu og eftirliti.

Það eru áreiðanlega ekki mörg
dæmi þess að tekist hafi að full-
móta verðbréfamarkað í heimin-
um á jafn skömmum tíma og hér
hefur verið gert. Stærsta skrefið
var eflaust stigið þegar Kaup-
höllin gekk inn í NOREX-sam-
starfið á árinu 2000 og tók upp
nýtt og öflugt viðskiptakerfi síð-
ar sama ár. NOREX er samstarf
kauphallanna í Ósló, OMX (sem
rekur kauphallirnar í Stokk-
hólmi, Helsinki, Kaupmanna-
höfn, Riga, Tallinn og Vilnius) og
Kauphallar Íslands. Tilgangur
samstarfsins er að auka gæði og
hagkvæmni á norrænum verð-
bréfamarkaði með náinni sam-
vinnu á ýmsum sviðum. Eins og

áður segir eiga sumir þessara
verðbréfamarkaða sér miklu
lengri sögu en sá íslenski. Því
gefur auga leið að íslenski mark-
aðurinn hefur hagnast mikið á
samvinnu á þessum vettvangi
sem hefur tvímælalaust flýtt fyr-
ir þeirri uppbyggingu sem hér
hefur farið fram á svo skömmum
tíma.

Í dag hefur Ísland upp á að
bjóða öflugan hlutabréfamarkað
sem styður vel við sín félög og
hefur leikið veigamikið hlutverk
í sókn íslenskra fyrirtækja á er-
lendri grund. Skráð félög sóttu
alls um 170 milljarða króna á
hlutabréfamarkaðinn á síðasta
ári eða sem nemur um 16% af
virði skráðra fyrirtækja í árslok.
Hvergi í Evrópu aflaðist meira
fjármagn í hlutfalli við markaðs-
stærð en fjárhæðin sjálf er þre-
falt hærri en skráð fyrirtæki í
Ósló sóttu á markað á síðasta ári.
Þess má geta að í mörgum þeim
útboðum sem fóru fram var um
umframeftirspurn að ræða. Ann-
að sem gefur góða mynd af stærð
hlutabréfamarkaðarins er að
bera hann saman við landsfram-
leiðslu en þá kemur í ljós að
markaðurinn er yfir 120% af
landsframleiðslu þjóðarinnar.
Það gerðist reyndar í fyrsta sinn
hér á Íslandi á síðasta ári að þetta
hlutfall fór yfir 100% og er það
hvergi hærra á Norðurlöndun-
um.

Ljóst er að fjöldi hlutafélaga á
markaði hefur dregist verulega
saman en þau félög sem nú eru á
markaði eru mun stærri og við-
skipti með þau tíðari en áður var,
en meðalmarkaðsvirði skráðs fé-
lags í dag er um 30 milljarðar.
Fjárfestingar í hlutabréfum á Ís-
landi hafa reynst gjöfular og
hækkaði Úrvalsvísitalan um 59%
á síðasta ári. Þessi þróun hefur
vakið athygli erlendra fjárfesta
en þátttaka þeirra hefur aukist á
undanförnum misserum. Einnig
hefur markaðurinn náð eyrum
erlendra félaga og nú þegar hef-
ur erlent félag lýst yfir áformum
um skráningu á íslenskan mark-
að. Það er því ljóst að staða ís-
lensks hlutabréfamarkaðar er
traust. Slíkt er mikilvægt því öfl-
ugur hlutabréfamarkaður er einn
af drifkröftum efnahagslífsins.
Brýnt er að hlúa að þeim góða
grunni sem þegar hefur verið
lagður og nýta þá sérstöðu sem
hér hefur skapast í framtíðinni. 
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Skráning Mosaic Fashons á Íslandi er góð frétt

Kveikir áhuga 
erlendra fjárfesta
Hafliði Helgason 

Fyrirhuguð skráning bresku tískukeðjunnar Mosaic Fashions er
fagnaðarefni af ýmsum sökum. Gaman er að sjá eitt af fjárfesting-
arverkefnum Íslendinga í útlöndum skila sér sem fjárfestingar-
tækifæri fyrir innlenda fjárfesta. Skráningin er líka sérstakt gleði-
efni fyrir Kauphöll Íslands þar sem nýir sprotar hafa ekki verið
áberandi á þeim akri undanfarin misseri. 

Verðmæti skráðra félaga í Kauphöllinni hefur vaxið verulega að
undanförnu og þau félög sem þegar eru skráð hafa nýtt góð skilyrði
á markaði til þess að sækja sér hlutafé. Kauphöllin hefur því ekki
þurft að bera kinnroða gagnvart kollegum sínum ef horft er til
heildarverðmætis fyrirtækja í sam-
hengi við landsframleiðsluna. 

Hinu verður ekki neitað að óheppi-
legt er að ein atvinnugrein sé margfalt
stærri en aðrar í Kauphöllinni. Fjár-
málafyrirtæki eru yfirgnæfandi þegar
horft er til heildarverðmætis. Það er
því fagnaðarefni þegar fjölbreytnin
eykst og áhættan í vísitölu Kauphallar-
innar dreifist. 

Önnur hlið á teningnum er að með
því að skrá erlent félag í Kauphöllina,
jafnvel þótt það sé að stórum hluta til í
íslenskri eigu, beinist athygli erlendra
fjárfesta að íslenskum hlutabréfa-
markaði. Verði þeim áhuga fylgt eftir
með kaupum er það til þess fallið að
dýpka markaðinn og gera verðmyndun
skilvirkari. Íslendingar safna á hverju
ári miklum fjármunum í gegnum líf-
eyrissjóðakerfið sem að hluta til fara í
fjárfestingar á innlendum hlutabréfa-
markaði. Fækkun félaga í Kauphöllinni
gerir það að verkum að þessir peningar
keppast um sífellt færri fjárfestingar-
kosti. Slíkt er óheppilegt og til þess fall-
ið að skekkja verðmyndun á markaði. 

Þegar er ljóst að fleiri fyrirtæki
hyggja á skráningu á næstunni. Ís-
lenska flugfélagið Avion Group hefur
boðað skráningu í Kauphöllina, auk
þess sem færeyskt olíuleitarfélag hyggur á skráningu. Einnig hafa
verið í umræðunni innlend félög í smásölu og erlend sjávarútvegs-
fyrirtæki.

Skráning Mosaic Fashions á markað er spennandi verkefni.
Gangi skráningin vel gæti það orðið hvati smærri fyrirtækjum í
Bretlandi að leita skráninga hér á landi. Gangi áætlanir Mosaic eft-
ir og ef rekstur þess gengur vel yrði það einnig lyftistöng fyrir ís-
lenskan markað. Áhætta er ævinlega fólgin í fjárfestingum, en um
leið tækifæri. Öflugur hlutabréfamarkaður býr til ótal tækifæri.
Kynni erlendra fjárfesta af íslenskum markaði í gegnum fjárfest-
ingar í skráðum félögum geta einnig vakið áhuga þeirra á öðrum
innlendum fjárfestingum. Íslendingum hefur gengið erfiðlega að
laða til sín erlenda fjárfesta, ef frá eru taldar fjárfestingar í stór-
iðju. Takist að vekja áhuga erlendra fjárfesta gæti það styrkt ís-
lenskt efnahagslíf og örvað nýsköpun og atvinnuuppbyggingu til
framtíðar. 
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Einkavæðing í Kína
Financial Times | Stjórnvöld í Kína hafa gefið grænt
ljós á að halda áfram að selja hlut í fyrirtækjum
sem eru í eigu ríkisins. Tveir þriðju hlutafjár í
skráðum fyrirtækjum í Kína er í eigu stjórnvalda

og því er hluta-
bréfamarkað-
urinn þar mjög

óvirkur. Verðmæti eignarhluta stjórnvalda eru
metinn á um 400 milljarða dollara eða tæpa 25 þús-
und milljarða króna. Hlutir ríkisins verður seldur í
fáum fyrirtækjum til að byrja með, undir því yfir-
skini að um tilraunasölu sé að ræða. Ekki hefur
verið gefið út hvaða fyrirtæki verða seld. Engar yf-
irlýsingar hafa heldur verið gefnar um hvaða iðnað
áhersla verður lögð á að einkavæða. 

Gamanópera á Ítalíu
The Economist | Ítölskum stjórmálum er líkt við
gamanóperu í The Economist og kemur það ekki á
óvart eftir atburði síðustu vikna. Silvio Berlusconi

sagði af sér í síð-
ustu viku og lauk
þar með lengstu
setu ríkisstjórn-

ar á Ítalíu síðan árið 1945. Í kjölfarið myndaði hann
nýja ríkisstjórn. 

The Economist segir að þrátt fyrir að það sé
ekki augljóst í fyrstu þá sé stjórnarkreppan á Ítal-
íu lýsandi fyrir baráttuna á milli jafnaðarstefnu
Evrópu og markaðshyggju Bandaríkjamanna. Ítal-
ir viti einfaldlega ekki hversu langt þeir eigi að
fara í því að innleiða markaðshyggjuna á kostnað
jafnaðarstefnunnar.

U M  V Í Ð A  V E R Ö L D

Önnur hlið á teningn-
um er að með því að

skrá erlent félag í
Kauphöllina, jafnvel

þótt það sé að 
stórum hluta til í ís-
lenskri eigu, beinist

athygli erlendra fjár-
festa að íslenskum
hlutabréfamarkaði.

Verði þeim áhuga
fylgt eftir með kaup-

um er það til þess
fallið að dýpka mark-

aðinn og gera verð-
myndun skilvirkari.

bjorgvin@markadurinn.is l dogg@markadurinn.is l eggert@markadurinn.is
haflidi@markadurinn.is l thkjart@markadurinn.is

Hrefna Ösp 
Sigfinnsdóttir
forstöðumaður

skráningarsviðs
Kauphallar Íslands

O R Ð  Í  B E L G

Sögurnar... tölurnar... fólkið...
Öflugri hlutabréfamarkaður –
þrátt fyrir afskráningar

„Skráð félög sóttu alls um 170 milljarða króna á hlutabréfamarkaðinn á síðasta
ári eða sem nemur um 16 prósent af virði skráðra fyrirtækja í árslok. Hvergi í
Evrópu aflaðist meira fjármagn í hlutfalli við markaðsstærð en fjárhæðin sjálf
er þrefalt hærri en skráð fyrirtæki í Ósló sóttu á markað á síðasta ári.“
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Katrín Ólafsdóttir
skrifar

Fjármálaráðuneytið birti nýja
þjóðhagsspá í síðustu viku. Fátt
kom á óvart í þessari nýju spá.
Áfram er gert ráð fyrir miklum
hagvexti og auknu ójafnvægi í
þjóðarbúskapnum.

Þannig býst fjármálaráðu-
neytið við að hagvöxtur á þessu
ári verði sex prósent. Hagvöxtur
hefur því verið yfir fimm pró-
sent að meðaltali árin 2003-2005.
Þessi ár hefur mátt rekja hag-
vöxt að mestu til aukinnar einka-
neyslu og aukinnar fjárfestingar.

Einkaneysla hefur aukist um ríf-
lega sjö prósent á ári og fjárfest-
ing um tuttugu prósent á ári að
meðaltali. Þetta er gífurlega
hraður vöxtur og veldur því að til
lengdar byggist upp ójafnvægi í
hagkerfinu sem síðar þarf að
leiðrétta. Þetta ójafnvægi kemur
fram í því að við eyðum nú langt
um efni fram eins og sést á vax-
andi viðskiptahalla. 

Viðskiptahallinn nálgast nú Ís-
landsmet, en á árunum 2003-2005
er hann að meðaltali 8,5 prósent
af landsframleiðslu. Slíkur við-

skiptahalli getur ekki gengið til
lengdar enda fylgir honum mikil
erlend skuldasöfnun og þrýsting-
ur á lækkun gengis. Þannig voru
erlendar skuldir þjóðarbúsins
hundrað prósent af landsfram-
leiðslu í lok árs 2002. Þær voru
komnar í 130 prósent af lands-
framleiðslu í lok síðasta árs og
gætu farið yfir 140 prósent af
landsframleiðslu á þessu ári.

Fjármálaráðuneytið reiknar
með áframhaldandi hagvexti á
komandi ári, eða 5,7 prósent, en
það taki síðan að draga úr hag-
vexti á árinu 2007 og það ár verði
hann 2,4 prósent. Á sama tíma

gerir ráðuneytið ráð fyrir að við-
skiptahallinn fari niður í sex pró-
sent af landsframleiðslu. Mesta
breytingin á því ári liggur í sam-
drætti í fjárfestingu þegar stór-
iðjuframkvæmdum lýkur. Einnig
er gert ráð fyrir að vöxtur einka-
neyslu verði mun minni en nú er
og verði innan við eitt prósent.

Þannig spáir ráðuneytið afar
mjúkri lendingu eftir kröftuga
uppsveiflu. Mikil óvissa fylgir
þeirri spá. Það er alveg jafn lík-
legt að lendingin verði heldur
harkalegri og samdráttar gæti á
árinu 2007. Þetta veltur að tölu-
verðu leyti á þróun gengis krón-

unnar á næstu misserum. Flestir
eru þeirrar skoðunar að gengi
krónunnar sé of hátt skráð um
þessar mundir og þrýstingur á
lækkun þess eykst. Spurningarn-
ar sem enginn getur svarað í dag
er hvenær veikist gengið, hversu
hratt gerist það og hversu mikið
veikist það. 

Því fyrr sem leiðréttingin á
sér stað því betra, þar sem því
lengur sem við bíðum, þeim mun
meiri þarf leiðréttingin að vera.
En hvort er betra að leiðréttingin
gerist hratt eða hægt? Það fer
allt eftir aðstæðum og aðeins
tíminn getur skorið úr um það.

Horfurnar næstu árin

Ljósritunarvél/prentari
DC 2116 • Stafræn ljósritunarvél og prentari 
me› netkorti.
· Prentar 16 A4 bls. á mínútu
· 300 bls pappírsskúffa 
· Pappírsstær›ir: A5, A4 og A3
· 50 bls fjölnota bakki og rafræn rö›un.
· Mögulegur aukabúna›ur: 
· Matari, bakritun, auka pappírsskúffur, frágangsbúna›ur me› 
heftun,skönnun og fax.

Tilbo›sver› 169.900 kr.
Fullt ver›: 219.900 kr.

Ljósritunarvél/prentari
DC 2130, DC 2140 og DC 2150 • Stafræn 
ljósritunarvél og prentari me› netkorti.
· Sérlega öflugar ljósritunarvélar me›  miklum sta›albúna›i
· Prenta 30,40 og 50 A4 bls. á mínútu
· Tvær 500 bls pappírsskúffur. 
· Pappírsstær›ir: A5, A4 og A3 
· 200 bls fjölnota bakki.
· Innbygg› bakritun og rö›un
· Langur líftími tromlu og annara íhluta; 400.000 eintök í DC 2130
· 500.000 eintök í DC 2140 og DC 2150
· Miklir stækkunarmöguleikar: 
· Mögulegur aukabúna›ur:
frumritamatari, pappírslager allt a› 4.200 bls, margskonar 
frágangsbúna›ur, heftun, götun og kjölheftun me› broti, nettengjanleg 
prentun, skönnun og fax.

*ATH. m
ynd m

e› aukabúna›i
*ATH. m

ynd m
e› aukabúna›i
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Fjölnotatæki
DC 2018 Öflug fyrirfer›arlítil stafræn 
ljósritunarvél, prentari og 
litaskanni me› netkorti.
· Prentar 18 A4 bls á mínútu
· 250 bls pappírsbakki 
· 50 bls fjölnota bakki
· Matari
· Mögulegur aukabúna›ur:
· Aukaskúffa og fax

Tilbo›sver› 79.900 kr.
Fullt ver›: 119.900

Þetta er 
rétta vélin 

fyrir smærri 
fyrirtæki!

MATARI
FYLGIR!

50.000 KR.
VERÐ-

LÆKKUN

Ljósritunarvélar
Enn lækkar Enn lækkar Office 1Office 1 rekstrarkostnað fyrirtækja! rekstrarkostnað fyrirtækja!

Þessi
smellpassar

á skrif-
stofuna!

Hringdu 
og fáðu 
besta 
verðið!

5 

KASSAR FYLGJA

Bjóðum hagstæða 
              fjármögnunar-             

og rekstrarleigu!  

Sérfræðingar í ljósritun og prentun. Leiðandi 

í sölu og þjónustu á ljósritunarvélum í 

Þýskalandi, þar sem viðskipavinurinn 

gerir miklar kröfur til rekstaröryggis, lágs 

reksrarkostnaðar, gæða og hámarks 

þjónustu. Viðskiptavinir Triumph Adler eru í 

yfir 70 löndum vítt og breitt um heiminn.

Við sendum frítt á höfuðborgasvæðinu eða til næsta flutningsaðila ef 
verslað er fyrir meira en 7.000 krónur og samdægurs ef pantað er fyrir 
klukkan 12 á hádegi, en annars næsta virkan dag. 

Fyrirtækjaþjónustan er opin alla virka daga frá 8:30 - 17:00

Pantanir 550 4111 • Fax 550 4101 • pontun@office1.is 

550 4111 • www.office1.is  

Í fyrirtækjaþjónustu Office1 starfa einstaklingar með mikla 
þekkingu á skrifstofu- og rekstarvörum. Endilega hafðu samband 
og fáðu upplýsingar um  viðskiptakjör og þjónustuvalmöguleika.

Fyrirtækjaþjónusta

1 K
ASSI FYLGIR

40.000 KR.
VERÐ-

LÆKKUN

Tíska eða
Sími í tísku
Ég skil ekki hvað menn eru að
spá í Símann. Umræðan er að
verða þannig að líklegast er að sá
sem kaupir fyrirtækið borgi allt
of hátt verð fyrir það. Maður
heyrir endalusar sögur um ein-
hverja nýja sem eru að rotta sig
saman um að bjóða í fyrirtækið.
Það er eins og fólk hafi ekkert
annað að gera. Síminn er of mik-
ið í tísku fyrir minn smekk.

Ég er meira að pæla í að kaupa
smávegis í tískukeðjunni EBIT-
DA, hagnaðurinn er 6,3 milljarð-
ar sem er svipað og hjá Símanum
og einhvern veginn sé ég ekki
fyrir mér að Síminn opni hund-
rað búðir í Kína eins og Oasis.
Konan hefur líka verið að kaupa
svolítið í Karen Millen og ég sé
það á Vísareikningunum að þetta
er sennilega góður bisness. Að
vísu vantar Mosaic peninga til að
borga skuldsettu yfirtökuna á
Karen Millen. Síminn á hins veg-
ar nóga peninga og aðaltrikkið
við að kaupa hann er að hirða
þessa peninga út úr fyrirtækinu
og skuldsetja það almennilega.
Svo þarf að fara að reka fólk og
stoppa fjárfestingar til þess að
ná hagnaðinum upp. Það getur
gefið vel af sér, en ég get hugsað
mér skemmtilegra starf en að
reka fólk sem er búið að mæta í
vinnuna stundvíslega í mörg ár,
jafnvel þótt að það sé óþarft. 

Maður verður að finna eitt-
hvað fyrir peningana að gera. Ég
var búinn að ákveða að losa stöðu
í KB banka strax eftir uppgjörið
til að létta á erlenda láninu. Það
var eins gott, því að ríkisstjórnin
tók upp á því að borga erlent lán
og veikja krónuna. Þeir gerðu
síðan bandalag við Hagstofuna til
að lækka verðbólguna svo að
kjarasamningarnir haldi. Nú er
krónan búin að veikjast og KB
banki að lækka svo það er aldrei
að vita nema að maður kaupi
bara aftur. Svo er áfram hægt að
veðja á að lætin í Íslandsbanka
komi til með að búa til smá pen-
ing fyrir mann. Maður hlýtur að
finna eitthvert verkefni fyrir
peningana. Maður hefur ekki
efni á öðru.

Spákaupmaðurinn á horninu

S P Á K A U P M A Ð U R I N N

Þ J Ó Ð A R B Ú S K A P U R I N N

Það er alveg jafn líklegt að lendingin verði heldur
harkalegri og samdráttar gæti á árinu 2007.
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Guðbrandur Sigurðsson stýrir
nú stærsta fyrirtæki íslensks
mjólkuriðnaðar. Hann réð áður
ríkjum í Útgerðarfélagi Akur-
eyringa á breytingartímum.
Hafliði Helgason ræddi við
hann meðal annars um sjávar-
útveg og landbúnað um leið og
síðustu forvöð voru nýtt til að
borða á Hard Rock Café í
Reykjavík.
Guðbrandur Sigurðsson er við stjórnvölinn í
sameinuðu fyrirtæki Mjólkursamsölunnar og
Mjólkurbús Flóamanna. Hann
stendur með sinni atvinnu-
grein og pantar sér und-
anrennu með hamborg-
aranum á Hard Rock.
Hún er ekki til og ekki
þýðir heldur að klifra upp
eftir fituskala mjólkurinnar. Það
eina sem er í boði er G mjólk. Niðurstaðan er
því vatn. 

Það eru að verða síðustu forvöð að borða á
Hard Rock Café í Reykjavík, en í mjólkuriðn-
aðinum eru framundan spennandi tímar, þar
sem gera má ráð fyrir að samkeppni við inn-
flutning fari vaxandi. „Íslenskur mjólkuriðn-
aður mun keppa með því að vera með góða
vöru og góða þjónustu.“

Guðbrandur er matvælafræðingur og hef-
ur ekki farið langt frá þeirri grein. Hann fór
í MBA nám til Edinborgar þegar hann vann
hjá ÍS og snéri aftur til fyrirtækisins að námi
loknu. Þar stýrði hann meðal annars verkefni
á Kamtjaka þar sem hópur Íslendinga vann
að viðskiptum einungis tengdir við umheim-
inn í gegnum Telex. „Það var mikill skóli.“

MIKIÐ VÖRUÚRVAL
Hann var síðar ráðinn forstjóri Útgerðarfé-
lags Akureyringa og leiddi félagið í gegnum
miklar breytingar, þangað til nýir eigendur
komu að félaginu. Nú er það hin stoðgrein Ís-
lendinga gegnum tíðina, landbúnaður, sem á
hug hans allan. „Nú er lambakjötssalan að
aukast og ég er klár á því að eitt af því sem
veldur því er vöruþróun,“ segir Guðbrandur
og bendir á að þótt bestu bitarnir séu dýrir,
þá sé fólk tilbúið að greiða hátt verð fyrir
góða vöru. „Í mjólkuriðnaðinum hafa menn

verið mjög meðvitaðir um gott vöruframboð.
Ég vann að verkefnum í Noregi og þegar það
var í myndinni að ég færi að starfa við
mjólkuriðnaðinn, þá fór ég að horfa í mjólk-
urkælinn í verslunum. Úrvalið af mjólkur-
vörum er miklu minna þar en hér.“

Guðbrandur stýrði hagræðingu og breyt-
ingum hjá ÚA og sama er upp á teningnum í
landbúnaði. „Það er búin að eiga sér stað
óhemju mikil hagræðing í mjólkuriðnaðin-
um. Þessi grein er að mörgu leyti hálfopin-
ber. Það er verðlagsnefnd sem ákveður verð-
ið og nú er þriðja árið þar sem menn eru að
keyra á sama verði. Það hefur verið stefnan
að hafa óbreytt verð á þeim vörum sem eru í
boði, en nýjar vörur eru svo kannski verð-
lagðar á annan hátt sem hefur hvatt til vöru-
þróunar.“ Vöruþróunina segir hann einnig
rekna áfram af nýjungagirni Íslendinga.

„Markaðurinn er smár og tiltölu-
lega auðvelt að prófa nýjar

vörur.“ Hann segir kröfur
um árangur miklar í
mjólkurframleiðslunni,

bæði í framleiðslunni og á
markaðshliðinni. „Eins og ég

sé þetta þá er mjólkurframleiðsl-
an á margan hátt hornsteinn landbúnaðarins
í dag. Þarna hafa menn verið að ná miklum
árangri og mikið er um að
vera.“

HOLLUSTAN Í MJÓLKINNI
Umræður hafa verið um að
flytja inn afkastameira
norskt kúakyn. Guðbrandur
segir að mörgu að hyggja í
því. „Einn hluti markaðarins
sem við erum að vinna á er
þegar við notum mjólkina í
efni sem hafa áhrif á heils-
una, eins og LGG sem róar
magann og LH fyrir blóð-
þrýstingsstjórnina. Það er
alltaf að koma betur og bet-
ur í ljós að mjólkin hefur að
geyma alls konar lífvirk efni
sem eru holl.“ Uppruni
mjólkur getur því skipt
miklu. „Ég drekk sjálfur
undanrennu og mér finnst
sláandi hvað undanrennan er
vond í útlöndum.“

Framundan er að búa til eina heild úr
tveimur stórum fyrirtækjum í greininni.
„Þetta eru fyrirtæki sem hafa átt í nánum
samskiptum í áratugi og Mjólkursamsalan

hefur verið að selja stóran hluta af fram-
leiðsluvörum Mjólkurbús Flóamanna. Þannig
að þetta er þróunarferli sem hefur verið í
gangi um langan tíma. Það sem nú tekur við
er að spyrja sig hvað við gerum til framtíðar.
Ég tel að fyrirtækin hafi góða möguleika á að
framleiða góða vöru sem fellur vel að ís-
lenskum markaði. Svo verður bara að koma í
ljós hvernig innflutningur þróast. Það er líka
ljóst að það verður meiri samkeppni innan-
lands sem er bara af hinu góða.“

RÓLEGUR YFIR EIGENDASKIPTUM
Útgerðarfélag Akureyringa sameinaðist
Haraldi Böðvarssyni og Skagstrendingi í
Brimi. Stærsti eigandin var Burðarás sem
var dótturfélag Eimskipafélagsins og meðan
unnið var að því að ná fram hagræðingu í
nýju fyrirtæki varð Eimskipafélagið þunga-
miðja uppstokkunar í viðskiptalífinu. Guð-
brandur segist ekki hafa látið það trufla sig.
„Ég áttaði mig á því að hugur nýrra eigenda
beindist ekki að sjávarútvegi og ekkert við
því að athuga. Okkur hafði tekist að láta ÚA
vaxa sem einingu um 20 prósent á ári. Ég tók
þá afstöðu að vinna vel og að heilindum með
eigendunum við að selja þessi fyrirtæki.
Burðarás hagnaðist um þrjá milljarða á söl-
unni.“ Þróunin í sjávarútvegi er honum enn-

þá hugleikin. „Það gildir
ekki bara um þessi fyrir-
tæki, heldur mörg önnur, að
sjávarútvegsfyrirtæki hafa
skuldsett sig mjög mikið svo
menn eru búnir að taka
ákveðið forskot á hagræð-
ingu í greininni sem hlýtur
að bitna á möguleikum sjáv-
arútvegs að takast á við ný
verkefni.“

Fjölskyldan bjó á Akur-
eyri í átta ár og Guðbrandur
segir að þeim hafi liðið vel
fyrir norðan. „Við eigum
litla íbúð fyrir norðan, því
við vildum ekki tapa alveg
tengslunum.“ Hann segir að
eftir dvölina eigi þau marga
góða vini á Akureyri. „Ég
hef aldrei skilið þá kenningu
að það sé erfitt að kynnast

Akureyringum.“ Guðbrand-
ur á þrjú börn og söngdrottningin Anna
Katrín, sem náði frábærum árangri í Idol-
keppninni, var unglingsárin fyrir norðan.
Yngri börnin eru tveggja og fjögurra ára og
minnast því ekki fjölskyldulífs á Akureyri.
Guðbrandur segir að þegar saman fari eril-
samt starf og ung börn þá sé ekki tími fyrir
annað. „Ég reyni að verja frítímanum með
fjölskyldunni. Þegar maður býr í burtu frá
ættingjum þá þarf fjölskyldan að vera sjálfri
sér nóg. Maður fær samhentari fjölskyldu
fyrir vikið.“ 

Hádegisverður fyrir tvo
á Hard Rock Cafè

Ostborgari með beikoni

Drykkir
Coke og vatn

Alls krónur 2.980
▲

H Á D E G I S V E R Ð U R I N N

Með Guðbrandi
Sigurðssyni

forstjóri sameinaðs félags 
MS og MBL

Er hægt að éta
Excel skjöl?
Eins og allir vita eru bankar mikil-
vægustu stofnanir í hverju landi.
Þetta má glögglega sjá á umfjöll-
un fjölmiðla um banka. Það er í
bönkum þar sem verðmætin
verða til. Einn gamall vinur
Aurasálarinnar skilur þetta ekki
og hélt því fram við Aurasálina
að það væri fáránlegt hversu
mikla lotningu fólk sé farið að
sýna bankafólki og hversu mikið
fjallað væri um bankana í fjöl-
miðlum.

„Ef ég tek tíkall og sný honum í
nógu marga hringi – heldurðu þá
að hann breytist í fimmtíu kall?
Heldurðu það, ha?“ spurði vinur
Aurasálarinnar. Og Aurasálin
varð kjaftstopp. Auðvitað er
þetta hárrétt hjá vini Aurasálar-
innar. Þetta er svo augljóst að
það þarf ekki einu sinni að gera
tilraun en samt er það einmitt
þetta sem menn gera í bönkun-
um. Þar sitja menn fyrir framan
Excel skjöl allan daginn þangað
til að augun í þeim verða rúðu-
strikuð.

