Vinsæll og veit af því
Gylfi Ægisson er lifandi goðsögn, stórgerður og glæsilegur. Gylfi ræðir
um sanna íslenska sjómenn, Bakkus, konurnar og litríka ævi.

▲
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Fiskimiðin við Papey:

Oddeyrin
varð aflvana
Nótaskipið Oddeyri EA-210
varð aflvana átta sjómílur suðaustur af Papey um þrjúleytið í
gær.
Um kvöldmatarleytið var varðskip á leiðinni í átt að skipinu, en
ekki var lýst yfir neyðarástandi.
Varðskipið hélt þó beint á svæðið
til vonar og vara. Frystitogarinn
M/S Brettingur var í nánd við
Oddeyrina þegar hún varð aflvana og hélt þegar í átt til hennar.
Taug var komið milli skipanna. Í
gærkvöld var búist við að Brettingur kæmi með Oddeyrina í togi
til hafnar í Fáskrúðsfirði seinna
um kvöldið. Á svæðinu var bjart
og vindur mældist 15 metrar á
sekúndu.

SLYS

ASSAD HITTIR ANNAN Yfirvöld í
Sýrlandi hafa lofað að láta Sameinuðu
þjóðunum í té tímaáætlun um brottflutning sýrlenskra hermanna frá Líbanon. Forseti Sýrlands fundar með Kofi Annan í
næstu viku. Sjá síðu 2

SKORTUR Á MUNNTÓBAKI Dós af
munntóbaki, sem er ólöglegt og selt á
svörtum markaði, hefur hækkað úr 500
krónum í 1.800. Smásali segir að lagt hafi
verið hald á stóra sendingu. Sjá síðu 2

Í LAGI AÐ SELJA SÍMANN Sigurður
G. Guðjónsson, stjórnarformaður IPfjarskipta, telur það ekki ógna hagsmunum almennings að selja Símann í heilu
lagi. Sjá síðu 4

- ej

SMYRILL RÉÐST Á PÁFAGAUK

Bónus og Krónan:

Smyrill gerði ítrekaðar tilraunir til að
hremma páfagauk á Hornafirði en páfagaukurinn hafði verið settur í búr út í
garð þar sem hann átti að njóta veðurblíðunnar. Sjá síðu 2
MYND: HULDA SIGNÝ GYLFADÓTTIR

VEÐRIÐ Í DAG

SVELLKÖLD, STÍF NORÐANÁTT EN BJART Lítilsháttar él eða snjókoma

Hafís rekur
hratt til lands

DAGU RI N N Í DAG

NJARÐVÍK MÆTIR ÍR Tveir leikir verða
í úrslitakeppni Intersport-deildarinnar í
körfubolta klukkan 19.15. Skallagrímur tekur á móti Fjölni og Njarðvík sækir ÍR heim.
34
30
30

Myndlist
Íþróttir
Sjónvarp

Hafís umlykur nú Grímsey að mestu leyti og ljóst að ekki
verður róið næstu daga. Sterk norðanátt hrekur hafísinn
nær landi um eina sjómílu á hverri klukkustund.

30
24
36

Fjöldi lesenda
á sunnudögum*

141.000
121.000

„Ég hef búið hér alla mína
ævi og man ekki eftir jafnmiklum
hafís og nú er hér í kring,“ segir
Hulda Signý Gylfadóttir, leiðbeinandi að Sólbrekku í Grímsey. Mikinn hafís hefur rekið að landi fyrir
vestan og norðan síðustu daga og
gera veðurspár ráð fyrir áframhaldandi sterkum norðanáttum
næstu daga.
Hulda Signý segir hafísinn
hafa nálgast með talsverðum
hraða og aðeins á einni nóttu náð
að umlykja eynna.
„Á föstudagskvöldið sást ís-

HAFÍS

brúnin aðeins í fjarska en nú er
eyjan svo að segja í greipum íssins. Það eru ísspangir á nokkrum
stöðum og íshröngl í öllum fjörum
og ég persónulega man ekki eftir
þetta miklum ís hér við strendur
síðustu áratugi þó að hér áður fyrr
hafi slíkt gerst nokkuð reglulega.“
Að sögn skipstjóra Sæfara sem
siglir meðal annars milli Dalvíkur
og Grímseyjar nálgaðist ísinn
land um eina sjómílu á hverri
klukkustund í fyrrinótt og lítið
hefur dregið úr vindstyrk síðan
þá.

Í minningu Gerðu

SÍÐUR 18 og 19

- aöe

Oddviti
Grímseyjarhrepps,
Óttar Þór Jóhannsson, segir íbúa
hafa áhyggjur af þróun mála en
heimamenn séu klárir að girða
fyrir höfnina breytist vindátt. „Ég
hef fylgst vel með síðustu klukkustundirnar og mér sýnist ísinn
vera laus í sér og molni auðveldlega þegar nær dregur landi.
Þetta er mestmegnis íshrögl umhverfis Grímsey en vissulega má
sjá stærri jaka inn á milli og allur
er varinn góður.“
Sjá síðu 4
- aöe

Lífselixír og náttúrulyf
Sigmundur Guðbjarnason prófessor vill með
aðferðum vísindanna
greina og virkja gagnsemi lækningajurta.

▲

▲

Ægir Örn Sigurgeirsson
missti barnsmóður sína
og unnustu þegar hún
gafst upp fyrir átröskunarsjúkdómi.
*Landið allt skv. fjölmiðlakönnun Gallups, feb. 2005.

„Verðstríðinu
er
aldrei lokið þó svo að þessi tilboð
sem hafa verið
að undanförnu
séu liðin undir
lok í bili,“ segir Guðmundur
Marteinsson,
framkvæmdastjóri Bónuss.
Engar vörur
fengust gefnar
GUÐMUNDUR
eða voru á
krónutilboði í MARTEINSSON
v e r s l u n u m Framkvæmdastjóri
Bónuss.
Bónuss
eða
Krónunnar í gær eins og verið
hefur undanfarið. Guðmundur
segir að eitthvað verði undan að
láta og ekki gangi til eilífðarnóns að bjóða slík tilboð.
„Engu að síður er verðstríðinu alls ekki lokið og ekkert
hægt að segja til um hvað framtíðin ber í skauti sér. Samkeppnin er hörð á þessum markaði og áfram verða góð tilboð á
boðstólnum En krónutilboðunum
er lokið í þetta sinn.“

NEYTENDUR

FRÁ GRÍMSEY Hafís hefur rekið hratt að landi síðustu sólarhringa og íbúar í Grímsey ekki farið varhluta af því. Hér eru þrír íbúanna, þau
Stella Gunnarsdóttir, Hafrún Elma Símonardóttir og Ólafur Björn eiginmaður hennar, að virða ísbreiðuna fyrir sér.

fyrir norðan en bjartviðri syðra. Sjá síðu 4

Kvikmyndir
Tónlist
Leikhús

Verðstríð
í rénun

SÍÐA 16
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Munntóbaksskortur á höfuðborgarsvæðinu:

Ofsaakstur á Selfossi:

Dósin hefur þrefaldast í verði Ók á 150 km
Munntóbaksskortur er á
höfuðborgarsvæðinu. Munntóbak
er ólöglegt samkvæmt lögum en
þrátt fyrir það er mikið verslað
með þessa vöru á svarta markaðnum.
Munntóbaksmarkaðurinn er á
ýmsan hátt líkur fíkniefnamarkaðnum. Heildsalar flytja inn munntóbak í stórum stíl og selja það síðan til smásala. Smásali sem Fréttablaðið ræddi við sagði að miðað við
það hvernig markaðurinn væri
núna væri alveg ljóst að löggæsluyfirvöld hefðu lagt hald á stóra
sendingu af munntóbaki. Venjulega
væri ein dós af munntóbaki seld á
500 til 600 krónur en nú væri verð-

TÓBAK

SPURNING DAGSINS
Ingvi Hrafn. er þinn tími
þá liðinn?
Minn tími er nýkominn og rétt að byrja.
Ingvi Hrafn Jónsson sagði í samtali við Fréttablaðið á laugardag að tími stóru fréttaþulanna væri að
líða undir lok og nefndi þar til erlenda kollega
sína eins og Rather, Jennings og Brokaw.

ÁFRAM KERGJA
Vonir standa til að fundað verði með útvarpsstjóra á mánudagsmorgun.

Félag fréttamanna:

Fundur með
Markúsi
RÍKISÚTVARPIÐ „Það er sama pattstaða í málinu og verið hefur að
öðru leyti en því að við munum
eiga fund með Markúsi Erni á
mánudagsmorgun,“ segir Jón
Gunnar Grjetarsson, formaður
Félags fréttamanna á Ríkisútvarpinu.
Enn er kergja í starfsfólki þar
vegna ráðningar Auðuns Georgs
Ólafssonar í stöðu fréttastjóra
Ríkisútvarpsins. Markús Örn Antonsson útvarpsstjóri hefur ekki
fundað með fólki eins og ráðgert
var en Jón Gunnar segist fullviss
að það geri hann á mánudaginn.
„Honum er ekki stætt á öðru en
að svara okkur og því fyrr því betra
en á meðan stöndum við föst fyrir í
okkar afstöðu og teljum að endurskoða þurfi ráðningu Auðuns.“ -aöe

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
STÖKK AF SVÖLUM Ung kona
stökk ofan af svölum á þriðju
hæð á Ísafirði aðfaranótt laugardags. Konan hafnaði á svölum
fyrir neðan og slasaðist ekki illa.

■ LOTTÓ
GEKK EKKI ÚT Enginn var með allar fimm tölur réttar í Lottóinu í
gærkvöld og bætast því rúmar ellefu milljónir króna við fyrsta
vinning í næstu viku. Tölurnar að
þessu sinni voru 5, 19, 20, 34, 35
og bónustalan var 2.

ið komið upp í allt að 1.800 krónur
fyrir dósina. Svo virðist sem munntóbaksskorturinn teygi anga sína út
fyrir
höfuðborgarsvæðið
því
Fréttablaðið hefur heimildir fyrir
því að dósin sé nú seld á allt að þúsund krónur á Akureyri.
Lögreglan
í
Reykjavík kannaðist ekki við
málið. Hún
sagðist þó
nokkuð oft
fá ábendingar um munntóbakssala og hafa
handtekið
nokkra
slíka. Snorri Olsen,

tollstjóri í Reykjavík, sagðist ekki
vita til þess að embættið hefði lagt
hald á sendingu. Tollgæslan á
Keflavíkurflugvelli vildi ekkert tjá
sig um málið.
Þeir sem eru teknir með munntóbak eru sektaðir um sjö krónur á
hvert gramm eða um 350
krónur fyrir hverja
- th
dós.

SÆNSKT TÓBAK
Mest er flutt inn af
munntóbaki frá
Svíþjóð. Hið sænska
General munntóbak er algengast.

Assad lofar að
draga herinn burt
Bashar al-Assad, forseti Sýrlands, fer á fund Kofi Annan, framkvæmdastjóra
Sameinuðu þjóðanna, í næstu viku. Hann ætlar að láta Annan fá tímaáætlun
um brottflutning her- og leyniþjónustumanna frá Líbanon.
DAMASKUS, AP Yfirvöld í Sýrlandi
hafa lofað að láta Sameinuðu
þjóðunum í té tímaáætlun um
brottflutning sýrlenskra hermanna frá Líbanon í næstu viku.
Terje Roed-Larsen, sendiboði
Sameinuðu þjóðanna, lýsti þessu
yfir eftir fund með Bashar alAssad, forseta Sýrlands, í sýrlensku borginni Aleppo í gær.
Roed-Larsen sagði að á fundinum hefði Assad sagst ætla að
draga allt herlið og leyniþjónustuna frá Líbanon. Samkvæmt
því ætla sýrlensk yfirvöld að
virða ályktun Sameinuðu þjóðanna númer 1559 sem samþykkt
var í september síðastliðnum og
kveður á um brottflutning hersins frá Líbanon. Roed-Larsen
sagði að Assad myndi kynna
tímaáætlunina fyrir Kofi Annan, framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, á fundi í New
York í næstu viku.
„Fundurinn með Assad var
mjög góður og ég er mjög vongóður eftir að forsetinn fullvissaði mig um að Sýrlendingar
hygðust virða ályktun 1559,“
sagði Roed-Larsen.
Sýrlendingar hafa verið með
herlið í Líbanon síðan árið 1976
þegar borgarastyrjöld geisaði í
landinu. Um fjórtán þúsund sýrlenskir hermenn eru í Líbanon
núna og í fyrrakvöld fór hluti af
um sex þúsund manna herliði,
sem er í norðurhluta landsins,
aftur til Sýrlands.
Sýrlendingar hafa orðið fyrir
auknum þrýstingi frá Vestur-

hraða
OFSAAKSTUR Lögreglan á Selfossi
þurfti aðfaranótt laugardags að
hafa afskipti af ökumanni sem
ók á 137 kílómetra hraða við
brúna vestast í bænum. Þar er
hámarkshraði 50 kílómetrar.
Þegar lögreglan hugðist
stöðva ökumanninn gaf hann
enn betur í og var stöðvaður á
150 kílómetra hraða nokkru síðar. Ökumaðurinn reyndist 18 ára
gamall utanbæjarmaður en ekki
var um ölvunarakstur að ræða.
Drengurinn verður sviptur ökuleyfi.
- ej

Þyrla Landhelgisgæslunnar:

Sótti slasaðan
vélsleðamann
Þyrla landhelgisgæslunnar sótti í gærdag slasaðan
vélsleðamann í Strútslaug, en sleði
mannsins hafði fallið niður bratta.
Samkvæmt upplýsingum vakthafandi læknis á Landspítala – háskólasjúkrahúsi er maðurinn ekki í
lífshættu en brotinn á útlimum.
Björgunarsveitarmenn
úr
Björgunarsveit
Hafnarfjarðar
komu á slysstað um klukkan þrjú
og óskuðu eftir aðstoð þyrlu Landhelgisgæslunnar. Þyrlan fór frá
Reykjavík klukkan 15.26 og björgunarsveitir úr Rangárvallasýslu
voru í viðbragðsstöðu. Björgunarsveitarmenn fluttu slasaða manninn í snjóbíl sveitarinnar og hlúðu
að honum þar meðan beðið var
komu þyrlunnar. Hún fór af slysstað rúmlega fjögur áleiðis með
sjúklinginn til Reykjavíkur.
- ej

VÉLSLEÐASLYS

Atlanta:

Morðinginn
handtekinn
Lögreglu í Atlanta í
Bandaríkjunum tókst seinni partinn
í gær að hafa
hendur í hári
mannsins sem
skaut þrjá til
bana í réttarsal í
fyrradag.
Verið var að
rétta yfir viðkomandi þegar
Í HALDI
LÖGREGLU
hann greip byssu
Lögreglan náði
réttarvarðar og
drap dómarann, manninum við íbúðarhús í Atlanta.
dómsritara og
einn til áður en hann flýði á brott.
Eftir einhverja mestu leit sem gerð
hefur verið í fylkinu náðist maðurinn í úthverfi borgarinnar og hafði
hann tekið konu sem gísl. Tókst þó
að handtaka manninn án þess að
henni væri mein gert. ■

BANDARÍKIN, AP

Á LEIÐINNI HEIM
Sýrlenskir hermenn sem hafa verið kallaðir heim til Sýrlands frá Líbanon halda á mynd af
Assad, forseta Sýrlands.

löndum, sem og arabalöndunum,
eftir að Rafik Hariri, fyrrverandi
forsætisráðherra Líbanons, var
myrtur í síðasta mánuði. Stjórnarandstaðan í Líbanon sagði Sýrlendinga standa á bak við morðið.
Sýrlenskir ráðamenn funduðu með líbönskum ráðamönnum 5. mars. Eftir fundinn tilkynnti Assad að herliðið yrði

flutt á brott í tveimur áföngum.
Roed-Larsen sagði að í fyrri
áfanganum yrðu her- og leyniþjónustumenn fluttir í Bekaadalinn í Líbanon fyrir lok þessa
mánaðar. Í seinni áfanganum
yrði allt herliðið flutt á brott,
starfsmenn hersins og leyniþjónustunnar og allt sem þeim
fylgir. ■

Fuglalíf á Hornafirði:

Smyrill réðst á páfagauk
Smyrill gerði ítrekaðar tilraunir til að hremma páfagauk á
Hornafirði en páfagaukurinn
hafði verið settur í búr út í garð
þar sem hann átti að njóta veðurblíðunnar.
Börn voru vitni að árásum
smyrilsins og héldu í fyrstu að um
uglu væri að ræða. Eigandi páfagauksins, Heimir Karlsson, segir
að páfagaukurinn hafi brugðist
skelkaður við í fyrstu en vaxið
sjálfstraust þegar smyrillinn náði
ekki til hans.
„Smyrillinn steypti sér með
látum á búrið og hamaðist á því en
án árangurs. Viðureignin stóð í
þrjá tíma og áður en henni lauk
reyndi páfagaukurinn að slá til
smyrilsins,“ segir Heimir.
Björn G. Arnarson, fuglaáhugamaður á Höfn, og Heimir
náðu í sameiningu að fanga
smyrilinn í háf og reyndist hann

DÝRALÍF

BRÁÐIN LOKUÐ Í BÚRI
Smyrillinn var horaður og illa haldinn en leit ekki við hráum
hamborgurum sem honum voru boðnir.

illa haldinn og að öllum líkindum
veikur. Björn tók fuglinn og

reyndi að hressa hann við en hann
- kk
dó eftir rúman sólarhring.

F I 1 2 3 3 8
F í t o n / S Í A

Sjötta árið í röð viljum við þakka
viðskiptavinum okkar traustið! Samkvæmt
mælingum á ánægju viðskiptavina eru
viðskiptavinir Sparisjóðsins þeir
ánægðustu í öllu bankakerfinu*. Persónuleg
þjónusta er okkar aðalsmerki og stuðlar að
ánægjulegu samstarfi við alla okkar
viðskiptavini.

*Að íslensku ánægjuvoginni standa;
Samtök iðnaðarins, Stjórnvísi og Gallup.
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GENGIÐ

Sala Símans í heilu lagi:

GENGI GJALDMIÐLA 11.03.2005

Ógnar ekki hagsmunum almennings

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

59,19 59,47

Sterlingspund

GBP

Evra

EUR

79,35

79,79

Dönsk króna

DKK

10,66

10,72

Norsk króna

NOK

9,71

9,77

Sænsk króna

SEK

8,76

8,81

Japanskt jen

JPY

0,57

0,57

SDR

XDR

113,59 114,15

91,03 91,57

Gengisvísitala krónunnar
108,29 +0,46%
Heimild: Seðlabanki Íslands

Sigurður G. Guðjónsson, stjórnarformaður IP-fjarskipta og fyrrverandi forstjóri
Norðurljósa, telur það ekki ógna
hagsmunum almennings að selja
Símann í heilu lagi.
Þetta kom fram á morgunverðarfundi sem samtökin Konur í
stjórnmálum stóð fyrir þar sem
rædd var spurningin: Ógnar sala
grunnnetsins hagsmunum almennings? Frummælendur ásamt Sigurði voru þeir Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar og Guðmundur Þóroddsson, forstjóri Orkuveitunnar.
Hrafnkell sagði í raun vanta
skilgreiningu á hugtakinu grunn-

neti og að umræðan hafi ekki verið
nógu upplýst. Hann sagði hagsmuni almennings vera í mjög góðum málum nú og þótti ólíklegt að
það myndi breytast við sölu Símans. Þá taldi hann að samkeppni
myndi heldur aukast en annað.
Jón Bjarnason þingmaður sem
hlýddi á erindin lýsti Hrafnkeli
sem trúboða í þessu máli og sagðist
ekki skilja hvers vegna verið væri
að selja Símann sem skili milljörðum króna í ríkissjóð á hverju ári.

SALA SÍMANS

- sgi

SIGURÐUR G. GUÐJÓNSSON
Ekki hefur enn verið tekin ákvörðun um
hvort selja eigi Símann með eða án
grunnnetsins.

Siglingaleiðir varasamar fyrir norðan
Afmæli UNICEF
á Íslandi:

Barnasáttmáli kynntur
Barnahjálp Sameinuðu
þjóðanna á Íslandi (UNICEF) hélt
upp á árs afmæli sitt í gær.
Afmælisveislan var haldin á
skrifstofu UNICEF á Íslandi við
Skaftahlíð 24 í Reykjavík. Í tilefni
tímamótanna var nýr bæklingur
um barnasáttmála Sameinuðu
þjóðanna kynntur. Bæklingnum
verður dreift til allra 6. og 7.
bekkinga á landinu á næstu dögum. Bæklingurinn er gerður að
norskri fyrirmynd og er ætlað að
fræða börn og ungmenni um réttindi sín og skyldur.
- th

TÍMAMÓT

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
SKULLU SAMAN Í BLÁFJÖLLUM
Tveir unglingspiltar slösuðust í
Bláfjöllum í gær þegar þeir
skullu saman í fjallinu. Tveir
sjúkrabílar voru sendir á staðinnÝen óttast var að piltarnir
hefðu orðið fyrir hryggmeiðslum.
Þyrla Landhelgisgæslunnar var
sett í viðbragðsstöðu en ákveðið
var að aka með piltana á slysadeild þar sem hugað var að
meiðslum þeirra.

„Öll siglingaleiðin frá Ísafjarðardjúpi að Bakkaflóa í austri
er varasöm vegna hafíss og miklar
líkur á að bæti í næstu dagana,“
segir Þór Jakobsson, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands.
Farið var ískönnunarflug síðdegis í gær og er ís fyrir mestallri
norðurströnd landsins þó í mismiklum mæli sé. Áfram er gert
ráð fyrir stífum norðanáttum
næstu daga og ísbreiður gætu leitað austur fyrir land.
Tæplega 30 ár eru síðan hafís
lagðist síðast að Norðurlandi með
þeim hætti að alvarlegar truflanir
urðu á siglingum og er veruleg
hætta á að slíkt endurtaki sig nú
meðan norðanátt ríkir en spár
gera allar ráð fyrir slíku áfram.
Þór segir fulla ástæðu til varkárni
og segir ísinn fara hratt yfir.
„Það getur komið til þess á
stuttum tíma séu aðstæður réttar
að hann fari alla leið að landi.
Engu skiptir þá hvort um lítinn ís
er að ræða eða stærri jaka, allt
getur valdið tjóni á bátum og skipum.“
„Við höfum ekki áhyggjur af
þessu eins og sakir standa en það
verður ekkert siglt á mánudag ef
fram heldur sem horfir,“ segir
Sigurjón Herbertsson, skipstjóri á
Sæfara, en hann siglir reglulega
milli Dalvíkur og Grímseyjar með
farþega og vistir. Sæfari er ekki í
ferðum yfir helgina en Sigurjón
fór á föstudagskvöld eina ferð
með vararafstöð og rammgerðan
vír sem nota á til að strengja yfir
höfnina til að verja báta heimamanna sem eru auðveld bráð kom-

Ný vídd í sólarlandaferðum
á verði sem kemur á óvart!
Túnis Malta Kanaríeyjar Mallorca Kró
atía
Rúmenía Egyptala
nd Taíla Búlgaria
n d Ít a
lía
Verðdæmi:
Tyrkland

land
Grikk

Vika í Alanya, Tyrklandi 7.-15. maí:

56.995 kr.

á mann í tvíbýli með öllum sköttum
Mundu

MasterCar
Holtasmára 1 • 201 Kópavogur
d
ferðaávísu
Sími: 5 100 300 • Símbréf: 5 100 309
nina!
Netfang: langferdir@langferdir.is
Heimasiða: www.kuoni.is
Opnunartímar alla virka daga frá 10:00-17:00

EITURLYFJABARÓN
Hinn 61 árs gamli Miguel Rodriguez Orejuela var framseldur til Bandaríkjanna og á
ekki afturkvæmt til Kólumbíu.

Kólumbískur
eiturlyfjahringur:

HAFÍS

Höfuðpaur
framseldur
Miguel Rodriques Orejuela, höfuðpaur stærsta eiturlyfjahrings í heimi, hefur verið
framseldur frá Kólumbíu til
Bandaríkjanna, þar sem bíður
hans að minnsta kosti 20 ára fangelsisvist fyrir dreifingu fíkniefna
og peningaþvætti. Orejuela mun
aldrei líta heimaland sitt augum
aftur. Eiturlyfjakóngurinn hefur
reynt allt til að áfrýja úrskurðinum, en var í gær afhentur fulltrúum bandarísku fíkniefnalögreglunnar sem flytur hann til Bandaríkjanna.
Eiturlyfjahringur Orejuela og
bróður hans Gilberto hefur nú
verið upprættur að fullu. Gilberto
var framseldur til Bandaríkjanna
í fyrra. Þeir bræður höfðu byggt
upp milljarðaveldi og smyglað
hundruðum tonna af kókaíni til
Bandaríkjanna. ■

KÓLUMBÍA.

MYND: HULDA SIGNÝ GYLFADÓTTIR

HÁTÍÐ Í SKAFTAHLÍÐ
Börn úr Ísakskóla sungu. Boðið var upp á
barnaafmælisköku, djús og blöðrudýr frá
dýpstu frumskógum Afríku.

Áratugir eru síðan jafnmikill hafís hefur verið nálægt landinu og fer hann
hratt yfir. Óttast er að siglingaleiðir fyrir Vestfjörðum, norður fyrir landi
og jafnvel á Austfjörðum geti lokast haldi fram sem horfir.

GRÍMSEY UMLUKIN ÍS
Talsverður ís hafði borist á fjörur Grímseyjar um miðjan dag í gær og var eyjan að heita innlyksa orðin í gærkvöld. Ekki var þó búið að girða fyrir höfnina þegar Fréttablaðið fór í prentun en til stóð að gera það ef vindátt snerist. Þrír af íbúum Grímseyjar, Stella Gunnarsdóttir
og hjónin Hafrún Elma og Ólafur Björn, fóru gönguferð um fjörurnar síðdegis í gær.

ist ísinn í gegn. Í gærkvöld voru
heimamenn í viðbragðsstöðu en
höfðu þó ekki lokað höfninni þegar
Fréttablaðið fór í prentun.
Þrír dagar eru síðan vart varð
nokkurra jaka úti fyrir Melrakkasléttu ásamt íshröngli við strendur en að sögn lögreglu á Raufarhöfn sem reglulega fer eftirlitsferðir meðfram ströndinni hefur

ísinn ekki aukist þar enn sem komið er. Samkvæmt gögnum Veðurstofu Íslands eru aðstæður með
þeim hætti að hafís gæti leitað
suður landið meðfram Austfjörðum og fyrir utan þann usla sem
slíkt ylli á samgöngum og siglingum eru fiskeldiskvíar í hættu en
þær eru fjölmargar á þessum slóðalbert@frettabladid.is
um.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
ÓHÖPP Á VÉLSLEÐAMÓTI Á
vélsleðamóti sem var haldið í
Mývatnssveit um helgina urðu
tvö óhöpp með stuttu millibili í
gær, en hvorugt alvarlegt að sögn
lögreglu á Húsavík. Einn maður
var þó fluttur til frekari skoðunar á sjúkrahúsið á Akureyri.
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Landeigendur hvattir til að blekkja kaupendur:

Lífshættulegt lóðabrask
KJÖRKASSINN
Er söknuður að Kasparov úr
skákinni?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

54%

Nei

46%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Fylgistu með rektorskosningum
Háskóla Íslands?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

SMITSJÚKDÓMAR Dæmi eru um að
fasteignasalar ráðleggi landeigendum að þegja yfir dýraleifum
sem dysjaðar eru á landi þeirra og
taldar bera miltisbrand en að öðrum kosti kunni jarðirnar að falla í
verði. Berist miltisbrandur í fólk
getur hann leitt til dauða en um 10
slík tilfelli eru þekkt á Íslandi.
Sigurður Sigurðarson, dýralæknir að Keldum, segir dæmi
þess að fasteignasalar hafi ráðlagt
fólki á ýmsum stöðum á landinu að
segja ekki frá urðunarstöðum sem
geyma sýktar dýraleifar. „Ég vil
ekki segja hvaða fasteignasalar
þetta eru en með því að upplýsa
þetta vænti ég þess að þeir sjái að
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sér enda er hægt að varast smit af
völdum miltisbrands ef menn
þekkja urðunarstaðina. Á Austurlandi er vitað um tæplega 30 urðunarstaði en þeir eru einnig margir á höfuðborgarsvæðinu og vestur
í Dölum,“ segir Sigurður.
Björn Þorri Viktorsson, formaður Félags fasteignasala, segist
ekki þekkja dæmi þess að fasteignasalar hafi vísvitandi með
þessum hætti reynt að blekkja
kaupendur.
„Ef rétt reynist þá er ljóst að
umræddir fasteignasalar eru ekki
að fara að lögum hvað varðar upplýsingalöggjöf til kaupenda,“ segir
- kk
Björn Þorri.

Blóðstrimlar í
opinn reikning
Talsmenn tveggja fyrirtækja sem flytja inn blóðstrimla til blóðsykursmælinga
segja þau ekki hafa gefið fólki slíka strimla í stórum stíl til að fá endurgreidd
hjá Tryggingastofnun. Þriðja innflutningsfyrirtækið neitar að svara.
TRYGGINGASTOFNUN Tvö af þremur
fyrirtækjum sem flytja inn blóðsykurmæla, blóðstrimla og hnífa
fyrir sykursjúka, segja viðskipti
sín mjög svipuð milli ára 2003 og
2004. Um er að ræða fyrirtækin
Vistor og Lyru. Þriðja fyrirtækið
sem flytur inn þessi hjálpartæki
er Logaland.
Kostnaður Tryggingastofnunar
vegna ofangreindra hjálpartækja,
einkum þó blóðstrimla, jókst um
allt að 50 milljónir á árinu 2004,
eins og fram hefur komið í Fréttablaðinu. Kristján Guðjónsson,
framkvæmdastjóri hjá Tryggingastofnun, kvaðst vita hvaða
innflutningsfyrirtæki ætti hlut að
máli varðandi þessa kostnaðaraukningu. Hann kvaðst ekki vilja
gefa uppi nafn þess, þar sem um
viðskiptahagsmuni væri að ræða.
Eins og greint var frá greip
heilbrigðisráðuneytið til þess ráðs
að breyta reglugerð varðandi
blóðstrimla og önnur hjálpartæki
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www.utilif.is

Flott hugmynd að

fermingargjöf
High Peak Norfolk

Smáralind
Sími 545 1550
Glæsibæ
Sími 545 1500
Kringlunni
Sími 575 5100

MILTISBRANDUR Á VATSNLEYSUSTRÖND Í FYRRA
Vitað er að miltisbrandur hefur lifað í hræjum í jörð á Íslandi í 130 ár en sýkillinn lifir hins
vegar ekki lengi eftir að hræin hafa verið grafin upp.

KRISTJÁN GUÐJÓNSSON
Sykursjúkir verða nú að greiða 15 prósentum meira en áður fyrir hjálpartæki eftir að
reglugerð var breytt til að koma í veg fyrir ofnotkun blóðstrimla, að sögn Kristjáns Guðjónssonar framkvæmdastjóra hjá TR.

af þeim toga til að sporna við að þessi tvö fyrirtæki halda sínu
þá hlýtur að vera um hreina viðáframhaldandi ofnotkun eins og
bót að ræða.“ sagði Höskuldur.
Kristján orðaði það. Um leið var
endurgreiðsluupphæðin til sjúk- „Áður en reglugerðinni var
breytt var kerfið þannig að það
linga lækkuð um fimmtán prósent.
var nánast opinn reikningur á
„Umsetningin hjá Lyru minnkTryggingastofnun hvað
aði ekkert á árinu 2004,“
þessar endurgreiðslur
sagði Höskuldur Höskvarðaði.“
uldsson framkvæmdaAðspurð
fullyrtu
stjóri
fyrirtækisins.
Höskuldur og Berglind
Berghildur Magnúsdóttað Lyra og Vistor hefðu
ir, lífeindafræðingur og
hvorki gefið fólki mæla
sölufulltrúi hjá Vistor,
né blóðstrimla. Á spjalltók í sama streng og
vef Samtaka sykurHöskuldur og sagði engsjúkra er hins vegar
an samdrátt í sölu hjá
varpað fram spurningu
sínu fyrirtæki milli ára.
BERGHILDUR
frá manni sem spyr
Þau kváðust bæði velta
MAGNÚSDÓTTIR
hvernig standi á því að
fyrir sér spurningunni
um hver hefði flutt inn allan þann ekkert hafi komið frá samtökunum um að „Logaland gefi blóðsykviðbótarfjölda blóðstrimla sem
hefði hleypt endurgreiðslukostn- urmæla og kostnaður við strimla
og blóðhnífa er enginn fyrir sjúkaði Tryggingastofnunar upp um 50
milljónir króna á tíu mánaða tíma- linga hjá þeim“.
Ingibergur Erlingsson, frambili 2004, en stofnunin endurgreiðir 80 til 90 prósent af heildarkostn- kvæmdastjóri Logalands, kvaðst
ekki vilja svara spurningum
aði við strimlana.
Fréttablaðsins um þetta mál.
„Ég spyr mig hvert allir þessir
jss@frettabladid.is
blóðstrimlar hafi farið, því úr því

Mannréttindanefnd SÞ:

Íslandsskýrsla rædd

Mesta kuldaþol -15C°

MANNRÉTTINDI Ný skýrsla íslenskra

Fermingartilboð

stjórnvalda um mannréttindamál
hér á landi verður tekin til umræðu í Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna næstkomandi
miðvikudag.
Í fréttatilkynningu frá nefndinni segir að fjórða skýrsla ríkisstjórnar Íslands um framkvæmd
Alþjóðasáttmálans um borgaraog stjórnmálaleg réttindi verði
tekin til gagnrýninnar skoðunar

5.990

kr.
Verð áður 7.990 kr.

HÖSKULDUR HÖSKULDSSSON
Framkvæmdastjóri Lyru spyr hvert viðbótarblóðstrimlar fyrir milljónatugi hafi farið
en endurgreiðslukostnaður TR vegna
þeirra nam um 50 miljónum 2004.

þennan dag á 38. allsherjarfundi
nefndarinnar, en hann hefst í New
York á mánudaginn og stendur
yfir fram til 1. apríl.
Alls eru 154 aðildarríki Sameinuðu þjóðanna aðilar að umræddum alþjóðasáttmála sem er
grundvallarsáttmáli Mannréttindanefndarinnar, saminn árið
1966. Síðasta skýrsla um framkvæmd sáttmálans á Íslandi var
lögð fram árið 1998. ■
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Fastur milli hæða

JÓN KALDAL

Það er tímabært að skoða tekjutengingu barnameðlaga
svo þeir sem ekki ráða við lágmarksmeðlag geti rétt
sína stöðu en líka tryggja að þeir sem hafa rúm fjárráð
taki örugglega meiri þátt í kostnaði við umönnun og
uppeldi barna sinna en lögin segja nú til um.

Að taka ábyrgð
Þ

að voru sorglegar fréttir sem bárust frá Félagi ábyrgra
feðra í vikunni. Einn af hverjum þremur meðlagsgreiðendum á Íslandi er í vanskilum, eða um fjögur þúsund
manns af alls tólf þúsund meðlagsgreiðendum. Í upplýsingum
frá félaginu kemur fram að fjöldi skilnaðarbarna hér á landi er
um tuttugu og eitt þúsund. Má því gera ráð fyrir að ekki sé
greitt meðlag með um sjö þúsund íslenskum börnum.
Framfærslubyrði þessara barna hverfur þó að sjálfsögðu
ekki heldur færist yfir á samfélagið og hið opinbera stendur
skil á meðlaginu til þess foreldris sem býr barninu heimili. Það
er svo í höndum ríkisskattstjóra að innheimta skuld meðlagsgreiðandans og mun það ganga misbrösuglega.

,,

„Ef eitthvað er þá er lágmarksmeðlag of lágt á
Íslandi. Eins og staðan er núna getur það í raun
verið ódýrara að eiga barn sem maður býr ekki með heldur en að búa því heimili.“

Talsmenn Félags ábyrgra feðra vilja að stjórnvöld kanni
ástæður vanskilanna og geri tillögur að úrbótum fyrir þessa
skuldseigu einstaklinga. Ein ástæðan sem þeir nefna að baki
vandamálinu er að lágmarksmeðlag er hærra á Íslandi en í nágrannalöndunum. Hver skyldi sú upphæð vera? Jú, 16.586 krónur á mánuði eða nánast það sama og heilsdagvistun í leikskólum
Reykjavíkur kostar. Og nú er spurt, getur þessi upphæð mögulega verið lægri? Hvað um þann kostnað sem sá er heldur barninu heimili á þá eftir að greiða fyrir húsnæði, mat, fatnað og
tómstundir barnsins?
Ef eitthvað er þá er lágmarksmeðlag of lágt á Íslandi. Skilaboð samfélagsins til þeirra sem geta ekki alið upp börn sín saman eru mjög undarleg því hvernig þjóðfélag er það sem blessar
að faðir/móðir geti greitt 16.586 króna meðlag á mánuði með
barni sínu og sé þar með laus allra mála um fjárhagslega afkomu þess, ef viðkomandi er þannig innréttaður? Eins og staðan er núna getur það í raun verið ódýrara að eiga barn sem maður býr ekki með heldur en að búa því heimili.
Sem betur fer eru þeir mun fleiri sem leggja meira með
börnum sínum en lágmarksmeðlagið kveður á um en hátt hlutfall meðlagsgreiðenda sem er í vanskilum segir okkur hins vegar að núverandi kerfi sé gallað. Félag ábyrgra feðra hefur lagt
fram hugmyndir um tekjutengingu meðlaga sem er tímabært
að skoða.
Með tekjutengingu gætu þeir sem ekki ráða við lágmarksmeðlag rétt sína stöðu, ekki má ætla neinum manni að vilja ekki
taka fjárhagslega ábyrgð á börnum sínum, en líka tryggja að
þeir sem hafi rúm fjárráð taki örugglega meiri þátt í kostnaði
við umönnun og uppeldi barna sinna en lög segja nú til um. ■

fljóttekin í það skiptið. Síðan hefur eiginlega ekkert til Markúsar spurst og hann
ekki svarað spurningum fjölmiðla. Ekki
einu sinni vinnufélagar hans í Efstaleitinu
hafa náð að krefja hann svara. Í ljósi
þessara hægvirku lyfta má velta því fyrir
sér hvort Markús kunni að vera fastur á
milli hæða.

Heppilegir og harmonískir eigendur
Það er ekki á hverjum degi sem ritstjórnir hafa þurft að fjalla um
sig og sitt eigið fyrirtæki. Fréttastofa útvarpsins hefur gert
það með sóma undanfarna
daga þar sem greint hefur
verið frá deilum í kringum
ráðningu Auðuns Georgs
Ólafssonar í starf fréttastjóra. Pólitíkusar og aðrir

hafa verið spurðir og svörum þeirra gerð
skil í fréttatímum. Morgunblaðið komst
líka í fréttirnar vegna deilna um sölu 16
prósenta hlutar í útgáfufélaginu Árvakri.
Sagan um togstreituna í hluthafahópnum
var börnuð víða um bæ og var komin í
stóra samsæriskenningu um fæðingu nýs
fjölmiðlarisa. Þær kenningar hafa ekki
fengist staðfestar, en fyrir liggur að kergja
var á milli Engeyjarættarinnar og H. Ben.
fjölskyldunnar vegna málsins. Mogginn
lét hins vegar eins og ekkert væri að gerast og flutti litla frétt um málið undir fyrirsögninni: „Aðrir hluthafar hafa forkaupsrétt.“ Hvergi var minnst á togstreituna
vegna kauptilboðsins, enda Morgunblaðið „heppið með eigendur“, eins og ritstjórinn komst að orði í umræðum þegar
eignarhald fjölmiðla var í umræðunni.

haflidi@frettabladid.is

Pólitísk örkuml
Mönnum reynist tiltölulega auðvelt að ganga fyrir pólitísk björg,
blindaðir af þröngum hagsmunum
flokksins. Þetta gerist þegar
flokkurinn ræður för, fremur en
skynsemi. Þetta gerist þegar
sannfæringin víkur fyrir liðsheild, almennur sans tapar fyrir
ekkisens vitleysu.
Flokkshollustan getur rænt
menn ráði. Auðveldlega. Sæmilega víðsýnt fólk horfir upp á
þennan þjófnað nánast daglega,
altént vikulega, enda þarf ekki
annað en að fletta blöðunum eða
kveikja á viðtækinu til að heyra
sauðþráa flokksfylgjendur tala á
skjön við almenna skynsemi.
Af þverustu sauðum flokkanna
er þetta kallað einurð, stundum
stefnufesta. Og stundum tryggð.
Á hátíðarstundum er þessu svo
yfirleitt gefið nafnið flokkshollusta.
Af flestu fólki sem
stendur sæmilega laust og
liðugt utan flokksgirðingarinnar er þetta yfirleitt
kallað stífni, stundum
þvergirðingsháttur. Þröngsýni. Jafnvel heimska.
En svona er lífið í
flokknum. Flokkslíf er á
vissan hátt afsal á umburðarlyndi. Enda breytist
áhuginn yfirleitt í ofurtrú –
og þá er alla jafna stutt í
ofstækið. Að allir aðrir séu
úti á þekju, villigötum, vitlausir.
Við þekkjum þetta
meira og minna úr öllum
flokkum. Það er sama hvað
þeir heita. Sagan sýnir að
allir stjórnmálaflokkar –
sem á annað borð hafa
komist til einhverra valda
– hafa gleymt sér í ofurtrúnni á eigin völd. Þeir sjá
ekki samfélagið fyrir eigin
ágæti. Þeir sjá ekki út fyrir
eigin flokk.
Þetta er náttúrlega
blindni. En samt ekki skilgreint sem sjúkdómur. Og
þaðan af síður sem lögleysa; í versta falli siðleysi,
en samt ... það má svo sem
alltaf deila um það. Og af
því þetta er alltaf einhvers
staðar á mörkunum verður umræðan alla jafna óljós og fjarar
svo út og þagnar án niðurstöðu.
Flokkar sem gleyma sér í eigin
ágæti eru vitaskuld þeirrar náttúru að breiða úr sér. Og forystusauðirnir vita sem er að það er
eins gott að tryggja sér bestu beitarlöndin. Þess þá heldur að
tryggja sér almennilega stöðu í
haganum. Sumir sauðirnir eru
reyndar á því að óskráðar reglur
veiti þeim leyfi til að halda bestu
löndunum fyrir sig; svo vel hafa
þeir komið sér þar fyrir að enginn
þorir að styggja þá. Þeirra er
sneiðin og snarrótin. Snöpina
mega svo aðrir hirða.
Hvað með það.

,,
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Við lifum í samfélagi
þar sem flokkar
hafa sitt fram. Við höfum
þróað með okkur þjóðfélagskerfi þar sem flokkum
er frjálst að kasta eign sinni
á embætti og stofnanir. Við
höfum skapað kjöraðstæður
fyrir karlmannlega vaxna
flokka sem raða flokksgæðingum sínum á básana,
burtséð frá reynslu og
hæfileikum.

Í nýliðinni viku hefur um fátt
annað verið rætt en þessi pólitísku beitarlönd. Stöku raddir
hafa titrað. Og harmkvæli heyrast. Svo mun vera í nokkra daga í
viðbót. Svo róast sveitin. Væntanlega.
Við lifum í samfélagi þar sem
flokkar hafa sitt fram. Við höfum
þróað með okkur þjóðfélagskerfi
þar sem flokkum er frjálst að
kasta eign sinni á embætti og
stofnanir. Við höfum skapað
kjöraðstæður fyrir karlmannlega
vaxna flokka sem raða flokksgæðingum sínum á básana, burtséð
frá reynslu og hæfileikum. Þetta
á við um vinstri menn og hægri
menn og þetta á við um miðju-

menn. Og þegar kratar haga sér
svona, reiðast hægrimenn. Og
þegar íhaldið lætur svona, kvarta
vinstri menn. Og þess á milli
mæðast miðjumenn, sveittir á
snoppunni. Eina breytan er sumsé
sú hver hefur völdin. Og hver
ekki.
Stundum er sagt að flokkspólitík snúist um völd. Það er ekki alls
kostar rétt. Flokkspólitík snýst
miklu fremur um það að sýna
völd. Og nota þau – og gildir þá
einu hvort um ofnotkun eða misnotkun er að ræða; aðalatriðið er
að nota valdið. Og njóta valdsins.
Það getur verið býsna gaman
að horfa á flokkssmalana draga fé
sitt í dilka; standa álengdar og
fylgjast með skömmunum sem
rignir yfir einstaka villuráfandi
sauð – og gælunum við þá hina
sem fylgja forystusauðnum í einu
og öllu; blint og bókstaflega. Þetta pólitíska dýralíf er á vissan hátt heillandi stúdía – en samt er
það svo að eftir því sem
meira og betur er fylgst
með jarminu a tarna ... þá
þakkar maður sínum sæla
fyrir að standa utan réttarinnar – eins og hver
annar frjáls maður sem
þarf ekki að vera öðrum
háður um tuggu.
Flokksblindni er nefnilega á köflum ekkert annað en opinberun hreinnar
heimsku. Af og til vitnar
hún um framsal gáfna og
greindar. Á stundum
gengur hún svo langt að
vart er lengur hægt að
tala um blindni heldur
miklu fremur örkuml. Þá
er hreinlega öllu snúið á
hvolf – og það sem sagt er
vera „æskilegt“ í fari
manna er talið ráða meira
en það „nauðsynlega“
eins og nýlegt dæmi hefur sýnt okkur um sönnun
þess að flokkurinn hafi
rétt fyrir sér. Og svo
leggja menn greind sína á
hilluna eitt andartak til að
segjast algerlega sannfærðir um að lakasti umsækjandinn sé klárlega sá
allra hæfasti.
Allt fyrir pólitíkina. Flokkshollustuna. Tryggðina.
Þeir vita sem er að allt róast að
lokum. Og pólitísk heimska hefur
vinninginn.
Dæmin sýna það.
Allt var á sínum tíma vitlaust
þegar olíurisarnir stálu af þjóð
sinni. Eina fórnarlambið var
Þórólfur Árnason.
Allt var á sínum tíma vitlaust
þegar Íslandi var flækt í Íraksstríð. Eina fórnarlambið var Róbert Marshall.
Allt er núna vitlaust út af ráðningu fréttastjóra Útvarps. Eina
fórnarlambið verður Jóhann
Hauksson. ■
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SJÓNARMIÐ

Fjölmiðlar hafa reynt ítrekað að fá útvarpsstjóra, Markús Örn Antonsson, til
þess að tjá sig um stöðuna í Ríkisútvarpinu. Starfsmenn útvarpsins hafa lýst vantrausti á útvarpsstjóra og eðlilegt að almenningur hafi áhuga á að vita
hvernig hann kunni því að
leiða hóp starfsmanna sem
ekki treystir faglegri leiðsögn
hans. Fréttastofa Stöðvar 2 hefur komist næst því að fá svör
frá Markúsi þegar fréttakona stöðvarinnar spurði
hann með litlum árangri
út í framhaldið. Markús
hugðist smeygja sér inn
í lyftu, en ekki vildi betur til en svo að óratími
leið áður en lyftan kom.
Flóttaleiðin var því ekki
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Bræðurnir í Bakkavör, þeir Ágúst og Lýður Guðmundssynir, eru engir nýgræðingar í því
að kaupa fyrirtæki sem eru stærri en fyrirtæki þeirra sjálft.
vidskipti@frettabladid.is

nánar á visir.is

Sókn í undanhaldi eldamennskunnar

Kaup Bakkavarar á Geest hafa
vakið athygli í breskum fjölmiðlum
og hefur víða verið fjallað um þau.
Tíðindin um formlegt tilboð ættu
ekki að koma á óvart, enda flestir
verið þeirrar skoðunar að Bakkavör stefndi að því að eignast Geest
frá því að Bakkavör keypti fyrstu
tíu prósentin í Geest í fyrravor. Það
sem kom hins vegar mörgum á
óvart var að ekki þarf að auka
hlutafé vegna kaupanna og vextir á
58 milljarða láni frá Barclays
banka eru einungis með 1,5 prósenta álagi á millibankavexti. Það
þýðir að bankinn hefur mikið
traust á fyrirtækinu og telur sig
ekki vera að taka mikla áhættu
með láni til Bakkavarar.
Heimildin til hlutafjárhækkunar sem ekki er nýtt reyndist samt
sem áður verðmæt. Aðalfundur
Bakkavarar samþykkti heimildina

og við það varð mönnum ljóst í
Bretlandi að fyrirtækið hefði alla
burði til að kaupa Geest sem er
margfalt stærra fyrirtæki. Stjórn
Geest var ljóst að alvara var á ferðum og heimildin reyndist því lykillinn að því að boltinn fór að rúlla.
Farsæl yfirtaka
Yfirtaka á fyrirtæki í Bretlandi er
þolinmæðisvinna. Mikilvægt er að
styggja ekki gagnaðilann og meðmæli stjórnar með tilboði eru nauðsynleg. Stjórnarmenn í fyrirtæki
sem stefnt er að yfirtöku á eru undir mikilli pressu um að þeir gæti
hagsmuna hluthafa. Bakkavör var í
lykilstöðu með yfir 20 prósenta
eign í Geest. Þeir nýttu tímann vel
og sátt er meðal stjórnar og stjórnenda um kaupin. Allir lykilstarfsmenn Geest munu starfa áfram hjá
fyrirtækinu.
Bræðurnir í Bakkavör, þeir
Ágúst og Lýður Guðmundssynir,
eru engir nýgræðingar í því að
kaupa fyrirtæki sem eru stærri en
fyrirtæki þeirra sjálft. Kaup þeirra
á Katsouris voru einmitt þannig og
festu Bakkavör í sessi á breska
markaðnum. Lykillinn að kaupunum á Katsouris voru velheppnuð
kaup á Wine and Dine í Birmingham árið 2000. Wine and Dine var í
eigu grískrar fjölskyldu frá Kýpur
og ánægjan með kaupin og framhaldið varð til þess að þegar
Katsouris-fjölskyldan, sem á
einnig rætur á Kýpur, vildi selja

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Kaup Bakkavarar á
Geest er risaskref í átt
að yfirlýstu markmiði
bræðranna í Bakkavör
um að Bakkavör verði
alþjóðlegt stórfyrirtæki.
Eldamennska er á undanhaldi í vestrænum
samfélögum og vöxtur í
sölu tilbúinna rétta.

