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Tvöfalt fleiri börn
greind með átröskun
Fjöldi nýrra beiðna vegna barna með átraskanir tvöfaldaðist á síðasta
ári hjá barna- og unglingageðdeild. Þá fóru þær upp í 30. Nýjar beiðnir
á fullorðinsgeðdeildum hafa verið um 60 á ári síðastliðin ár.

TEKJURNAR AUKAST Tekjur Ríkisútvarpsins aukast um 400 milljónir á ári með
nýjum nefskatti sem koma á í stað afnotagjalda, samkvæmt lagafrumvarpi menntamálaráðherra um Ríkisútvarpið. Sjá síðu 4

HEILBRIGÐISMÁL Barna- og unglingageðdeild
Landspítalans
þurfti að fást við tvöfalt til þrefalt
fleiri tilfelli átröskunar í fyrra en
næstu ár á undan. Nýjar beiðnir
vegna sjúkdómsins hafa verið tíu
til fimmtán á ári að meðaltali þar
til á síðasta ári, þegar þær voru
þrjátíu talsins.
Meðferð vegna átröskunar
tekur mörg ár og stundum reynist
hún árangurslaus, þannig að sjúkdómurinn leiðir viðkomandi með
einum eða öðrum hætti til bana.
Fjöldinn hefur verið nokkuð
svipaður undanfarin ár á fullorðinsgeðdeildinni, segir Eydís Sveinbjarnardóttir, sviðstjóri geðsviðs
Landspítala - háskólasjúkrahúss.
„Tölur á barna- og unglingageðdeild sýna einkum fjölgun

MEIRIHLUTINN SPRUNGINN
Semja þarf um meirihlutasamstarf í bæjarstjórn Blönduóss í þriðja sinn frá kosningum 2002. Meirihluti Sjálfstæðisflokks og
H-lista vinstrimanna og óháðra sprakk á
mánudag. Sjá síðu 2

NÁNAST ÓFÆRT FYRIR HORN
Þéttur ís liggur upp að landi við Hornströnd
og Bjargir en þar má þó sigla um ef menn
gæta að sér, segir flugmaður Landhelgisgæslunnar. Mikill ís er við Grímsey og hefur
verið lokað fyrir höfnina. Sjá síðu 2

VEÐRIÐ Í DAG

milli 2003 og 2004,“ segir Eydís en
bætir við: „Það ber að varast að
oftúlka þær tölur þar sem þær
sýna einungis breytingu milli
tveggja ára en ekki á lengra tímabili.“
Eydís segir marga fá vægar
átraskanir og þeir sæki ekki
þjónustu á geðsviði. „Fólk fær þá
þjónustu á heilsugæslustöðvum, á
stofnunum sálfræðinga og annarra fagmanna úti í bæ. Jafnvel
endurskoða sumir lífsstíl sinn
sjálfir og sækja enga þjónustu.
Hjá þeim sem sækja þjónustu á
geðsviði er sjúkdómurinn kominn
á alvarlegra stig.“
Spurð hversu mörgum slíkum
sjúklingum geðsviðið gæti tekið á
móti á hverjum tíma segir Eydís
að fjármagn vanti til þess að hægt

sé að sinna þeim einstaklingum
sem leita til geðsviðsins eins og
þarf.
„Við sinnum öllum bráðakomum. Það sem þarf er að það starfsfólk sem hefur þjálfað sig og sérmenntað sig til að sinna þessum
sjúklingahóp fái að gera það nær
eingöngu,“ segir Eydís en bætir
við að ef slíkt yrði gert nú myndi
önnur þjónusta á geðsviði líða
fyrir það.
Að undanförnu hefur verið
unnið að því að koma upp göngudeildarþjónustu fyrir átröskunarsjúklinga á Landspítala - háskólasjúkrahúsi. Eydís sagði að það
þyrfti 16-18 milljónir króna á ári
til að koma upp viðunandi gönguog dagdeildarþjónustu.
- jss

VÍÐA ÉLJAGANGUR Síst þó við suðurog vesturströndina. Áfram frost um allt land
á bilinu 1-8 stig, mildast syðst. Sjá síðu 4

ur í umhverfisrétti, fjallar um reynslu Norðmanna af umhverfisréttarákvæði í norsku
stjórnarskránni í Lögbergi í Háskóla Íslands
klukkan 12.15.