Og fyrir þessa Excel leikfimi fá
bankamenn borgað stórfé. Jafn-
vel milljónir í hverjum mánuði. Á
sama tíma og þeir sem framleiða
raunveruleg verðmæti – eins og
fiskvinnslufólk og bændur fá
ekki nema brotabrot af þessari
upphæð í laun. Aurasálin hefur
aldrei vitað til þess að menn éti
Excel skjöl en samt fá menn
milljónir fyrir að framleiða þau.

Eftir að Aurasálin hafði velt þessu
mikla óréttlæti fyrir sér hafði
hún samband við kunningja sinn
sem vinnur í banka. „Hvernig er
það – ertu búinn að smíða mikið í
dag?,“ spurði Aurasálin. „Ha.
Nei, hvað áttu við?,“ svaraði
bankavinurinn. „Allt í lagi. En þú
ert þá væntanlega búinn að flaka
fisk, rækta tómata eða brugga
einhvern landa, er það ekki?,“
spurði Aurasálin áfram. „Nei.
Hvaða þrugl er þetta í þér. Ég
hef engan tíma fyrir þetta í dag.
Það eru að koma þriggja mánaða
uppgjör. Heyrðu frekar í mér eft-
ir viku,“ svaraði bankamaðurinn.

En Aurasálin gefst ekki upp.
„Hvað ertu eiginlega að gera í
vinnunni? Þú ert ekki að smíða
neitt, rækta neitt, veiða neitt, 
slátra neinu eða brugga neitt.
Eitthvað hlýtur þú að gera.“ Og
ekki stóð á svarinu frá vini Aura-
sálarinnar. „Heyrðu, ég er að
vinna hérna að áhættugreiningu
og hef engan tíma fyrir þetta
kjaftæði.“ „Til hvers,“ spurði
Aurasálin. „Til að greina áhættu.
Segir það sig ekki sjálft?“

„Og hvað gerist ef áhættan er
ekki greind,“ spurði Aurasálin –
og þá varð bankamaðurinn næst-
um kjafstopp. „Ég veit það ekki.
Það eina sem ég veit er að það
þarf að greina hana, til þess er
hún.“ Þannig að þetta er semsagt
málið. Það þarf að greina áhættu
af því að áhættu þarf að greina.
En það er ekki hægt að éta
áhættugreiningar – það er alveg
ljóst. Og ekkert er hægt að
byggja úr áhættugreiningum.
En samt er verið að borga fólki
milljónir fyrir að vinna áhættu-
greiningar, býtta á hlutabréfum
og gera yfirtökusamninga.

Væri ekki nær að þetta bankafólk
færi að vinna við að grafa skurði
og moka aftur ofan í þá? Er það
ekki það sem það er hvort sem er
að gera? Skapa áhættu, greina
áhættu og koma í veg fyrir
áhættu? Er þetta ekki sami
hluturinn?

A U R A S Á L I N

Guðbrandur Sigurðsson
Starf: Forstjóri MS og MBF

Fæðingadagur: 2. maí 1961  Maki: Rannveig
Pálsdóttir Börn: Anna Katrín f. 1986, Nanna

Kristín f. 2000 og Ingi Hrafn f. 2003

GÓÐ ÁR Á AKUREYRI Guðbrandur
Sigurðsson var forstjóri Útgerðarfé-
lags Akureyringa í átta ár. Hann segist
aldrei hafa skilið goðsögnina um að
erfitt sé að kynnast Akureyringum.

Einn hluti markaðarins sem við erum að vinna á er þegar við notum
mjólkina í efni sem hafa áhrif á heilsuna, eins og LGG sem róar magann
og LH fyrir blóðþrýstingsstjórnina. Það er alltaf að koma betur og betur í
ljós að mjólkin hefur að geyma alls konar lífvirk efni sem eru holl.

Á kafi í mjólkinni
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Heimir og fiorgeir ehf. óska eftir a› rá›a
verkefnastjóra í jar›vinnuverkefnum.

Verkefnastjórnun

Helstu verkflættir
Verkáætlanir og utanumhald verka.
Efnisnotkun og st‡ring á a›föngum á verksta›.
Milli- og lokauppgjör verka.
Samskipti vi› verkkaupa.
Gæ›astjórnun.
Mælingar og magntökur.
Öryggismál.

Hæfniskröfur
Leita› er a› einstaklingi sem hefur tæknilega flekkingu og reynslu til fless a› a›sto›a
verkstjóra, æskilegt er a› vi›komandi hafi menntun til fless a› vera byggingastjóri.
Tölvukunnáttu í word og excel. A› auki er æskilegt a› vi›komandi hafi grunnflekkingu
á forritunum Acad, Microsoft projekt og verkbókhaldsforritinu Navision.
Vi›komandi flarf a› vera rétts‡nn, hei›arlegur og sannsögull, sæmilega ritfær og 
me› sta›gó›a kunnáttu í stær›fræ›i.
Hann flarf a› eiga gott me› mannleg samskipti og hafa prú›a framkomu, en vera 
fló fylginn sér í fleim málum sem honum ver›a falin og geta teki› á fleim me› 
hagsmuni fyrirtækisins og starfsmanna fless a› lei›arljósi.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 7. maí nk. Númer starfs er 4432.

Uppl‡singar veitir fiórir fiorvar›arson. Netfang: thorir@hagvangur.is

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík
Sími 520 4700 • Fax 520 4701
www.hagvangur.is

- vi› rá›um

Sparisjóðabanki Íslands hf. er viðskiptabanki í eigu allra sparisjóða í landinu og var hann stofnaður 1986. Auk þjónustu og viðskipta
við sparisjóði á bankinn margvísleg viðskipti við fjármálafyrirtæki og aðra viðskiptamenn hér á landi og erlendis, þó ekki almenning.
Bankinn leggur áherslu á gott starfsumhverfi og staðlaðar mælingar sýna mikla ánægju starfsfólks.

Frekari upplýsingar veitir Kristján Sigurðsson, staðgengill framkvæmdastjóra viðskiptastofu.
Sími: 540 4000, tölvupóstfang: kristjan@icebank.is.

Skriflegar umsóknir sendist fyrir 10. maí 2005 til Sparisjóðabanka Íslands, Rauðarárstíg 27,
105 Reykjavík merktar Laus störf í fjárstýringu eða á tölvupóstfangið icebank@icebank.is

Sérfræ›ingar
    í fjárst‡ringu
Sparisjóðabanki Íslands hyggst efla fjárstýringu bankans þannig að hún verði enn betur í stakk
búin að sinna lykilhlutverki sínu innan bankans ásamt því að veita sparisjóðum og öðrum
viðskiptamönnum framsækna þjónustu. Leitað er að eftirfarandi starfsfólki:

Sérfræðingi í greiningu. Áhersla er lögð á greiningu á almennu efnahagsástandi og öðrum þáttum sem hafa
áhrif á gengisþróun gjaldmiðla og vaxtaþróun. Viðkomandi mun einnig taka þátt í því þróa og kynna einstaka
þjónustuþætti fjárstýringar.

Sérfræðingi á millibankaborði fjárstýringar. Meginverkefni á millibankaborðinu snúa að viðskiptum á
millibankamarkaði, verðlagningu fjármálaafurða og stöðutöku bankans í gjaldeyri og verðbréfum auk annarra
hliðstæðra verkefna. Starfsreynsla er skilyrði.

Sérfræðingum (miðlurum) á söluborði fjárstýringar. Viðkomandi munu annast samskipti við viðskiptamenn
fjárstýringar, vera þeim til ráðgjafar í gjaldeyrisviðskiptum og áhættustýringu auk þess að taka þátt í þróun
og verðlagningu þjónustuþátta fjárstýringar. Starfsreynsla er skilyrði.
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Hjóla í vinnuna
Yfir fögur hundruð lið frá íslenskum fyrirtækjum
taka þátt í hjólaátaki og skilja bílinn eftir heima.

FYRIRTÆKI TIL SÖLU…

SÖLUSKRÁ HÚSSINS ER Á VEF WWW.HUSID.IS 
Salómon Jónsson • Löggiltur fasteignasali

Ingvaldur Mar Ingvaldsson • viðskiptafræðingur
ingvaldur@husid.is

LÍTIL HEILDSALA
MEÐ ÁFENGI. Góð
vörumerki á uppleið. 

HÚÐMEÐFERÐAR-
STOFA, tilvalið fyrir
snyrtifræðing eða
hjúkrunarfræðing, góð
staðsetning og góð
viðskiptavild. 

MATSÖLUSTAÐUR á
mjög góðum stað, góð
hugmynd sem hægt er
að útfæra enn frekar.

HÁRSNYRTISTOFA, 6
stólar, góð rekstrar-
saga, upplagt fyrir eina
til tvær manneskjur. 

MATSÖLUSTAÐUR,
tveir staðir, lítið
mannahald og góðar
staðsetningar. 

JÓLATRÉSALA, gott
tækifæri fyrir ungt at-
hafnafólk, stutt vertíð
og góð innkoma. 

GRILL OG SÖLUTURN
í eigin húsnæði í út-
hverfi borgarinnar.
Staður í góðum rekstri,
20 ára saga. 

TIL LEIGU GISTIHÚS
utan höfuðborgar-
svæðið, 17 herbergi og
veitingarrekstur.
Áhugaverður kostur
fyrir þá sem eru með
góðar hugmyndir en
vilja lágmarka áhættu. 

GISTIHEIMILI á góð-
um stað í höfuðborg-
inni. Er nú í langtíma-
leigu.

VIÐGERÐAR- OG
DEKKJAVERKSTÆÐI í
fullum rekstri, glæsi-
legt húsnæði, tvær inn-
keyrsludyr, góð stað-
setning. Fín eining fyrir
tvær manneskjur. 
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Hjólandi fólk er einn af vorboðunum og stendur átakið
Hjólað í vinnuna yfir frá öðrum til þrettánda maí. 242

vinnustaðir um allt land hafa skráð 397 lið til leiks og rík-
ir mikill keppnisandi hjá fjölmörgum liðunum.  Aldrei

hafa fleiri lið verið skráð og því mun þátttökumetið falla
þetta árið, líkt og áður, en keppnin er nú haldin í þriðja

sinn. Ellert B. Schram forseti ÍSÍ opnaði Hjólað í vinnuna
formlega og í framhaldinu fluttu Jón Kristjánsson heil-

brigðisráðherra, Steinunn Valdís Óskarsdóttir borgar-
stjóri og Ásgeir Eiríksson framkvæmdastjori Strætó BS

hressileg ávörp í tilefni dagsins. Anna Elísabet Ólafsdótt-
ir sló síðan botninn í dagskrána með því að færa Hjólað í

vinnuna sérsaminn söng frá Lýðheilsustöð. - dh

Hjólað í vinnuna
Það er hressandi að hjóla í vinnu,
hreyfa skrokkinn og liðka í senn.
Og í buddunni bata þú finnur
því að bensínið hækkar víst enn.
Fyrir umhverfið umhyggju berðu
og þinn útblástur skaðar ei neitt.
Allt í nærmynd í náttúru sérðu
og nýtur lífsins, já alveg út í eitt.

Þó á hjóli þú ferðist í friði
framtaksemin á Netið er skráð,
því að nú er sko Ísland á iði,
út og suður er baráttan háð.
Hvort sem liðið þitt sigurinn sækir
er að sjálfsögðu ágóðinn vís.
Þú með hjólreiðum heilsuna rækir,
og hlýtur veglegan lífstíðarprís.

Lag: Undir bláhimni. 
Texti: Unnur Halldórsdóttir

HRESSANDI AÐ HJÓLA Í VINNU Steinunn Valdís Óskars-
dóttir, borgarstjóri og Ásgeir Eiríksson, framkvæmdastjóri
Strætó BS.

HJÓLAÐ AF STAÐ Þátttaka hefur aldrei verið meiri

„ÞÚ MEÐ HJÓLREIÐUM HEILSUNA RÆKIR“  Ellert B. Schram, for-
seti ÍSÍ, Anna Elísabet Ólafsdóttir, forstjóri Lýðheilsustöðvar, Jón Krist-
jánsson, heilbrigðisráðherra, Steinunn Valdís Óskarsdóttir, borgarstjóri
og Ásgeir Eiríksson, framkvæmdastjóri Strætó BS. 





1 7 7 1
FYRSTU

SEÐLARNIR

Íslenskir seðlar koma
talsvert fyrr til sögu en
slegin mynt. Elsti gjald-
miðill, sem ber nafn Ís-
lands, er danskur pen-
ingur sem sleginn var í
Konunglegu myntslátt-
unni í Kaupmannahöfn
árið 1771 og nefnist
pjástur (piaster). Ekki
var um lögfestan gjald-
miðil að ræða hér á
landi.

1 7 7 8
OPINBER

GJALDMIÐILL

Saga opinbers gjald-
miðils á Íslandi hefst
1778 með formlegri lög-
festingu danskra
kúrantseðla sem voru
búnir íslenskum texta.
Ekki er talið að þeir hafi
verið mikið notaðir hér
á landi, enda var versl-
un enn í fjötrum einok-
unar er þeir komu til. 

1 8 8 5
ÍSLENSKIR
PENINGAR

Árið 1871 var fjárhagur
Íslands og Danmerkur
aðskilinn. Þar með varð
landssjóður til og var
honum heimilað með
lögum að gefa út ís-
lenska peningaseðla
árið 1885 sem skyldi
vera fyrsta starfsfé
Landsbanka Íslands.

1 9 0 1
ÍSLANDSBANKI

STOFNAÐUR

Alþingi samþykkti lög
um Íslandsbanka hinn
fyrri árið 1901. Bankinn
fékk seðlaútgáfurétt-
indi sem gilti til þrjátíu
ára. Var útgáfuheimild-
in takmörkuð við 2,5
milljónir króna og að
hluta til tryggð með
gulli. Óinnleysanlegir
seðlar Landsbankans
voru áfram í umferð.

1 9 3 0
EINOKUN

LANDSBANKANS

Stjórnmálamenn beittu
sér fyrir afnámi seðla-
útgáfurétts Íslands-
banka eftir fyrra stríð.
Gekk það eftir og var
bankanum gert að kalla
inn útgefna seðla í
áföngum. Landsbanka
Íslands var falinn
einkaréttur til seðlaút-
gáfu. Hélst sú skipan
mála allt til ársins 1961
með stofnun Seðla-
banka Íslands.
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Peningar snerta daglegt líf flestra.
Ásgeir Jónsson segir í samtali við
Björgvin Guðmundsson að fyrst hafi
verið farið að nota pappírspeninga á
Íslandi á 18. öld. Í dag er innan við
tíu prósent af öllu peningamagni í
umferð í formi seðla og mynta.
Fólk notar frekar greiðslukort og
millifærir peninga inni í bankakerf-
inu.

„Peningar gegna margvíslegu hlutverki í hag-
kerfinu,“ segir Ásgeir Jónsson, hagfræðingur og
lektor við Háskóla Íslands. „Samkvæmt skilgrein-
ingum í hagfræðibókum má greina hlutverk þeirra
í þrennt: Í fyrsta lagi eru peningar notaðir sem
greiðslumiðill. Með þeim er einnig hægt að mæla
hlutfallslegt verð; hvað ein vara kostar miðað við
aðra. Í þriðja lagi eru peningar notaðir til að geyma
verðmæti.“

Ásgeir segir að fyrr á öldum hafi Íslendingar not-
að fisk og álnir vaðmáls sem greiðslumiðil svipað og
pappírspeninga í dag vegna skorts á góðmálmum.
Þaðan séu gömlu orðtækin að komast í álnir og að
vera ekki upp á marga fiska dregin.

„Það verður að vera til einhver ein-
ing til að mæla hlutfallslegt verð vara.
Á fyrstu öldum Íslandsbyggðar notuðu
menn vaðmál og síðan fisk, sem varð
okkar helsta útflutningsvara eftir
1350. Það þýddi samt ekki að menn væru gangandi
með fisk í vasanum. Fiskurinn var einfaldlega not-
aður sem mælieining í lánaviðskiptum svipað og í
greiðslukortaviðskiptum í dag. Þú greiddir ákveðið
marga fiska fyrir tilteknar vörur og fékkst fiska
fyrir að leggja inn vörur. Það má segja að hagkerf-
ið hafi verið á fiskfæti,“ segir Ásgeir.

Ein af umbótum Skúla fógeta var að hann vildi
að pappírspeningar yrðu notaðir hér á landi, segir
hann. Árið 1778 hafi verið ákveðið að svokallaðir
Kúrant seðlar frá Danmörku skyldu vera löggildur
verðmiðill á Íslandi. En Danakonungur hafi verið
iðinn við að prenta þá sem síðan skapaði verðbólgu

hérlendis og varð til þess að margir söknuðu gömlu
þjóðlegu verðeininganna sem höfðu stöðugt verð-
gildi.

„Eitt helsta einkenni nútímahagkerfa er hins
vegar að nota bankainnistæður í stað seðla í við-

skiptum manna í millum. Þá eiga við-
skipti sér stað þannig að peningar
hoppa á milli bankareikninga og fara í
rauninni ekki út úr bankakerfinu þótt
þeir séu notaðir við kaup á vörum og
þjónustu,“ segir Ásgeir. Með þessum

hætti sé hægt að nýta sparnað fólks til fjárfestinga
með mun skilvirkari hætti.

„Því meiri viðskipti sem fara fram inni í banka-
kerfinu – og minna af peningum eru í vösum fólks –
því hagkvæmara er það. Þá eru peningarnir að
vinna í hagkerfinu,“ útskýrir Ásgeir. Bankar hafi
meðal annars það hlutverk að safna saman litlum
skammtímainnlánum og lána peningana út til langs
tíma. Það þýði að verið sé að nota þessi verðmæti
sem annars væru verkefnalaus. „Það er hag-
kvæmara en að sofa með peningana undir koddun-
um eða láta rottur naga þá í kjöllurum húsa eins og
tíðkaðist lengi í Rússlandi og Austur-Evrópu.“

M Á L I Ð  E R

Peningar

Hvað eru margir seðlar í um-
ferð? En margar myntir?

Í lok marsmánaðar sl. var verð-
mæti seðla í umferð utan Seðla-
bankans (SÍ) 9,8 ma.kr. Fjöldi
seðla í umferð í lok mars var
5,3 milljónir (án 10, 50 og 100
kr. seðla sem enn eru lögeyrir).
Í lok mars var
verðmæti mynt-
ar í umferð um
1,6 m.kr. Fjöldi
mynta í umferð
var um 129 millj-
ónir stykkja. 

Hver er algeng-
asti seðillinn í um-
ferð? En myntin?

1.000 kr. seðilinn
er algengasti
seðilinn í umferð
á Íslandi. Í lok
mars voru um
2,2 milljónir
1.000 kr. seðla í
umferð. Einna
krónu myntin er
algengasta mynt-
in. Í lok mars
voru 73 milljónir
einnar krónu peningar í um-
ferð.

Hefur aukning á notkun
greiðslukorta breytt peningaút-
gáfu Seðlabankans? Er minni
þörf fyrir peninga?

Greiðslumiðlun á Íslandi er há-
þróuð en samt hefur þörfin fyr-
ir seðla og mynt haldist síðustu
áratugi. Ísland er það land í
heiminum sem notar minnst af
seðlum og mynt og hlutfall
þeirra af landsframleiðslu er
aðeins um 1%. Í nágrannalönd-
um okkar er þetta hlutfall um
2-10%. Svona hefur þetta verið
í um 20 ár en hafði lækkað
verulega áður, fyrst vegna mik-
illar notkunar á tékkum og síð-
an vegna tilkomu greiðslukorta. 

Er vitað hve hátt hlutfall við-
skipta fer fram þar sem pening-
ar eru greiðslumiðill?

Langstærstur hluti viðskipta á
Íslandi er gerður með öðrum
greiðslumiðlum en seðlum og
mynt. Verslanir geta tilgreint
hvernig skiptingin er hjá þeim
en mér er ekki kunnugt um að
slík úttekt hafi verið gerð fyrir
þjóðfélagið í heild.

Hvað kostar mikið að prenta og
slá hvern pening? Hver er þessi
kostnaður á ári?

Í skýringum sem fylgja með
ársreikningi SÍ má finna upp-
lýsingar um beinan kostnað
bankans vegna seðla og myntar.
Langstærstur hluti þessa kostn-
aðar er vegna innkaupa á seðl-
um og mynt og er hann breyti-
legur á milli ára. Á árinu 2004
var þessi kostnaður um 129
m.kr. og árið 2003 var hann um

39 m.kr. Það kostar um 11 krón-
ur að prenta hvern seðil og
nokkrar krónur að slá hverja
mynt.

Er Seðlabankinn hættur að gefa
út 2000 kr. seðla?

Sá seðill var fyrst settur í um-
ferð árið 1995 en í
fyrra setti bank-
inn um 500 m.kr.
af 2.000 kr. seðl-
um í umferð. Í lok
marsmánaðar var
verðmæti 2.000 kr.
seðla um 2,8% af
heildarverðmæti
allra seðla í um-
ferð.

Eru til einhverjar
upplýsingar um
fjölda falsaðra
seðla í umferð á
Íslandi?
Almennt má segja
að seðlafalsanir
séu fátíðar á Ís-
landi. Í skýrslunni
Afbrotafræði 2003
sem Ríkislög-

reglustjórinn gaf út í nóvember
sl. má finna upplýsingar um
fjölda skráðra brota vegna pen-
ingafals. Í fyrra voru t.d. 16
skráð brot en árin á undan voru
þau fleiri. Seðlagreiningardeild
SÍ greinir að jafnaði um 16
milljónir seðla á ári. Í grein-
ingu seðla felst m.a. að leitað er
að fölsunum. Á þessu ári hefur
greiningardeildin fundið einn
falsaðan seðil.

Hvað er mikið af peningum í
seðlageymslum Seðlabankans?
Af hverju?

Í lok marsmánaðar voru 11, 4
m.kr. af seðlum og mynt í um-
ferð fyrir utan SÍ. Seðlar námu
um 9,8 m.kr. og mynt um 1,6
m.kr. Nokkrar sveiflur eru í
peningum í umferð, mest er af
peningum í umferð í kringum
stórhátíðir og stórar ferðahelg-
ar. Síðustu ár hafa peningar í
umferð á Íslandi aukist um 10%
á ári. Á hverju ári eyðir bank-
inn um 5 milljónum stykkja af
ónothæfum seðlum og nokkru
magni af ónýtri mynt. Birgða-
hald bankans miðast við að eiga
nægjanlega mikið af seðlum og
mynt til að mæta eftirspurn eft-
ir reiðufé.

Hvað er mikið af gulli í Seðla-
bankanum? Af hverju?

Í árslok 2004 nam gulleign
bankans um 1,7 m.kr. Gulleign-
in er tilkomin vegna þess að
ákveðinn hluti gjaldeyrisforða
bankans er ávaxtaður í gulli.
Gulleign SÍ er geymd og ávöxt-
uð erlendis, fyrir utan lítið
magn af minnispeningum úr
gulli sem geymdir eru í fjár-
hirslum bankans.

Reiðufé minnst
notað á Íslandi

T Ö L V U P Ó S T U R I N N

Til Tryggva
Pálssonar,
framkvæmdastjóra

fjármálasviðs Seðlabankans

Saga seðlaútgáfu á Íslandi

Notuðum fisk sem gjaldmiðil

ÁSGEIR JÓNSSON HAGFRÆÐINGUR „Í gamla daga notuðu
menn fisk, sem var okkar helsta útflutningsvara. Það þýddi samt ekki
að menn væru gangandi með fisk í vasanum.“
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Í gamla daga notuðu menn fisk, sem var okkar helsta útflutningsvara. Það
þýddi samt ekki að menn væru gangandi með fisk í vasanum. Fiskurinn var ein-
faldlega notaður sem mælieining í lánaviðskiptum svipað og í greiðslukorta-
viðskiptum í dag. 

Hvað eru peningar?

MARTA HRAFNSDÓTTIR 
Peningar eru gjaldmiðill til að
draga fram lífið. Þeir stuðla líka
að áhyggjuleysi.

VALGARÐUR BRAGASON (BRAGI
VALGARÐSSON) 
Þeir eru mjög mikilvægir. Því
miður er hægt að segja að þeir
veiti hamingju.

ELSA BJARNADÓTTIR 
Peningar eru nauðsynlegir og
allir þurfa á þeim að halda.

BIRGIT ÓSK BALDURSDÓTTIR 
Mér dettur fyrst í hug orðið ham-
ingja. Peningar eru því mikil-
vægir.

ÍSAK ÞORBJARNASON
Ef fólk kann að nota peninga
eru þeir mikils virði.



GASHITIARI
13kw 

hæð 220cm

HRÍFA, 
BEÐAKLÓRA
BEÐASKAFA

NÝTT Á ÍSLANDI
Öll helstu merkin í verkfærum. 
Ótrúlegt úrval af BMF festingum, 
boltum, skúfum og saum. 
Sjón er sögu ríkari. 

Súperbygg, þar sem þú færð 
meira fyrir minna.

Opið mán-fös 8-18 og lau 9-15
Bæjarhaun 8 Hafnarfjörður
Sími: 414-6080

15.600 kr. 690 kr. pr.stk

STUNGUSKÓFLA
GAFFALL

1.390 kr. pr.stk

LAUFAHRÍFUR

verð frá 290 kr.

GREINAKLIPPUR

790 kr.

BÍLSKÚRS-
HURÐAOPNARI

MOTORLIFT 4000

1 9.999 kr.

ÚTI VEGGLJÓS
HVÍTT / SVART 

1.190 kr.

PLÖNTUSKÓFLUR
GAFFALL OG KLÓRA

FISKARS

390 kr. pr.stk

DEWALT BORVÉL 
12 VOLT 

2 RAFHLÖÐUR

12.990 kr.

BYSSUSKÁPUR
FYRIR 7 BYSSUR

28.850 kr

POWER CRAFT
BÚTSÖG

5.990 kr.

DEWALT 988 K2
18 VOLT M/HÖGGI 

2 RAFHLÖÐUR

38.900 kr.

ÚRVAL TORX 
RYÐFRÍAR SKRÚFUR

GOTT VERÐ

ÚRVAL AF SAUM
FRÁ VÍRNET

GOTT VERÐ

HEKKKLIPPA 
BLACK & DECKER
18V 1,5AH 510MM

9.890 kr.

REGNGALLASETT
LUXUS STÆRÐIR 

S,M,L,XL,XXL 

3.900 kr.

SKÓFLA OG 
STRÁKÚSTUR 

Í SETTI

2.190 kr.

GREINA- 
KLIPPUSETT

1.090 kr

ALLIR DAGAR TILBOÐSDAGAR

ALLIR DAGAR TILBOÐSDAGAR



Kratar í 
minnihluta

Mikil umræða hefur verið um
málefni Sparisjóðs Hafnarfjarð-
ar vegna hallarbyltingarinnar.
Þeir 47 stofnfjáreigendur sem
þar eiga stofnfé gætu farið út
með 45-50 milljónir króna ef
markaður myndast með stofnfé í
SPH. Sagan segir að í hópnum
séu 42 sjálfstæðismenn en að-
eins fimm kratar. Einn þeirra er
Ingvar Viktorsson, fyrrum bæj-
arstjóri í Hafnarfirði. 

Það er því engin furða að
menn tali um að SPH sé síðasta
vígi sjálfstæðismanna í Hafnar-
firði.

Milljarðurinn
hans Finns

Það er ótrúlegt hvernig lítil frétt
til Kauphallarinnar getur breyst
í stórfrétt. Á dögunum var send
tilkynning um að VÍS hefði selt
hlutabréf í KB banka fyrir einn
milljarð króna. Finnur Ingólfs-
son, forstjóri VÍS og stjórnar-
maður í KB banka, var nefndur
sem fruminnherji í fréttinni,
enda hefði VÍS ekki þurft að til-
kynna um kaupin nema vegna
veru hans í stjórn. Dagens
Industri sló upp þeirri frétt um
kvöldið að forstjóri VÍS hefði
selt fyrir milljarð í KB banka og
ætti eftir viðskiptin um sextán
milljarða í bankanum. Við-
skiptablaðið, sem fjallaði einnig
um þessi viðskipti í föstudags-
blaðinu, gekk örlítið lengra og
sagði að Finnur hefði selt fyrir
milljarð í VÍS!

Spunadoktorar
viðskiptalífsins

Viðskiptalífið er flókið og um-
fangsmikið og þykir því jafn
sjálfsagt að fjallað sé um það í
sama mæli og innlend stjórnmál.
Margt er sameiginlegt í fari við-
skiptanna og stjórnmálanna eins
og hinir svokölluðu spunadokt-
orar sem tröllríða öllu. Þetta er
ein sterkasta hlið viðskiptalífs-
ins þessa dagana, spunadoktorar
sem reyna að hafa áhrif á fjöl-
miðlamenn til að fegra ímynd
þeirra aðila sem unnið er fyrir.
Þetta er ekki endilega PR-liðið í
fyrirtækjunum heldur oftar
menn sem standa nálægt fjár-
festunum.

Munurinn á spunadoktorum
viðskiptalífsins og stjórnmál-
anna er sá að hinir fyrrnefndu
vinna á kerfisbundnari og yfir-
vegaðri hátt og fá betri laun.

65 2 3,4Statoil greiðir 65 prósenta skatt af hagnaði til
norska ríksins. Til samanburðar greiða fyrirtæki
hér á landi um 18 prósenta skatt af hagnaði.