ÁFANGI Á BOÐAÐRI LEIÐ Lýður Guðmundsson, forstjóri Bakkavarar, kynnir breytingar á Bakkavör við kaupin á Geest. Fyrirtækið setti
sér markmið um að velta 200 milljörðum árið 2013. Eftir kaupin á Geest er sá áfangi ekki svo langt undan.

fyrirtæki sitt, þá var Bakkavör efst
á óskalistanum. Katsouris-fjölskyldan gerðist hluthafi í Bakkavör og hefur fylgt þeim í öðrum
fjárfestingum.
Katsouris-fjöl-

Ársfundur 2005
ENNEMM / SÍA / NM15523

Ársfundur Lífeyrissjó›s verzlunarmanna ver›ur haldinn
mánudaginn 11. apríl 2005 kl. 17 í Hvammi á Grand Hótel.
Dagskrá fundarins:
1. Venjuleg ársfundarstörf.
2. Önnur mál.
Sjó›félagar og lífeyrisﬂegar sjó›sins eiga rétt til setu á ársfundinum.
Fundargögn ver›a afhent á fundarsta›.
Reykjavík 11. mars 2005
Stjórn Lífeyrissjó›s verzlunarmanna

Sími: 580 4000 • Myndsendir: 580 4099 • Netfang: skrifstofa@live.is

skyldan er einnig í hluthafahópi
KB banka.
Fleiri lyklar á kippunni
Í kaupunum á Wine and Dine leyndust fleiri lyklar á lyklakippunni. Í
gegnum kaupin mynduðust tengsl
bræðranna við fyrirtækjaráðgjafa
og fjárfestingarbankaarma stóru
bresku bankanna í Birmingham.
Þau tengsl nýttust svo áfram við útrás KB banka í Bretlandi. Baugur
naut svo góðs af þeim tengslum
þegar fyrirtækið steig sín fyrstu
skref í fjárfestingum í Bretlandi.
Þessi hluti sóknar íslenskra fyrirtækja og tengsl við breskan fjármálaheim á því rætur í kaupum
Bakkavarar í Birmingham.
KB banki sá um ráðgjöf við
kaupin á Geest. Leiðir Bakkavarar
og KB banka hafa legið saman frá
því að fyrirtækið komst á legg. Sigurður Einarsson hafði trú á sýn
bræðranna og lagði þeim í gegnum
Kaupþing til bæði fjármagn og fjármálaþekkingu til þess að koma fyrirtækinu á legg. Kaupþing og
Grandi gegndu lykilhlutverki í því
að fyrirtækið komst á legg og bræðurnir fengu tækifæri til þess að
nýta ótvíræða hæfileika sína til að
byggja upp alþjóðlegt fyrirtæki.
Brynjólfur Bjarnason, forstjóri
Símans, var þá forstjóri Granda og
hafa leiðir þeirra bræðra og Brynjólfs legið saman æ síðan. Brynjólfur situr í stjórn Bakkavarar.
Markið háa
Á aðalfundi Bakkavarar fyrir ári
sagði Ágúst Guðmundsson að
Bakkavör stefndi að því að ná 200
milljarða veltu árið 2013. Þá myndi
hefjast nýr kafli í sögu fyrirtækisins sem alþjóðlegs risa í matvælaframleiðslu. Yfirlýsingin sem bar
vott um langtímasýn fyrirtækisins
þótti djörf og nokkuð bjartsýn. Með
kaupunum á Geest er þó ljóst að
árið 2013 hefur líklega að geyma
hærri veltutölur en Ágúst nefndi í

ræðu sinni, ef heldur fram sem
horfir. Gera má ráð fyrir að velta
Bakkavarar eftir yfirtöku á Geest
verði um 130 milljarðar króna. 200
milljarða markið er ekki svo langt
undan núna. Þegar Ágúst lét orðin
falla var velta Bakkavarar um 17
milljarðar króna.
Ágúst og Lýður hafa alla tíð sett
fram skýra framtíðarsýn um að
þeir hyggist byggja upp alþjóðlegt
stórfyrirtæki. Þeir hafa lýst því að
eðlilegt sé að horfa á fyrirtækið í
ljósi þeirra eigin starfsævi. Bakkavör og þeir eru samofin í eina heild.
Þeir voru 19 og 22 ára þegar þeir
hófu að vinna hrogn árið 1986 og
starfslok þeirra eru hvergi nærri í
sjónmáli. Fyrirtækjarekstri fylgir
áhætta og alltaf þarf að glíma við
eitthvað í rekstri. Samkeppni á smásölumarkaði í Bretlandi hefur sett
þrýsting á framleiðslufyrirtæki um
að lækka verð og Bakkavör tókst
betur að halda framlegð en Geest.
Staða þeirra á markaði nú er sterk,
en þeir eru þess fullmeðvitaðir að
hættulegt sé gagnvart viðskiptavinum að ofmeta styrk sinn. Stærsti
viðskiptavinur þeirra, smásölukeðjan Tesco, hefur vaxið hratt og hyggur á útrás í Asíu. Bakkavör hyggst
fylgja þeim í uppbyggingu í Asíu.
Minni eldamennska
Geest rekur verksmiðjur á meginlandi Evrópu og með kaupunum
opnast gluggi og viðskiptasambönd
við smásölukeðjur á meginlandinu.
Kældir tilbúnir réttir eru hvarvetna
í sókn og tíminn sem fólk er tilbúið
að verja í matargerð er sífellt
minni. Sala á tilbúnum mat í stórmörkuðum hefur vaxið hratt í Bretlandi. Sá markaður er kominn lengst
og sama þróun talin innan seilingar
annars staðar á Vesturlöndum.
Bakkavör ætlar sér að sækja fram
samhliða undanhaldi eldamennskunnar. Með kaupunum á Geest eru
þeir með styrk stórskotaliðs í þeirri
haflidi@frettabladid.is
sókn.
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Fyrstur á lista Forbes

FYRSTUR ÍSLENDINGA Björgólfur Thor Björgólfsson er 488. ríkasti maður heims samkvæmt tímaritinu Forbes sem birtir árlega slíkan lista. Eignir hans eru metnar á yfir 80
milljarða íslenskra króna.

landi og segir frá heimkomunni og
kaupum þeirra á Landsbankanum.
Þá eru raktar aðrar fjárfestingar Björgólfs hér heima og í AusturEvrópu. Blaðamanni Forbes verður
starsýnt á frumkvöðlaandann sem
virðist ríkja hjá ungum kaupsýslumönnum. Hún nefnir nokkra viðskiptajöfra undir fertugu; þá Jón
Ásgeir Jóhannesson, Ágúst og Lýð
Guðmundssyni og Hannes Smárason sem allir hafa vakið athygli á
alþjóðavettvangi fyrir viðskipti
sín.
Listi Forbes er birtur árlega og
vekur mikla athygli. Innkoma
Björgólfs Thors á hann vekur athygli á honum sem alþjóðlegum
fjárfesti. Við það bætist að um
hann er fjallað í greininni í tímaritinu, þannig að auk þessarar viðurkenningar er umfjöllunin verðmæt
auglýsing fyrir þennan unga frumkvöðul.
Bandaríkjamenn eru mest áberandi í efsta hluta listans og aðeins

einn Evrópubúi nær inn á topp tíu.
Það er stofnandi og aðaleigandi
IKEA, Ingvar Kamprad.
Björgólfur Thor hefur tekist að
komast á listann eftir tíu ára þrotlausa vinnu. Hann er ungur maður
og metnaðarfullur og fróðlegt
verður að fylgjast með ferð hans
upp listann í framtíðinni.
haflidi@frettabladid.is

RÍKUSTU MENN HEIMS:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
488

Nafn
William Gates III
Warren Buffett
Lakshmi Mittal
Carlos Slim Helu
Prince Alwaleed
Bin Talal Alsaud
Ingvar Kamprad
Paul Allen
Karl Albrecht
Lawrence Ellison
S Robson Walton
Björgólfur Thor

aldur
49
74
54
65
48
78
52
85
60
61
38

*eignir
46,5
44,0
25,0
23,8
23,7
23,0
21,0
18,5
18,4
18,3
1,4

* í milljörðum dollara

Á MÁNUDÖGUM
Auglýsingasíminn er 550 5000
auglysingar@frettabladid.is
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Björgólfur Thor Björgólfsson er
fyrsti Íslendingurinn sem kemst á
lista tímaritsins Forbes yfir ríkasta
fólk í heimi. Björgólfur er samkvæmt listanum í sæti 488 á listanum.
Forbes beinir töluverðri athygli
að Björgólfi Thor og fjallar um
hann í ítarlegri grein. Blaðamaður
Forbes, Luisa Kroll, sótti Ísland
heim í janúar síðastliðnum til þess
að kynna sér Björgólf Thor og umsvif hans. Í samtali við Forbes segir Björgólfur orðstír skipta mestu.
„Völd og peningar eru vegur til
virðingar,“ segir hann og kennir
enskumælandi spakmæli Hávamála: „Deyr fé, deyja frændur, en
orðstír deyr aldrei, hveim er sér
góðan getur.“ Björgólfur segist
hafa öðlast þá virðingu sem hann
vill. „Nú get ég hafið seinni hálfleik lífshlaupsins.“
Forbes metur nettóeignir Björgólfs á 1,4 milljarða dollara eða ríflega 80 milljarða króna. Björgólfur
er einn 38 Evrópubúa sem koma
nýir á listann í ár. Hann er sextándi
yngstur á listanum og sá níundi ef
teknir eru burt þeir sem hafa erft
auðævi sín. Ef horft er á aldurssamsetningu listans er Björgólfur
Thor í áttunda til níunda sæti yfir
ríkustu menn heims undir fertugu.
Þar trónar á toppnum Roman
Abramovich, eigandi fótboltaliðsins Chelsea. Eignir hans eru metnar á 13,3 milljarða dollara eða 785
milljarða króna.
Blaðamaður Forbes rekur sögu
fjárfestingar Björgólfsfeðga og
Magnúsar Þorsteinssonar í Rúss-
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Fyrsti Íslendingurinn
komst á lista Forbes yfir
ríkasta fólk heims.
Björgólfur Thor Björgólfsson er meðal tíu ríkustu einstaklinga undir
fertugu.

- mest lesna blað landsins

góðar ástæður

fyrir því að þú ættir að velja

NAVISION SMALLBUSINESS
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Einfalt og þægilegt viðmót
Einföld uppsetning
Íslenskar handbækur
Tilbúnir bókhaldslyklar
Miklir stækkunarmöguleikar
Tenging við aðrar lausnir
Fjöldi viðbótarlausna
Microsoft samhæft
Aðgangur að þjónustuborði
Fjöldi námskeiða í boði

NAVISION
SMALLBUSINESS
 Fjárhagsgrunnur
 Fjárhagsbókhald
 Viðskiptamenn
 Sölureikningar

 Lánardrottnar
 Birgðir
 Einn notandi

Verð kr. 130.900
Verð miðað við 36 mán. greiðsludreifingu: 5.290 kr. á mán.

NAVISION
SMALLBUSINESS
Nýjung í viðskiptalausnum fyrir smærri fyrirtæki

Dæmi um viðbótarlausnir

Verð

- Hver aukanotandi
- Launakerfi
- Innheimtukerfi
- Verkbókhald

64.000.40.000.40.000.40.000.Öll verð eru án vsk.

Hafðu samband við söludeild Maritech í síma
545 3200 og fáðu allar nánari upplýsingar
um hvernig fyrirtækið getur fjárfest til
framtíðar með Navision Small Business!
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST
KRZYSZTOF KIESLOWSKI (1941 -1996)
lést þennan dag úr hjartaáfalli.

„Vill fólk í alvörunni frelsi, jafnrétti og bræðralag?
Er þetta ekki bara eitthvað sem slegið er fram?“
Kieslowski var áhrifamikill kvikmyndaleikstjóri frá Póllandi, fæddur
í Varsjá. Hann lærði í kvikmyndaskólanum í Lodz árin 1964 til 1968
og hóf eftir útskrift að gera heimildarmyndir. Fyrir fyrstu mynd sína
í fullri lengd, sem út kom árið 1975, fékk hann fyrstu verðlaun á
kvikmyndahátíðinni í Mannheim, en myndin var gerð fyrir sjónvarp.

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT
Helgi Kárason, Áshamri 40, Vestmannaeyjum, lést fimmtudaginn 24. febrúar.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Sigurlína Snorradóttir, Vestursíðu 38c,
Akureyri, lést föstudaginn 25. febrúar.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Jóhanna Jóhannesdóttir, húsmóðir, síðast til heimilis á Hrafnistu, Reykjavík, lést
mánudaginn 28. febrúar. Útförin hefur
farið fram í kyrrþey.
Ingibjörg Gestheiður Jensen, Bergþórugötu 41, Reykjavík, lést miðvikudaginn 2. mars. Útförin hefur farið fram í
kyrrþey.
Andrés Haraldsson, bifvélavirki, Þverbrekku 4, Kópavogi, lést fimmtudaginn
10. mars.

Ódæðisverk í Dunblane
Þennan dag árið 1996 skaut byssumaður sextán
skólabörn og kennarann þeirra til bana í Dunblane
skólanum í Skotlandi. Byssumaðurinn kom grár fyrir
járnum inn í leikfimisal skólans og hóf handahófskennda skothríð. Tólf börn voru flutt særð á spítala.
Börnin sem létust í árásinni voru á aldrinum fimm til
sex ára. Eftir að ódæðismaðurinn hafði skotið börnin
og kennarann, beindi hann byssunni að sjálfum sér
og svipti sig lífi.
Morðinginn hét Thomas Hamilton, 43 ára gamall
heimamaður í bænum. Hann hafði áður starfað sem
skátaforingi en var rekinn úr skátahreyfingunni. Foreldrar barna í skólanum streymdu að þegar fréttist af
árásinni. Börn sem komust lífs af lýstu því að þau
hefðu áður heyrt skothvelli, en héldu að einhver væri
að skjóta á mark úti fyrir, þegar Hamilton kom skyndilega inn í leikfimisalinn og hóf skothríð.
Morðin vöktu mikinn óhug um allar Bretlandseyjar og

Tilkynningar um
merkisatburði, stórafmæli,
andlát og jarðarfarir
í smáletursdálkinn hér á
síðunni má senda
á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma
550 5000.

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra sem sýndu
okkur samúð, vináttu og hlýhug við andlát og útför
móður minnar, tengdamóður og ömmu,

Maríu K. Magnúsdóttur
ljósmóður.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Hjúkrunarheimilisins Sólvangs
Hafnarfirði, séra Gísla Gunnarssonar Glaumbæ, séra Þórhildar
Ólafs, Kvenfélags Sauðárkróks, Álftagerðisbræðra, félaga úr Karlakórnum Heimi, Heilsustofnunarinnar á Sauðárkróki, Útfararþjónustu Sauðárkrókskirkju og Útfararþjónustu Rúnars Geirmundssonar.
Pálína Pétursdóttir, Bjarni Nikulásson, María Guðrún, Bjarndís,
Bryndís, Pétur Nikulás.

þótt víðar væri leitað. Englandsdrottning fordæmdi
ódæðin og vottaði aðstandendum barnanna samúð
sína. John Major, forsætisráðherra Breta, var í heimsókn í Kaíró þegar skotárásin átti sér stað.Enginn veit
með vissu hvað Hamilton gekk til þegar hann framdi
ódæðin.

TÍMAMÓT: SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ÍSLANDS 55 ÁRA

Lygilega góðir tónleikar
Á miðvikudag voru liðin 55 ár frá
því að Sinfóníuhljómsveit Íslands
hélt sína fyrstu tónleika og miðast
stofnun hennar við þann viðburð.
Gunnar Egilson klarínettleikari
man vel eftir þessum tíma en
hann lék með sveitinni um áratugaskeið og vann síðar á skrifstofu hennar.
„Það voru ekki gerðar miklar
kröfur, hljómsveitin samanstóð að
mestu af mönnum sem gátu haldið á hljóðfæri, en þetta voru lygilega góðir tónleikar,“ segir Gunnar um fyrstu tónleikana.
Stofnun
hljómsveitarinnar
hafði átt sér langan aðdraganda
en samþykkt útvarpsráðs réði
nokkru um að sveitin varð á endanum til. „Drifkraftarnir voru
öðrum fremur Ragnar í Smára og
Jón Þórarinsson, tónlistarstjóri
Útvarpsins, en Jón fékk það í
gegn að gera hljómsveitina að útvarpshljómsveit og það var
kveikjan að Sinfóníunni.“
Hljómsveitin var fámenn í
upphafi, skipuð 39 hljóðfæraleikurum samanborið við um 80 nú.
Flestir voru hljóðfæraleikararnir
áhugamenn en ekki sprenglærðir
eins og tíðkast í dag. Gunnar var
þá nýkominn úr tónlistarnámi frá
Bandaríkjunum og einn af fáum
lærðum tónlistarmönnum á Íslandi. Hann fékk þó ekki pláss í

GUNNAR EGILSON Segir að um leið og Sinfónían fór að mæta skilningi af hálfu stjórnvalda hafi vegur hennar farið vaxandi.

hljómsveitinni strax því þar voru
tveir klarínettleikarar fyrir.
Tækiðfærið kom þó von bráðar. „Fljótlega kom sú staða upp að
það vantaði slagverksleikara. Ég
hafði aðeins komið nálægt slagverki í dansmúsíkinni og hafði
það umfram aðra, sem voru
kannski leiknari en ég, að geta les-

Vísinda- og fræðimaður:

Dr. Björg C.
Þorláksson

Björg hvílir í
Lágafellskirkjugarði, sjá nánar
á www.gardur.is

Björg Caritas Þorláksdóttir var fædd 30.
jan. 1874, dóttir Þorláks Símonar
Þorlákssonar hreppstj. í Vesturhópshólum
og k.h. Margrétar Jónsdóttur, en meðal
barna þeirra var Jón forsætisráðherra.
Björg gekk í Kvennaskólann á Ytri-Ey og
var kennari þar þrjú ár. Við nám í Kaupmannahöfn frá 1897, við Kennaraháskólann þrjú ár, stúdent frá Lyceum 1901 og las
málfræði og heimspeki við Hafnarháskóla. Giftist
1903 Sigfúsi Blöndal bókaverði, vann með honum
að ísl.-dönsku orðabókinni. Þau skildu barnlaus. Tók
hún þá upp eftirnafn föður síns. Fekk 1920 styrk til
framhaldsnáms í heimspeki, flutti fyrirlestra í
Reykjavík 1924 um sama efni og doktorsrit hennar,
Le fondement ..., sem hún varði við Sorbonne 1926,
varð þá dr. phil. Kjörin félagi í Vísindafélagi Íslendinga
1928. Lézt 25. febr. 1934. Var hæfileika-mest ísl.
kvenna á vísinda- og fræðasviði um sína daga. Rit
hennar auk doktorsverksins og orða-bókarinnar voru
um kvenréttindi og menntamál kvenna,
manneldisfræði, Svefn og draumar, Leikur lífsins,
sjónleikur, og Ljóðmæli, 1934. Þýddi fjölda rita, m.a.
um matargerð, stjórnskipan, varnamál, skáldverk
eftir Selmu Lagerlöf og Johan Bojer auk bókar um
Ísland eftir Þorv. Thoroddsen á dönsku. Þá ritaði
hún margar greinar í dönsk og íslenzk tímarit og
blöð. Sigríður Dúna Kristmundsdóttir reit ævisögu
hennar: Björg (2001) og gaf út verk hennar 2002.
Meira á gardur.is

1519 Landkönnuðurinn Cortez
nemur land í Mexíkó.
1781 Sir William Herschel uppgötvar plánetuna Úranus.
1852 Skrípafígúran „Uncle Sam“
sést í fyrsta sinn í vikublaðinu
New York Lantern.
1921 Mongólía (áður Ytri-Mongólía) lýsir yfir sjálfstæði frá Kína.
1925 Bannað var með lögum að
kenna þróunarkenningu
Darwins í skólum í Tennessee
í Bandaríkjunum.
1935 Ökupróf tekin upp í StóraBretlandi.
1937 Skíðamót Íslands haldið í
fysta sinn. Siglfirðingar vinna í
flestum greinum.
1965 Jeff Beck tekur sæti Erics
Clapton í hljómsveitinni
Yardbirds.
1981 Kvikmynd Þorsteins Jónssonar Punktur, punktur, komma,
strik er frumsýnd í Reykjavík.

VLADIMIR ASHKENAZY Gunnar segir það tvímælalaust einn af hápunktunum í sögu
Sinfóníunnar þegar rússneski hljómsveitarstjórnandinn Vladimir Ashkenazy stjórnaði
henni árið 1975. Ashkenazy er heiðurstjórnandi hljómsveitarinnar.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Margrét Jónsdóttir
Kelduhvammi 16, Hafnarfirði,

Verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði mánudaginn
14. mars klukkan 15.
Sólveig M. Magnúsdóttir
Stefán Karl Harðarson
Jón Ölver Magnússon
Víðir Þór Magnússon
Helena Richter
Björk Magnúsdóttir
Úlfar Sigurðsson
barnabörn og langömmubarn.

ið nótur,“ segir Gunnar. Það leið
þó ekki á löngu þar til hann fékk
að spila á klarínettið á tónleikum.
Rekstur Sinfóníuhljómsveitarinnar gekk brösuglega fyrstu
árin. „Stjórnvöld sýndu þessu lítinn skilning og við vorum undir
fallöxinni næstu þrjá áratugi og
ekkert gert til að tryggja reksturinn,“ segir Gunnar. „Sumt fólk
hafði hreina óbeit á okkur og
skrifaði leiðinlegar greinar í blöðin. Þá bætti ekki úr skák að þetta
var illa launað og vonlaust að gera
Sinfóníuna að aðalstarfi. Ég þurfti
að spila dansmúsík á Hótel Borg
og víðar til að drýgja tekjurnar og
fór síðar að kenna. Vinnudagurinn
gat verið langur og lýjandi og það
bitnaði auðvitað á hljómsveitinni.“
Það sem bjargaði hljómsveitinni var tryggur áhorfendahópur
sem mætti á flesta tónleika. Árið
1960 var komið á fastri reglu um
tónleikahald og leikið tvisvar í
mánuði upp frá því. Það var þó
ekki fyrr en 1984 sem Sinfóníuhljómsveitin var endanlega leyst
úr snörunni með lagasetningu
sem tryggði fjárframlög til
rekstrarins en síðan þá hefur leiðin legið upp á við að mati Gunnars
„Sinfónían sjálf er orðin frábær
og fjárhagslega er hún trygg,
áhorfendum fjölgar sífellt og
launin eru orðin þolanleg. Það
eina sem stendur henni fyrir þrifum er tónlistarhús.“
1985 söðlaði Gunnar um og tók
við starfi á skrifstofu Sinfóníunnar og varnn þar þangað til hann
settist í helgan stein árið 2000.
Hann kveðst hættur að blása í
klarínettið en fer oft á tónleika og
viðurkennir að þá klæi hann
stundum í fingurgómana. „Sérstaklega fyrst eftir að ég hætti, þá
hugsaði ég hvern fjandann ég
hefði gert. Ég hef lifað og hrærst
með hljómsveitinni þorra ævi
minnar. Það er svo hrífandi að
flytja svona tónlist. Ég man að það
var mér alltaf mikil raun þegar ég
þurfti niður á kaffihús að spila
dansmúsík, þetta er svo allt allt
annað.“ ■
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Málverk af Ingibjörgu H. Bjarnason, fyrstu konunni sem var kosin á
þing, var afhjúpað í Alþingishúsinu
á alþjóðabaráttudegi kvenna, hinn
8. mars. Konur sem setið hafa á Alþingi komu saman í tilefni þessa og
minntust Ingibjargar sem brautryðjanda á sviði kvenfrelsis.
Í tilkynningu Alþingis kemur
fram að frá árinu 1845, þegar Alþingi var endurreist, hafi 630
manns tekið þar sæti sem aðalmenn. Þar af eru 56 konur eða 8,9
prósent. Af þessum konum eru 47
enn á lífi.
Konur hlutu kosningarétt og
kjörgengi til Alþingis með stjórnarskrárbreytingu sem staðfest var 19.
júní 1915. Réttinum gátu þær fyrst
beitt við kosningar 1916, í lands-

kjörinu 5. ágúst og svo um haustið í
kjördæmakosningunum 21. október.
Bríet Bjarnhéðinsdóttir var þá kjörin varamaður landskjörinna en tók
aldrei sæti á Alþingi.
Ingibjörg var kosin á þing sumarið 1922, 55 ára að aldri, en hún var
í fyrsta sæti Kvennalistans sem þá
bauð fram. Hún tók sæti á þingi árið
eftir. Þegar hún var kjörin var hún
þegar landskunn sem skólastjóri
Kvennaskólans. Ingibjörg sat á
þingi til ársins 1930, en lést árið
1941.
Lengstu þingsetu kvenna á Jóhanna Sigurðardóttir, en hún hefur
setið á Alþingi samfellt síðan 1978.
„Fyrst kvenna til að hljóta kosningu
sem forseti (aðalforseti) var Ragnhildur Helgadóttir. Hún var kjörin

forseti neðri deildar 1961-1962 og
aftur 1974-1978. Salome Þorkelsdóttir var kjörin forseti efri deildar
1983-1987 og síðar forseti sameinaðs þings 1991 og fyrsti forseti Alþingis 1991-1995 (eftir afnám
deildaskiptingar 1991). Guðrún
Helgadóttir var kjörin forseti sameinaðs þings 1988-1991, fyrst
kvenna til að vera fyrirsvarsmaður
Alþingis,“ segir í tilkynningu Alþingis. ■

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Brautryðjanda á Alþingi minnst

KONUR AF ALÞINGI Þegar afhjúpuð var í
vikunni mynd af Ingibjörgu H. Bjarnason,
fyrstu konunni sem kosin var á þing, komu
af því tilefni saman allar þær konur sem
hafa setið á Alþingi og áttu heimangengt.

ANDLÁT

Ari Teitsson, fv. formaður
Bændasamtaka Íslands, er
62 ára í dag.

FÆDDUST ÞENNAN DAG

Gefðu
rétta tóninn!

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS OGV 27544 03/2005

Erlingur Gíslason leikari er
72 ára í dag.

1733
Joseph Priestly,
klerkur og vísindamaður,
sem uppgötvaði súrefnið.
1764 Charles Earl Grey, forsætisráðherra Breta.
1855 Percival Lowell,
stjörnufræðingur
sem átti þátt í fundi
Plútós.

1950
leikari.

William H. Macy,

1956 Dana Delany,
leikkona.

1960
Adam Clayton,
bassaleikari U2.
1962 Terrence Blanchard, djasstónlistarmaður.

eða

1971 Annabeth Gish,
leikkona.

1976 Danny Masterson,
leikari.
Nokia 3100
1985 Emile Hirsch, leikari.

Nokia 3100

iPod shuffle

Samsung E 700

Merkúr við sólu
Í dag eru síðustu forvöð að sinni að
sjá innstu reikistjörnuna Merkúr
berum augum. Síðustu
daga hefur
verið hægt
að
sjá
plánetuna
sem
alla
jafna er í
felum á bak
við sólina
og hverfur
þangað aftur eftir dag- MERKÚR Í NÆRMYND
inn í dag.
Best er að koma auga á plánetuna þegar sólin gengur til viðar
því skaðlegt getur verið að rýna í
brennandi sólina. Þegar sólin
hverfur bak við sjóndeildarhringinn er Merkúr á að líta eins og
skær stjarna í rósrauðum bjarmanum í vestri.
Frekari upplýsingar um gang
Merkúrs er að finna á vefnum
stjornuskodun.is. ■

+ 300 SMS*, 50 Myndskilaboð og 5 Java-leikir, hringitónar og veggfóður.

= 19.900 kr.
Komdu í Og Vodafone verslun, smelltu þér á www.ogvodafone.is eða hringdu í 1414 fyrir nánari upplýsingar.
*Þú færð 500 kr. inneign á símanúmerið þitt mánaðarlega í 6 mánuði.
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Mýs fengu minni æxli ef
hvönnin var í fæðinu

Vildu sannreyna gömul fræði
Sigmundur segist hafa verið orðinn latari við að sækja ráðstefnur
á fjarlæga staði eftir því sem árin
færðust yfir, en eftir að hafa hafið inntöku á hvannarveiginni Angelica hafi þróttur hans í þeim efnum aukist aftur og gæti því enn
átt eftir að koma ungum læknum
á óvart á fjarlægum stöðum. Eftir
að hann lét af embætti háskólarektors fór Sigmundur af forvitni
að huga að lækningajurtum og er
SagaMedica sprottið upp úr þeim
rannsóknum síðustu 10 til 12 árin.
„Við Steinþór höfum stundað
þessar rannsóknir saman og má
segja að við höfum farið af stað til
að kanna hvort hægt væri að staðfesta með nútímaaðferðum vísindanna hvort formæður okkar
hefðu rétt fyrir sér í notkun lækningajurta og viljum stuðla þar
með að hagnýtingu þekkingarinnar. Við byrjuðum á að skima eftir
áhugaverðri lífvirkni í um 40 jurtum, en alls eru víst einar 80 til hér
á landi sem flokkaðar eru sem
lækningajurtir.“ Hann segir að lít-

S

igmundur
Guðbjarnason
stofnaði með Þráni Þorvaldsyni og Steinþóri Sigurðssyni fyrirtækið SagaMedica árið
2000 og er þar stjórnarformaður,
en fyrirtækinu er ætlað að vinna
afurðir úr lækningajurtum. Hann
hefur þó starfað að margvíslegum
rannsóknum í yfir 40 ár og enn er
vitnað í 35 ára gamlar rannsóknir
hans á hjartanu. „Ég hafði svolítið
gaman af því á ráðstefnu sem ég
sótti í Winnipeg árið 2001 að
skyndilega vatt sér fagnandi að
mér ungur japanskur læknir og
hrópaði „You are still alive!“ en
hann hafði þá sjálfsagt verið að
lesa þessar gömlu greinar í sérgrein sinni,“ segir Sigmundur, en
hann rannsakaði einnig á árum
áður virkni Omega-3 fitusýra og
aðstoðaði Lýsi hf. við að koma á
markað slíkum afurðum úr lýsinu.
„Það var hins vegar ekkert fyrirtæki til að taka við þessum rannsóknum á heilsubótarefnum úr
jurtunum,“ segir hann og þar með
var komin kveikjan að stofnun
SagaMedica.

SIGMUNDUR GUÐBJARNASON Í HNOTSKURN
Fæddur: 29. september 1931.
Maki: Margrét Þorvaldsdóttir.
Börn: Snorri, Logi, Hekla og Ægir Guðbjarni.
Menntun: Stúdentspróf frá MA 1952. Diploma í efnafræði og doktorsgráða í lífefnafræði frá Tækniháskólanum í München, Þýskalandi, 1957-1959.
Fyrri störf: Yfirverkfræðingur og framleiðslustjóri hjá Sementsverksmiðju ríkisins;
kennari og aðstoðarprófessor í lyflæknisfræði og lífefnafræði við Wayne State University; prófessor í lyflæknisfræði og lífefnafræði við Indiana University Medical Center;
prófessor í efnafræði við Háskóla Íslands; forstöðumaður Efnafræðistofu Raunvísindastofnunar HÍ, deildarforseti verkfræði- og raunvísindadeildar, rektor Háskólans 1985 til
1991; og margvíslegar stjórnarsetur auk fræðiritstarfa og fyrirlestra í sérgreinum.
Áhugamál: Sinnir rannsóknum á lífvirkum efnum í lækningajurtum, situr í ritstjórn
tímarits um raunvísindi og stærðfræði (raust.is) og er framkvæmdastóri Lipidforum,
sem eru samnorræn samtök um rannsóknir og hagnýtingu á fituefnum.

Ótrúlegt verð

Stórar og rúmgóðar
íbúðir í boði fyrir
barnafjölskyldur

Kr.

45.595 á mann

M.v. Hjón með 2 börn á California íbúðahóteli.
20. maí, 5 dagar. Netverð með 10.000 kr. afslætti.

Kr.

55.190 á mann

M.v. tvíbýli á California Garden m/hálfu fæði
27. maí, 5 dagar (fös-mið). Netverð með 10.000
kr. afslætti.

10.000 kr.
afsláttur ef þú bókar strax.

Salou

Tryggðu þér lægsta verðið.

NÝTTú beint

ar þ
Nú bók nu á
á neti
.is
rranova
www.te

Salou er fallegur bær á Costa Dorada ströndinni, um 100 km sunnan við
Barcelona. Þar er Port Aventura, stærsti og glæsilegasti skemmtigarður Spánar.
Bærinn skartar stórkostlegum ströndum, fjölbreyttri aðstöðu og einstöku veðurfari.
Ströndin er breið og aðgrunn með fínum gylltum sandi og því tilvalin fyrir barnafjölskyldur. Menning, verslanir og litríkt næturlíf taka síðan við þegar sólböðum
líkur. Salou er sérstaklega skemmtilegur sumarleyfisstaður fyrir fjölskyldur.

Löng helgi eða fullvaxið frí
5 dagar – notaleg endurhleðsla í sólinni
12 dagar - fullvaxið frí
... og lengur ef þú vilt

Mundu

MasterCard
ferðaávísunina!

Stangarhyl 3 · 110 Reykjavík
Sími: 591 9000 · www.terranova.is
Akureyri Sími: 461 1099

ENNEMM / SIA / NM15362

– sólarperlan suður af Barcelona
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Eru til efni sem læknað geta velflesta helstu kvilla
mannsins, allt frá getuleysi til kvefpesta? Margir
hafa orðið til að reyna að selja fólki lífselixíra og
náttúrulyf sem áttu að vera allra meina bót. Sigmundur Guðbjarnason, lífefnafræðiprófessor og
fyrrum háskólarektor, vill með aðferðum vísindanna greina og virkja gagnsemi lækningajurta.

SIGMUNDUR OG STEINÞÓR Á RANNSÓKNASTOFUNNI Í LÆKNAGARÐI Í VATNSMÝRI Sigmundur Guðbjarnason og Steinþór
Sigurðsson (sitjandi) hafa um árabil rannsakað lækningajurtir með það fyrir augum að greina og nýta virk efni þeirra.

ið hafi fundist af þeirri virkni sem
þeir félagar leituðu að í mörgum
jurtanna, mjög mikið í öðrum.
Þeir þrengdu því leitina og beindu
athyglinni einkum að ætihvönn,
geithvönn, vallhumli, blóðbergi,
blágresi og lúpínu, en þessar jurtir voru flestar notaðar í heilsubótarskyni langt fram á 20. öld. Þegar fyrstu niðurstöður rannsókna
fóru að koma í ljós segir hann þá
félaga hafa sannfærst um að
nokkuð hafi verið til í gömlu fræðunum. Meginþunginn hefur hins
vegar verið á rannsóknir og
vinnslu afurða úr ætihvönn, en í
henni segir Sigmundur að hafi
verið mest fjölbreytni af virkum
efnum, auk þess sé nóg til af
henni, enda vaxi hún um allt land.
Hvönn gegn veirusýkingum
„Þegar við fórum að skoða til
hvers fólk notaði hvönnina, þá var
það fyrst og fremst til að auka
þrek og kraft eftir erfið veikindi,“
segir Sigmundur og bætir við að
fólk finni einnig fyrir þessum eiginleikum í afurðinni Angelica,
sem er jurtaveig unnin úr hvönninni. Þá segir hann að á öldum
áður hafi hvönnin líka verið notuð
við magakvillum og brjóstveiki.
Hvönnin heitir á latínu Angelica archangelica, en nafnið er
þannig til komið að erkiengill á að
hafa birst munki á miðöldum og
bent honum á að nota hvönnina í
baráttunni við drepsóttir sem þá
gengu. „Það var trú manna að
þetta kæmi að gagni og þarf ekki
að vera út í bláinn, því þarna eru
veiruvirk efni sem kunna að virka
á fleiri veirur en við höfum prófað.“ Sigmundur segir mann úti í
Taívan hafa keypt nokkuð af afurðum SagaMedica og telur ekki
loku fyrir það skotið að þau tengdust
vandamálum
tengdum
fuglaflensu þar. „Það yrði nú samt
trúlega of dýrt fyrir þá að kaupa
þetta í kjúklingafóðrið í Asíu,“
segir Sigmundur og hlær við, en
bætir um leið við á alvarlegri nótum að vissulega sé full ástæða til
að kanna nánar lækningajurtir
sem kunni að gagnast í baráttunni
við skæðar veirur. „Ég lít svo á að
íslenska flóran sé náma af áhugaverðum lífvirkum efnum,“ segir
hann.
„Við höfum rannsakað virkni
hvannarinnar gegn veirum í samvinnu við Margréti Guðnadóttur,
sérfræðing í veirufræðum, en hún
hefur fundið virkni gegn kvefveirum og fleiri veirum.“ Þannig

telur hann að hvönnin geti haft
fyrirbyggjandi eiginleika og segist sjálfur ekki hafa fundið fyrir
kvefi síðan hann hóf inntöku
hvannaveigarinnarr og hafi þó
verið kvefsækinn áður. Sigmundur segir aðstandendur SagaMedica jafnframt mjög spennta fyrir
nánari rannsóknum á veiruvirkni
hvannarinnar. „Það er nýkomin út
grein sem lýsir áhrifum imperatorins, eins aðal virka efnisins í
hvönninni, á HIV veiruna sem
veldur eyðni. Vísindamenn frá
Spáni og Ítalíu ætla svo að halda
áfram og athuga hvort nota má
þessi efni við meðhöndlun á
eyðnisjúklingum.“
Mýs með brjóstakrabba
Í grasafræðum er hvönnin einnig
sögð hafa gagnast gegn krabbameini og lögðu því Sigmundur og
félagar í SagaMedica mikla vinnu
í að rannsaka þann þátt. „Rannsóknir hafa sýnt að þarna eru efni
sem hefta vöxt á krabbameinsfrumum,“ segir hann en gerðar
hafa verið tilraunir með krabbameinsfrumur úr mönnum, bæði
úr brisi, brjóstum og ristli. „Það
er hins vegar ekki það sama og að
hefta vöxt á krabbameinsæxlum,
en við prófuðum svo að rannsaka
þetta í músum líka.“ Þá voru mýs
sprautaðar með krabbameinsfrumum. Þessar rannsóknir voru
unnar í samvinnu við Helgu Ögmundsdóttur, prófessor í læknadeild og sérfræðing í krabbameinsrannsóknum, og við Jónas
Hallgrímsson, prófessor og sérfræðing í meinafræði. „Það sýndi
sig að þegar við tókum mýs og
sprautuðum með brjóstakrabbameinsfrumum úr sama músastofni þá fengu þau öll æxli, býsna
stór í sumum tilvikum. En tilraunahópurinn fékk fæði sem í
var blandað hvannalaufaseyði. Þá
fór svo að yfir 80 prósent músanna mynduðu ekki æxli með
sama hætti og hinar, ef til vill kom
bara fram pínulítil baun og mörg
dýranna mynduðu engin æxli.“
Sigmundur taldi því stoðum rennt
undir þá trú að efni úr grænmeti
hefðu
forvarnargildi
gegn
krabbameini. „En við erum hins
vegar að rannsaka hvernig þetta
gerist. Meðal annars er Steinþór
að kanna áhrif þessara efna á
nýæðamyndun. Ef nýæðamyndun
er heft í æxlunum þá fá þau ekki
þá næringu sem þau þurfa til að
vaxa og verða ekki nema meinlaus baun.“

SagaPro verði að lyfi
Sigmundur segir hvert menningarsamfélag hafa lært að nýta sér
þá flóru sem vex á svæði þess.
„Enda hefur það sýnt sig að
mörg virku efnin koma fyrir í
ýmsum jurtum. Við sjáum mikið
af rannsóknum á Netinu þar sem
menn eru að rannsaka þessi
sömu efni og við, en eru bara
með aðrar jurtir. Ég varð til
dæmis mjög spenntur þegar ég
sá að í Kína var verið að rannsaka jurtir sem notaðar höfðu
verið um aldir við getuleysi
karla og voru þá að rannsaka
sömu efni og við í hvönninni,“
segir Sigmundur og bætir við að
hvönnin hafi enda verið hér notuð í ástardrykki á miðöldum.
„Þetta eru efni sem víkka út æðarnar og auka blóðstreymi og
það er jú lykillinn að bót meinanna í þessum málum.“
SagaMedica ætlar þó ekki að
sinni að leggja út í þróun á lyfjum heldur einbeitir sér að fæðubótarefnum. Sigmundur segir
klinískar rannsóknir sem þurfi
til að búa til lyf vera umfangsmiklar og kostnaðarsamar. „Það
er meira mál en við höfum efni á,
en höfum þó áhuga á að gera það
með eina afurð sem heitir SagaPro og er komin á markað eftir
að hafa verið í prófun hjá vinum,
kunningjum og okkur sjálfum í
tvö ár.“ SagaPro gagnast mönnum með góðkynja stækkun á
blöðruhálskirtli sem valdið getur
tíðum þvaglátum á nóttunni.
„Þetta er unnið úr hvannarlaufum og dregur úr þessum tíðu
þvaglátum á nóttu. En ef þessi
vandamál koma upp eiga menn
auðvitað fyrst að leita til læknis
til að komast að því hvort stækkunin er góðkynja eða illkynja.“
Sigmundur segir að með nafni
fyrirtækisins SagaMedica sé vísað bæði í Íslandssöguna og læknisfræði. „Ætihvönnin á sér 1100
ára sögu hér á landi og kom hingað með landnámsmönnum,“ segir Sigmundur og bendir á að í
Fóstbræðrasögu sé til dæmis að
finna skemmtilega frásögn af
hvannarskurði
þeirra
fóstbræðra. „Nafnið ætihvönn sýnir
enda að hún var notuð sem matjurt auk lækninga. Þess vegna
voru jú fóstbræðurnir að skera
hvönnina til að leggja með sér til
vetrarins. Þetta var borðað
svona eins og salat og er enn gert
sums staðar, til dæmis á ákveðnum stöðum í Noregi.“ ■
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Í minningu
Gerðu
Ægir Örn Sigurgeirsson er nýkominn úr húsvitjun í
Reykjavík. Tvítug stúlka reyndi að taka líf sitt. Ekki í
fyrsta skipti. Nú með aðstoð litríks lyfjakokkteils í
plastpoka frá geðdeild Landspítalans. Töflum sem
hægt er að blanda á ýmsa vegu til að komast fyrr til
Guðs. Aðstandendur stúlkunnar eru ringlaðir og
sorgmæddir. Meðvirkir og þreyttir. Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir ræddi við Ægi.

S

túlkan hefur glímt við anorexíu og búlimíu árum saman, en aðstandendur höfðu
áður reynt að halda utan um
vandamálið heima,“ segir Ægir
sem fyrir hönd Spegilsins fer í
heimahús til að leggja hönd á plóg
gegn átröskunarvítinu.
„Hún var nýútskrifuð af geðdeild þar sem hún hafði verið í
stuttri meðferð sem ekki bar árangur. Á einhvern óskiljanlegan
hátt var hún útskrifuð með sex
tegundir sterkra lyfja, þrátt fyrir
að hafa forsögu um að hafa reynt
að fyrirfara sér. Hún hafði áður
reynt að fara í meðferð fyrir fjölskylduna, en sjálfsbjargarviðleitni
er engin hjá átröskunarsjúklingum
og víst að þeir hjálpa sér alveg örugglega ekki sjálfir. Því verða aðstandendur og helst skólayfirvöld
líka að taka í taumana áður en það
er orðið of seint,“ segir Ægir
ákveðið og staðfast.
Sorgin tekin út fyrirfram
Spegillinn var stofnaður í minningu Gerðu Bjargar Sandholt,
unnustu og barnsmóður Ægis

Arnar, en Gerða barðist við
átröskunarsjúkdóma í sjö ár. Hún
var heilbrigð sál í hraustum líkama, sem vildi ná af sér fáeinum
aukakílóum sem bæst höfðu á
skrokk hennar við meðgöngu
frumburðarins. Megrunin fór úr
böndunum en léttust varð Gerða
aðeins 38 kíló. Sjúkdómurinn
hratt henni út í sjálfsvíg á fögrum
júnídegi árið 2002.
Ægir segir ákvörðun um stofnun Spegilsins hafa verið tekna í
jarðarför Gerðu.
„Þá var ekki til staður sem tók
á móti sjúklingum né aðstandendum, en við aðstandendur Gerðu og
annar hópur sameinuðum krafta
okkar í að koma Speglinum á fót.
Fyrsta árið keyrði ég mig út. Ég
hafði tekið sorgarferlið fyrirfram
og undirbúið mig undir að svona
færi, því síðustu tvö árin var
Gerða alveg gengin úr karakter
og í raun ekki sama konan og ég
hafði kynnst og búið með. Við
höfðum farið í sundur og aftur
saman, en í útrás sorgarinnar ætlaði ég að flengja kerfið, sem ekki
hefur reynst svo einfalt. Ég stóð í

Barcelona
Fegurst á vorin
3. apríl

. 29.690

frá kr

Vikuferð
Barcelona er einstök perla sem íslendingar hafa tekið ástfóstri við. Heimsferðir
bjóða þér nú tækifæri til að njóta vorsins í þessar einstöku borg frá 3.-10. apríl.
Beint flug til Barcelona og þú velur hvort þú kaupir eingöngu flugsæti eða
gistir á einhverju af okkar vinsælu hótelum í hjarta Barcelona.

Verð kr.

29.690

Flugsæti með sköttum. Netverð.

Verð aðeins kr.

49.990

– vikuferð
Flug, skattar og gisting með morgunmat,
m.v. 2 í herbergi á Hotel City Park
Nigaragua **** í 7 nætur. Netverð.

STERKUR Í MÓTLÆTI Ægir Örn Sigurgeirsson missti barnsmóður sína og unnustu þegar hún gafst upp fyrir átröskunarsjúkdómnum
sumarið 2002. Í kjölfarið ákvað hann, ásamt ástvinum Gerðu heitinnar Sandholt, að stofna Spegilinn, hagsmuna-, forvarnar- og fræðslusamtök um anorexíu- og bulimíu-sjúkdómana. Eftir árshvíld er hann kominn tvíefldur til starfa og krefst úrbóta fyrir ört stækkandi hóp
átröskunarsjúklinga.