Félag fréttamanna:

Ekki hleypt
í Kastljósið

24
20
28

föstudaginn 18. mars
MYND/AP

Myndlist
Íþróttir
Sjónvarp

Offita er vaxandi
vandamál í Evrópu og nú er svo
komið að í mörgum
löndum álfunnar
er hlutfall feitra
karla hærra en í
Bandaríkjunum.
Hópur sérfræðinga hefur komist
að þeirri niðurstöðu að í löndum á
borð við Finnland,
Þýskaland, Grikkland og Möltu séu HLAUPINN
Í SPIK
meira en 67 prósent
karlmanna Í mörgum löndum Evrópu er
yfir kjörþyngd.
hlutfall feitra
Offita leiðir af karla hærra en í
sér
margvísleg Bandaríkjunum.
heilsufarsvandamál og er talið að um átta prósent
útgjalda til heilbrigðismála í
Evrópu séu beinlínis vegna offitu.
Búist er við að niðurstöðurnar
leiði af sér strangari reglur um
innihaldsmerkingar matvæla. ■

BRUSSEL, AP

„Það varð samkomulag á milli Kastljóssins og fréttastofunnar að þeir birtu frétt um
málið og þess vegna tókum við
þetta ekki upp hjá okkur,“ segir
Sigmar Guðmundsson, einn umsjónarmanna Kastljóssins í Ríkissjónvarpinu.
Fréttamenn á Ríkisútvarpinu
óskuðu eftir að fá að svara fullyrðingum þeim er fram komu í
máli Markúsar Arnar Antonssonar útvarpsstjóra í Kastljósinu í
fyrrakvöld en fengu það ekki.
Sigmar segir ekkert óeðlilegt við
það. Náið samstarf sé á milli
fréttastofunnar og Kastljóssins
um efnistök og að þessu sinni hafi
fréttastofan birt frétt um viðbrögð fréttamanna og því ekki
þótt ástæða til að taka málið upp í
- aöe
Kastljósinu.

UMHVERFISVERND Í STJÓRNARSKRÁ Ole Kristian Fauchald, sérfræðing-

26
24
24

Eru orðnir
sílspikaðir

RÍKISÚTVARPIÐ
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Kvikmyndir
Tónlist
Leikhús

Evrópumenn:

HALDIÐ UPP Á ÁRAMÓTIN Íranar fagna því um þessar mundir að persneska árinu mun senn ljúka. Hátíðahöld undir lok þess nefnast
Chachar-Shanbe Suri og fara mjög fyrir brjóstið á mörgum íslömskum klerkum, sem kalla hátíðahöldin heiðinn sið. Það kom ekki í veg
fyrir að ungir piltar gerðu sér að leik að stökkva yfir eld, en þessi lenti þó í heldur meiri vanda en félagar hans.

Húsleitir lögreglu í fyrrakvöld:

Fjórir handteknir með barnaklám
LÖGREGLUMÁL Fjórir menn voru
handteknir í fyrrakvöld eftir að
lögregla í Reykjavík, Kópavogi og
á Akureyri fann talsvert magn
barnakláms við húsleitir sem
gerðar voru eftir ábendingu frá
lögreglunni í Finnlandi. Voru ellefu
tölvur gerðar upptækar og er
verið að fara yfir það efni sem í
þeim vélum er.

Mennirnir voru látnir lausir
eftir yfirheyrslur en upplýsingarnar um þá bárust frá Finnlandi þar
sem rannsóknarmenn höfðu fundið
tengsl við Ísland eftir að mikið
magn véla var gert upptækt við
eftirlit í Finnlandi. Um var að ræða
sex menn; þrjá í Reykjavík, tvo á
Akureyri og einn í Kópavogi, og
fannst nægilegt efni hjá fjórum

þeirra til handtöku. Einum tókst þó
að eyða öllu ólöglegu efni út af vél
sinni þegar lögregla kom á staðinn.
Tekur nú við frekari rannsókn á
þeim tölvum sem gerðar voru upptækar en lögum samkvæmt er
ólöglegt að geyma klámfengið efni
af börnum undir 18 ára á einkatölvum og eru viðurlög sektir eða
- aöe
fangelsisdómur.