Annar meistaratitill Chelsea. Félagið varð fyrst Englands-
meistari árið 1955 og því er 50 ára bið lokið.

Milljónir eru meðaleign hvers Íslendings
í lífeyrissjóðunum. Hrein eign lífeyris-
sjóðanna fór yfir 1.000 milljarða í febrú-
ar síðast liðnum.

SÍMANÚMER MARKAÐARINS: 550 5000, fax: 550 5099  Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@markadurinn.is  DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@markadurinn.is Veffang: visir.is

Fjármögnun í takt við þínar þarfir

B A N K A H Ó L F I Ð
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Suzuki grand vitara 4x4, 5 gíra, 2.0 tur-
bo dísel. Árgerð 4/2002, ek. 63 þús.
km. 5 dyra. Ásett verð 1.890.000, tilboð
1.740.000 stgr. B.lán 780 þús. 21 á
mán. S. 691 4441.

Forf F 250 Laret, árg. 2005. ek. 7400
mílur. Er með Raino liner, kafteinsstól-
um, húsið fylgir. Vel með farinn. Einn
eigandi. Verð 4,6 milj. með vsk. S. 899
3004.

Þú borgar aðeins 130
Skoda Oktavia 2000 station 4x4 árg.
03/’05, ek. 2 þús. Dr. kúla. Áhv. hag-
stætt lán uppá 2 milljónir. Afb. 29 þ. á
mán. Verð 2.250 þ. Uppl. í síma 487
5838 & 892 5837.

M.Benz SLK 230 Kompressor árg. ‘99,
ek. 75 þús. ssk, leður, rafd.toppur o.fl.
Verð 2.600 þús. Bílalán 1.500 þús. A.t.h.
skipti á bíl eða hjóli á alltað 1.000 þús.
S. 898 8829.

Óska eftir að kaupa bíl á 0-30 þús. kr.
Uppl. í síma 697 3737.

Chverolet Avalanche North Face árg
2002. Einn með öllu. Skipti á dýrari og
ódýrari. Verðtilboð óskast. uppl.
8965682

Freelander árgerð 2001. 1800 vél.
Toppeintak. Einn eigandi. Reyklaus.
Verð 1570 þús. S. 555 2568 & 663
2568.

Grand Cherokee Ltd 5,2, ‘97, ek. 100
þús., ssk., leður, topplúga, rafm. í öllu,
krókur. Góður bíll. Verð 1.050 þús. stgr.
Uppl. í síma 894 4316.

Landcruiser 7/9 ‘01, bensín VX, ek. 73
þús. Eins og nýr, einn eigandi. Verð
3,2m. Uppl. í s. 862 8128.

Landcr. 80 árg. ‘94. Sjsk. Ek 230þ. 44”,
milligír, aukat., færðhás ofl. Allur ný yfir-
farinn & endurn. Lítur mjög vel út. Verð
3,5 m. kr. Uppl. í s. 660 9990.

Til sölu Nissan Patrol SE+ árg. ‘00, ek.
75 þ. km. 35” breyttur. Topp eintak.
Verð. 2.590 þús. Uppl. í s. 896 5293.

Nissan Patrol Elegance ‘01. 38”. Ekinn
69 þús. Verð 3,5 stgr. Uppl. í s. 893
7374.

CHEVROLET TRAILBLAZER LS. Árgerð
2002 Ekinn 65 þ.km. Næsta skoðun
2006. Ásett verð 3.150.000. ABS heml-
ar, Armpúði, Álfelgur, Fjarstýrðar sam-
læsingar. Áhvílandi lán frá Glitni 2.650
þús. Tilboð óskast. Uppl. í síma 892-
3330

Nissan Patrol Elegance 2000 ek. 200
þús. , leður, topplúga, krókur, vara-
dekkshlíf. Ásett 3.050 þús., áhv.ca 1.700
Þús mán greiðsl ca.29 tilb.2.690 Þús
Sími 8200801

Til sölu Hyundai Sonata árg. ‘94. Bíllinn
er með dráttarkrók, sjálfskiptur og mik-
ið endurnýjaður. Selst á 240.000. Uppl.
í síma 848 2330.

Scania 113 H árg. 1990 ekinn 290.000
km. 8 tm handstýrður krani , búkkabíll
með skoðun 2006. Verð 2,5 millj. +
VSK. S. 892 8340.

Scania 124 CB 8x4 árg 2000, 215þkm
Retarder, smurstöð ofl .Getum útvegað
þennan bíl ásamt fleiri bílum,vögnum
og tækjum erl frá. Heiði Vélahlutir S
534-3441

Volvo FM12 / 420 8x4 árg 2001 ekinn
212 þ km góður og velútbúinn bíll. Get-
um útvegað þennan bíl ásamt fleiri bíl-
um,vögnum og tækjum erl frá Heiði
Vélahlutir S 534-3441

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

Varahlutir úr MAN, Benz og Scania.
MAN 17 - 232, ‘95, 26 - 361 og 26 -
321, einnig úr Benz 2648, ‘ 00 og
Scania 142 og 112. Einnig efnispallar
dráttarskífur og fl. S. 894 3000.

Óska eftir 6 hjóla vörubíl, af minni gerð,
með palli og sturtum (t.d. Bens 811-
814 eða sambærilegum). Staðgreiðsla.
S. 894 7070.

Hobby 560 árg.’96 til sölu. Uppl. í s. 822
2154.

Til sölu Peugeot 290 árg. ‘92. J5 dísel
2,5, ekinn 60 þús. km. Ný tímareim. Bíll
sem er vel með farinn. Uppl. í s. 699
6857.

Húsbílar

Vörubílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir + DAEWOO MUSSO E23 GRAND LUXE. Árg
'01. Ek 69 þ.km. Ssk, Cd, álfelg-
ur,drkúla.Verð kr. 2190.000. Ath skipti
ódýrari.

TOYOTA HILUX D/C DIESEL TURBO „35.
Árg '01. Ek 76 þ.km. Diesel. Cd, krómfelg-
ur,plasthús. Verð kr. 1990.000. 

NISSAN TERRANO II SE TD. Ár '97. Ek 180
þ.km. Diesel. Cd, spoiler, álfelgur ofl.Verð
kr. 1170.000.

NISSAN TERRANO II LUXURY 35“. Árg '00.
Ek 73 þ.km. Diesel. Ssk. Cd, álfelgur, litað
gler. Verð kr. 2590.000. Ath skipti ódýrari.

TOYOTA RAV 4.Árg '05, Ek 3 þ.km. Álfelg,
Cd, kastarar, toppl. Verð kr. 2980.000.

VOLVO S 80 TURBO T6. Árg '01. Ek 95
þ.km. Ssk, filmur, álfelgur, leður ofl. 
Verð kr. 3150.000. Ath skipti ódýrari.

TOYOTA YARIS TERRA VVT-I. Árg '04. Ek 24
þ.km. 5 gírar, innspýting.Verð kr. 1150.000.

SUZUKI GRAND VITARA XL7. Árg '03. Ek 65
þ.km. Ssk, álfelgur, cd. Verð kr. 2490.000.
Ath skipti ódýrari/dýrari.

MMC PAJERO LANGUR 2,8. Árg '00. Ek 216
þ.km. Diesel. Ssk. Filmur, leður, Cd ofl.
Verð kr. 2190.000.

FORD ESCAPE XLT.Árg '02. Ek 65 þ.km. Ssk.
Cd, álfelgur,filmur ofl. Verð kr. 2140.000.
Ath skipti ódýrari.

DODGE DURANGO SLT 4.7. Árg '04. Ek 7
þ.mílur. Ssk. Álfelgur, Cd, litað gler ofl.Verð
kr. 3980.000. Ath skipti ódýrari/dýrari.

TOYOTA YARIS TERRA VVT-I 
Árgerð 2004. Ekinn 24 þ.km. Verð kr.
1150.000. Bensín knúinn. Skráður 4 manna.
5 gírar

EEP LIBERTY RENEGADE. Árgerð '04. Ek
12 þ.mílur. Ssk. Leðuráklæði, Cd, litað gler.
Verð kr. 3950.000. Ath skipti ódýrari.

MMC LANCER GLXI STW ROYAL. Árg '99. Ek
102 þ.km. Ssk. Cd, álfelgur, ný tímareim.Verð
kr. 780.000.

SUZUKI GRAND VITARA DÍSEL. Árg '02. Ek
62 þ.km. Túrbína, drkúla, intercooler.Verð
kr. 1850.000.

FORD ESCAPE XLT. Árg '05. Ek 50 þ.km.
Ssk, Cd magasín, álfelgur ofl.Verð kr.
2980.000. Ath skipti ódýrari.

NISSAN TERRANO II 2700 TD. Árg '97. Ek
228 þ.km. Diesel. CD, álfelgur, litað gler
ofl. Verð kr. 1050.000.

SAAB 9-2 X 4WD. Árg '05. Ek 7 þ.km.
Cd, kastarar, álfelgur. Verð kr. 3950.000.
Ath skipti ódýrari.

BÍLAR TIL SÖLU
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Ársgamall Fiat Ducato húsbíll, vel með
farinn. Keyrður 4000 km. Tveggja lítra
vél, dísel. Svefnstæði fyrir fimm manns.
Vel með farinn. Búinn að vera inni í all-
an vetur. Bíllinn er til sýnis við Skelja-
tanga 8 Mosfellsbæ. Nánari uppl. í s.
892 6648.

Til sölu Kawasaki KDX 220 árg. 2003.
Lítið notað og vel með farið hjól, sem
nýtt. Verð aðeins kr. 390.000. Upplýs-
ingar í síma 863 5990 e. kl. 19:00

Yamaha Royal Star árg. 2003, útvarp,
CD, segulband, intercom, cruise
control, góðar farangursgeymslur. Til-
valið í ferðalagið og á rúntin. Uppl. í s.
892 8922.

Yamaha V-Max 1200. 09.08.04, ekið
2200 km. 140 hestöfl, 3 sek í hundrað.
Verð 1.280 þús. stgr., bílalán 750 þús.,
afb. 26 þús. S. 898 8829.

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

Til sölu Susuki TS 70CC ‘91, verð 80
þús. Uppl. í s. 867 0044.

Íslenskar jeppa, verktaka, hesta og hjóla
kerrur til sölu, nokkrar stærðir. Einnig
sumarbústaðahlið eftir pöntun. S. 899
2202. J.E.S ehf.

Notuð sterkbyggð kerra, 1,00x1,50 í
fínu lagi, til sölu á kjaraverði. Verð 45
þús. Uppl. í s. 565 4550.

Pólkst hjólhýsi til sölu, miðstöð, 4
manna. Uppl. í s. 660 2624.

Fellihýsaleiga
Leigjum út fellihýsi í sumar. Allt nýir
vagnar. Ó. Pét. fellihýsaleiga. S. 822
1920 & 822 1919. opet@simnet.is

Til söli Palomino Colt fellihýsi árg. ‘98. Í
mjög góðu standi. Verð 420 þús. S. 692
3637.

Álbox fyrir tjaldvagna og fellihýsi. KE
Málmsmíði, Hamarshöfða 5. S. 587
0626 & 696 3522.

Óska eftir vel með förnum tjaldvagni
fyrir lítið fé. Skoða allt. Uppl. í s. 867
1752.

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

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

Traktors-veghefilsdekk
4 dekk á felgum. Kubbamynstur. 1 nýtt,
hin lítið slitin. Keypt frá hernum. V. 10
þús. stk. S. 892 0007 & 424 6417.

Vantar lofthamra 10 kílóa og 40 kílóa
helst á text 10 og 40. Uppl. í s. 822
2661.

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

Til sölu Catapiller v150, dísel lyftari,
hliðar fæsla á göflum, 7 tonna lyftigetu,
sk. ‘05. Í toppstandi og lítur vel út. Uppl.
í s. 894 3000.

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

Til sölu plastbátur (skutla) með 50 hö.
mótor. Uppl. í s. 846 7536.

32” dekk á felgum, undan Pajero. Til
sýnis hjá Nýbarða Goðatúni 4-6 Garða-
bæ eða í s. 898 6111.

Til sölu 4 ný Dunlop sumardekk. Stærð
225/60x17”. Verð 40 þús. Uppl. í s. 896
1275.

Til sölu 4 stk. 255/45 R18 dekk! Tvö
Goodyear og tvö Continental. Uppl. í
síma: 691-4147 - Skúli

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

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

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

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

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

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

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

bilapartar.is
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu með Toyota. Kaupum Toyota-
bíla. Opið virka daga frá 10-18.

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

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

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.

Hedd 5577557 
Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Nissan, VW, Subaru, Skoda og fl. Opið
mán-föst 9-18.

Varahlutir í Trooper ‘99, Toyota Rav4
‘01, Subaru Legacy ‘97, Astra ‘97.
Bílav.Birgis. Ólafsfirði S. 893 7203.

Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., all-
ar almennar viðgerðir. Sérpöntunarþj.
Varahl. í flestar gerðir bíla og vinnuvéla.
Túrbo ehf. s. 544 2004.

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

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

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

Námskeið heima
Geisladiskur eða myndband Veru Sör-
ensen kennir undirstöðuatriði málara-
listar í olíulitum, litablöndun, notkun
pensla, efna og fl. Uppl. í s. 660 9554
eða www.artvera.com E.mail art-
vera@internet.is

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

Eldhúsinnrétting fá rúmfatalagernum,
hvít með blöndunartækjum, 1 árs. Verð
20 þús. S. 616 2066.

Ný sending af flottum flísum, gólfflísar
33x33 1900 ke og fl. tilboð. Baðkar sýn-
ingareintak með 50% afslætti. Gott
verð á sturtuklefum. Húsheimar Lækjar-
götu 34, Hafnarfirði. S. 553 4488
www.husheimar.is

Til sölu Strata 321. Vel með farið. Selst
á góðu verði. Upplýsingar í síma 862
8766.

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.

Óska eftir notuðu ódýru ljósaskilti,get
fjarlægt ef óskað er. Æskileg stærð er
frá 70cm á hæð X 600cm á lengd
6637499

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.

Beinhreinsivél, f. laxaflök ónotuð til sölu
á hálfv. og laxaspjöld g. og silfurlit. S.
696 9954.

Útsala. Gæðavara á útsölu. UNIFIX
plötustólar frá SEIFERT á 40% afslætti.
Mót ehf. S. 544 4490.

Notað stillansa timbur, 2x4 47 metrar,
1x6 437 metrar, til sölu. Uppl. í s. 897
2037.

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

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Óskast keypt

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

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

ulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,

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

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

verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Varahlutir

Hjólbarðar

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Mótorhjól

HLJÓÐFÆRI
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Kr. 4.700
Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud. Praxis
S 568 2878 - 691 0808 Síðumúla 13, 108
R. www.praxis.is praxis@praxis.is

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 fyrirtæki,
einnig flutningsþrif. Mikil reynsla, reglu-
semi. Ásta 848 7367.

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

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 .

Túnþökur til sölu. Heimkeyrsla í RVK
innifalin. S. 847 5007 grassalan@sim-
net.is

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

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

Túnþökur
Túnþökur og túnþökurúllur til sölu. Tök-
um einnig að okkur þökulaganir. Tún-
þökuvinnslan. Guðmundur s. 894 3000
& Sævar s. 894 3005.

Nú er rétti tíminn að leita tilboða í garð-
sláttinn fyrir sumarið. S. 897 5730.

Tökum að okkur hellulagnir. Innkeyrslur
og göngustígar. Fagmennska í fyrirrúmi.
Lóðalist ehf. Uppl. í s. 699 2464.

Sláttuverk
Garðsláttur og öll almenn garðvinna.
Mikil reynsla. Uppl. í s. 695 4864.

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

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

Getum bætt við okkur verkefnum í
sumar. Íslandsmálun ehf, alhliða máln-
ingarþjónusta.

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

Málari getur bætt við sig viðhaldsverk-
efnum í sumar úti sem inni. Uppl. í s.
892-9496

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

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

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

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

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

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

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
múrun, málun og tré- smíðavinnu. Föst
tilboð eða tímavinna. S. 616 1569.

Húsaviðgerðir
Tökum að okkur málningar og viðgerð-
ir inni sem úti. Múr, tré og blikk. Vanir
menn og vönduð vinna. Uppl. í s. 867
4167.

Móðuhreinsun glerja & há-
þrýstiþvottur!

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

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

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

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

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

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

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

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Hanna 908-6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01. Einkatímar í síma 847-7596

Spámiðlun, heilun. Margrét, tímapant-
anir í s. 567 2478 og 863 2478 eftir kl.
17.

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

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

Brúðkaupsvídeó og DVD. Fagmenn.
Brúðkaupið varðveitt í lifandi myndum.
898-7899 og www.simnet.is/brud-
kaupsvideo

G.J. vélar ehf.
Tökum að okkur hverskonar jarðvegs-
framkvæmdir. Nýleg tæki, vanir menn,
tilboð tímavinna. Uppl. í s. 660 8500.

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

Vantar þig pening? 50-100þús kr.
www.diet.is/aukatekjur. Hringdu strax!
Margrét 699-1060

Líkamsræktartæki nýleg og góð tæki.
Hlauparbretti, hjól og o.fl fyrir fullbúna
líkamsræktarstöð til sölu . Sjá myndir
www.studiodan.is. Uppl. í s. 899 6698.

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

Viltu upplifa ævintýri? Að sigla er ævin-
týri. Siglinganámskeið sumarsins ehefj-
ast 18 maí, skráning er hafinn! Siglinga-
skólinn, s. 898 0599 & 588 3092

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

Ertu að leita að ekta amer-
ísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Til sölu koníaksbrúnt leðursófasett,
3+1+1. Verð 25.000 uppl. í síma 663
9679.

Til sölu borðstofuborð og sex stólar,
verð 35 þús. Bast sófasett á 25 þús.
Furusófasett á 10 þús. Furueldhúsborð
á 10 þús. Skrifborð og stóll á 15 þús.
Uppl. í síma 899 2362 e. kl. 17.

Til sölu veglegt borðstofuborð fyrir 6,
stækkanlegt upp í 10. Einnig skenkur í
stíl ef um semst. S. 661 0600 og 691
0728.

Mjög smart glerskápur (milliveggur)
180x170 30 þús., Persnesk moppa
138x117 15 þús., bókahilla palisander
150x90 4 þús., hjónarúm án dýna+2
náttborð., smíðajárn+gler 15 þús., leð-
ursófasett 3+1+1 35 þús. Simmens
uppþvottavél 15 þús., ísskápur 170x60
15 þús., Þvottavél Philco gefins. Uppl. í
s. 824 0060 e. kl. 17.

Húsgögn

Ökukennsla

Kennsla

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.

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

meistari.

Viðgerðir

Rafvirkjun

Spádómar

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

Kópavogi.
Sími 544-2350, www.start.is

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Bókhald

Garðyrkja

Hreingerningar

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

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

Rafmótorar – gírmótorar
Fálkinn

Legur í bíla
Fálkinn

DeWalt meistaraverkfæri.
Sindri.

60% afsláttur fyrir börn af
Netsmellum til Evrópu.
Icelandair.

Slökkvitæki, slökkvitækja-
þjónusta.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.

Fyrsti vinningur stefnir í
50 milljónir og  ofurtölu-
potturinn í 150 milljónir.
Víkingalottó.

Fyrsti vinningur gæti orðið
200 milljónir.
Víkingalottó

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

Reimar í bíla
Fálkinn

Útsala á skrifstofuhús-
gögnum og stólum.
Penninn-Hallarmúla

Geymslubox fyrir
hleðslurafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Fallegar tækifærisgjafir
Gallerý-List, Skipholti

Fallegar Keramik- og
postulínsmunir,
Gallerý-List, SKipholti

Slökkvitæki, Reykskynjar-
ar, Eldvarnateppi.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg

Glæsilegar útskriftargjafir,
Gallerý-List, Skipholti

Íslensk list til gjafa,
Gallerý-List, Skipholti 

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

Kian er komin.
Kia Picanto á frábæru
verði.
Komdu og skoðaðu.
Kia-umboðið
Flatahrauni, Hafnarfirði.

Skapaðu þitt eigið
draumasumar.
IKEA.

Heilsuvörur.
Kassi.is.

Hleðslurafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Fallegir leirmunir,
Gallerý-List, Skipholti

Draumasumar hefst hjá 
IKEA.

Myndavélarafhlöður.
Rafhlöðubúðin Rafborg.

Þráðlaus innbrota og við-
vörunarkerfi, gott verð.
Eldvarnamiðstöðin,
Sundaborg.

Sérsniðnar lausnir á sviði
mannauðsráðgjafar.
ParX viðskiptaráðgjöf
IBM.

Verðurfar er hugarfar.
IKEA.



10
SMÁAUGLÝSINGAR

Amerískur svefnsófi 25.000, borð-
stofustólar 6 stk. 10.000, eldhúsborð
120X90 5000, hillusamstæða gefins,
tvö sófaborð gefins. S. 898 9518 & 894
2332.

Til sölu dökkbrúnn hornsófi frá Kósý, lít-
ið notaður gott verð. Uppl. í síma
5683184/8990898.

Leður sófasett og sófaborð á 35,000,-
Innihurðar (Hnota) 3,000,- pr stk sími
5666284-8934665

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

Erum að taka upp mikið úrval af Diesel
fatnaði á börn og unglinga! Athugið
nýtt kortatímabil. Róbert Bangsi ...og
unglingarnir Hlíðasmára 12, Hverafold
1-3 & Firði Hafnarfirði. Sími 555 6688.

Útsala á PUPPIA hundafötum. Dýrabær
Hlíðasmára 9, Kóp. op. mán-fös 13-18
lau 11-15 s:553-3062

NUTRO - 30 % afsláttur!
Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta
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.

Tilkynnig frá Íshundum
Skrifstofa félagsins er flutt í Síðumúla
31 á 3. hæð og er hún opin á þriðud.
og fimmtud. frá kl. 17-19. Sími 557
2474 www.ishundar.is.

3 sjarmatröll af kattakyni fást gefins á
góð heimili. Þau eru 8 vikna kelin og
kassavön. Uppl. í síma 661 4041.

Rottweiler
Rotweiler strákur 10 vikna til sölu. Ætt-
bók HRFÍ. Uppl. í s. 892 4048 & 451
2931.

8 mánaða smáhundur fæst gefins á
gott heimili vegna flutninga. Uppl. í s.
893 2397 eft. kl. 17.

9 vikna kettlingur svört og hvít læða
fæst gefins á gott heimili. Uppl. í síma
868 0375.

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

Íslendinga afsláttur!
Hótel Vík í Síðumúla hefur um að ráða
stór og falleg hótelherbergi og íbúðir f.
allt að 5 manns. Sími, sjónvarp og frítt
internet á bar. Hótel Síðumúli s.: 588-
5588 / www.hotelvik.is

Sako Hunter Stanless 7mm rem magn-
um til sölu og Zeiss 3-12-56 kíki með
ljósi. Lítur út sem nýtt. Sími 861-0007
og 699-5775 Tómas

Hreindýra og silungsveiði á Grænlandi,
staðfesta þarf pantanir fyrir 31. maí
2005. Hafið samband í s. 568 3030 &
www.hl.is/veidi

Reykjavíkurmeistaramót
Minnum á opna Reykjavíkurmeistara-
mót Akkurat og Höfðabíla. Skráning
dagana 4 og 5 maí kl. 19 - 21. á skrif-
stofu Fáks. Einnig er tekið við skráning-
um í s. 567 2166 gegn kortanúmeri.
IDF.

Fáksfélagar
Hlégarðsreið/Harðarból. Hin árlega
hópferð Fáks til Harðarfélaga í Mosfells-
bæ veður fimmtudaginn 5 mai. Lagt
verður af stað frá Félagsheimilinu kl. 13.
Stjórnin.

Óður frá Brún
Húsnotkun hjá Magnúsi á Blésastöðum
við Selfoss til 15 júní. Laus pláss. Upp-
lýsingar í síma 893 1038.

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 Spáni
Íbúðir til leigu á Spáni. Torrevieja svæð-
ið. Frábært verð, frábær staðsetning.
Uppl. í síma 0034617559726 og á
dune@internet.is Unnur/Halldór

Herb. á sv. 112, með aðgengi að öllu.
Reglusemi skilyrði. Uppl. í s. 897 3263.

Nýjar stórglæsilegar leiguíbúðir með
öllum tækjum. Langtímaleiga. 2ja her-
bergja í Reykjavík. Sjá heimasíðu Átt-
haga ehf.: www.atthagar.is

Rúmgóð tveggja herbergja íbúð með
húsgögnum til leigu á svæði 105, frá 15
maí til ágústloka. Uppl. í s. 893 0908.

4ra herb. íbúð í Seljahverfi til leigu.
Upplýsingar í síma 820 8284.

Herbergi á Laugavegi til leigu. Aðeins
kvk. Sameiginl. eldhús, bað, stofa og
þvottavél. 35 þús. Laust. S. 616 8008,
660 3523.

105 Rvk. Vikuleiga. Stúdíóíbúð við mið-
bæinn. Fullbúin. 20.000 /v. S. 899
4111.

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

Árbær. Til leigu herb. m/allri aðstöðu. S.
557 5058 & 866 4754.

Hafnarfjörður. Herbergi til leigu. Upplýs-
ingar í síma 892 3467.

Óska eftir 3ja-4ra herb. íbúð á svæði
101 eða 105 frá og með 1. júní. Með-
mæli ef óskað er og skilvísum gr. heitið.
Uppl. í s. 669 9502.

Reyklaus, reglusöm og skilvís fjölsk.
vantar 4ra herb. íbúð sem fyrst. Lang-
tímal. Meðmæli. S. 840 3240.

Fjölskylda óskar eftir stúdíó eða 2ja
herb. íbúð á sv. 104/105/112 frá ágúst.
50-60 þús. S. 692 4869.

Íbúð óskast
Einstæð móðir með eitt barn óskar eft-
ir 2ja herb. íbúð í Hfj. Reglusemi og skil-
vísi heitið. Uppl. í síma 695 0981.

Óska eftir lágmark fimm herb. húsnæði
til leigu rétt fyrir utan höfuðborgarsv.
Uppl. í s. 660 0328.

Herbergi óskast til leigu í miðbænum
eða nágrenni, helst með húsgögnum.
Uppl. í s. 861 7222.

20 ára reglusöm og skilvís kvk. óskar
eftir herbergi/íbúð 25-50 fm á höfuð-
borgarsvæðinu sem allra fyrst. Óskast
helst með sérsnyrtingu og sér eða að-
gang að eldunar aðstöðu +símatengi.
Uppl. í s. 697 7486.

Fjölskylda óskar eftir 5 herb. íbúð í
Gerðunum (108). Við erum reyklaus,
skilvísum greiðslum heitið. Guðrún s.
845 1213.

2ja-3ja herb. íbúð óskast í eða nálægt
miðb. Rvk. Reglusemi og skilvísum gr.
heitið. Uppl. í síma 692 3843.

Einstæð 2ja barna móðir með hund
óskar eftir íbúð í Rvk. Uppl. í s. 844
0332, Ingibjörg.

Einstaklingsíbúð óskast á stórreykjavík-
ursv. Uppl. í s. 822 2455.

23 ára kvk óskar eftir 2 herb. íbúð, und-
ir 40.þús á svæði nálægt Háskólanum.
Reyklaus og reglusöm. Sigga 8666144

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

Leitum að samviskusömum starfs-
manni á verkstæði. Nánari upplýsingar
á heimasíðu okkar www.aukaraf.is

Ertu hárgreiðslu sveinn eða meistari og
langar til þess að breyta til. Það er allt
brjálað að gera hjá okkur á didrix spa
og okkur vantar þig sem allra fyrst í
vinnu hjá okkur. Góð aðstað og góður
mórall. Upplýsingar s:5618677

Vantar þig vinnu? Góð laun, ferðalög og
frábær vinnutími. Upplysingar hjá
Hönnu Kristínu í s: 892 4284

Spennandi námskeið.
Neglur, skraut og french. kr. 55.000,-,
TrimForm og strata, líkamsmótun kr
55.000, Fót og handsnyrtingar með
skrauti og sérmeðferðum kr. 65.000,-
Litun plokkun og permó kr. 55.000,-
Einnig vantar okkur nema í tattoo og
snyrtingu.Didrix spa s: 5618677

Langar þig að grennast, stinnast eða
laga vöxtinn þinn á einn eða annan
hátt. Við erum með lausnina fyrir þig.
Frábærar andlitsmeðferðir sem hreinsa
stinna og upplífga húðina svo um mun-
ar. Langar þig að líta betur út komdu á
til okkar og fáðu aðstoð. Didrix spa s:
561 8677.

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

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.

Verkamenn
Verktakafyrirtæki á höfuðborgarsvæð-
inu óskar eftir að ráða verkamenn í
jarðvinnuframkvæmdir. S. 892 0989.

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

Skalli Vesturlandsvegi óskar eftir starfs-
fólki. Uppl. á staðnum í dag milli 16-20.

Vörubílstjóri
Óska eftir handlögnum vörubílstjóra á
bíl með krana. Uppl. í síma 899 9189 &
869 1415. Hellur & Gras ehf.

Okkur vantar nú þegar starfsmann í
pökkun og aðstoð í prentsal hjá BROS
auglýsingavörum. Upplýsingar gefur Ás-
mundur í s. 820 4031 milli kl. 8 - 16:30.