Spegillinn
Spegillinn var stofnaður 17. október
2002 í minningu Gerðu Bjargar
Sandholt sem lést úr sjúkdómnum
6. júní 2002. Markmið samtakanna
er fræðsla, forvarnir og meðferðarúrræði fyrir átröskunarsjúklinga.
Fræðslubæklingur Spegilsins liggur
frammi á öllum heilsugæslustöðvum í landinu. Sjálfshjálparhópur
fyrir aðstandendur er starfandi á
vegum samtakanna. Upplýsingar
eru veittar í síma 661 0400 og á
heimasíðunni spegillinn.is undir
fréttir. Spegillinn hvetur aðstandendur og sjúklinga til að hafa tafarlaust samband ef grunur leikur á
átröskunarsjúkdómum .
ströngu fyrsta árið, var með fyrirlestra, opinn síma og forvarnarvinnu, en fékk á endanum ógeð.
Ákvað að taka mér ársfrí og endurmeta stöðuna, en hafði enga
hjálp nýtt mér sjálfur. Ég ætlaði
þetta allt á hnefanum. Í haust tók
ég svo ákvörðun um að halda
starfinu áfram fyrir Spegilinn, nú
í formi þess að fara í heimahús og
tala við aðstandendur, og skóla til
að halda fyrirlestra fyrir börn og
unglinga. Þetta er mikil lífsreynsla sem ber að miðla og fólki
finnst gott að tala við þá sem staðið hafa í sömu sporum.“
Ægir
segir
aðstandendur
átröskunarsjúklinga ekki vita í
hvorn fótinn þeir eigi að stíga.
Þau, fjölskylda Gerðu, hafi fundið
að aðstandendur yrðu að vera í
lagi til að geta hjálpað sjúklingnum, en ekkert þeirra hafi verið í
jafnvægi þegar hún var veik.
„Við vorum öll meðvirk og
tipluðum á tánum; hrædd við hvað
beið manns þegar maður kom inn.
Gerða bjó um tíma hjá foreldrum
sínum og oftar en ekki bað móðir
hennar mig að fara inn á undan
því hún vissi ekki hvað mundi
mæta sér. Gerða hafði fengið
flogakast, svo það var ekki bara
óttinn um að hún tæki eigið líf;
hjartað gat gefið sig hvenær sem
var. Að lifa undir slíkri pressu setur allt úr skorðum.“
Aðgengilegir lyfjakokkteilar
Ægir og Gerða bjuggu saman í níu
ár og áttu saman tvö börn. Gerða
reyndi ítrekað að fyrirfara sér, en
sú staðreynd virtist engin áhrif
hafa á lyfseðlaskrif lækna sem
hún heimsótti.
„Hún fékk alltaf sama væna
lyfjapokann með sér ef hún lagðist inn á sjúkrahús. Gerða fann
einnig út hvernig læknavaktin
virkaði og fékk alls staðar lyf,
meira að segja morfín. Hún gat

fengið morfín annan hvern dag
hjá mismunandi læknum, tíu töflur í einu. Læknar og lyfsalar eru
sofandi á verðinum. Í apótekum
standa hægða- og þvaglosandi lyf
í hillum framan við búðarborðið.
Lyfjatæknir í apóteki sagði mér
að flestir sem keyptu sér hægðalosandi lyf væru ungar stúlkur og
strákar í grennsta lagi. Samt er
þetta látið vera unga fólkinu aðgengilegt til að koma örugglega
öllu út úr líkamanum. Morfín er
svo eftirritunarskylt lyf, en samt
getur sjúklingur gengið á því í
nokkra mánuði áður en tengslin
sjást. Hví er þetta svona? Hvers
vegna eru ekki strangari reglur
um að aðeins einn læknir megi
skrifa út lyfseðla fyrir hvern og
einn sjúkling?“ spyr Ægir Örn og
hristir höfuðið reiðilega. „Læknað
með lyfjum er slagorð lækna og
maður veltir fyrir sér hvort þeir
þiggi sporslur frá lyfjafyrirtækjum. Ég fullyrði ekki neitt, en það
bendir margt til þess.“
3.000 veikir
Þegar Ægir kom aftur til starfa
Spegilsins síðastliðið haust blasti
við honum hrikalegur veruleiki.
Ástandið hafði versnað mikið og
biðlistar
átröskunarsjúklinga
lengst. Enginn hefur verið tekinn
inn í teymismeðferð geðdeildar
frá áramótum 2003 og óvíst
hvernig verður með árið í ár
vegna manneklu og fjárskorts
sjúkrahúsanna.
„Biðlistar lengjast, en samt er
ekki litið á þetta sem vandamál
innan heilbrigðiskerfisins,“ segir
Ægir Örn og bætir við að áætlað
sé að 3.000 átröskunarsjúklingar
séu á Íslandi, áttatíu prósent
þeirra konur á aldrinum 13 til 26
ára.
„Margfalt fleiri konur greinast
með átröskun en krabbamein á
þessum aldri. Séu bornar saman
batalíkur og dánartíðni átröskunar miðað við krabbamein, enda

tuttugu prósent átröskunartilfella
með dauða. Heilbrigðisyfirvöld
segja engan hafa dáið úr átröskun
á Íslandi, því þegar átröskunarsjúklingur deyr er það af völdum
sjálfsvígs, hjartaáfalls eða köfnunar vegna aðskotahluts í hálsi.“
Dottandi ráðherra
Ægir fór ásamt tveimur úr stjórn
Spegilsins á fund landlæknis og
heilbrigðisráðherra á haustdögum
2002, eða fyrir tveimur og hálfu
ári. Samþykkt var að setja á fót
nefnd á vegum embættanna, en
Ægir segir það hafa verið gert til
þess eins að friða fundargesti.
„Við komum á fund heilbrigðisráðherra eldsnemma morguns
þar sem hann hélt á penna í
annarri hönd og sat sem steinrunninn ofan í borðið án þess að
segja eitt einasta orð. Við vissum
ekki á tímabili hvort hann hefði
dottað fram á bringuna á sér því
hann leit aldrei upp meðan aðstoðarfólk hans talaði. Þegar ég sá
mynd af páfa og aðstoðarliði hans
í sjónvarpinu datt mér strax í hug
Jón Kristjánsson, því hann sinnti
okkur á engan hátt. Einu viðbrögðin frá æðsta manni heilbrigðiskerfisins voru þögn og
morgunlúr þegar við sögðum honum frá alvarlegu ástandi og þrýstum á úrbætur.“
Móttökurnar voru betri hjá
Sigurði Guðmundssyni landlækni
sem virtist sleginn yfir upplýsingum Spegilsins, eitthvað sem áður
hafði ekki komið inn á borð til
hans, að sögn Ægis.
„Sigurður gaf okkur loforð um
nefnd til úrlausnar, en nefndin er
enn að störfum og hefur ekki skilað neinu, tveimur og hálfu ári
seinna. Eftir því sem ég best veit
situr í nefndinni yfirlæknir á geðdeild sem nýlega lýsti yfir á fundi
að átröskun væri ekki vandamál á
Íslandi. Ég bendi henni á að skoða
„Spurningar og svör“ á heimasíðu
Spegilsins til að byrja með.“

GERÐA BJÖRG SANDHOLT Myndirnar sýna Gerðu Björg árið 1999 þegar sjúkdómurinn
var farinn að ágerast en seinni myndin er tekin þegar Gerða Björg er orðin fárveik og aðeins 38 kíló. Linsur myndavéla gera fólk breiðara en það er í raun, svo fólk getur rétt
ímyndað sér hve súpermódelin eru létt og veikbyggð.
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Feimnismál og fordómar
Átröskun er feimnismál í íslensku samfélagi. Enginn hefur
hátt um sjúkdóminn. Hvorki sjúklingar, aðstandendur né heilbrigðisyfirvöld.
„Einhverra hluta vegna fylgir
átröskun skammarstimpill. Sjúkdómurinn hefur verið kallaður
stelpusjúkdómur, en leggst á
karlmenn líka og erfitt fyrir þá að
brjótast fram og leita hjálpar.
Hins vegar verða aðstandendur
að grípa í taumana fyrr. Átröskun
er miklum mun alvarlegri sjúkdómur en kvef sem hægt er að
lækna heima. Það dugar ekki að
sitja yfir sjúklingnum og segja
honum að borða. Hjálp er að finna
hjá Speglinum, meðferðarstöðinni Prismu og heilbrigðiskerfinu.“
Og að mati Ægis gætu menntayfirvöld hjálpað ómetanlega með
því að endurmeta námsstefnu
sína.
„Nú er verið þvinga upp á
fermingarbörn fræðslu um það
sem gerðist fyrir 2.000 árum.
Hvernig væri að byrja aðeins
fyrr og kenna börnum að lifa í nútímanum? Ég er sannfærður ef
við eyddum sama tíma í kynfræðslu og fræðslu um líkamann
og lífið, værum við ekki að sjá
stelpur í endaþarmsmökum til að
komast inn í partí, ekki svona
mikið af átröskun, auk minnkandi
einelti og ofbeldi. Menntamálaráðherra ætti að taka fast á þessum málum, gera minna af því að
opna sýningar og taka við viðurkenningum, heldur ráðast á málefni sem skipta raunverulegu
máli og kollvarpa menntakerfinu
með því að aðlaga það nútímanum.“
Ný sólarupprás
Að sögn Ægis stendur margt ungmennið tæpt og dauðveikt vegna
átröskunarsjúkdóma. Mörg andlit
minningargreina séu fórnarlömb
sjúkdómsins.
„Við reyndum að tala opinskátt
um dauða Gerðu og ég dáist að
fólki sem gerir það, því umræðan
hefur hvetjandi áhrif á aðstandendur til að stíga fram og hafa
samband. Við þurfum á fólki að
halda í Spegilinn til að halda umræðunni gangandi. Ég hélt að ég
væri búinn með minn pakka, en
nú er nýr sjúklingur í stórfjölskyldunni. Átröskun finnst í öllum fjölskyldum. Líka hjá ráðamönnum þjóðarinnar sem verða
að líta sér nær. Sjúkdómurinn er
afar vel falinn og erfitt að ná til
sjúklinga sem og aðstandenda, en
skömmina þarf að drepa. Það er
engin skömm að veikjast, enda
sjötíu prósent þjóðarinnar sem
glíma við geðraskanir og geðsjúkdóma. Við læknum ekki bara með
lyfjum, heldur með því að tala um
hlutina og veita hvort öðru stuðning.“
Ægir bindur miklar vonir við
Prismu og vill sjá hana vaxa upp í
að verða meðferðarstöð þar sem
sjúklingar eru lagðir inn og unnið
með þá áfram á dagdeildum.
„Það er löngu búið að reikna út
hve mörg stöðugildi þarf á Landspítalanum til að sinna þessum
sjúklingum og við erum með tómar hæðir á spítölunum, því okkur
er sagt að fjármagn skorti. Samt
skortir aldrei fjármagn í bruðl
eins og sendiráð í Kína eða flutning ísklumps til Parísar. Þegar
kemur að dauðveikum Íslendingum virðist ekkert hægt og alltaf
komið að lokuðum dyrum, nema
menn séu komnir undir 35 kíló og
búnir að reyna sjálfsmorð. Þá má
koma inn í stutta innlögn og fá
næringu í æð,“ segir Ægir að lokum, fullur eldmóðs og baráttuþreks í minningu sinnar heittelskuðu, en sáttur á ný við lífið og tilveruna.
„Ég hef verið svo lánsamur að
kynnast yndislegri konu sem
stendur þétt við bakið á mér í baráttunni fyrir Spegilinn og reyni
að nýta hverja stund til að hlúa
sem best að börnum okkar Gerðu,
enda hlutverk mitt sem foreldris
að annast þau, gæta og uppfræða
sem best, eins og reyndar allra
foreldra í landinu. Ábyrgð okkar
er mikil. Foreldrar Gerðu eru
mér sem aðrir foreldrar og taka
virkan þátt í uppeldi barnanna. Þó
að áföll dynji á manni í lífinu
kemur sólin alltaf upp aftur.“ ■
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Fimm nýir sjúklingar á viku
Í hverri viku birtast allt að fimm nýir átröskunarsjúklingar á gólfi Margrétar Gísladóttur, hjúkrunar- og
fjölskyldufræðings, sem er eini fagaðilinn sem sinnir
átröskunum á göngudeild geðdeildar Landspítala við
Hringbraut. Það eru á þriðja hundrað nýir sjúklingar
á ári og þá aðeins taldir þeir sem leita á bráðamóttöku og til Prismu, en ótaldir þeir sem leita annað
eða sleppa að leita sér lækninga.
Prisma varð til 1. nóvember síðastliðinn. Auk Margrétar standa að Prismu Sólveig Katrín Jónsdóttir
listmeðferðafræðingur, Þórhildur Sveinsdóttir iðjuþjálfi og Helga Jörgensdóttir, geðhjúkrunarfræðingur.
„Við vildum bjóða upp á meðferð fyrir sjúklinga með
átröskun því spítalinn annar henni ekki eins og er.
Til átján ára aldurs geta unglingar komist inn á Bugl,
en þar er nú biðlisti. Allir hafa aðgöngu að bráðamóttöku geðdeildar, en í heilbrigðiskerfinu eru aðeins þrjú fullorðinspláss fyrir átraskanir og oft umsetin,“ segir Margrét. „Það er brýnt að bjóða upp á frek-

ari úrræði fyrir átröskunarsjúklinga og í farvatninu að
opna dagdeild. Húsnæðið er til og nýtekið í gegn, en
hvenær sú deild verður tekin í gagnið er ekki enn
komið á hreint.“
Átröskunarsjúkdómar eru ekki afgreiddir á einum
degi. „Innlögn er oftast miðuð við þrjá mánuði til
ár,“ segir Margrét, en alls hafa sextíu manns sótt
þjónustu miðstöðvarinnar síðan hún opnaði í nóvember. „Það vantar þjónustu fyrir þennan hóp og
gengur heldur hægt hjá heilbrigðisyfirvöldum að
gera eitthvað róttækt í málinu. Ég vil sjá dagdeildina
opna sem fyrst og um að gera að grípa inn í þetta
strax. Við gætum verið að missa fólk að óþörfu.“ Æ
fleiri Íslendingar greinast með króníska átröskunarsjúkdóma. Margrét segir það vera vegna skorts á
hjálp. Of seint hafi verið gripið inn í sjúkdómsferlið.
„Við erum sjötíu prósent vatn og bein eru líka úr
vökva. Í undirþyngd og vökvaskorti skreppur allt
saman, bein og líffæri. Fólk sér sig ekki raunhæft,

sjálfsmatið skerðist og það fer til baka í þroska,
verður barnalegra í tali og samskiptum.“ Margrét
segir mikilvægt að spyrja nákomna hreint út ef megurðin er sjáanlega farin úr böndunum. „Þá á að
spyrja beint hvernig eintaklingnum líði og nota tækifærið til að lýsa yfir áhyggjum. Sjúklingarnir taka því
ekki illa að vera spurðir og segja reyndar oft að enginn hafi sagt neitt, en bara horft á þá. Flestum finnst
gott að finna stuðning og vilja innst inni hjálp.“
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Vinsæll og veit af því
Datt út úr þjóðskrá
Gylfi var sjómaður í fimmtán ár,
alltaf sjóveikur ef í landi smástund,
og segist hafa skipt um báta eins og
nærbuxur vegna fyllirís og flökkueðlis.
„Ég gaf skít í allt og fór þangað
sem hugurinn dró mig. Datt meira
að segja út úr þjóðskrá vegna
flakks, sem kom í ljós þegar læknir
á Bláa bandinu sagði mig verða að
borga allt úr eigin vasa því ég væri
ekki til í þjóðskrá. Vasinn var auðvitað tómur svo ég fór út til Eyja og
samdi Minningu um mann.“
Margir halda að Gylfi Ægisson
sé úr Vestmannaeyjum en hið rétta
er að hann er Siglfirðingur.

Gylfi Ægisson er lifandi goðsögn. Hann er stórgerður og glæsilegur. Íslenskari en flest. Sterkur og
listelskur. Gáfum gæddur beint úr gnóttarbrunni
skaparans. Þórdís Lilja Gunnarsdóttir ræddi við
Gylfa um sanna íslenska sjómenn, Bakkus, konurnar og litríka ævi.

Valdi hundinn fram yfir konuna
„Ég þorði aldrei að bjóða stelpum
upp og var að drepast úr feimni
þar til ég kynntist Gerði sem vandi
mig af feimninni. Hún er 26 árum
yngri og falleg. Það var nóg til að
peppa upp sjálfstraustið og í dag
er ég allt öðruvísi,“ segir Gylfi og
vísar til fyrrverandi eiginkonu
sinnar, en þau Gerða skildu fyrir
hálfu öðru ári.
„Mörgum konum þykir vænt
um mig, en ég er ekki þannig að ég
fari með hverri sem er heim. Hef
reyndar verið óheppinn í kvennamálum, sem er sjálfum mér að
kenna. Að geta ekki tollað með
sömu konunni alla ævi, eins og
Rúnar Júl vinur minn með Maríu
sinni. En það kemur alltaf eitthvað

upp á,“ segir Gylfi íbygginn og
minnist á gamlan Schäfer-hund
sem hann átti en er nú farinn til
feðra sinna.
„Hann bjargaði lífi mínu þegar
ég datt í bröttum stiga. Þá hét ég
því að svæfa hann aldrei meðan
hann lifði. Síðan gerist það að Þóra
Steindórsdóttir, sambýliskona mín
til tuttugu ára, vildi að hundurinn
yrði svæfður. Ég valdi hundinn því
hann hafði engan annan málstað en
mig. Ég var sá eini sem gat bjargað
lífi hans. Ég fór út samdægurs og
fékk þá leigða íbúðina með flísinni
merkilegu,“ segir Gylfi, en hundurinn lifði fimm ár eftir skilnaðinn.
Strok fjósamannsins
Gylfi er kominn með nýjan geisladisk: Þeir voru sannir sjómenn!
Diskinn samdi hann sjálfur, spilaði
á öll hljóðfæri, útsetti og tók upp,
hannaði plötuumslagið, límdi á
diskana og hulstrið. Hann selur
diskana sjálfur, flesta í gegnum
síma, en hann á stóran hóp aðdáenda sem hringja og panta hans
landsfrægu léttleikans músík.
„Jú, lögin mín eru stundum spiluð á Rás 2, en ekki mikið á öðrum
stöðvum. Lag númer þrjú á nýja
disknum yrði vinsælt ef platan
fengi meiri spilun. Það er ég viss
um,“ segir Gylfi staðfastur. Titillagið er samið um áhöfnina á
Freyjunni frá Súðavík sem fórst í
ofsaveðri þann 1. mars 1967.
„Eins og með annað hvísluðu
þeir að mér að semja um minningu
sína,“ segir Gylfi sem sjálfur hefði
átt að vera um borð í Freyjunni.
„Í staðinn var ég á Gylfanum
frá Ísafirði sama óveðurskvöldið,
skammt frá Freyju. Ég hafði ráðið
mig á Freyjuna veturinn 1966 en
hún fór ekki strax til sjós. Þegar að
því kom vildi ég frekar vinna í
landi og spila með hljómsveit fyrir
Vestfirðinga. Varð þá útgerðarmaðurinn brjálaður og hótaði að
senda mig burt. Verið var að leggja
rafmagn í Súðavík á þessum tíma
og nokkrir menn úr rafmagnsflokknum heyrðu hótanirnar. Verkstjórinn bauð mér þá vinnu og hótaði að flokkurinn færi allur suður
yrði ég rekinn frá Súðavík. Ég
fékk því að búa áfram í bragganum en réð mig um vorið sem
fjósamann að Miðdal í Kjós, þar
sem allt gekk náttúrlega á afturfótunum því ég kunni ekki til
verka. Ég strauk þaðan til að vera
í hljómsveit í Bolungarvík og réð
mig á Gylfann.“

Englandi eftir að hann bauð þarlendum manni og konu til drykkju
um borð í Hofsjökli.
„Ég skildi ekki af hverju þau
komu ekki á eftir mér upp í skipið
og fór aftur út. Þá sá ég höfuð
mannsins í sjónum og konuna dána.
Bæði höfðu oltið úr völtum landganginum og drukknað. Sem betur
fer tókst að endurlífga manninn
sem var til frásagnar um hvað gerðist en annars hefði ég eflaust verið
dæmdur fyrir morð.“
Og Gylfi hefur kynnst sorginni,
en fimmtán ára strauk hann að
heiman frá Siglufirði og til Eyja þar
sem Steini eldri bróðir hans var til
sjós. Saman fóru þeir með farskipi
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Við hittumst á Kringlukránni.
Staðnum hans Gylfa sem ekki hefur
drukkið deigan áfengisdropa í aldarfjórðung. Hann á sinn fasta bás á
kránni. Þykir gaman að sýna sig og
sjá aðra þegar löngunin kemur upp
að bregða sér út á lífið. Augu
kvenna beinast að honum með
áhugaglampa og karlmenn koma
við til að taka í hönd hans og kasta á
hann kveðju. Allir þekkja Gylfa.
„Ég er hættur að láta mig skipta
hvað fólki finnst. Nýjasta sagan er
að ég hafi drukkið út aleiguna, en
allir sem þekkja mig vita að ég
drekk bara gos. Sumir koma að
borðinu mínu og vilja þefa upp úr
glasinu meðan aðrir vilja smakka.
Þeir trúa ekki að ég sé edrú, en hið
rétta er að ég hef aðeins tvisvar
drukkið blóð Krists í altarisgöngu
og af slysni fengið vitlaust glas á
matsölustað á Kanaríeyjum sem ég
neyddist til að kyngja því öll salerni
voru setin. Mér var ekki meint af og
mun aldrei falla. Það er ekki hægt.
Löngunin var tekin í burtu.“
Gylfi er að tala um mátt áhrifavaldsins mesta; Jesú Krists. Það var
árið 1979 að hann fletti upp í símaskránni í leit að lækni sem gæti
spautað hann niður vegna víndrykkju, en faðir læknisins varð
fyrir svörum.
„Sá var séra Sigurjón Árnason
prestur í Hallgrímskirkju, áður í
Eyjum. Mér leið alveg svakalega
illa og sagði honum frá líðan minni,
bað hann að biðja fyrir mér, sem og
hann gerði. Fimm mínútum seinna
fannst mér ég eins og svífa um í
silki, sofnaði og var þar með hættur
að drekka brennivín,“ segir Gylfi og
hyggur að feimni hafi leitt hann í
slagtog Bakkusar á sínum tíma.

verði að koma því masterinn yrði að
fara utan um kvöldið. Ég sagðist
ekki geta það en tek leigubíl í stúdíóið, reyni að syngja en hitti ekki á
míkrafóninn. Endaði með að Gunni
hélt hausnum uppi meðan ég söng.
Lagið varð rosalega vinsælt, þetta
var Eyjan mín bjarta sem unnið
hafði þjóðhátíðarkeppnina á hundrað ára afmælinu í Eyjum.“
Það var annars á Siglufirði sem
Gylfi fékk sér fyrsta sopann, ásamt
vinum sínum Jóhanni Ágústi prófessor í læknisfræði og Friðbirni,
pabba Björns Jörundar í Nýdönsk.
„Ég hafði smíðað kassabíl sem
við allir komumst inn í og við vorum
í ímynduðum leik að keyra brenni-

STUÐBOLTI NÚMER EITT Gylfi Ægisson er maðurinn á bak við Sól og sumaryl, Minningu um mann, Stolt siglir fleyið mitt og fleiri perlur íslenskrar tónlistarsögu. Hann er kominn með glænýjan disk þar sem hann syngur um áhöfnina á Freyjunni frá Súðavík, sem fórst 1.
mars 1967.

„Pabbi fékk harmóníku þegar ég
var sjö ára og ég fór fljótt að fikta
og stelast í nikkuna. Þegar tónlistarmenn komu til að spila á Sigló
kynntist ég hljómsveitunum og
þrettán ára lá ég bak við sviðstjöldin með stolna nikkuna hans pabba,
bíðandi þess að Guðmundur Ingólfsson gæfi mér merki þegar löggan færi út en þá leyfði hann mér að
spila með.“
Listgáfa á sviði tónlistar er ekki
það eina sem Gylfi fékk í vöggugjöf
því hann er eftirsóttur fyrir skipamálverk sem hann innrammar í
bátsstýri.
„Ég byrjaði að mála því Þóru
fannst svo leitt að stofuveggurinn
væri auður. Ég bað hana að kaupa
stóran striga. Ég skyldi mála á
hann. Þetta fyrsta málverk á ég enn
og mörgum finnst það fallegast. Það
er af Róm þegar hún brennur. Síðan
hef ég málað hundruð báta á
masónít-plötur, sem Ríkey systir
listakona skilur ekki hvernig ég næ
fram, en það er mitt leyndó sem ég
þróaði sjálfur,“ segir Gylfi
brosmildur.
Jibbí jei!
Fyrsta lagið sem Gylfi samdi var
Jibbí jei! sem frægt varð í flutningi
Péturs Kristjánssonar. Hann á
minnst 400 lagasmíðar að baki,
mörg af fegurstu og vinsælustu lögum þjóðarinnar, allt frá Minningu
um mann, Í sól og sumaryl og Stolt
siglir fleyið mitt.
„Hljómar gerðu fyrstu plötuna
mína sem varð gullplata. Sjálfur
ætlaði ég aldrei að syngja en Gunnar Þórðarsson fékk mig til þess.“
Gylfi segist alltaf hafa verið fullur í upptökum platna sinna og kann
sögu af upptöku þeirrar fyrstu með
Hljómum.
„Alltaf þegar ég fór í stúdíó tók
ég með eina brennivín og þegar
flaskan var tóm var ég búin að
syngja. Þegar búið var að syngja öll
lögin og ég kominn dauðadrukkinn
upp á Esju hringir Gunni í mig og
segir eitt laganna hafa gleymst. Ég

vínsflöskur fram á fjörð. Þá segir
einn: „Pabbi er nýkominn úr siglingu. Á ég ekki að stela einni alvöru
flösku?“ Fer svo inn um glugga og
kemur út með 75 prósenta vodka
sem við vorum svo vitlausir að
drekka, aðeins tólf ára gamlir. Við
dóum allir saman, en þá var ég kominn á bragðið.“
Þjóðinni þakklátur
Ævi Gylfa Ægissonar hefur verið
litrík. Litríkari en flestra. Hann segist alltaf hafa verið stuðbolti en þó
um leið mikill einfari. Hann hefur
tvisvar fallið milli skips og bryggju,
lent í þremur árekstrum á skipum
og á áttunda áratugnum lenti hann í
þriggja daga réttarhöldum í

til Rússlands, Póllands og Finnlands
einn túr en í þeim næsta tók Steini
stóran sopa úr vitlausri flösku, þegar hann ætlaði á ball, sem í var
blettahreinsir.
„Það var nóg. Hefði hann komist
innan klukkutíma á sjúkrahús hefði
hann lifað. Hann var nítján ára, en
við vorum afar samrýndir,“ segir
Gylfi.
Gylfi er sáttur við sig, hann sé
hraustur og hress, vinsæll og veit af
því. Þakklátur íslensku þjóðinni.
„Íslenska þjóðin hefur alltaf
staðið rosalega vel við bakið á mér
og fyrir það er ég ætíð þakklátur.
Það er vegna hennar sem mér hefur
tekist að lifa sem listamaður og
fyrir hana sem ég skapa.“ ■

Yfirnáttúrulegur marmari
Ég flutti með hundinn minn á efri hæð fallegrar villu í Garðabæ þar sem fyrir
var marmaralagt baðherbergi. Þar sem ég sat á klósettinu var eins og hvíslað
að mér að flísin á móti mér hefði sögu að segja. Ég rýndi lengi í flísina og en
gat ekki greint myndefnið nógu vel. Tók því mynd af henni, þurrkaði út
munstur utan af skilaboðunum og komu þá í ljós fimm atriði úr mínu lífi á
þessari einu flís. Hundurinn minn nýdáinn sést mjög greinilega með lafandi
eyru og hvítt
trýni. Þorskinn
settum við Rúnar
Júlíusson á plötu
sem klæddur var
í kjólföt með
pípuhatt. Galdranorn sem ég leik
jafnan í söngleikjum, sjöan
mín í Happdrætti
Háskólans,
bjórflaskan með
Giraffe-merkinu,
en Þóra sambýliskona mín
keyrði út Giraffebjórinn þegar við
skildum, og svo
er eins og ég
sjálfur sitji hjá
hundinum.

Stuð í sumarskaki bls. 2
Hjón sækja sjóinn bls. 2

Sólarupprás
REYKJAVÍK
AKUREYRI

Hádegi

Sólarlag

13.37
13.22

19.23
19.07

7.53
7.39

Vinnuvefur slær í gegn bls. 2
Matreiðslan skemmtilegust bls. 8

Heimild: Almanak Háskólans

ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?

MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

Góðan dag!
Í dag er sunnudagur 13. mars,
72. dagur ársins 2005.

STÖRF Í BOÐI

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Verslunarstjóri
Sparisjóðsstjóri
Verkstjóri
Lögfræðingur
Verkamenn
Kennarar
Starfsnemar í Afríku
Sjúkraliði
Hárskerar
Kælimaður
Vörustjóri
Byggingaverkfræðingur
Lagerstjóri
Lögmaður
Bókari
Framkvæmdastjóri
Járnamenn
Bílstjórar
Sölufulltrúi
Forritarar
Móttökuritari
Matartæknir

Helga Hlín Hákonardóttir lögmaður hjá Íslandsbanka skipuleggur
sig vel í starfi og kveðst hafa góða samstarfsmenn.

Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 24

Flokkar

Mikill hraði og spenna
Helga Hlín Hákonarsdóttir starfar
sem lögmaður hjá Íslandsbanka. Hún
segist eiga mikil samskipti við fólk og
ávallt hafa nóg að gera.

Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

Þú getur pantað
smáauglýsingar á
www.visir.is

„Starf mitt hjá Íslandsbanka snýr að verðbréfaþjónustu og eigin viðskiptum bankans
með verðbréf, en þetta eru sviðin sem við
köllum markaðsviðskipti, eignastýringu,
fyrirtækjaráðgjöf og eigin viðskipti og þar á
sér stað allt milli himins og jarðar,“ segir
Helga Hlín og bætir við að heilmikið regluverk gildi um þessi viðskipti sem þarf að
passa upp á að farið sé eftir.
„Ég er líka regluvörður en hann hefur
eftirlit með viðskiptum starfsmanna með
verðbréf, eigin viðskiptum bankans með
verðbréf og svokölluðum kínamúr innan
bankans. En það gengur út að á gæta trúnaðar á milli einstakra sviða innan bankans og
sjá til þess að trúnaðarupplýsingar fari ekki
á milli deilda sem gætu valdið hagsmunaá-

rekstrum,“ segir Helga Hlín.
„Það er rosalega mikill hraði og spenna í
þessu starfi og endalausar nýjungar sem eru
mjög krefjandi. Ég á í miklum samskiptum
við fólk, við viðskiptalífið og umhverfi þess
í sinni víðustu mynd,“ segir Helga Hlín sem
augljóslega hefur nóg á sinni könnu. Hún
segist þó ekki vinna myrkranna á milli heldur skipuleggja sig vel og auk þess hafi hún
góða samstarfsmenn.
„Það koma auðvitað miklir álagspunktar
en þeir eru það hóflegir að maður sækir sér
bara vítamínsprautu í rassinn til að fást við
það. Það er líka nauðsynlegt að vera undir
smá álagi stöku sinnum,“ segir Helga Hlín
og brosir.
Hún segir einnig að átak hafi verið í
bankanum til þess að draga úr vinnuálagi og
hafi það sannarlega skilað sér. „Grundvallarbreyting er á ásýnd vinnutíma hjá fólki
sem skilar sér í ánægðari og skilvirkari
starfsmönnum,“ segir Helga Hlín.
kristineva@frettabladid.is

Erum með fjölda starfa í boði
Óskum eftir fólki á skrá
www.radning.is

LIGGUR Í LOFTINU

í atvinnu
Hlutverk.is nefnist nýr vefur
Samtaka um vinnu- og verkþjálfun. Starfsemi vinnustaða
fatlaðra og hæfingarstöðva hefur stuðlað að auðugra lífi ótal
einstaklinga, auknu fjárhagslegu sjálfstæði auk þess sem
fjárhags- og félagslegur ávinningur samfélagsins er mikill.
Ætlunin með vefsíðunni er að
efla vitund, skilning og virðingu
almennings og fyrirtækja fyrir
því starfi sem fram fer á vinnustöðum fatlaðra og hæfingarstöðvum, kynna hlutverk þeirra,
vörur og þjónustu, og stuðla
þannig að fleiri og betri tækifærum, breyttum
viðhorfum og
betri framtíð í atvinnu- og endurhæfingarmál-

um fatlaðra einstaklinga.
Skýrr vakir yfir atvinnulífinu og
býður nú þeim fyrirtækjum og
stofnunum sem þurfa aðgang
að sérfræðingum í upplýsingatækni þjónustu tuttugu og fjóra
tíma sólarhringsins. Fram til
þessa hafa aðeins núverandi
viðskiptavinir Skýrr fengið
þessa þjónustu sem mun bera
heitið Þjónustuver 24/7. Þjónustuverið mun taka að sér ýmis
verkefni svo sem eins og símsvörun, upplýsingatækniaðstoð
og vöktun á hugbúnaði auk
þess sem boðið er upp á sérfræðing á vakt allan sólarhringinn. Fyrirtæki geta bæði notfært sér þessa þjónustu sjálf og
einnig boðið viðskiptavinum
sínum að njóta hennar.
atvinna@frettabladid.is

[

Launaviðtal
Allir eiga rétt á atvinnuviðtali einu sinni á ári og er mikilvægt að nýta sér þann rétt.
Mikilvægt er að mæta vel undirbúin(n) á fundinn og vera búin(n) að tína til skynsamleg rök fyrir launahækkun, ef sóst er eftir henni.

]

Hjónin Guðmundur og Guðný
standa vaktina saman í dagróðrunum og hafa gert í
fjölda ára.

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Guðmundur Helgason og eiginkona hans Guðný Vésteinsdóttir
höfðu lokið við að landa þegar
blaðamann bar að garði. Guðmundur leit varla upp úr vinnu
sinni meðan hann var tekinn
tali, heldur raðaði án afláts
þorskum í kör. Afli dagsins var
400 kíló af stórum og feitum
þorski ásamt nokkrum rauðmögum. „Þetta er nú frekar lítið,“ segir Guðmundur sem ætlar
með fiskinn á Faxamarkað. „Við
erum með smá kvóta og förum
út á hverjum degi, sex vikur á
ári og förum svo beint vestur í
Hvalseyjar á grásleppu þegar
þessu lýkur. Við búum í Hvalseyjum og erum búin að vera þar
í tíu ár.“

Guðmundur segir útlitið ekki
gott með grásleppuna þar sem
verðið sé lágt á hrognunum og
grásleppa seljist ekki beint eins
og heitar lummur. „Unga fólkið í
dag fúlsar við siginni grásleppu,“
segir hann og brosir í skeggið.
Guðný, eiginkona Guðmundar,
fer alltaf með honum á sjó og
samvinna þeirra hjóna gengur
vel. „Þetta er eina skipið í flotanum þar sem eru tveir skipstjórar
og engir undirmenn,“ segir Guðmundur og hlær. „Það er stundum
hart barist um völdin en í heildina
er samvinnan góð.“
Guðmundur hristir höfuðið
þegar minnst er á kvótamál og
vill sem minnst ræða það. „Það er
skelfilegt hvernig búið er að fara
með þessa góðu þjóð,“ segir hann
og stekkur um borð í Hvalseyna
þar sem Guðný bíður hans. Saman
taka þau stímið í átt að olíutönkunum til að hafa svo örugglega
allt klárt fyrir morgundaginn. ■

FRÉTTABLAÐIÐ/E.OL.

Tveir skipstjórar og
engir undirmenn

Garðar Berg er að skipta yfir á handfærin, en hann hefur verið á línu í vetur.
Guðmundur og Guðný hafa ekki bara siglt lífsfleyinu farsællega saman í áratugi,
heldur líka bátnum sínum Hvalseynni. Guðný hafði hins vegar ekki áhuga á myndatöku og var fjarri þegar ljósmyndari kom á staðinn.

Sumarvinna unga fólksins
Vinnumiðlun unga fólksins hefur verið opnuð í Hafnarfirði.
Opnuð hefur verið vinnumiðlun
unga fólksins í Hafnarfirði í
Gamla bókasafninu við Mjósund.
Vinnumiðlunin er á vegum
Íþrótta- og tómstundanefndar
Hafnarfjarðar og mun hún einnig
hafa umsjón með ráðningum í
sumarstörf fyrir fólk á aldrinum
sautján til tuttugu ára á vegum
ÍTH og garðyrkjustjóra.
Vinnumiðlunin er opin mánud.,
þriðjud. og miðvikud. frá 10 til 16.
Tekið verður við umsóknum í
Gamla bókasafninu frá og með til
8. apríl 2005. Bæjaryfirvöld í
Hafnarfirði hvetja fyrirtæki í
bænum að nýta sér þessa þjónustu. ■

Fyrirtæki í Hafnarfirði eru hvött til að
nota vinnumiðlun unga fólksins.

Stuð á skakinu um sumartímann
Garðar Berg Guðjónsson á
bát sem hann notar bæði til
veiða og skemmtisiglinga.
Hann er á móti kvótakerfinu
en segir fátt í stöðunni annað
en að sætta sig við orðinn
hlut.
Garðar Berg Guðjónsson var
ekki að koma af veiðum þegar
blaðamaður tók hann tali heldur
að huga að báti sínum Ríkey SH
405, sem hann hefur verið með á
línu í vetur. „Ég hef aðallega
verið að fá ýsu, en nú er ég að
skipta úr línunni yfir á handfæri
og þá er það þorskurinn. Ég
byrja hér í flóanum og færi mig
svo norðureftir og enda oft í
Húnaflóanum. Þetta eru túrar

sem geta varað í einn og hálfan
sólarhring og ég landa þar sem
ég er staddur hverju sinni.“
Garðar er einn á sínum báti
en segist ekki finna fyrir einmanaleika. „Það eru allar
græjur um borð, sími, talstöð og
meira að segja sjónvarp og örbylgjuofn.“
Báturinn Ríkey heitir í höfuðið á eiginkonu Garðars en hann
er búinn að eiga bátinn í 11 ár.
Hann hafði verið lengi á sjó þegar hann ákvað að kaupa sinn eigin bát og segir að fyrir duglega
menn geti verið ágætt upp úr
þessu að hafa.
Hann hefur alltaf verið á
móti kvótakerfinu og segir að
vissulega hafi stemningin dofnað eftir að allt var sett í kvóta.
„Ég var í mörg ár á sóknarkvóta

og það var allt öðruvísi og
skemmtilegra og miklu meira
kapp í mönnum. Maður verður
bara að sætta sig við þetta.“
Hann segir að mórallinn í
hans stétt sé samt afskaplega
góður. „Sérstaklega á sumrin á
skakinu, þá verður til alveg sérstakt samfélag þar sem menn
þekkja hver annan vel og njóta
veiðanna.“
Garðar notar bátinn sinn í
skemmtisiglingar
meðfram
veiðunum enda hörku bátur með
300 hestafla vél sem gengur 30
sjómílur. „Venjulegir bátar
ganga þetta sjö sjómílur. Ég fer
oft í skemmtisiglingar með fjölskyldu og vini og bregð mér á
skotveiðar. Það getur verið mikið líf í kringum svona bát.“ ■

Aldrei fleiri konur í vinnu Margir undir lágmarkslaunum Vefsíða fær
verðlaun
Aldrei hafa verið fleiri konur á
vinnumarkaði en af 2,8 milljörðum manna á vinnumarkaðinum í
heiminum árið 2003 voru 1,1
milljarður, eða 39 prósent, konur. Aftur á móti eru sjötíu prósent þeirra 1,3 milljarða manna
sem lifa við eða undir fátækramörkum konur. Þetta kemur
fram í frétt á heimasíðu ICFT,
Alþjóðasambands
frjálsra
verkalýðsfélaga og skýrt er frá
á heimasíðu Verzlunarmannafélags Reykjavíkur.
Í nýlegri skýrslu ICFTU kemur fram að atvinnuleysi meðal
kvenna var 6,5 prósent árið 2003
en 6,1 prósent meðal karla.
Hægt er að skoða skýrsluna á
heimasíðu
Verzlunarmannafélags Reykjavíkur, vr.is. ■

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Alltof margar konur lifa samt undir fátækramörkum.

Konur hafa aldrei verið fleiri á vinnumarkaði í heiminum. Myndin er úr
safni.

Í Bretlandi er ástandið ekki
nógu gott á vinnumarkaðnum.

Laun margra breskra starfsmanna eru lægri en lágmarkslaun
því sumar ráðningarstofur draga
ólöglega af þeim pening. Þetta
kemur fram í nýrri skýrslu verkalýðsfélags í Bretlandi.
Þar segir að þessi bylgja hafi
sérstaklega áhrif á erlenda verkamenn en margar ráðningarstofur
draga af launum starfsmanna fyrir mat, ferðir, húsnæði og föt. Í
skýrslunni kemur fram að margir
láta ekki í sér heyra út af þessu
vandamáli því þeir þekkja ekki
lög um lágmarkslaun og eru
hræddir um að missa vinnuna.
Margir fá ekki einu sinni lágmarkstaxta, 4,85 pund, eða um 560
krónur, á tímann. Dæmi eru um að
starfsmaður hafi aðeins haft tæp-

TopUSAJobs.com í Bandaríkjunum þykir skara framúr.

Erlendir starfsmenn í Bretlandi fá sumir
ekki þau lágmarkslaun sem þeir eiga að fá.

lega átta þúsund krónur á viku til
ráðstöfunar eftir að vafasöm
ráðningarstofa hafði dregið af
honum alls kyns kostnað. ■

Vefsíðan TopUSAJobs.com, netsíða sem býður upp á einn mesta
fjölda atvinnuauglýsinga á netinu,
fékk á dögunum User’s Choice
Awards 2005 frá Weddle’s, leiðandi fyrirtækið í atvinnugeiranum á netinu. Starfsmenn í
mannauð, fólk í leit að atvinnu og
ráðningaraðilar kusu á síðasta ári
á vefsíðu Weddle’s, weddles.com,
það fyrirtæki sem þeim fannst
best í atvinnuiðnaðinum.
Rúmlega fjörutíu þúsund
bandarískar atvinnusíður eru í
gangi á netinu en TopUSAJobs.com býður þeim sem eru að
leita sér að vinnu upp á rúmlega
þrjú hundruð störf. ■
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10-11 óskar eftir verslunarstjóra í

verslanir sínar á höfuðborgarsvæðinu
Verslunarstjórar eru ábyrgir fyrir versluninni. Þeir eru í miklum samskiptum við
birgja, sjá um vörupantanir, skipulagningu vakta og ráðningu starfsmanna ásamt
öðrum starfsmannamálum. Umsækjendur þurfa að vera skipulagðir, agaðir,
heiðarlegir, vinnusamir og góðir í mannlegum samskiptum. Reynsla af verslunarstörfum er mikill kostur. Lágmarksaldur verslunarstjóra er 25 ár. Starfið hentar
einstaklingum af báðum kynjum.
10-11 er framsækið fyrirtæki í örum
vexti. 10-11 er fremsta þægindaverslun
landsins með 38 verslanir, þar af 32
á höfuðborgarsvæðinu. Velgengni sína
þakkar fyrirtækið fyrst og fremst starfsfólki sínu. Því er ætíð lögð áhersla á
að gott fólk veljist til starfa.

Vinnutími verslunarstjóra er kl. 8-18 virka daga og samtals 9 tímar um helgar í mánuði.
10-11 gerir miklar kröfur til starfsmanna sinna og leggur áherslu á
frammistöðumælingar.
Vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá á skrifstofu 10-11, þar sem fram
koma upplýsingar um nafn, kennitölu, heimilisfang, menntun, starfsreynslu,
meðmælendur, áhugamál, o.fl. Umsóknarfrestur er til og með 21. mars nk.
10-11
b.t. Magnúsar Árnasonar starfsmannastjóra
Lyngási 17
210 Garðabæ
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Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins
óskar eftir að ráða rannsóknarmann.
Starfið felst í vinnu við framkvæmd tilrauna,
sýnatöku, undirbúningi sýna, efnagreiningum
o.fl. þáttum í ákveðnum rannsóknaverkefnum
stofnunarinnar.
Hæfniskröfur:
Stúdentspróf af náttúrufræði eða eðlisfræðibraut eða iðnnám með áherslu á matvælaiðnað eða sjávarútvegsnám.
Reynsla af störfum á rannsóknarstofu er kostur.
Vandvirkni og samstarfshæfni
Launakjör eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna. Um starfskjör, réttindi og skyldur gilda að öðru
leyti lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr
70/1996.

Umsóknarfrestur er til 27. mars 2005. Umsóknir með
upplýsingum um menntun og fyrri störf ásamt afritum af
prófgögnum óskast sendar með tölvupósti (helgag@rf.is)
eða til Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins, Skúlagögu 4,
101 Reykjavík. Upplýsingar um starfið veita Helga
Gunnlaugsdóttir og Guðjón Þorkelsson í síma 5308600.
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins er sjálfstæð ríkisstofnun
sem starfar samkvæmt lögum 64/1965 um rannsóknir í
þágu atvinnuveganna og heyrir undir sjávarútvegsráðuneytið. Stefna Rf er að auka verðmæti sjávarfangs
með rannsóknum, þróunarvinnu, miðlun þekkingar og
ráðgjöf. Sérfræðisvið Rf eru m.a. vinnslutækni, líftækni,
efna- og eðliseiginleikar matvæla, gæði og öryggi sjávarfangs, fóður og fóðurtækni í fiskeldi og umhverfisrannsóknir.
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Erum með fjölda starfa í boði
Óskum eftir fólki á skrá
www.radning.is

Smartkort hf.leitar að mjög hæfum og hugmyndaríkum
forriturum til að vinna með félaginu að krefjandi
hugbúnaðarverkefnum fyrir innlenda og erlenda markaði.
Smartkort hf. er hugbúnaðarhús í mikilli sókn með
metnaðarfullt starfsfólk og skýra framtíðarsýn.
Í boði er góð vinnuaðstaða og laun og léttur vinnuandi
Umsækjendur þurfa að geta unnið sjálfstætt og tekið
að sér forystu í ákveðnum verkefnum og lokið þeim.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst og hafa mjög gott vald á eftirfarandi
- Java / J2EE 1.3+
- C++
Einnig er æskilegt að viðkomandi sé kunnugur og óhræddur við að takast á við eftirfarandi
- COM
- C# / .NET
- Flash / Actionscript 2.0
- MFC
- WinCE / PocketPC
- IBM Websphere Application Developer / Eclipse
- IBM Websphere Application Server
- IBM DB2
Hjá Smartkortum er mikilvægt að hafa húmorinn í lagi, koma fram með nýjar og ferskar
hugmyndir og þykja gaman að vera í vinnunni. Hvort sem þú ert karl, kona, aldraður, lítill,
stór, útlendur eða innlendur þá langar okkur mikið til að heyra frá þér. Góð meðmæli og
ferilskrá skilyrði. Vinsamlega sækjið um starfið inná www.radning.is

Síld & Fiskur ehf.
Dalshrauni 9b
Hafnarfjörður.
Síld & Fiskur ehf. er 60 ára kjötiðnaðarfyrirtæki, sérhæft í vinnslu á
svínakjöti.Í kjötvinnslu félgasins starfa um 60 þróttmiklir starfsmenn
að framleiðslu hágæða matvæla.

Starfsfólk
Óskum eftir að ráða starfsfólk í pökkun
og kjötvinnslu til framtíðarstarfa.
Nánari upplýsingar veitir Stefán í síma
555-4711 eða á netfanginu stefan@ali.is
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Sumarvinna
Garðyrkjudeild Kirkjugarða
Reykjavíkurprófastsdæma leitar að
rösku fólki til starfa sumarið 2005
Um er að ræða störf í Fossvogskirkjugarði, Gufuneskirkjugarði og
Hólavallagarði við Suðurgötu. Tímabil
vinnu er frá 23. maí til ágústloka 2005.
Leitað er að starfsfólki í almenn garðyrkjustörf, í flokksstjórastörf og einstaklingum
með dráttarvélaréttindi. Laun eru greidd
samkvæmt taxta stéttarfélagsins Eflingar,
auk þess er greiddur kaupauki eftir
vinnuhvetjandi kerfi, sem hefur gefið góða
raun fyrir báða aðila.
Þeir, sem hug hafa á að sækja um
sumarvinnu hjá Kirkjugörðunum, athugi
eftirfarandi skilyrði fyrir ráðningu:

Starf verkstjóra
Kertagerðar Sólheima
er laust til umsóknar
Helstu verkefni:
• Verkstjórn.
• Umsjón með framleiðslu.
• Sala og markaðssetning.
• Vöruþróun og nýsköpun.
Menntunarkröfur og starfsreynsla:
• Reynsla af verkstjórn.
• Menntun og áhugi á listsköpun og
umhverfismálum nýtist vel í þessu starfi.
Í boði er áhugavert og krefjandi starf á skemmtilegum
vinnustað

Umsækjandi eigi lögheimili í
R e y k j a v í k , K ó pa v o g i e ð a S e l tjarnarnesi.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Húsnæði er fyrir hendi á Sólheimum.

Umsóknareyðublöð eru afhent á skrifstofu
Kirkjugarðanna í Fossvogi og þar er hægt
að fá upplýsingar um starfið.
Skrifstofusími: 585-2700. Myndsími 5852701. Heimilisfang: Vesturhlíð 8 105
Reykjavík.
Nánari upplýsingar um Kirkjugarðana má
nálgast á Netinu: http://www.kirkjugardar.is (upplýsingar um sumarstörf).
Þar er hægt að fylla út
umsóknareyðublað
og senda beint.

Umsóknum skal skilað til
Sólheima ses,
801 Selfoss,
merkt „verkstjóri Kertagerðar“ eða á netfangið
gap@solheimar.is fyrir 18 mars.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Guðmundur Ármann í síma 480 4400.
Sólheimar eru sjálfbært byggðahverfi í Árnessýslu.
Á Sólheimum er m.a. garðyrkjustöð, skógræktarstöð,
gistiheimili, verslun með helstu nauðsynjavörur, listhús
og sex verkstæði sem vinna að listsköpun og
endurvinnslu. Ennfremur kaffihús, höggmyndagarður,
sundlaug og umhverfissetrið Sesseljuhúsi.

Kennarastöður
við Flóaskóla
Lausar eru til umsóknar stöður kennara við Flóaskóla, skólaárið 2005-2006. Kennslugreinar eru m.a.
almenn bókleg kennsla, íþróttir/sund, upplýsingaog tæknimennt, heimilisfræði og smíði. Ráðið verður í stöðurnar frá og með 1. ágúst 2005.

Starfsfólk í aðhlynningu
Starfsfólk óskast í aðhlynningu í vaktavinnu
bæði heilsdags- og hlutastörf í boði og einnig
40% næturvaktir. Auk þess óskum við starfsmanni til starfa í heila stöðu þar sem um er að
ræða starf í aðhlynningu og borðstofu.
Nánari upplýsingar veitir starfsmannastjóri
í síma 530-6100 virka daga kl. 9:00 til 12:00.

Verkamenn óskast
Ásberg verktakar óska eftir að ráða vana
verkamenn, til jarðvegs framkvæmda.
Einnig óskast menn í yfirborðsframkvæmdir,
hellulagnir og fleira. Mikil vinna í boði.
Upplýsingar í síma 894 2089 Hallgrímur
& 896 3580 Marteinn.

Hrafnista Reykjavík
– Laus störf og sumarafleysingar

Flóaskóli er einsetinn skóli með tæplega 60 nemendur í 1.-7. bekk og er samkennsla aldurshópa í
flestum árgöngum. Um 8-14 nemendur eru í hverjum kennsluhópi.
Í skólanum er m.a. lögð áhersla á:
- að einstaklingurinn fái notið sín á eigin for
sendum í námi og leik,
- skýra tengingu við umhverfið nær og fjær, sögu
þess og menningu,
- náið samstarf heimila og skóla.
Skólinn er í góðu samstarfi við Tónlistarskóla
Árnesinga og leikskólann Krakkaborg.
Flóaskóli er að ljúka fyrsta starfsári sínu, en hann
var stofnaður haustið 2004. Skólinn er í örri þróun
og mun nýbygging við hann verða tekin í notkun
1. ágúst nk. Aðstaða fyrir nemendur og starfsfólk er
mjög góð.
Að Flóaskóla standa þrír dreifbýlishreppar í Flóa í
Árnessýslu, þ.e. Hraungerðis-, Villingaholts- og Gaulverjabæjarhreppur.
Flóaskóli er staðsettur í kyrrlátu og fallegu umhverfi
í Villingaholti í Villingaholtshreppi. Íbúar á svæðinu
njóta nálægðar við Selfoss og þar er því stutt í alla
verslun og þjónustu. Samgöngur eru góðar og til
Reykjavíkur er aðeins um klukkutíma akstur.

Starfsfólk í aðhlynningu
- vaktavinna, starfshlutfall samkomulag.

Eldhús
- Starfsfólk í eldhús, matartækni, vaktavinna.
Upplýsingar veitir Steinunn Þorsteindóttir s: 585-9529
Einnig er hægt að sækja um störf á heimasíðu Hrafnistu
www.hrafnista.is

Skólafólk – Sumarafleysingar
Hrafnistuheimilin óska eftir starfskröftum ykkar í sumar,
möguleiki á hlutastarfi með skóla næsta vetur.
Við bjóðum fjölbreytt störf í þroskandi umhverfi.

Engjaskóli, sími 510 1300 - Frá hausti 2005
Almenn kennsla á miðstigi.
Dönskukennsla.
Íslenska á unglingastigi.
Tónmennt, 100% staða.
Tölvukennsla, 50 % staða.

Foldaskóli, sími 540 7600 - Frá hausti 2005
Tvær stöður umsjónakennara á unglingastigi. Meðal
kennslugreina eru stærðfræði, samfélagsfræði, enska og
danska.

Háteigsskóli, símar 530 4302 og 664 8215
Ritari, 55% staða. Laus fljótlega.

Umsækjandi sé fæddur árið 1988
eða fyrr.

Umsókn berist skrifstofu Kirkjugarðanna í Fossvogi fyrir
1. apríl 2005.