Hátækniiðnaður
á Íslandi
Sjá dagskrá á www.si.is
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■ DANMÖRK

Annar bæjarstjórnarmeirihlutinn sprunginn á kjörtímabilinu:

Meirihlutaviðræður í kvöld
SPURNING DAGSINS
Þórður, þarftu ekki að fá þér
áskrift að Fréttablaðinu?
„Það er hreint ekki svo slæm hugmynd
fyrst þið eruð alltaf fyrstir með fréttirnar.“
Fréttablaðið skýrði frá því að Þórður Guðjónsson
hefði ekki verið valinn í landsliðshóp Íslands fyrir
komandi átök gegn Króötum og Ítölum. Þórður
sjálfur kom af fjöllum þegar eftir viðbrögðum
hans var leitað og hafði ekkert heyrt frá landsliðsþjálfurunum. Þórður leikur með Stoke City á
Englandi.

aði á mánudag vegna trúnaðarbrests í kjölfar þess að Valdimar
Guðmannsson, formaður Hnjúka,
heimilaði byggingu þjónustuhúss
án þess að slíkt væri tekið fyrir í
bæjarstjórn.
Valdimar segist ekki vita
sjálfur hvað olli slitunum en segir
ástæðuna eflaust aðra en gefin
hafi verið upp. „Ég framfylgdi
einungis því sem löngu var
ákveðið og tel víst að eitthvað
annað hafi valdið þessari kergju
sem kom upp í kjölfarið.“
Er þetta í annað sinn sem
meirihlutasamstarf flokka á
Blönduósi springur.
- aöe

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

„Ég á fulla von
á að mér verði veitt umboð á fundinum til að mynda meirihluta
fyrir hönd fulltrúa sjálfstæðismanna,“ sagði Ágúst Þór Bragason, bæjarfulltrúi á Blönduósi. Í
gærkvöldi fór fram fundur sjálfstæðismanna um myndun nýs
meirihluta á Blönduósi en stefnt
er að viðræðum í kvöld við H-lista
vinstri manna og óháðra.
Ágúst átti ekki von á öðru en
umboðið fengist og strax í kvöld
yrði gengið til samninga við Hlistamenn en þegar hafa óformlegar viðræður átt sér stað. Upp
úr meirihlutasamstarfi H-lista og
bæjarmálafélagsins Hnjúka slitn-

SVEITARSTJÓRNARMÁL

DÆMD FYRIR MANSAL Tvítug
litháísk kona var í gær dæmd í
eins og hálfs árs fangelsi fyrir að
skipuleggja mansal og vændi í
Árósum. Hún er sögð fyrsta
konan í danskri réttarsögu, ef
ekki í heiminum, sem er dæmd
fyrir slíkt brot.

BLÖNDUÓS
Ef að líkum lætur mynda sjálfstæðismenn
og H-listi vinstri manna og óháðra næsta
meirihluta í bæjarfélaginu.

FORMANNSSLAGUR HJÁ SÓSÍALDEMÓKRÖTUM Fjörugur slagur
virðist fram undan hjá sósíaldemókrötum eftir að Mogens
Lykketoft sagði af sér formannsembættinu. Frank Jenses þykir
líklegur arftaki þrátt fyrir mótframboð Helle Thorning-Schmidt
og segir Jyllandsposten að flokkurinn muni líklega færast örlítið
til vinstri.

Helfararsafn:

Abu Sayyaf:

Fyrirmenni
flykktust að

Blóðbað í
fangelsi

JERÚSALEM, AP Þjóðarleiðtogar og
erindrekar fjörutíu ríkja voru
staddir í Jerúsalem í gær þar sem
safn helgað helförinni var opnað.
Safnið er hið
veglegasta enda
kostaði bygging
þess þrjá milljarða króna. Þar
er rakin saga
fjölmargra einstaklinga
sem
létust í helför
SAFNIÐ SKOÐAÐ nasista á sínum
Joschka Fischer var tíma.
fulltrúi Þjóðverja á
Á meðal fyriropnuninni.
manna
sem
heimsóttu Jerúsalem af þessu
tilefni má nefna forsætisráðherra
Dana, Svía og Frakka og Kofi
Annan, aðalritara Sameinuðu
þjóðanna.
Moshe Katsav, forseti Ísraels,
lýsti í vígsluræðu sinni yfir
áhyggjum vegna vaxandi gyðingahaturs. ■