Söluturninn Allt í einu, Jafnaseli 6, 109
Rvk óskar eftir hressum og brosmildum
starfskrafti í vaktavinnu. Ekki yngri en
18 ára. Uppl. fást á staðnum og í s. 587
7010.

Verkamenn óskast í trésmíðavinnu og
jarðvinnu. Uppl. í s. 822 2661.

Óska eftir manni með meiraprófið og
helst vinnuvélaprófi þó ekki skilyrði.
Verður að vera ábyrgur og góður mað-
ur og að geta byrjað strax. Góð laun í
boði fyrir réttan mann. Upplýsingar í
síma 587 2470.

Óska eftir mönnum í hellulagnir ofl.
Góð laun í boði ef menn eru duglegir.
Upplýsingar í síma 587 2470.

Sumarvinna: Vantar röskan og öruggan
mann, helst vanan byggingarvinnu
og/eða múrverki. Uppl. í síma 892
1224.

Vantar starfsfólk til afgreiðslustarfa.
Bæjarvideó, Hafnarfirði. Upplýsingar hjá
Ólafi í síma 555 7030 eða 898 5799.

Vanan háseta vantar á beitningarvéla-
bát frá Reykjavík. Uppl. í s. 520 7300 &
892 5374.

Óskum eftir að ráða starfsfólk í stand-
setningu nýrra og notaðara bíla. Uppl. í
s. 568 0230 eða 898 7930.

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

Vaktavinna-Subway
Óskum eftir fólki í vaktavinnu, breytileg-
ar vaktir. Leitum að jákvæðu og lífs-
glöðu fólki með mikla þjónustulund.
Lifandi og skemmtilegur vinnustaður.
Hægt er að sækja um á subway.is eða
eyglo@subway.is. Nánari upplýsingar í
síma 530-7004.

Verkamaður óskast í plastiðnað, ekki
yngri en 18 ára. Lyftara og meirapróf
æskilegt. Þarf að getra hafið störf sem
fyrst. S. 895 5888.

Kjötskurður. Káess Kópavogi óskar eftir
starfsmanni í kjötskurð. Uppl. í síma
587 0522.

Aukavinna-uppgrip
Okkur vantar duglegt símasölufólk á
öllum aldri 2-3 kvöld í viku. Uppl. í s.
511 4501 Ístal ehf.

46 ára gamall öryrki óskar eftir 50 %
vinnu. Flest kemur til greina. Sími 557
2230.

Einkamál

Atvinna óskast

Atvinna í boði

Gisting

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Byssur

Gisting
Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Breyttur 
opnunartími 
í afgreiðslu
Mán.-mið. 8.00 - 18.00
Fim. og fös. 8.00 - 19.00
Lau. 9.00 - 17.00 og sun. 11.00 - 16

Smáauglýsingasíminn er 550 5000 
og er opinn alla daga frá 8.00 - 22.00
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Óskað er eftir sjálfboðaliðum á aldrinum 18-64 ára til þátttöku í klínískri rannsókn á rannsókn-
arlyfi sem verður prófað í fyrsta sinn við fótaóeirð. Rannsóknin hefur fengið leyfi Vísindasiða-
nefndar, Persónuverndar og Lyfjastofnunar. Aðalrannsakandi er Þórður Sigmundsson læknir og
meðrannsakendur hans eru læknarnir Albert Páll Sigurðsson og Guðbjörg Birna Guðmundsdóttir.

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna öryggi og verkun rannsóknarlyfsins, SEP-226330, við fótaóeirð. Áhætta af
þátttöku felst í mögulegum aukaverkunum af notkun rannsóknarlyfsins, bæði þekktum og ófyrirséðum. Ekki er gert
ráð fyrir að þátttakendur fái langvarandi bata af meðferð með rannsóknarlyfinu en niðurstöður rannsóknarinnar
geta leitt til framfara í læknisfræðilegum rannsóknum og meðferð fótaóeirðar.

Um 120 einstaklingar með fótaóeirð munu taka þátt í rannsókninni sem verður framkvæmd á rannsóknarsetri Ís-
lenskra lyfjarannsókna ehf. – Encode, Krókhálsi 5d, 110 Reykjavík. Rannsóknin tekur yfir 6 vikna tímabil og gert er
ráð fyrir 6 heimsóknum á rannsóknarsetur.

Þeir sem kynnu að hafa áhuga eru beðnir um að leita frekari upplýsinga um rannsóknina hjá Ragnheiði H. Friðriks-
dóttur hjúkrunarfræðingi rannsóknarinnar í síma 664 9930 og 664 9904 eða hjá rannsakendum í síma 510 9900.

Tekið skal fram að þeir sem svara auglýsingunni hafa á engan hátt skuldbundið sig til að taka þátt í rann-
sókninni. Taki þeir þátt, geta þeir dregið sig út úr rannsókninni hvenær sem er, án þess að gefa sérstaka
ástæðu fyrir ákvörðun sinni.

Ert þú með fótaóeirð?

Klínísk lyfjarannsókn

Stelkshólar
2JA HERBERGJA ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ

Um er að ræða stóra 76,3 fm. 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér ver-
önd. Komið inn í forstofu með flísum á gólfi og fatahengi. Rúmgóð
geymsla með hillum, inn af forstofu. Eldhús er með nýlegu parketi á gólfi,
mosaíkflísar á milli innréttinga, borðkrókur við glugga. Ný eldavél og vifta.
Stofan er með parketi á gólfi og útgengt út á hellulagða suður verönd og
þaðan á lóðina sem er með leiktækjum. Gangur með parketi á gólfi. Bað-
herbergi með flísum í hólf og gólf, steyptur stór sturtuklefi, tengt fyrir
þvottavél. Mjög rúmgott svefnherbergi með spónarparketi á gólfi og
skápum á heilum vegg. Sameign er öll nýtekin í gegn, ný teppi og máluð.
Húsið hefur einnig verið klætt með steni plötum á framhlið hússins. Sam-
eiginleg hjóla og vagnageymsla svo og þurrkherbergi. Snyrtileg eign sem
vert er að skoða. Ásett verð: 13,9 milljónir

Hátíðardagur
í Háteigskirkju
7. maí kl. 14 – 18
Ókeypis skemmtun fyrir alla.

Blaðberar
óskast
á Selfossi

Vegna aukinna verkefna er
Pósthúsið ehf. þessa dagana að
byggja upp blaða- og
bréfadreifingarkerfi á Selfossi.
Dreifing mun fara fram á
morgnana alla daga vikunnar
og er gert ráð fyrir að útburði
verði lokið í síðasta lagi
klukkan 7.00.

Gert er ráð fyrir að útburður
taki rúman klukkutíma.

Vegna þessa verkefnis vantar
okkur duglegt og samviskusamt
fólk í vinnu, annars vegar á
virkum dögum og hins vegar
um helgar.

Áhugasamir hafi samband við
dreifingardeild Pósthússins ehf.
í síma 585 8340.

Pósthúsið er ungt og öflugt
dreifingarfyrirtæki á sviði

blaða-, bréfa og
vörudreifingar.

Hjá Pósthúsinu starfa um
eitt þúsund og þrjú

hundruð manns
að uppbyggingu á

fjölbreyttum
og skemmtilegum

vettvangi.

Pósthúsið ehf. Suðurhrauni 12a,

210 Garðabæ, sími +354 585 8300,

fax +354 585 8309

posthusid@posthusid.is

Auglýsing

Deiliskipulag frístundabyggðar 
í landi  Miðengis, Grímsnes og

Grafningshreppi.

Samkvæmt 25. gr. laga nr. 73/1997, er hér með lýst
eftir athugasemdum við deiliskipulag frístundabyggð-
ar í landi Miðengis í Grímsnes og Grafningshreppi.
Tillagan gerir ráð fyrir 60 lóðum og útivistarsvæði á
um 63 ha. lands. Stærðir lóða eru frá 5.900 fm. til
15.100 fm.

Skipulagstillögur liggja frammi á skrifstofu Grímsnes
og Grafningshrepps, félagsheimilinu Borg og hjá
embætti skipulagsfulltrúa uppsveita Árnessýslu, 
Dalbraut 12, Laugarvatni frá 4. maí til 25. maí 2005.
Skriflegum athugasemdum við skipulagstillöguna
skal senda til skipulagsfulltrúa fyrir 8. júní 2005. 
Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins
frests teljast samþykkir tillögunni.

Sveitarstjóri Grímsnes- og Grafningshrepps

Ársfundur Veiðimálastofnunar
Haldinn föstudaginn 6. maí 2005

kl. 13.00 - 16.00
Fyrirlestrasal í húsi Orkuveitu Reykjavíkur Bæjarhálsi 1.

Fundarstjóri: Vífill Oddsson 

Starfsemi Veiðimálastofnunar
Sigurður Guðjónsson

Veiðin 2004, veiðihorfur í sumar
Guðni Guðbergsson 

Mý- Menn- Matur
Jón S. Ólafsson

Veiða og sleppa, niðurstöður rannsókna
Sigurður Már Einarsson

Kaffihlé

The system of compensating damages done to fish
stocks by hydropower stations in Norway
Stig Johansson. Náttúruverndarstofnun Noregs, Þrándheimi.

Auglýsing um skipulagsmál
á Hellissandi, Snæfellsbæ.

Í samræmi við 25. gr. Skipulags- og byggingarlaga nr.
73/1997, með síðari breytingum, eru hér með auglýst-
ar tillögur að nýju deiliskipulagi fyrir Golfvöll á Hellis-
sandi Snæfellsbæ..

Deiliskipulagssvæðið er sunnar útnesvegar á Hellis-
sandi. Aðkoma er eftir núverandi vegi sem liggur að
íbúðarhúsi og frístundarhús á svæðinu.
Á svæðinu er gert ráð fyrir níu holu gólfvelli, golfskála
og bílastæðum fyrir golfiðkendur og göngufólk.

Tillagan, ásamt frekari upplýsingum, liggur frammi hjá
Skipulags- og byggingarfulltrúa Snæfellsbæjar, Snæfells-
ási 2, 360 Snæfellsbæ frá 04. maí. 2005 til og með 01.
júní. 2005. 

Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með
gefin kostur á að gera skriflegar athugasemdir. Frestur
til að skila inn athugasemdir er til 15. júní. 2004.

Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna innan 
tilskilins frests teljast samþykkir henni.

Snæfellsbær 27.04.2005
Smári Björnsson

Skipulags- og byggingarfulltrúi Snæfellsbæjar

SNÆFELLSBÆR

Móttöku-, flokkunar- og förgunar-
stöð sorps á Húsavík, með
brennslu- og orkunýtingarkerfi.

Mat á umhverfisáhrifum 
– athugun Skipulagsstofnunar

Sorpsamlag Þingeyinga ehf. hefur tilkynnt til athug-
unar Skipulagsstofnunar matsskýrslu um móttöku-,
flokkunar- og förgunarstöð sorps á Húsavík, með
brennslu- og orkunýtingarkerfi.

Tillaga að ofangreindri framkvæmd og skýrsla um
mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til
kynningar frá 4. maí til 15. júní 2005 á eftirtöldum
stöðum: Á bæjarskrifstofu og bókasafni Húsavíkur í
Þjóðarbókhlöðunni og hjá Skipulagsstofnun. 
Matsskýrslan er aðgengileg á heimasíðu Héraðs-
nefndar Þingeyinga : www.tingey.is

Allir hafa rétt til að kynna sér framkvæmdina og
leggja fram athugasemdir. Athugasemdir skulu vera
skriflegar og berast eigi síðar en 15. júní 2005 til
Skipulagsstofnunar, Laugavegi 166, 150 Reykjavík.
Þar fást ennfremur
nánari upplýsingar um mat á umhverfisáhrifum.

Birt samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum,
nr. 106/2000.

Skipulagsstofnun



Kranamaður í góðum gír!

SJÓNARHORN
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GULLBRÁ, Nóatún 17 s. 562-4217

Ilmandi sumarbyrjun!
Í dag er 20% afsláttur af öllum

BURBERRY ilmum og Gréta Boða
kynnir nýjasta ilminn

Verið velkomin!



SigurðurÖrnSigurðarson löggilturfasteignasali

Hæðir

HRINGBRAUT - HAFNARF.
Mjög snyrtileg rishæð með einstöku útsýni
yfir höfnina. Rúmgóð stofa, opið eldhús
með borðkrók. Baðherbergi með sturtuað-
stöðu. Ágætlega rúmgott svefnherbergi.
Þvottahús/ geymsla á hæðinni. Góður gró-
inn garður.V: 10,8 millj.

3ja herb.

ÁRBÆR - HRAUNBÆR 
Mikið endurnýuð 3ja herbergja íbúð á
2.hæð í vel viðhöldnu fjölbýlishúsi. Baðher-
bergi algjörlega endurnýað, eldhús mikið
endurnýað, raflagnir í íbúðinni allar endur-
nýaðar. Mjög barnvænt hverfi og stutt í alla
þjónustu.Verð. 15,8 millj.
Uppl gefur Ólafur í s: 5304607/ 864-1243 

HRINGBRAUT.- RVÍK. 
3ja herbergja íbúð á efstu hæð. Rúmgott
hjónaherbergi með góðu skápalássi,
barnaherbergi með fataskáp, baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf. Parket á stofu, holi og
herbergjum . V 15,9 millj.Uppl gefur Ólaf-
ur í S.864-1243 

Sumarbústaðir

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR.
Skemmtilega hannaður 60,8 fm sumarbú-
staður í landi Efri Víkur við Klaustur.Byggð-
ur 2004 FULLINNRÉTTAÐUR MEÐ ÖLL-
UM HÚSGÖGNUM Stutt í veiði, einstakt
útivistarsvæði. Verð 8,4 millj.
Uppl. gefur Ólafur í S:530-4600/ 864-1243 

NÁNARI UPPLÝSINGAR EFTIR OPNUNARTÍMA VEITA SÖLUMENN EIGNALISTANS Í SÍMA 864 1243

Eignir óskast
• VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ 

• MIKIL EFTIRSPURN EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA

• EINBÝLISHÚS, PARHÚS, RAÐHÚS, HÆÐIR, ÍBÚÐIR, IÐNAÐAR-
HÚSNÆÐI, NÝBYGGINGAR

• VIÐ KOMUM, SKOÐUM OG VERÐMETUM SAMDÆGURS.

• SKOÐUN EIGNAR ER EKKI SKULDBINDING TIL SÖLU EIGNAR

KÓPAVOGUR - SALAHVERFI

Kópavogur - Kórsalir Góð,
björt og vel skipulögð 99,1 fm, 3ja her-
bergja íbúð á 3.hæð ( lyftuhús ) Íbúðinni
fylgir stæði í bílskýli. Íbúðin skiptist í hol,
svefniherbergi, stofu/borðstofu, eldhús,
baðherbergi og þvottahús.
V: 19,5 MILLJ. Laus 1. sept 05.

101- REYKJAVÍK

Miðbær - Brávallagata 
Góð 3ja herbergja miðhæð í velviðhöldnu
húsi. Mikið endurnýað í íbúðinni t.d raf-
magn, eldhús ofl. Góð herbergi, rúmgóð
geymsla í kjallara. Góðar suð-vestur sval-
ir. Laus 1. sept.05
V: 18,9 millj.

HAFNARFJÖRÐUR 

BREIÐVANGUR 
Mikið endurnýuð 113,5fm 3-4 herb. íbúð
á 3. hæð.
Ný eldhúsinnrétting og tæki, þvottahús/
geymsla innaf eldhúsi. Baðherbergið
með fallegri innréttingu og tækjum, flísar
á gólfi, mosaik flísar í kringum baðkar. ný-
legt parket á gólfum. Húsið klætt með
steni. Mjög góð staðsetning, stutt í alla
þjónustu og skóla. Eignin getur verið
laus við kaupsamning. Tilboð óskast 

REYKJAVÍK - AUSTURBÆR

ÁLFTAMÝRI Góð íbúð á 4.hæð í
vel viðhöldnu húsi á þessum eftirsóknar-
verða stað. Svefniherbergi með fataskáp-
um. Suður- svalir, þvottahús og geymsla í
sameign. V: 15,5 millj.

Sigurður Örn Sigurðarsson löggiltur fasteignasali

Kleifarsel 
5 herb. • 121 fm • sér
bílastæði

24.300.000 
Falleg 5 herbergja íbúð á

2 hæðum með sér bílastæði, barnvæn staðsetning og
öll þjónusta á næsta leiti. Gengið er upp skemmtilegan
og sérsmíðaðan stiga á aðra hæðina þar sem gólfflötur
er stærri en uppgefnir fm (undir risi). Í sjónvarpsholi
er möguleiki að útbúa herbergi.(6) Allt fjöl-
býlið var tekið í gegn fyrir 2 árum síðan.
Rúmgóð geymsla er í fjölbýlinu sem og
hjólageymsla. Sameign er mjög snyrtileg.
Þetta er eign sem stoppar stutt! Fyrstur
kemur fyrstur fær! Ástþór

sölumaður

Kötlufell 
3 herb. • 83 fm • sér
bílastæði

14.000.000
Falleg 3 herbergja íbúð á

2 hæð í mikið endurnýjuðu fjölbýli sér stæði fylgir
eignini (Allt fjölbýlið er með klæðningu að utan sem
er viðhaldslítil) forstofan er með skáp samliggjandi
stofu dúkur á gólfi svalirnar eru yfirbyggðar með teppi
á gólfi. Eldhúsið er með fallegri innréttingu og dúk á
gólfi glæsilegt útsýni.Baðherbergið er með
baðkari upphengi fyrir sturtu og tengi fyr-
ir þvottavél. Hjónaherbergið er rúmgott
með skápum, dúkur á gólfi. Barnaherberg-
ið er fallegt með dúk á gólfi, Geymsla fylg-
ir íbúðinni. Ástþór

sölumaður

Miðtún
HÚSEIGN KYNNIR FALLEGA 2-3
HERBERGJA MÖGULEIKI Á
ÖÐRU HERBERGI ÍBÚÐIN ER
MEÐ SÉR INNGANGI Í ÞESSU
FRÁBÆRA HVERFI, STUTT Í
ALLA ÞJÓNUSTU.

Verð: 14.300.000
Þvottahús og tvær sér útigeymslur fylgja með eign-
inni.Allt rafmagn og pípulagnir hafa verið endurnýj-
aðar 

Drápuhlíð –
Reykjavík.
Frábær fyrstu kaup 

14.800.000
Nýtt í sölumeðferð! 3ja
herbergja 74 fm. íbúð
íbúð í kjallara ásamt
sameiginlegum vel hirt-
um garði með verönd.
Nánari lýsing: íbúðin

skiptist niður í 2 rúmgóð svefnherbergi og stofu. Eld-
hús er með smekklegri innréttingu og borðkrók.
Slitsterkt parket er á gólfum íbúðarinnar og 2 stórir
geymsluskápar eru innan íbúðaar SAM-
EIGN sérgeymsla, sameignlegt þvotta-
hús, hjóla og vagnageymsla. Svo fylgir
frystikista með í kaupunum.ÁHUGA-
SAMIR HAFIÐ SAMBAND VIÐ JÓNAS
JÓNASSON Í SÍMA 847-7171

Stuðlaberg –
Hafnarfjörður.
Parhús – 225 fm. - Einstök stað-
setning í nálægð við náttúruna.

45.300.000
Nýtt í sölumeðferð. Parhús sem er á 3 pöllum, með
bílskúr, svölum, verönd og heitum potti. Húsið stend-
ur við enda botnlanga og við lóð tekur víðáttu mikil
náttúra í göngufæri beint út á golfvöllinn.
ÁHUGASAMIR HAFIÐ SAMBAND VIÐ JÓNAS
JÓNASSON Í SÍMA 847-7171

Ástþór
sölumaður

Jónas
sölumaður

Kristnibraut –
laus strax
Glæsileg 4ra herb. íbúð 115 fm
ásamt 23 fm bílskúr í Grafarholti  

26.900.000
Þrjú rúmgóð svefnherbergi, glæsi-
legt eldhús með vönduðum stál-
tækjum frá Miele.Allar innréttingar
sérsmíðaðar úr kirsuberjavið.
Hönnun íbúðar og
skipulag einstaklega
skemmtilegt.

Sameign til fyrirmyndar – Frábær staðsetning 
Upplýsingar veita: Gyða Gerðarsdóttir S: 695-1095
og Auður Ólafsdóttir S: 892-9599 Gyða

sölumaður

Strandvegur
– Garðabær.
Útsýnisíbúð fyrir vand-
láta

Nýtt í sölumeðferð! 118 fm. 3ja herb. glæsiíbúð á efstu
hæð með tvennum svölum og útsýni út á hafið. Nánari
lýsing:Verið er að innrétta íbúðina og hefur hvergi
verið sparað.Allar innréttingar eru sérsmíðaðar hvít
sprautulakkaðar frá Trésmiðjunni Borg með svörtu
graníti á innréttingum og sólbekkjum.Tækin eru að-
eins þau bestu fáanlegu af þýsku tegundinni Mile  Öll
lýsing íbúðarinnar er hönnuð af Lumex Stæði í bíla-
geymslu fylgir eigninni ásamt sérgeymslu, hjóla og
vagnageymslu í kjallara. Íbúðin fæst afhent með eða án
parkets en búið er að leggja glæsilegar
svartar náttúrusteinflísar í vot rými.
Sjón er sögu ríkari / Óskað er eftir tilboð-
um í eignina. ÁHUGASAMIR HAFIÐ SAM-
BAND VIÐ JÓNAS JÓNASSON ÍSÍMA
847-7171 Jónas

sölumaður
Jónas
sölumaður



Í dag kemur út platan Leiðin heim
með tónlist saxófónleikarans Sig-
urðar Flosasonar. Þetta er fyrsta
plata Sigurðar í níu ár með frum-
samdri tónlist en á þeim tíma hef-
ur hann gert nokkrar plötur með
lögum annarra. 

„Þetta hefur lengi staðið til en
ég hef haft margt að gera og því
ekki orðið af útgáfunni fyrr en nú,“
segir Sigurður. Og þó að ekki hafi
verið frumsamin tónlist á síðustu
plötum Sigurðar hefur hann lagt
eitt og annað til laganna. „Ég hef
fengið útrás því í þessum verkefn-
um höfum við félagar mínir farið
óvenjulegar leiðir í tónlist, bæði
með þjóðlega músík og sálma, og
má segja að meðferðin hafi nálgast
tónsmíðar á köflum. En það var
engu að síður löngu kominn tími á
frumsamda plötu og ég hef hugsað
um hana í tvö til þrjú ár.“

Sigurður segir lögin á Leiðinni
heim vera bæði hefðbundin og nú-
tímaleg í senn, frekar lagræn og
aðgengileg.

Og hann segir plötuna í beinu
framhaldi af fyrri plötunum með
frumsamdri tónlist. Þráður sé á
milli þó einhverjar breytingar og
þróun hafi orðið.

Á plötunni mætast þrjár kyn-
slóðir íslenskra djasstónlistar-
manna og segir Sigurður það hluta
af öllu saman. Pétur Östlund leikur
á trommur, Eyþór Gunnarsson á pí-
anó og Valdimar Kolbeinn Sigur-
jónsson á kontrabassa. „Við Eyþór
erum af sömu kynlsóð, Pétur er svo-
lítið eldri en við og Valdimar svo af
yngstu kynlsóð djassmanna.“ 

Djasslífið á Íslandi er í miklum
blóma og hefur svo verið síðustu ár.
Sigurður segir tónlistarskóla FÍH
ráða þar miklu um. „Það má segja

að þetta hafi verið stöðugt vaxandi
frá því að kynslóð okkar Eyþórs
kom fram en um svipað leyti tók
tónlistarskóli FÍH til starfa en hann
hefur haft gríðarleg áhrif á þessa
þróun.“ Sigurður hefur þar sitt að
segja því hann er aðstoðarskóla-
stjóri við skólann og yfirmaður
djassdeildar hans. „Jújú, ætli ég
beri einhverja ábyrgð á þessu
ásamt þeim frábæru kröftum sem
þar vinna,“ segir hann og hlær. 

Beðinn um að setja sig í skáld-
legar stellingar og segja hvað
djassinn geri fyrir hann, segir Sig-
urður: „Djassinn er eins og önnur
músík, lifandi og spennandi. Allt
lífið kristallast í tónlist. Hún er
frábært afl sem gerir svo margt
fyrir fólk.“ Sigurður hefur ekki
tóm til að halda sérstaka útgáfu-
tónleika, en vonast til að af því geti
orðið með haustinu. ■

Hafnarfjarðarkirkja á 90 ára af-
mæli um þessar mundir og fagnar
tímamótunum með ýmsu móti.
Sunnudaginn 8. maí mun kór Hafn-
arfjarðarkirkju ásamt kammer-
sveit halda tónleika. Á dagskrá eru
ýmis íslensk verk og kantöturnar
Jesu meine Freunde og Sicut Moses
eftir Buxtehude. Þá verður frum-
flutt verk eftir tónskáldið Óliver
Kentish, sem hann samdi sérstak-
lega fyrir kórinn. 

Einsöngvarar að þessu sinni
verða Hlín Pétursdóttir sópran og
Davíð Ólafsson bassi. Í kammer-
sveitinni sem leikur undir eru Ant-
onia Hevesi, sem leikur á píanó og
orgel, Auður Hafsteinsdóttir og
Pálína Árnadóttir leika á fiðlur,
Brjánn Ingason leikur á fagott og
Bryndís Halla Gylfadóttir á selló. 

Prestar við Hafnarfjarðarkirkju
eru séra Gunnþór Þ. Ingason og

séra Þórhallur Heimisson. Tónleik-
arnir hefjast í Hafnarfjarðarkirkju

klukkan 17 og aðgangur er ókeypis
og öllum opinn. ■
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AUDREY HEPBURN 
(1929-1993) fæddist á þessum degi.

Allt lífið kristallast í tónlist
TÍMAMÓT: NÝ PLATA MEÐ SIGURÐI FLOSASYNI

„Vanti mann hjálparhönd er gott að muna að
maður hefur tvær hendur. Aðra til að hjálpa

sjálfum þér en hina til að rétta öðrum.“
Audrey Hepburn er ein stærsta kvikmyndastjarna fyrr og síðar 

og lék í klassískum myndum á borð við My Fair Lady og 
Breakfast at Tiffany's.

timamot@frettabladid.is

TILKYNNINGAR
Már Hermannsson, bóndi
og íþróttakennari, Hlíðar-
vegi 15, Hvammstanga,
fagnar fertugsafmæli sínu í
félagsheimilinu Ásbyrgi á
Laugarbakka. Allir vinir og
vandamenn eru velkomnir
en húsið opnar klukkan 20. 

Elísa Vilhjálmsdóttir, Heiðarhorni 1,
Keflavík, er sjötug í dag. 

ANDLÁT
Hugrún Selma Haraldsdóttir, Huldubóli
1, Eyrarbakka, lést laugardaginn 30. apríl. 

JARÐARFARIR
13.00 Gísli Jóhann Sigurðsson, raf-

virkjameistari, Bræðraborgarstíg
38, Reykjavík, verður jarðsunginn
frá Fossvogskirkju. 

13.00 Halldór Guðjónsson, vélstjóri,
Bræðratungu 28, Kópavogi, verð-
ur jarðsunginn frá Digraneskirkju. 

15.00 Rósa Guðrún Stefánsdóttir,
Hrafnistu, Reykjavík, verður jarð-
sungin frá Fossvogskirkju. 

AFMÆLI
Margrét Helga Jóhanns-
dóttir, leikkona, er 65 ára.

Roar Kvam,
tónlistarmaður, er 61 árs.

Ingólfur Margeirsson,
rithöfundur og sagnfræði-
nemi, er 57 ára.

Gestur Einar Jónasson,
leikari og útvarpsmaður, er
55 ára. 

Ólafur Hauksson,
upplýsingafulltrúi Iceland
Express, er 52 ára.

Benedikt Jóhannesson,
framkvæmdastjóri Heims
og Talnakönnunar, er
fimmtugur.

Móeiður Júníusdóttir,
tónlistarkona, er 33 ára. 

Borgar Þór Einarsson,
lögfræðingur, er þrítugur. 

Árni Þór Vigfússon,
athafnamaður, er 29 ára. 

SIGURÐUR FLOSASON Leiðin heim heitir nýja platan hans sem kemur út í dag.

Þennan dag árið 1980 lést Josip
Broz Tito, leiðtogi Júgóslavíu, 88
ára að aldri. 
Tito var bóndasonur og hlýddi
snemma kalli kommúnismans.
Vegur hans til metorða í
Júgóslavíu fór vaxandi í seinni
heimsstyrjöld þegar hann leiddi
andspyrnuhreyfingu gegn nasist-
um og stuðningsmönnum þeirra.
Hann hrakti Þjóðverja úr landi
með aðstoð Stalíns og lýsti sjálf-
an sig leiðtoga Júgóslavíu. Ólíkt
flestum öðrum Austur-Evrópuríkj-
um þurfti Júgóslavía ekki að sæta
hersetu Rússa til lengri tíma, sem
gaf Tito nokkurt svigrúm til at-
hafna. Eftir lok seinni heimsstyrj-

aldar fór samskiptum hans og
Stalín hrakandi. Stuðningur Titos
við gríska kommúnista fór í taug-
arnar á Stalín sem hafði komist
að samkomulagi við Breta um að
láti Grikki afskiptalausa. Stalín
vildi að ríki á áhrifasvæði Sovét-
ríkjanna fylgdu sér að málum í
einu og öllu og árið 1948 sleit
hann á öll tengsl við Júgóslavíu.
Viðbrögð Tito voru að leita efna-
hags- og hernaðaraðstoðar
Bandaríkjamanna sem hann fékk,
því Bandaríkjamenn litu á þetta
sem tækifæri til að splundra
áhrifasvæði Sovétríkjanna. 
Þótt Tito færi eigin leiðir í mörgu
var hann engu að síður trúfastur

marxisti og rak stefnu sína eftir
því allt til dauðadags árið 1980. 