Laus störf í grunnskólum
Reykjavíkur

Leitað er eftir metnaðarfullum kennurum sem hafa
áhuga á spennandi starfi og þróun og uppbyggingu
á nýjum skóla. Karlar jafnt sem konur er hvattir til
að sækja um.
Umsóknarfrestur er til 31. mars 2005.
Nánari upplýsingar veitir Kristín Sigurðardóttir skólastjóri, í símum 486-3360 / 663-5720, netfang:
sigbog@emax.is og tekur hún jafnframt við
umsóknum.
Flóaskóli
Villingaholtshreppi
801 Selfoss

Ölduselsskóli, sími 557 5522
Skólaliði, 50% staða eftir hádegi. Laus fljótlega.
Upplýsingar veita skólastjórar, aðstoðarskólastjórar eða aðrir
tilgreindir í viðkomandi skólum. Umsóknir ber að senda til
viðeigandi skóla. Laun samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Nánari upplýsingar um
laus störf, umsóknarfrest og grunnskóla Reykjavíkur er að finna
á netinu.

www.grunnskolar.is

Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík,
sími: 535 5000, fmr@reykjavik.is

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRAR
Olíudreifing ehf., óskar eftir að ráða áhugasama og
vandvirka einstaklinga í eftirtalin störf í Reykjavík,
á Akureyri, Húsavík og Reyðarfirði.
Æskilegt er að viðkomandi sé með ADR réttindi, en
það er ekki skilyrði.
Starfssvið: Afgreiðsla og dreifing á fljótandi eldsneyti.
Öll störfin standa báðum kynjum jafnt til boða.
REYKJAVÍK
Leitað er að einstaklingum í framtíðarstörf og
sumarafleysingar.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Þorsteinn Guðmundsson í síma 550-9937
AKUREYRI / HÚSAVÍK
Leitað er að einstaklingi á Akureyri og Húsavík
í sumarafleysingar.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Jóhann Guðjónsson í síma 461-4070
REYÐARFJÖRÐUR
Leitað er að einstaklingi í sumarafleysingar.
Allar nánari upplýsingar veitir:
Már Magnason í síma 474-1525

Olíudreifing ehf. sér um dreifingu á fljótandi
eldsneyti fyrir Olíufélagið ehf. og Olíuverzlun Íslands hf.
Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is

Foldaskóli

Lausar stöður
skólaárið 2005-2006:
Tvær stöður umsjónarkennara á unglingastigi.
Meðal kennslugreina eru stærðfræði, samfélagsfræði enska og danska.
Umsóknarfrestur er til 5. apríl n.k.
Frekari upplýsingar veitir Kristinn Breiðfjörð
skólastjóri, sími 540 7600, tölvunetfang:
krbg@foldaskoli.is.
Umsóknir ber að senda til Foldaskóla, Logafold 1
112 Reykjavík. Laun skv. kjarasamningum
sveitarfélaganna (LN) við KÍ.
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Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf.,
IGS, sem stofnsett var 1. janúar 2001,
býður viðskiptavinum sínum,
íslenskum og erlendum flugfélögum,
upp á alla flugtengda flugvallarþjónustu við flugfélög og farþega á
Keflavíkurflugvelli.
Félagið er eitt af dótturfélögum
Flugleiða hf. Hjá fyrirtækinu starfa
að jafnaði um 400 starfsmenn
og þar er rekin markviss
starfsþróunar- og símenntunarstefna.

Matreiðslumaður
Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. (IGS) vill ráða
yfirmatreiðslumann í veitingadeild í Flugstöð Leifs
Eiríkssonar. Leitað er að góðum og jákvæðum
liðsmanni í öflugan hóp. Staðan er laus og þarf
viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.
Hæfniskröfur:
• Réttindi og reynsla í faginu
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Góð tölvukunnátta
• Góð þekking á birgðakerfum og birgðastýringu
• Öguð, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum og stjórnun mannahalds
• Útsjónarsemi og heiðarleiki.
Umsóknir berist starfsmannaþjónustu IGS,
Fraktmiðstöð IGS, byggingu 11, 235 Keflavíkurflugvelli,
fyrir 18. mars 2005. Hægt að senda ferliskrá á: svala@igs.is
Einnig veitir rekstrarstjóri veitingadeildar upplýsingar
í síma 4250322

Lögfræðingur
Reykjavíkurborg auglýsir eftir umsóknum um
starf lögfræðings á lögfræðiskrifstofu Stjórnsýslu- og starfsmannasviðs.
Stjórnsýslu- og starfsmannasvið er eitt af þremur
nýjum miðlægum sviðum í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. Sviðið ber m.a. ábyrgð á nýbreytni á sviði stjórnsýslu, stjórnsýslueftirliti, lögfræðilegum verkefnum,
jafnréttismálum og starfsmanna- og mannauðsmálum.

Helstu verkefni lögfræðiskrifstofu eru sem
hér segir:
• Lögfræðilegar álitsgerðir og ráðgjöf til borgarstjórnar,
borgarráðs, borgarstjóra, og stofnanir Reykjavíkur
borgar um lögfræðileg álitaefni.
• Greinargerðir til úrskurðaraðila. Ráðgjöf til deilda og
stofnana Reykjavíkurborgar í þeim efnum.
• Málflutningsstörf á vegum borgarsjóðs og
stofnana borgarinnar.
• Samningsgerð.
• Lögfræðileg yfirferð útboðsgagna.
• Útgáfa vínveitingaleyfa.
• Fyrirsvar vegna skaðabótakrafna sem beint er gegn
borgarsjóði og stofnunum Reykjavíkurborgar.
• Yfirumsjón með lögfræðilegri innheimtu
vanskilakrafna borgarsjóðs.
• Uppgjör slysabóta á grundvelli kjarasamninga.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættispróf í lögfræði.
• Málflutningsréttindi æskileg.
• Staðgóð þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg.
• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð vinnubrögð.
• Hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
Um laun og önnur starfskjör fer samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Stéttarfélags lögfræðinga.
Nánari upplýsingar um starfið veitir:
Kristbjörg Stephensen skrifstofustjóri lögfræðiskrifstofu,
s. 563 2000 (kristbjorg.stephensen@rvk.is).
Umsóknarfrestur er til og með 21. mars nk.
Umsóknum skal skilað rafrænt á umsoknir@rvk.is eða í
Ráðhús Reykjavíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík,
merktum lögfræðingur.

Vakin er athygli á þeirri stefnu Reykjavíkurborgar að
jafna hlut kynja í störfum.
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STARFSNEMAR
Í AFRÍKU
Þróunarsamvinnustofnun Íslands vekur athygli
ungs háskólafólks á, að umsóknarfrestur um
stöður starfsnema í samstarfslöndum stofnunarinnar í Afríku rennur út 20. mars n.k. Starfsnámið er ætlað ungu fólki, sem lokið hefur
grunnnámi í háskóla og áhuga hefur á að
kynna sér þróunarstörf í samstarfslöndum ÞSSÍ
í Afríku, en þau eru Namibía, Malaví, Mósambík
og Uganda.
Nánari upplýsingar er að finna á Starfatorgi
(starfatorg.is) og á heimasíðu ÞSSÍ (iceida.is)

Hákon Bragi Valgeirsson, matreiðslumaður á Grand Hótel og félagi í matreiðsluklúbbi matreiðslumanna, Freistingu, er aðeins á 25. aldursári en búinn að
ná takmarki sínu sem hann hefur
unnið að síðan hann var 15 ára –
að verða kokkur. Hann er alsæll í
starfinu og gæti ekki hugsað sér
neina aðra vinnu.
„Ég var staðráðinn í því frá barnæsku
að verða kokkur. Ég byrjaði að elda
áður en ég var búinn með grunnskóla
og ég hef verið að stefna að því alla ævi
að læra að verða matreiðslumeistari og
vinna við það. Ég veit ekki af hverju ég
fékk þessa bakteríu en frændi minn
kallaði mig alltaf Konna kokk þegar ég
var lítill og þannig byrjaði þetta. Þetta
er algjört draumastarf. Ég er búinn að
vakna á hverjum morgni síðastliðin
átta ár og bíða eftir því að fara í
vinnunna. Ég er gjörsamlega alsæll í
mínu starfi,“ segir Hákon sem hefur
greinilega fundið ástina í sínu lífi, af
svo mikilli ástríðu talar hann um starfið sitt.
„Strax eftir grunnskóla fór ég á
samning í eitt ár á A. Hansen. Síðan árið
1996 fékk ég samning hér á Grand Hótel og vann í fjögur ár undir lærimeistara mínum, Elíasi Hartmann. Ég vann
mig sem sagt upp úr afgreiðslunema og
upp í kokkinn og útskrifaðist sem
sveinn í matreiðslu árið 2000. Síðan út-

skrifaðist ég úr meistaraskólanum árið
2002 en það er eins og hálfs árs nám og
með það í vasanum er ég titlaður matreiðslumeistari og get tekið nema að
mér á samning. Nú er ég einmitt með
sex nema á samning hjá mér,“ segir
Hákon sem hefur aldeilis fengið mikla
reynslu í gegnum árin.
„Ég vann sumarið 1999 á veitingastað sem heitir Sleepy Hollow í New
York. Það er rosa flottur veitingastaður
rétt fyrir utan Manhattan. Þar er náttúrlega brjálaður erill og ég lærði mjög
mikið á þeim tíma. Árið 2002 fékk ég frí
á Grand Hótel um sumarið og fór til Svíþjóðar og vann sem yfirkokkur á hóteli.
Ég hef sem sagt náð mér í mjög góðan
reynslubanka síðan ég byrjaði fimmtán
ára.“
Þó að Hákon virðist hafa komið sér
vel fyrir í kokkastéttinni þá er hann
hvergi nærri hættur að færa sig upp á
við. „Ég hef tekið þátt í keppninni „matreiðslumaður ársins“ en aldrei unnið.
En það kemur að því. Það var einmitt
keppni á Akureyri núna um helgina en í
staðinn fyrir að fara sendi ég þrjá nema
frá mér í keppnina nemi ársins. Ég hef
líka í hyggju að fara til Noregs í frekara
eldhús- og hótelnám á haustmánuðum,“
segir Hákon sem hefur auðvitað leitt
hugann að því að opna sitt eigið hótel
eða veitingastað. „Það væri auðvitað
mjög gaman því þetta er skemmtilegur
bransi. Sérstaklega núna hér á Íslandi
út af öllum ferðamönnunum sem heimsækja landið. Ég kannski dríf í þessu
þegar ég er orðinn eldri og sjóaðri.“
lilja@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hlakkar til að fara í vinnuna á hverjum morgni

Hákon byrjaði
sem nemi á Grand
Hótel en leiðbeinir nú sex nemum.
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Norræna húsið í Reykjavík var vígt 1968. Það er hannað af hinum heimsfræga finnska
arkitekt Alvar Aalto. Húsið er nálægt miðborg Reykjavíkur og í næsta nágrenni við Háskóla Íslands. Norræna húsið er norræn menningarstofnun og er aðalmarkmið þess er
að styrkja tengsl innan Norðurlandanna, efla og styrkja áhuga á norrænum málefnum á
Íslandi og koma upplýsingum um Ísland á framfæri á hinum Norðurlöndunum. Í húsinu
fer fram margs konar dagskrá, þar er rekið öflugt bókasafn og sýningar af ýmsu tagi
eru í sýningarsölum hússins. Stjórn hússins er skipuð af Menningarmálaráðuneytum
Norðurlandanna. Kostnaður við rekstur Norræna hússins er greiddur sameiginlega af
Norðurlöndunum undir umsjón Norrænu ráðherranefndarinnar í Kaupmannahöfn.

3UMARSTÚRF
¶4( ØSKAR EFTIR A¦ RÈ¦A STARFSFØLK Ó EFTIRTALIN STÚRF

&LOKKSSTJØRA Ó 6INNUSKØLA (AFNARFJAR¦AR
,EI¦BEINENDUR È
Ó¡RØTTA OG LEIKJANÈMSKEI¦
,EI¦BEINENDUR Ó SKØLAGAR¦A
3TARFSFØLK È GSLUVELLI
5MSKJENDUR UM ¡ESSI STÚRF ¡URFA A¦ VERA
 ÈRS È ÈRINU FDDIR  HI¦ YNGSTA
5MSØKNAREY¦UBLÚ¦ LIGGJA È SKRIFSTOFU
6INNUSKØLA (AFNARFJAR¦AR ,KJARGÚTU 
3U¦URGÚTUMEGIN È HAFNARFJORDURIS È
SKRIFSTOFU ¶4( OG HJÈ JØNUSTUVERI (AFNAR
FJAR¦ARBJAR
4EKI¦ VER¦UR È MØTI UMSØKNUM ALLA VIRKA
DAGA FRÈ  MARSn APRÓL KLn
.ÈNARI UPPLâSINGAR ERU VEITTAR
Ó SÓMA  
5MSØKNIR UM SUMARSTÚRF FYRIR ALDURSHØPINN
n ÈRA ERU AFGREIDDAR HJÈ 6INNUMI¦LUN
UNGA FØLKSINS Ó 'AMLA BØKASAFNINU .ÈNARI
UPPLâSINGAR Ó SÓMA   OG  
%INNIG ER HGT A¦ SENDA FYRIRSPURNIR È
NETFANGI¦ JOHANNAF HAFNARFJORDURIS

Lausar stöður
Laus staða yfirbókavarðar
Norræna húsið auglýsir lausa
stöðu yfirbókavarðar.

Laus staða dagskrárfulltrúa
Norræna húsið auglýsir lausa
stöðu dagskrárfulltrúa.

Við bjóðum upp á starf sem felur í sér sjálfstæði og frumkvæði við áframhaldandi þróun og rekstur bókasafnsins
sem starfar eftir norrænum hefðum hússins. Bókasafnið
hefur frá stofnun 1968, verið þungamiðja hússins. Þar
eru nú u.þ.b. 30 000 bækur, allar á frummálinu: norsku,
sænsku, dönsku, finnsku, færeysku, samísku og grænlensku. Safnið lánar einnig út DVD diska og myndbönd,
hljómdiska og tímarit, ásamt grafikkmyndum úr artóteki
safnsins. Bókasafnið sér um áskriftir á norrænum dagblöðum sem liggja frammi í kaffistofu hússins. Bókasafn
Norræna hússins þjónar öllum íbúum landsins. Yfirbókavörður gegnir jafnframt starfi aðstoðarforstjóra og staðgengils forstjóra. Starfið býður upp á mikið sjálfstæði en
jafnframt samvinnu við aðra starfsmenn hússins og
samstarfsaðila á Íslandi og á Norðurlöndunum.

Dagskrá Norræna hússins er fjölbreytt og leiga á
húsnæði er umfangsmikil. Við leitum eftir starfskrafti
með góða skipulagshæfileika og frumkvæði. Viðkomandi
þarf að sinna daglegum skrifstofustörfum, hafa
yfirumsjón með útleigu hússins og hafa frumkvæði að
smærri sýningum, tungumála- og tónlistardagskrám,
ráðstefnum og fyrirlestrum. Dagskrárfulltrúanum verða
sérstaklega falin verkefni sem tengjast tungumálum og
tónlist. Starfið gefur möguleika á sjálfstæði en einnig að
vinna í hóp.

Umsóknarfrestur um bæði störfin er til 31. mars 2005.

3UMARSTÚRF

Ráðið er í starf yfirbókavarðar frá 1. júní 2005
Ráðið er í starf dagskrárfulltrúa frá 1. júlí 2005.

'AR¦YRKJUSTJØRINN Ó (AFNARlR¦I ØSKAR
EFTIR A¦ RÈ¦A STARFSFØLK TIL SUMARSTARFA Ó
GAR¦YRKJU

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.nordice.is.

,ÈGMARKSALDUR UMSKJENDA ER  ÈR
FDDIR  
%FTIRFARANDI STÚRF ERU Ó BO¦I
Ó FEGRUNARmOKKI BLØMAmOKKI
SLÈTTUmOKKI
VI¦HALDSmOKKI
4EKI¦ VER¦UR È MØTI UMSØKNUM HJÈ 6INNU
MI¦LUN UNGA FØLKSINS Ó 'AMLA BØKASAFNINU
A¦ -JØSUNDI 
.ÈNARI UPPLâSINGAR Ó SÓMA  
%INNIG ER HGT A¦ SENDA FYRIRSPURNIR È
NETFANGI¦ JOHANNAF HAFNARFJORDURIS

¶ SAMRMI VI¦ JAFNRÏTTISSTEFNU (AFNARFJAR¦AR ERU KARLAR JAFNT
SEM KONUR HVATTIR TIL A¦ SKJA UM AUGLâST STÚRF
6%,+/-). 4), (!&.!2&*!2!2
(AF¦U SAMBAND OG FÈ¦U FREKARI UPPLâSINGAR
UM (AFNARFJÚR¦ OG MARGVÓSLEGA STARFSEMI
È VEGUM SVEITARFÏLAGSINS HJÈ ¡JØNUSTUVERI
BJARINS Ó SÓMA   OG È HEIMASÓ¦UNNI
WWWHAFNARFJORDURIS

Styrktarfélag
vangefinna
Búseta

Þroskaþjálfar og stuðningsfulltrúar
óskast til starfa á heimili í Víðihlíð.
Um er að ræða hlutastörf á kvöldin og um helgar og
aðra hvora helgi. Æskilegt er að umsækjendur geti
hafið störf fljótlega eða eftir nánara samkomulagi.
Hlutverk starfsfólks er fyrst og fremst fólgið í því að
leiðbeina og aðstoða íbúa í daglegu lífi.

Byggingaverkamenn,
Járnamenn
Óskum eftir að ráða til starfa Byggingaverkamenn og Járnamenn við byggingu Stöðvarhúss Kárahnjúkavirkjunar.
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu
okkar í síma 470 4600.
Einnig er hægt að senda umsóknir á tölvupósti
fosskraft@fosskraft.is eða á faxi 470 4601.
Fosskraft er sameignarfélag Ístaks hf, Íslenskra
aðalverktaka hf og Hochtief Construction As.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Steinsólfsdóttir
í síma 862-3875.

Bílstjórar og vélamenn óskast

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Ásberg verktakar óska eftir að ráða vana bílstjóra
á vörubíla og einnig vana vélamenn.
Upplýsingar í gefur Markús síma 892 0419.

Hlíðaskóli.
Skólaliði óskast til starfa strax í Hlíðaskóla.

Sendiráð – Íbúð

Um er að ræða fullt starf. Upplýsingar gefur Ingibjörg
Möller aðstoðarskólastjóri í síma 552 5080.

Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á
leigu fallega, góða íbúð eða hæð helst
í eða nálægt miðbænum án húsgagna.

Ferð fyrir tvo til Prag
og fleiri stórvinningar...

Stórbingó

Ris ehf. óskar eftir kranamönnum
til framtíðarstarfa.

Verður haldið í Álfafelli Íþróttahúsinu
v/ Strandgötu sunnudaginn 13. mars kl. 14.00.

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu
fyrirtækisins www.risehf.is.

Stórglæsilegir vinningar.
Allur ágóði rennur til slysavarna í Hafnarfirði.

Frekari uppl. eru veittar á skrifstofu Ris ehf.
í síma 544-4150 eða hjá Sigurfinni í síma 693-3340.

Slysavarnadeildin Hraunprýði

Æskileg stærð 100 – 140 fm, tvö eða fleiri
svefnherbergi, góðir skápar.
Leigutími er að minsta kosti 3 ár.
Tilboð óskast á skrifstofutíma í síma 562-9100,
Anna Einarsdóttir í #22284, fax 562-9123, 693-9234
eða netfang einarsdottirax@state.gov.
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)NNRITUN
Ó GRUNNSKØLA
)NNRITUN NEMENDA Ó FYRSTA BEKK
BÚRN FDD  FER FRAM Ó GRUNNSKØLUM
(AFNARFJAR¦AR   MARS NK
KL  n 
3ÚMU DAGA FER FRAM INNRITUN NEMENDA
SEM mYTJAST È MILLI SKØLAHVERFA OG
¡EIRRA SEM mYTJA Ó (AFNARFJÚR¦ FYRIR
NSTA SKØLAÈR )NNRITUNIN FER FRAM Ó
GRUNNSKØLUNUM OG EIGA NEMENDUR RÏTT
È SKØLAVIST Ó SÓNU SKØLAHVERl %INS OG
UNDANFARIN ÈR GETA FORELDRAR SØTT UM
A¦ SENDA BARNI¦ SITT Ó A¦RA GRUNNSKØLA
OG ER ÈVALLT REYNT A¦ KOMA È MØTS VI¦
¡R ØSKIR

«SLANDSSKØLI S  
ASLANDSSKOLI ASLANDSSKOLIIS
%NGIDALSSKØLI S  
ENGIDALSSKOLI ENGIDALSSKOLIIS

(ELLNAHRAUN
n LAUSAR LØ¦IR
« I¦NARSV¦INU Ó (ELLNAHRAUNI SUNNAN
2EYKJANESBRAUTAR ERU LAUSAR FJØRAR LØ¦IR
FYRIR I¦NA¦ARHÞSN¦I

.EMENDUR Ó   BEKK Ó SKØLAHVERl
(RAUNVALLASKØLA HEFJA NÈM ¡AR NSTA
HAUST EN ELDRI NEMENDUR EIGA SKØLASØKN Ó
«SLANDSSKØLA
.EMENDUR   BEKKJAR NSTA VETUR
SEM NÞ ¡EGAR STUNDA NÈM VI¦ A¦RA
GRUNNSKØLA Ó (AFNARlR¦I GETA ¡Ø ØSKA¦
EFTIR A¦ HALDA ¡AR ÈFRAM

3ÏRSTÚK ATHYGLI ER VAKIN È ¡VÓ A¦
UMSØKNARFRESTUR UM HEIMILD TIL A¦ STUNDA
NÈM Ó EINKASKØLUM E¦A GRUNNSKØLUM
ANNARRA SVEITARFÏLAGA È NSTA SKØLAÈRI
ER TIL  APRÓL 5MSØKNIR SKAL SENDA TIL
3KØLASKRIFSTOFU (AFNARFJAR¦AR 3TRANDGÚTU
 È EY¦UBLÚ¦UM SEM FÈST ¡AR E¦A Ó
¡JØNUSTUVERI (AFNARFJAR¦AR 3TRANDGÚTU 

-()902(5

(GT ER A¦ SENDA UMSØKNIR RAFRNT È
WWW HAFNARFJORDURIS
3ÏRHVER UMSØKN GILDIR FYRIR
EITT SKØLAÈR Ó SENN

Innritun sex ára barna (fædd 1999) fer fram í grunn-

3KIPULAGSUPPDRTTIR SKIPULAGS OG BYGG
INGARSKILMÈLAR GJALDSKRÈR ÈSAMT UMSØKNAR
EY¦UBLÚ¦UM FÈST AFHENT Ó JØNUSTUVERI
(AFNARFJAR¦AR 3TRANDGÚTU  SEM OG È
HEIMASÓ¦U BJARINS WWWHAFNARFJORDURIS
5MSØKNUM SKAL SKILA¦ È SAMA STA¦ Ó SÓ¦ASTA
LAGI MÈNUDAGINN  APRÓL 
½LLUM UMSØKNUM ¡ARF A¦ FYLGJA STA¦FEST
ING LÈNASTOFNUNAR È GREI¦SLUHFNI UMSK
JANDA ÈSAMT STA¦FESTUM ÈRSREIKNINGI FYRIR
ÈRI¦ 
"ENT ER È A¦ ELDRI UMSØKNIR ¡ARF A¦ ENDURNâJA

(AF¦U SAMBAND OG FÈ¦U FREKARI
UPPLâSINGAR UM (AFNARFJÚR¦ OG
MARGVÓSLEGA STARFSEMI È VEGUM
SVEITARFÏLAGSINS HJÈ ¡JØNUSTUVERI
BJARINS Ó SÓMA   OG È
HEIMASÓ¦UNNI WWWHAFNARFJORDURIS

frá kl. 9:00 – 14:00.
0700 (bæði í yngri og eldri deild) eða á sérstöku
eyðublaði á heimasíðu skólans www.varmarskoli.is,
eða í gegnum netfangið varmarsk@ismennt.is.
Lágafellsskóli tekur á móti skráningum í síma 525
9200 eða á sérstöku eyðublaði á heimasíðu skólans
www.lagafellsskoli.is
Auk þess fer fram innritun nemenda sem eru að
flytjast eða fyrirhugað er að flytjist frá öðrum
bæjarfélögum eða milli skólahverfa í Mosfellsbæ.
Sérstök athygli er vakin á því, að umsóknarfrestur til
að stunda nám í grunnskólum annarra sveitarfélaga
er til 15. apríl og skulu umsóknir berast

6%,+/-). 4), (!&.!2&*!2!2
(AF¦U SAMBAND OG FÈ¦U FREKARI UPPLâSINGAR
UM (AFNARFJÚR¦ OG MARGVÓSLEGA STARFSEMI
È VEGUM SVEITARFÏLAGSINS HJÈ ¡JØNUSTUVERI
BJARINS Ó SÓMA   OG È HEIMASÓ¦UNNI
WWWHAFNARFJORDURIS

Skólaskrifstofu á eyðublöðum sem liggja frammi í
þjónustuveri Mosfellsbæjar. Einnig er hægt að sækja
um rafrænt á heimasíðu Mosfellsbæjar www.mos.is
(Stjórnsýsla-umsóknir). Sækja þarf um að nýju fyrir
hvert skólaár.
Upplýsingar um skipulag skólasvæða og reglur um
innritun nemenda eru á heimasíðu Mosfellsbæjar,

SÁÁ auglýsir:

www.mos.is (Skólar og æskulýðsstarf-grunnskólar-

NÁMSKEIÐ

Áríðandi er að foreldrar innriti börn sín á þessum

Fjölskyldunámskeið:
Námskeiðið byrjar mánudaginn 11. apríl og er á
mánudögum og miðvikudögum. Frá kl. 18.00 til
20.30. Alls 8 skipti.

almennar upplýsingar).

tíma.

Grunnskólafulltrúi.

Fjölskyldunámskeið:
Helgarnámseið helgina 16-17. apríl. Byrjar 09.15 til
16.30 báða dagana.
Batanámskeið:
Námskeið um bata og ófullkominn bata. Námskeið
verður helgina 19-20 mars. Byrjar kl. 09.15-16.30
báða dagana.
Spilafíklanámskeið:
Námskeið um spilafíkn og bata við honum.
Námskeið verður helgina 01-03. apríl. Byrjar kl.
09.15-16.30 báða dagana.
Námskeiðin eru haldin í Göngudeild SÁÁ
Síðumúla 3-5. Innritun í síma 530-7600.

Aðalfundur ADHD
samtakanna verður miðvikudaginn 16. mars
kl. 20 á Sjónarhól Háaleitisbraut 13, í fræðslusalnum á 4. hæð.
Dagskrá:
Skýrsla stjórnar
Reikningar lagðir fram til samþykktar
Formannskjör
Stjórnarkjör
Önnur mál
Stjórn samtakanna

6%,+/-). 4), (!&.!2&*!2!2

skólum Mosfellsbæjar dagana 15. 16. og 17. mars
Varmárskóli tekur á móti skráningum í síma 525

3ETBERGSSKØLI S  
SETBERGSSKOLI SETBERGSSKOLIIS

(RAUNVALLASKØLI
)NNRITUN FER FRAM È 3KØLASKRIFSTOFU
(AFNARFJAR¦AR Ó SÓMA   E¦A
SKOLASKR HAFNARFJORDURIS

2005-2006.

,Ø¦IRNAR ERU FRÈ  FM TIL  FM OG
ERU BYGGINGARHFAR NÞ ¡EGAR

,KJARSKØLI S  
LAEKJARSKOLI LAEKJARSKOLIIS

½LDUTÞNSSKØLI S  
OLDUTUNSSKOLI OLDUTUNSSKOLIIS

Innritun í grunnskóla
Mosfellsbæjar fyrir skólaárið

3TEINHELLA 
3TEINHELLA 
(RINGHELLA 
¶SHELLA 

(VALEYRARSKØLI S  
HVALEYRARSKOLI HVALEYRARSKOLIIS

6Ó¦ISTA¦ASKØLI S  
VIDISTADASKOLI VIDISTADASKOLIIS

Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar

Ljósmæður!
Munið félagsfundinn um nýgerðan kjarasamning á
Grand Hótel Reykjavík við Sigtún mánudagskvöld
14. mars n.k. kl. 20.30

Stjórnin

STÆKKUN
HELLISHEIÐARVIRKJUNAR
Tillaga að matsáætlun
Orkuveita Reykjavíkur áformar stækkun jarðgufuvirkjunar á Hellisheiði í Ölfusi. Markmiðið
með stækkun virkjunarinnar er að mæta aukinni eftirspurn atvinnuvega eftir raforku.
Undirbúningur mats á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar er hafinn og liggja nú fyrir drög að
tillögu að matsáætlun. Hægt er að nálgast eintak
af skýrslunni á vef Orkuveitunnar www.or.is og á
vef Verkfræðistofu Guðmundar og Kristjáns hf.
www.vgk.is. Hægt er að koma á framfæri athugasemdum eða ábendingum vegna áætlunar um
mat á umhverfisáhrifum til 30. mars n.k. við ritstjóra skýrslunnar, Auði Andrésdóttur
(audur@vgk.is), Verkfræðistofu Guðmundar og
Kristjáns hf., Laugavegi 178, 105 Reykjavík,
bréfsími: 5400101.
Kynningarfundur verður í Ráðhúskaffi, Hafnarbergi 1, Þorlákshöfn, 17. mars 2005, kl. 17-19.
Þar verður fyrirhuguð framkvæmd kynnt og greint
frá áætlun um mat á umhverfisáhrifum. Fundurinn er öllum opinn.
Orkuveita Reykjavíkur
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STYRKIR

IHM-sjóður

Rithöfundasambandsins
Í samræmi við reglur um ráðstöfun greiðslna frá Innheimtumiðstöð gjalda auglýsir RSÍ hér með
eftir umsóknum um fjárframlög úr svonefndum IHMsjóði Rithöfundasambandsins.
Rétt til úthlutunar eiga rithöfundar, leikskáld, þýðendur og handritshöfundar verka sem flutt hafa verið í
sjónvarpi eða hljóðrituð síðustu tvö almanaksár. Um
úthlutun geta sótt allir þeir sem telja sig eiga rétt, án
tillits til félagsaðildar. Höfundum handrita fræðslu- og
heimildarmynda er bent á að sækja um til Hagþenkis
– félags höfunda fræðirita og kennslugagna.
Með umsóknum fylgi yfirlit um birt verk umsækjanda í sjónvarpi eða hljóðvarpi 2003 og 2004.
Umsóknir skulu berast Rithöfundasambandi Íslands,
Gunnarshúsi, Dyngjuvegi 8, 104 Reykjavík fyrir
4. apríl nk. Netfang: rsi@rsi.is

VERKEFNASTYRKIR 2005
NORA auglýsir hér með eftir umsóknum um styrki til samstarfsverkefna á milli Íslands og hinna NORA landanna þ.e. Grænlands,
Færeyja og strandhéruðum vestur- og norðurhluta Noregs.
Nora veitir árlega styrki til verkefna sem stuðla
að auknu samstarfi í atvinnulífi á milli landanna
á eftirtöldum sviðum:
Auðlindir sjávar.
Verkefni sem stuðla á sjálfbæran hátt að
- fullnýtingu þekktra auðlinda, aukaafurða, nýrra auðlinda,
eldi og sjávarvöruframleiðslu til manneldis og tengdra
greina,
- þróun framleiðsluaðferða og búnaðar.

Ferðamál.
Verkefni sem stuðla að sjálfbærri þróun náttúru- og menningartengdrar ferðaþjónustu í löndunum.

Upplýsingatækni
Verkefni sem stuðla að:
- hagnýtingu upplýsingatækni á svæðinu
- þróun hugbúnaðarlausna til eflingar atvinnulífs

Annað samstarf
Verkefni sem efla fámenn byggðarlög í löndunum.

ÚTBOÐ

Fermec Terex 860 Elite, Fermec Terex 860 SX og
Claas Ares 566 traktor. Allar vélarnar eru nýjar og
keyrslufærar en gera má ráð fyrir eitthverri ryðmyndun/tæringu sökum sjóbleytu.
Fermec traktorsgröfurnar verða til sýnis hjá Samskipum kl. 8.30 til 16.30 mánudaginn 14 mars
(aðkoma vestanmegin við Bónus Holtagörðum)

Styrki er lengst unnt að veita til 3 ára og aðeins sem hluti
af heildarfjármögnun verkefnis, gegn mótframlagi viðkomandi aðila. Umsóknir skula fela í sér samstarf á milli
tveggja Nora landa eða fleiri.
Sækja má umsóknareyðublöð á dönsku, norsku eða og
sænsku á heimasíðu NORA, www.nora.fo og senda:
NORA, NORDISK ATLANTSAMARBEJDE
Bryggjubakki 12 • Box 259 • FO-110 Tórshavn
• Sími: +298 353110 • Fax: +298 353101
• nora@nora.fo
eða
NORA, NORDISK ATLANTSAMARBEJDE
Byggðastofnun • Ártorg 1 • IS-550 Sauðárkrókur • Sími:
455 5400 • fax: 455 5499 thorarinn@byggdastofnun.is
Á Byggðastofnun veitir Þórarinn Sólmundarson nánari
upplýsingar.

UMSÓKNIR SKULU HAFA BORIST Í SÍÐASTA LAGI 1. APRÍL 2005.

ÚTBOÐ

Íslandstrygging óskar
eftir tilboðum í
eftirfarandi tæki sem
skemmst hafa í flutningi.

Fjárstyrkir verða helst veittir fyrirtækjum, einum eða í
samstarfi við rannsóknar og þróunarstofnanir. Styrkir eru
veittir til að koma á tengslanetum, til rannsóknatengdra
forverkefna og aðalverkefna t.d. innan Norðurslóðaáætlunarinnar (NPP). Umsóknir sem fela í sér samstarf við fyrirtæki og stofnanir í Norður Skotlandi og á austurströnd
Kanada eru eftirsóknarverðar.

Útboð
Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið,
Sundahöfn, dýpkun, 2. áfangi
Verkið felst í dýpkun innsiglingar Sundahafnar og
snúningssvæðis Skarfabakka.
Um er að ræða dýpkun á lausu botnefni að stórum
hluta. Sprengja og fleyga skal sker og grynningar í
utanverðri innsiglingu Sundahafnar.
Helstu magntölur eru:
Gröftur/losun:
Sprengingar/fleygun:

440.000 m³
6.400 m³

Útboðsgögn verða seld á skrifstofu Almennu
verkfræðistofunnar hf. að Fellsmúla 26, 4. hæð,
108 Reykjavík frá og með þriðjudeginum 15. mars
n.k. á 10.000 kr. hvert eintak. Tilboð verða opnuð á
sama stað þriðjudaginn 5. apríl n.k. kl. 11:00.

Rannsóknarráð
umferðaröryggismála
styrkir rannsóknir sem
efla umferðaröryggi
Rannsóknarráði umferðaröryggismála (RANNUM) er ætlað að stuðla að hvers konar rannsóknum sem nýta má til
að koma í veg fyrir umferðarslys og draga úr afleiðingum
slysa. Ráðinu er m.a. ætlað að hvetja til, eiga frumkvæði
að, skipuleggja, framkvæma og styðja rannsóknir á sviði
umferðaröryggis.
Hér með auglýsir ráðið eftir umsóknum um fjármögnun
eða styrki til rannsóknarverkefna á framangreindu sviði.
Bæði getur verið um að ræða heildarfjármögnun eða
þátttöku í kostnaði.
Umsóknir þurfa að berast á tilskildum eyðublöðum fyrir
1. apríl 2005. Unnt er að nálgast eyðublöðin á heimasíðu
Vegagerðarinnar:
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/pages/rannum_umsokn.html
Athygli er vakin á því að umsækjendur þurfa að fylla
eyðublaðið út beint á netinu. Hluta þess fjármagns sem
er til ráðstöfunar verður nú varið til verkefna sem RANNUM skilgreinir, þannig að minna fé verður veitt til verkefna sem sótt er um.
Nánari upplýsingar veita Hreinn Haraldsson framkvæmdastjóri þróunarsviðs Vegagerðarinnar, hreinn.haraldsson@vegagerdin.is og Óli H. Þórðarson formaður
Umferðarráðs, olih@umferd.is.

Claas traktorinn er til sýnis hjá MF þjónustunni
Grænumýri 5. 270 Mosfellsbæ kl. 08.30 til 16.30
mánudaginn 14 mars

Þjónustu- og rekstrarsvið
Frekari upplýsingar er að finna á
www.tjonabilar.is

Ráðhúsi Reykjvíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík
Sími 563 2115 / 563 2116 • Bréfsími 563 2111

ÚTBOÐ

Netfang: utbod@reykjavik.is

ÚTBOÐ
F.h. Fasteignastofu Reykjavíkurborgar:
Langholtsskóli, endurskipulagning innanhúss –
stjórnunarálma.
Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000, frá kl. 10:00, þann
14. mars 2005, í afgreiðslu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 30. mars 2005 kl. 10:00, í Ráðhúsi
Reykjavíkur.
10523

Þjónustu- og rekstrarsvið
Ráðhúsi Reykjvíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík
Sími 563 2115 / 563 2116 • Bréfsími 563 2111
Netfang: utbod@reykjavik.is

ÚTBOÐ

Færanlegir áhorfendapallar og sæti fyrir nýja svið
Borgarleikhússins.
Útboðsgögn fást í afgreiðslu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 4. apríl 2005 kl. 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
10524
Nánari upplýsingar um verkin er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

10516

Viðey – Áætlunarsiglingar.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, í afgreiðslu Ráðhúss
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 30. mars 2005 kl. 15:30, í Ráðhúsi Reykjavíkur.
10517

Nánari upplýsingar um verkin er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Háskóli Íslands – Háskólatorg
Forval – 13827
Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Háskóla
Íslands, óskar eftir áhugasömum alverktökum,
til að taka þátt í forvali, vegna alútboðs á
Háskólatorgi. Í forvali verða hæfni og reynsla
hönnuða og verktaka metnar. Í alútboði verður
eingöngu keppt um hönnunarlausnir, framkvæmdakostnaður hefur verið festur.
Forvalsgögn er að finna á heimasíðu Ríkiskaupa
frá og með þriðjudeginum 15 mars:
www.rikiskaup.is.

F.h. Minjasafns Reykjavíkur:

Viðey – Veitingarekstur í Viðeyjarstofu.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, í afgreiðslu Ráðhúss
Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 30. mars 2005 kl. 15:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Alútboð – Forval

TIL SÖLU

Til sölu verslun sem
selur hljómtæki

Lykildagsetningar:
Skilafrestur fyrirspurna í forvali 5. apríl 2005
Skilafrestur umsókna í forvali 14. apríl 2005
Alútboðsgögn afhent 26. apríl 2005
Skilafrestur tillagna 18. ágúst 2005

Möguleiki á samstarfsaðila eða meðeiganda.
Áhugasamir sendi upplýsingar í afgreiðslu Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, merkt
„Hljómt/verslun“ eða á hljomur63@visir.is

RÍKISKAUP

- Útboð skilar árangri!
Borgatún 7 • 105 Reykjavík
Sími 530 1400 • Fax: 530 1414
Veffang: www.rikiskaup.is • netf.: rikiskaup@rikiskaup.is

[ opin hús ]
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FASTEIGNIR

Skipholt 49 – opið hús

FASTEIGNASALA

94,1 fm góð 4ra herbergja ibúð á 4. hæð
auk 21,4 fm bílskúrs.
Íbúðin skiptist í parketlagt
hol, eldhús með upprunalegri
innréttingu og borðkrók,
flísalagt baðherbergi með
baðkari, parketlagða stofu
með suð-vestur svölum og
þrjú parketlögð svefnherbergi með skápum. Nýtt
eikarparket á íbúðinni. Hús
nýlega málað að utan. 5355.
V. 18,5 m.
Guðberg tekur á móti gestum í dag milli
16.00 og 18.00, sími 698-5575.

☎ 533 4800

Björn Þorri hdl., lögg. fastsali,
Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

Laugavegur 182 • 105 Rvík •
Fax 533 4811 • midborg@midborg.is

fyrir þig!

Dan V.S. Wiium hdl.,
lögg. fasteignasali

ÁRMÚLA 21

SÍMI 533-4040
FAX 533-4040
www.kjoreign.is

NÚPALIND-LYFTUHÚS
Íbúð á 5. hæð í nýlegu
húsi sem er klætt að
utan. Flísar á gólfum.
Mahoný innréttingar.
Skápar í báðum herb.
og á baði. Suðursvalir.
Glæsileg íbúð í vönduðu
húsi.
Verð 20.2 millj.
nr. 5032

180 fm endaraðhús á þremur hæðum
með innbyggðum 20 fm bílskúr og 50 fm
útleiguíbúð í kjallara, samtals rúmir 250 fm.
Nánari lýsing: Komið er inn af plani í flísalagt anddyri
með skápum, innaf er flísalögð gestasnyrting. Hol. Eldhús með viðarinnréttingu borðkrók og fínum tækjum.
Stofa og borðstofa björt með útsýni yfir Voginn. Stigahús.
Á efri hæð eru þrjú herbergi með skápum. Fjölskyldurými/garðskáli með upptekin loft og utangengt á
suður svalir. Rúmgott baðherbergi flísalagt í hólf/gólf
með uppteknu lofti, sturtuklefa og baðkari og góðri
innréttingu.
Í kjallara er annars vegar 2ja herbergja íbúð með sér
inngangi sem saman stendur af herbergi, elhúsi með
borðkrók, baðherbergi með tengi fyrir þvottavél, stofu
og flísalögðu anddyri og hinsvegar er stórt herbergi,
þvottahús og geymsla sem tilheyra efri hæð.
Vel staðsett húseign í góðu standi

100%

þjónusta

Guðmundur Andri | sími: 8 200 215 | gandri@holl.is
Davíð | sími: 846 2792 | david@holl.is | www.holl.is

OPIÐ HÚS

Álakvísl 61 2. hæð t.h. milli 13–15

|

Tákn um traust

595 9016
Beinn sími

Björn Daníelsson, hdl. og lögg. fasteignasali

Sveinbjörn Freyr
Gsm 895 7888
sveinbjorn@holl.is

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 14-15
LÓMASALIR 14 - VÖNDUÐ 3JA. HERB ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ

Vorum að fá í einkasölu stórglæsilega, 115 fm endaíbúð á 2. hæð
auk ca 20 fm í risi samt: ca 125 fm (stærri gólfflötur) og ca 30 fm
stæði í lokuðu bílskýli. Íbúðin er með sér inngangi og öll ný uppgerð (allt nýtt) nýtt parket pg flísar á gólfum, o.fl. Mikið útsýni.
Íbúðin er til afhendingar nú þegar. Verð 29,7 millj.

BORGARFASTEIGNIR
HLÍÐARSMÁRA 9 • 201 KÓPAVOGI
SÍMI 561 4270 • GSM 896 2340

91,2 fm. íbúð með sérinngang. Glæsilegt
eldhús, Mahogny innréttingar og vönduð
eldhústæki. Parket á gólfum, Mahogny innihurðar og fataskápar. Glæsilegt flísalagt baðherbergi, sér
þvottaherbergi. 10 fm svalir með mikið útsýni til vesturs. Stæði í
bílageymslu, sérgeymsla. Þessa íbúð verður þú að skoða. Sveinbjörn Freyr tekur á móti þér í dag frá kl. 14.00. Verið velkomin.
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FASTEIGNIR

SÍMI 565 8000
SÍMI 533 6050
Bæjarhraun 22
Suðurlandsbraut 20

Hamraborg 20A • 200 Kópavogur
www.husalind.is
Sími 554 4000 • Fax 554 4018
Email: husalind@husalind.is

Hamraborg 20A • 200 Kópavogur
www.husalind.is
Sími 554 4000 • Fax 554 4018
Email: husalind@husalind.is

Sveinbjörg B. Sveinbjörnsd., löggiltur

Sveinbjörg B. Sveinbjörnsd., löggiltur

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14–16

fasteignasali og hdl., Guðbjörg G.
00-16.00
Sveinbjörnsd., sölufulltrúi.

fasteignasali og hdl., Guðbjörg G.
00-16.00
Sveinbjörnsd., sölufulltrúi.

áOpiðúhús í dag
Álffrá 15:00-17:00

áOpiðúhús í dag
Álffrá 14:00-15:00
Holtsgata 21

Hjallasel 7

2-3ja herb. 58,2 fm ósamþykkt
risíbúð á 5. hæð við Holtsgötu í
Reykjavík. Íbúðin skiptist í svefnherbergi með innbyggðum skápum á heilum vegg, velux felligluggar, eldhús með snyrtilegri eldri innréttingu og innbyggðum skápum.
Stofa með tveimur felligluggum
og inn af stofu er annað herbergi
sem hægt er að nota sem svefnherbergi eða vinnuherbergi. Baðherbergi með flísum á gólfi og
veggjum og góðum glugga. Þetta
er íbúð þar sem öllu er haganlega
fyrirkomið.

HVASSALEITI 12 – JARÐHÆÐ
Í dag býðst þér að koma og skoða þessa fallegu 78,7fm tveggja herbergja mikið endurnýjuðu íbúð. Nýlegt fallegt eldhús, ný flísalagt
baðherbergi og nýleg gólfefni. Gengið úr stofu út á sér verönd í garði.
Hérna eru öll rými stór. Sér þvottahús í íbúð. Gott hús. Íbúðin getur
losnað fljótt. Verð 13,9 millj. Þóra tekur vel á móti ykkur í dag milli
kl. 14 og 16.

Runólfur Gunnlaugsson • lögg. fasteignasali

www.hofdi.is

533 4300

564 6655

Fjölskylduhús. 238 fm endaraðhús með suðurgarði og stórri timburverönd í
suður og vesturátt. Í húsinu er í dag sjö svefnherbergi, sólstofa, stofa, eldhús
og stór borðstofa, baðherbergi og stórt, rúmgott sjónvarpshol og bílskúr. Löggiltur fasteignasali frá Húsalind fasteignasölu verður á staðnum og sýnir
áhugasömum kaupendum eignina. Ásett verð 35,7 millj.

Salómon Jónsson
Lögg. fasteignasali
Vilhjálmur H. Haraldsson
Lögg. fasteignasali

533 4300

Stóragerði

Góður fjárfestingarkostur

Viggó Sig. sími : 594-5050 / 824-5066
e-mail : viggo@akkurat.is

Upplýsingar gefur Þóra í síma 594-5015 eða 822-2225.

564 6655

Salómon Jónsson
Lögg. fasteignasali
Vilhjálmur H. Haraldsson
Lögg. fasteignasali

4ra herbergja rúmgóð og
björt mikið endurnýjuð íbúð
með sér suðurgarði.

Björt og rúmgóð íbúð miðsvæðis í Reykjavík með
skjólsælum suður svölum.
Verð 18.200.000

SÓLBAÐSTOFA
Í KÓPAVOGI,
stofan
vel rekinleigusamning.
og rótgróin. Afí nýlegu og viðhaldslitlu
húsi
meðer góðum
greiðsla með góðum innréttingum, 6 nýlegir Ergoline bekkir þar af
Verð
24
millj.
Ákvílandi
eru
14
millj.
í
góðu
einn túrbóbekkur, 6 sturtur og vatnsgufa. Þvottahús meðláni
þvottavél
og þurrkara. Aðstaða til naglaásetninga.
Nánari uppl. Langtímaleigusamningur
með forleigurétt, hagstæð húsaleiga. Gott viðskiptatækifæri.

Löggiltur fasteignasali frá Húsalind fasteignasölu verður á staðnum og sýnir áhugasömum kaupendum eignina. Sveinbjörg s. 867 2928.

Stíflusel

3ja herbergja með bílskúr

Sólbaðstofa í góðum rekstri

Ásett verð kr. 8,3 millj.

Mjög stutt í alla þjónustu.

SKIPHOLT – 105 RVK.

SKIPHOLT – 105 RVK.

Góður fjárfestingarkostur

ÞRJÚ VERSLUNARRÝMI TIL SÖLU í húsi sem er allt
ný
standsett.
Rýmin eruhúsi
frá 77,8–99,6
Skilast rúmí nýlegu
og viðhaldslitlu
með góðumfm.
leigusamning.
lega Verð
fokheld
með
rafmagnstöflu
og
aðgengi
24 millj. Ákvílandi eru 14 millj. í góðu að
lánipípulögnum. Miklir möguleikar í boði og hægt að hanna
Nánari
rýmin eftir eigin höfði.
Góð uppl.
staðsetning við eina fjölViggó
Sig.
sími
:
594-5050
/ 824-5066
förnustu götu í Reykjavík.
VERÐ FRÁ
13.0 millj.
e-mail : viggo@akkurat.is

GLÆSILEG 2JA HERB. 93,5 FM. ÍBÚÐ Á 2. HÆÐ,
án
gólfefna
í lyftuhúsi sem
ný góðum
standsett.
Sérinng. af
í nýlegu
og viðhaldslitlu
húsiermeð
leigusamning.
svölum.
Eikarinnréttingar
og
glæsileg
stáltæki
Verð 24 millj. Ákvílandi eru 14 millj. í góðu lánieru í
íbúðinni. Sérmerkt stæði fylgir og sér geymsla. Húsið
Nánari
er klætt að utan með
áli oguppl.
báruðu alusinki. Frábær
Viggó
Sig.
sími
staðsetning. VERÐ 20,5: 594-5050
millj. / 824-5066
e-mail : viggo@akkurat.is

Góður fjárfestingarkostur

Grímsnes - Ásgarður
Glæsilegt ný heilsárshús með gestahúsi.
HALLA UNNUR HELGADÓTTIR LÖGG. FASTEIGNASALI

Veisluþjónusta til sölu!
Landsþekkt veisluþjónusta í fullum
góðum rekstri, sannarlega ein af þeim
stærri í þessum geira. Mikil viðskipti
bókuð framundan, einn besti tíminn.
Gott og vant starfsfólk. Einstakt tækifæri
fyrir duglega aðila. Upplýsingar ekki veittar
í síma aðeins veittar á skrifstofunni.

Við erum hér til húsa – á 4. hæð að Lynghálsi 4. Gengið er inn á 2. hæð.

OPIÐ 12–14 ALLA SUNNUDAGA
Mikið af nýbyggingum á skrá, heitt á könnunni.

Góður fjárfestingarkostur

Verið velkomin og fáið ráðleggingar hjá fagfólki.

í nýlegu og viðhaldslitlu húsi með góðum leigusamning.
Verð 24 millj. Ákvílandi eru 14 millj. í góðu láni
Ná

i

l

Vorum að fá í einkasölu
glæsileg ný 70-75 fm
bjálka og timburhús í
hinu eftirsótta Ásgarðslandi í Grímsnesi. Húsin
standa á 0,7–1 ha eignarlöndum og eru til afhendingar strax eða eftir samkomulagi fullbúin í hólf og
gólf eða fokheld að innan. Húsunum fylgja ca 16 fm gestahús, stór verönd kringum húsin, heitur pottur, heitt vatn
(hitaveita), rafmagn og fl. Hús til afhendingar strax er með
öllum húsbúnaði, húsgögnum og tilbúið til notkunar.
Einnig getur fylgt með leigusamningur við traust stór fyrirtæki 16-26 vikur sem gefa mjög góðar tekjur. Verð fyrir
fullbúið hús (utan sem innan) með öllu. 16,5 millj. Verð
fullb. utan fokhelt að innan 12,5 millj. Allar nánari uppl.
gefur Ingólfur Gissurarson hjá Valhöll fasteignasölu í
Gsm:896-5222.