MANILA, AP 22 fangar fórust í
áhlaupi filippeysku lögreglunnar
á fangelsi í Manila í gærmorgun
en meðlimir í Abu Sayyaf, samtökum herskárra múslima, höfðu
gert þar uppreisn og drepið þrjá
fangaverði.
Umsátrið var sýnt í beinni
sjónvarpsútsendingu og virtist
drápið á föngunum vera fáum íbúum höfuðborgarinnar harmdauði.
Á suðurhluta eyjanna voru aðfarir
lögreglunnar hins vegar fordæmdar enda vilja þar margir íslamskt sjálfstjórnarhérað. Þótt
samtökunum hafi þorrið máttur á
síðustu árum bjó lögregla sig undir hermdaraðgerðir enda gengur
leiðtogi Abu Sayyaf enn laus. ■

■ PAKISTAN
NAUÐGARAR LÁTNIR LAUSIR
Fjórir Pakistanar sem dæmdir
höfðu verið til dauða fyrir að
nauðga konu fyrir þremur árum
síðan voru í gær látnir lausir gegn
tryggingu. Mótmælaalda fer nú
um landið og benda kynsystur
konunnar á að henni stafi veruleg
hætta af ódæðismönnunum.

■ BANDARÍKIN
ÞRÍR DREPNIR Í DALLAS
Þrír menn létust eftir skotárás á
hraðbraut í Dallas, Texas í gær.
Farþegi í hvítri Jagúar-bifreið
stóð í sóllúgu bílsins og skaut á
nálægan bíl með þessum afleiðingum. Ekki er vitað hvert tilefnið var en talið er að mönnunum
hafi sinnast á nálægri knæpu.

ÞÉTTUR ÍS VIÐ HORN
Óráðlegt er að sigla fyrir Horn vegna íss sem þekur stóran hluta hafflatarins.

Nánast ófært um Horn
Þéttur ís liggur upp að landi við Hornströnd og Bjargir en þar má þó sigla
um ef menn gæta að sér segir flugmaður Landhelgisgæslunnar. Mikill ís er
við Grímsey og hefur verið lokað fyrir höfnina.
HAFÍS Varað

er við siglingaleiðinni
um Horn. Þéttur ís liggur upp að
ströndinni og er það álit skipstjóra, Landhelgisgæslu og Veðurstofu Íslands að leiðin sé ófær.
Þór Jakobsson veðurfræðingur
sagði þéttleika íssins við Horn
vera um fimm áttundu hlutar,
sem þýðir að meira en helmingur
sjávarflatarins er þakinn ís. Ísinn væri þó gisnari eftir því sem
austar drægi. Þá væri ís suður
með ströndinni í vestanverðum
Húnaflóa. Einnig hafi frést af ís
í Skagafirði en ekki væri ís á
norðanverðum Austfjörðum. Þór
segir áfram ríkja norðaustanátt
sem sé jákvætt þar sem ekki eru
líkur á að meiri ís bætist við þann
sem fyrir er.

Grímseyingar voru lausir við
ísinn á mánudag. Í gær var aftur
kominn svo mikill ís að ákveðið
var að strengja fyrir höfnina, og
var lítið veitt þann daginn.
Auðunn F. Kristinsson, yfirstýrimaður á flugvél Landhelgisgæslunnar FR-SYN, flaug yfir
svæðið á mánudag. Þá var farið
að grisjast úr ísnum fyrir Norðurlandi, en sums staðar fóru
ísdreyfar og ísspangir inn í flóa
og firði. Þetta voru þéttar spangir en vítt á milli þeirra þannig að
vel var hægt að sigla þar með
aðgát að sögn Auðuns. Ísinn var
þegar farinn að þéttast við Hornströnd og Bjargir þegar Auðunn
flaug þar á mánudag en þá var
enn hægt að þvælast þar á skipi.

Síðan þá hefur ísinn þést enn
meir og siglingar varla mögulegar.
Engin skip voru að veiðum frá
Reitnum við Straumnes og austur
fyrir Húnaflóa í gær eftir upplýsingum frá Tilkynningaskyldunni.
Gunnar Steingrímsson hjá
Sauðárkrókshöfn sagði allt vera í
sómanum hjá sér, enda væri
engan ís að sjá á Skagafirði. Hins
vegar hefði hafrannsóknarskipið
Bjarni Sæmundsson, sem var á
togararalli, flúið inn í höfnina og
lægi þar við bryggju. Þá seinkaði
flutningaskipi sem koma átti með
áburð um tvo daga vegna veðurs
og íss.
solveig@frettabladid.is

SAMNINGAVIÐRÆÐUR
Reynt var að semja við uppreisnarmennina
en án árangurs.