JOSIP BROZ TITO

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1581 Sir Frances Drake lýkur sigl-

ingu sinni í kringum heim-
inn.

1803 Bjarni Bjarnason og Stein-
unn Sveinsdóttir eru
dæmd til dauða fyrir að
myrða maka sína árið áður.
Morðin eru yfirleitt kennd
við Sjöundá á Rauðasandi. 

1850 Los Angeles er lögformlega
stofnuð sem borg. 

1880 Jón forseti Sigurðsson og
Ingibjörg Einarsdóttir eru
lögð til hinstu hvíldar. 

1945 Ungverjaland er frelsað úr
haldu nasista. 

1948 Hvalstöðin í Hvalfirði tekur
til starfa. 

1964 Lag Bítlanna Can't Buy Me
Love fer á toppinn á
breska vinsældarlistanum. 

1990 Stöð tvö, Sýn og Bylgjan-
Stjarnan ákveða að sam-
eina rekstur sinn.

Josip Broz Tito deyr

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.

Lokað
Öllum vinnustöðum okkar verður 

lokað í dag frá kl. 14.00, 
miðvikudaginn 4. maí, vegna

útfarar Jörundar Kristinssonar. 

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, tengda-
faðir og afi,

Ingólfur Pálsson
rafvirkjameistari, Réttarheiði 4, Hveragerði,

sem lést á Hjúkrunarheimilinu Ási í Hveragerði laugardaginn 
30. apríl síðastliðinn, verður jarðsunginn frá Hveragerðiskirkju
laugardaginn 7. maí kl. 13.30.

Steinunn Runólfsdóttir
Guðrún Ingólfsdóttir Pétur Benediktsson,
Þórður Ingólfsson Málfríður Mjöll Finnsdóttir
og barnabörn.

HAFNARFJARÐARKIRKJA Fagnar 90 ára afmæli með ýmsu móti. 

Hafnarfjarðarkirkja 90 ára: 

Afmælistónleikar á sunnudag
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TRÖNUR Í SÓLINNI Trönur spóka sig í
Texas. Árið 1941 var aðeins vitað um 17
trönur á lífi. Í dag hafa verið taldir 217
fuglar.



HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

1 2 3 4 5 6   7
Miðvikudagur

MAÍ

■ ■ SJÓNVARP
� 17.15 Olíssport á Sýn. 

� 18.30 PSV Eindhoven og AC Milan
á Sýn. Bein útsending frá
undanúrslitum Meistaradeildar
Evrópu.

� 21.00 US PGA 2005 – Monthly á
Sýn.

� 22.00 Olíssport á Sýn.

� 22.20 Ístölt í Egilshöll 2005 á Rúv.

� 23.00 Formúlukvöld á Rúv. 

� 23.15 PSV Eindhoven og AC Milan
á Sýn.

Enginn veit hvort þetta var mark
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> Við vorkennum ...
... Eiði Smára Guðjohnsen sem ásamt

Chelsea tapaði í undan-
úrslitum Meistaradeildar-

innar annað árið í röð.
Eiður fékk ágætt tæki-
færi til að gera út um
leikinn á lokasekúnd-
um hans en allt kom
fyrir ekki ...

sport@frettabladid.is

> Við skiljum ekki ...
... af hverju mótanefnd HSÍ leyfir starfs-
mönnum Ríkissjónvarpsins að stjórna
því hvenær leikir á vegum sambandsins
eru leiknir. Tímasetning
leiks ÍBV og Hauka í
gærkvöld var með öllu
óskiljanleg þar sem
þorri íþróttaáhuga-
manna fylgdist með
stórleik Liverpool
og Chelsea á
sama tíma. 

Heyrst hefur...

... að landsliðsmaðurinn Hermann
Hreiðarsson sé búinn að framlengja
samning sinn við Charlton til ársins
2007 en gamli samningur Hermanns
við félagið átti að renna út árið 2006.
Hermann hefur staðið sig frábærlega
með Charlton síðustu ár og á svo
sannarlega skilið að fá nýjan
samning frá félaginu.

Pálmi Rafn Pálmason, leikmaður KA, er
nýkominn heim eftir vikudvöl hjá
Man.City. Þorvaldur Örlygsson kom því í
kring að Pálmi yrði við æfingar hjá fé-
laginu í eina viku en framkvæmdarstjóri
Man.City er engin annar en Stuart Pe-
arce. Fréttablaðið hafði samband við
Pálma og spurði hann út í dvölina. 

„Ég fann mig ágætlega þarna úti og
æfði með aðalliðinu allan tímann, von-
andi segir það eitthvað,“ sagði Pálmi
sem sagðist ekki hafa átt í vandræðum
með hraðann sem fylgir enskri knatt-
spyrnu.

„Hraðinn var vissulega meiri en hérna
heima en hraðinn í þennan tíma sem
ég var þarna gaf kannski ekki rétta
mynd af hraðanum sem er í Úrvals-
deildinni þar sem deildin er að klárast

hérna úti.“ Aðspurður sagðist honum lít-
ast mjög vel á Stuart Pearce. „Mér líkaði
mjög vel við Stuart og hann er algjör
toppkall. Það var mjög auðvelt að eiga
við hann og hann virkaði mjög yfirveg-
aður,“ sagði Pálmi en Pearce hyggst
koma til Íslands í sumar og sjá Pálma í
leik með KA. Hann staðfesti það í
erlendum fjölmiðlum í gær.

Pálmi sem hefur leikið með KA undan-
farin tvö ár segist hóflega bjartsýnn á
vera boðinn samningur hjá félaginu.
„Auðvitað geri ég mér ákveðnar vonir
um að fá samning en ef það gerist ekki
þá heldur maður bara áfram. Mestu
máli skiptir að Stuart (Pearce) sjái mig í
leik en ekki bara á einhverjum æfing-
um.“

Það skyldi þó aldrei fara svo að við

myndum eign-
ast enn einn
atvinnumann-
inn í knatt-
spyrnu en tím-
inn verður að
leiða það í ljós
en það er ljóst
að Pálmi á eftir að
láta að sér kveða
á næstu árum,
hvort sem
það er hér
heima
eða er-
lendis.

Jose Mourinho, stjóri Chelsea, var ekki að skafa af hlutunum eftir leik Chelsea og Liverpool og taldi að betra
liðið hefði fallið úr Meistaradeildinni í gær. Steven Gerrard segir dómgæslu einfaldlega vera hluta af leiknum.

HÚSVÍKINGURINN PÁLMI RAFN PÁLMASON: VAR TIL REYNSLU HJÁ MAN. CITY Í VIKUTÍMA

Stuart Pearce kemur til Akureyrar

FÓTBOLTI „Það skiptir mig engu
hvort þetta hafi verið mark eða
ekki. Dómarinn er hluti af
leiknum. Það sem skiptir máli er
að við unnum og erum á leið í úr-
slitaleikinn í Istanbúl. Ég get ekki
lýst ánægju minni með orðum,“
sagði Steven Gerrard, fyrirliði
Liverpool, eftir að liðið hafði lagt
Eið Smára Guðjohnsen og félaga í
Chelsea af velli í síðari undanúr-
slitaleik liðanna í Meistaradeild
Evrópu í gærkvöld. Mark Luis
Garcia strax á fjórðu mínútu
leiksins var það sem skildi liðin að
og var það mjög umdeilt þar sem
leikmenn Chelsea vildu meina að
skot hans hefði aldrei farið inn
fyrir marklínuna. 

„Betra liðið tapaði hér í kvöld.
Enginn veit hvort þetta var lög-
legt mark, ekki einu sinni línu-
vörðurinn,“ sagði Jose Mourinho,
stjóri Chelsea, mjög ósáttur í
leikslok. Rafael Benites sagði
Chelsea heppið að markið hefði
verið dæmt gilt. „Annars hefði
Peter Cech fengið rautt spjald og
við fengið víti.“

Einstök stemmning
Eiður Smári fékk besta færi

Chelsea í leiknum á lokamínútu
leiksins þegar boltinn datt til hans
við fjærstöngina, en á einhvern
ótrúlegan hátt náði okkar maður
ekki að hitta á markið og því fór
sem fór. Öllum að óvörum er það
Liverpool sem er komið í úrslit
Meistaradeildarinnar í sjötta sinn
í sögu félagsins. 

Stemmningin á Anfield í gær-
kvöld var ólýsanleg og leiða má
líkur að því að hávaðinn á leik-
vanginum hafi sjaldan eða aldrei
mælst jafn mikill. 

Liverpool stillti upp sama liði
og í fyrri leiknum nema að Þjóð-

verjinn Dietmar Hamann kom inn
í liðið í stað Xabi Alonso sem var í
leikbanni. Damien Duff var úr-
skurðaður óleikfær skömmu fyrir
leikinn og sem fyrr treysti Jose
Mourinho Arjen Robben ekki til að
vera í byrjunarliðinu. Þar var hins
vegar Eiður Smári Guðjohnsen og
lék hann í stöðu fremsta miðju-
manns.

Það var bersýnilegt að
taugatitringurinn í leikmönnum
beggja liða var mikill og voru læt-
in í áhorfendum engu lík. Það var
því ekki furða að leikmenn Chel-
sea hefðu vankast þegar Garcia
kom Liverpool yfir strax í upphafi.
Markið sló gestina út af laginu en
veitti heimamönnum að sama
skapi mikið sjálfstraust. Fyrstu 20
mínúturnar var leikur Chelsea
ekki svipur hjá sjón og hafði Liver-
pool nokkra yfirburði. Áhorfend-
urnir voru sannarlega á við tólfta
mann Liverpool því að þeir þögn-
uðu aldrei og bauluðu meðal ann-
ars í hvert sinn sem Eiður Smári
snerti boltann vegna spjaldsins
sem hann fiskaði á Alonso í fyrri
leiknum.

Eftir því sem leið á leikinn
komst Chelsea meira inn í hann á
meðan leikmenn Liverpool bökk-
uðu enn frekar. Chelsea saknaði
hins vegar sárt manna á borð við
Duff og Robben, því að sóknarleik-
ur liðsins var hugmyndasnauður
með eindæmum og var Eiður
Smári í raun sá eini sem náði að
búa eitthvað til.

Ekkert gekk upp við markið
Chelsea hóf síðari hálfleikinn af

krafti og var miklu meira með
boltann, en sem fyrr var eins og
leikmenn liðsins rækjust á vegg
þegar þeir nálguðust vítateigslín-
una. Enn einu sinni í Meistara-

deildinni var Jamie Carragher að
spila eins og engill en hinum meg-
in var Frank Lampard aðeins
skugginn af sjálfum sér og munaði
þar um minna.

Á 68. mínútu var Robben loksins
kynntur til leiks og frískaði hann
eilítið upp á sóknarleik Chelsea.
Þegar tæpar tíu mínútur voru eftir
skoppaði boltinn framhjá þremur
sóknarmönnum Chelsea eftir fyrir-
gjöf Robbens og undirstrikaði það
lánleysi gestanna upp við markið. 

Á 96. mínútu fékk Eiður Smári

síðan færið ótrúlega og á hann
væntanlega eftir að dreyma þetta
augnablik næstu nætur og velta því
fyrir sér hvernig hann fór að því að
brenna af.

Carragher, sem lék sennilega
sinn besta leik á ferlinum í gær,
sagði eftir leikinn að Liverpool
hefði ekki enn lokið ætlunarverki
sínu. „Ég hef aldrei upplifað annað
eins andrúmsloft og ég vona að
þessir stuðningsmenn fylgi okkur í
úrslitaleikinn.“

vignir@frettabladid.is

Úrslitakeppni DHL-
deildarinnar í handbolta
ÍBV–HAUKAR 35–39 (31–31, 15–12)
Mörk ÍBV: Tite Kalandaze 9, Svavar Vignisson 6,
Robert Bognar 5, Samúel Ívar Árnason 5/2,
Zoltan Belányi 4/2,  Sigurður Ari Stefánsson 3,
Kári Kristjánsson 2, Sigurður Bragason 1.
Varin skot: Roland Eradze 18/1, Jóhann Ingi
Guðmundsson 1.
Mörk Haukar: Ásgeir Örn Hallgrímsson 12, Þórir
Ólafsson 9, Halldór Ingólfsson 5/2, Gunnar Ingi
Jóhannsson 4, Vignir Svavarsson 2, Freyr
Brynjarsson 2, Andri Stefan 2, Jón Karl Björnsson
2, Gísli Jón Þórisson 1.
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundssson 12/1,
Jónas Stefánsson 6.

Meistaradeild Evrópu
LIVERPOOL–CHELSEA 1–0
1–0 Luis Garcia (4.).

LEIKIR GÆRDAGSINS

Framlengt í Vestmannaeyjum og Haukar geta tryggt sér titilinn á morgun:

Haukar sigldu áfram á reynslunni
HANDBOLTI Það er að duga eða
drepast fyrir Eyjamenn eftir tap
fyrir Haukum í öðrum leik
liðanna í úrslitarimmu DHL-
deildar karla. Svo virtist lengi vel
að heimamenn ætluðu að tryggja
sér sigurinn en Hafnfirðingum
tókst að jafna er fimm sekúndur
voru eftir af venjulegum leik-
tíma. Jón Karl Björnsson, sem
tók stöðu markvarðarins og
klæddist því vestinu fræga, var
þar að verki og skoraði jöfnunar-
markið með lúmsku snúnings-
skoti úr vinstra horninu.

Þjálfarar beggja liða voru
sammála um það eftir leikinn að
Vestmannaeyingar höfðu kastað
sigrinum frá sér á lokamínútum
leiksins. Skrifast það einfaldlega
á reynsluleysi þeirra en þeir eru
að leika í fyrsta sinn í úrslitum.
Haukar sigu fljótlega fram úr í
framlengingunni og var sigurinn
aldrei í hættu.

Hjá meisturunum var Ásgeir

Örn Hallgrímsson yfirburða-
maður með sín tólf mörk en þess
skal einnig getið að Þórir
Ólafsson skoraði fjögur mjög
dýrmæt mörk úr hraðaupp-
hlaupum. Birkir Ívar hefur oft
leikið betur en hann brást þó ekki
í framlengingunni þar sem hann
lokaði hreinlega markinu.

Hjá ÍBV voru erlendu
mennirnir, Robert Bognar og Tite
Kalandaze, atkvæðamiklir þó svo
að sá síðarnefndi hefði verið
tekinn úr umferð allan leikinn. Þá
kom á óvart að unglinga-
landsliðsmaðurinn Kári Krist-
jánsson hafi byrjað inn á í stöðu
línumanns í leiknum en Svavar
Vignisson átti góða innkomu og
skoraði alls sex mörk, flest í
síðari hálfleik.

Sigurður Ari Stefánsson átti
vægast sagt dapran dag og gekk
lítið sem ekkert upp hjá honum í
leiknum.

„Við sögðum í hálfleik að al-

veg sama í hverju við myndum
lenda í seinni hálfleik yrði barist
fram á síðustu mínútu og það
gerðum við svo sannarlega,“
sagði Páll Ólafsson þjálfari
Hauka. „Ég var kannski ekki
orðinn svartsýnn en manni líður
skiljanlega ekki vel þegar liðið er
fimm mörkum undir og tíu
mínútur eftir.“

Birkir Ívar náði svo að loka á
Tite í framlengingunni?

„Já, það var kominn tími á að
hann tæki einhver skot frá
honum en það gerðist sem betur
fer á réttum tíma. Þessari rimmu
er langt í frá lokið enda þarf þrjá
sigra og við bara búnir að vinna
tvo. Við þurfum að klára þetta
dæmi á næstu 60 mínútum,“
sagði Páll.

Þriðji leikur í úrslitarimmu
Hauka og ÍBV fer fram á
Ásvöllum annað kvöld og hefst
hann klukkan 19.40.

- esá, - jiá

13 MÖRK Ásgeir Örn Hallgrímsson átti
drjúgan hlut í sigri Haukamanna í
gærkvöld og skoraði í leiknum þrettán
mörk. FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Í ÚRSLITALEIKINN Leikmenn Liverpool réðu sér vart að kæti eftir að flautað hafði verið
til leiksloka í leiknum gegn Chelsea í gærkvöldi. Liðið er nú komið í úrslitaleik Meistara-
deildarinnar í sjötta sinn í sögu félagsins. Fréttablaðið/AP

Pétur Marteinsson:

Jafntefli í gær
FÓTBOLTI Hammarby og Malmo
gerðu 1-1 jafntefli í sænsku
úrvalsdeildinni í fótbolta í
gærkvöld. Pétur Marteinsson,
sem lék allan leikinn fyrir
Hammarby, varð fyrir þeirri
óskemmtilegu reynslu að við-
beinsbrjóta andstæðing sinn,
Niklas Skoog, í leiknum sem var
vitaskuld algjört óviljaverk. - esá
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Fljúgðu fyrir
klink!
Nú er tækifæri til að bregða sér í heimsókn til vina eða 
ættingja eða einfaldlega skreppa eitthvert út á land að 
spígspora í vorlitunum.
Þú getur flogið fyrir aðeins 999 krónur, með sköttum, 
aðra leiðina milli Reykjavíkur, Akureyrar, Egilsstaða og 
Ísafjarðar frá 9. til 12. maí, ef þú bókar á netinu á 
flugfelag.is
Það eru 299 sæti í boði svo nú er um að gera að drífa 
sig á netið og hreinsa klinkið úr vösunum í leiðinni.     
 

www.flugfelag.is  |  570 3030

KLINK
T I L B O Ð

999kr.

frá 9. til 12. maí
299 sæti í boði 
Aðeins bókanlegt 
í dag

Ólafur Ingi Skúlason á ferð og flugi næstu vikurnar:

Fimm félög í þrem löndum
vilja skoða Ólaf Inga
FÓTBOLTI Fyrirliði íslenska U-21
árs liðsins, Ólafur Ingi Skúlason,
verður á ferð og flugi næstu vik-
urnar. Hann er að losna undan
samningi við Arsenal í sumar og
þarf því að finna sér nýtt félag hið
fyrsta. Honum ætti að reynast það
auðvelt því eftirspurnin er mikil
en hann mun heimsækja fimm fé-
lög sem hafa lýst yfir áhuga á
honum á næstu vikum.

Fyrsta stopp er í Skotlandi en
þangað hélt Ólafur Ingi í morgun
en hann verður næstu daga til
reynslu hjá Hjálmari Þórarins-
syni og félögum í Hearts. 

Þaðan heldur hann til Hollands
þar sem hann mun verða við æf-
ingar hjá Groningen og einnig
hugsanlega hjá Feyenoord. Að
lokum mun Ólafur Ingi væntan-
lega halda til Ítalíu en Torino og
Perugia vilja ólm skoða Árbæing-
inn efnilega.

„Þetta verður mikil reisa og
gæti tekið allt í fjórar vikur. Þetta

er hið besta mál enda þarf maður
að halda sér við fyrir landsleikina
með unglingalandsliðinu,“ sagði
Ólafur Ingi í samtali við Frétta-
blaðið í gær. „Það er búið að spyrj-
ast töluvert mikið um mig og það
er mjög ánægjulegt.“

Ólafur Ingi á ekki von á því að
hann komi heim og leiki með Fylki
í sumar. Hann ætlar sér að finna
lið áður en hann heldur í frí.

„Nú er þetta undir manni sjálf-
um komið og maður verður að
gjöra svo vel að geta eitthvað hjá
þessum liðum ef maður ætlar að
vera áfram í atvinnumennsku. Ég
hef ekkert spáð í hvar ég vilji
helst spila. Það sem skiptir mig
mestu máli er að fá að spila með
aðalliði og að liðið leggi mikla
áherslu á að fá mig. Maður vill
finna fyrir áhuganum hjá liðun-
um. Ég vil spila með liði sem hef-
ur alvöru áhuga á að fá mann til
sín,“ sagði Ólafur Ingi Skúlason.

henry@frettabladid.is

Meistaradeild Evrópu:

Kemst Milan í úrslit?
FÓTBOLTI Síðasti leikurinn í
undanúrslitum Meistaradeildar
Evrópu fer fram í Hollandi í kvöld
þegar PSV Eindhoven tekur á
móti AC Milan. Ítalska liðið er
með vænlega stöðu en þeir unnu
heimaleik sinn, 2–0.

Mikil meiðsl herja á herbúðir
PSV þessa dagana og ástandið
versnaði mikið um helgina þegar
framherjarnir DaMarcus Beasley
og Jefferson Farfán meiddust.
Fyrir voru á sjúkralistanum ekki
lakari menn en Wilfrde Bouma og
Kóreubúinn Park.

„Við þurfum að tefla djarft og
það er aldrei að vita hverju við

tökum upp á,“ sagði
töframaðurinn Guus Hiddink,
þjálfari PSV. „Það er ljóst að við
verðum að sækja og ég er
alvarlega að skoða þann
möguleika að fækka í vörninni hjá
mér.“

AC Milan mætir með sitt
sterkasta lið til Hollands en
ástand liðsins er svo gott að
þjálfari liðsins, Carlo Ancelotti,
gat leyft sér að hvíla lykilmenn
um síðustu helgi er Milan sigraði
Fiorentina, 2-1. Andriy
Shevchenko skoraði bæði mörk
Milan í leiknum og hann verður
með í kvöld. - hbg

SJÓÐHEITUR Andriy Shevchenko hefur farið á kostum með Milan í vetur.

EFTIRSÓTTUR
Fjölmörg félög
vilja skoða Ólaf
Inga Skúlason
næstu vikurnar.
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KÖRFUBOLTI Það er nóg að gera hjá
efnilegasta körfuboltafólki lands-
ins þessa daganna þrátt fyrir að að
körfuboltatímabilinu hér heima sé
formlega lokið, því framundan er
Norðurlandsmót unglinga í körfu-
bolta sem fer fram í Stokkhólmi
og hefst í dag. 

Íslensku krakkarnir flugu út í
morgun og keppa sína fyrstu leiki
í kvöld. Það er ljóst að það verður
erfitt að toppa árangur síðasta
vors þegar íslensku landsliðin
komu heim með þrjár Norður-
landameistaratitla af fjórum
mögulegum og skildu hinar Norð-
urlandaþjóðirnar eftir gapandi
yfir því hvernig litla þjóðin í
norðri væri gæti tekið þrjú gull á
einu og sama mótinu. Að þessu
sinni má búast við að stóru ná-
grannarnir ætli að sýna og sanna
styrk sinn.

Brynjar leikjahæstur
Ingi Þór Steinþórsson þjálfar

18 ára landslið karla en 18 ára
landsliðið náði öðru sætinu undir
hans stjórn fyrir tvemur árum.
Reykjavíkurfélögin Fjölnir (4) og
KR (3) eiga flesta menn í tólf
manna hópnum en Brynjar Þór
Björnsson úr KR er leikjahæstur
með 25 leiki og ætti að öllu eðli-
legu að jafna leikjamet Gunnars
Einarssonar sem lék 30 landsleiki
í drengja- og unglingalandsliðinu.
Brynjar er auk þess einn af sex
leikmönnum sem urðu Norður-
landameistarar með 16 ára liðinu í
fyrra en aðeins einn nýliði er í
hópnum, Skagamaðurinn Vésteinn

Sveinsson.
Ágúst Björgvinsson þjálfar 18

ára landslið kvenna en Ísland hef-
ur ekki náð að vinna leik í þessum
árgangi undanfarin tvö ár en það
má búast við það breytist í ár enda
liðið sterkt og vann meðal annars
A-landsliðið í æfingaleik fyrir
mótið.

Átta leikmenn liðsins urðu
Norðurlandameistarar með 16 ára
liðinu í fyrra og sex koma úr liði
Hauka sem endaði í öðru sæti á
óopinberu Norðurlandamóti fé-
lagsliða í vetur þar sem fyrirliðinn
Helena Sverrisdóttir, körfuknatts-
leikkona ársins í 1. deild kvenna,
var valin besti leikmaður mótsins.
Helena er leikjahæst í liðinu með
38 leiki fyrir yngri landsliðin en
Keflvíkingurinn María Ben Er-
lingsdóttir kemur næst með 33
leiki. Aðeins einn nýliði er í hópn-
um, Sigrún Ámundadóttir úr
Haukum.

Njarðvíkurstrákarnir sterkir
Einar Árni Jóhannsson þjálfar

16 ára landsliðið en hann gerði 18
ára landsliðið að Norðurlanda-
meisturum í fyrra. Fimm leik-
menn komu úr hinum geysisterka
1989-árgangi úr Njarðvík sem hef-
ur ekki tapað leik í fjögur ár og
varð tvisvar óopinber Norður-
landameistari félagsliða á Scania
Cup 2003 og 2004. Tveir leikmenn
Njarðvíkurliðsins, Hjörtur Hrafn
Einarsson og Ragnar Ólafsson
hafa verið valdir Scania-kóngar
sem bestu leikmenn síns árgangs.
Hjörtur Hrafn og Þröstur Leó Jó-

hannsson úr Keflavík urðu Norð-
urlandameistarar með 16 ára lið-
inu í fyrra og eru þeir einu sem
eiga landsleiki að baki. 16 ára
landslið karla hefur unnið 8 af 10
leikjum sínum á Norðurlandamóti
unglinga síðustu ár og það eru
bundnar væntingar til strákanna í
liðinu nú enda mynda þeir sterkt
lið

Hlynur Skúli Auðunsson þjálf-
ar 16 ára landslið kvenna sem hef-
ur það stóra verkefni að fylgja á
eftir Norðurlandameistaratitli 16
ára liðsins í fyrra. Skúli er kominn
með mikla reynslu af þessu Norð-
urlandamóti enda á leiðinni út
þriðja árið í röð. Stærsti hluti liðs-
ins kemur úr þremur liðum,
Grindavík (4), Haukum (3) og

Hamri/Selfoss (3) en aðeins einn
leikmaður hefur leikið landsleiki
áður en það er Njarðvíkingurinn
Margrét Karla Sturludóttur sem
varð Norðurlandameistari með 16
ára landsliðinu í fyrra. 

Norðurlandamótið hefst í dag
og stendur fram á sunnudaginn
þegar úrslitaleikir um sæti fara
fram. ooj@frettabladid.is

LANDSLIÐIN FJÖGUR Í SVÍÞJÓÐ Hér má sjá alla 48 leikmenn íslensku unglingalandsliðanna sem verða í eldlínunni á Norðurlanda-
mótinu í Svíþjóð sem hefst í kvöld. Fyrir ofan eru 18 ára landsliðin og fyrir neðan eru 16 ára landsliðin. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR Ó. JÓNSSON

Þrír NM-titlar að verja í Svíþjóð

Traustur tækjabúnaður

Dalvegi 6-8 · 201 Kópavogur
Sími 535 3500 · Fax 535 3509

www.kraftvelar.isValtara Jarðvegsþjöppur Malbikunarvélar Fræsarar

• Sverrir Kristinsson segir sögur m.a. af Einari prentara
• Myndagetraun - gestir spreyta sig á að þekkja veiðistaði
• Veiðisögur - Páll Magnússon lætur nokkrar góðar flakka
• Veiðistaðalýsing - Stóra Laxá I og II
   í umsjón Lofts Atla Eiríkssonar
• Vísubotnakeppni
• Bjarni töframaður galdrar og sprellar
• Happahylurinn hefur sjaldan verið pakkaðri

og er nú í boði Veiðihornsins.

Föstudaginn 6. maí

Opið hús
hjá SVFR

Nýju „stelpurnar“ í skemmtinefndinni

Veitingar á vægu verði og heitt á könnunni.
Húsið opnar klukkan 20.00

Fjögur unglingalandslið eru á leiðinni á Norðurlandamót unglinga í körfubolta sem hefst í Stokkhólmi í kvöld. Íslensku
keppendurnir munu freista þess að verja þrjá titla frá síðasta móti.

Reynir Stefánsson ráðinn þjálfari handboltaliðs KA til næstu tveggja ára:

Ákveðin viðurkenning fyrir mig
HANDBOLTI Reynir Stefánsson sem
hefur verið aðstoðarmaður Jó-
hannesar Bjarnasonar hefur verið
ráðinn þjálfari KA til næstu
tveggja ára. Ásamt því að vera að-
stoðarmaður Jóhannesar undan-
farin 3 ár þá hefur Reynir þjálfað
2. flokk félagins með góðum ár-
angri.

Fréttablaðið náði tali af Reyni
og spurði hann hvort þetta væri
ekki viðurkenning fyrir það góða
starf sem hann hefur unnið fyrir

félagið.
„Þetta er vissulega ákveðin

viðurkenning fyrir mig, það er
ekki hverjum sem er hleypt hér
að. Ég er búinn að þjálfa síðan ég
var 16 ára og unnið með mönnum
eins og Heimi Ríkharðssyni, Guð-
mundi Guðmundssyni og Atla
Hilmarssyni og ég tel mig í stakk
búinn fyrir þetta starf.“ 

Reynir sagðist enn fremur ekki

búast við miklum breytingum á
leikmannahópi liðsins. 