I
Ingólfur G.Gissurarson, logg. fast.

www.valholl.is
-Opið virka daga frá kl. 9-17.30.
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Fasteignastofa

ÁSBJÖRN JÓNSSON HDL. OG LÖGGILTUR FASTEIGNA OG SKIPASALI
Fasteignastofa Suðurnesja • Hafnargötu 51-55 • Reykjanesbæ Sími 420-4050 • Fax 420-4049 • Gsm 864-3802

S u › u r n e s j a
BALDURSGATA - 230 REYKJANESBÆR

FAXABRAUT- 230 REYKJANESBÆR

MÁVABRAUT – 230 REYKJANESBÆR

Gott 251,8m2 atvinnu- og skrifstofuhúsnæði í miðbæ Reykjanesbæjar. Góð lofthæð, nýfleytt gólf í sal og skrifstofu, nýtt
gler í gluggum. Nýlegar hitalagnir og ofnar.
Tilboð óskast.

88m2 3ja herbergja íbúð á 1 h. Íbúðin skiptist í eldhús, stofu,
baðherbergi og 2 svefnherbergi. Nýleg innrétting á baði, flísar á
gólfi og baðkar. Nýlegt plastparket á gólfum. Pláss fyrir þvottavél á baði. Nýlegur sólpallur og afgirtur garður. Húsið var klætt
og einangrað að utan fyrir um fjórum árum og bílastæði hellulögð. Íbúðin er laus. Opið hús í dag frá kl.13.00-13.30.
Verð: 8,0 millj.

Góð 3ja herb. 67m2 íbúð á 3.hæð. Flísar á forstofu, fataskápur,
parket á eldhúsi, stofu, svefnherbergjum og þvottahúsi. Skápur í hjónaherbergi. Ný innrétting í baðherbergi. Skipt hefur
verið um gler í gluggum og húsið málað fyrir ca. 2 árum. Stutt
í skóla, verslun, íþróttasvæði og akademíu.
Opið hús í dag frá kl. 13.30-14.00.
Verð: 7,5 millj.

BREKKUSTÍGUR - 260 NJARÐVÍK

FÍFUMÓI – 230 REYKJANESBÆR

VALLARGATA – 245 SANDGERÐI
Góð 5 herb. 102m2
e.h. Hvít plastlögð
innrétting í eldhúsi,
þvottahús þar inn af,
nýlegar flísar og parket á öllum gólfum.
Skápur í hjónaherbergi. Baðherbergi
flísalagt, baðkar. Nýlegt járn á þaki og nýlega málað að utan.
Opið hús í dag frá kl.
13.00-13.30.
Verð: 8,9 millj.

Góð 142m2 4ra herb. n.h.. Þrjú herbergi, sjónvarpshol, stofa,
eldhús og baðherbergi. Þvottahús og herbergi í viðbyggingu.
Skápar í öllum herbergjum. Parket og flísar á gólfum. Teppi á
hjónaherbergi. Geymsla í kjallara sem gengið er í utan frá. Afgirtur og gróinn garður. Vel staðsett, stutt í skóla og verslun.
Verð: 13,7 millj.

Mjög góð 134m2 4ra herb. íbúð á efri hæð í fjórbýli. Sér inngangur. Góð eldhúsinnrétting, parket og flísar á gólfum.
Þvottahús inn af eldhúsi. Skápar í herbergjum. Vinsælar íbúðir, stutt í verslun. Opið hús í dag frá 14.00-15.00.
Verð: 13,4 millj.

ÓSKUM EFTIR
Einbýlum, par og raðhúsum á Suðurnesjum, mikil eftirspurn. Einnig höfum við kaupanda að nýbyggingum og húsum í smíðum á öllum byggingarstigum.

GUNNAR JÓN YNGVASON

BJÖRGVIN ÓSKARSSON
RÁÐGJAFI Í
ATVINNUHÚSNÆÐI
VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR MBA
S. 82I 5160

LÖGGILTUR FASTEIGNA
& FYRIRTÆKJASALI

BORGARTÚN 28, 2HÆÐ • SÍMI: 588 5160 • WWW.fyrirtaekjasala.is

GLÆSILEGT Í SKÓGARHLÍÐ.
Höfum til leigu í einu af glæsilegustu skrifstofuhúsnæðum landsins, um 400 m2 (nýtanlegt flatarmáli), sem skiptist í 280 m2
rými þar sem eru 5 skrifstofur, 1 fundarherbergi, opið vinnurými, elhdús, tækjarými
og skjalageymsla, 80 m2 rými sem eru 1 skrifstofa, opinn vinnusalur tækjaherbergi, og 30 m2 rými semer fundarherbergi. Vandaðir linoleum dúkar á gólfum,
kerfisloft meðinnfelldum lýsingum, fullkomnar fjarskiptalagnir. Öll aðstaða í húsinu er 1.flokks m.a. mötuneyti og stærri fundarsalir með öllum búnaði. Leiguverð
er kr. 1500 á brúttó-m2. Um 310 m2 af húsnæðinu eru til afhendingar þann 1.
maín.k. og rest þann 1. júní n.k. Öll rýmin eru innréttuð með kerfisveggjum og því
auðvelt að breyta. Möguleiki á sérinngangi. Teikningar á skrifstofu

SKÚLAGATA 300 M2.
Í fallegu og vel sýnilegu húsi með frábæru
útsýni, um 300 m2 fullinnréttað glæsilegt
rými á jarðhæð með útsýni til Esjunnar.
Skiptist í 5-6 skrifstofur og fundarherbergi.
Tveir inngangar eru að rýminu og hægt að
hafa sérinngang. Linoleum dúkar á gólfum,
kerfisloft með innfelldum lýsingum, fullkomnar fjarskiptalagnir, kortalæsingar. Leiga 360 þús. Teikningar á skrifstofu. .

ATVINNUHÚSNÆÐI
KLETTHÁLS - LEIGA - KAUP. Nýtt
glæsilegt og stílhreint stálgrindarhús, á
þessum frábæra og eftirsótta stað, stór
lóð, fjöldi bílstæða. Húsnæðið er til leigu
og sölu. Húsnæðið er með um 1200 m2
gólfflöt og auk 500 m2 milligólf. Framkvæmdir eru að hefjast og afhending er
eftir nánara samkomulagi.

ÞVERHOLT 239 M2.
Gott verslunar- eða þjónustuhúsnæði á
götuhæð í glæsilegu húsnæði, góð aðkoma, gott auglysingagildi. Laust strax,
sér bílastæði bakatil. Óskað er eftir verðtilboði í eignina.

DVERGSHÖFÐI 500 M2.
Mjög vel staðsett atvinnuhúsnæði með
innkeyrsluhurð 3,2 m, til leigu um 500 m2
og ER LAUST NÚ ÞEGAR! Staðsetning er
áberandi við eina af fjölförnustu götum
bæjarins, aðkoma á tvo vegu. Húsnæðið
og staðsetningin býður uppá fjölmarga
spennandi möguleika.

AUSTURSTRÆTI.
Talið um 98 m2 brúttó skrifstofuhúsnæði
á 3. hæð. Linoleum dúkur á gólfi og tölvulagnir til staðar. Sameiginlegt salerni og
kaffistofa. Rýmið er afstúkað í 2 góðar
skrifstofur og opið vinnurými.

• gjy@fyrirtaekjasala.is

ASKALIND 215 M2.

HVALEYRARBRAUT 105 M2.

Mjög vel innréttað um 215 m2 innkeyrslubil á jarðhæð. Nýlegt hús og vel staðsett.
Húsnæðið hentar sérlega vel heildsölum.
Laust fljótlega.

Til leigu í nýlegu húsnæði, með góðri
stærð á innkeyrsluhurð og lofthæð rýmisins um 4 metra. Lóðin er malbikuð. Leiga
84 þús.

VEGMÚLI 130 - 150 M2.
Verslunar- og þjónusturými á 2. hæð og
skrifstofurými á 3. hæð til leigu í vel viðhöldnu og vel staðsettu verslunar- og
skrifstofuhúsnæði. Rýmin er opin vinnurými og afstúkuð eldhúsaðstaða. Kerfisloft með innfelldum lýsingum. Innréttað
að óskum leigutaka.

SKÚLAGATA 149 M2.
Húsnæðið, til sölu, er á götuhæð, sérbílastæði í bílageymslu fylgir, mikið gluggahaf,
mikilir möguleikar á góðum merkingum, flott
þekkt hús. Verð 20 millj. Laust nú þegar.

HÓLMASLÓÐ.
Til leigu, Á jarðhæð eru verslunarrými 182
m2 og 205 m2 með innkeyrsluhurð á
hlið, hægt er að sameina jarðhæðina í eitt
rými með auðveldum hætti. Á 2. hæð eru
laus skrifstofu- og þjónusturými, 35 m2,
74 m2 og 125 m2. Öll rými hafa aðgang
að sameiginlegu eldhúsi sem eru tvö á
hæðinni og góðri sameiginlegri salernisaðstöðu. Tölvu- og símalagnir.

FYRIRTÆKI TIL SÖLU
FJÖLMIÐILL þekkt nafn með sterka-

TUNGUHÁLS 140 M2.

stöðu á markaði, rekstur í fullum gangi.

Flott og vandað skrifstofuhúsnæði á 4.
hæð í nýlegu húsnæði. Opið vinnurými og
aflokað fundarherbergi. Stórar svalir með
æðislegu útsýni. LAUST!

ÞVOTTAHÚS efnalaug þekkt og vinsælt

AUÐBREKKA.
Skrifstofu- /atvinnuhúsnæði á 2. hæð
(efstu) á þessum frábæra stað. Samtals er
hæðin 400 m2 en auðvelt að stúka niður í
smærri einingar. Glæsilegt útsýni yfir
Fossvoginn og til fjalla. Húsið er nýmálað
að utan og í góðu mjög góðu viðhaldi.
Eigandi væri tilbúinn að innrétta alla hæðina leigutaka að kostnaðarlausu, til
trausts leigutaka m.v. langtíma binditíma
leigusamnings. Húsnæðið getur verið
laust fljótlega.

EYRARTRÖÐ - INNKEYRSLUBIL.
Til leigu eða sölu fullbúin glæsileg rými frá
75 - 85 m2 innkeyrslubil, ásamt 20 m2
milligólfum, auk hlutdeildar í sameign.
Húsnæðið er allt meira og minna endurbyggt, lóð verður malbikuð og fullfrágengin. Aðkoman og staðsetning hússins
er mjög góð. Tilvalið fyrir einyrkja. Upplýsingar gefur Björgvin.

þvottahús , með mikinn og góðan búnað ,
stór hópur traustra fastra viðskiptavina
bæði fyrirtækja og einstaklinga verð 10
millj

BÍLA OG SPRAUTUVERKSTÆÐI í
eigin húsnæði , 25 ár í rekstri, sprautuklefi
3,5*6m, bílalyfta, mikið af öðrum tækjum
og búnaði. Verð með húsnæði aðeins kr
12,9 millj

SKYNDIBITAKEÐJA í góðum vaxandi
rekstri, topp framlegð, egin innflutningur,
mjög þekkt nafn, traustur rekstur, gott
starfsfólk. ATH: upplýsingar aðeins á
skrifstofunni.
MATSALA opið 8-16 virka daga gott
húsnæði, þekktur staður í stóru iðnaðar
og þjónustu hverfi, góður búnaður, flott
tækifæri fyrir duglega aðila
GRILLBÍLALÚGA með 2 bílalúgum,
topp aðstaða og búnaður við eina mestu
umferðaræð höfuðborgarinnar
SPORTVERSLUN í góðri öflugri verslunarmiðstöð traust samvinna við íþróttafélög, mikill og góður rekstur , gott húsnæði á góðum stað í húsinu, byggir á yfir
10 ára sögu.

BILLJARD SPORTBAR flott og gotthúsnæði, toppbúnaður, 4 snókerborð, 4
poolborð, breiðtjald, öl og gleði
STÓR VIDEOSÖLUTURN með grilli,
góð staðsetning í Hafnarfirði við iðnaðar
og athafnasvæði og mikla og fjölmenna
íbúðarbyggð, topp rekstur sem selst
vegna veikinga verð aðeins 7 millj.

BÍLALÚGUVEITINGASTAÐUR vaxandi rekstur nú ca 45 millj m/vsk á ári ,
selst vegna veikinda verð aðeins kr
6.900.000,-

VILTU VERA MEÐ REKSTUR Á LANDSBYGGÐINNI ? HÖFUM Á SKRÁ NOKKURT ÚRVAL VEITINGASTAÐA Á GÓÐUM STÖÐUM

HÁRSTOFA góður rekstur , flott stað-

MIKILL FJÖLDI
TÆKJA Á SKRÁ.

setning, ca 2 störf laust fljótt

ANNARA

FYRIR-

FISKVERSLUN í smá verslunarkjarna í
miðju stóru íbúðarhverfi, stöðugur rekstur

BÍLAÞJÓNUSTA verkstæði, smurning
og dekkjaþjónusta, þekkt nafn á góðum
stað, mikill og góður búnaður.

Láttu Viðskiptafræðing MBA og löggiltan fyrirtækjasala með yfir 10 ára
reynslu aðstoða þig
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Opin hús
Gnoðarvogur 16 - 104 Rvk

Sæviðarsund 15 - 104 Rvk

Kl. 13 - 13.30

14.700.000

Kl. 15 - 15.30

22.700.000

Björt og falleg 3ja herb. 74 fm íbúð á 4.
hæð í mjög snyrtilegu fjölbýli. Nýlega
endurnýjað baðherbergi. Eldhús endurnýjað að hluta. Mjög gott útsýni. Helga
Margrét tekur á móti gestum.

Sérlega falleg 3ja - 4ra herb 116 fm íbúð
með sérinngangi á efri hæð í fjórbÑlishúsi. Að auki er 25 fm innbyggður bílskúr. Eigninni fylgir stúdíoíbúð í kjallara.
Hafsteinn tekur á móti gestum

Flúðasel 42 - 109 Rvk

Hraunbær 76 - 110 Rvk

Kl. 15- 15.30

17.900.000
4-5 herb. 99,4 fm íbúð á 1. hæð auk
ca 11 íbúðaherb/geymslu í kjallara
og 32,2 fm stæðis í lokaðri bílageymslu. Barnvænt og gróið hverfi
með skóla og leikskóla í næsta nágrenni. ÍBÚÐIN ER LAUS! Inga
Helma tekur á móti gestum.

Kl. 16.30 - 17

17.900.000
MEÐ AUKAHERB.! Mjög góð 5 herb. 124
fm íbúð á 2. hæð með auka herb. í kjallara með aðgangi að baðherb. sem er í útleigu. Öll sameign í góðu standi og stutt í
alla þjónustu. Auðunn tekur á móti gestum. Ath! Sigríður á bjöllu.

Túngata 44 - 101 Rvk
Kl. 16 - 16.30

13.900.000
56 fm. 3ja herbergja kjallaraíbúð með
sérinngangi í námunda við miðbæjinn.
Eignin er mikið uppgerð m.a. skólp, rafmagn og lagnir endurnýjað. Stutt í alla
þjónustu og 5 mín. gangur í miðbæjinn.
Ríkharður tekur á móti gestum.

Hraunbær 68 - 110 Rvk
Kl. 15 -15.30

16.800.000

Góð 4ra herb 95 fm íbúð á 1. hæð í
fjölbýli sem búið er að taka allt í gegn
og lítur mjög vel út. Nýleg eldhúsinnrétting og tæki. Margrét tekur á móti
gestum.

Draumahús ehf • Brynjólfur Hjartarson hdl. og Sigurður J. Sigurðsson, löggiltir fasteignasalar
Mörkin 4 • 108 Reykjavík • Sími 530 1800 • Fax 530 1801 • www.draumahus.is • draumahus@draumahus.is

BYLTING Á FASTEIGNAMARKAÐI
55% FLEIRI LESENDUR
Gallup framkvæmir tvær stórar fjölmiðlakannanir á ári.
Súluritið hér að neðan sýnir breytingu á lestri fasteignablaða
í könnunum síðasta árs.

Allir landsmenn
54% fleiri lesendur

FB-okt. 04

MBL-okt. 04

FB-mars 04

MBL-mars 04

FB-okt. 04

MBL-okt. 04

FB-mars 04

MBL-mars 04

Samanburður á lestri fasteignablaða Fréttablaðsins og Morgunblaðsins

25-54 ára
heimilistekjur meira en 400 þús/mán
55% fleiri lesendur

Það er ekki dýrara að auglýsa í fasteignablaði FB þrátt fyrir að blaðið nái til helmingi
fleiri landsmanna en keppinauturinn.

Er fasteignin þín auglýst á réttum stað?
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[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 15

550 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

(VP-114) Chrysler PT-Cruiser Limited
2.4, árg. 02, ek. 49 þ.km., sjálfsk., svartur, leður, sóllúga o.m.fl. Verð
2.480.000.- Opið einnig sunnudag 13
mars frá kl. 12-16.

ÞESSI FER VEL MEÐ ÞIG....LEXUS IS200, árg.12/2000, ek.69þ.km. Sjálfskiptur, álfelgur, ofl. V:1.690þ.
(áhvíl.ca.900þ.) Bíllinn er til sýnis og
sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi 11, (á nýja
gríðarstóra bílasölusvæðinu) S:5621717. Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

Ert þú að selja bíl?

Hyundai Accent. Nýskr. 06/2000,
1500cc, 3ja dyra, 5 gíra, blár. Ekinn 87
þ. Verð 590.000. UK-441. B & L. S. 575
1230.

HYUNDAI SONATA. Nýskr: 05/2000,
2000cc, 4 dyra, sjálfskiptur, svartur, ekinn 53 þ. Verð: 950.000. PH-841. B & L.
S. 575 1230.

SUBARU IMPREZA WRX. Nýskr:
12/2002, 2000cc, 4 dyra, Fimmgíra,
Grænn, Ekinn 26 þ Verð: 2.370.000.
OZ-432. B & L. S. 575 1230.

Bílalíf
Klettháls 11, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
www.bilalif.is

Hyundai Getz. Nýskr. 01/2003, 1300cc,
4ra dyra, beinskiptur, rauður, ekinn 27
þ. Verð 1.050.000. OB-050. B & L. S.
575 1230.

Hyundai Getz. Nýskr. 01/2004, 1600cc,
4ra dyra, beinskiptur, blár, ekinn 24 þ.
Verð 1.290.000. TV-927. B & L. S. 575
1230.

KIA PRIDE. Nýskr: 09/2000, 1300cc, 5
dyra, fimmgíra, hvítur, ekinn 49 þ. Verð:
430.000. TH-924. B & L. S. 575 1230.

LAND ROVER DISCOVERY. Nýskr:
01/2003, 2500cc, 5 dyra, sjálfskiptur,
ljósbrúnn, ekinn 114 þ. Verð:
3.490.000. RE-331. B & L. S. 575 1230.

GPS tæki er góð fermingargjöf. Styðjum
útivist ungs fólks. Magellan GPS tæki
eru á verði frá 16.900.- kr . Sjá nánar á
heimasíðu okkar www.aukaraf.is

AMG Aukaraf
Dalbrekka 16, 200 Kópavogur
Sími: 585 0000
www.aukaraf.is

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík
Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

Bílar til sölu
TOYOTA RAV4. Nýskr: 02/2004, 2000cc,
5 dyra, fimmgíra, grár, ekinn 26 þ. Verð:
2.650.000. TZ-490. B & L. S. 575 1230.

VOLKSWAGEN GOLF. Nýskr: 10/1997,
1600cc, 5 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn
106 þ. Verð: 590,000. SF-677. B & L. S.
575 1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.
Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Nýr ‘05 Chrysler Town & Country Ltd.
3,8L Leður, 4 armstólar,fellanleg sæti í
gólf, 7 manna, álfelgur, rafknúnar hurðir ofl. Til sýnis á staðnum. Rétt verð um
5.500 þús. Tilboðsverð: 3.990 þús.

Til sölu BMW X 5 sport. Árgerð 2004.
Ek. 7 þús. Nýskráður 11/2004. Næsta
skoðun 2006. Verð 6,4 millj. Skipti ekki.
Bensín knúinn. Skráður 5 manna. Sjálfskiptur, 3000cc slagrými. 5 dyra. 4 sumardekk. Uppl. í s. 699 5008.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Toppurinn í flotanum, til afhendingar
strax. Ford Mustang Premium árg. 2005
m. aukahl. Einnig Ford King Range F350
árg 2005. Uppl. Gilli s. 899 5707.

BMW 316I. Nýskr. 07/2000, 1600cc, 4ra
dyra, 5 gíra, dökkgrár, ekinn 82 þ. Verð
1.690.000. LZ-546. B & L. S. 575 1230.
Hyundai H1. Nýskr. 06/1998, 2500cc, 5
gíra, rauður, ekinn 136 þ. Verð 570.000.
YT-974. B & L. S. 575 1230.

MITSUBISHI CARISMA. Nýskr: 06/2000,
1600cc, 4 dyra, sjálfskiptur, ljósblár, ekinn 75 þ. Verð: 920.000. AX-286. B & L.
S. 575 1230.

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

Daihatsu Cuore. Nýskr. 08/2000,
1000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, rauður, ekinn 49 þ. Verð 490.000. UX-289. B & L.
S. 575 1230.

Hyundai Santa Fe. Nýskr. 06/2001,
2700cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn
54 þ. Verð 1.890.000. RK-414. B & L. S.
575 1230.

OPEL ZAFIRA-A. Nýskr: 04/2000,
1800cc, 5 dyra, sjálfskiptur, rauður, ekinn 106 þ. Verð: 1290,000. VJ-142. B &
L. S. 575 1230.

Toyota Landcruiser dísel Turbo módel
1987 44” breyttur, læstur,loftpúðar og
fl. Verð kr. 980,- þús

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik
Sími: 567 2357
www.vikurverk.is

Subaru Legacy st nýskr 07/03 m/dráttarkrók og álfelgur. Bílalán getur fylgt
uppl í s:893 7871

Nýr Ford 350 Lariat Luxury. Vsk. bíll, ek.
1200 km. Með topplúgu, pallhúsi, plast
í palli. Verð 4.750. Uppl. í s. 898 0066.

Ford Focus. Nýskr. 03/2002, 5 dyra,
sjálfskiptur, ekinn 60 þ. Verð 1.390.000.
OI-294. B & L. S. 575 1230.

Hyundai Accent. Nýskr. 07/1999,
1500cc, 4 dyra, sjálfskiptur, dökkblár,
ekinn 72 þ. Verð 590.000. ST-716. B &
L. S. 575 1230.

Komdu þá strax í dag, sýndu okkur
hann og skráðu hann hjá okkur. Þá
er páskaegg nr. 5 frá Nóa Síríus
þitt! Heimsbílar er traust bílasala
með reynslumikið og duglegt
starfsfólk.
Staðsett á nýju, stóru og
sérhönnuðu bílasölusvæði
við Klettháls. Næg bílastæði
svo hver bill hjá okkur fái
hámarks athygli!

Hyundai Santa Fe. Nýskr. 02/2002,
2400cc, 4ra dyra, beinskiptur, blár /
grár, ekinn 67 þ. Verð 1.850.000. JF552. B & L. S. 575 1230.

RENAULT TRAFIC. Nýskr: 07/2002,
1900cc, 6 dyra, Fimmgíra, Gulur, Ekinn
120 þ. Verð: 1.590.000. TX-718. B & L.
S. 575 1230.

Toyota Lancruiser 90 LX dísel módel
1999 32” dekk ek. 95 þús km. Topp
eintak. Verð kr. 2.390,- millj.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.
Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.
Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

(FH-190) Ford Explorer Sport Track V6,
nýskr. 05/01, ek. 44 þ.m., sjálfsk., d-blár,
leður, sóllúga, lok á palli, stækkanleg
skúffa o.fl. Verð 1.980.000. Opið einnig
sunnudag 13. mars frá kl. 12-16.

Tilboð-Tilboð-Tilboð. Citroen Picasso
Exclusive árg. ‘02. Ásett verð 1.389 þús.
Tilboð 1.180 þús. Ek. 58 þús. Nýl. þjón.
skoðun. Sími 847 9250.
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Korando 2900 túrbó dísel árg. 2000. Til
sölu mjög gott eintak, 33” br. 4x4. tilb
1.190 þ.stgr Skipti skoðuð. Uppl. 861
5655, brynjard@simnet.is.

MMC Lancer árg. ‘94 í fínu standi fyrir
220 þús. Uppl. í s. 691 3569.

Renault Megane 1,6RT árg. 1998. Ekinn
aðeins 82.000. Verð 440 þ. Uppl. í s.
895 9990.

Kia Sportage 1998, ekinn 84.000. Bíll í
topp standi, ný yfirfarinn, ný dekk, gott
eintak. Verð 950.000. Áhv. 800.000.
Uppl. í síma 587 8312 og 659 4402.

Toyota Corolla 1300 XLI árg. ‘94, ek.
148 þús., skoðaður ‘06, í topplagi. Verð
250 þús. stgr. Sími 897 1511 & 894
0067.

MMC Colt ‘97, í topp st., nýsk., ný dekk.
CD. Ek. 150 þ. Selst á 390 þús. S. 895
8898.

Ford F 150 XLT 2004, toppeintak. Verð
3.170 þ. Strg. engin skipti. S. 863 3060.

Honda Civic árg. ‘92, ek. 134 þús., cd,
toppbíll. Ásett verð 190 þús. Uppl. í s.
892 1282.

2 milljónir +

Dodge Dakota ‘92 5.2l ssk. tilvalinn
undir krossara eða sleða, sliskja fylgir
verð 400.000 skoða öll skipti Uppl. í s.
690 7620.

Land Cruiser 90 VX ‘97, ek. 115 þ. Dísil,
sjálfsk., 7 manna. Mjög vel farinn, nýjar
bremsur ofl. 36” dekk og ný 35” á felgum fylgja. Loftdæla, kastarar, krókur ofl.
Tilb. í allt um páskana! Verð 2,5 m.
Uppl. í s. 864 5622.
Nissan Almera Slx 1600 árgerð 99.
Sjálfskiptur ekinn 95þús eins og nýr.
Verð 750þús S. 8635502.

Cherokee ‘89 og
Bens 230E ‘81

Nissan Maxima QX 3.0 - 06/’03, glæsivagn. Ekinn aðeins 12.000 km, V6,
sjálfsk., leðurinnr., sóllúga, 6xCD
magasín. 2.890.000, góður staðgr. afsl.
S. 562 1026 & 821 1026.

Primera ‘93, ek. 218 þús. Gæjalegur bíll.
Þarfnast lagf. Sk. öll skipti. Verð 100
þús. S. 822 4167.

Suzuki Baleno ‘97, ek.81 þ. Ný
tímareim, br.klossar og fl. Aðeins 300þ.
stgr. S. 661 2317.

Peugeot 206 árg. ‘01 til sölu, kittaður
bak og fyrir. Ásett verð 1 mill. fæst á
950 þús. Uppl. í síma 896 1974.

Til sölu Volvo 740 GLE Wagon ‘86 ek.
aðeins 73 þ. míl. 2,3i, aircond, rafm.,
cruiscontrol, 5 gíra, topplúga, leður,(biluð), dráttarkr, sumar/vetrardekk á felgum. Vel með farinn, litamunur á húddi.
Verð kr. 185 þ. stgr. Uppl. í síma 692
8665.

Til sölu Toyota Corolla árg. 2000. Ek.
125þús. Ath sk. á ódýrari. Verð 700 þús.
Uppl. í síma 821 5373.

Til sölu Toyota Carina ‘98 sjálfsk. ekinn
92 þ., ný tímareim. Vel með farinn,
reyklaus bíll. Upplýsingar Ingvar, s. 566
8864 & 693 8084.

Nissan Micra ‘96, 3ja dyra, sjálfsk, ek.
125 þús. km. Verð 250 þús kr. S. 840
2885.

Mitsubishi Lancer “91, ek 200 þús., 1,5,
ssk. í fínu lagi. Verð 150 þús. Uppl í s
663-2064 Ottó.

Til sölu Toyota Avensis ‘98 1600
beinsk., ekinn aðeins 62 þús. Gott eintak. Uppl. í s. 865 7349.

LÍTIÐ EKINN! GRAND CHEROKEE
LIMITED árg. 2000. Ek. 39.000 þ.km.
Topp bíll, mjög vel með farinn. Verð
2.500.000, uppl. í s. 893 1872.

Mjög góður Dodge Ram 4x4 V8. Aðeins
ekinn tæp 94.000. Beinskiptur, einfalt
hús, stór pallur. Er á nýjum dekkjum. vel
hirtur og góður bíll. Engin skipti. Verð
990 þús. Uppl. gsm 863 0300.

MMC L-300 ‘91, bensín, 4x4, ek. 225 þ.
Dr. krók. V. 140 þ. stgr. Vetrardekk. S.
861 7600.

Corolla 12/00 1.4 ltr. 4 dyra, 5 gíra, ekinn 116 þ., Listi 800 þ., Tilb. 690 þ. S.
691 3589

Toyota Carina ‘89 til sölu, mikið endurnýjaður. Gott eintak selst ódýrt, s.
8978443.
Kazuma Fjórhjól 50cc fjórgengis fyrir 510 ára Kazuma chopper 50cc fjórgengis 8+. S 8993847.

Corolla St. árg. ‘95, í góðu lagi. Verð 200
þús. Uppl. í s. 897 8779.

MMC Lancer árg. ‘91, ekinn 168 þús.
Sk. ‘06 án athugas. 3 eig. frá upphafi.
Bíll í góðu standi en þarfnast viðgerðar
á gírkassa. Verð 90 þús. S. 840 3314.
Tilboð. Honda Accord ‘91 til sölu. Fæst
á 120 þús. Uppl. í síma 865 9119.

250-499 þús.

VW Polo ‘95. Ekinn 137 þús. Margt nýtt.
Fínt eintak. Ás. verð 350.000. Sími 893
3397.
5 d. 4x4 Nissan Sunny Wagon 1995 til
sölu. Uppl. í s. 695 1304 & netf. joi@jc.is
350 þús.
VW Golf ‘96. 3ja d., Ek. 120 þús, sk. ‘05.
Verð 290 þús. Uppl. í s. 864 0568.
Til sölu Nissan Micra 1,3 árg 2000, ekinn 167 þús., mikið endurnýjaður, verð
330.000. Uppl. í s. 6617062.

Toyota Corolla ‘99, 1,6, ek. 95 þús. Til
sölu á 750 þús. Einnig Toyota 4Runner
‘85, 38”, loftlæsing. Verð 150 þús. Uppl.
í s. 617 7227.

Peugeot 306 st. ‘98, ek. 105 þ. Áhv.
vaxtalaust lán 400 þ. afb. 16 þ. Fæst
gegn yfirt. á láni+50 þ. S. 696 4380.

Wagoner Limited 2,5 L. Árg. ‘85. Nýjir
bremsudiskar, klossar, skór, dælur, stýrisbúnaður, púst, rafgeymir. rafm. í sætum. Ekinn 100400 mílur. Góður vinnubíll. Verð 125 þ. Uppl. í s. 565 2354 &
896 1494.

Cherokiee Diesel Turbo intercooler árg.
‘90, 33” breyttur. Tilboð óskast. Uppl. í
síma 8404092.
Svartur GMC Duramax Sierra Pickup ‘02
ek. 79 þ. Dísel. 5 manna. Skipti möguleg. S. 840 6816.

Fornbílar
Volvo XC90

Nýskráður 06/’03, 5 dyra, 7 manna,
sjálfskiptur, topplúga, leður o.fl. o.fl. Ekinn 25 þús. Verð 5.150 þús. Uppl. í s.
844 4592.

Ford Broncko ‘74, 302 vél, 3ja gíra, 35”
dekk. verð 100 þ. Uppl. í s. 899 3939.

Pallbílar

70 þús út-14 þ. pr m.

Til sölu Nissan Almera skr. 10/01. Listaverð 950.000. Fæst fyrir 790.000. Uppl.
í síma 896 5290.
Til sölu jeppi. Sangyoung Family árg.
‘99, breyttur, turbo intercooler, 33”
dekk. Fæst með yfirtöku á láni eða
skipti á dýrari. Uppl. í s. 894 9208.

Chevrolet Pickup ‘83. 6,2 dísel, 44”
dekk, kastarar, loftdæla, læsingar, dana
60 framan, gott lakk og fl. Góður bíll, tilbúinn á fjöll. S. 896 0567.

500-999 þús.
1-2 milljónir

Subaru Impresa 4x4 ‘00, 2,0 vél, ssk,
ABS, cd, spoiler, ek. 33 þús. Verð 990
þús. Engin skipti. S. 893 7203.

Isuzu Trooper árg. ‘00, 44” breyttur, ekinn 82 þús. Einn með öllu. S. 866 8427.

Toyota Avensis ‘98 2.0 sol, ekinn 108
þús 16” álfelgur cd verð 700 þús ath
skifti ódýrari s. 8686865 eða 8697404.

Toyota Corolla 1,3, árg. ‘91. ek. 206
þús., ssk, nýsk., og í góðu lagi. Verð
95 þús. S. 893 8177.

Til sölu Mazda 323 árg. ‘88, ek. aðeins
94 þús. Uppl. 894 1564.

Jeppar

Ford F-250 árg. 2004, ek. 8.000 km,
með öllu, klædd skúffa. Fluttur inn af
umboði. Verð 4,5m., áhv., 2m. Uppl. í s.
896 6615.

Til sölu Volvo 460 ‘94, ssk. Verð 290
þús. Uppl. í síma 821 4131.

Skoda Felicia GLX Station ‘96, sk. ‘05, e.
82 þ., krókur, cd. V. 190 þ. S. 863 6534.

Óska eftir ódýrum jap. bíl ca árg. ‘93’98. Má þarfnast lagf. Uppl. í s. 695
9543.

Vel með farinn og sparneytin smábíll
óskast 0-350 þús. staðgreitt. Uppl. í s.
565 3311 eða 899 3311.

Cherokee ‘92. Ekinn 170 þús. 4 l. 31”
dekk, álfelgur, ssk., rafmagn í öllu. Selst
á 450.000. Skipti mögulega á ódýrari.
Uppl. í s. 896 0399.
Gullmoli til sölu, skoðaður 06, verð 100
þús. Uppl. í s. 566 7675, 894 7675

Chervolet Blazer árg ‘96, ek. 87 þús.,
4,3l vél, ssk. Fallegur bíll. Toppeintak. S.
552 5921 eða 892 5921. Tilboð óskast.

Bílar óskast

Óska eftir bíl á verðbilinu 40-70 þús.
stgr. Uppl. í síma 616 2445.

0-250 þús.

Dodge Spirit árg. ‘90, ek. 112 þús. mílur., ssk., plussklæddur að innan, góður
bíll. Verð 250 þús. S. 868 8771.

MMC Pajero V6 3000 ‘91. ekinn 209
þús., beinsk. Uppl í s. 894 2207.

Óska eftir bílum langt undir gangverði,
mega þarfnast hverskyns lagfæringa.
Uppl. í s. 822 4167.

Toyota Corolla

Útsala. BMW 750I ‘98. Selst ódýrt gegn
staðgreiðslu. Þarfnast smá lagfæringar.
Uppl. í s. 693 7735.

Toyota Rav 4x4, sjálfskiptur, ekinn 23
þúsund km. Bílasala Vesturlands. Borgarnesi. Sími 437 2100 & 892 4324.

Toyota Corolla XLI ‘96 1300. Ek. 105
þús., sk. ‘06, Ný tímareim. Sumar-og
vetradekk. Álfelgur. Verð 470 þ. Uppl. í
s. 899 9793 & 567 6763.

VW Golf 1.6 Comf., nýskr. 06/’99, ek.
127 þ. km, 5 g., 5 d. Verð 640.000. S.
821 0626.

Toyota Corolla S/D Terra ‘98 ek89þ
upplýsingar í síma 8202449

Ford Windstar árg. ‘01, ek 85þ.m símkerfi mp3 ofl. Dodge Stratus árg 00 ek
58þ.m S. 8993847.

Nissan Primera GX, árg. ‘98, 1600,
beinsk. álfelgur, vetrard. á felgum, filmur, CD, auka hát-magn, spoiler,
fjarst.samlæsingar, þjónustubók, ek.
125.000. Verð 670 þús S. 8474101.

Útsala. Til sölu Toyota Corolla Station
árg. ‘98. V. 395 þús. Civic 1,4 árg. ‘96. V.
380 þús. Uppl. í s. 844 0478.

Cherokee lim ‘89 4l. vél, 33”dekk, CB
talst og VHS loftnet, er í breytingaferli.
Duglegur í snjónum, diskalæstur og
góður ferðabíll. Bens 230 ‘81 fornbíll
2006 og þá falla niður bifr.gj. og trygging fer í ca 20 þ. pr. ár. Báðir þarfnast
aðhlynningar og henta laghentum. Verð
tilboð. Uppl. í s. 897 1565, Atli.

Toyota Rav 4 ‘02 4x4. 5 gíra, ekinn 90
þús. Verð 1.890 þús. V. 1.790 stgr. Uppl.
í s. 869 1509.

Til sölu á Akureyri Subaru Legazy árgerð
2000, ekinn 57.000 km. Staðgreiðsluverð 1.200.000 Uppl. í s 848 2737
(Jónas).
Passat árg. ‘99, ekinn 66 þús. km. Verð
950.000. Upplýsingar í s. 660 7508.

Land Cr 90 GX árg 11.99. 33” breyt,
sjsk, ný dekk, ek 115 þús, V 2.780 þús.
skipti á ód fólksb. Uppl. s. 860 8212.

Nissan Terano ll, disel, árg ‘99, ek. 47
þús., ný dekk. Toppbíll. Einn eigandi.
Verð 1850 þús. Uppl. í s. 899 7208.

Til sölu VW Bora Highline árg. 2003 nýskr. 06.03 ek. 32 þ. km. svartur, litað
gler, 16” álfelgur, cd, topplúga og fl.
Uppl í s. 893 7979 Hildur.

BÍLAR TIL SÖLU

GMC Sierra 6,5 Turbo Disel, árg. ‘96, ek.
220 þús., ssk., 33ja’’ dekk. Vínrauður.
Verðtilboð. Uppl. í s. 865 0696.
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Hópferðabílar

FERÐALEIKUR
Polaris rnk 700

2002 árgerð.Uppl. s.8694138

Polaris XC 700 ‘98 til sölu verð 290 þús.
Athuga skifti á krossara eða bíl. Uppl. í
síma 8673110.
Tilboð. Polaris Indy 650 ‘92. Aukabelti
og varahlutir fylgja með. Fæst á 120
þús. Uppl. í síma 865 9119.

4ra stjörnu Neoplan rúta til sölu. Vinna
möguleg með bílnum. 53 sæti, loftkæling, 220 volt, eldhús, klósett, svefnklefi,
sjónvörp, bíll í mjög góðu standi. Verð
5.000.000. Uppl. í s. 696 9915.

Tek að mér alla almenna gröfuvinnu.
Uppl. í s. 893 1030.
Úrval af flottum englum á fermingarborðið til málunar. Keramikgallery. Dalvegur 16 b, 200 Kópavogur. S. 544
5504.

Mótorhjól

Til sölu valtarar 8 tonn árgerð 1999 og
2000. Upplýsingar í síma 892 3524.

Bátar
Nýr Sprinter 416 cdi. Farþegafjöldi 17 +
1. Tvöfalt litað gler, 3ja punkta öryggisbelti, ofnar, hillur og fl. Getum útvegað
Sprinter eða aðrar gerðir útbúna eftir
óskum kaupanda. Sólfar ehf. S. 557
2070.

Til sölu BMW F650R, árg. ‘01, ek. 7000
km. Verð 700 þús. Uppl. í síma 820
6351.

Ikea eldhúsinnrétting

Ikea eldhúsinnrétting til sölu uppl. í
síma: 868 9236

Vörubílar
KTM 520 MXC 2002. Hægt að fá það
sem 576cc. Verð 550 þús. Uppl. í s. 898
4988.

Til Sölu Scania 124 c. 420 hp. 2000.
Með Sörling, Grjótpalli, upphitaður.
Mjög lipur og góður bíll í mjög góðu
standi. Ekinn 124,000 km. S. 892 8425..

Glerlistafólk. Diskar, bakkar, skálar. Ný
mótíf komin. Keramikgallery ehf. Dalvegur 16b, 200 Kóp. S. 544 5504.

Hjólhýsi

Til sölu úr veitingahúsi 84 stólar, 25
borð. 2 sýningarborð m. kúptu gleri
m.og án kælis. S. 822 1954.

Til Sölu, Jeanneau Tonic 23, árgerð ‘87.
Upplýsingar í síma 660 2170 og 567
6323.

Ódýrar tölvuviðgerðir!

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

Láttu okkur sjá um þig Áratuga reynsla.

BMS-Tölvulausnir hefur að bjóða öflugt
tölvuverkstæði og býður úrvals þjónustu á góðu verði. Sækjum og sendum
FRÍTT innan höfuðborgarsvæðisins
www.bms.is Sími 565 7080.

17 feta plasthraðbátur m. húsi. 70 hö
mótor+ kerra. Uppl. í s. 844 0478.

Flug

Tölva til sölu. 3 ára gömul. Verð 25.000.
Upplýsingar í síma 869 8090.
Úrval af flottum innflutningsgjöfum til
málunar. Keramikgallery. Dalvegur 16b,
200 Kópavogur. S. 544 5504.

Vélar og verkfæri

Fisflugvél til sölu, tveggja sæta. Í góðu
lagi. Simi 822 1648 og 894 4557.
Scania 8x4 1993. Ekinn 606.000 km.
Góður bíll, mikið endurnýjaður. S. 534
3441 & 893 0411.

Húsbílar

Nýtt glæsilegt ADRIA 502 DK tilbúið til
skráningar. Svefnpláss fyrir 5 og koja.
Verð aðeins 1.499 þús. Uppl. í síma 820
4113.

Fellihýsi
Palomino Colt hlaðinn aukabúnaði. Til
sölu er mjög vel með farið Palomino
Colt fellihýsi, árgerð 2000, með 220V
rafkerfi, aukarafgeymi, svefntjöldum,
fortjaldi, sólarsellu, upphækkað og á
stærri dekkjum. Ísskápur getur fylgt.
Einn eigandi frá upphafi. Ekki skipti. Allar nánari upplýsingar í síma 555 1187
um helgina og á kvöldin.

Vinnuvélar

Varahlutir
Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laugard. 10-15.
Opel, Opel, Opel, Opel. Kaupi bíla. S.
483 1919 & 845 2996 553-9900.
Óska eftir staurabor fyrir 3t. beltagröfu.
Uppl.
Þorbergur
S862
4991tobbi57@simnet.is

bilapartar.is

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

Hedd 557 7551

Golf, Polo, Skoda Fabia, Feilicia, Neon,
MMC, Nissan, Subaru, Toyota 4 runner,
Applos ofl. Hedd, Skemmuvegi 16.

Kaminur og eldstæði frá
NIBE - Svíþjóð.
www.kaminur.com

Til bygginga

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

7.3 l. Powerstroke vél og skipting. Ekinn
ca 170 þús., ásamt 5.8 l Ford vél og
skiptingar. (E4OB og C6) ásamt fullt af
varahlutum úr Ford Pickup ‘88 til ‘94.
Uppl. í s. 892 4030.
Vantar sjálfskiptingu í Daihatsu Charade
‘93. Uppl. í síma 661 9448.

Húsbíll til sölu. Fiat Ducado, árgerð ‘03,
nýskráður 4.’02. Ekinn 54.000. Uppl. í s.
462 6553 & 893 1553.
Bens O309, árg. ‘74 húsbíll með öllu,
ek. 280 þús. Góðurbíll á 700 þús. Uppl.
í s. 699 5343.

Vélsleðar
SkiDoo MXZ X 800 REV 2003, lítið
keyrður og lítur út sem nýr. Útsöluprís
800 þús. Uppl. í s. 893 7781.

Expander boltar í slitna liði. Eyðir slagi í
liðfestingum Jötunn Vélar ehf Austurvegur 69 Selfoss s. 480 0400 www.jotunn.is

Glæsilegur í stærðum 75-90 B-D skálum verð kr. 1.995,- buxur í stíl kr. 995,Misty Laugavegur 178. Sími 551-2070

Kubato Smátraktor

Vantar Stýrismaskinu ofl í Kubato
B7100. Upplýsingar í síma 8983553.

Til sölu

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR
Ausa sýning í kvöld
Borgarleikhúsið.
Segðu mér allt. sýning í
kvöld.
Borgarleikhúsið.
Híbýli vindanna, uppselt í
kvöld.
Borgarleikhúsið.
Skómarkaður í Hagkaupum, aðeins tvö verð, 500
krónur og 1.000 krónur.
Hagkaup.
Komdu og sjáðu Sonata,
nýja sigurvegarann frá
Hyundai.
B&L, Grjóthálsi 1.
Nýjar Textílvörur
Ikea

Flóamarkaður-allsherjarsala að Stýrimannastíg 9
Rvk um Helgina.
Flygill, húsgögn, búshlutir, bækur,
málverk, lampar, ljós, fatnaður, glös,
stell, skrautmunir, sjónvörp, borðstofur , stofur, fundarherbergi,
rokókó húsgögn ofl ofl.
Verið velkomin. Heitt á
könnunni. Sími 846 3757.

Blómaveisla í Smáralind
og Kringlunni. Frábær tilboð.
Blómaval.
Leikfangaútsala, 30 til
60% afsláttur af völdum
leikföngum.
Hagkaup.

Tilbúnir stigar og hringstigar með harðviðar þrepum og handlista. Handriðaefni í tré, smíðajárni og ryðfrítt stál, á
lager. Stigalagerinn,Dalbrekku 26, s.
564 1890

Harpa-Sjöfn helgarvakt.
Opið til kl. 17.
Harpa-Sjöfn Skeifunni 4.

Get útvegað allar gerðir af harmonikkum. Notaðar og nýjar á frábæru verði.
Einnig úrval af harmonikkumúsik og
notum. Uppl. í s. 690 2020.

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

Okkar árlega rýmingarsala. 50-70% afsláttur af öllu í versluninni. Nú er tækifærið, ekta pelsar á hálfvirði og margt fl.
Sigurstjarnan, (bláu húsin) Fákafeni.
Opið frá 11-18 virka daga og 12-13
laugardaga. S. 588 4545. Vaxtalausar
léttgreiðslur

Verslun

Hljóðfæri

Sky digital búnaður, móttakari diskur
1,2m tjakkur veggfesting, nemi. Verð 50
þús. uppl í s 663-2064 Ottó.

Opið til sex í dag..
Ikea
Blómaveisla í Smáralind
og Kringlunni. 10 túlípanar 599 krónur.
Blómaval.

Birkenstock .....er lífstíll. Teg. Aida - með
leðurböndum og BIRKENSTOCK innleggjum - fæst í stærðum 36-42 - verð
kr. 6.885,- Misty Skór Laugavegi 178 S
551-2070.

Gegnheilt nýtt viðarparket, hlynur, um
50fm til sölu. Verðhugmynd 2000 kr.
fm. Upplýsingar í s. 868 9332.
Til sölu orginal 15” Ford álfelgur á nýjum nagladekkjum. ATH skipti á 15”
álfelgum undir Toyota Corolla. S. 557
1192 & 896 1960.

Mikið úrval af gjafavöru. Opið frá 10-18
virka daga og 11-14 laugardaga. H-Gallerí Grænatúni 1, Kóp. S. 554 5800.

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

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

Fyrirtæki
Veitingarhús

Vantar tæki í eldhús fyrir veitingarhús,
pizzaopn, gaseldavél, blástursofn,
hrærivél, djúpsteikingarpott, steikarpönnu, uppþvottavél og margt fleirra
fyrir veitingarhús. Uppl. í s. 824 6967.
Teikniskápur til sölu m/20 skúffum br
og hæð 101cm og dýft 86cm. Uppl. í s.
5623131.
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Heildsala
Svefnpokar og bakpokar til sölu. Seljast
á heildsöluverði. Tilvalin fermingargjöf
Upplýsingar í síma 5677026 frá 19 - 22
eða á assport@simnet.is

Tölvur

Hestamennska

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á staðinn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616 9153 (
Friðrik). Milli kl 8-23 alla daga.
Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum. Fljót og góð þjónusta.
Viðgerðir og uppsetning. Sími 693
9221. www.tolvuvaktin.is

Bílskúr
40 fm bílskúr með raf. og hita til leigu.
Góð staðsetning, aðkeyrsla og fallegt
umhverfi. S. 863 6669.

Starfkraftur óskast

í yfirumsjón með morgunmat. Umsóknir sendist á plaza@plaza.is.

Kirsuberja borðstofuborð 158, stækkanl. í 358x94 hentugt f. fermingaveislu
+ 8 stólar & sjónv.sk. S. 893 5005.

Hreingerningar
Hreinlega - Hreingerningarþjónusta.
Tökum að okkur heimilisþrif, flutningaþrif, teppahreinsanir, stigagangar og fyrirtæki. Ellý og Co. S. 898 9930.

Garðyrkja
Öll garðyrkju- og lóðavinna er okkar fag.
Því nú er rétti tíminn, pantið tímanlega
hjá Blómi. S 896 7969.
Lóðarsláttur! Sláum, hirðum og förgum
grasi. Gerum föst verðtilboð. Pantið
tímanlega og tryggið ykkur vana menn
með vönduð vinnubrögð. Uppl. í s. 892
4922, Hrannar.
Felli, snyrti og klippi tré og runna. Besti
tíminn. Uppl. í s. 698 1215 Halldór

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Til sölu vel með farið og gamalt sófasett
3+3+1, brúnt + pluss. Uppl. í s. 437
1424.

Ístölt 2005. Forval fer fram 25 mars í
Skautahöllinni. Skráning er núna hjá Ístölti, Bæjarlind 2, s. 555 1100.

Skrifb., rúm, fatask., hilla, hrúgald og
veggljós fyrir 6-12 ára. Verð 8500 kr.
Uppl. í s. 553 3572 og 894 0165.

Antík
Fullt af fallegri antík, minni hlutir og
húsgögn. Ódýrt og flott. S. 6634665.

Englaljós til þín. Tarot, fyrirbænir og
huglæg hjálp, er byrjuð aftur. Lára Símar 908 3000. Opið til kl. 24.00.

Barnavörur
Miðlun að handan, fáðu svör við spurningum morgundagsins. Tarot, miðlun
og fyrirbænir. Opið frá alla daga til
24:00. Laufey spámiðill. 908 6330.

Gott verð, Brio kerruv. bílstóll 0-18kg.
ömmustóll, himnasæng. Uppl. 864
3630.

Ístölt 2005 verður haldið í Skautahöllinni 9. apríl. Forsala aðgöngumiða hefst
á mánudag 14. mars. Ístölt Bæjarlind 2,
s. 555 1100.
Sölusýning á hrossum í Hestheimum
Rangárvallarsýslu nk. sun. 13. mars. kl.
14. Uppl. í s. 487 6666.
Til sölu land, 18-55 ha. Einnig nokkrar
lóðir fyrir heilsárshús, 2-4 ha. Staðsett í
Rangárvallarsýslu um 80 km frá RVK.
Uppl. í síma 487 8437 & 869 9954.