■ DANMÖRK
LAUN FARA HÆKKANDI Laun
Norðmanna virðast fara hækkandi því rúmlega fimm prósent
meira skattfé kom í ríkiskassann
í janúar og febrúar en á sama
tíma fyrir ári. Alls greiddu Norðmenn 600 milljarða í skatta þessa
tvo mánuði.
LÍTILL ÁHUGI Á SELAVEIÐUM
Aðeins 18 útlendingar hafa sótt um
að fá að skjóta seli í Norður-Noregi
og hefur þessi dræma aðsókn valdið vonbrigðum. Yfirvöld ákváðu að
leyfa slíkar veiðar fyrr á þessu ári
til að grisja stofna og styðja við
ferðaþjónustu í dreifðum byggðum
en ákvörðuninni var ákaft mótmælt af dýraverndunarsinnum.

Sprengjutilræði í Kosovo:

Rugova slapp heill á húfi
Ibrahim Rugova, forseti Kosovo, komst óskaddaður
frá því sem virðist hafa verið
banatilræði við hann í gærmorgun, er öflug sprengja sprakk við
bílalest hans er hún ók í gegnum
miðborg héraðshöfuðborgarinnar
Pristina.
Rugova gat haldið áfram för
sem heitið var á fund Javiers
Solana, utanríkismálastjóra Evrópusambandsins.
Enginn hafði síðdegis í gær
lýst ábyrgð á hinu meinta tilræði
á hendur sér.
„Guði sé lof að ég komst af,
einu sinni enn,“ sagði Rugova.
„Því miður eru hér enn öfl sem
vilja skapa óstöðugleika í
Kosovo.“
Í fyrra var handsprengju
kastað að húsi Rugovas, án þess
að skaða neinn. ■

KOSOVO, AP

HITTI SOLANA
Vel fór á með þeim Ibrahim Rugova, t.h., og Javier Solana í Pristina í gær, en þeir hittust
rétt eftir tilræðið.
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GENGIÐ

Kjósarhreppur:

KAUP SALA

Mun fleiri látnir
en áður var talið

Vilja ekki
sameiningu

Bandaríkjadalur USD

58,68

58,96

Sterlingspund

GBP 112,55

113,09

Evra

EUR

78,48

78,92

Dönsk króna

DKK

10,54

10,60

Norsk króna

NOK

9,60

9,65

Sænsk króna

SEK

8,63

8,68

Japanskt jen

JPY

0,56

0,56

SDR

XDR 90,10 90,64

Gengisvísitala krónunnar
107,16 -0,16%
Heimild: Seðlabanki Íslands

BUSH OG ABDULLAH II
Þjóðarleiðtogarnir hittust í Hvíta húsinu.

George W. Bush:

Skorar á
Hizbollah

George W. Bush Bandaríkjaforseti hvatti í gær Hizbollah-samtökin til að leggja niður
vopn og heyja baráttu sína á vettvangi stjórnmálanna. Þetta sagði
hann á fundi með Abdullah II,
konungi Jórdaníu í Hvíta húsinu.
Bandarísk stjórnvöld hafa
lengi grunað samtökin um græsku
og í gær skoraði fulltrúadeild
þingsins á ríki Evrópusambandsins að setja Hizbollah á lista sinn
yfir hryðjuverkasamtök.
Þá tók sýrlenska leyniþjónustan að rýma skrifstofur sínar í
Beirút í gær. ■

LÍBANON

Allt að 180.000
manns eru talin hafa dáið úr
hungri og sjúkdómum í Darfurhéraðinu í Súdan síðastliðna átján
mánuði. Fram til þessa hafa Sameinuðu þjóðirnar talið að 70.000
manns hafi látist af þessum sökum en nú telur Jan Egeland, forsvarsmaður Neyðarhjálpar Sameinuðu þjóðanna að mun fleiri hafi
dáið, eða um tíu þúsund manns í
hverjum einasta mánuði. Þetta
kom fram á fréttamannafundi
sem haldinn var í fyrrakvöld.