„Það er komið á hreint að það
verða allir leikmenn liðsins áfram
og það er mikið ánægjuefni og svo
stefnum við á að styrkja liðið um
2-3 leikmenn fyrir næsta vetur og
þar er örvhent skytta efst á for-
gangslistanum,“ sagði Reynir
Stefánsson nýráðinn þjálfari KA.

- gjj

Jónatan Magnússon:

Leikmenn
mjög sáttir
HANDBOLTI Fréttablaðið náði tali
af fyrirliða KA, Jónatani
Magnússyni, en hann hefur
ákveðið að skrifa undir nýjan
samning við KA enda mjög
ánægður með nýja þjálfarann. 

„Það er bara formsatriði að
ganga frá samningnum og ég
mun skrifa undir fljótlega,“
sagði Jónatan glaður í bragði í
gær. „Leikmenn eru verulega
ánægðir með þessa ráðningu og
voru í raun að vonast til þess að
Reynir yrði ráðinn enda topp-
maður þar á ferð sem við
treystum fullkomlega.“

REYNIR TEKINN VIÐ KA Aðstoðarmaður Jóhannesar Bjarnasonar, Reynir Stefánsson,
hefur verið ráðinn sem aðalþjálfari handboltaliðs KA.
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Nú eru víst tuttugu
og fimm ár liðin
frá því að bæk-
urnar um Einar
Áskel voru út-
gefnar fyrst. Þeg-
ar ég heyrði þetta
fylltist ég nostal-
gíuti lf inningu.

Einar Áskell var
mikill vinur minn þegar ég

var lítil og ég átti margar bækur
um afrek hans. Ég átti líka litla
Einars Áskels dúkku sem ég fann
niðri í geymslu um daginn og upp-
lifði svo mikla fortíðarþrá að ég
ákvað að bjóða honum aftur inn í
herbergið mitt. Ég hafði reyndar
gleymt því að teygjan á buxunum
hans er ónýt og buxurnar girðast

sífellt niðurum hann. Einar
Áskell-inn minn er því pínu perra-
legur og alltaf þegar ég kem að
honum í rúminu mínu er hann bú-
inn að girða niður um sig. 

Þær eru margar barnabækurn-
ar sem mér þykir gaman að hugsa
til. Emma Öfugsnúna var mikið
lesin á mínu heimili og einnig not-
uð í uppeldið. Ef ég var með ein-
hver skrílslæti, sem gerðist mjög
sjaldan, þá spurðu foreldrar mínir
hvað Emma Öfugsnúna væri að
gera þarna og hvar Hilda væri.
Þetta þótti mér hrikalega slæmt.
Ég elskaði líka Barbapapa bæk-
urnar og vildi að sjálfsögðu vera
Barbafín.

Oft dreymdi mig um að rekast
á sögu þar sem sögupersónan

bæri sama nafn og ég. Vinkonur
mínar sem báru algengari nöfn en
ég lentu iðulega í þessu og mér
fannst það rosalega spennandi. 

Einn góðan veðurdag gaf móð-
ir mín mér bók sem lét draum
minn rætast. Bókin hét Blómasafi
Borghildar Blaðlúsar. Gat nú ver-
ið. Blaðlús. Bókin fjallaði um
hrikalega ljóta og feita blaðlús
sem bjó til blómasafa. Ég hefði nú
frekar kosið lukkulegri nöfnu,
áhugaverðan stúlkuskörung sem
lenti í ævintýrum eða einhverja
ofurhetju kannski, „Borghildur
bjargar heiminum gæti sagan
heitið“. Aðalpersónan gæti líka
heitið Undra-Bogga eða Hilda-Til-
Hjálpar. En jú, jú, blaðlús er nú
svosum betra en ekkert. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
BORGHILDUR GUNNARSDÓTTIR RIFJAR UPP GAMLAR BARNABÓKAPERSÓNUR.

Blómasafi Borghildar blaðlúsar
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Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Það byrjar í raun bara með einni.
Svo bætist önnur við og svo önn-

ur og svo er þetta orðið vana-
bindandi. 

Já, þannig er það oft-
ast með þá sem byrja

að reykja. 

Ég er að tala um myndir
sem ég húðflúra.

HAFÐU
ÞETTA!

Allt í lagi pabbi
....ég skal taka til í

bílskúrnum. 

Ég vissi að þú myndir
átta þig og sjá þetta
út frá mínu sjónar-

horni.

Mjási, er
í lagi með

þig?

Ég fékk smá högg á
haus en mér líður

betur núna...

Förum
heim. 

Það er eins
gott að þú
átt níu líf

Átta....

en hver er
svo sem að

telja.Jáhh!

Hmmm.....ég sé
hafrakex....

perur...

.saltkex....

linsubaunir...

..og hérna er gamalt ryk-
fallið hlaup sem ég týndi

sennilega á páskunum fyrir
ári síðan.

Hjúkk! Um tíma hélt ég að við
fyndum ekkert almennilegt að

borða!
amm,

amm,

amm,

amm

Höfðabakka 1 - sími 587 50 70

Glæný 
smálúðuflök 

Skötuselur 
beinlaus og flottur

Humar - nýveiddur
allar stærðir

Risarækjur
1990,-

- b j ö r t  o g  b r o s a n d i



Gildir á meðan birgðir endast.

2.499kr

Nýjar 
vörur 

1.999kr

Nýjar 
vörur 

Regnjakki
bleikur, blár
st. 80-130

Regnbuxur
m/smekk og án
bleikar, bláar
st. 80-130, 100-130

Sandalar
bleikir, bláir,
st. 22-33

2.499kr

Nýjar 
vörur 

Stígvél
bleik, blá, 
st. 25-35

2.999kr

Nýjar 
vörur 

Sportskór
bláir, bleikir, 
st. 22-35

2.999kr

Nýjar 
vörur 

Sportskór
bláir, bleikir, 
st. 22-35

3.499kr

Nýjar 
vörur 

Ekta leður

Með ljósum

PÓ
STVERSLUN

HAGKAUPA

800 6680
grænt númer

www.hagkaup.is

sími
568 2255



Sýningin á verkum Dieters Roth,
sem verður á Listahátíð Reykjavík-
ur nú í vor, hefur vakið töluverða at-
hygli nú þegar fyrir utan landstein-
anna. Sagt er frá sýningunni á for-
síðu nýjasta heftis hins virta lista-
tímarits ArtReview og umfjöllun
um sýninguna er á tveimur opnum
inni í blaðinu.

Greinin um Dieter Roth er eftir
Jessicu Morgan, sem er sýningar-
stjóri ásamt Birni Roth, syni Diet-
ers. Á forsíðu blaðsins og inni í því
er myndin Keller-Duo og á annarri
opnu eru myndirnar Floor, Gólf og
Reykjavík Slides. 

Á síðasta ári var stór yfirlitssýn-
ing á verkum Dieters Roth í nútíma-
listasafninu Museum of Modern Art
í New York. Að hluta til eru sömu
verk á sýningunni í Reykjavík, en
hér verður þó lögð meiri áhersla á
tengsl Roths við Ísland, en hér á
landi bjó hann lengi vel allt frá
sjötta áratug síðustu aldar.

Þessi stóra yfirlitssýning á verk-
um Roths er stærsta verkefni Lista-
hátíðar í ár. Hún verður haldin á
þremur stöðum dagana 14. maí til
21. ágúst í sumar, í Listasafni Ís-
lands og Listasafni Reykjavíkur í
Hafnarhúsinu, og einnig í sýningar-
sal Orkuveitu Reykjavíkur.

Þetta er í fyrsta sinn sem Lista-
safn Reykjavíkur og Listasafn Ís-
lands standa saman að slíku stór-
virki en verkin sem verða til sýnis
eru um 400 talsins og koma frá
Þýskalandi, Spáni og Hollandi. 

Meðal þess sem sýnt verður eru
nokkrar af þekktustu innsetningum
listamannsins, bókverk, grafísk
verk og málverk. 

Meðal annarra alþjóðlegra lista-
manna sem taka þátt í sýningunni
eru Fischli & Weiss og meðlimir
Dieter Roth akademíunnar. Boekie

Woekie bókabúðin mun hafa bækur
Dieters Roth a boðstólum og auk

þess setja upp söludeild í tengslum
við sýninguna. ■
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EKKI MISSA AF…

... útskriftarsýningu Listaháskóla
Íslands sem verður opnuð á Kjar-
valsstöðum á laugardaginn. Þar
verða sýnd verk nemenda úr
myndlistardeild og hönnunar- og
arkitektúrdeild skólans.

... málþingi um Jean Paul
Sartre sem haldið verður á Akur-
eyri á laugardaginn í tilefni þess
að Sartre hefði orðið hundrað ára
á þessu ári. 

... heljarmikilli kántríhátíð sem
verður haldin á Grand Rokk á
föstudags- og laugardagskvöld.
Þar koma fram íslenskar hljóm-
sveitir sem helga sig kántrítónlist
af óhefðbundnu tagi.

Lúðrasveit Reykjavíkur heldur sína árlegu vor-
tónleika í Neskirkju í kvöld undir stjórn Lárus-
ar Halldórs Grímssonar. Á þessum tónleikum
syngur Andrea Gylfadóttir nokkur lög með
sveitinni.
Efnisskráin verður öll í líflegri kantinum, en
þar á meðal eru syrpur með lögum Stevie
Wonder og Blood Sweat and Tears hópsins,
básúnueinleiksverkið Poeme a la Carte þar
sem einleikari er Sigurbjörn Ari Hróðmarsson
og Anna Lilja Karlsdóttir leikur einleik í verki
Antonio Carlos Jobims Wave.
Undanfarin ár hefur Lúðrasveit Reykjavíkur
gengið í gegnum mikla endurnýjun. Á meðan
eldri meðlimir hafa verið að hverfa af vett-
vangi einn og einn hafa ungir félagar fyllt
skörðin og er aldursbreiddin nú allt frá 11 ára
upp í 78 ára. 
Lárus Halldór hefur leitt Lúðrasveit Reykjavíkur
frá 1998 og hefur tekist vel að leiða saman
þessar tvær ef ekki þrjár kynslóðir, þannig að

tónlistarlegur árangur hefur verið með afbrigð-
um góður og yngri sem eldri hljómsveitar-
meðlimir hafa fengið að njóta sín og haft
mikla ánægju af starfinu.

Kl. 12.00 
Bergþór Pálsson baritónsöngvari verður
gestur Antoniu Hevesi píanóleikara á
síðustu hádegistónleikum vetrarins í
Hafnarborg, menningar- og listastofnun
Hafnarfjarðar. Þau ætla að flytja vorljóð
úr ýmsum áttum og nefna tónleikana
„Vorið kemur að hugga“.

menning@frettabladid.is

Lúðrasveit í endurnýjun

Forsíðufrétt í listheiminum

!

Sunnan yfir sæinn breiða...

Vortónleikar Kyrjanna
í Seltjarnarneskirkju

fimmtudaginn 5. maí kl. 17:00

Á efnisskrá eru lög eftir Burt Bacharach,
Atla Heimi og dægurlög úr ýmsum áttum

Stjórnandi: Sigurbjörg Hv. Magnúsdóttir
Píanóleikari: Halldóra Aradóttir

Miðaverð er kr. 1300. Frítt fyrir börn yngri en 12 ára.

STÓRA SVIÐ

DRAUMLEIKUR 
e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.
Fö 6/5 kl 20, Fö 20/5 kl 20, Fö 27/5 kl 20 
Síðustu sýningar

HÍBÝLI VINDANNA 
leikgerð Bjarna Jónssonar eftir
Vesturfarasögu Böðvars Guðmundssonar

Su 8/5 kl 20, Fö 13/5 kl 20
Su 22/5 kl 20, Fi 26/5 kl 20 
- Síðustu sýningar

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau
Lau 7/5 kl 20, Lau 21/5 kl 20, Lau 28/5 kl 20
- Síðustu sýningar

KALLI Á ÞAKINU 
e. Astrid Lindgren
Í samstarfi við Á þakinu
Fi 5/5 kl 14 - UPPSELT, Lau 7/5 kl 14 - UPPS.
Su 8/5 kl 14 - UPPSELT, Lau 14/5 kl 14, 
Su 22/5 kl 14 - UPPSELT

PURPURI - TÓNLEIKAR FABULU

Margrét Kristín Sigurðardóttir
Fi 12/5 kl. 21:00 

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

TERRORISMI
e. Presnyakov bræður

Fi 5/5 kl 20, Fi 12/5 kl 20, Fö 20/5 kl 20

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur. 
Mi 4/5 kl 20 - UPPS., Fi 5/5 kl 20 - UPPS., 

Fö 6/5 kl 20 - UPPS., Lau 7/6 kl 20 - UPPS., 
Su 8/5 kl 20, Fi 12/5 kl 20 - UPPS.,
Fö 13/5 kl 20 - UPPS., Lau 14/5 kl 20
Fi 19/5 kl 20, Fö 20/5 kl 20

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Fi 12/5 kl 20  - Aukasýning

RIÐIÐ INN Í SÓLARLAGIÐ 

e. Önnu Reynolds.

Í samstarfi við leikhópinn KLÁUS.
Lau 7/5 kl 20, Fö 13/5 kl 20

- Síðustu sýningar

Börn 12 ára og yngri fá frítt í
Borgarleikhúsið í fylgd

fullorðinna
- gildir ekki á barnasýningar

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

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 Íslensku óperunnar og Listaháskóla Íslands

DIETER ROTH Á FORSÍÐUNNI Sýning Listahátíðar Reykjavíkur á verkum Dieters Roth
er forsíðuefni ArtReview.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

1 2    3 4   5    6     7
Miðvikudagur

MAÍ

■ ■ FYRIRLESTRAR

� 16.15 Loftur Guttormsson, pró-
fessor í sagnfræði við Kennarahá-
skóla Íslands, flytur fyrirlestur undir
yfirskriftinni Barnakennarar á Ís-
landi 1910-1940 í félagsfræðilegu
ljósi. Fyrirlesturinn verður haldinn í
Skriðu, fyrirlestrarsal Kennaraháskóla
Íslands við Stakkahlíð.

■ ■ FUNDIR

� 20.30 Í kvöld fer af stað ný starf-
semi í Hinu húsinu. Forma er sam-
vinna tveggja einstaklinga á batavegi
eftir átröskun á alvarlegu stigi. Í boði
eru 10 vikna hópmeðferðir án end-
urgjalds fyrir 18 ára og eldri. Þetta
verður haldið á miðvikudagskvöld-
um.

■ ■ SAMKOMUR

� 17.00 Ritlistarhópur Kópavogs
efnir til ljóðahátíðar í Café Borg,
Hamraborg 10, í tilefni af fimmtíu
ára afmæli Kópavogsbæjar. 

� 21.00 Spunakvöld verður í Klink &
Bank. Undirbúningsfundur verður að
þessu sinni hluti af formlegri dagskrá
og verður þar með partur af gern-
ingnum. Eftir hlé er ferlið endurtekið.
Aðgangur ókeypis. 



■ ■ TÓNLEIKAR
� 12.00 Bergþór Pálsson baritón og

Antonía Hevesi píanóleikari flytja
vorljóð úr ýmsum áttum í Hafnar-
borg, menningar- og listastofnun
Hafnarfjarðar.

� 17.00 Karlakórinn Eldri Þrestir og
Gaflarakórinn í Hafnarfirði verða
með sameiginlega tónleika í Víði-
staðakirkju í Hafnarfirði. 

� 20.00 Dómkirkjukór Gautaborgar
syngur á tónleikum í Norræna hús-
inu.

� 20.00 Þuríður Helga Ingadóttir pí-
anóleikari heldur burtfarartónleika
frá Tónlistarskóla Kópavogs í Saln-
um, Tónlistarhúsi Kópavogs. 

� 20.00 Söngsveitin Víkingar heldur í
Samkomuhúsinu í Sandgerði fyrri
tónleika sína í kvöld í tilefni 10 ára
afmælis söngsveitarinnar. Stjórnandi
Víkinganna er Sigurður Sævarsson.

� 20.00 Söngfélag Skaftfellinga og
Mánakór halda tónleika í Háteigs-
kirkju. Stjórnandi kórsins er Violeta
Smid.

� 20.00 Steinunn Soffía Skjenstad
sópran heldur í Íslensku óperunni
útskriftartónleika sína frá tónlistar-
deild Listaháskóla Íslands. 

� 20.30 Vortónleikar Kórs Átthaga-
félags Strandamanna verða haldnir
í Seljakirkju. Þar syngur kórinn undir
stjórn Krisztinu Szklenár.

� 20.30 Lúðrasveit Reykjavíkur
heldur sína árlegu vortónleika í Nes-
kirkju undir stjórn Lárusar Halldórs
Grímsonar. Andrea Gylfadóttir
syngur nokkur lög með sveitinni. 

� 20.30 Mosfellskórinn heldur ár-
lega vortónleika sína í Bæjarleikhús-
inu í Mosfellsbæ. Páll Helgason
stjórnað kórnum frá upphafi. 

� 23.00 Hljómsveitin Rætur, hið nýja
reggíband Hjálma, spilar á Grand
Rokk.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

MIÐVIKUDAGUR 4. maí 2005

JAGÚAR

ÞAR SEM ÍSLENDINGUM 
FINNST SKEMMTILEGAST AÐ DJAMMA

HÚSIÐ OPNAR KL. 23.00 

HÚSIÐ OPNAR KL. 23.00 

MIÐAVERÐ 1500 KR. Í FORSÖLU
Á FÖSTUD. FRÁ KL. 13 TIL 17

ÞARF AÐ SEGJA MEIRA!?

STÓRDANSLEIKUR

FÖSTUD. 06.05 ‘05 LOKAÐ V. EINKASAMKVÆMIS

FÖNKHHLJÓMSVEIT ÍSLANDS
Í BANASTUÐI

NÁNARI UPPLÝSINGAR

MIÐV.DAG. 04. 05. ‘05

LAUGARD. 30. 04. ‘05
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TÓNLISTARHÁTÍÐ Í TÍBRÁ DAGANA 5. - 14. MAÍ 2005
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Tenórinn
ALLRA SÍÐASTA 

SÝNING
Laugardaginn  

7. maí kl. 20.00



34 4. maí 2005 MIÐVIKUDAGUR

VEITINGASTAÐURINN
KÍNA HÚSIÐ
LÆKJARGÖTU 8, 101 REYKJAVÍK

Ragna Ingimundardóttir leirlista-
kona er mikill matgæðingur.
Mataráhugi hennar kviknaði á
námsárunum þegar hún stundaði
nám við Myndlista- og handíða-
skóla Íslands. „Í skólanum var
alltaf verið að tala um mat. Ég
held að allir sem fara í gegnum
myndlistarskóla séu duglegir að
elda. Samnemendur mínir voru
líka óhræddir við að prófa eitt-
hvað nýtt. Á þessum árum var ég í
stanslausum matarboðum,“ segir
Ragna. Þegar hún fór í framhalds-
nám í Listaháskóla í Amsterdam
héldu matarveislurnar áfram. Í
hennar bekk var jafn vinsælt að
skiptast á mataruppskriftum og
glerúngsuppskriftum. Áhugi á
eldamennsku endurspeglast í list-
sköpun hennar. Ragna er fræg
fyrir fallegu leirskálarnar sínar
sem eru allar eldfastar og því afar
hentugar ef þarf að stinga réttum
inn í ofn. Þó hún eldi mikið dags-
daglega finnst henni alltaf jafn
skemmtilegt að bjóða fólki í mat.
Uppáhaldsmaturinn hennar er góð
lambasteik með öllu tilheyrandi.
Ragna er ekki bara góður kokkur
heldur bakar hún heimsins bestu
tertur og brauð. Í stað þess að fara
með vinkonum sínum á kaffihús
bakar hún með þeim bollur og
ýmsar kræsingar. Þær eiga það til
að taka heilan dag frá, baka, tala

og hlusta á Megas.
Aðspurð um að því hvað hún

þurfi að eiga í eldhússkápunum til
að geta búið til góða máltíð er
svarið einfalt.

„Ég þarf ekki að eiga neitt. Það
er alltaf hægt að búa til eitthvað
úr engu,“ segir hún og brosir. Upp-
skriftin af ístertunni er ættuð frá
Danmörku. Fyrir nokkrum árum
var Ragna stödd í brúðkaupi hjá
vinkonu sinni þar sem þessi
ísterta var í desert. 

„Ég var svo heppin að sitja við
hlið mannsins sem bjó til desert-
inn og linnti ekki látum fyrr en
hann lét mig fá uppskriftina,“ seg-
ir hún. 

BOTNINN
300 gr hýðislausar möndlur
200 gr flórsykur
5 eggjahvítur
1/2 teskeið lyftiduft

Möndlurnar eru hakkaðar í
blandara. Flórsykri og lyftidufti
er síðan blandað við möndlukurlið.
Eggjahvíturnar eru stífþeyttar og
þeim blandað varlega út í möndlu-
hræruna. Klæðið tvö smelluform
með smjörpappír og hellið deiginu
út í. Botnarnir eru bakaðir í 20-25
mínútur við 190˚, fylgist vel með
botnunum meðan þeir eru í ofnin-
um.

MARSÍPANÍS
3 eggjarauður
50 gr sykur
80 gr marsípan
4 dl rjómi

Eggjarauður þeyttar með
sykrinum. Rjóminn er þeyttur og
settur útí. Marsípanið er rifið og
sett út í hræruna. 

SÚKKULAÐIÍS
3 eggjarauður
50 gr sykur
200 gr suðusúkkulaði
4 dl rjómi

Nota skal sömu aðferð og með
marsípanísinn.

Möndlubotnar eru kældir og
smurðir með þunnu lagi af bróm-
berjamarmelaði eða góðri sultu.
Annar botninn er lagður í smellu-
form án botns, gott er að setja það
á kökudisk sem kakan verður bor-
in fram á. Marsípanísinn er settur
ofan á og hinn botninn þar ofan á
og súkkulaðiísinn efst. Þetta er
fryst yfir nótt. Best er að láta
ískökuna standa í 20 mínútur áður
en hún er borin fram. Það má setja
rjóma yfir hana þegar hún kemur
úr frystinum ef maður vill og
skreyta með jarðaberjum eða
kiwi.

Ískaka með dönsku ívafi

Glerfínar gluggafilmur
– aukin vellíðan á vinnustað

R
V

20
39

Rekstrarvörulistinn

er kominn út

Hvaða matar gætir þú síst verið
án? Ég gæti síst verið án ávaxta, sér-
staklega vínberja því mér finnst þau
svo góð. Þetta ástfóstur á vínberjum
gerir það að verkum að mér finnst
rúsínur mjög góðar og þar af leiðandi
finnst mér rauðvín mjög gott. 

Er einhver matur sem þér finnst
vondur? Ég hef ekki komist inn í
þetta sushi dæmi, mér finnst það hálf
ógeðslegt. Í mínum huga er sushi í
sama flokki og þorramatur. 

Fyrsta minningin um mat? Ég
man vel eftir því hvað mér fannst
gaman að kaupa nammisígarettur. Ég
hef áreiðanlega verið fimm eða sex
ára en bróðir minn fór með mér út í
sjoppu. Við erum á svipuðum aldri og
gerðum nánast allt saman. Mér fannst
mjög flott að vera með svona
nammisígarettur en það stafar að því
að mamma og pabbi reyktu og því
fannst mér það flott. 

Besta máltíð sem þú hefur feng-
ið? Við hjónin vorum í Lundúnum
um daginn og droppuðum óvart inn á
ítalskan veitingastað í Notting Hill. Á

boðstólum var frekar venjulegur
ítalskur matur en alveg óskaplega
bragðgóður. Ég pantaði mér kjöt og
pasta sem var bara alveg sérstakt. Ég
get ekki lýst því nánar. 

Leyndarmál úr eldhússkápnum?
Til tíu ára aldurs lifði ég á Nesquik
kókómalti sem ég blandaði í nokkra
dropa af mjólk. Þegar ég hrærði
þessu saman kom út þetta fína

súkklulaðikrem. Þessi lifnaðarháttur
hefur komið niður á vaxtarlagi mínu í
seinni tíð. En það er víst ekki hægt að
hafa allt í jafnvægi. 

Hvað borðar þú þegar þú þarft
að láta þér líða betur? Ég reyni að
borða ekki mikið til að hugga sjálfan
mig. Núna er ég byrjaður að borða
létta ab mjólk með haframjöli og rús-
ínum út á í morgunmat. Ég verð alveg
stálsleginn af þessu.

Hvað áttu alltaf í ísskápnum? Við
erum stór fjölskylda og eigum því
alltaf mjólk. Upp á síðkastið höfum
við hinsvegar keypt ógrynni af undan-
rennu en það er bara af því hún er í
bleikum umbúðum sem er uppá-
haldslitur dóttur minnar. Svo eigum
við alltaf ólífur, ost og ávexti.

Ef þú yrðir fastur á eyðieyju,
hvaða rétt myndir þú taka með
þér? Ég myndi taka með mér gott
lasagna og rauðvín.

Hvað er það skrítnasta sem þú
hefur borðað? Ánamaðka, en þá
borðaði ég sem barn. 

MATGÆÐINGURINN ÞORSTEINN GUÐMUNDSSON

Hvernig er stemmningin? Það er
nánast eins og maður komi í annan
heim þegar Kína húsið er heimsótt.
Staðurinn er innréttaður að kínversk-
um sið með tilheyrandi innanstokks-
munum. Rauði liturinn er mjög ein-
kennandi fyrir staðinn sem er svolít-
ið gamaldags. Auðvelt er að fá á til-
finninguna að maður sé kominn 20
ár aftur í tímann. Gestalisti Kína
hússins er afar fjölbreyttur. Það er
bæði hægt að heimsækja staðinn
hversdags og spari. Það fer allt eftir
stemmningunni hverju sinni. 

Matseðillinn: Hann státar af kín-
versku þema og bragðast maturinn
þar æði vel. Hann er vel úti látinn og
fjölbreyttur. Gaman er að smakka
sitt lítið af hverju. Djúpsteikar rækjur
og ýmsar gerðir af vorrúllum bragð-
ast mjög vel ásamt núðluréttum.

Vinsælast: Fjölbreytileikinn ræður
ríkjum á Kína húsinu og eru bland-
aðir réttir einna vinsælastir. 

Réttur dagsins: Réttir dagsins eru
misjafnir frá degi til dags. 

Egils Premium er nýr bjór frá Ölgerðinni Agli Skalla-
grímssyni þar sem saman fer besta fáanlega hráefni,
þar á meðal íslenskt bygg, og aldagamlar aðferðir við
bruggun. Úr verður bragðmikill gullinn úrvalsbjór
með mýkt og góðri fyllingu. Alúðin sem fer í bruggun
Egils Premium endurspeglar þann metnað sem verið
hefur aðalsmerki Ölgerðarinnar í heila öld. Aðferðin
tekur mið af bruggun í upprunalandi gullna lager-
bjórsins, Tékklandi. Bruggunarferli Egils Premium
er lengra en annarra bjóra. Bjórinn er tvímeskjaður
og gerjunin hægari. Besta fáanlega hráefni er notað
við bruggunina, þar á meðal íslenskt bygg. Allt þetta
skilar sér í lagerbjór með sterkum karakter og mýkt
í bragði og fyllingu. Íslenskt bygg virðist fá góðan
hljómgrunn hjá Íslendingum því að bjórinn hefur
selst afar vel og hefur söluaukningin orðið til þess að
hann fæst nú í flestum Vínbúðum.
Verð í Vínbúðum 216 kr. í 500 ml dós og 159 kr. í 330 ml flösku.

Skemmtilega öðruvísi

Kaupi undanrennu vegna umbúðanna

Ragna Ingimundardóttir leirlistakona er listakokkur. 
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EGILS PREMIUM:
Fæst nú í flestum Vínbúðum



Peter Lehmann Wildcard
Chardonnay
Afar góð ræktunarskilyrði eru
fyrir chardonnay-þrúguna í Suð-
ur -Ástralíu. Vínið hefur ferskan
ávaxtaríkan karakter með smá
suðrænum blæ þar sem greina
má melónur og ferskjur ásamt
hunangsvotti. Vínið er einstak-
lega vel samstillt með hreint og
ferskt eftirbragð. Hentar vel með
flestu sjávarfangi og ljósu kjöti. 

Kynningarverð á áströlskum dögum

990 kr.

Peter Lehmann Wildcard 
Shiraz
Vín úr shiraz-þrúgunni
eru sennilega þekktustu
vínafurðir Ástrala, allt
frá skemmtilegum
n e y s l u t e g u n d u m
upp í gríðarstór og
mikil vín. Berja-
sprengja af bestu
gerð, kryddaður
karakter en
engu að síður er
fínleiki og mýkt
í fyrirrúmi og
jafnvægið gríð-
arlega gott.

Kynningarverð á

áströlskum dögum

1.090 kr.

Peter Lehmann 
Barossa Semillon
Sérlega ferskt og ávaxta-
ríkt vín unnið úr semillon-

þrúgunni við bestu að-
stæður í Barossa-daln-
um. Ávöxtur vínsins
einnkennist af sítrus-
ávöxtum með keim
frá blómum og
hunangi. Kjörið
vín með fiskfangi
og  austurlensku-
mÝréttum. Vin-
sælasta vín
sinnar tegundar
í Ástralíu.