Hellulagnir - þökulagnir

Alltaf verður garður grænn, góðu fólki
afar vænn. Með hellulögnum leyfist þér,
að láta okkur hjálpa þér. Uppl. í s. 898
1316, föst verðtilboð.

Dýrahald
Ýmislegt

Vandlátir velja fagmennsku og vandvirkni. Trjáklippingar, fellingar. Garðyrkjufræðingur. S. 843 9058.

Bókhald
Framtal 2005

Sérstök þjónusta fyrir kaupendur og
seljendur fasteigna. Sæki um frest.
Vönduð vinna. Framtalsþjónustan, s.
533 1533.
Bókhald/Ársreikningar -Skattframtöl
fyrir einstaklinga/lögaðila- Stofnun félaga- fjármálaþjónusta. Persónuleg
þjónusta. Sími 690 6953.

Fjármál
Framtalsþjónusta - er viðskiptafræðingur - vanur. Uppl. í síma 517 3977.

Málarar

Heilsuvörur

Miniature Dachshund

Langhunda hvolpar til sölu, örmerktir
og ættbókarfærðir. Uppl. í s. 868 4782.

Fæðubótarefni

Húsaviðgerðir

Tökum að okkur málningar og viðgerðir inni sem úti. Gifs, spörslun, lökkun,
múr, tré og blikk. Vanir menn og vönduð vinna. Uppl. í s. 867 4167.

Snyrting

Enskur Setter. Foreldrar með fyrstu einkunn í veiði og á sýningu. Uppl. í s. 893
2655 eða 551 8707.

30% Vetrarafsláttur !

Til sölu fallegir Rottweiler hvolpar, ættbókfærðir örmerktir ofl. til afhendingar
strax. Verð 200 þús., möguleiki að
skipta greiðslum í allt að 10 mánuði.
Uppl. í síma 893 6870 & 893 4880.
Gráan og hvítan 4 mán. kettling, læða,
vantar gott heimili. Falleg blíð og góð. s.
699 4438.

Húsnæði í boði
Nýuppgerð 89 m2 íbúð í 101 með sérinngangi. Laus frá 1. apríl. Reyklaus. 90
þús á mán m/rafmagn og hiti.
www.studiogranda.is/ibud/89m2.html
S. 820 3660.
Til leigu 80fm 2ja-3ja herb. íbúð í hafn.
Uppl. í síma 699 7897.
Frábær 130 fm íbúð í vesturbænum.
Allt sér, 20 fm suðursvalir. Sími 690
3000.
Herbergi í 101! Sérinng., breiðband,
þvottav.+þurkari. Sameiginlegt baðherbergi & eldhús, adsl mögul. laus strax.
S. 699 4580.
105 fm 3ja herbergja ný íbúð í þríbýlishúsi í Holtunum (105). Leigist með
húsgögnum, borðbúnaði, sjónvarpi og
hljómflutningstkjum. Verð 120 þús. á
mán., með rafmagni og hita. Áhugasamir hafið samband á Icelandinfo@simnet.is.

WWW.K-2.IS

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

Ertu í framkvæmdum ??
Fjölhæfir iðnaðarmenn geta bætt
við sig verkefnum á sviði blikksmíði, stálsmíði og trésmíði. Gerum
föst verðtilboð.
Upplýsingar í síma 553 9025 &
660 4891 Breiðfjörðs
blikksmiðja.

Stúdíóíbúð til leigu við laugardal, mánuð í senn, kr. 30.000. Fyrsta hæð, sér
inngangur. Með eða án húsgagna.
Tryggingavíxill, meðmæli óskast. Sama
stað er svefnsófi til sölu á 25 þ. Umsóknir berist á helgal@mi.is

Húsasmiður auglýsir. Þarftu að láta
skipta um rennur, glerja? Tilboð, tímavinna. S. 553 2171.
Tek að mér allt viðhald húseigna. Vönduð vinnubrögð. Sanngjart verð. Uppl. í
síma 661 4345, Þórður.

Húsnæði óskast
Fyrir veiðimenn

Hagnýtt MCSA nám. Server 2003 áfangi
hefst 14. mars. Alls 92 st. á aðeins
79.900. Rafiðnaðarskólinn www.raf.is

Hjón óska eftir 3ja-4ra herb. íbúð á
svæði 101 eða 107 í minnst 2 ár. Mjög
áreiðanlegir leigjendur. Hafið samband
í síma 848 5253.

Sumarbústaðir
Frábærar lóðir til sölu í Holtunum. Um
er að ræða 3ja ha lóðir fyrir heilsárshús.
Útsýni til allra átta. Uppl. í s. 899 5530.

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

10-11 Fullt starf !
10-11 óskar eftir duglegu starfsfólki í verslanir sínar í fullt starf.
Vinnutími ca frá kl. 8 til 17.00. Umsækjendur skulu vera fæddir ‘85
eða fyrr.
Áhugasamir geta sett inn umsókn á vefslóðinni www.10-11.is
eða fyllt út umsóknareyðublöð í
verslununum sjálfum.

Óska eftir duglegum samstarfsaðila
sem gerir miklar tekjukröfur. www.ubifree.ws

MÖTUNEYTI

Sindra-Stál hf óskar eftir að ráða starfsmann til að annast mötuneyti félagsins
að Klettagörðum 12. Umsóknir óskast
sendar fyrir 16. mars til Arnar Gylfasonar fjármálastjóra, sem jafnframt gefur
upplýsingar um starfið í síma 575 0000
eða með tölvupósti og@sindri.is.

www.sportvorugerdin.is

Tek að mér að smíða sumarhús eftir
óskum hvers og eins. Er staðsettur rétt
við Flúðir. Uppl. í s. 660 9798.
Óska eftir sumarbústað, má þarfnast
lagfæringar. Sími 894 2488.

Óska eftir vönu sölufólki við símsölu.
Vinnutími frá 9-16 virka daga, mjög
góðir tekjumöguleikar, föst laun +
bónusar. Öll vinnuaðstaða til fyrirmyndar. Umsóknir sendist til utilega@simnet.is

Björnsbakarí

Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa.
Vinnutími frá 13:00 til 19:00, möguleiki
á aukavöktum um helgar. Uppl. á
staðnum á milli 13 og 14 eða í síma
551 1531. Björnsbakarí Skúlagata. Ingunn.
Fyrirtæki á Stór- Reykjavíkursvæðinu
óskar eftir trailer bílstjórum og gröfumanni til vinnu strax. Mikil vinna og
aðeins reglusamt fólk koma til
greina. Skriflegar upplýsingar skilist á
Fréttablaðið merkt “Jón” fyrir 18
mars.
Olíufélagið ehf. -ESSO Við leitum eftir
fólki til afgreiðsluastarfa á þjónustustöðvar okkar. Viðkomandi þarf að eiga
gott með mannleg samskipti og vera
traustur einstaklingur. Æskilegt er að
viðkomandi hafi einhverja reynslu af afgreiðslustörfum. Eingöngu er um framtíðarstörf að ræða og er unnið á vöktum. Umsóknarblöð á esso.is. Upplýsingar hjá Þorbjörgu í síma 560-3356.
Vantar duglega og skemmtilega iðnaðar- og verkamenn til starfa á höfuðborgarsvæðinu. Ört vaxandi fyrirtæki
þar sem er góður mórall og öflugt
starfsmannafélag Umsóknir liggja
frammi á skrifstofu að Skútahrauni 15,
Hf Þórsafl hf, sími 893 9398, Hjörtur.
Óskum eftir lyftaramanni í saltfiskverkun strax. Uppl. í síma 863 9006 Þorbjörn Fiskanes Grindavík.

Bakarí-afgreiðsla

Óskum eftir duglegum starfskrafti í afgreiðslu nú þegar. Vinnutími er 1318.30. Upplýsingar í síma 897 7140,
Björg.

Atvinna óskast
38 kk óskar eftir vinnu á höfuðborgars.
lyftarapróf vanur útkeyrslu og fl allt
kemur til greina get byrjað strax upp í s.
848 4940
22 ára karlmaður óskar eftir atvinnu
fram í ágúst. Er með stúdentspróf og
mjög góða tungumála- og tölvukunnáttu. Sími 554 4054.

Viðskiptatækifæri
Mjög þægileg aukavinna á netinu. Þú
færð 2% á peningana sem þú setur inn.
http://www.2daily.com/?ref=3359

Logoflex óskar eftir laghentu starfsfólki
til skiltagerðar. Fólíudeild og smíðaverkstæði. Upplýsingar gefur Bóas í síma
660 4662.

Hönnunartímarit

Óskar eftir starfskrafti í um hálfs dags,
fjölbreytt starf við sölu á auglýsingum,
greinarskrif og fleira. Frumkvæði, tölvukunnátta og yfirráð yfir bíl nauðsynleg.
Uppl. í s. 561 6577.

Smiðir/mótamenn

Byggingafyrirtæki óskar eftir að ráða
smiði, menn vana mótavinnu og verkamenn sem fyrst. Uppl. í s. 821 7122.
Veitingarhúsið Lækjarbrekka getur bætt
við sig faglærðum þjónum, þjónanemum og vönu starfsfólki í sal. Uppl. á
staðnum milli kl. 14-17 alla daga eða í
síma 551 4430.

Nonnabiti

Námskeið

Móðuhreinsun Glerja !

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

Rafvirkar óskast.
Óskum eftir að ráða rafvirkja
sem fyrst.
Uppl. í s. 896 4901.

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

Frábærir veiði- og
fjölskyldu hundar.

Allar gæludýravörur með 30% afsl. Full
búð af nýjum vörum. Opið alla daga.
Tokyo, Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565 8444.

Húsaviðhald

Við hjá Skúlason leitum að fólki 18
ára og eldri við úthringingar, fjölbreytt og skemmtileg verkefni að
fara að stað. Fast tímakaup og mikil
vinna í boði. Almenn tölvukunnátta
æskileg. Hafðu samband í síma 575
1500 og leggðu inn umsókn.
Skúlason ehf, Laugavegi 26, s.
575 1500, www.skulason.is

AÐFÖNG óska eftir starfsmönnum í
lagerstörf. Um er að ræða framtíðarstörf og einnig í sumarafleysingar.
Við bjóðum upp á góða tekjumöguleika, góða vinnuaðstöðu og
mötuneyti er á staðnum. Leitað er
að kraftmiklum og áreiðanlegum
einstaklingum sem eru eldri en 18
ára og vilja framtíðarstarf hjá
traustu og framsæknu fyrirtæki.
Umsóknareyðublöð má fá í móttöku Aðfanga að Skútuvogi 7,
104 Reykjavík. Upplýsingar gefur
Ívar í síma 693-5602 alla virka
daga milli 09:00 og 16:30

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

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

Atvinna í boði

Framtíðarstarf og
sumarafleysingar

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com
13 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.

Verkamaður óskast, ekki yngri en 18
ára. Lyftarapróf æskilegt. 895 5888.

Óskum eftir starfsfólki
á kvöldvaktir !!

Spásíminn 902-5055. Tarot - spilaspá Er
við frá 18 - 23
Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáindraumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

Þarftu að skrifa atvinnuumsókn? Það
skiptir máli að hún sé vel gerð því illa
skrifuð umsókn fer beint í ruslið. Aðstoða við skrif á atvinnuumsókn. S. 693
4726.
Vantar duglegt fólk í garðslátt og hreinsun á görðum á aldrinum 15-25 ára.
Hægt er að sækja um á www.gardlist.is

Húsgögn

Spádómar

Vélstjóri óskast til afleysinga. Uppl. í s.
846 3958.

Starfskraft vantar í fullt starf og hlutastarf, reyklaus. Uppl. í s. 586 1840 og
899 1670 og einnig umsóknarblöð á
staðnum.
Framleiðslufyrirtæki óskar eftir að ráða
vanan lyftaramann. Vinnutími er dagog kvöldvaktir, mánudaga - föstudaga.
Æskilegur aldur 20 ára og eldri. Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega. Umsóknir sendist á ee@egils.is
Atvinna í boði: Stórt framleiðslufyrirtæki óskar eftir að ráða bílstjóra til
starfa. Æskilegt er að viðkomandi geti
hafið störf sem fyrst. Starfið felst í dreifingu á framleiðsluvörum fyrirtækisins.
Viðkomandi þarf að hafa meiraprófsréttindi og búa yfir góðum samskiptahæfileikum. Áhugasamir sendi inn auglýsingu á netfangið ee@egils.is

Einkamál
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SMÁAUGLÝSINGAR

Sú breyting hefur átt sér stað að Pósthúsið hefur nú tekið við dreifingu Fréttablaðsins og Dv.
Ef þú hefur áhuga að slást í hóp blaðbera hafðu þá endilega samband í síma 5858330.
Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi:
Um helgar:
101-13

220-01

Flókagata
og fl.

Laugavegur
Snorrabraut

220-03 Austurgata

101-21

Blómvallagata
og fl.

220-04 Austurgata

101-34

Aðalstræti
og fl.

101-37

Hólavallagata
og fl.

101-45

Blómvallagata
og fl.

101-58 Garðastræti
104-03 Laugarásvegur
Sunnuvegur

105-04 Háteigsvegur
105-24 Miðtún
Samtún

105-37 Bólstaðarhlíð
og fl.

107-10
107-18

og fl.
og fl.

220-05 Austurgata
og fl.

220-24 Skjólvangur
Sævangur

220-30 Hvammabraut
og fl.

220-35 Háihvammur

Stekkjarhvammur

220-54 Fálkahraun
og fl.

230-18 Eyjavellir
og fl.

230-24 Baldursgata
og fl.

Dunhagi
og fl.

240-01 Fornavör

Eiðistorg
og fl.

240-02 Heiðarhraun

170-08 Lindarbraut
Nesbali

200-10 Holtagerði
200-15 Hjallabrekka

og fl.
og fl.

240-05 Blómsturvellir
og fl.

Á virkum dögum:
101-07

Amtmannsstígur
og fl.

101-13

Laugavegur
Snorrabraut

101-22

Hávallagata
Túngata

101-23

Marargata
og fl.

200-57 Bakkabraut

101-37

Hólavallagata
og fl.

200-59 Melaheiði

101-39

Bjarkargata
og fl.

og fl.

200-36 Skálaheiði
Álfaheiði

200-37 Digranesheiði
og fl.

200-41 Álfhólsvegur
200-47 Brekkuhvarf
og fl.
og fl.
og fl.

101-45

Blómvallagata
og fl.

101-59 Öldugata
103-01 Efstaleiti

200-38

Gnípuheiði
og fl.

200-50

Hlaðbrekka
og fl.

og fl.

201-05

104-02

Brúnavegur
og fl.

Grundarsmári
Gullsmári

210-28

104-06

Hjallavegur
Hólsvegur

Garðatorg
og fl.

220-14

Arnarhraun
Krókahraun

220-26

Fagrakinn
Lækjarkinn

220-28

Lækjargata
og fl.

220-33

Hringbraut
og fl.

220-49

Garðavegur
Norðurbraut

220-54

Fálkahraun
og fl.

221-04

Einiberg
og fl.

221-09

Einihlíð
og fl.

225-09

Asparholt
Birkiholt

230-26

Bergvegur
og fl.

240-04

Baðsvellir
og fl.

240-05

Blómsturvellir
og fl.

240-06

Arnarhraun
og fl.

250-01

Einholt
og fl.

104-07 Langholtsvegur
104-08 Langholtsvegur
105-04 Háteigsvegur
105-12 Langahlíð
Skaftahlíð

105-13

Reynihlíð
og fl.

105-19

Drápuhlíð
Mávahlíð

105-31 Bugðulækur
og fl.

105-37

Bólstaðarhlíð
og fl.

107-09

Grímshagi
og fl.

107-12

Fornhagi
og fl.

109-33

Eyjabakki
Ferjubakki

113-02 Maríubaugur
113-08 Gvendargeisli
113-11 Þorláksgeisli
200-10 Holtagerði
200-17 Hjallabrekka
og fl.

200-20

Lundarbrekka
og fl.

250-02

200-24

Garðbraut
Rafnkelsstaðarvegur

Daltún
Ástún

250-03

Garðbraut
og fl.

FÖSTUDAGUR

FÖSTUDAGUR

- mest lesna blað landsins -

AUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

TIL SÖLU…
SKYNDIBITASTAÐUR,
margþættar veitingar,
góð staðsetning, góð
fyrstu kaup.

VEITINGARSTAÐUR
með áherslu á heimilismat í hádeginu og útkeyrðan bakkamat.

TIL LEIGU GISTIHÚS
utan höfuðborgarsvæðið, 17 herbergi og veitingarrekstur. Áhugaverður kostur fyrir þá sem
eru með góðar hugmyndir en vilja lágmarka
áhættu.

AUGLÝSINGASTOFA
og útgáfa, vegna persónulegra ástæðna.
Miklir möguleikar, verksamningar fylgja. Góður
starfsgrundvöllur með
mikla möguleika á alþjóðlegum vettvangi.

HÁRSNYRTISTOFA
með langa sögu, góð
staðsetning og viðskiptavild, þægileg
fyrstu kaup.

VIÐGERÐAR –OG
DEKKJAVERKSTÆÐI
í fullum rekstri, glæsilegt
húsnæði, tvær innkeyrsludyr, góð staðsetning. Fín eining fyrir
tvær manneskjur.

HEILDSALA
með þekkt merki í hársnyrtivörum, fullt starf
fyrir eina manneskju, fín
viðbót fyrir stærri aðila.
VEITINGAHÚS
staðsett í fallegu bæjarfélagi á landsbyggðinni,
tvo húsnæði, er sem
stendur aðallega rekið
yfir sumartímann.

SÖLUSKRÁ HÚSSINS ER Á VEF WWW.HUSID.IS
Salómon Jónsson • Löggiltur fasteignasali

FÖSTUDAGUR

FÖSTUDAGUR

ER AÐ LEITA EFTIR
HEILDSÖLU FYRIR AÐILA SEM ER AÐ
STÆKKA. ER MEÐ
MARGA KAUPENDUR
AF ALLS KYNS FYRIRTÆKJUM, KÍKIÐ VIÐ
OG FÁIÐ KAFFI YFIR
LÉTTU SPJALLI

199.000
195.000

190.000

185.000

180.000

175.000

170.000

165.000

160.000

155.000

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS PRE 27642 03/2005

150.000

145.000

140.000
Febrúar 2005

Fréttablaðið
með algjöra yfirburði
Samkvæmt nýjustu Fjölmiðlakönnun Gallup
var uppsafnaður lestur Fréttablaðsins yfir
vikuna 4. - 10. febrúar 89% sem samsvarar
199.000 manns. Morgunblaðið jók aðeins
hlut sinn frá síðustu könnun og komst
uppsafnaður lestur Morgunblaðsins þessa
sömu viku í 70%.

Auglýsing úr Morgunblaðinu 7. mars 2005

Leitaðu þar sem úrvalið er mest
Fasteignavefur Vísis er með flestar fasteignir á skrá af öllum
fasteignavefjum landsins, samkvæmt talningu 11. - 17. október.
• Ný og betri leitarvél
• Flestar skráðar fasteignir
• Markvissari leit
• Mesta úrvalið - örugg niðurstaða
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Saga af... veiðieðli
Sjónvarpið sýndi nýverið mynd
um kappann Binna í Gröf, sem
eins og allir vita var einhver
mesta aflakló sem Ísland hefur
átt. Um Binna hafa verið sagðar
margar sögur, lognar, ýktar og
sannar. Hér er ein.
Svo er sagt að Binni hafði
keypt sér nýjan riffil. Hann tók
hann með sér um borð í Gullborgina og þegar þeir voru á

heimleið, á landstími, afréðu
Binni og Sævar sonur hans að
prufa riffilinn. Þeir nálguðust
Eyjar á öruggri siglingu, veður
var ágætt, hæg alda og því valt
Gullborgin bara þægilega, vanir
sjómenn og sægarpar stigu ölduna létt og án þess að þurfa að
hugsa um það eitt augnablik.
Feðgarnir voru tveir á dekkinu, Binni setur riffilinn að and-

NÝJAR ÍSLENSKAR
ÞJÓÐSÖGUR

með Sigurjóni
SIGURJÓN M. EGILSSON sigurjon@frettabladid.is

Er hægt að vera tvíkynja?

litinu og líkar vel. Fór vel í
hendi. Sævar bendir honum að
fjörunni, þar sé selur og því tilvalið að prufa vopnið. Binni miðar á selinn, en hleypir ekki af.
Heldur áfram að horfa til lands,
miðið klárt en stendur kjurr.
Veiðieðlið í Sævari var í hamagangi, svo hann spyr pabba sinn
hvers vegna hann skjóti ekki,
var óþreyjufullur að fá að vita
hversu góður nýi riffillinn var.
Binni þegir í fyrstu en segir síðan; ég er ekki viss um að þetta
sé selur, held að þetta sé maður.
Sævar var sem fyrr segir að
springa af spenningi. Hann
stynur:
Skjóttu samt pabbi, skjóttu
samt. ■

VÍSINDAVEFUR
HÁSKÓLA ÍSLANDS

Svar: Í hugum flestra er kynferði augljóst mál þar sem fólk er ýmist með XX
eða XY kynlitninga. Sé einstaklingur
með XX kynlitninga hafa myndast
eggjastokkar á fósturskeiði sem framleiða kvenkynhormón (estrógen) og í
kjölfarið af því fæðist stúlkubarn með
eðlileg kvenkynfæri. Sé einstaklingur
aftur á móti með XY hafa myndast eistu
í honum á fósturskeiði sem framleiða
karlkynhormón (testósterón) og í kjölfarið fæðist drengur með eðlileg karlkynfæri.

Þroskun kynfæra á fósturstigi
Í hefðbundnum fósturþroska veldur svokallað SRY gen á Y litningi því að fósturkynkirtlar þroskast í eistu. Ef genið vantar
verða fósturkynkirtlarnir eggjastokkar.
Frekari þroskun innri og ytri kynfæra
ákvarðast af kynhormónum sem kynkirtlarnir (eistu eða eggjastokkar) framleiða
og því hvernig frumurnar bregðast við
þeim. Ýmislegt getur farið úrskeiðis í
þroskun kynfæranna og getur barn því
fæðst með ýmsar útgáfur af kynfærum
þannig að erfitt reynist að kyngreina það.

einnig áhrif. Hormón eru til að mynda
annar mikilvægur þáttur svo og næmni
frumna fyrir þeim. Þess má geta að allir“eðlilegir“ einstaklingar mynda svolítið af
karl- og kvenkynhormónum í nýrnahettum sínum. Ein algengasta orsök millikynjunar er gen sem veldur því að nýrnahettur mynda of mikið af testósteróni og ef
einstaklingurinn er kona (XX) verður
svokölluð karlgerving hennar reyndin, en í
mismiklum mæli þó eftir einstaklingum.
Hvernig þessir þættir spila saman ákvarðar lokaútkomuna varðandi kynferði.

Hvað er millikynjun?
Raunin er þó sú að kynferði liggur ekki
alltaf svona ljóst fyrir. Annað slagið
kemur fyrir að barn fæðist með svo
óeðlileg kynfæri að ómögulegt er að
greina hvort það er stúlku- eða sveinbarn. Þá er talað um tvíræð kynfæri og
kynferðistvíræðni. Slíkir einstaklingar
eru kallaðir millikynjungar og skilgreiningin á þeim er „einstaklingur sem fæðist með kynfæri og/eða síðkomin kyneinkenni á milli beggja kynja“.
Millikynjun er nokkuð yfirgripsmikið
hugtak og nær yfir alls konar misalvarleg fyrirbæri sem falla undir skilgreininguna hér að ofan. Tvíkynjun er hugtak sem kom fram um miðja 20. öld
og er notað í sumum tilfellum enn
þann dag í dag. Það er meðfætt
ástand sem einkennist af því að í sama
einstaklingi er bæði eggjastokka- og
eistnavefur sem leiðir til þess að bæði
ytri og innri kynfæri eru með hvirt
tveggja karl- og kvenlega eiginleika.
Þessir einstaklingar hafa ekki allar
frumur eins hvað varðar kynlitninga,
það er sumar frumur hafa XX litninga
en aðrar XY og mætti kalla slíkt
kyntíglu. Eru þeir ef til vill erfiðustu tilfelli millikynjunar.

Breytileiki í samsetningu kynlitninga
Í líffræði í framhaldsskólum er nemendum kennt að karlmenn séu með XY og
konur XX kynlitninga. Þeir sem eru á
náttúrufræðibraut komast seinna á
námsferlinum að því að í reynd er um
þó nokkra aðra möguleika á kynlitningasamsetningu að ræða þar sem einstaklingar geta haft einn eða fleiri auka
kynlitninga. Þessir einstaklingar geta
haft einhver einkenni hins kynsins en
eru þó það væg tilfelli að það fer yfirleitt ekki milli mála af hvoru kyninu þeir
eru. Einnig eru þekktir XX karlar, og XY
konur og margir aðrir einstaklingar eru
til sem fylgja ekki hefðbundnu mynstri.
Kynlitningarnir og samsetning þeirra í
einstaklingum hafa mikilvæg áhrif á
þroskun kynferðis en ekki er eingöngu
hægt að líta til þeirra varðandi kynferði
frekar en hægt er að nota kynkirtlavef
til þess að ákvarða „hið sanna kynferði“
eins og áður var gert. Í reynd er kynferði ákvarðað af miklum fjölda þátta
og þegar þessir þættir eru í mótsögn
hver við annan er enginn einn þáttur
mikilvægari við kynákvörðun.

Tíðni millikynjunar
Nokkuð er á reiki hversu algeng millikynjun er og fer það eftir því hvaða
rannsóknir eru skoðaðar hvaða tölur
eru nefndar. Sumir sérfræðingar áætla
að tíðni millikynjunar í einhverri mynd
sé um 1% af lifandi fæðingum, það er
með einhvers konar kynferðistvíræðni,
en í 0,1-0,2% tilfella sé um það mikla
tvíræðni að ræða að sérfræðileg læknismeðferð, meðal annars skurðaðgerð, er
talin nauðsynleg til að fela hana. Aðrar
rannsóknir áætla að tíðni millikynjunar
sé miklu lægri eða um 0,018%.

Gen á öðrum litningum geta haft áhrif
Þess ber að geta að gen á öðrum litningum en kynlitningum og afurðir þeirra hafa

Samtök millikynjunga
Víða um lönd hafa verið stofnuð samtök millikynjunga og stuðningsmanna
þeirra og er fjöldi millikynjunga í þeim
bandarísku um 125.000. Innan þessara
samtaka heyrast raddir um að einstaklingar með óhefðbundin kynfæri eða
mjög tvíræð kynfæri eigi rétt á að vera
þannig og að ekki eigi að gera skurðaðgerðir á börnum heldur viðurkenna tilvist þeirra. Sérfæðingar eru einnig farnir
að mælast til þess við lækna að þeir
framkvæmi ekki skurðaðgerðir á börnum fyrr en þau geti sjálf valið hvort kynið þeim finnst þau vera.
Þuríður Þorbjarnardóttir, líffræðingur.

Vísindavefur Háskóla Íslands fjallar um öll vísindi, hverju nafni sem nefnast. Vefurinn er að færa út kvíarnar þessa
dagana og hefur hafið birtingu á svörum á ensku um íslenskt efni. Meðal þeirra eru svör við spurningunum: Who
wrote Njal’s saga and when was it written? Do some special Icelandic stones exist? og What is the origin of the
Icelandic language? Meðal annarra spurninga sem glímt hefur verið við undanfarið eru til dæmis: Hvað eru fjárlög,
getur maður sem kann ekki íslensku komist á þing eða orðið forseti og hvað getið þið sagt mér um maríubjöllur?
Hægt er að lesa svörin við þessum spurningum og fjölmörgum öðrum með því að setja efnisorð inn í leitarvél vefsins
á slóðinni www.visindavefur.hi.is.

Vorsýning Kynjakatta
verður haldin 12. og 13. mars 2005
í reiðhöll Gusts, Álalind, Kópavogi.
Sýningin er opin frá klukkan 10 - 18
báða dagana.
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Verðlauna krossgátan
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Leystu krossgátuna!
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Þú gætir unnið Atlas of the
World, National Geographic
að andvirði 14.995 krónur.
Frábær fermingargjöf
sem fæst í Office 1.

Ê 1
-/

Fleiri
en 4
í 24 lö00 verslan
ir
ndum
!

9
",

-9 ,

-*
6-1,
-um v

9,-/1,

íða ve

Office 1 Smáralind • Office 1 Skeifunni 17
Office 1 Akureyri • Office 1 Egilsstöðum

Dregið úr réttum svörum n.k. þriðjudag kl. 12.
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Þú sendir inn lausnarorðið með SMS!
Þú sendir SMS skeytið
JA LAUSN “Lausnarorðið” á númerið 1900!
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Verðlauna myndagátan
Leystu myndgátuna!
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Þú gætir unnið geisladiskinn
50 CENT • The Massacre
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Þú sendir inn lausnarorðið með SMS!
Þú sendir SMS skeytið
JA MYND “Lausnarorðið” á númerið 1900!
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Will Smith hress að
vanda í þessari nýjustu
mynd sinni

Jamie Kennedy í
framhaldsmynd
um þetta
yndislega græna
fyrirbrigði
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...... skúrar,
skrúbbar
og bónar

Lygar ....
út frá sér

....... á ekki sjö
dagana sæla í
réttarhöldunum
yfir sér
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Nyjasta
mynd
Keanu
Reeves
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Hvernig sendi ég inn lausnarorðin?
Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svar er Jón.
Þá sendir þú SMS-ið JA MYND JON.

JA MYND
JON

6 ,1,
e

",
0$

SEND

Vinningshafar myndagátunnar í síðustu viku: Guðrún Ósk Sæmundsdóttir, Daníel Grétarsson og Sólrún Magnúsdóttir
Vinningshafi krossgátunnar í síðustu viku var: Aðalheiður Ósk Gunnarsdóttir

-1,

Dregið verður næskomandi fimmtudag kl. 12.
SMS skeytið kostar 99 krónur.

Frumsýning í dag kl. 15:00

Tónlist, leikur og gleði!
Handrit og tónlist:
Ármann Guðmundsson, Sævar Sigurgeirsson og Þorgeir Tryggvason
í samvinnu við leikhópinn
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SEKÚNDUR

Hvaða liði myndir þú aldrei spila
með? Maður á aldrei að segja aldrei
en Haukar eru síðasta liðið sem ég
myndi spila með.

Aðal frétt vikunnar
Sigur Chelsea á Barcelona
Eiður Smári Guðjohnsen skráði sig í
sökubækur íslenskrar knattspyrnu með
því einu að taka þátt í þessum
ótrúlegasta leik Meistaradeildarinnar á
síðari árum. Ekki skemmdi fyrir að
íslenski víkingurinn skoraði fyrsta mark
Chelsea í leiknum.

Brúnkukrem eða ljósabekkur?
Brúnkukrem. Ég nota stundum smá
brúnkukrem fyrir leiki ef leikurinn er í
sjónvarpinu. Þá verður maður að vera
smá klikkaður.
Viggó eða Gummi? Báðir góðir en
Viggó betri.

LEIKIR GÆRDAGSINS

Enska bikarkeppnin
BOLTON–ARSENAL

0–1

0–1 Freddie Ljungberg (3.).

SOUTHAMPTON–MAN.UTD

0–4

0–1 Roy Keane (3.), 0–2 Christiano Ronaldo
(45.), 0–3 Paul Scholes (48.), 0–4 Paul Scholes
(87.).

Enska 1. deildin
BURNLEY–ROTHERHAM
COVENTRY–CARDIFF
CREWE–SUNDERLAND
IPSWICH–NOTT. FOREST
LEEDS–GILLINGHAM

2–1
1–1
0–1
6–0
1–1

Gylfi Einarsson spilaði ekki með Leeds vegna
meiðsla.

PLYMOUTH–BRIGHTON

5–1

Bjarni Guðjónsson lék allan leikinn á miðju
Plymouth en náði ekki að skora.

PRESTON–WOLVES
QPR–WATFORD

2–2
3–1

Brynjar Björn Gunnarsson fékk beint rautt spjald
á 21. mínútu fyrir að slá boltann viljandi með
hendi. Heiðar Helguson lék allan leikinn.

READING–WEST HAM

3–1

Ívar Ingimarsson lék allan leikinn fyrir Reading.

STOKE–SHEFFIELD UTD.

2–0

Hvorki Tryggvi Guðmundsson né Þórður Guðjónsson voru í leikmannahópi Stoke.

WIGAN–MILLWALL

2–0

Þýska Bundesligan
BIELEFELD–HAMBURG

3–4

0–1 Lauth (2.), 1–1 Porcello (21.), 2–1 Vata
(27.), 2–2 Barbarez (38.), 2–3 Boulahrouz (43.),
2–4 Mahdavikia (71.), 3–4 Buckley (87.).

LEVERKUSEN–H.BERLIN

3–3

1–0 Ponte (5.), 2–0 Butt, víti (13.), 2–1
Marcelinho (24.), 2–2 Marcelinho (29.), 2–3
Neuendorf (62.), 3–3 Voronin (84.).

FREIBURG–NURNBERG

2–3

1–0 Koejoe (7.), 1–1 Muller (23.), 2–1
Bajramovic (59.), 2–2 Mintal (85.), 2–3 Mintal
(90.).

H.ROSTOCK–BOCHUM

3–1

1–0 Di Salvo (36.), 2–0 Di Salvo (49.), 3–0 Prica
(53.), 3–1 Edu (70.),

KAISERSLAUTERN–M.GLADBACH

1–0

1–0 Altintop (45.).

W. BREMEN–MAINZ
WOLFSBURG–HANNOVER

0–0
1–0

1–0 Menseguez (6.).

STAÐA EFSTU LIÐA
24 15 5 4 46–23
24 16 2 6 39–27
25 13 5 7 53–27
25 14 1 10 45–39
24 12 6 6 43–30
25 10 11 4 43–24
25 11 7 7 45–34

50
50
44
43
42
41
40

Deildarbikar karla
ÍA–BREIÐABLIK

1–2

0–1 Steinþór Freyr Þorsteinsson (8.), 0–2 Hans
Fróði Hansen (10.), 1–2 Jón Ákason (71.).

VALUR–VÍKINGUR

2–5

0–1 Vilhjálmur Vilhjálmsson, víti (17.), 1–1
Matthías Guðmundsson (18.), 2–1 Atli
Þórarinsson (19.), 3–1 Steinþór Gíslason (55.),
4–1 Matthías Guðmundsson (65.), 5–1 Matthías
Guðmundsson (87.), 5–2 Stefán Arnarson (90.)

GRINDAVÍK–FYLKIR

4–5

0–1 Sævar Þór Gíslason (12.), 1–1 Óli Stefán
Flóvetnsson, víti (19.), 1–2 Björgólfur Takefusa
(22.), 1–3 Björgólfur Takefusa, víti (27.), 1–4
Björgólfur Takefusa (43.), 2–4 Óskar Hauksson
(47.), 2–5 Erik Gustafsson (58.), 3–5 Eyþór Atli
Einarsson (74.), 4–5 Eyþór Atli Einarsson (86.).

NÚMI–AFTURELDING

0–3

0–1 Jóhann Björn Valsson (18.), 0–2 Jóhann
Björn Valsson (53.), 0–3 Gunnar Borg
Borgþórsson (85.)

Deildarbikar kvenna
FH–STJARNAN

1–2

0–1 Harpa Þorsteinsdóttir (30.), 0–2 Lilja
Kjartansdóttir (42.), 1–2 Linda Björgvinsdóttir
(77.).

Besti handboltamaður heims? Christian Schwarzer.
Bratwurst eða SS-pylsa? Bratwurst.
Hún er rosalega góð. Miklu betri en
SS-pylsa.
Hvor er betri handboltamaður, þú
eða pabbi þinn? Pabbi er miklu betri
en ég ætla að verða betri.

Snæfell og Grindavík
knúðu fram oddaleiki
Snæfell hélt KR í 57 stigum í DHL-höllinni og Grindavík hélt Keflavíkurhraðlestinni í aðeins 76 stigum á heimavelli sínum í Grindavík.
KÖRFUBOLTI Snæfell og Grindavík
tryggðu sér oddaleiki í átta liða úrslitum Intersportdeildarinnar í
gær en jafnframt mistókst KR og
Keflavík að tryggja sér sæti í undanúrslitum. Snæfell hélt KR í 57
stigum í DHL-höllinni og Grindavík hélt Keflavíkurhraðlestinni í
aðeins 76 stigum á heimavelli sínum í Grindavík og það er ljóst að á
báðum vígstöðum var lögð mikil
áhersla á að laga vörnina.
Snæfellingar rifu sig upp eftir
tapið á heimavelli sínum og unnu
mjög öruggan 25 stiga sigur á KR,
57-82, og hin frábæra Snæfellsvörn sem vakti svo mikla athygli í
fyrra er greinilega mætt til leiks á
nýjan leik. Snæfell var komið í 17
stiga forustu eftir fyrsta leikhluta,
8-25 og þrátt fyrir að KR-ingar
ættu nokkra góða spretti náðu þeir
aldrei að minnka muninn í minna
en 10 stig.
Bárður Eyþórsson, þjálfari
Snæfells, var líka ánægður með
sína stráka eftir leik. „Ég sá það
strax í gær þegar við komum saman heima hjá mér að mínir menn
voru tilbúnir til að klára þennan
leik og þetta var mjög sterkur sigur hjá okkur. Allir í liðinu höfðu
rosalega gaman að þessu og það
gerði útslagið. Við vorum einbeittir allan tímann og þetta var algjörlega sigur liðsheildarinnar,“ sagði
Bárður Eyþórsson eftir leik.
„Nú er ekkert aftur snúið hjá
okkur og við þurfum bara að mæta
bara eins til leiks og það eru allir í
liðinu staðráðnir að láta leikinn frá
því í fyrra endurtaka sig,“ sagði
Bárður en Snæfell fór eins og
kunnugt er alla leið í úrslit í fyrra.
Grindvíkingar mættu harð-

PÁLMI GOÐUR Pálmi Freyr
Sigurgeirsson skoraði 15 stig í
fyrri hálfleik í sigri Snæfells á
KR í gær. Fréttablaðið/Stefán

> Við hrósum ...
... Snæfellingum og
Grindvíkingum fyrir að sýna
mikinn karakter og spila frábæra
vörn gegn andstæðingum
sínum í gær. Það er ekki á
hverjum degi sem KRingum er haldið í 57
stigum á heimavelli og
Keflavík skorar aðeins 76 stig í
leik. Með sigrunum tryggja liðin
sér dýrmætan oddaleik á
miðvikudaginn.

ÚR ÍÞRÓTTAHEIMINUM
rsene Wenger, stjóri Arsenal,
segir að misjöfn frammistaða
A
Arsenal það sem af er leiktíð sé sér
og engum öðrum
um að kenna. Wenger segist hafa átt
að kaupa reynslumeiri leikmenn til
liðsins síðasta sumar en meiðsli hafi
sett stórt strik í
reikninginn. „Staðreyndin er sú að við höfum misst
enska meistaratitilinn úr okkar
höndum og erum ekki lengur með í
Meistaradeildinni. Það hlýtur að
segja að ég sem þjálfari hef ekki
staðið mig nægilega vel,“ segir
Wenger.
abriel Heinze, argentínski varnarmaðurinn sem staðið hefur sig
G
svo frábærlega með Man.Utd á
tímabilinu, segir álit
sitt á samherja sínum Wayne Rooney
hafa farið sívaxandi.
„Á minni fyrstu æfingu með honum
var ég ekki svo hrifinn. Hann lét lítið
fyrir sér fara og var
allt öðruvísi en ég átti von á. En í
fyrsta leiknum sem við spiluðum
saman sá ég úr hverju hann er
gerður. Þá gerði ég mér grein fyrir
því að hann er leikmaður á heimsmælikvarða, fæddur skapari og
markaskorari. Hann hefur allt,“ segir
Heinze.

ákveðnir til leiks á heimavelli sínum í gær og náðu að leggja granna
sína úr Keflavík og jafna metin í
viðureign liðanna í 1-1 og knýja
fram oddaleik í Keflavík á miðvikudag. Eftir að jafnt var eftir
fyrsta leikhluta 17-17, sigu heimamenn framúr og voru yfir allan
leikinn og sigruðu að lokum 87-76.
Það var fyrst og fremst varnarleikurinn og stórleikur Helga
Jónasar Guðfinnssonar sem skóp
sigurinn í gær. Keflvíkingar urðu
fyrir því óláni að missa fyrirliða
sinn Gunnar Einarsson af velli
meiddan í byrjun leiks.
„Við vorum bara lélegir í dag,“
sagði Sigurður Ingimundarson,

þjálfari Keflvíkinga, eftir leik en
Einar Einarsson, þjálfari Grindvíkinga, var öllu hressari með sína
menn. „Við höfum ekki verið að
spila góða vörn í vetur en hún gekk
upp hjá okkur í dag og það að halda
Keflvíkingum í 76 stigum segir
sína sögu um það. Ef menn koma
jafn tilbúnir til leiks á miðvikudaginn og við vorum í dag, þá getur
allt gerst. Keflvíkingarnir eru erfiðir heim að sækja, en það styttist
alltaf í tapið hjá þeim og við höfum
engu að tapa,“ sagði Einar.
Oddaleikir liðanna verða í
Keflavík og Stykkishólmi á miðvikudaginn og þá ræðst hvaða lið
kemst áfram í undanúrslitin. ■

Tveir leikir fóru fram í 8-liða úrslitum ensku bikarkeppninnar í gær:

Létt hjá Arsenal og Man.Utd
Arsenal og Manchester United
komust í gær í undanúrslit ensku
bikarkeppninnar í knattspyrnu.
Arsenal sigraði Bolton með einu
marki gegn engu þar sem Freddie
Ljungberg skoraði sigurmarkið
strax á 3. mínútu leiksins. Það var
þó ekki fótbolti sem vakti mesta
athygli manna í þessum leik heldur var það frakoma El-Hadji
Diouf sem er enn einu sinni búinn
að koma sér í vandræði.
Diouf fékk réttilega að líta
rauða spjaldið strax á 8. mínútu
leiksins fyrir að slá í andlit Jens
Lehman í marki Arsenal. Enn og
aftur sýndi Senegalinn óútskýranlega hegðan og löngu ljóst að
verulegur skortur er á greind í
kollinum á þeim manni.
Sam Allardyce, stjóri Bolton,
var spar á yfirlýsingarnar í leikslok en hann er mjög líklega búinn

Valur Ingimundarson, þjálfari
Skallagríms í körfubolta, tók
undarlega til orða í viðtali
við Morgunblaðið að leik
loknum gegn Fjölni í úrslitakeppninni í fyrradag.

Hvað eyðirðu miklum tíma í hárið á
dag? Þremur til fjórum mínútum.
Metallica eða Madness? Metallica.

Er glasið hálffullt eða hálfttómt? Það
er hálffullt.

hafa tapað þessum
leik.“

Gel eða hárspray? Gel og vax. Það er
komin ný blanda.

Bjór eða rauðvín? Prótíndrykkir.

sport@frettabladid.is

BAYERN
SCHALKE
W.BREMEN
HAMBORG
STUTTGART
H.BERLIN
LEVERKUSEN

MEÐ LOGA
GEIRSSYNI

> “Ég er mjög sáttur með að

að fá nóg af heimskupörum
Diouf. „Lehman kveikti í honum
og Diouf brást illa við. Hann
þurfti ekki að gera það en
Lehman byrjaði. Ég er ekki að afsaka framkomu míns manns því
að leikmenn verða að geta haft
stjórn á sjálfum sér í tilvikum
sem þessum,“ sagði Allardyce.
Skiljanlega var á brattann að
sækja fyrir Bolton einum færri
en 10 leikmenn liðsins sýndu
samt hetjulega baráttu það sem
eftir lifði leiks og hefðu með smá
heppni getað jafnað leikinn.
Manchester United hafði
mikla yfirburði gegn Southampton þar sem lokatölur urðu 04. Sigurinn var síst of stór því að
leikmenn Man.Utd fengu fjölmörg dauðafæri þar sem ungu
strákarnir, Wayne Rooney og
Christiano Ronaldo, fóru fremstir

í flokki. Lið Southampton mætti
einfaldlega ofjörlum sínum og
greinilegt að vonbrigði vikunnar í
Meistaradeildinni voru ekkert að
sitja í leikmönnum Man.Utd. ■

einze hefur einnig fulla trú á að
Man.Utd liðið eigi eftir að komH
ast langt á næstu árum. „Ég er í einstöku liði. Við erum rétt að byrja að
kynnast hvor öðrum og ég er viss
um að þetta lið mun vinna stærstu
titla Englands og Evrópu í nánustu
framtíð. Það er frábær mórall í
hópnum og allir eru með fæturna á
jörðinni. Það er mjög sjaldgæft,“
segir hann.
ið Þróttar í Landsbankadeildinni í
knattspyrnu varð fyrir töluverðri
L
blóðtöku í síðustu viku þegar ljóst
var að framherjinn Henning Jónasson þyrfti á aðgerð að halda til að
ráða bót á meiðslum í bæði liðþófa
og mjöðm. Talið er að Henning geti
orðið frá keppni í allt að þrjá mánuði en ef allt gengur að óskum ætti
hann að geta verið orðinn klár í
slaginn þegar Íslandsmótið hefst
um miðjan maí.

LEIKIR GÆRDAGSINS

Úrslitakeppnin í körfu karla
GRINDAVÍK–KEFLAVÍK

87–76

Stig Grindavíkur: Helgi Jónas Guðfinnsson 22
(hitti úr 5 af 11 þriggja-stiga), Jeffrey Boschee 22,
Darrel Lewis 21, Terrel Taylor 16, Björn
Brynjólfsson 3, Þorleifur Ólafsson 3.
Stig Keflavíkur: Anthony Glover 30 (11 fráköst),
Nick Bradford 18 (10 fráköst), Magnús Þór
Gunnarsson 18, Jón Nordal Hafsteinsson 6,
Sverrir Sverrisson 2, Arnar Freyr Jónsson 2.

KR–SNÆFELL

ASHLEY COLE Þurfti að sætta sig við
að byrja á varamannabekk Arsenal í gær.

57–82

Stig KR: Aaron Harper 18, Cameron Echols 12
(20 fráköst), Ólafur Már Ægisson 9, Níels Páll
Dungal 6, Brynjar Þór Björnsson 5, Steinar Kaldal
4, Jón Ólafur Jónsson 3.
Stig Snæfells: Mike Ames 22, Pálmi Freyr
Sigurgeirsson 19 (15 í fyrri hálfleik), Sigurður
Þorvaldsson 15 (9 fráköst), Magni Hafsteinsson 8
(9 fráköst), Calvin Clemmons 7 (10 fráköst),
Hlynur Bæringsson 4 (11 fráköst, 5 stoðs.), Helgi
Reynir Guðmundsson 3, Sveinn Davíðsson 2,
Gunnlaugur Smárason 2.
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> BJÖRN ÞORLEIFSSON

STEFNIR Á
PEKING 2008
Taekwondo-maðurinn
Björn Þorleifsson úr Fimleikafélaginu Björk hefur
átt góðu gengi að fagna
síðan hann byrjaði að æfa
taekwondo fyrir 15 árum
síðan.

FRÉTTABLAÐIÐ: HARI

Björn er sigursælasti taekwondomaður okkar Íslendinga. Hann tók
nýlega þátt í US Open í Bandaríkjunum og bar sigur úr býtum. Á
mótinu voru heims- og Evrópumeistarar, alls 26 landslið. Björn
var að auki valinn besti keppandi
mótsins, sem kórónaði glæsilegan
árangur hans. „US Open er liður í
undirbúningi fyrir heimsmeistaramótið sem er í apríl,“ sagði
Björn í samtali við Fréttablaðið.
„Ég held á næstu dögum til Danmerkur, verð þar í æfingabúðum
með danska og sænska landsliðinu ásamt einhverjum úr bandaríska landsliðsinu. Eftir heimsmeistaramótið er Evrópumót og
Smáþjóðaleikarnir svo eitthvað sé
nefnt.“
Taekwondo heillaði Björn á
unga aldri og hefur hann lagt
stund á íþróttina síðan hann var
12 ára gamall. „Ég hef alltaf haft
áhuga á að gera eitthvað svona og
langaði að byrja að æfa. Ég ætlaði
nú samt alltaf að fara í júdó eða
karate en svo dró vinur minn mig
með á taekwondo-æfingu. Ég hélt
áfram en hann hætti,“ sagði Björn
og brosti.

AFREKALISTI
MARS 2005
U.S. OPEN: Gull í -78 kg. Valinn
besti keppandi mótsins af yfir
1000 keppendum.

DESEMBER 2003
Björn leggur Asíumeistarann
Yang Liu af velli á heimsúrtökumóti fyrir Ólympíuleikanna.

OKTÓBER 2003
US CUP: Gull, og valinn besti
keppandi mótsins. Styrkleiki: Bmót.

JANÚAR 2005
Norðurlandameistari.

NÓVEMBER 2003
SCANDINAVIAN OPEN: Gull, sigraði landsliðsmann Dana í úrslitabardaganum. Styrkleiki: B-mót.

ÁGÚST 2003.
WONDERFUL COPENHAGEN: 2.
sæti. Styrkleiki: B-mót.

APRIL 2004
Íslandsmeistari.
JANÚAR 2004
Norðurlandameistari.

OKTÓBER 2003
US MASTERS CUP: Gull og valinn
besti keppandi mótsins. Styrkleiki: B-mót.

FEBRÚAR 2003
AMERICAN EAGLE CLASSIC TAE
KWON DO TOURNAMENT: Gull í
sínum þyngdarflokki. Valinn besti
keppandi mótsins.