HUNGURSNEYÐ

FRAMSAL Framsalskrafa á hendur
Bobby Fischer gæti komið fljótlega eftir 5. apríl ef Bandaríkjamenn ákveða að kæra hann fyrir
vangoldna skatta frá árinu 1976,
segir Guðmundur G. Þórarinsson
sem fór til Japan með það fyrir
augum að frelsa Bobby.
Ef Fischer væri hins vegar búsettur á Íslandi með íslenskan ríkisborgararétt þegar framsalskrafan væri gerð eru litlar líkur á því
að hann yrði framseldur, segir
Ragnar Aðalsteinsson hæstaréttarlögmaður. Hann gerir ráð fyrir
að málið teldist fyrnt hér á landi. ■

MATVÆLUM ÚTBÝTT
Hægt hefði verið að koma í veg fyrir stóran hluta dauðsfallanna í Darfur ef alþjóðasamfélagið hefði gripið inn í átökin.

grípa til í Darfur. Niðurstaða nýlegrar skýrslu stofnunarinnar er
að ekki hafi verið framið þjóðarmorð í Darfur en glæpir gegn
mannkyni hefðu að líkindum verið drýgðir. ■

SVEITARSTJÓRNARMÁL Oddviti Kjósarhrepps hefur lagt til við nefnd
um sameiningu sveitarfélaga, að
hætt verði við áform um sameiningu Kjósarhrepps og Reykjavíkur.
Guðmundur H. Davíðsson, oddviti Kjósarhrepps, segir bréfið
hafa verið sent í kjölfar skoðanakönnunar innan sveitarfélagsins
sem sýndi að íbúar vildu halda
sjálfstæði sínu. Könnunin náði til
allra íbúa í Kjósarhreppi 18 ára og
eldri.
74,4 prósent vildu enga sameiningu, en 16,7 prósent vildu
- ss
sameinast Reykjavík.

Tekjur RÚV aukast
um 400 milljónir á ári
Tekjur Ríkisútvarpsins aukast um 400 milljónir á ári með nýjum nefskatti sem koma á í stað afnotagjalda
samkvæmt nýju frumvarpi menntamálaráðherra. Það er 1.360 krónur á einstakling sextán ára og eldri á
mánuði og rúmar fimm þúsund krónur á hverja fjögurra manna fjölskyldu.
RÍKISÚTVARPIÐ Í nýju frumvarpi
menntamálaráðherra, Þorgerðar
Katrínar Gunnarsdóttur, um
Ríkisútvarpið er gert ráð fyrir því
að afnotagjöld verði afnumin en
þess í stað innheimtur nefskattur
á hvern einstakling á aldrinum
16-70 ára sem hefur 800 þúsund
krónur eða meira í árslaun.
Nefskatturinn verður 1.120
krónur á mann á mánuði, eða
13.440 krónur á ári, og mun skila
Ríkisútvarpinu 400 milljónum
meiri tekjum á ári en afnotagjöldin gera nú. Þá er talinn 80 milljóna
króna sparnaður vegna kostnaðar
við innheimtu afnotagjaldanna og
um 118 milljónir sem Ríkisútvarpið greiðir nú til reksturs

Fischer:

Öruggur á
Íslandi

Átök hafa staðið yfir í Darfur í
hartnær tvö ár. Hersveitir hliðhollar súdönskum stjórnvöldum
eru taldar hafa misþyrmt og drepið tugþúsundir þorpsbúa í Darfur
og hrakið allt að tvær milljónir
manna frá heimilum sínum. Flestir þeirra dvelja í flóttamannabúðum í stærstu bæjum héraðsins en
200.000 manns hafa leitað skjóls í
nágrannaríkinu Tsjad.
Óeining hefur verið innan öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna
um hvers konar aðgerða beri að

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

180.000 hungurmorða í Darfur:

GENGI GJALDMIÐLA 15.03.2005

TEKJUR RÚV
Áskriftartekjur RÚV 2003: 2,1 milljarður
Afnotagjöld hækkuðu um 7% í fyrra.
Áætlaðar áskriftartekjur 2005: 2,25
milljarðar
Kostnaður vegna innheimtu: 80
milljónir
Gjöld RÚV til Sinfóníuhljómsveitar:
118 milljónir
Samtals tekjur 2005: 2,052 milljarðar
Tekjur vegna nefskatts:
– 160 þúsund einstaklingar og 22
þúsund fyrirtæki greiða 1.120 krónur á mánuði, 13.440 krónur á ári.
– Samtals: 2.440 milljónir
– Kostnaður vegna innheimtu og Sinfóníuhljómsveitar dettur út.
Aukning á tekjum: 394 milljónir á ári.