Kynningarverð á

áströlskum dögum  

1.190 kr.

Ástralskir dagar
hófust í síðustu viku í
Vínbúðunum og hafa
fjölmargir vínunn-
endur nýtt sér að þar
má gera hörkugóð
kaup í gæðavínum.

Meðal þeirra vína sem fást á
kynningarverði eru fjögur vín frá
meistara Peter Lehmann, einum
kunnasta víngerðarmanni Ástral-
íu. Einnig er vert að benda á að
fleiri vín frá Lehmann hafa lækk-
að í verði nýlega vegna aukinnar
sölu hérlendis og hagstæðari inn-
kaupa. Peter Lehmann er einn
kunnasti vínframleiðandi Ástral-
íu, oft nefndur baróninn af
Barossa. Lehmann-vínin hafa not-
ið gífurlegra vinsælda um allan

heim og er Ísland þar engin
undantekning. Ein vinsælasta vín-
línan frá Peter Lehmann nefnist
Wildcard enda þykir Lehmann
mikill „gambler“, tók mikla
áhættu við uppbyggingu hátækni-
vædds víngerðarhúss síns og þótti
því viðeigandi að nefna fyrirtækið
eftir söguhetjunni Sky Masterson,
fjárhættuspilaranum mikla úr
bókum bandaríska smásagnahöf-
undarins Damon Runyons. Síðar
var nafninu breytt í Peter Leh-
mann Wines en spil eru enn áber-
andi í skreytingu flöskumiðanna
sem eru auðþekkjanlegir og hefur
hönnun og útlit verið margverð-
launað ekki síður en innihaldið.
Þar eru konur í aðalhlutverki og
drottningin aðaltrompið. Auk
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PETER LEHMANN: Trompunum spilað út á áströlskum dögum

Ástralskir dagar
fara vel af stað

Í síðustu viku hófust
ástralskir dagar í
Vínbúðunum sem
standa næstu þrjár
vikurnar. Þar eru 19

hvítvín og 40 rauðvín á kynning-
arverði og eru þau kynnt í í hand-
hægum og fróðlegum bæklingi í
Vínbúðunum. Viðtökur neytenda
hafa verið einkar góðar fyrstu
vikuna og margir vínunnendur
gert sér ferð í Vínbúðirnar til að
gera kjarakaup í góðum vínum.
Ástralar eru kunnir fyrir sérlega
góð hvítvín og lítum við hér á
þrjár þrúgur og einkenni þeirra.

Chardonnay vinsæl
Chardonnay er eflaust þekktasta
og vinsælasta hvítvínsþrúga
heims og hefur átt sinn þátt í vin-
sældum ástralskra vína. Í Ástral-
íu gefur þrúgan af sér ávaxtarík
vín með meðalfyllingu til vína
með góða fyllingu. Hafa þau oft
merkjanlega sætu sem kemur frá

háu alkóhóli (13
til 14,5%), gerj-
un og þroskun á
eik, auk þess að
í hitanum fær
þrúgan meiri og
sætari ávöxt.
Yfirleitt eru
vínin mjúk með
greinilega eik
og ber ávöxtur-
inn keim af suð-
rænum ávöxt-
um eins og t.d.
mangó, papaya
og ananas,
einnig má oft
finna kókos og

hunang. Vínin henta með steikt-
um fiskréttum sem innihalda
sætt meðlæti, t.d. ávöxtum og
grillaðri papriku, grilluðum
glasseruðum kjúkling eða fiski-
súpu með austurlensku ívafi.
Mikið eikuð vín geta jafnvel
gengið með kjötréttum, t.d. önd,
og eru því um leið góður valkost-
ur fyrir þá sem ekki vilja rauðvín
með kjötinu.

Hin olíukennda riesling
Riesling er ásamt chardonnay tal-
in ein besta hvítvínsþrúga heims.
Vínin eru létt til meðalfyllt, þurr
með ferska sýru og hafa ávöxt
sem ber keim af sítrus, eplum og
jafnvel ferskjum. Oft má finna
svolítinn olíukeim. Einnig eru
framleidd sæt eðalmygluvín úr
riesling-þrúgunni. Þurru vínin
henta vel sem fordrykkur, með
fiskréttum, kjúkling og mörgum
austurlenskum réttum. Einnig
má hafa þau með söltum og
reyktum mat.

Léttleikandi sauvignon blanc
Sauvignon Blanc gefur af sér vin-
sæl hvítvín. Létt til meðalfyllt
vín, grösug, ilmrík og fersk með
keim af sólberja- og rifsberja-
runna, spergli, sítrus og suðræn-
um ávextum. Hafi sauvignon
blanc komist í kynni við eik er
það oft kallað Fumé Blanc. Gott
sem fordrykkur, hentar vel með
gufusoðnum og ofnbökuðum fisk-
réttum, einnig skelfiski, reyktum
fiski og salati. Hafi einhver eik
komið nálægt víninu passar það
betur með steiktum eða grilluð-
um fiski og ljósu kjöti.

þeirra vína sem hér eru kynnt er
vínið Peter Lehmann Barossa
Cabernet Sauvignon einnig á
kynningarverði og kostar 1.390
kr, lækkar um 200 kr.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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„There's a
difference
between not
liking one's
brother and
not caring
when some dumb Irish
flatfoot drops him out of 
a window.“

- Jeremy Irons er í hefndarhug í Die Hard: With a
Vengeance og er tilbúinn til að láta Bruce Willis

finna til tevatnsins fyrir að hafa kálað Hans Gruber
í Die Hard.

bio@frettabladid.is

Það hefur ekki borið mikið á breska skap-
gerðarleikaranum Jeremy Irons undanfarið
en nafn hans var ákveðinn gæðastimpill á
kvikmyndum á síðustu áratugum nýliðinn-
ar aldar. Irons er þó að sækja í sig veðrið
eftir nokkur mögur ár en árið 2004 lék
hann í Kaupmanninum frá Feneyjum,
ásamt ekki minni mönnum en Al Pacino
og Joseph Fiennes, og Being Julia. Hann
er svo mættur til leiks í risastórmynd
Ridley Scott, Kingdom of Heaven sem er
frumsýnd í dag. Jeremy John Irons fæddist
á Englandi 19. september árið 1948 og
reyndi fyrir sér sem götuspilari áður en
hann fór í leiklistarnám. Hann fékk fyrsta
stóra tækifærið sitt í söngleiknum Godspell
þar sem hann lék Jóhannes skírara á móti
David Essex. Árið 1981 lék hann aðalhlut-
verkið í sjónvarpsþáttunum Brideshead
Revisited og á móti Meryl Streep í kvik-
myndinni The French Lieutenant's Woman.

Irons fékk svo tvær BAFTA tilnefningar fyrir
þessi hlutverk sín ári síðar. Irons stóð sig
svo með mikilli prýði á móti Robert De
Niro í The Mission árið 1986 og vann tvö-
faldan leiksigur tveimur árum síðar í Dead
Ringers, eftir David Cronenberg, en þar
lék hann á móti sjálfum sér þegar hann
túlkaði eineggja tvíburana Beverly og
Elliot Mantle með miklum tilþrifum. Irons
hreppti svo Óskarsverðlaunin árið 1991
fyrir túlkun sína á Claus von Bülow í
Reversal of Fortune. Hann var svo í bull-
andi dramatík í Damage árið 1992 en síð-
an fór að halla undan fæti. Hann var til
dæmis hálf ráðvilltur sem Esteban Trueba
í Húsi andanna og Stealing Beauty (1996)
og Lolita (1997) gerðu ekki mikið fyrir feril
hans. Hann sýndi hins vegar fína skúrka-
takta í Lion King þar sem hann talaði fyrir
Skara og var á léttu nótunum sem ill-
menni í Die Hard: With a Vengence. 

EKKI MISSA AF...

... hinum frábæru myndasögum
Franks Miller um líf og dauða
morðingja, vændiskvenna og
harðsoðinna
töffara í Sin
City bóka-
flokknum.
Bækurnar eru
sjö talsins en
Robert
Rodriguez
styðst við þrjár
þeirra, That
Yellow Basdard, The Hard Good-
bye og The Big Fat Kill, í mynd
sinni Sin City sem verður án efa
ein vinsælasta mynd ársins. Sin
City bækurnar hafa sumar verið
ófaánlegar um nokkurt skeið en
þær hafa allar verið endurútgefn-
ar í tilefni af frumsýningu mynd-
arinnar.

Eðalleikari á réttri leið

HELOSAN
RAKAKREM
fyrir alla fjölskylduna

Mýkjandi og rakagefandi

Hitchhiker's Guide to the Galaxy
Internet Movie Database 7,1 / 10
Rottentomatoes.com 61% / Fresh
Metacritic.com 7 / 10

Kingdom of Heaven
Internet Movie Database 7,7 / 10
Rottentomatoes.com 60 % / Fresh
Metacritic.com 8,5 / 10

FRUMSÝNDAR Í DAG

(DÓMAR Í ERLENDUM MIÐLUM) 

Breska kvikmyndatímaritið Emp-
ire stillti Orlando Bloom upp við
vegg á dögunum og fékk hann til
að segja aðeins frá framhalds-
myndunum tveimur sem verið er
að gera á eftir The Pirates of the
Carribean. Framhaldsmyndirnar
eru teknar upp báðar í einu og
Bloom segist vera búinn að leika í
atriðum fyrir þriðju myndina án
þess að vera búinn að fá handrit í
hendurnar. Hann má vitaskuld
ekki segja mikið um myndirnar
en fékkst þó til að staðfesta að
persóna hans, Will Turner, þurfi
að leggjast í leiðangur til þess að
bjarga unnustu sinni Elizabeth
sem Keira Knightley leikur sem
fyrr. „Ég er að reyna að vinna
áfram með persónuna og þróa
hana í spennandi áttir. Við erum
ekki bara að endurtaka sama leik-
inn,“ segir Bloom og fullyrðir að
það hafi verið gríðarlega gaman
að hitta Keiru og Johnny Deep
aftur og halda áfram í sjó-
ræningjaleik.

Bloom staðfestir einnig að eitt-
hvað sé til í því að Rollingurinn
Keith Richards muni leika föður
sjóræningjans Jack Sparrow en
Johnny Deep segist hafa byggt
persónu Jacks á gamla rokkhund-

inum. Þá mætir Stellan Skarsgard
til leiks í hlutverki Bootstrap Bill
Turner, föður Blooms, en á honum
hvílir bölvun þannig að hann hef-
ur þurft að ganga um á botni sjáv-
ar lifandi dauður í lengri tíma. ■

ORLANDO OG KEIRA Þau leika kærustuparið Will og Elisabet í tveimur myndum sem
koma í kjölfar Pirates of the Carribean.

Bloom kjaftar frá sjóræningjum

Það eru tvær stórmyndir frum-
sýndar í dag. Kingdom of Heaven
gerist á tímum krossfaranna en
The Hitchhiker's Guide to the
Galaxy er byggð á samnefndri Sci -
Fi sögu Douglas Adams.

Krossferðunum gerð skil
Kvikmyndarinnar Kingdom of
Heaven hefur verið beðið með mik-
illi eftirvæntingu. Bæði er leik-
stjóri myndarinnar, Ridley Scott,
einn virtasti kvikmyndagerðarmað-
ur Hollywood og svo hefur myndin
mjög sterka tilvísun til okkar tíma
en átök múslima og kristinna eru í
forgrunni.

Það var Urban páfi II sem hvatti
riddara til þess að frelsa kristna
menn undan múslimum og ná Jer-
úsalem á sitt vald í predikun árið
1095. Krossfararnir náðu Jerúsal-
em á sitt vald fyrst 1099 en hún var
þá talin vera miðja alheimsins. Þeg-
ar Urban páfi lýsti yfir ferðunum á
hendur múslimum var það í fyrsta
skipti sem að það var gert í nafni
Jesú. Með réttu mætti því kalla
krossferðirnar heilagt stríð og
krossförunum var lofuð eigna-
vernd og jafnvel syndaaflausn.

Sögusvið Kingdom of Heaven er
tíminn fyrir þriðju krossferðirnar
en þá réðu riddararnir yfir Landinu
helga sem og Jerúsalem. Járnsmið-
urinn Balian hefur misst fjölskyld-
una sína og er við það að ganga af
trúnni. Franski konungurinn God-

frey af Ibelin sannfærir hann um
að koma til landsins helga og þjóna
Baldvin I. sem hefur krýnt sig kon-
ung Jerúsalemar. Það ríkir hins
vegar brothætt vopnahlé milli
múslima og kristinna sem leysist
fljótlega upp vegna græðgi og af-
brýðissemi hinna krossfaranna. 

Það er Orlando Bloom sem fer
með hlutverk Balian. Bloom vakti

heimsathygli þegar hann lék álfinn
Legolas í Hringadróttinssögu Peter
Jacksons. Ásamt Bloom leika þeir
Jeremy Irons og Liam Neeson auk
þess sem Edward Norton fer með
hlutverk Baldvins konungs. 

Heiminum tortímt vegna hrað-
brautar
Hitchhiker's Guide to the Galaxy
er byggð á samnefndri sögu Dou-
glas Adams. Upphaflega var
Hitchhiker's guide to the galaxy út-
varpsleikrit sem leikið var á BBC.
Það vakti strax mikla lukku og var
gefið út í fimm bindum sem skáld-
saga.

Bækurnar höfðu mikil áhrif á
poppmenninguna, og voru gerðir
sjónvarpsþættir byggðir á ævintýr-
unum. Adams dreymdi engu að síð-
ur um að kvikmynd yrði gerð eftir
bókinni og reyndi í tuttugu ár að
skrifa handrit. Það var ekki fyrr en
tuttugu árum seinna sem að hann
gaf öðrum leyfi til þess að reyna við
þetta verkefni en þegar Adams

loksins skilaði uppkasti að handriti
lést hann úr hjartaáfalli.

Hitchhiker's Guide to the
Galaxy segir frá Arthur Dent sem á
óvenju vondan dag í uppsiglingu.
Það á að rífa niður húsið hans, vin-
ur hans reynist vera geimvera og
til þess að toppa allt mun jörðin
eyðast innan fárra mínútna vegna
þess að hún stendur í vegi fyrir
hraðbraut um geiminn. Arthur
Dent er bjargað af vini sínum, ferð-
ast um himingeiminn og kemst að
því að handklæði er besti hluturinn
sem að mannskepnan getur borið.
Hann kemst einnig að tilgangi lífs-
ins og að svörin við öllum spurning-
unum er að finna í rafrænni bók,
The Hitchhiker's Guide to the
Galaxy.

Það er Martin Freeman sem fer
með hlutverk Arthur Dent en hann
ættu aðdáendur sjónvarpsþáttarins
Office að kannast við en hann lék
Tim Canterbury. Það er síðan stór-
leikarinn Stephen Fry sem er sögu-
maður. ■

ORLANDO BLOOM OG DAVID THEWLIS Kingdom of Heaven gerist á tímum krossferðanna og lýsir baráttu kristinna og múslima.

ZAPHOD, FORD OG ARTHUR BRENT Þeir félagar lenda í ýmsum ævintýrum á ferð
sinni um alheiminn

Krossfari og puttaferðalangur





HUGSAÐU STÓRT
SÍMI 564 0000

- allt á einum stað

Sýnd kl. 4 og 6 m/ísl. tali

Sýnd kl. 10.15 B.I. 14 ára

Sýnd kl. 5.45 og 8

Sýnd kl. 8 og 10.30

Sýnd kl. 5, 8 og 11. Sýnd í lúxus kl. 4, 7 og 10 B.I. 14 ára

 TV Kvikmyndir

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ára

Orlando Bloom, 
Liam Neeson og 
Jeremy Irons 
fara á kostum 
í epískri stórmynd.  
Missið ekki af þessari 

Ridley Scott, leikstjóri Gladiator, 
færir okkur eina mögnuðustu 
mynd ársins!

SÍMI 551 9000

Sýnd kl. 6 og 9 B.I. 14 ára

400 kr. 
í bíó!*

400 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

Sýnd kl. 8 og 10.15 B.I. 12 ára

O.H.T. Rás 2

Bad Education - Sýnd kl. 6
Hotel Rwanda - Sýnd kl. 5.50 og 8

House of the Flying Daggers
Sýnd kl. 10.15

Downfall

Aðrar myndir í sýningu:

Sýnd kl. 6 og 9

Orlando Bloom, 
Liam Neeson og 
Jeremy Irons 
fara á kostum 
í epískri stórmynd.  
Missið ekki af þessari 

Ridley Scott, leikstjóri Gladiator, 
færir okkur eina mögnuðustu 
mynd ársins!

HEIMSFRUMSÝND Í DAG!

FRÁ RIDLEY SCOTT LEIKSTJÓRA GLADIATOR

ORLANDO BLOOM

Adrien Brody leikur Jack Speer,
27 ára gamlan hermann í fyrra
Íraksstríði. Jack er skotinn í höf-
uðið af stuttu færi. Sem betur fer
hæfir kúlan engin mikilvæg líf-
færi. Jack missir þó minnið við
höfuðskotið og ráfar um Banda-
ríkin í leit að sjálfum sér. Hann
verður vitni að morði á lögreglu-
manni og er aftur skotinn. 

Jack er þó með eindæmum
seigdrepandi og er á endanum
dæmdur til betrunarvistar á
stofnun fyrir geðsjúka glæpa-
menn, fyrir morðið á löggunni. Á
geðsjúkrahúsinu tekst Jack með
aðstoð úlpu nokkurrar, sem hann
klæðist meðan hann dvelst í
þröngri líkskúffu, að sjá fyrir
óorðna atburði. 

Sterkustu þættir myndarinnar
eru í upphafi þegar spilað er á
innilokunarkennd og ofsóknar-

brjálæði, auk þess sem myndin er
frábærlega tekin og vel unnin að
öllu leyti tæknilega. Sagan er hins
vegar með eindæmum ótrúverðug
og klén og tímaflakkið verður til-
gerðarlegt og ekki til að renna
stoðum undirfrásögnina. Adrien
Brody og Keira Knightley gera
sitt besta en hafa úr litlu að moða
því persónusköpunin ristir
grunnt. Einar Árnason

Yfirskilvitleysa

THE JACKET
LEIKSTJÓRI: JOHN MAYBURY

AÐALHLUTVERK: ADRIEN BRODY, KEIRA
KNIGHTLEY, KRIS KRISTOFFERSO

NIÐURSTAÐA: Sagan er með eindæmum ótrú-
verðug og klén og tímaflakkið verður tilgerðar-
legt og ekki til að renna stoðum undir frásögn-

ina.

[ KVIKMYNDIR ]
UMFJÖLLUN



■ TÓNLIST

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið

SENDU SMS SKEYTIÐ 

JA X2F Á NÚMERIÐ

1900 OG ÞÚ GÆTIR 

UNNIÐ. 

11. HVER VINNUR. 

VINNINGAR ERU 

MIÐAR FYRIR TVO Á XXX2

VARNINGUR TENGDUR MYNDINNI

DVD MYNDIR

MARGT FLEIRA. 

«

«

SMS
LEIKUR

FRÁ LEIKSTJÓRA DIE ANOTHER DAY

«

«

«

«

BÍÓ
X2

DVD
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Vegna fjölda áskorana verða aukasýningar á eftirfarandi myndum.

34.000 manns komu á IIFF 2005
Við þökkum ótrúlegar viðtökur.

Talstöðin þakkar Iceland Film Festival fyrir 
 samstarfið og óskar  hátíðinni til hamingju með 
ótrúlega góða aðsókn.

Maria Llena Eres de Gracia
(Maria Full of Grace)
- eftir Joshua Marston

Shi mian mai fu
(House of Flying Daggers)
- eftir Yimou Zhang

Napoleon Dynamite
- eftir Jared Hess

La Mala Education
(Bad Education)
- eftir Pedro Almódovar

Vera Drake
- eftir Mike Leigh

The Woodsman
- eftir Nicole Kassell

Der Untergang
(Downfall)
- eftir Oliver Hirschbiege

Hotel Rwanda
- eftir Terry George 

Beyond the Sea
- eftir Kevin Spacey

Diarios de motocicleta
(The Motor cycle Diaries)
- eftir Walter Salles

Garden State
- eftir Zach Braff

Uppselt er á tónleika Duran Dur-
an í Osló þann 27. júní en miðasala
á tónleika sveitarinnar hér á landi
í Egilshöll 30. júní er ekki enn haf-
in. Fjölmargir Íslendingar bíða
vafalítið spenntir eftir því að
tryggja sér miða á tónleika þess-
arar fornfrægu bresku hljóm-
sveitar.

Tónleikaferðin sem Duran
Duran verður á er hún kemur
hingað til lands nefnist World

Tour 2005 en ekki Summer Sonic
Festival eins og kom fram í
Fréttablaðinu í gær. World Tour
2005 er farin til að fylgja eftir
nýjustu plötu sveitarinnar, Astro-
naut, sem kom út í október á síð-
asta ári. Eftir að tónleikaferðinni
um Evrópu lýkur 2. júlí heldur
Duran Duran um miðjan ágúst til
Japans til að spila á tónlistarhátíð
sem nefnist einmitt Summer Son-
ic Festival. ■

Uppselt í Osló
DURAN DURAN Popphljómsveitin fornfræga er á leiðinni hingað til lands.



Endursýningar á þáttum eru mjög
viðkvæmt dagskrárefni sem getur
farið út í öfgar. Dagskrá sjón-
varpsstöðva á ekki að vera byggð
upp á tómum endursýningum.
Skjár einn hefur verið einstaklega
duglegur við að endursýna þætti
og þjónusta þannig áhorfendur
sem af einhverjum ástæðum
misstu af uppáhaldsþættinum sín-
um. Mörgum þykir þó nóg um end-
ursýningarnar á Skjá einum og
finnst þær einoka dagskrána, það
þurfi jafnvel að hafa fyrir því að
finna þátt sem ekki er endursýnd-
ur. 
RÚV hefur tekið til sýningar tvo
þætti sem hafa á skömmum tíma
eignast stóran aðdáendahóp, ann-
ars vegar Lost og hins vegar
Desperate Housewives. Hvorugur

þessara þátta er endursýndur og
því þurfa aðdáendur þeirra að
gæta þess að ekkert komi upp á
þau kvöld sem þeir eru sýndir. Fé-
lagi minn, sem er mikill aðdáandi
Lost, gerði einu sinni þau mistök
að missa af einum þætti og þau
gerir hann ekki aftur í bráð.

Það hefur verið lenska hjá Ríkis-
sjónvarpinu að endursýna ekki
vinsælustu þættina, þó að sumir
komi aftur á dagskrá að hálfu ári
liðnu. Dæmi um þetta eru Fraiser,
Sex and the City og Sopranos. Þau
Fraiser, Carrie og Tony áttu mjög
stóran aðdáendahóp sem nánast
grét sig í svefn ef einn þáttur fór
forgörðum.
Að endursýna vinsælustu þættina
án þess að þeir raski hefðbundinni
dagskrá er sjálfsögð þjónusta sem
RÚV hefur ekki sinnt sem skyldi.
Það að Spaugstofan skuli vera
endursýnd klukkan korter yfir ell-
efu á mánudagskvöldum er óskilj-
anleg ákvörðun þar sem hún er
fjölskylduþáttur. Væri þá ekki
betra að endursýna Desperate
Housewives?

4. maí 2005 MIÐVIKUDAGUR

VIÐ TÆKIÐ Endursýningar bestu þáttanna

16.05 Söngvakeppni evrópskra sjónvarps-
stöðva (2:4) 17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmáls-
fréttir 18.00 Disneystundin 18.01 Stjáni
(19:26) 18.23 Sígildar teiknimyndir (31:42) 

18.30 Sögur úr Andabæ (5:14) (Ducktales)

SKJÁREINN

fínu formi 13.00 Sjálfstætt fólk 13.40 Að
hætti Sigga Hall (e) 14.15 The Osbournes (e)
14.50 Whose Line is it Anyway 15.15 Sum-
merland (e) 16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53
Neighbours 18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

20.55

Little Britain. Grínistarnir Matt Lucas og David
Walliams gera grín að samlöndum sínum.

▼

Gaman

22.00

Strong Medicine. Þáttur um tvo ólíka kvenlækna
sem berjast fyrir bættri heilsu.

▼

Drama

21:00

America's Next Top Model. Nú eru aðeins fjórar
stúlkur eftir og þeim er kennt á tískuna í Tókýó.

▼

Raunveruleiki

7.00 Everybody loves Raymond (e) 7.30 Fólk
– með Sirrý (e) 9.10 Þak yfir höfuðið (e)
9.20 Óstöðvandi tónlist 

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið 12.20 Neighbours 12.45 Í

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.00 Strákarnir
20.30 Medium (8:16) (Miðillinn)Allison

DuBois er þekktur miðill í Bandaríkj-
unum. Hún sér það sem aðrir sjá ekki.
Bönnuð börnum.

21.15 Kevin Hill (5:22) (Making The
Grade)Nýr myndaflokkur um lögfræð-
ing í tónlistariðnaðinum. 

22.00 Strong Medicine 3 (1:22) (Samkvæmt
læknisráði 3) Þáttaröð um tvo ólíka
en kraftmikla kvenlækna sem berjast
fyrir bættri heilsu kynsystra sinna. 

22.45 Oprah Winfrey (Look 10 Pounds
Thinner-Instantly!)

23.30 Strange Planet (Bönnuð börnum) 1.00
Medical Investigations (4:20) 1.45 Mile High
(4:26) (Bönnuð börnum) 2.30 Fréttir og Ís-
land í dag 3.50 Ísland í bítið 5.50 Tónlistar-
myndbönd frá Popp TíVí 

23.00 Formúlukvöld 23.30 Hart á móti hörðu
(Kvikmyndaskoðun telur myndina ekki hæfa
fólki yngra en 12 ára) 1.00 Kastljósið 1.20
Dagskrárlok

18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.10 Bráðavaktin (22:22) (ER)

20.55 Í einum grænum (1:8) Ný garðyrkju-
þáttaröð þar sem tekið er á því helsta
sem lýtur að fegrun garða. Umsjónar-
menn þáttanna, Guðríður Helgadóttir
og Kristinn H. Þorsteinsson, gefa
áhorfendum hagnýt ráð við umhirðu
garða og skipulagningu þeirra. Fram-
leiðandi er Sagafilm. Textað á síðu
888 í Textavarpi.

21.25 Litla-Bretland (5:8) (Little Britain)
22.00 Tíufréttir
22.20 Ístölt í Egilshöll 2005 Samantekt af

keppni bestu knapa landsins í ístölti
og gæðingakeppni á stóðhestum á ís.
e.

17.55 Cheers – 2. þáttaröð (17/22) 18.20
Innlit/útlit (e) 

23.30 Queer Eye for the Straight Guy (e)
0.15 One Tree Hill (e) 1.00 Þak yfir höfuðið
(e) 1.10 Cheers – 2. þáttaröð (17/22) (e)
1.35 Óstöðvandi tónlist 

19.15 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.

19.30 Everybody loves Raymond (e) 
20.00 Fólk – með Sirrý Sirrý tekur á móti

gestum í sjónvarpssal og slær á létta
jafnt sem dramatíska strengi í umfjöll-
un sinni um það sem hæst ber hverju
sinni.

21.00 America's Next Top Model Fjórar
stúlkur eru eftir. Þeim er kennt á tísk-
una í Tókíó. Yaya mætir of seint til
keppni og hlakkar þá í hinum. 

22.00 Law & Order: SVU Atburður í fortíð
Munch verður til þess að hann hellir
sér út í rannsókn á fósturfræðingi sem
er ásakaður um að hafa greitt fyrir
sjálfsmorði þunglyndrar konu.