Bönnuð íþrótt
Taekwondo er kóresk íþrótt sem
var lengi vel bönnuð. Eftir seinni
heimsstyrjöldina var banninu
aflétt og spruttu þá upp
taekwondo-skólar. Taekwondonemendur frá Kóreu héldu síðan
út fyrir landsteinana og stofnuðu
eigin skóla. Íþróttin fór að láta á
sér kræla hér á landi upp úr 1990
þegar fyrsti skólinn var stofnaður
í Hafnarfirði. Gróskan hefur vaxið með hverju árinu og náði ís-

OKTÓBER 2002
US CUP: Brons í -78 kg flokki
Styrkleiki: B-mót.
SCANDINAVIAN OPEN: Gull í -78
kg. Styrkleiki: B-mót.
ÁGÚST 2002.
WONDERFUL COPENHAGEN TKD
CHAMPIONSHIP: Gull í -78 kg
flokki. Valinn besti keppandinn á
mótinu annað árið í röð. Styrkleiki: B-mót.

lenska unglingalandsliðið sér í
tvenn gullverðlaun, ein silfur- og
bronsverðlaun á síðasta Norðurlandamóti. Framtíð taekwondo er
því björt hér á landi.
Blár og marinn eftir bardaga
Að sögn Björns eru átökin í íþróttinni töluverð. „Þetta er bardagaíþrótt þar sem full snerting er
leyfð. Júdó gengur meira út á
glímu, boxið er meira með höndum en í taekwondo eru fæturnir
meira áberandi. Þar eru til dæmis
spörk algengari,“ sagði Björn.
„Við erum með vesti og hjálma og
stigakerfið er rafrænt. Hver bardagi samanstendur af þremur
þriggja mínútna lotum.“ Það er
greinilega ekki tekið út með sældinni að keppa í taekwondo því
Björn var allur blár og marinn á
fótunum eftir átökin á US Open.
Björn fullyrti að það fylgdi íþróttinni. „Eftir 5 bardaga eða 15 lotur
er þetta viðbúið. Þó að það sé
sparkað fyrir ofan mitti er maður
samt sem áður marinn á
sköflungnum og ristinni.“
Björn sagði að taekwondo ætti
gríðarlegum vinsældum að fagna
úti í heimi. „Það sést best á því að
100
milljónir
manns
æfa
taekwondo.“
Björt framtíð
Það er af nægu að taka þegar árangurslisti Björns er skoðaður.
Hann á fjóra Norðurlandameistaratitla í farteskinu sem og sex Íslandsmeistaratitla. „Þetta er það
eina sem ég geri núna ásamt því
að þjálfa og ég fer einnig út stundum til að æfa. Mitt æðsta takmark
er að komast á Ólympíuleikanna
2008,“ sagði Björn en þangað
komast aðeins 16 keppendur í
heiminum. Björn var hársbreidd
frá því að komast á síðasta ári en
Evrópa fékk fjögur sæti á Ólympíuleikunum og reyndist Björn
vera í fimmta sæti. „Ef allt gengur vel á ég að komast næst.“
smari@frettabladid.is

DESEMBER 2001
THE 17TH INTERNATIONAL PARK
POKAL TKD: Brons. Styrkleiki: Amót.

FEBRÚAR 2001
AMERICAN EAGLE CLASSIC TAE
KWON DO TOURNAMENT: Gull í
sínum þyngdarflokki.

OKTÓBER 2001
US CUP: Gullverðlaun í -78 kg
flokki. Valinn í úrvalslið mótsins.

NÓVEMBER 2000
OPNA EVRÓPSKA MEISTARAMÓTIÐ Í PARÍS: Gull í -72 kg
flokki og kosinn besti keppandinn á mótinu.

ÁGÚST 2001
WONDERFUL COPENHAGEN TKD
CHAMPIONSHIP: Gullverðlaun í 72 kg flokki karla og valinn besti
keppandinn á mótinu.

Íslandsmeistari 1997, 1998, 2000,
2001, 2002, 2004 (árið 1999
dvaldist Björn við æfingar í USA og
2003 í æfingarbúðum erlendis).

EINAR LOGI VIGNISSON: BOLTINN Í SUÐUR-EVRÓPU

Lítill Búdda rís úr þunglyndinu
Fáir knattspyrnumenn hafa náð að snerta viðkvæma strengi
spænskra jafnt og skölótti bangsinn Ivan de la Pena. Honum
var spáð glæstri framtíð er hann braust fram í sviðsljósið fyrir
réttum áratug í draumaliði Johans Cruyff hjá Barcelona þar
sem hann lék við hvurn sinn fingur innan um Romario,
Stoichkov og Laudrup í framlínunni. De la Pena náði þrátt fyrir augljósa hæfileika aldrei að festa sig í sessi sem lykilmaður,
var meira og minna varaskeifa fyrir stórmennin. Með komu
Van Gaal í þjálfarasætið versnaði staða hans til muna og þar
kom að hann tók tilboði Lazio.
Ítalíuvistin fór ekki vel með de la Pena og lagðist lakt gengi á
leikvelli á sálina á honum. Viðurnefni hans, litli Búdda, virtist
fremur vísa til útlits hans en innri manns því sálræn ró og
styrkur var ekki de la Pena gefið og hann lagðist í mikið
þunglyndi. Var á tímabili afar illa komið fyrir honum og var
hann óleikfær vegna veikinda. Hann fór að láni til Marseille í
Frakklandi og gekk sæmilega en ljóst var að hvorki geðlæknar
né sálfræðingar gætu hjálpað honum að ná fullum bata og
eina færa leiðin væri að leita í faðm altumlykjandi fjölskyldunnar í Barcelona. Hann gekk í raðir Espanyol og þótti ekki
góð latína hjá aðdáendum Barcelona. En þeir vonuðu nú
samt að de le Pena myndi ná sér og kannski koma heim til
Barca þegar hann hefði náð fyrri styrk. Og sjá, de la Pena reis
úr öskustónni og hefur verið einn albesti maðurinn í deildinni
í vetur og átt einna stærstan hlut í frábæru gengi Espanyol.
Annar leikmaður sem hefur hröklast frá Barca er Argentínu-

maðurinn Juan Riquelme. Hann þykir koma sterklega til
greina sem knattspyrnumaður ársins á Spáni í ár, hefur verið
prímusmótor í skemmtilegu liði Villareal sem berst við
Espanyol og fleiri lið um Meistaradeildarsæti. Villareal-menn
hafa verið frámunalega lunknir að fá menn að láni eða hirða
gamlingja sem taldir voru útbrunnir og gefa þeim lokaséns í
keppni þeirra bestu. Sóknarboltinn og samúð með lítilmagnanum hefur kallað fram vinalegar kenndir hjá spænskum og
Villareal það lið sem í mestum hávegum er haft hjá aðdáendum annarra liða.
Séu menn fengnir að láni kemur að því að það þarf að skila
þeim og miðað við stórleik Riquelme í vetur ættu Börsungar
að bíða í ofvæni eftir honum. En spennan virðist ekkert vera
að drepa Rikjaard og hans menn og svo kann að fara að
Riquelme haldi áfram að leika með Villareal eða verði seldur
eitthvert annað. Fyrir eru hjá Barca þeir Ronaldinho, Giuly og
Deco auk þess sem Riquelme virtist aldrei þola pressuna hjá
Barca og stuðningsmenn liðsins margir á því að hann sé einn
af þeim leikmönnum sem sé betur borgið sem stórfiski í lítilli
tjörn en smásíli í hafsjó Barcelona.
Vonandi er að de la Pena og Riquelme fái að þroska hæfileika sína enn frekar hjá sínum klúbbum þótt ekki séu þeir
stórir. Nóg er um samþjöppun og fákeppni í boltanum. Lið
þeirra mætast í deildinni í dag og verður gaman að sjá þessi
skemmtilegu sóknarlið mætast þótt litli Búdda sé reyndar
tæpur vegna meiðsla.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
MARS

10 11

12

13 14 15 16

Sunnudagur
■ ■ LEIKIR
 11.00 Reynir Sandgerði og ÍH
mætast í Reykjaneshöllinni í 1. riðli
B-deildar deildabikars karla í
fótbolta.

 13.00 Bolungarvík og Selfoss
mætast í Reykjaneshöllinni í 3. riðli
B-deildar deildabikars karla í
fótbolta.

 13.05 FH og HK mætast í Fífunni í
2. riðli A-deildar deildabikars karla í
fótbolta.

 14.00 Drangur og ÍS í Vík í Mýrdal
í 1. deild karla í körfubolta.

 15.00 Þór Þ. og Höttur mætast í
Þorlákshöfn í 1. deild karla í
körfubolta.

 15.00 Fram og Keflavík mætast í
Fífunni í 2. riðli A-deildar
deildabikars karla í fótbolta.

 15.00 KFS og Víðir mætast í
Reykjaneshöllinni í 2. riðli B-deildar
deildabikars karla í fótbolta.

 17.00 Njarðvík og Víkingur Ó.
mætast í Reykjaneshöllinni í 2. riðli
B-deildar deildabikars karla í
fótbolta.

 17.15 Völsungur og KA mætast í
Boganum í 2. riðli A-deildar
deildabikars karla í fótbolta.

 19.00 ÍR og Haukar mætast í
Reykjaneshöllinni í 3. riðli B-deildar
deildabikars karla í fótbolta.

 19.15 Tindastóll og Hvöt mætast í
Boganum í 4. riðli B-deildar
deildabikars karla í fótbolta.

 19.15 Skallagrímur og Fjölnir
mætast í Borgarnesi í úrslitakeppni
Intersportdeildar karla í körfubolta.

 19.15 ÍR og Njarðvík mætast í
Seljaskóla í úrslitakeppni
Intersportdeildar karla í körfubolta.

 20.00 Haukar og Keflavík mætast
í Fífunni í Faxaflóamóti kvenna í
fótbolta.

■ ■ SJÓNVARP
 10.40 Spænski boltinn á Sýn.
Útsending frá leik Barcelona og
Athletic Bilbao í spænsku 1.
deildinni í fótbolta.

 12.25 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn. Fréttaþáttur um
Meistaradeildina í fótbolta.

 12.55 Enski bikarinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Blackburn og
Leicester í 6. umferð ensku
bikarkeppninnar í fótbolta.

 14.55 Bestu bikarmörkin á Sýn.
Sýnt frá bestu mörkum Tottenham í
ensku bikarkeppninni í gegnum
tíðina.

 15.50 Enski bikarinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Newcastle og
Tottenham í 6. umferð ensku
bikarkeppninnar í fótbolta.

 17.50 Spænski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Getafe og Real
Madrid í spænsku 1. deildinni í
fótbolta.

 19.55 Ítalski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Chievo og
Juventus í ítölsku A-deildinni í
fótbolta.

 21.30 Helgarsportið á RÚV.
 21.40 Bandaríska mótaröðin í
golfi á Sýn.

 22.35 Enski bikarinn á Sýn.
Útsending frá leik Newcastle og
Tottenham í 6. umferð ensku
bikarkeppninnar í fótbolta.
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Bikarmeistaramót í fimleikum fór fram um síðustu helgi:

Gerpla í sérflokki
Gerpla úr Kópavogi
vann tvöfaldan sigur á Bikarmeistaramóti FSÍ í áhaldafimleikum sem fór fram um síðustu helgi
og það voru ekki bara meistaraflokkar félagsins sem stóðu sig
vel því Gerplan eignast einnig
bikarmeistara í níu af ellefu fimleikastigum yngra fimleikafólksins.
Ekkert fimleikafélag náði að
vinna jafn marga bikara á Bikarmóti FSÍ síðan byrjað var að
keppa eftir núverandi fyrirkomulagi og í þeim tilvikum sem félagið sigraði ekki hafnaði félagið í
öðru sæti. Það er ljóst að félagið
hefur tekið forystuna í íslenskum
fimleikum á sínu 34. starfsári því

FIMLEIKAR

þetta er í fyrsta sinn sem bæði
karla- og kvennalið félagsins
vinna bikarmeistaratitil í frjálsum
æfingum og auk þess er heildarárangur félagsins afar glæsilegur
– ellefu bikarmeistaratitlar á einni
helgi.
Karlaliðið vann bikarinn tíunda
árið í röð. Sigurganga félagsins er
óslitin frá Bikarmóti FSÍ árið 1996
en karlalið félagsins sigraði fyrst
á bikarmóti 1991. Kvennalið félagsins vann hins vegar sinn
fyrsta sigur síðan árið 1987.
Gerplan er að byggja sér nýtt og
glæsilegt íþróttahús í Salahverfi
Kópavogs og með miklu betri aðstöðu er ljóst að fimleikaframtíðin
er afar björt í Kópavoginum. ■

SIGURSÆLT FÓLK ÚR GERPLU Það var glæsilegur hópur frá Gerplu á Bikarmóti fimleikasambands Íslands um síðustu helgi.
Fréttablaðið/Jón Finnbogason/Fimleikar.is
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Anders Frisk:

Hættur að
dæma
Sænski knattspyrnudómarinn Anders Frisk hefur ákveðið
að leggja flautuna á hilluna eftir
að hafa fengið urmul af líflátshótunum undanfarnar tvær vikur.
Þessi 42 ára
gamli dómari,
sem af mörgum
er talinn einn sá
besti í heimi,
komst í sviðsljósið eftir að
hafa dæmt fyrri
leik Chelsea og Barcelona í Meistaradeildinni. Frisk rak þá Didier
Drogba útaf eftir að hafa átt í
meintu ráðabruggi með Frank
Rijkaard, þjálfara Barcelona í
hálfleik.
„Stuðningsmenn Chelsea eru
ábyrgir fyrir þessari ákvörðun
minni. Ég hef fengið hótanir í
gegnum síma, með tölvupósti og í
venjulegum pósti. Þetta hefur
haft mikil áhrif á fjölskyldu mína
og mér finnst ekki lengur þess
virði að stunda dómgæslu. Ég
mun aldrei aftur stíga fæti inn á
fótboltavöll,“ sagði Frisk í gær,
en hann komst einnig í hann
krappan á síðasta ári þegar hann
fékk smápening í höfuðið úr
stúkunni þegar hann dæmdi leik
Roma og Dynamo Kiev í Meistaradeildinni og skildi hann eftir
alblóðugan. ■

FÓTBOLTI

Ársþing HSÍ:

Breytingar
samþykktar
HANDBOLTI Róttækar breytingar
munu verða á DHL-deildinni í
handknattleik á næsta ári en
tillögur þess efnis voru samþykktar á ársþingi Handknattleikssambandsins sem haldið var í
gær. Eins og Fréttablaðið greindi
frá fyrr í vikunni munu öll
karlaliðin leika í einni deild á
næsta ári þar sem 8 efstu liðin
leika í úrvalsdeild leiktíðina 20062007. Sex neðstu liðin munu falla
niður í 1. deild.
Fjögur efstu lið Íslandsmótsins
munu síðan heyja baráttu sín á
milli í svokölluðum deildabikar
sem hefst strax að hefðbundnu
Íslandsmóti loknu. ■
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Mikilvægt hjá Val
Valsmenn unnu gríðarlega mikilvægan sigur á HK í DHL-deild karla í handbolta í gær og komu sér í efri helming deildarinnar á nýjan leik. Eyjamenn
eru á miklu skriði en Haukar halda toppsætinu eftir útisigur á Víkingum.
HANDBOLTI Um hörkurimmu var að
ræða í viðureign Vals og HK.
Heimamenn á Hlíðarenda höfðu
frumkvæðið allan tímann og fóru
á endanum með sætan 32-30 sigur
af hólmi þar sem markverðir
beggja liða voru í aðalhlutverki.
Pálmar Pétursson varði 19 skot í
marki Vals en hjá HK gerði
Björgvin Gústafsson gott um
betur og varði heil 22 skot.
Svavar Vignisson átti stórleik
fyrir Eyjamenn í gær og réðu
varnarmenn KA lítið sem ekkert
við hann. Svavar skoraði 10 mörk
í leiknum en næstur kom Titi
Kalandaze með 7 mörk. Með
sigrinum skaust ÍBV upp í þriðja
sæti deildarinnar og er liðið nú
aðeins tveimur stigum á eftir
toppliði Hauka.
Víkingar sýndu Haukum eflaust meiri mótspyrnu en þeir
bjuggust við og hefðu heimamenn
með smá heppni náð að velgja
Haukum meira undir uggum ef
ekki hefði verið fyrir góðan leik
Ásgeirs Arnar Hallgrímssonar og
Andra Stefans Guðrúnarsonar.
Þröstur Helgason átti stjörnuleik
fyrir Víking og skoraði 12 mörk.
ÍR-ingar byrjuðu gríðarlega
vel á heimavelli gegn Þór og
komust í 9-2 á upphafsmínútunum. Það bil náðu gestirnir frá
Akureyri
aldrei
að
brúa
almennilega þó svo að ekki hafi
munað nema tveimur mörkum á
liðunum í lokin, 32-30, nýkrýndum
bikarmeisturum ÍR í vil.

FH fékk heimavallaréttinn
Síðasta umferðin í DHL-deild
kvenna var leikin í gær og mesta
spennan fyrirfram var í leik Vals
og FH sem fram fór á Hlíðarenda
því ljóst var að sigurvegarinn í
leiknum fengi heimaleikjarétt í
fyrstu umferð úrslitakeppninnar.
Leikurinn stóð svo sannarlega
undir væntingum því að hann var
hnífjafn og spennandi. Þegar 2
sekúndur voru eftir fengu FHingar vítakast og var það Dröfn
Sæmundsdóttir sem fékk það
erfiða verkefni að stíga á
punktinn. Dröfn gerði engin mistök, skoraði örugglega úr vítinu

ÚR ÍÞRÓTTAHEIMINUM
Cole, miðjumaður Chelsea,
segir liðið hafa sannað það á síðJustuoe
vikum að það geti vel spilað án
hollendingsins
Arjen Robben. Það
er ekki síst Cole
sem hefur staðið
sig best í fjarveru
Robben og hefur
augljóslega fengið
aftur sjálfstraustið
sem hann skorti svo
augljóslega framan af tímabilinu.
„Fólk sagði okkur eiga í krísu vegna
þess að okkur gekk ekki sem skyldi
fyrst eftir að Robben meiddist. Þvílíkt
bull. Auðvitað er hann lykilmaður í
okkar liði en hópur Chelsea er
þannig skipaður í dag að við megum alveg við því að missa menn í
meiðsli. Aðrir taka einfaldlega af
skarið í staðinn,“ segir Cole.
omario hinn brasilíski mun spila
með utandeildarliðinu Garforth í
R
Englandi á næstu leiktíð. Romario er
ekki eina fyrrverandi
stjórstjarnan frá
Brasilíu sem Simon
Clifford, eiganda og
framkvæmdastjóra
Garforth, tekst að
lokka til sín en fyrr í
vetur spilaði
Socrates nokkra
leiki fyrir liðið. Fróðlegt verður að sjá
hvort Romario hefur það sem til
þarf í utandeildina í Englandi.
ejan Vasic, 24 ára gamall miðjumaður frá Serbíu/SvartfjallaD
landi, er kominn til reynslu til
Grindavíkur og spilaði hann með
liðinu gegn Fylki í deildarbikarnum í
gær. Vasic þessi er uppalinn hjá
stórveldi Rauðu Stjörnunnar í
Júgóslavíu og þótti mjög efnilegur á
sínum tíma. Vasic verður við æfingar
hjá liðinu í tæpan vikutíma og að
honum loknum verður tekin ákvörðun um hvort Vasic verður boðinn
samningur.
Miller frá Bandaríkjunum
tryggði sér í gær heimsbikarinn í
Bode
samanlögðum alpa-

VALSMENN UPP FYRIR HK Vilhjálmur Halldórsson skoraði 4 mörk í tveggja marka sigri
Valsmanna á HK á Hlíðarenda í gærdag.
Fréttablaðið/Stefán

og kórónaði þannig stórleik sinn
með sínu 13 marki.
Með sigrinum tryggði FH sér
fjórða sætið í deildinni og hefur
liðið því heimavallarréttinn í
fyrstu umferð úrslitakeppninnar,
en þar mætir liðið einmitt
Valskonum. Og af leiknum í gær
að dæma er víst að einvígi liðanna
í úrslitakeppninni mun verða hin
besta skemmtun.

Haukar héldu sigurgöngu sinni
áfram og tryggðu sér deildarmeistaratitilinn með öruggum
sigri á Gróttu/KR á útivelli, 21-30.
Haukar mæta Fram í úrslitakeppninni. ÍBV, sem hafnaði í
öðru sæti deildarinnar, sigraði
botnlið Fram og mætir Víkingi.
Síðasta einvígi 8-liða úrslitanna
verður síðan á milli Stjörnunnar
og Gróttu/KR. ■

greinum. Miller
varð annar í stórsvigskeppni í gær
og gaf það honum
nægilega mörg stig
til að tryggja sér
sigurinn. Benjamin
Raich frá Austurríki,
helsti keppinautur Millers um titilinn
í samanlögðu, hafnaði í þriðja sæti í
mótinu og tryggði það honum
heimsbikarinn í stórsviginu, en áður
hafði hann orðið heimsbikarmeistari
í svigi. Miller Miller er fyrsti Bandaríkjamaðurinn í 22 ár sem vinnur
heimsbikarinn í samanlögðu.

Síðari leikir 8-liða úrslitanna í Meistaradeildinni í handbolta fóru fram í gær:

Ólafur og félagar komust áfram
HANDBOLTI Ólafur Stefánsson og félagar hjá Ciudad Real komust í
gær í undanúrslit Meistaradeildarinnar í handbolta þegar liðið
sigraði Fotex Vezsprém frá Ungverjalandi á útivelli, 33-34. Það
fór ekki eins vel hjá Loga Geirssyni hjá Lemgo því hans lið tapaði
með 5 marka mun fyrir Celje
Lasko 35-30. Slóvenska liðið vann
fyrri leikinn 33-29 og ljóst að
Lemgo sá aldrei til sólar í leiknum.

LEIKIR GÆRDAGSINS

Meistaradeildin í handbolta
BARCELONA–KIEL

33–27

Mörk Barcelona: Dragan Skrbic 6, Jerome
Fernandez 6, Hernandez 5, Hussein Nagy 4, Iker
Romero 4, O´Callaghan 4, Lars Krogh Jeppesen
3, Puig 1.
Mörk Kiel: Lundstrom 7, Lövgren 4, Christian
Zeitz 4, Ahlm 4, Hagen 3, Preib 1, Pungartnik 1.

CELJE LASKO–LEMGO

35–30

Mörk Celje: Kokcharow 9, Rutenka 8, Natek 7,
Kozomara 5, Gajic 3, Rumen 1, Zorman 1,
Mörk Lemgo: Florent Kehrmann 7, Binder 6,
Marc Baumgartner 5, Christian Schwarzer 5,
Bonath 2, Daniel Stephan 2, Christophersen 2,
Logi Geirsson 1.

FOTEX VESZPRÉM–CIUDAD REAL

33–34

Mörk Veszprém: Lazarov 8, Perez 8, Eklemovic
5, Buday 5, Gulyas 3, Gal 1, Pastorz 1,
Mörk Ciudad: Alberto Enrerrios 7, Ólafur
Stefánsson 6, Ortega 6, Talent Dusebaiev 5,
Hussain Zaky 3, Mirko Dzomba 2, Rolando Urios
2, Claus Möller Jakobsen 1, Prieto 1, Jonas
Kallman 1.

Ólafur átti mjög góðan leik
með Ciudad Real í gær og skoraði
alls 6 mörk, öll í fyrri hálfleik, og
komu fjögur þeirra úr vítum.
Taktík Ólafs í vítunum var oftast
keimlík þeirri sem hann notaði
óspart á HM í Túnis þar sem hann
„vippaði“ yfir markmenn andstæðingana og gerði hann
hreinlega lítið úr markmönnum
Vészprem á köflum í gær.
Ólafur og spænska stórskyttan
Alberto Entrerrios voru allt í öllu
í sóknarleik Spánarmeistaranna
framan af leik og réðu leikmenn
Vezsprém ekkert við þá.
Ciudad, sem vann fyrri leikinn
með sjö mörkum, hafði ávallt
frumkvæðið í leiknum og hleypti
ungverska liðinu aldrei nálægt
sér. Staðan í hálfleik var 20-17,
Ciudad í vil, en Ólafur lét minna
fyrir sér fara í seinni hálfleik þegar minni spámenn liðsins fengu að
spreyta sig.
Þegar upp var staðið hafði Ciudad skorað 34 mörk gegn 33
mörkum heimamanna og sannfærandi sigur því staðreynd.
Javier Hombrados í markinu var
maður leiksins en hann fór hreinlega á kostum og varði hátt í 30
skot.
Logi skoraði 1 mark úr víti fyrir Lemgo í leiknum gegn Celje en
þetta slóvenska lið er núverandi
Evrópumeistari og gríðarlega
erfitt heim að sækja. Með hliðsjón
af meiðslavandræðunum sem

ÓLAFUR STEFÁNSSON Lék mjög vel
með liði sínu í Evrópukeppninni í gær.

Lemgo á við að stríða um þessar
mundir var eiginlega óraunhæft
að liðið kæmist áfram og sú varð
einmitt raunin.
Barcelona komst einnig áfram
með sex marka sigri á Kiel. Þýska
liðið vann fyrri leikinn með fimm
mörkum svo að það mátti alls ekki
tæpara standa hjá Barcelona. ■
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LIÐIÐ MITT

> GUÐJÓN ÞÓRÐARSON SETUR SAMAN DRAUMALIÐIÐ SITT Í ENSKU ÚRVALSDEILDINNI

Velur sjö leikmenn frá Chelsea
PETR CECH, Chelsea: Cech er gífurlega traustur, stór og sterkur markvörður sem vinnur
grundvallarvinnuna vel.
GARY NEVILLE, Manchester United: Neville
er traustur leikmaður sem bregst sjaldan.
JOHN TERRY, Chelsea: Terry er mjög traustur,
líkamlega sterkur leikmaður sem er öflugur
skallamaður bæði í vörn og sókn.
RIO FERDINAND, Manchester United:
Ferdinand er mjög fljótur og ágætur á boltanum. Hann og Terry mynda athyglisvert par sem
ég myndi vilja sjá í enska landsliðinu.
ASHLEY COLE, Arsenal: Cole er fljótur leikmaður sem hefur bætt sig mikið varnarlega.
Hann er góður sóknarlega.
FRANK LAMPARD, Chelsea: Lampard er sívinnandi og öflugur bæði í sókn og vörn. Hann
er frábær í að stinga sér frá miðjunni.

LEIKIR GÆRDAGSINS

DHL-deild karla
ÍBV–KA

36–27 (17–13)

Mörk ÍBV: Svavar Vignisson 10, Tite Kalandadze
7, Robert Bognar 6, Sigurður Ari Stefánsson 4,
Davíð Óskarsson 3, Grétar Eyþórsson 3, Zoltan
Belányi Samúel Árnason 1.
Mörk KA: Halldór Sigfússon, Jónatan Magnússon
5, Andri Stefánsson 5, Ragnar Snær Njálsson,
Magnús Stefánsson 2, Þorvaldur Þorvaldsson 2,
Hörður Sigurþórsson 1, Nikola Jankovic 1.

VALUR–HK

32–30 (17–15)

Mörk Vals: Baldvin Þorsteinsson 10, Heimir Örn
Árnason 5, Vilhjálmur Halldórsson 4, Kristján Þór
Karlsson 4, Sigurður Eggertsson 3, Brendan
Þorvaldsson 2, Fannar Þór Friðgeirsson 2, Hjalti
Pálmason 2.
Mörk HK: Valdimar Þórsson 10, Augustas
Strazdas 8, Ólafur Víðir Ólafsson 4, Brynjar Freyr
Valsteinsson, Tomas Eitutis 3, Haukur
Sigurvinsson 2.

VÍKINGUR–HAUKAR

29–33 (10–14)

Mörk Víkings: Þröstur Helgason 12, Björn
Guðmundsson 5, Ragnar Ragnarsson 4, Benedikt
Árni Jónsson 4, Brjánn Bjarnason 2, Árni
Þórarinsson 1, Þórir Júlíusson 1.
Mörk Hauka: Þórir Ólafsson 13, Ásgeir Örn
Hallgrímsson 8, Andri Stefan Guðrúnarson 5,
Halldór Ingólfsson 2, Jón Karl Björnsson 2, Vignir
Svavarsson 2, Magnús Magnússon 1.

ÍR–ÞÓR

32–30 (19–14)

Mörk ÍR: Bjarni Fritzson 9, Hannes Jón Jónsson
9, Tryggvi Haraldsson 4, Ólafur Sigurjónsson 3,
Fannar Þorbjörnsson 3, Ingimundur
Ingimundarson 1, Karl Jóhann Gunnarsson 1,
Ragnar Már Helgason 1, Hafsteinn Ingason 1.
Mörk Þórs: Sindri Viðarsson 10, Goran Gusic 9,
Aigars Lazdins 4, Sindri Haraldsson 3, Árni Þór
Sigtryggsson 2, Arnór Þór Gunnarsson 1, Cedric
Ákerberg 1.

STAÐAN:
HAUKAR
ÍR
ÍBV
VALUR
HK
KA
VÍKINGUR
ÞÓR

13
13
13
13
13
13
13
13

8
8
7
7
7
5
4
4

1 4 402-378
0 5 404-398
1 5 397-359
0 6 356-363
0 6 411-386
2 6 373-389
0 9 351-382
0 9 370-410

17
16
15
14
14
12
8
8

DHL-deild kvenna
ÍBV–FRAM

27–17 (12–9)

Mörk ÍBV: Darinka Stefanovic, Ingibjörg Jónsdóttir 5, Anastasia Patsion 4, Guðbjörg
Guðmannsdóttir 4, Alla Gokorian 2.
Mörk Fram: Sigurbjörg Jóhannsdóttir 7, Guðrún
Hálfdánardóttir 4, Hildur Stefánsdóttir 2.

VALUR–FH

22–23 (14–13)

Mörk Vals: Ágústa Edda Björnsdóttir 9, Arna
Grímsdóttir 3, Díana Guðjónsdóttir 3, Soffía Rut
Gísladóttir 3, Hafrún Kristjánsdóttir 2.
Mörk FH: Dröfn Sæmundsdóttir 13, Guðrún Drífa
Hólmgeirsdóttir 4, Gunnur Sveinsdóttir 3,
Berglind Ósk Björgvinsdóttir 3.

VÍKINGUR–STJARNAN

22–30 (10–16)

Mörk Víkings: Helga Birna Brynjólfsdóttir 6, Ásta
Björk Agnarsdóttir 4, Margrét Elín Egilsdóttir 4,
Natasa Damiljanovic 4, Helga Guðmundsdóttir 3.
Mörk Stjörnunar: Ásdís Sigurðardóttir 5, Anna
Bryndís Blöndal 4, Elísabet Gunnarsdóttir 4, Hind
Hannesdóttir 4, Kristín Guðmundsdóttir 4, Kristín
Clausen 4, Hekla Daðadóttir 3.

GRÓTTA/KR–HAUKAR

21–30 (12–13)

Mörk Gróttu/KR: Inga Dís Sigurðardóttir 5, Arna
Gunnarsdóttir 5, Gerður Rún Einarsdóttir 3,
Ragna Karen Sigurðardóttir 3.
Mörk Hauka: Ramune Pekarskyte, Hanna G.
Stefánsdóttir 11, Erna Þráinsdóttir 3, Ragnhildur
Rósa Guðmundsdóttir 3.

STAÐAN
HAUKAR
ÍBV
STJARNAN
FH
VALUR
GRÓTTA/KR
VÍKINGUR
FRAM

20 17
20 17
20 11
20
8
20
9
20
5
20
5
20
3

2 1 624–459 36
0 3 576–487 34
3 6 526–474 25
4 8 523-549 20
0 11 469-488 18
0 15 456–510 10
0 15 476–539 10
1 16 442–576 7

CLAUDE MAKELELE, Chelsea: Makelele er
sópurinn á miðjunni. Hann vinnur skítverkin
fyrir aðra og er fljótur að koma boltanum í spil.
ARJEN ROBBEN, Chelsea: Robben er mjög
skapandi leikmaður en mikilvægi hans hjá
Chelsea hefur komið í ljós á undanförnum vikum.
DAMIEN DUFF, Chelsea: Duff er skapandi
leikmaður sem er stórhættulegur þegar hann
fær boltann. Hann hefur bætt sig mikið varnarlega sem var veikleiki hans.
EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN, Chelsea: Eiður
Smári er geysilega útsjónarsamur og skapandi
leikmaður sem sýndi það gegn Barcelona að
hann getur enn þróað leik sinn.
THIERRY HENRY, Arsenal: Henry er gjörsamlega eitraður framherji sem myndi virka vel
með Eiði Smára.

4-4-2
Cech
G. Neville

Robben

Terry

Ferdinand

Lampard

Makelele

Eiður Smári

Henry

A. Cole

Duff

„Ég myndi treysta mér til þess að
vinna alla titla með þessu liði.“
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í grónu og góðu hverfi til sölu.
Góðir tekjumöguleikar.
Uppl. í síma 898-8070.

Rennihurðabrautir

Ég hef komið til
helstu stórborga
heims;
Kaupm a n n a h a f n a r,
Malmö,
Stokkhólms, Berlínar og
Greifswald í Austur-Þýskalandi, meira
að segja rétt eftir að
múrinn féll. Ég kom
að vísu í fyrsta og
eina sinn til Lundúna í fyrra en síðasta ferðalag mitt
var austar á bóginn, nánar tiltekið
til Búdapest þar sem ég fræddist
um borgarhlutana Búda og Pest.
Ég er því orðinn ýmsu vanur, er
hálfgerður heimsborgari sem hefur
kynnst misjöfnum menningarheimum og opnað augun fyrir ólíkum

■ PONDUS

Fundarboð / Fræðslufundur
Efling-stéttarfélag og Matvæla- og veitingasamband Íslands boða félagsmenn sem starfa á
veitinga- og skemmtistöðum til fræðslufundar
um skaðsemi óbeinna reykinga og heilsuvernd
starfsmanna.
Fundurinn verður haldinn í Hvammi, Grand
Hótel þriðjudaginn 15. mars n.k. kl. 15.00
Dagskrá:
1. Setning Sigurður Bessason
2. Erindi:
a. Kristinn Tómasson læknir
b. Siv Friðleifsdóttir alþingismaður
c. Erna Hauksdóttir SAF
Kaffihlé
3. Umræða
4. Niðurstaða fundarins
Samantekt Níels S Olgeirsson
Fundarstjóri: Guðmundur Þ. Jónsson

Ferkantaðar flatkökur

KRISTJÁN H JÁLMARSSON NÝTUR ÞESS AÐ VERA HEIMSBORGARI
MYND: HELGI SIGURÐSSON

Fiskbúð

STUÐ MILLI STRÍÐA

■ PÚ OG PA

gildum og viðmiðum. Samt er alltaf
eitthvað sem kemur mér á óvart,
sérstaklega þegar síst varir.
Fyrir skömmu fór ég til Akureyrar. Mér hefur alltaf þótt gaman
að koma norður í land því það er dálítið eins og að fara til útlanda.
Fólkið á Akureyri talar jú nánast
annað tungumál en íbúar höfuðborgarsvæðisins og þar ríkir allt
annað veðurfar en fyrir sunnan.
Verslanir á Akureyri bjóða nánast upp á sama vöruúrval og þær
fyrir sunnan. Þó eru að minnsta
kosti tvær vörur sem skera sig algjörlega úr. Það eru flatkökurnar
og mjólkin. Af einhverjum undarlegum ástæðum eru flatkökurnar
fyrir norðan ferkantaðar en ekki
hálfhringur eins og fyrir sunnan.

Mjólkurfernurnar hafa líka alltaf
verið öðruvísi í laginu og öðruvísi á
litinn. Þær norðlensku eru ferkantaðar og mun hærri en þær sunnlensku.
Ég hef velt þessum mun fyrir
mér á yfirvegaðan hátt í lengri
tíma. Fyrst lét ég fordómana
hlaupa með mig í gönur en þá kom
víðsýni mín og heimsborgarabragur að góðum notum. Ástæðan fyrir
þessum mun er afar einföld. Ísskáparnir fyrir norðan hljóta að
vera öðruvísi í laginu en fyrir sunnan og því þarf að hanna mjólkurfernurnar í samræmi við þá. Þar að
auki hljóta hellurnar, sem flatkökurnar eru bakaðar á, að vera ferkantaðar, því annars myndu þær
líta allt öðruvísi út. ■

Eftir Frode Överli

Eftir SÖB
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
MARS

10 11

12

13 14

15 16

Sunnudagur
■ ■ TÓNLEIKAR

 15.00 Gunnar Kvaran kemur með
sellóið sitt og flytur páskahugvekju í
tónum í Laugarborg í Eyjafirði.

 20.00 Caput-hópurinn flytur verk
eftir japanska tónskáldið Toshio
Hosokawa á tónleikum í Listasafni
Íslands. Tónskáldið stjórnar sjálft
nokkrum verkanna.

 20.00 Finnska sópransöngkonan
Sirkku Wahlroos og píanóleikarinn
Sampsa Konttinen halda tónleika í
Norræna húsinu.

 21.00 Hörður Torfason verður
með tónleika í Hótel Framnesi á
Grundarfirði.

■ ■ FYRIRLESTRAR
 15.00 Guðmundur Oddur Magnússon prófessor við Listaháskóla Íslands flytur fyrirlestur um grafíska
hönnun Harðar Ágústssonar í Listasafni Reykjavíkur - Kjarvalsstöðum,
en yfirlitssýning á verkum Harðar
stendur þar yfir um þessar mundir.

■ ■ FUNDIR
 14.00 Hugarafl og Íþrótta- og
Ólympíusamband Íslands vera með
opið málþing um áhrif hreyfingar á
þunglyndi í fundarsal ÍSÍ, Íþróttamiðstöðinni Laugardal við hlið Laugardalshallar/Engjavegi 6.

Á FÖSTUDÖGUM
Auglýsingasíminn er 550 5000
auglysingar@frettabladid.is
- mest lesna blað landsins

■ ■ SÝNINGAR
 15.00 Kristín Arngrímsdóttir
myndlistarmaður veitir leiðsögn um
sýningarnar Íslensk myndlist 193045 og Rúrí: Archive - endangered
waters.
Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki síðar en sólarhring fyrir birtingu.

Tangóball
Tangósveit Lýðveldisins
Þri. 15/3 kl. 21

Leikfélagið Snúður og Snælda sýnir:

Ástandið

Sögur kvenna
frá hernámsárunum
Mið. 9/3 kl. 14.00 Uppselt
Sun. 13/3 kl. 14.00
Mið. 16/3 kl. 14.00
Takmarkaður sýningarfjöldi

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík
STÓRA SVIÐ

» FASTUR

DRAUMLEIKUR
e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.
Í kvöld kl 20, Lau 19/3 kl 20, Su 20/3 kl 20, Lau
9/4 kl 20, Su 10/4 kl 20

HÍBÝLI VINDANNA
leikgerð Bjarna Jónssonar eftir

» PU N KTU R

SEGÐU MÉR ALLT
e. Kristínu Ómarsdóttur
Su 13/3 kl 20, Lau 19/3 kl 20, Su 20/3 kl 20

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA.
Su 13/3 kl 20, Su 20/3 kl 20, Su 3/4 kl 20
- Ath: Miðaverð kr. 1.500

AMERICAN DIPLOMACY

vesturfarasögum Böðvars Guðmundssonar

eftir Þorleif Örn Arnarsson. Í samstarfi við

Su 13/3 kl 20 - UPPSELT,

Hið lifandi leikhús.

Fi 17/3 kl 20 - UPPSELT, Fi 7/4 kl 20,

Lau 18/3 kl 20, Fi 31/3 kl 20, Fö 1/4 kl 20

Fö 8/4 kl 20, Lau 16/4 kl 20, Su 17/4 kl 20

Síðustu sýningar

HÉRI HÉRASON

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR
eftir Agnar Jón Egilsson. Í samstarfi við TÓBÍAS.

e. Coline Serreau
Lau 23/4 kl 20, Fö 29/4 kl 20

LÍNA LANGSOKKUR
e. Astrid Lindgren

Fi 17/3 kl 20,

Síðasta sýning

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Einleikur Eddu Björgvinsdóttur.
Í kvöld kl 20 - UPPSELT,

Lau 2/4 kl 14 - Aukasýning

Fö 18/3 kl 20 - UPPSELT,

Su 3/4 kl 14 - Aukasýning

Lau 19/3 kl 20 UPPSELT, Su 20/3 kl 20,

Lokasýningar

Mi 23/3 kl 20, Fi 24/3 kl 20,

HOUDINI SNÝR AFTUR
Fjölskyldusýning um páskana.

Fö 1/4 kl 20 - UPPSELT,
Lau 2/4 kl 20 UPPSELT,

Mi 23/3 kl 20, Fi 24/3 kl 15, Fi 24/3 kl 20,
Lau 26/3 kl 15, Lau 26/3 kl 20

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Í kvöld kl 20, Lau 19/3 kl 20

LEIKHÚSVEISLA FYRIR HÓPA
- UPPSKRIFT AÐ SKEMMTILEGU KVÖLDI

Hádegistónleikar
„Tveir bassar og annar með strengi“
Hádegistónleikar þriðjudaginn 15. mars kl.12.15
Davíð Ólafsson, bassi, Dean Ferrell, kontrabassi og Kurt Kopecky, píanó
flytja verk eftir, meðal annars, Mozart og Bach.

Miðasala í síma 568 8000
www.HOUDINI.is

Miðasala á netinu: www. opera.is
Miðasalan er opin kl. 14-18 virka daga, kl. 13-18 lau. og sun. og fram að sýningu sýningardaga. Símasala frá kl. 10 virka daga.

Kl 18:00 Gleðistund í forsal - veitingasalan opin
Kl 18:30 Kynnisferð um leikhúsið
- kynning á verki kvöldsins
Kl 19:00 Matseðill kvöldsins
Kl 20:00 Leiksýning kvöldsins
NÆRING FYRIR SÁL OG LÍKAMA - BÓKIÐ Í TÍMA

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

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
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> Murakami

„Pearl Jam á sér tíu milljónir aðdáenda um allan heim,“ sagði
Keisuke.
„Jæja, bálkestir hafa átt sér aðdáendur um allan heim í 50.000 ár,“
sagði Junko.
„Þetta er sennilega rétt hjá þér,“ sagði Keisuke.
„Fólk mun áfram hlaða bálkesti löngu eftir að Pearl
Jam er horfin.“
Persónur Murakamis komast oft á flug í Eftir skjálftann.

baekur@frettabladid.is

Fjölmóður föðurbetrungur til Spánar

> Bók vikunnar ...

Skáldsagan „Fjölmóðs saga föðurbetrungs“ eftir
Kristin R. Ólafsson er komin út hjá stórforlaginu
RBA í Barselónu. Þetta er önnur saga hans sem
gefin er út á Spáni en í hittifyrra kom „Pósthólf
dauðans“ einnig út á spænsku þar syðra.
Kristinn þýddi og endurritaði sögu sína á
spænsku en á þeirri tungu nefnist hún „La Saga
de Fiólmod el Intrépido“. Verkið kom fyrst út hjá
Ormstungu árið 1996. Það má í senn flokka
sem barna- og/eða unglingasögu og sögu fyrir
fullorðna, bæði vegna stílsins og frásagnarinnar
sjálfrar. Sagan var upprunalega skrifuð á óvísindalegri forníslensku enda gerist hún á 12. öld
á Íslandi, á Spáni og í öðrum heimum. Við þýðinguna/endurritunina hefur Kristinn R. leitast
við að fyrna málfarið svolítið líka og sótt talsvert
í smiðju Don Kíkóta eftir Cervantes í því sambandi.
Kristinn hefur búið á Spáni í nær 30 ár.

EFTIR SKJÁLFTANN
eftir Haruki Murakami

Japanski rithöfundurinn Haruki
Murakami
er
einn vinsælasti
rithöfundur samtímans
enda
verður það ekki
af honum tekið að
hann kann að
segja sögur. Jarðskjálftinn í
Kobe er miðdepill þessa áhrifaríka smásagnasafns sem ristir
djúpt, ekki síður en skjálftinn
sem er uppspretta sagnanna.

[ METSÖLULISTI ]
EYMUNDSSON
MÁL OG MENNING
PENNINN
SKÁLDVERK – INNBUNDNAR BÆKUR

1 STÚLKA MEÐ PERLUEYRN…
Tracy Chevalier

2 BELLADONNA-SKJALIÐ

Ian Caldwell og Dustin Thomason

3 DAUÐANS ÓVISSI TÍMI
Þráinn Bertelsson

4 DANTE-KLÚBBURINN
Matthew Pearl

5 KLEIFARVATN

Arnaldur Indriðason

6 SYNIR DUFTSINS

Arnaldur Indriðason

7 VITFIRRINGUR KEISARANS
Jan Kross

8 STORMUR

Einar Kárason

9 MUSTERISRIDDARINN
Jan Guillou

10 P.S. ÉG ELSKA ÞIG
Cecelia Ahern

Listinn er gerður út frá sölu dagana 02.03.05 –
08.03.05 í Bókabúðum Máls og menningar,
Eymundsson og Pennanum.

Hið íslenska glæpafélag og
skemmtistaðurinn Grandrokk hafa
hrint af stað samkeppni um bestu
hrollvekjusmásöguna og mun tímaritið Mannlíf birta verðlaunasögurnar ásamt nokkrum í viðbót í
sérblaði sem verður gefið út í sumar.
Löngum hefur verið sagt að
margt búi í þokunni. Margar íslenskar þjóðsögur vekja til að
mynda ennþá hroll meðal lesenda
enda er myrkrið best til að vekja
ugg. Glæpafélagið vill athuga
hvernig nútíminn tekur á slíkum
málum og skoða hvað það er sem
vekur ótta meðal manna á 21. öld.
Hvað er það sem nagar sálina og
fær líkamann til að skjálfa?
„Það eru ótrúlega margir sem
hafa gaman af því að skrifa hryllingssögur og það eru þrjár sögur
komnar nú þegar,“ segir Kristinn
Kristjánsson, íslenskukennari og
foringi glæpafélagsins. Hann býst
ekki við því að höfundar leiti í þjóðsögurnar eftir innblæstri heldur
hafi nútímann meira að leiðarljósi.
„Annars verð ég alltaf svo hræddur þegar ég les hrollvekju. Góðar
hrollverkjur láta mann alltaf fá
hroll eins og til dæmis Djákninn á
Myrká. Það er fín saga,“ segir
hann. Bætir hann því við að Edgar
Allan Poe sé einnig í uppáhaldi.
Hið íslenska glæpafélag var
stofnað 1997 fyrir glæpasagnahöfunda og þá sem hafa lagt sitt af
mörkum til bókmenntagreinarinnar. Meðlimir eru um 40 til 50 talsins

Tveir fyrir einn til

Prag
18. mars
frá kr.

19.990
Helgarferð

Heimsferðir bjóða ótrúlegt tilboð á síðustu sætunum til Prag þann 18. mars. Þú
bókar 2 flugsæti en greiðir aðeins fyrir 1. Nú getur þú kynnst þessari fegurstu
borg Evrópu á einstökum kjörum. Þú getur valið um úrval góðra hótel í hjarta
Prag og að sjálfsögðu nýtur þú traustrar þjónustu fararstjóra okkar í Prag allan
tímann.

kr.

19.990

Flugsæti með sköttum til Prag, 2 fyrir
1 tilboð, út 18. mars, heim 21. mars.
Netbókun.

Gisting frá kr.

3.700

Netverð á mann í tvíbýli á Hotel Ilf, pr.
nótt með morgunmat.
Völ um góð 3ja og 4 stjörnu hótel.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Leitað að hrollvekjuhöfundum

FORINGINN LES POE Kristinn Kristjánsson, foringi Hins íslenska glæpafélags, gluggar í
Edgar Allan Poe sem er í miklu uppáhaldi hjá honum.

og hefur Kristinn verið foringi frá
byrjun. Félagið velur framlag Íslendinga til Glerlykilsins, sem er
samkeppni um bestu norrænu
glæpasöguna. Einnig stendur það
fyrir upplestri á glæpasögum sem

komu út fyrir jólin á Grandrokk.
Félagið stóð fyrir svipaðri samkeppni í fyrra en þá var keppt um
bestu glæpasmásöguna. Voru sögurnar síðan gefnar út fyrir jólin í
safnútgáfu.

Uppgangur í gerð glæpasagna
hér á landi hefur verið mikill undanfarin ár. Að sögn Kristins var
löngu kominn tími til þess. „Við
höfum svo marga góða höfunda
eins og Arnald Indriðason og Viktor Arnar Ingólfsson. Það er
skemmtilegt hvað sögurnar eru
fjölbreyttar og höfundarnir ólíkir.
Þróunin hefur verið góð og það eru
nýir höfundar að koma fram. Menn
hafa tekið miklum framförum í að
skrifa glæpasögur og maður er eiginlega strax farinn að hlakka til jólanna.“ Segir hann það jafnframt
mikla upphefð fyrir glæpasöguna
þegar Arnaldur var tilnefndur til
íslensku bókmenntaverðlaunanna
fyrir Kleifarvatn. „Það var mikil
upphefð. Það voru samt margir
sem töluðu um að hann hefði átt að
vera tilnefndur fyrir Mýrina á sínum tíma en það eru allir í skýjunum með þetta.“
Kristinn játar að tími sé kominn
til að Íslendingar eignist sinn eigin
Stephen King og vonar að hann
fæðist með tilkomu hrollvekjukeppninnar. Verðlaun eru vegleg. Í
fyrstu verðlaun eru 200.000 kr, í
önnur verðlaun 100.000 kr og í
þriðju verðlaun eru 50.000. Úrslitin
verða tilkynnt á menningarhátíð
Grandrokk fyrstu helgina í júní.
Skilafrestur er til 9. maí og á að
skila handritum undir dulnefni á
Grandrokk, merkt samkeppni.
Jafnframt á rétt nafn að fylgja með
í lokuðu umslagi.
freyr@frettabladid.is

Vörður á vegi vísindanna
Við fyrstu sýn dettur sennilega
fáum í hug að leita uppruna vísindalegrar hugsunar hér á jörðu
í Svasílandi. Þar hafa engu að
síður fundist elstu fornminjar
sem bera þess vott að menn hafi
verið farnir að telja.
Í Vísindabókinni, aðgengilegu riti um sögu vísindanna
sem nú er komin út í þýðingu
Ara Trausta Guðmundssonar, er
einmitt byrjað á uppruna talna í
Svasílandi. Þaðan er síðan haldið áfram yfir í forsögulega
stjörnufræði Egypta, Babýlóníumanna og Kínverja. Síðan er
saga vísindanna rakin áfram allt
fram á síðustu ár og endað á
kortlagningu
erfðamengis
mannsins.
„Vísindasagan nær allt aftur
á steinöld,“ segir þýðandinn, Ari Trausti.
„Menn voru að uppgötva vissa hluti varðandi tímann og annað
löngu fyrir okkar hefðbundnu sögu. En það
sem sést afar skýrt á
þessari bók er hversu
hratt vísindin hafa þróast undanfarin ár og áratugi.“
Bókin
er
þannig
byggð upp að ein opna er tekin
undir hvern áfanga í sögu vísindanna. Alls er skýrt frá rúmlega fimm hundruð uppgötvunum sem allar teljast hafa valdið
ákveðnum straumhvörfum. Má
þar nefna uppgötvun insúlíns og

ÞÝÐANDINN Vísindabókin er um merkileg framfaraspor í líffræði, eðlisfræði, stjörnufræði, heimsfræði, jarðfræði, læknisfræði og stærðfræði.

pensilíns, rafmagnið og kjarnorkuna,
tölvubyltinguna og
svartholskenningar, að ógleymdum stórmennum á borð við Galíleó, Newton og Einstein.
„Auðvitað er valið á þessum
vörðum á veginum umdeilanlegt, en mér finnst þetta vera
vandaður fróðleikur, vel fram-

sett og skiljanlegt öllum. Aðgengilegur fróðleikur um þetta
er mjög mikilvægur, einfaldlega
til að hafa upplýst samfélag og
lýðræði í landinu.“
Bókin er ríkulega myndskreytt í handhægu broti og á
erindi við alla sem vilja fræðast
um vísindi og sögu mannsandans. ■

Dothan örgjörvi
Ný útgáfa af Centrino
örgjörvanum sem
afkastar allt að 22%
meira.