Sinfóníuhljómsveitar
Íslands.
Breytingarnar munu taka gildi að
þremur árum liðnum.
„Við erum að fjölga einstaklingunum en þetta er sanngjarnari leið og í raun lækkun fyrir einstaklinginn og fyrir hina venjulegu fjölskyldu,“ segir Þorgerður
Katrín.
Alls munu 160 þúsund einstaklingar og 22 þúsund fyrirtæki
greiða þennan skatt sem Þorgerður Katrín segir að komi til með að
auka svigrúm Ríkisútvarpsins.
Auk þess að breyta tekjufyrirkomulagi stofnunarinnar er gert
ráð fyrir því í frumvarpinu að útvarpsráð verði lagt niður og
stofnuð ný stjórn Ríkisútvarpsins.
Enn fremur verður Ríkisútvarpið
gert að sameignarfélagi í eigu
íslenska ríkisins.
„Við sjáum þarna tækifæri til
þess að Ríkisútvarpið fái aukið
svigrúm til þess að mæta öðrum
kröfum samtímans, sem eru allt
aðrar en þær voru, til þess að það
geti athafnað sig betur án þess að
missa sjónar á því hverjar skyldur Ríkisútvarpsins eru. Skyldur
Ríkisútvarpsins eru fyrst og
fremst í almannaþágu, að leggja
rækt við íslenska tungu, efla innlent dagskrárefni, standa að
öflugri fréttaþjónustu og uppfylla
öryggishlutverk þess,“ segir
Þorgerður Katrín.
Útvarpsráð verður lagt niður
en þess í stað kýs Alþingi fimm
fulltrúa flokkanna. Eins og fyrirkomulagið er nú myndu ríkisstjórnarflokkarnir tilnefna þrjá

ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR MENNTAMÁLARÁÐHERRA
Nefskatturinn samkvæmt nýja frumvarpinu verður 13.440 krónur á ári og mun skila Ríkisútvarpinu 400 milljónum meiri tekjum á ári en afnotagjöldin gera nú.

menn í stjórn og stjórnarandstaðan tvo.
„Ég er ekki svo viss um að
menn hefðu orðið ánægðir með
það að menntamálaráðherra hefði
einn skipunarvaldið í þessa stjórn,
eins og er reyndar með ýmsar
aðrar stjórnir innan ríkisstofnana,“ segir Þorgerður Katrín.
Í frumvarpinu er Ríkisútvarpinu gert heimilt að standa að

stofnun og gerast eignaraðili að
öðrum félögum og fyrirtækjum.
„Þetta er krafa frá ESA, Eftirlitsstofnun EFTA, en háð mjög
ströngum skilyrðum og varðar í
raun rekstrarlegan aðskilnað.
RÚV má ekki nota fjármunina
sem koma í gegnum nefskattinn í
þá starfsemi,“ segir Þorgerður
Katrín.
sda@frettabladid.is
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Færsla Hringbrautar:

Kaffi Nauthóll:

Reisa þrjár hundrað metra göngubrýr

Sýknaður af
bótakröfu

KJÖRKASSINN
Hefði átt að semja við Íslendinga
um viðgerð á varðskipunum?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is

87,7%

Já
Nei

12,3%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Átti að velja Þórð Guðjónsson
í landsliðshópinn í fótbolta?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

verða reistar yfir nýja Hringbraut, sunnan Landspítalalóðar.
Lengd þeirra verður samtals 325
metrar. Smíði þeirrar fyrstu er
vel á veg komin.
Göngubrúnni er ætlað að
tengja þá byggð sem fyrirhuguð
er í Vatnsmýrinni við Landspítalasvæðið en megintilgangur færslu
Hringbrautar er að sameina lóð
Landspítala – háskólaskjúkrahúss
sem er nú beggja vegna götunnar.
Framkvæmdir við brúna hófust
rétt eftir áramót og miðar nokkuð
vel áfram að sögn Höskuldar Reynis
Höskuldssonar, verkstjóra hjá Eykt.
Áætlað er að þessum áfanga verði
lokið 15. maí næstkomandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SAMGÖNGUR Þrjár nýjar göngubrýr