22.45 Jay Leno Jay Leno tekur á móti gestum
af öllum gerðum í sjónvarpssal. 

6.00 Relative Values (Bönnuð börnum) 8.00
Legally Blonde 10.00 Just Looking 12.00 An-
ger Management 14.00 Elling 16.00 Legally
Blonde 18.00 Just Looking 20.00 Relative
Values (Bönnuð börnum) 22.00 How High
(Bönnuð börnum) 0.00 Anger Management
2.00 Elling 4.00 How High (Bönnuð börn-
um)

OMEGA

8.00 Ron P. 8.30 Ísrael í dag 9.30 Joyce M. 10.00
Daglegur styrkur 11.00 Miðnæturhróp 11.30 Um
trúna 12.00 Freddie F. 12.30 Dr. David 13.00 Dag-
legur styrkur 14.00 Joyce M. 14.30 Mack L. 15.00
Vatnaskil 16.00 Daglegur styrkur 17.00 Sherwood
C. 17.30 Maríusystur 18.00 Joyce M. 18.30 Ron P.
19.00 Daglegur styrkur 19.30 Ron P. 20.00 Ísrael í
dag 21.00 Gunnar Þorsteinsson 21.30 Joyce M.
22.00 Daglegur styrkur 

AKSJÓN

7.15 Korter 20.30 Aksjóntónlist 21.00 Níubíó
23.15 Korter

▼

▼

▼

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
17.00 Table Tennis: World Championship China 18.00
Rally: World Championship Italy 19.15 Equestrianism:
World Cup Las Vegas United States 20.15 Golf: U.S.
P.G.A. Tour Zurich Classic of New Orleans 21.15 Golf: the
European Tour Bmw Asian Open 21.45 Sailing: Vendée
Globe 22.45 All Sports: Wednesday Selection 23.00 All
Sports: Casa Italia 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 Teletubbies Everywhere 14.35 The Really
Wild Show 15.00 The Weakest Link 15.45 Bargain Hunt
16.15 Ready Steady Cook 17.00 Doctors 17.30 EastEnd-
ers 18.00 Location, Location, Location 18.30 A Place in
France 19.00 Diarmuid's Big Adventure 20.00 Living the
Dream 21.00 Spooks 21.50 Murder in Mind 23.00 Rena-
issance 0.00 Great Writers of the 20th Century 1.00
Biology Form and Function

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Dogs with Jobs 12.30 Totally Wild 13.00 Frontlines
of Construction 14.00 Marine Machines 15.00 Born Wild
16.00 Battlefront 17.00 Air Crash Investigation 18.00
Dogs with Jobs 18.30 Totally Wild 19.00 Born Wild 20.00
Frontlines of Construction 21.00 Megastructures 22.00
The Search for Kennedy's PT-109 23.00 Forensic Factor
0.00 Frontlines of Construction

ANIMAL PLANET
12.00 Wildlife Specials 13.00 Ferocious Crocs 14.00
Animal Cops Detroit 15.00 The Planet's Funniest Animals
15.30 Amazing Animal Videos 16.00 Growing Up... 17.00
Monkey Business 17.30 Keepers 18.00 Great Elephant
Rescue 19.00 Journey of the Giant 20.00 Miami Animal
Police 21.00 The Life of Birds 22.00 Pet Rescue 22.30
Breed All About It 23.00 Wildlife SOS 23.30 Aussie Animal
Rescue 0.00 Killer Whales 1.00 Growing Up...

DISCOVERY 
12.00 Building the Ultimate 12.30 Massive Engines 13.00
Weapons of War 14.00 Junkyard Wars 15.00 Rex Hunt
Fishing Adventures 15.30 Buena Vista Fishing Club 16.00
Channel Tunnel 17.00 A Bike is Born 18.00 Mythbusters
19.00 Conspiracies on Trial 19.30 Storms of War 20.00
The Colour of War VII 21.00 Hitler in Colour 22.00 For-
ensic Detectives 23.00 Extreme Machines 0.00 Reporters
at War

MTV
13.00 SpongeBob SquarePants 13.30 Wishlist 14.00 TRL
15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new
17.00 Hit List UK 18.00 MTV Making the Movie 18.30
Making the Video 19.00 The Osbournes 19.30 Jackass
20.00 Top 10 at Ten 21.00 MTV Mash 21.30 Pimp My
Ride 22.00 The Lick 23.00 Just See MTV

VH1
15.00 So 80s 16.00 VH1 Viewer's Jukebox 17.00 Smells
Like the 90s 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00
Kajagoogoo 20.00 One Hit Wonders 21.00 VH1 Rocks
21.30 Flipside 22.00 VH1 Hits

CLUB
12.10 Power Food 12.40 The Race 13.30 Hollywood One
on One 14.00 Cheaters 14.45 Girls Behaving Badly 15.10
Lofty Ideas 15.35 Retail Therapy 16.00 Yoga Zone 16.25
The Method 16.50 The Race 17.40 Retail Therapy 18.05

Matchmaker 18.30 Hollywood One on One 19.00 Girls
Behaving Badly 19.25 Cheaters 20.10 More Sex Tips for
Girls 20.45 Ex-Rated 21.10 Men on Women 21.35
Sextacy 22.00 In Your Dreams 22.25 Crime Stories 23.10
Art and Soul 23.40 Cheaters 0.25 City Hospital 1.25 Fas-
hion House

E! ENTERTAINMENT
12.00 E! News 12.30 Life is Great with Brooke Burke
13.00 The E! True Hollywood Story 14.00 Style Star 14.30
Gastineau Girls 15.00 Jackie Collins Presents 16.00 101
Reasons the '90s Ruled 17.00 Fashion Police 17.30
Behind the Scenes 18.00 E! News 18.30 Life is Great with
Brooke Burke 19.00 E! Entertainment Specials 20.00 Dr.
90210 21.00 E! Entertainment Specials 22.00 Love is in
the Heir 22.30 Gastineau Girls 23.00 E! News 23.30
Extreme Close-Up 0.00 Dr. 90210

JETIX
12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro
13.25 Moville Mysteries 13.50 Pokémon 14.15 Digimon
14.40 Spider-Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

CARTOON NETWORK 
12.20 Samurai Jack 12.45 Foster's Home for Imaginary
Friends 13.10 Ed, Edd n Eddy 13.35 Codename: Kids
Next Door 14.00 Hi Hi Puffy Amiyumi 14.25 The Cramp
Twins 14.50 The Powerpuff Girls 15.15 Johnny Bravo
15.40 Megas XLR 16.05 Samurai Jack 16.30 Tom and
Jerry 16.55 Looney Tunes 17.20 The Cramp Twins 17.45
Ed, Edd n Eddy 18.10 Codename: Kids Next Door 18.35
Dexter's Laboratory

MGM
12.30 Cool Change 14.00 Vampire and the Ballerina
15.30 Adventures of Gerard 17.00 Eureka 19.10 Sweet
Lies 20.45 First Power 22.25 Bikini Shop 0.05 Wisdom
1.55 Straight Out of Brooklyn

ERLENDAR STÖÐVAR

STÖÐ 2 BÍÓ

AÐÞRENGDAR EIGINKONUR Þetta er
einn vinsælasti þátturinn á Íslandi en hann
er ekki endursýndur sem því miður er ekk-
ert nýtt hjá RÚV.

Alltaf á mi›vikudögum!

Gleymdu ekki að kaupa þér miða í Víkingalottóinu.
Það er aldrei að vita nema vinningur falli þér í skaut og
þú getir tekið þér sumarfríið sem þig hefur lengi dreymt
um. Þú kemst ekki að því nema taka þátt.

Kauptu miða í dag svo þú missir ekki af neinu!

fia› er alltaf
einhver a›

vinna milljónir
Er rö›in komin a› flér?
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FREYR GÍGJA GUNNARSSON NEYÐIST TIL AÐ PASSA UPP Á MÁNUDAGSKVÖLDIN SÍN
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SÝN

18.30 

Meistaradeild Evrópu. Nú er komið að beinni
útsendingu frá síðari undanúrslitaleik PSV Eind-
hoven og AC Milan.

▼

Íþróttir

7.00 Olíssport 

23.15 UEFA Champions League (PSV Eind-
hoven – AC Milan) 0.55 World Series of
Poker 

18.30 UEFA Champions League (PSV Eind-
hoven – AC Milan)Bein útsending frá
síðari undanúrslitaleik PSV Eindhoven
og AC Milan. Mílanóliðið þykir sigur-
stranglegra í kvöld en enginn skyldi
samt afskrifa Hollendingana sem hafa
komið töluvert á óvart í Meistaradeild-
inni.

21.00 US PGA 2005 – Monthly Hvað gerðist í
bandarísku mótaröðinni í síðasta
mánuði? Upprifjun á eftirminnilegum
augnablikum á golfvellinum.

22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-
viðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina.

22.30 David Letterman Það er bara einn Dav-
id Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

17.45 David Letterman 

POPP TÍVÍ

7.00 Jing Jang 17.45 Fríða og dýrið 18.45 I
Bet You Will 19.15 Tvíhöfði (e) 19.45 Game
TV 20.15 Sjáðu 20.45 Ren & Stimpy 2 21.18
Jing Jang 21.55 Real World: San Diego 
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VINSÆLASTA MYND KVIKMYNDAHÁTÍÐARINNAR!

EKKI MISSA AF ÞESSU MAGNAÐA MEISTARAVERKI

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.

 FGG FBL
 HJ MBL
 O.H.T. Rás 
 DÖJ kvikmyndir.com

„...tvímælalaust ein af betri 
kvikmyndum IIFF-hátíðarinnar“ 

GAGNRÝNENDUR 
ERU Á EINU MÁLI

Downfall
Der Untergang

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.50 Auðlind 13.05 Orð skulu standa 14.03
Útvarpssagan: Karlotta Lövenskjöld 14.30
Miðdegistónar 15.03 Tónaljóð 16.13
Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.25 Spegillinn 19.00 Vitinn 19.30 Laufskál-
inn 20.15 Sáðmenn söngvanna 21.00 Út um
græna grundu 21.55 Orð kvöldsins 22.15
Allt skal frjálst, allt skal jafnt 
23.00 Fallegast á fóninn 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland í bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason
16.00Reykjavík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland í dag 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með ástarkveðju.

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00 Út-
varp Samfés 21.00 Konsert 22.10 Geymt en
ekki gleymt 

0.10 Glefsur 1.10 Ljúfir næturtónar 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Lauf-
skálinn 9.40 Slæðingur 9.50 Morgunleikfimi
10.13 Á þjóðlegu nótunum 11.03 Samfélag-
ið í nærmynd 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Umsjón: Sigmund-
ur Ernir Rúnarsson. 13.01 Hrafnaþing – Um-
sjón: Ingvi Hrafn Jónsson. 

14.03 Er það svo – Umsjón: Ólafur B.
Guðnason. 15.03 Allt og sumt með Hallgrími
Thorsteinsson og Helgu Völu Helgadóttur. 

17.59 Á kassanum – Illugi Jökulsson. 

7.03 Morgunútvarpið – Gunnhildur Arna
Gunnarsdóttir og Sigurjón M. Egilsson. 9.03
Margrætt með Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur.
10.03 Morgunstund með Sigurði G. Tómassyni.

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA ING-
ÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR 

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEIN-
HORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR 
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTT-
URINN 17.05 TÖLVUR & TÆKNI 18.00 Meinhornið
(endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi. 

Í kvöld hefst garðyrkjuþátturinn Í einum
grænum þriðja sumarið í röð. Nú eru lands-
menn eflaust margir hverjir farnir að huga
að garðverkunum og því ekki seinna vænna
en að læra allt það helsta um fegrun garða. 
Umsjónarmenn þáttanna eru sem fyrr Guð-
ríður Helgadóttir og Kristinn H. Þorsteinsson
og gefa þau áhorfendum hagnýt ráð við
umhirðu garða og skipulagningu þeirra.
Í fyrsta þætti er meðal annars komið við í
paradís sem hvílir í skjóli kletta og hraun-
dranga.

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Sjónvarpið kl. 20.55Í EINUM GRÆNUM

Í hvaða bíómynd var sagt:  

ÚR BÍÓHEIMUM

Guðríður Helgadóttir og Kristinn H.
Þorsteinsson.

Svar:Tim Booker úr kvik-
myndinni The Horse
Whisperer frá árinu 1998.

„Knowing is the easy part; saying it out loud
is the hard part.“

»

TCM
19.00 Objective, Burma! 21.20 Kissin' Cousins 22.50 Hot
Millions 0.35 The Two Mrs Carrolls 2.10 Somewhere I'll
Find You

HALLMARK
12.45 The Last Chance 14.15 To Dance With The White
Dog 16.00 Early Edition 16.45 Dinotopia 18.30 Taking
Liberty 20.00 Law & Order Vi 20.45 Five Days To Midnight
21.30 Sioux City 23.15 Five Days To Midnight 0.00 Law &
Order Vi 0.45 Taking Liberty 2.15 Sioux City

BBC FOOD
12.00 Tyler's Ultimate 12.30 Ready Steady Cook 13.00
The Hi Lo Club 13.30 Kitchen Takeover 14.00 Can't Cook
Won't Cook 14.30 A Cook On the Wild Side 15.30 Ready
Steady Cook 16.00 Capital Floyd 16.30 Sophie's Suns-
hine Food 17.00 The Italian Kitchen 17.30 Rick Stein's
Fruits of the Sea 18.30 Ready Steady Cook 19.00 The Hi
Lo Club 19.30 Chefs at Sea 20.00 Can't Cook Won't Cook
20.30 Street Cafe 21.30 Ready Steady Cook

DR1
12.50 Mit ¢mme punkt 13.20 Den nye have 13.50 Ny-
heder på tegnsprog 14.00 Boogie 15.00 Braceface 15.30
Konfirmanderne 16.00 Peter Plys 16.20 Gurli Gris 16.30
TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Nyhedsmagasinet
17.30 Rabatten 18.00 DR Dokumentar: Afrikas b¢rn 19.00
TV Avisen 19.25 SportNyt 19.35 Se til venstre, der er en
svensker 21.05 Onsdags Lotto 21.10 Trubadurens aften
22.00 Den lysende rytter 23.55 Boogie

SV1
12.20 Se dig om i vrede 14.00 Rapport 14.05 Plus 14.35
Familjen Anderson 15.00 Sverige! 15.30 Krokodill 16.00
BoliBompa 16.01 Myror i brallan 16.30 Sagoberättaren
17.00 Rea 17.30 Rapport 18.00 Djursjukhuset 18.30 Mitt
i naturen 19.00 The One 20.35 Cirkeln som slutade läsa
21.05 Rapport 21.15 Kulturnyheterna 21.25 Inför ESC
2005 22.25 En röst i natten 23.15 Sändningar från SVT24

Þetta er þriðja þáttaröðin af
Í einum grænum. Paradís í skjóli kletta
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Með fréttum síð-
ustu viku um

meint samband
Ölmu Guðmunds-
dóttur, söngkonu í
Nylon, og Óskars
Páls Sveinssonar
upptökustjóra er
ljóst að stelpan
ætlar sér að ná

langt. Hún er að gera nákvæmlega
það sama og Celine
Dion gerði á sínum
tíma þegar hún byrjaði
með upptökustjóran-
um sínum og um-
boðsmanni,
Rene Ang-
elil. Það þarf
ekki að tí-
unda söguna
því stjarna
Dion hefur
skinið skært
síðan hún hnaut um Angelil. Þetta
bragð, að ná sér í einn eldri og
reyndari, er þó alls ekki nýtt af nál-
inni og hægt væri að skrifa heila
bók um slík sambönd. Jane Fonda
byrjaði með leikstjóranum Roger

Vadim og eftir það fór
hennar ferill að ganga
mun betur og sama
má segja um Sophiu
Loren þegar hún byrj-
aði með leikstjóranum
Carlo Ponti. Það verð-

ur því spennandi
að vita hvort
Ölmu tekst jafn
vel upp með
Óskar Pál.

Lárétt: 2 áfall, 6 jökull, 8 fugl, 9 ílát,
11 sjúkdómur, 12 jafnaðarmann, 14 feril,
16 ekki, 17 mjúk, 18 vendi, 20 í röð, 
21 orm.
Lóðrétt: 1 hársveip, 3 drykkur, 4 hand-
samaðir, 5 lofttegund, 7 stefnan, 10 mál,
13 verkfæri, 15 svara, 16 hestur, 19 ólíkir
sérhljóðar.

Lausn.

– hefur þú séð– hefur þú séð DDV í dag?V í dag?

DV birtir kynlífsræðu 
Svanhildar Hólm hjá 
Opruh í heild sinni
„Ef ung stúlka byrjar að stunda
kynlíf við 15 ára aldur er ekki
litið á hana sem lausláta.“

Sumar gjafir skipta 
öll börn máli!

Sumar gjafir skipta 
öll börn máli!

Gefum börnum góða sumargjöfGefum börnum góða sumargjöf

Tónlistarmaðurinn Mugison, sem
er á tónleikaferð erlendis um þess-
ar mundir, fær góða dóma í breska
tímaritinu Uncut og dagblaðinu
The Times fyrir síðustu plötu sína
Mugimama is this monkeymusic?

Platan fær fjóra af fimm mögu-
legum í Uncut. Þar er Mugison
sagður vera undir áhrifum frá tón-
listarmönnunum Tom Waits, Will
Oldham og Beck. Í The Times fær
platan fullt hús, eða fjóra af fjórum
mögulegum. Þar er Mugison einnig
líkt við Tom Waits, sem hlýtur að
teljast mikill heiður fyrir Ísfirðing-
inn knáa. Gagnrýnandi The Times
er hæstánægur og segir meðal ann-
ars: „Mugison hefur selt meira en
Björk í heimalandi þeirra, Íslandi,
og ástæðan er ekki sú að tónlistin
svamli um í meginstraumnum.
Mugimama snýr skrýtinni sýn
Bjarkar á poppið í 90 gráður.“

Tónleikaferð Mugison um Evr-
ópu lýkur í París þann níunda maí.
Í lok júní fer hann síðan til Dan-

merkur til að spila á Hróarskeldu-
hátíðinni víðfrægu. ■

MUGISON Tónlistarmaðurinn Mugison fær góða dóma í breskum fjölmiðlum. Þar er
honum meðal annars líkt við hinn virta tónlistarmann Tom Waits.

Það var Ingvar E. Sigurðsson,
mörgum að óvörum, sem hreppti
hlutverk Erlendar í kvikmyndinni
Mýrinni sem er byggð á skáldsögu
Arnalds Indriðasonar. Undanfarið
hálft ár hefur mikið verið rætt um
hver gæti leikið þennan snjalla
rannsóknarlögreglumann. Elva Ósk
Ólafsdóttir mun leika Elínborgu og
Björn Ingi Haraldsson fer með hlut-
verk Sigurðar Óla.

Valið á Ingvari verður að teljast
nokkuð óvænt, því hann hefur ekki
verið talinn líklegur kandítat í hlut-
verkið. Frekar var talið að mun
eldri leikari hreppti það. „Við fórum
í gegnum nánast alla leikarastéttina
og tókum okkur góðan tíma til þess
að velja í hlutverkið,“ segir
Baltasar Kormákur, framleiðandi
myndarinnar. Hann segir það hafa
ráðið úrslitum hversu vel Ingvar
höndli hlutverk af þessari stærð-
argráðu á hvíta tjaldinu. „Þá komu
hingað til lands aðilar frá þýska fyr-
irtækinu Bavaria sem tekur þátt í
framleiðslunni. Þeim leist mjög vel
á hann en höfðu þó ekki séð hann í
öðrum kvikmyndum,“ segir
Baltasar og telur það sýna hversu
góður leikari Ingvar er. „Hann ger-
ir allt sitt mjög fagmannlega,“ bæt-
ir hann við. 

Hvað aldur Ingvars varðar segir
Baltasar að hann hafi „aldurslaust“
yfirbragð auk þess sem hann sé 42
ára og geti því vel átt átján ára dótt-
ur eins og Erlendur. Hann vildi enn-
fremur ekkert gefa út á það hvort
þessi „ungi“ aldur Ingvars benti til
þess að fleiri myndir væru í burðar-
liðnum. „Ég á eingöngu réttinn að
Mýrinni en ef vel tekst til þá er ég
mjög spenntur fyrir því. Það er hins
vegar alveg ótímabært að ræða
slíka hluti.“

Mýrin verður mjög stór mynd á

íslenskan mælikvarða ef tekið er
mið af því að hún er ekki á ensku og
ekki með víkingum. Kostnaðurinn
við gerð hennar verður um 170
milljónir íslenskra króna og segir
Baltasar að hún verði af svipaðri
stærðargráðu og Hafið. Nýlega
voru skoðaðir tökustaðir, í Norður-
mýrinni og á Reykjanesi. „Mér
finnst Grindavík vera mjög spenn-
andi staður, ber og flottur,“ segir
hann. Það er Edward Martin
Weinman sem er að leggja
lokahöndina á handritið
en hann aðstoðaði
Baltasar við handritið
að Little Trip to Hea-
ven. Jón Atli Jónas-
son mun síðan ís-
lenska það. 

Reynir Lyng-
dal leikstýrir
myndinni og
s e g i s t
B a l t a s a r
treysta hon-
um fullkom-
lega, þrátt fyr-
ir að þetta sé
fyrsta myndin
hans í fullri
lengd. „Reynir
hefur gert
mikið af auglýs-
ingum og stutt-
myndum þannig
að hann þekkir
þennan miðil mjög
vel.“ Mýrin fer vænt-
anlega í tökur í haust.      

freyrgigja@frettabladid.is

ER ÞETTA ERLENDUR? Valið á
Ingvari E. Sigurðssyni verður að teljast

nokkuð óvænt því hingað til hefur
verið talið að mun eldri leikari

hreppti hlutverk Erlends.

...fær Steinunn Valdís Óskars-
dóttir borgarstjóri fyrir að vera
góð fyrirmynd og taka þátt í
átaki Íþróttasambands Íslands
og hjóla í vinnuna. 

HRÓSIÐ

■ TÓNLIST

Mugison fær góða dóma

MÝRIN: KOSTAR 170 MILLJÓNIR

Stór mynd á íslenskan
mælikvarða

Ekki nógu feitur
Nú er stórt spurt! Mér
líst bara vel á það, þótt
mín persónulega upp-
lifun á persónunni Er-
lendi gefi mér tilefni til
að telja Ingvar alls ekki
nógu feitan í hlutverkið.
Ingvar er auðvitað frá-
bær leikari og passar
held ég ágætlega ald-
urslega því Erlendur er
ekki nærri eins gamall
og hann lítur út fyrir að
vera. Þetta er því fínn
aldur og Ingvar mun
taka sig vel út í hlutverki

Erlends með sín börn á snemmþrítugsaldri.

Spennandi Erlendur
úr Ingvari
Mér líst bara vel á það.
Ingvar er afbragðs leik-
ari. Ég hafði að vísu gert
mér Erlend í hugarlund
sem bæði eldri og
þreknari náunga, en
það verður spennandi
að sjá hvernig þeir ná
að gera Erlend úr
Ingvari. Aldur er auðvit-
að afstæður og þetta
verður alltaf spurningin
um að geta leikið. Ég
treysti Baltasar til að
gera eitthvað flott úr
þessu.

Feitur, lúinn og lífs-
leiður
Mjög vel. Ingvar er frá-
bær leikari – sem er
það eina sem skiptir
máli fyrir hvaða hlutverk
sem er. Mér hefur alltaf
þótt Erlendur sérlega
óáhugaverð söguper-
sóna; feitur, lúinn og
lífsleiður. Ingvar getur
áreiðanlega skilað
karak te re inkennum
hans en hefur nægan
sjarma til þess að gera
hann áhugaverðan. Að

horfa á alvöru leikara vinna er eins og að horfa á lista-
verk sem maður verður aldrei leiður á.

ÞRÍR SPURÐIR

Kristinn Kristjánsson foringi
Hins íslenska glæpafélags.

Dröfn Þórisdóttir útgáfustjóri
hjá Eddu útgáfu.

Súsanna Svavarsdóttir, bók-
menntafræðingur í San
Fransisco.

HVERNIG LÍST ÞÉR Á INGVAR E. SIGURÐSSON Í HLUTVERKI ERLENDS Í MÝRINNI?

Í Fréttablaðinu á föstudag var rang-
lega sagt að blaðið Orðlaus væri

hætt að koma út. Hið rétta er að út-
gefendur blaðsins hafa tekið hönd-
um saman með Sigurði G. Guð-
jónssyni, Karli Garðarssyni og fleir-
um í kringum Blaðið sem er vænt-
anlegt í hús á föstudag. Orðlaus
mun koma út í óbreyttri mynd
nema hvað útgöfudögum verður
fjölgað og er áætlað að það komi út
í byrjun hvers mánaðar. Steinunn
Jakobsdóttir, ritstjóri Orðlausrar,
mun einnig skrifa í Blaðið sem og
Magnús Björn Ólafsson sem hefur
skrifað í blaðið undanfarið. Annars
hafa þær Halldóra Þorsteinsdóttir,
fyrrum ritstjóri Vamm, og Erna
Kaaber, fyrrum fréttakona af Stöð 2,
ráðið sig til starfa á Blaðinu.

FRÉTTIR AF FÓLKI

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Um 76 prósent.
Fyrirtækið tapaði rúmlega millj-
arði króna.

Jónasi frá Hriflu.
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Lárétt: 2dögg,6ok,8lóa,9kút,11 ms,
12krata,14slóða,16ei,17lin,18 sný,
20rs,21snák.
Lóðrétt: 1lokk,3öl,4gómaðir, 5gas,
7kúrsinn,10tal,13tól,15ansa,16ess,
19 ýá.



taktu fleiri bita!
• • hafðu hraðann á

www.btnet.is. 

  Kíktu við í næstu BT verslun og fáðu þér 
     áskrift eða hringdu í síma 588-1234 og við 
   sendum þér búnaðinn forstilltann og  tilbúinn til 
       notkunar þér að kostnaðarlausu!

  • • Veldu þann sem þér
            þykir bestur!
  • • Veldu þann sem þér
            þykir bestur!

extra
V20

V20 extra
• • 6 Mb/s hraði
• • 5 póstföng   

   Afnot af þráðlausum beini   
   Mánaðaráskrift á tónlist.is   

Allt þetta á aðeins 

5.490 kr. 
                 á mánuði allt innifalið!

extra
V24

V24 extra
• • 8 Mb/s hraði
• • 5 póstföng   

   Afnot af þráðlausum beini    
   Mánaðaráskrift á tónlist.is   

Allt þetta á aðeins 

5.890 kr. 
                 á mánuði allt innifalið!

extra
V16

V16 extra
• • 4 Mb/s hraði
• • 2GB erlent niðurhal
• • 3 póstföng
• • 1,99 kr. MB umfram erlent niðurhal   

   Afnot af þráðlausum beini    
   Mánaðaráskrift á tónlist.is   

Allt þetta á aðeins 

3.890 kr. 
                 á mánuði allt innifalið!

   • • Ótakmarkað 

             niðurhal!   • • Ótakmarkað 

             niðurhal!

   • • Ótakmarkað 

             niðurhal!   • • Ótakmarkað 

             niðurhal!
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Þakviðgerðir

Málarameistari
sér um þakið

Síðan 1991

GULLVILD ÍSLANDSBANKA er heildarþjónusta sem hentar jafnt einstaklingum 

sem fjölskyldum og skilar drjúgum ávinningi í formi afsláttar og endurgreiðslu.  

Auk þess standa þér ýmsir þjónustuþættir til boða þér að kostnaðarlausu. 

Fáðu nánari upplýsingar um Gullvild hjá þjónustufulltrúum okkar, 
í  þjónustuveri í síma 440 4000 og á isb.is.

Þinn ávinningur:
•  200 fríar debetkortafærslur
•  6% endurgreiðsla vaxta
•  Ókeypis gulldebetkort
•  Ókeypis greiðsluþjónusta
•  50% afsláttur af gullkreditkorti
•  Betri vaxtakjör

- vertu gó›u vanur

Í Gullvild færðu betri kjör 
                 og frábæra þjónustu
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Letipillur
Fátt er verra en latt fólk og mikil

lifandis skeflingar ósköp væri nú
fínt ef til væru pillur við leti. Að
hugsa sér þá dásemd að letingjar
gætu tekið inn pillur, skömmu eftir að
þeir hafa haft sig í það afrek að
druslast á fætur, og yrðu á eftir hið
mætasta fólk. Engar stunur og engin
vorkunn þó þurfi að skafa snjó af bíl,
hlaupa á eftir vagninum eða þó eitt-
hvað annað óvænt komi uppá. Að
hugsa sér ef allir letingjar þessa
lands segðu þegar þeir vakna til nýs
dags: „Enginn er verri þó hann
vakni“.

EITT ER VERRA en vera örþreytt-
ur, en það er að vera úthvíldur og
hafa ekkert að gera. Þetta sagði einn
af þeim duglegustu sem ég þekki þeg-
ar mikil vinna var að baki og ekki
minni var óunnin. Þeim manni leið
alltaf vel, hann var ekki verkfælinn,
ekki kvíðinn erfiði og þess vegna var
hann alltaf hress og kátur. Gekk glað-
ur til allra verka. Svo eru það hinir,
þeir sem engu nenna og finna mikið
til með sjálfum sér. Finnst þeir eiga
bágt.

UNGLINGAR ERU oft ótrúlega
latir. Þannig var ég og þannig voru
bræður mínir. Samt verð ég að segja
að það var ekki sama hvert verkefnið
var. Latastir vorum við við heimilis-
störf og sáum reyndar ekki alltaf til-
ganginn með þeim. Til dæmis að læra
heima. Enda sagðist mamma ekki
skilja í okkur að burðast með þungar
skólatöskurnar fram og til baka. Hún
taldi eðlilegast að við geymdum þær
bara í skólanum. Sama var að segja
um tiltektir í eigin herbergjum. „Ef
þið mynduð ekki anda ósjálfrátt köfn-
uðuð þið allir úr leti,“ sagði hún einu
sinni.

SEM BETUR FER held ég að þetta
hafi lagast með árunum, veit reyndar
að það gerði það. En það væri fínt
fyrir það fólk sem er enn eins latt og
það var á unglingsárunum að geta
tekið pillu með morgunmatnum og
allt yrði eins og best er kostur. Svo
berast fréttir af því að Íslendingar
hafi sett heimsmet í að gefa börnum
geðlyf. Ekki er nokkur ástæða til ann-
ars en að viðurkenna að til eru börn
sem lifðu vondu og kannski óbæri-
legu lífi ef þau fengju ekki lyfin sín.
Hins vegar er allt í lagi að spyrja
hvort ástæða sé til að eiga heimsmet í
þessu. Getur verið að letingjar hafi
fundið ráð til að sleppa frá óþekkt og
uppátækjum barna sinna með því að
gefa þeim pillur, pillur sem betur
færu í þá sem ekki nenna?

BAKÞANKAR
SIGURJÓNS M. 

EGILSSONAR