Medion C6 Centino W1
• Intel® Pentium® M processor 735 (1.7GHz)
• 14.1” W-XGA TFT (1280x768)
• Intel® Extreme Graphics 2 technology
• 512 MB DDRRAM 333MHz
• 80 GB Harður diskur
• DVD Skrifari
• Wi-Fi® Wireless (802.11g)
• Þyngd 2.2kg

Hv

MD95280

á
ít

lit

22%

Þráðlaust net
Vélin er með innbyggðu
þráðlausu neti sem er
nauðsynlegt í ferðavélum í dag.
Nýjasti 54Mpbs staðallinn að sjálfsögðu.

TV
OUT

4.349

*

aðeins

Tölvukaupalán 48 mán.
Heildarverð: kr. 211.459

12.999**
Vaxtalaust 12 mán.

155.988

DV ready
Nú er ekkert mál að
tengja tökuvélina við
tölvuna, klippa til og
skrifa á DVD.

4.349

READY

*Meðalmánaðargreiðsla á 48
mánaða tölvukaupaláni VÍS.
Umsóknin er afgreidd á
staðnum á innan við mínútu.
**Miðað við jafnar vaxtalausar greiðslur á Visa
eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald
bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með
jöfnum greiðslum yfir samningstímann.

Staðgreitt

Heildarverð: kr. 158.513

Toshiba Satellite L10-120
• Intel® Celeron M 1.5GHz
OUT
• 512MB DDR Minni (Mest 1GB)
• 60GB diskur
• 15" XGA skjár (1024 x 768 upplausn)
• Intel extreme graphics2 skjástýring 64MB
• DVD Super Multi brennari
• 10/100 Ethernet og V.90 mótald
• VGA, TV-OUT
• 3x USB 2.0, hljóð inn/út
• 33.2 x 27 x 3.7cm, 2.7 kg
• Lithium-ion, Allt að 2.9 klst
• Þráðlaus netstýring 802.11BG
• Windows XP Home
• 2 ára alþjóðleg ábyrgð á vinnu og varahlutum

TV

Celeron M
Nýji Celeron M
örgjörvinn er byggður á
Centrino tækni og
afkastar mun meira en
eldri Celeron örgjörvar

DVD skrifari
Auðvelt er að afrita
DVD. Skrifanlegir DVD
diskar rúma allt að 7
falt gagnamagn miðað
við eldri geisladiskana

Þráðlaust net
Vélin er með innbyggðu
þráðlausu neti sem er
nauðsynlegt í ferðavélum
í dag. Nýjasti 54Mpbs
staðallinn að sjálfsögðu.

Notaðu tvo skjái
Með þessari tækni
getur þú stækkað
skjáplássið til muna.
Þægilegt ef verið er að
vinna í mörgu í einu.

3.740

Þú velur greiðsluform
sem hentar þér

10.999**
Vaxtalaust 12 mán.

3.740*
Tölvukaupalán 48 mán.
Heildarverð: kr. 181.186

131.988
Staðgreitt

Cybershot DSC-P43

Aðdráttur
Með 3x digital aðdrætti
nærð þú smáatriðunum
sem skipta máli, í fullum
gæðum.

Litaskjár
Vandaður 1,5”
litaskjár þar sem
allar stillingar birtast

Hreyfimyndataka
Taktu upp hreyfimyndir
með hljóði í MPEG
movie VX.

Hleðslurafhlöður
Öflugar hleðslurafhlöður
tryggja þér allt að 450
myndir í hverri hleðslu.

1.799

UST
I VAXTALA
Í 12 MÁNUÐ
Á MÁNUÐI

21.588
ITT

STAÐGRE

Opið
í dag

inglunni,
BT Skeifunni, BT Kr
Selfossi
BT
BT Egilsstöðum,

kl. 13 til 17
BT Smáralind

kl. 12 til 18

Tilboð
128MB

Sony memorystick
minniskort á 999 kr.
með DSC-P73 og
DSC-P43

HUGSAÐU STÓRT
Í ÖLLUM LITUM!

Sló í gegn í USA!
Flott mynd.
Töff tónlist (Hope
með Twista, Balla
með Da Hood
& Mack 10).
Byggð á sannri sögu.
Með hinum eina
sanna töffara,
Samuel L. Jackson.

Hann trúir ekki
að vinur hennar
sé til þar til fólk
byrjar að deyja!

Hann trúir ekki
að vinur hennar
sé til þar til fólk
byrjar að deyja!

Missið ekki af
þessum magnaða
spennutrylli með
Robert De Niro
sem fær hárin
til að rísa!

Missið ekki af
þessum magnaða
spennutrylli með
Robert De Niro
sem fær hárin
til að rísa!

III
ar Wars EP
ATH: Nýja St msýnt á undan
fru
sýnishornið
myndinni!

Sýnd kl. 5, 8 og 10.50

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20 B.i. 16
Sýnd í Lúxus kl. 5.40, 8 og 10.20

r Wars EP III
ATH: Nýja Sta msýnt á undan
fru
sýnishornið
i!
myndinn

+++
J.H.H. kvikmyndir.com

Sýnd kl. 3.30, 6, 8.30 og 10.20 B.i. 16 Sýnd kl. 3, 8.30 og 10.50

+++
J.H.H. kvikmyndir.com

Sýnd kl. 2, 5.30, 8 og 10.30

Hlaut
Óskarsverðlaun
fyrir besta
handrit
GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

Sýnd kl. 1.50, 3.50 og 6 m/ísl. tali
Sýnd kl. 2 og 4 m/ensku tali

++++
S.V. MBL
+++++
Þ.Þ. FBL
++++Ó.Ö.H. DV
+++S.V. Mbl

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.15 B.i. 14

++++Ó.Ö.H. DV
+++S.V. Mbl

Forsýning kl. 2 m. ísl. tali

Sýnd kl. 8 og 10.15 B.i. 14
SÍMI 564 0000

Sýnd kl. 4 og 6 Síðustu sýningar

Sýnd kl. 3, 5.30, 8 og 10.30 B.i. 14
SÍMI 564 0000

FRÉTTIR AF FÓLKI
aris Hilton og fjölskyldusaga
hennar verður efni eins fremsta
P
rithöfundar Ameríku. Bókin mun
heita House of Hilton og fær rithöfundurinn Jerry Oppenheimer væna
summu fyrir. Conrad Hilton, afi Paris
Hilton, stofnaði fjölskyldufyrirtækið
fræga með fyrsta hóteli sínu í byrjun
síðustu aldar. „Þetta verður saga
Hilton-fjölskyldunnar frá Conrad og
til Paris Hilton. Conrad var alinn
upp af ströngum kaþólikkum.
Núna er barnabarnið hans hlaupandi um í engum fötum og takandi upp klámmyndir af sér. Ég
held samt að bókin muni sýna að
hún er mun klárari en fólk heldur,“
sagði Oppenheimer.

Diaz var flutt á spítala í
iginmaður Britney Spears þjáist
flýti þegar hún slasaðist í svefnaf andremmu, svitalykt og táfýlu,
C ameron
E
herberginu við að teygja sig
samkvæmt fyrrverandi kærustu
fyrir ofan fataskápinn. Kærastinn hennar, Justin Timberlake,
heyrði lætin og kom að
henni meðvitundarlausri á
gólfi svefnherbergisins.
Á spítalanum fékk
leikkonan 19 spor í
höfuðið og einnig
kom í ljós að hún
hafði tognað í baki.
„Justin var rosalega hræddur
því Cameron var
öll út í blóði og
köld og meðvitundarlaus,“ sagði
vinur parsins.

hans. Amy Woods segir hann stundum hafa farið til Vegas og stundað
fjárhættuspil dögum saman án þess
að þrífa sig. „Hann fór ekki í sturtu
og burstaði ekki tennurnar svo það var
þvílík fýla af honum
og honum var alveg
sama,“ sagði
Woods. Talsmaður
Britney sagði
að söngkonunni fyndist þessi
orð vera
út í hött.

■ LEIKLIST

Ævintýraveisla á afmælisári
Þjóðleikhúsið frumsýnir í dag sannkallaða ævintýraveislu, leikritið
Klaufar og kóngsdætur sem unnið
er upp úr nokkrum ævintýrum H.C.
Andersen í tilefni af 200 ára afmæli
skáldsins.
„Það er svo mikil gleði og fegurð
í þessum ævintýrum,“ segir Ágústa
Skúladóttir sem er leikstjóri sýningarinnar.
Meginuppistaða sýningarinnar
er sex af ævintýrum Andersens
sem eru leikin hvert á fætur öðru,
en sjöunda ævintýrið, sem er Ljóti
andarunginn, fléttast inn í framvinduna auk þess sem H.C. Andersen sjálfur er yfirstjórnandi töfranna.
„Hvert ævintýri hefur sinn lit og
sérstakan blæ,“ segir Ágústa. „Sum
eru mikið sprell og glens eins og
Hans klaufi en önnur eru undursamlega falleg eins og Næturgalinn.
Svo er flamencotaktur í Svínahirðinum, þannig að við bjóðum upp á
mikla breidd í ævintýrunum.“

HANS CHRISTIAN OG LJÓTI ANDARUNGINN Sigurður Skúlason leikur ævintýraskáldið H.C. Andersen í leiksýningunni
Klaufar og kóngsdætur, sem unnin er upp
úr ævintýrum hans.

Leikendur eru Arnbjörg Hlíf
Valsdóttir, Björgvin Franz Gíslason,
Kjartan Guðjónsson, Randver Þorláksson, Sigurður Skúlason, Þórunn

HAGNÝTT

Lárusdóttir, Unnur Ösp Stefánsdóttir og Örn Árnason.
Handrit sýningarinnar skrifuðu
þeir Ármann Guðmundsson, Sævar
Sigurgeirsson og Þorgeir Tryggvason sem hafa starfað mikið saman
með áhugaleikfélaginu Hugleik og
auk þess skrifað leikrit meðal annars fyrir Hafnarfjarðarleikhúsið og
Leikfélag Akureyrar.
„Þessi sýning er bæði fyrir börn
og fullorðna. Þetta er mjög fullorðins barnasýning og barnaleg fullorðinssýning. Ég er með þrusuflottan leikhóp sem ég fékk til liðs við
mig og svo eru hreint undursamlegir búningar og leikmynd. Svo erum
við með söngva og hljómsveit á
sviðinu.“
Þeir Ármann og Þorgeir sömdu
tónlistina í verkinu, en tónlistarstjórn er í höndum Jóhanns G. Jóhannssonar. Jóhann leikur á píanó
en með honum leika þeir Hjörleifur
Valsson á fiðlu og Tatu Kantomaa á
harmoniku. ■

TÖLVUNÁM

Stafrænar myndavélar
Vinsælt námskeið um öll helstu grundvallaratriði stafrænna
myndavéla og meðferð stafrænna mynda í heimilistölvunni.
Lengd námskeiðsins er
12 kennslustundir.
Kennt er 2 kvöld
frá kl. 17.30-21.30.
Næsta námskeið hefst
miðvikudaginn 16. mars.
Innritun og upplýsingar
í síma 544 2210
Verð kr. 15.000,(Innifalin er ný kennslubók á íslensku).

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

FRÉTTIR AF FÓLKI

uppselt er Á a svÆÐi
miÐar Á b svÆÐi
fÁanlegir hjÁ

ude Law hefur viðurkennt að
leiðin að hjarta hans sé í gegnum
Jmagann.
Hjartaknúsarinn segist
elska þegar konur kunna að elda.
„Ég elska að borða,“ segir hann.
Jude segir einnig að hann sé afar
ólíkur kvennabósanum sem hann
leikur í myndinni Alfie. „Allur þessi
stefnumótaleikur var mjög erfiður
fyrir mig, jafnvel þegar ég var nítján
ára. Flestar tilraunir mínar til að
pikka upp konur á næturklúbbum,
misheppnuðust og mér leið hörmulega morguninn eftir.“

Íslandsbanka kringlunni
og smÁralind
www.farfuglinn.is
hljÓmval keflavÍk
pennanum akranesi
og vestmannaeyjum
dagsljÓsi, akureyri
og hljÓÐhÚsinu selfossi

lton John og Beckham-hjónin
hafa ákveðið að kaupa sér samE
an hús í Suður-Afríku. Ætlun þeirra
var að kaupa sumarleyfishús sem
þau gætu deilt með sér. Elton er
guðfaðir Brooklyns, sonar hjónanna.
„Það besta við staðinn sem þau eru
með í huga er útsýnið. Gluggarnir
ná frá gólfi og upp í loft og þaðan
er útsýni út á sjó,“ sagði heimildarmaður.

miÐaverÐ Á b-svÆÐi kr. 6.500,-

www.rr.is
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7.15 Korter 14.00 Samkoma í Fíladelfíu
16.00 Bravó (e) 18.15 Korter 20.30 Andlit bæjarins 21.00 Níubíó. I'll take you
there 22.15 Korter

OMEGA

Uncle Buck. Gamanmynd um Buck
frænda sem þarf að passa
frændsystkini sín með eftirminnilegum hætti.

huller 0.00 Nætursjónvarp

POPP TÍVÍ
17.00 Game TV (e) 21.00 Íslenski popp
listinn (e)

MACAU LAY LEI KU R Í U NCLE BUCK Á STÖÐ 2 BÍÓ KL. 10.00 OG 18.00 Í KVÖLD

Lenti í blóðugri málsókn
Macaulay Carson Culkin, frægasta og ríkasta barnastjarna í sögunni, fæddist 26. ágúst árið 1980 í New York
borg í Bandaríkjunum. Hann er þriðja af sjö börnum
barnastjörnunnar Christopher Culkin og Patricia
Brentrup. Macaulay, eða Mack eins og hann er kallaður
af sínum nánustu, komst fyrst í tæri við skemmtanabransann þegar hann var fjögurra ára og lék í nokkrum
Off-Broadway sýningum. Þegar hann var átta ára hafði
hann leikið í myndum eins og Rocket Gibraltar árið 1988
og See You in the Morning árið eftir. Mack fór í áheyrnarprufu fyrir myndina Home Alone árið 1990 en leikstjórinn Chris Columbus var ekki viss um að hann passaði í hlutverkið. Hann prufaði tvö hundruð aðra krakka
og komst þá að því að Mack var langbestur. Myndin er
sló rækilega í gegn og hefur þénað hvað mest allra
Þrjár bestu myndir

Macks:

mynda í sögunni og þar af leiðandi varð Mack ein af
stærstu kvikmyndastjörnum allra tíma. Næstu fjögur
árin lék hann í vinsælum myndum eins og My Girl árið
1991 og The Good Son árið 1993. Eftir það komu frekar
lélegar myndir og fólk hélt að Mack hefði misst hæfileikana. Árið 1995 skildu foreldrar hans og upphófst
blóðug málsókn um hver ætti að fá forræði yfir
Mack og auðæfum hans. Þeirri baráttu lauk
árið 1997 en Mack lék ekkert á þessu tímabili. Hann giftist leikkonunni Rachel Miner
árið 1998 en þau skildu árið 2000 því
hann vildi ekki eignast börn. Mack hefur verið orðaður við mikla drykkju og
fíkniefni í seinni tíð og hefur ekki leikið í fleiri vinsælum myndum.

Uncle Buck – 1989. Home Alone – 1990. The Good Son – 1993.

▼

6.00 Snow Dogs 8.00 Young Frankenstein 10.00 Uncle Buck 12.00 Two Against Time 14.00 Snow Dogs 16.00 Young
Frankenstein 18.00 Uncle Buck 20.00
Two Against Time 22.00 The Legend of
Bagger Vance 0.05 Who is Cletis Tout?
(B.b.) 2.00 The Right Temptation (Str.b.b.)
4.00 The Legend of Bagger Vance

7.00 Blandað efni 9.00 Robert Schuller
10.00 Billy Graham 11.00 Samverustund
12.00 Miðnæturhróp 12.30 Robert Schuller 13.30 Um trúna og tilveruna 14.00
T.J. Jakes 14.30 Joyce Meyer 15.00 Ron
Phillips 15.30 Maríusystur 16.00 Freddie
Filmore 16.30 Dr. David Cho 17.00 Samverustund (e) 18.00 Í leit að vegi Drottins
18.30 Miðnæturhróp 19.00 Believers
Christian Fellowship 20.00 Fíladelfía
21.00 Sherwood Craig 21.30 Ron Phillips
22.00 Samverustund 23.00 Robert Sc-

Í TÆKINU

20.00

21.25

20.00

Spenna

Fræðsla
Úrkynjuð list. Heimildarþáttur sem fjallar um
merkilega atburðarás sem náði hámarki í
Reykjavík árið 1941.

▼

AKSJÓN

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

24. Jack Bauer er kominn ansi nálægt því að
handsama mennina sem vilja valda kjarnorkustyrjöld í Bandaríkjunum.

Raunveruleiki
Allt í drasli. Heiðar snyrtir og Margrét kenna
fólki sem eru hálfgerðir sóðar að taka til í kringum sig.

SJÓNVARPIÐ

Frá kr.

9.990

Prag er einn ástsælasti áfangastaður Íslendinga. Vorið í Prag er
einstaklega fagurt og veðrið milt og landið heillandi, allur gróður
í blóma og landið skartar sínu fegursta. Heimsferðir bjóða ferðir
til Prag í vor á hreint ótrúlegu verði. Í boði eru góð 3 og 4 stjörnu
hótel og spennandi kynnisferðir með íslenskumælandi fararstjórum.
Í fáum borgum er jafn mikið úrval veitingastaða og verðið víða
hreint ótrúlegt. Menningarlifið er líka einstaklega blómlegt og
verslanir í miðborginni eru af öllum toga. Gaman er að rölta um og
skoða Prag frá tímum Karls IV, Habsborgaraveldisins, kommúnismans og dagsins í dag. Prag kemur alls staðar skemmtilega á óvart.

19.990 kr.

viðbótargisting á sértilboði

frá 49.990 kr.

Vikuferð

Verð á mann m.v. gistingu í tvíbýli á
Hotel Comfort í 7 nætur. Netbókun.
Innifalið í verði: Flug, skattar, gisting
með morgunverði og íslensk fararstjórn.

12.30 The Awful Truth (e) 13.00 Nutty professor 14.30 Bulletproof 15.50 Licence to Kill
18.00 Innlit/útlit (e)

18.30 Krakkar á ferð og flugi Á Borgarfirði

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Home Improvement (Handlaginn

19.00 The Simple Life 2 (e) Paris og Nicole

0.15 Kastljósið 0.35 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

heimilisfaðir 1)(Flying Sauces)
19.40 Whose Line Is it Anyway? (Hver á
þessa línu?) Kynnir er Drew Carey og
hann fær til sín ýmsa kunna grínista.
20.05 Sjálfstætt fólk (Sjálfstætt fólk 20042005) Í hverri viku er kynntur til sögunnar skemmtilegur viðmælandi sem
hefur frá mörgu að segja.
20.40 Cold Case 2 (9:24) (Óupplýst mál)
(MindHunter) Myndaflokkur um lögreglukonuna Lilly Rush sem starfar í
morðdeildinni í Fíladelfíu. Hún fær öll
óleystu málin í hendurnar. Bönnuð
börnum.
21.25 Twenty Four 4 (8:24) (24)(2:00 pm –
3:00 pm) Jack Bauer fær kaldar kveðjur
þegar nýr yfirmaður er ráðinn til CTU.
Bauer er látinn fjúka en fer til starfa hjá
varnarmálaráðuneytinu. Aðalhlutverkið
leikur Kiefer Sutherland. Stranglega
bönnuð börnum.
22.10 Nip/Tuck 2 (15:16) (Klippt og skorið)(Sean McNamara) Lýtalæknarnir
Sean og Christian þurfa ekki að kvarta.
Samkeppnin er hörð í þessum bransa
en félagarnir hafa meira en nóg að
gera.
22.55 60 Minutes I 2004

23.40 Silfur Egils (e) 1.10 Phantom of the
Opera (Stranglega bönnuð börnum) 2.50
Fréttir Stöðvar 2 3.35 Tónlistarmyndbönd frá

halda áfram á ferð sinni yfir landið og
heimsækja Click-búgarðinn í Texas.
Stúlkurnar gefa heimilisföðurnum Bob
ráð um hvernig hann eigi að kynda
rómantíska elda á heimilinu.
19.30 The Awful Truth Michael Moore er
frægur fyrir flest annað en að sitja á
skoðun sinni og það gerir hann heldur ekki í hinum frábæru þáttum The
Awful Truth.
20.00 Allt í drasli .
20.30 Will & Grace Bandarískir gamanþættir
um skötuhjúin Will og Grace og vini
þeirra Jack og Karen. Stuart nennir
ekki með Jack í bíó og hann býður því
Grace í bíó með sér.
21.00 CSI: New York Sem fyrr fær Réttarrannsóknardeildin, nú í New York, erfið
sakamál til lausnar. Í farabroddi eru
stórleikarinn Gary Sinise og Melina
Karakardes.
21.50 The Pink Panther Í gamanmyndum um
Bleika pardusinn fylgjumst við með
franska rannsóknarlögreglumanninum
Clouseau, sem er leikinn af hinum frábæra Peter Sellers. Hann tekst á við
helstu glæpamenn heims og hefur yfirleitt sigur að lokum. Það er þó engan veginn honum sjálfum að þakka
þar sem hann er afskaplega klaufskur.

▼

eystra búa mikil náttúrbörn og þar á
meðal hann Sveinn Hugi Jökulsson.
Sveinn Hugi er mikill uppfinningamaður og bóndi, leikur sér með legg
og skel og drullumallar alvöru fjallagrasasúpur. Textað á síðu 888 í Textavarpi.
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Úrkynjuð list Heimildarþáttur um atburð sem átti sér stað í Reykjavík
1941.
20.30 Örninn (6:8) (Ørnen) Danskur spennumyndaflokkur um hálfíslenskan rannsóknarlögreglumann í Kaupmannahöfn. Meðal leikenda eru Jens Albinus, Ghita Nørby, Marina Bouras, Steen
Stig Lommer og Janus Bakrawi. Atriði
í þáttunum eru ekki við hæfi barna.
21.30 Helgarsportið
21.55 Samsara Indversk bíómynd frá 2001.
Myndin gerist í Himalajafjöllum og
segir frá manni sem snýr baki við umheiminum í leit sinni að andlegri uppljómun og konu sem berst fyrir ástinni. Leikstjóri er Nalin Pan og meðal
leikenda eru Shawn Ku, Christy
Chung, Neelesha BaVora, Lhakpa Tsering og Tenzin Tashi. Atriði í myndinni
eru ekki við hæfi barna.

Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

Flugsæti með sköttum til Prag,
2 fyrir 1 tilboð, út 15. mars,
heim 18. mars. Netbókun.

Páskaferð -

Ginger 1 11.30 Froskafjör 11.35 Oliver Beene
12.00 Silfur Egils 13.30 Neighbours 15.20
Amazing Race 6 (10:15) (e) 16.05 American
Idol 4 (18:42) 16.55 American Idol 4 (19:42)
17.20 Whoopi (17:22) (e) 17.45 Oprah Winfrey

SKY NEWS

2 fyrir 1 tilboð

Flug, skattar og hótel með morgunverði í
4 nætur, 18. mars. M.v. 2 í herbergi á ILF
Hotel. Netbókun.

12.20 Mósaík 13.00 Regnhlífarnar í New York
(8:10) 13.30 Dennis Hopper – Að skapa (eða
deyja) 15.05 Carol Kaye 16.00 Draumaprinsinn 17.20 Óp 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Stundin okkar

23.40 C.S.I. (e) 0.25 Boston Legal (e) 1.10
Cheers – 1. þáttaröð (5/22) (e) 1.35 Óstöðvandi tónlist

ERLENDAR STÖÐVAR

Flugsæti með sköttum aðra leið.
15. mars. Netbókun.

Helgarferð

9.00 Malcolm In the Middle (e) 9.30 The
King of Queens (e) 10.00 America's Next Top
Model (e) 11.00 Sunnudagsþátturinn

Popp TíVí

9.990 kr.

39.990 kr.

7.00 Kolli káti 7.25 Svampur 7.50 Leirkarlarnir
7.55 Pingu 8.00 Vaskir Vagnar 8.05 Litlir
hnettir 8.15 Kýrin Kolla 8.25 Litlu vélmennin
8.35 Smá skrítnir foreldrar 9.00 Könnuðurinn
Dóra 9.25 Batman 9.50 Shin Chan 10.15 Yu
Gi Oh 10.40 Lizzie McGuire 11.05 As told by

▼

Prag

8.00 Morgunstundin okkar 8.01 Kátur 8.28
Fallega húsið mitt 8.36 Bjarnaból 9.00 Disneystundin 9.01 Stjáni 9.25 Teiknimyndir
9.33 Líló og Stitch 9.58 Sammi brunavörður
10.11 Ketill 10.28 Andarteppa 11.00 Laugardagsk. með Gísla Marteini 11.50 Spaugstofan

▼

Síðustu sætin til
í vor

SKJÁREINN

FOX NEWS

Beint flug
til Prag
15. mars
18. mars
21. mars
28. mars
1. apríl
4. apríl
7. apríl
11. apríl
14. apríl
18. apríl

Kynnisferðir

Fréttir allan sólarhringinn.

Gamli bærinn
Kastalahverfið
Karlovy Vary
Karlstejn og
Kristall
Kvöldsigling um
Moldá

EUROSPORT

Kynnisferðir eru háðar
lágmarksþátttöku.

Skógarhlí› 18 • 105 Reykjavík
Sími 595 1000 • Fax 595 1001 • www.heimsferdir.is

12.00 Biathlon: World Championship Hochfilzen
Austria 12.30 Ski Jumping: World Cup 12.45 Ski
Jumping: World Cup Oslo 14.30 Cycling: UCI
Protour Paris-Nice France 15.00 Snooker: Irish
Masters Dublin Ireland 18.00 Fight Sport: Fight
Club 20.00 Snooker: Irish Masters Dublin Ireland
23.00 News: Eurosportnews Report 23.15 Football: National Championship Greece

21.00 Air Crash Investigation 23.00 Human Canvas – Sacred Skin 0.00 Riddles of the Dead 1.00
Frontlines of Construction

Collins Presents 22.00 The E! True Hollywood
Story 1.00 Jackie Collins Presents 2.00 The E! True
Hollywood Story

ANIMAL PLANET
12.00 Profiles of Nature 13.00 Animals A-Z 15.00
An Animal's World 16.00 Whispering the Wild
17.00 Horsetails 18.00 Lyndal's Lifeline 19.00
Animals A-Z 21.00 Lethal and Dangerous 22.00
Pet Powers 23.00 Tall Blondes 0.00 Profiles of Nature 1.00 Animals A-Z

CARTOON NETWORK

MTV
12.00 SpongeBob SquarePants Weekend Music
Mix 12.30 SpongeBob SquarePants 15.00 TRL
16.00 Dismissed 16.30 Punk'd 17.00 So '90s
18.00 World Chart Express 19.00 Dance Floor
Chart 20.00 MTV Making the Movie 20.30 Wild
Boyz 21.00 Top 10 at Ten 22.00 MTV Live 23.00
Just See MTV

BBC PRIME
12.00 EastEnders Omnibus 14.00 Teletubbies
14.25 Tweenies 14.45 Fimbles 15.05 Bill and Ben
15.15 The Story Makers 15.35 Serious Jungle
16.00 Animals – The Inside Story 17.00 Keeping
up Appearances 17.30 Yes Minister 18.00 Design
Rules 18.30 Location, Location, Location 19.00
Born and Bred 19.50 We Got a New Life 20.50
Safe as Houses 21.50 Top Gear Xtra 22.50 Life
Before Birth 0.00 What the Industrial Revolution
Did for Us 1.00 Watergate
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 The Mystery of Flying Enterprise 13.00
World's Best Demolitions 14.00 Wolves of the Sea
15.00 When the Whales Came 17.00 Tau Tona –
City of Gold 18.00 Search for the Afghan Girl 19.00
Mystery of the Dakar 20.00 Marine Machines

VH1
12.00 Top 5 22.00 MTV at the Movies 22.30 VH1
Rocks
CLUB
12.15 The Stylists 12.45 Anything I Can Do 13.10
Hollywood One on One 13.35 Spectacular Spas
14.05 The Race 14.55 Weddings 15.20 Fantasy
Open House 15.45 Matchmaker 16.15 Cheaters
17.00 Yoga Zone 17.25 The Method 17.50 The
Stylists 18.20 Anything I Can Do 18.45 The Race
19.40 The Roseanne Show 20.25 Matchmaker
20.50 Hollywood One on One 21.15 What Men
Want 21.40 Cheaters 22.25 City Hospital
E! ENTERTAINMENT
12.00 The E! True Hollywood Story 21.00 Jackie

12.05 The Grim Adventures of Billy & Mandy 12.30
Looney Tunes 12.55 Tom and Jerry 13.20 The
Cramp Twins 13.45 Johnny Bravo 14.10 Ed, Edd n
Eddy 14.35 The Powerpuff Girls 15.00 Codename:
Kids Next Door 15.25 Dexter's Laboratory 15.50
Samurai Jack 16.15 Megas XLR 16.40 The Grim
Adventures of Billy & Mandy 17.05 Courage the
Cowardly Dog 17.30 Scooby-Doo 17.55 Tom and
Jerry 18.20 Looney Tunes 18.45 Ed, Edd n Eddy
JETIX
12.05 Braceface 12.30 Lizzie Mcguire 12.55 Totally
Spies 13.20 Digimon I 13.45 Inspector Gadget
14.10 Iznogoud 14.35 Life With Louie 15.00 Three
Friends and Jerry II 15.15 Jacob Two Two 15.40
Ubos 16.05 Goosebumps
TCM
20.00 The Year of Living Dangerously 21.50 All Fall
Down 23.45 The Split 1.15 The Wonderful World of
the Brothers Grimm 3.20 Savage Messiah
HALLMARK
12.15 Secrets 13.45 The Monkey King 15.15 The
Man from Left Field 17.00 To Dance With The
White Dog 18.45 Just Cause 19.30 Erich Segal's
Only Love 21.00 The Runaway 22.45 Sudden Fury
BBC FOOD
12.00 Food Source 12.30 Tamasin's Weekends
13.00 Jancis Robinson's Wine Course 13.30 The
Thirsty Traveller 14.00 The Italian Kitchen 14.30
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9.00 Er það svo í umsjón Ólafs B. Guðnasonar e. 10.03 Gullströndin – Umsjón Hallfríður Þórarinsdóttir og Þröstur Haraldsson.
11.00 Messufall með Önnu Kristine.

8.07 Morgunandakt 8.15 Tónlist á sunnudagsmorgni 9.03 Lóðrétt eða lárétt 10.15
Styrjaldir – skemmtun og skelfing 11.00 Guðsþjónusta í Neskirkju

7.05 Morguntónar 9.03 Helgarútgáfan

12.10 Silfur Egils 13.40 Menningarþáttur með
Rósu Björk Brynjólfsdóttur. 16.00 Tónlistarþáttur Dr. Gunna. 18.00 Úr sögusafni
Hitchcocks, Konfekt og kærleikur.

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir
13.00 Útvarpsleikhúsið: Hinn eini sanni Henry
Smart 14.00 Stofutónlist 15.00 Vísindi og
fræði 16.10 Helgarvaktin 17.00 Í tónleikasal

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Sunnudagskaffi
14.00 Helgarútgáfan 16.08 Rokkland

22.00 Viðtalsþáttur Sigurðar G. Tómassonar.
23.00 Frjálsar hendur Illuga Jökulssonar.

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Seiður og hélog
19.00 Íslensk tónskáld 19.40 Íslenskt mál
19.50 Óskastundin 20.35 Sagnaslóð 21.15
Laufskálinn 21.55 Orð kvöldsins 22.15 Af
minnisstæðu fólki 22.30 Til allra átta
23.00 Grískar þjóðsögur 23.10 Silungurinn

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið
20.00 Sunnudagskaffi 21.15 Popp og ról
22.10 Hljómalind

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

Stöð 2 kl. 21.25

Jack Bauer bjargar heiminum

Þessi þáttur gerist á milli klukkan 14.00 og 15.00.

BYLGJAN
Kiefer Sutherland leikur Jack Bauer.

ÚR BÍÓHEIMUM

▼

„Edward, Simmons is dismembering the
secessionist!“

Svar: Alice úr kvikmyndinni The
Damned frá árinu 2001.

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

FM 98,9

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 99,4

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

12.40 MEINHORNIÐ

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00
Reykjavík Síðdegis

13.00 FRELSIÐ 14.00 Torfi Geirmundsson hársnyrtir – þáttur um hár og hárhirðu 15.00
Áfengisforvarnarþáttur
16.00 Endurflutningur frá liðinni viku.

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag.
19.30 Rúnar Róbertsson

▼

Rocco's Dolce Vita 15.00 Jamie Oliver's Pukka
Tukka 15.30 Nigel Slater's Real Food 16.00 Who'll
Do the Pudding? 16.30 Ready Steady Cook 17.00
Kitchen Invaders 18.00 Ainsley's Meals in Minutes
18.30 Gondola On the Murray 19.30 Ready Steady
Cook 20.00 A Cook's Tour 20.30 Masterchef 21.00
Can't Cook Won't Cook 21.30 James Martin:
Yorkshire's Finest 22.30 Ready Steady Cook
DR1
12.25 Arbejdsliv – under fremmed flag 12.55
Nationen 13.20 DR Dokumentar – Hvide verden
14.00 Boom Boom 15.00 Håndbold: Champions
League 17.00 Bamses Billedbog 17.30 TV Avisen
med Sport og Vejret 18.00 Fint skal det være 18.30
Sådan ligger landet 19.00 Andersen – historien om
en digter 20.00 TV Avisen 20.15 S¢ndag 20.45
S¢ndagssporten med SAS liga 21.10 D¢dens Detektiver 21.35 Dommens dag 22.40 Magtens
billeder – Hotel Copenhagen 23.40 OBS 23.45
Musikprogrammet
SV1
12.10 Livet enligt Rosa 12.40 P.S. 13.20 Plus 13.50
Dokument utifrån: Världens verkstad 15.00
Världscupen i hästhoppning 16.00 Människans
vägar 16.30 Skolakuten 17.00 BoliBompa 17.01
Harleys hittegods 17.15 Tv-huset 18.30 Rapport
19.00 Melodifestivalen 2005 – Dagen efter 19.30
Sportspegeln 20.15 Stopptid 20.20 Agenda 21.15
Om barn – Dokumentär 22.15 Rapport 22.20
Design 365 22.25 The Desk 22.55 Orka! Orka!

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni
FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum
FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni
FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

SÝN

frá ítalska boltanum en um helgina
mætast eftirtalin félög: Atalanta –
Parma, Bologna – Siena, Brescia –
Livorno, Cagliari – Roma, Chievo –
Juventus, Lazio – Inter, Leece – Fiorentina, AC Milan – Sampdoria, Palermo – Udinese og Reggina – Messina.
21.40 Bandaríska mótaröðin í golfi (Chrysler
Classic Of Tucson)
22.30 Enski boltinn (FA Cup 2005)Útsending
frá 8 liða úrslitum bikarkeppninnar.

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

Enska bikarkeppnin. Tveir leikir fara fram í dag
og meðal liða sem keppa í dag eru Newcastle,
Tottenham og Blackburn

19.55 Ítalski boltinn (Serie A)Bein útsending

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

Íþróttir

12.20 Enski boltinn. Bein útsending frá 8
liða úrslitum bikarkeppninnar. 14.20 UEFA
Champions League (Meistaradeildin – (E))
15.50 Enski boltinn. Bein útsending frá 8
liða úrslitum bikarkeppninnar. 17.50
Spænski boltinn. Bein útsending frá spænska
boltanum.

0.10 Ljúfir næturtónar 2.03 Auðlindin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

12.20 &
15.50

10.05 Spænski boltinn. Útsending frá
spænska boltanum 11.50 UEFA Champions
League

FM 90,1/99,9

»

Nú magnast spennan í þættinum og Jack Bauer hefur
sjaldan verið mikilvægari. Í síðasta þætti náðu Audrey
Heller, dóttir varnarmálaráðherrans, og Jack naumlega að
sleppa frá glæpamönnum er þau rannsökuðu hryðjuverkastarfsemi í öryggisfyrirtæki. Audrey er auðvitað
brugðið þar sem hún hefur lent í lífshættu tvisvar á sama
deginum. Jack grunar að einhver innan CTU sé viðriðinn
árásina á þau í öryggisfyrirtækinu og varar varnarmálaráðherra við því. Á meðan fyrirskipar forseti Bandaríkjanna að tæma skuli borgirnar þar sem kjarnorkuverin
eru sem eru næsta skotmark hryðjuverkamannanna. Og
klukkan tifar.

RÁS 1

FM 90,9

... frrábært!
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HIN HLIÐIN
H IN H LIÐI N Á GU N NARI KVARAN SELLÓLEIKARA

Ætlaði að verða prestur

...fær Hildur Vala Idolstjarna
fyrir ótrúlega frammistöðu í Idol
Sjörnuleit og einstakan persónusjarma. Hildur Vala er vel
að titlinum komin, haggaðist
aldrei og kom sá og sigraði í
hvert einasta skipti sem hún kom
fram. Við óskum Hildi Völu til
hamingju.

Hvernig ertu núna? Stemmdur.
Augnlitur: Gráblár.
Starf: Sellóleikari.
Stjörnumerki: Steingeit.
Hjúskaparstaða: Ég er kvæntur Guðnýju
Guðmundsdóttur konsertmeistara og við
eigum eina dóttur.
Hvaðan ertu? Ég er Reykvíkingur.
Helsta afrek: Þegar ég í sömu vikunni
handleggsbraut mig og skar mig þannig í
andlitinu að það þurfti að sauma mörg
spor. Ég var 5 ára.
Helstu veikleikar: Sætindi.
Helstu kostir: Ég reyni að vera jákvæður.
Uppáhaldssjónvarpsþáttur: Hann er á
þriðjudagskvöldum á Rúv með leynilögregluforingjanum Boyd í aðalhlutverki.

■ TÓNLIST

STEINGRÍMUR DÚI: SÝNIR HEIMILDARMYND UM HÁÐUNGSSÝNINGU

HRÓSIÐ

Uppáhaldsútvarpsþáttur: Fallegast á fóninn.
Uppáhaldsmatur: Lambakjöt.
Uppáhaldsveitingastaður: Óðinsvé.
Uppáhaldsborg: Kaupmannahöfn.
Mestu vonbrigði lífsins: Þegar ég stend
mig ekki í stykkinu.
Áhugamál: Góðar bækur.
Viltu vinna milljón? Ég vil gjarnan vinna
milljón ef ég get verið viss um að geta ráðstafað henni til góðs málefnis.
Jeppi eða sportbíll? Jeppi.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir
stór? Þegar ég var 6 eða 7 ára ætlaði ég að
verða prestur.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Laddi er alveg frábær.

Hver er kynþokkafyllst(ur)? Það eru
margar kynþokkafullar konur.
Trúir þú á drauga?Ég trúi á anda.
Hvaða dýr vildirðu helst
vera?Örn.
Hvaða dýr vildirðu ekki
vera? Ánamaðkur.
Áttu gæludýr?Já, tvo
ketti.
Besta kvikmynd í
heimi: Gone With the
Wind.
Besta bók í heimi:
Sjálfstætt fólk eftir
Halldór Laxness.
Næst á dagskrá: Flutningur
á öllum sellósvítum Bachs.

16.01.1944

Fegurðarskyn Jónasar frá Hriflu
NYLON Ný plata með stúlknasveitinni er
væntanleg fyrir næstu jól.

Umboðsmaður
skoðar Nylon
Umboðsmaður bresku stúlknasveitarinnar vinsælu Atomic Kitten er
um þessar mundir að athuga hvort
möguleiki sé að koma hinni íslensku
stúlknasveit Nylon á framfæri í
Bretlandi.
Plata Nylon, 100% Nylon, var
kynnt á tónlistarráðstefnu í London
fyrir nokkru síðan og fékk umboðsmaðurinn þá eintak í hendurnar.
„Hann skoðaði þetta en það hefur
ekkert komið út úr því ennþá,“ segir Einar Bárðarson, umboðsmaður
Nylon. „Það er allt í lagi að kanna
viðbrögðin þarna úti en þetta tekur
allt svolítinn tíma. Þessi bransi
þarna úti er líka þannig að þótt
hljómsveitir séu komnar með plötusamning er aldrei neitt öruggt,“
segir hann.
Ný plata frá Nylon kemur líklega
út um næstu jól og eru menn byrjaðir að semja lög á gripinn, sem
mun örugglega njóta mikilla vinsælda miðað við viðtökurnar við
fyrstu plötunni. DVD-diskur með
sveitinni er síðan væntanlegur 22.
mars. ■

Vorið 1941 efndi stjórnmálamaðurinn Jónas frá Hriflu til
sýningar á málverkum sem
hann taldi vera svo ljót að þau
gætu engan veginn með réttu
talist vera listaverk. Á sýningunni voru málverk eftir listamenn á borð við Jóhann Briem,
Þorvald Skúlason, Jón Stefánsson og Gunnlaug Scheving.
„Þessi verk hanga núna víða í
sýningarsölum og prýða blaðsíður listaverkabóka. Þetta eru allt
saman perlur íslenskrar myndlistar,“ segir Steingrímur Dúi
Másson kvikmyndagerðarmaður, sem nú hefur gert heimildarmynd um „háðungarsýningu“
Jónasar. Myndin, sem er tæplega hálftíma löng, verður sýnd
í Ríkissjónvarpinu í kvöld.
„Það var 28. mars árið 1942
þegar Jónas hengdi upp í sal
neðri deildar Alþingis þessi málverk sem særðu fegurðarskyn
hans.“
Mánuði síðar ákvað hann að
gefa almenningi kost á að sjá
þessa sýningu og setti hana upp
í glugga verslunarinnar Gefjunar, sem var á Hótel Íslandi þar
sem nú er Ingólfstorg. Í framhaldinu setti hann svo upp aðra
sýningu þar með „fallegum“
málverkum, að eigin mati.
„Mér
finnst
þetta
svo
skemmtilegt mál vegna þess að
þó að þetta sé allt saman frekar

TÖLVUNÁM

Almennt tölvunám
Sérstaklega hagnýtt og markvisst 60 stunda námskeið
ætlað þeim sem hafa einhvern tölvugrunn til að
byggja á eða einhverja reynslu af vinnu við tölvur en
vilja auka við þekkingu sína, hraða og færni.
Kennslugreinar:
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lýkur 3. maí.
(Næstu námskeið hefjast 15. maí)
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neikvætt hafði það samt jákvæðar afleiðingar. Þetta vekur
upp mikla umræðu um nútímalist og verður eiginlega til þess
að listamenn ákveða að standa
saman, bæði rithöfundar og
myndlistarmenn. Þarna verður
til vísir að Bandalagi íslenskra
listamanna.“
Nafn Adolfs Hitler skýtur
jafnan upp kollinum þegar
minnst er á þessar alræmdu
sýningar Jónasar, enda hafði
Hitler staðið fyrir svipuðum
sýningum á „úrkynjaðri list“ í
Þýskalandi, fyrst árið 1937 og
síðan reglulega næstu árin.
„Þótt
stjórnmálaskoðanir
þeirra séu alls ekki þær sömu,
enda var Jónas mikill andnasisti
og vann mikið gegn Hitler, þá er
ekki hægt að neita því að þessar
tvær sýningar eru ískyggilega
líkar. En Jónas gerði þetta allt
saman í góðri trú og taldi sig
vera að vinna landi og þjóð
gagn.“ ■

EIN AF „LJÓTU“ MYNDUNUM Heimildarmynd Steingríms Dúa Mássonar um
„háðungarsýningu“ Jónasar frá Hriflu verður sýnd í Sjónvarpinu á sunnudagskvöld.

Kaffigerðarmaður Íslands valinn í dag
Íslandsmeistarakeppni kaffibarþjóna hefur verið í gangi í
Smáralind frá því á föstudag og
kemur í ljós klukkan fimm í dag
hver stendur uppi sem sigurvegari. Sá aðili mun þá ferðast
ásamt landsliði kaffibarþjóna,
sem var valið í gær, til Bandaríkjanna þar sem hann tekur
þátt í heimsmeistarakeppninni
og landsliðið aðstoðar hann.
Njáll Björgvinsson vann
keppnina í fyrra en hann er
kaffibarþjónn á Te og kaffi.
„Þetta er búið að ganga svona
misjafnlega hjá fólkinu í dag, ég
er að bíða eftir að röðin komi að
mér,“ sagði hann í miðri keppni
á föstudaginn.
„Í keppninni eru fjórir
smakk-dómarar og tveir tæknidómarar.
Smakk-dómararnir
fylgjast með framkomu og þjónustuhæfileikum auk þess sem
þeir að sjálfsögðu smakka
drykkina og dæma þá þannig.
Tækni-dómararnir fylgjast með
öllum vinnubrögðum, snyrtimennsku og öðru. Hver barþjónn gerir fjóra espresso, fjóra
cappuccino og svo fjögur eintök
af frjálsum drykk sem má ekki
vera áfengur.“
Heimsmeistaramótið
var
haldið á Ítalíu í fyrra. Af þeim
fimm mótum sem Íslendingar
hafa tekið þátt í hafa tveir lent í
fjórða sæti, einn í sjöunda og í
tvígang hafa Íslendingar átt
annan besta kaffibarþjón í
heimi. „Ég hafði mjög gaman af

ÍSLANDSMEISTARAKEPPNI KAFFIBARÞJÓNA Keppnin hefur verið í gangi síðan á
föstudaginn. Í dag eru aðeins eftir þeir sex sem komust í landsliðið og mun sá hópur
keppa um titilinn. Hér sést Ágústa Saithong frá Kaffi Róma keppa.

því að fara þarna út og þetta var
mjög góð reynsla. Keppnin fer
eins fram og hér heima en dómararnir eru harðari og keppendurnir fleiri. Það var rosalega
gaman að hitta allt þetta fólk
með sama áhugamál og ég og
skemmtilegt að skiptast á skoðunum við það.“

Í gær kom í ljós hverjir
komust í landslið kaffibarþjóna
í ár og munu þeir keppa í dag
um
Íslandsmeistaratitilinn.
Keppnin í dag fer fram í Smáralind fyrir framan Hagkaup. Hún
byrjar klukkan tvö og verða úrslitin ljós klukkan fimm.
hilda@frettabladid.is
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Lítið stríð í
litlu landi
S

tríðið á lágvöruverðsmarkaðnum
virðist nú vera í rénun þannig að
fólk getur aftur farið út að kaupa í
matinn eins og það er vant. Fólk hefur brugðist við stríðinu með mismunandi hætti og margir hafa látið
það hafa áhrif á kaupvenjur sínar.
Ég frétti til dæmis af einni konu
sem er vön að gera öll sín innkaup í
lágvöruverðsverslun en lagði á sig
langa ferð og rangl um ókunnuga
búð til þess eins að taka ekki þátt í
þessari vitleysu og fá að greiða fyrir
mjólkina sína. Og af barnmargri
fjölskyldu heyrði ég sem hafði verið
mjólkurlaus dögum saman vegna
þess að foreldrarnir höfðu ekki komið því í verk að fara í búð þar sem
mjólkin var gefins og fannst kjánalegt að borga hátt í hundraðkall fyrir lítrann í hverfisversluninni.

ÞEGAR ég renndi inn á planið fyrir
framan dýru búðina mína undir
kvöld á föstudag brá svo við að bílarnir voru einmanalegir á stangli á
stæðinu í stað þess að standa þétt
eins og vant er á þessum tíma. Í
versluninni reyndust vera örfáar
hræður sem horfðu hver á aðra með
hálfgerðum sektarsvip. Fólk tautaði
jafnvel fyrir munni sér þegar það
greip rándýran kjúklinginn úr kælinum að það næði náttúrlega engri
átt að láta bjóða sér að greiða þetta
verð fyrir varninginn. Hvað þá að
borga yfir höfuð fyrir mjólkina á
sama tíma og bauðst mandarína í
meðgjöf með hverjum lítra í næstu
verslun. Og í lágvöruverðsbúðinni
minni var sviðin jörð í gær, skyrlaust með öllu og örþreytt starfsfólk.

ÓKEYPIS FLUG
OG 588 PAKKAR
AF TOBLERONE?

FREISTA‹U GÆFUNNAR OG BÓKA‹U FLUGMI‹A FYRIR 16. MAÍ!
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100.00 R +
0 KR

Í GJAL

DEYRI

BÓKANIR

VER‹A DREGNAR ÚT
Á NÆSTU VIKUM

Ef ﬂú bókar flugmi›a hjá Iceland Express fyrir 16. maí 2005 gætir ﬂú fengi› flugmi›ann endurgreiddan og

OG NÚ er þessu að ljúka og við

100.000 krónur í gjaldeyri. ﬁú ræ›ur au›vita› hva› ﬂú gerir vi› peninginn, en fyrir 100.000 krónur gætir ﬂú

getum farið að anda léttar. Því þó að
það sé ágætt að fá gefins mjólk og
ódýrt kók þá lifir enginn á þeim
kostadrykkjum einum saman. Og
meðgjöf með þeim hlýtur alltaf að
verða tekin af öðrum varningi sem
fólk þarf að kaupa sér til viðurværis. Þannig að þrátt fyrir þennan
stutta verðstríðssnúning þá borgum
við neytendurnir auðvitað brúsann
þegar upp er staðið. Það verður þó
að viðurkennast að stóra verðstríðið
hefur sett skemmtilegan svip á
þennan seinni hluta vetrar sem virtist ætla að verða tíðindalítill þar til
ríkisvaldið gerði innrás á fréttastofu
Útvarps og Trölli gerði tilraun til að
stela Mogganum.

t.d. keypt 588 pakka af Toblerone, 100 karton af tyggjói, 89 kíló af saltpillum, 346 pakka af M&M, 53 Barbídúkkur,
500 Matchboxbíla, 78 Mackintosh dollur e›a 26 krukkur af vöndu›u dagkremi.
10 bókanir ver›a dregnar út á næstu vikum. Fer›irnar ver›a a› vera á tímabilinu 15. maí til 15. september.

Taktu ﬂátt á www.icelandexpress.is
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