SAMGÖNGUBÆTUR Göngubrúin mun tengja byggð í Vatnsmýrinni við Landspítalalóðina

Aðspurður um hvað verði um
gömlu Hringbrautina þegar sú
nýja verður tekin í notkun, segir
Höskuldur að hún verði notuð sem

innanhverfisgata. Hún verði þó
heldur styttri en hún er í
núverandi mynd.
- áeb

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði Kínversku kjötbollugerðina, sem rak Kaffi Nauthól, af ákæru vegna slyss sem
varð fyrir utan veitingastaðinn í
desember 2002.
Konunni skrikaði fótur á trépalli fyrir utan Kaffi Nauthól og
meiddist á öxl. Taldi konan að
rekja mætti slysið til hálku og að
eigandi staðarins hafi ekki gert
nóg til að koma í veg fyrir óhöpp.
Eigandi Kaffi Nauthóls sagði
fyrir dómi að hálkueyðandi efni
hafi verið borið á pallinn daginn
sem slysið varð og að konan hafi
- vób
verið „áberandi ölvuð“.

Skrefi nær lýðræðinu

ÞJÓÐHETJA
TIL HAAG?
Króatíski hershöfðinginn Ante
Gotovina heilsar
vegfarendum af
veggspjaldi í
bænum Knin.
Hvort Króatar fá
að hefja viðræður
um aðild að ESB
er háð framsali
hans til Haag.

Á meðan sjíar og Kúrdar reka smiðshöggið á myndun stjórnarmeirihluta
tekur stjórnlagaþing Íraks til starfa í dag. Þegar hefur verið skipað í helstu
valdastöður.

Rektorskjör HÍ:

Kosið á
morgun

Á morgun munu
starfsfólk og nemendur Háskóla
Íslands kjósa sér rektor í seinni
umferð rektorskosninga. Fyrri
umferð kosninganna var fyrir
viku síðan og fengu Ágúst Einarsson og Kristín Ingólfsdóttir mest
fylgi.
Kristín varð efst í fyrri umferðinni og fékk 28,7 prósenta
fylgi. Ágúst varð næstefstur og
fékk 27,6 prósenta fylgi. Er því
búist við spennandi kosningu í
seinni umferð kosningarinnar.

HÁSKÓLAMÁL

- ss

ESB-aðildarviðræður:

Króötum
gert að bíða
KRÓATÍA, AP Allt benti til þess í gær,

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

REKTORSEFNIN EIGAST VIÐ
Kristín Ingólfsdóttir og Ágúst Einarsson
mættust á kappræðum rektorsefna í Háskólabíói í gær.

ÍRAK Stjórnlagaþing Íraka kemur
saman í fyrsta sinn í dag þótt enn
vanti herslumuninnn upp á að
leiðtogar Kúrda og bandalags sjía
nái að mynda stjórnarmeirihluta.
Að minnsta kosti fimm manns
fórust í sjálfsmorðssprengjuárásum í landinu í gær.
Síðan Írakar gengu til kosninga
í janúarlok hafa sigurvegarar
þeirra setið við samningaborðið
og reynt að mynda meirihluta sem
mun leggja línurnar á stjórnlagaþinginu sem kemur saman í dag.
Sjíabandalagið svonefnda og sameinað framboð Kúrda fengu tvo
þriðju hluta þingsætanna 275,
sem nægir til að koma málum í
gegnum þingið.
Fyrsta verkefni stjórnlagaþingsins verður að kjósa forsætisnefnd en sú nefnd mun aftur skipa
forsætisráðherra sem mun velja
með sér ríkisstjórn. Þegar hefur
náðst samstaða um hverjir skipa
helstu embætti. Jalal Talabani,
annar valdamestu stjórnmálamanna Kúrda, verður oddviti forsætisnefndarinnar og þar með
forseti en Ibrahim al-Jaafari, leiðtogi Dawa-flokks hófsamra sjía,
sest í stól forsætisráðherra. Allar
líkur eru á að súnníar fái embætti
þingforseta enda er það lykilatriði
eigi einhver von að vera til friðar.

EKKI ER SOPIÐ KÁLIÐ Hryðjuverkamenn voru iðnir við kolann í gær og fórust í það
minnsta fimm manns í árásum í Bagdad. Þótt stjórnmálaþróun landsins gangi sæmilega
er friður ekki innan seilingar.

Hefur nafn Ghazi al-Yawer, núverandi forseta bráðabirgðastjórnarinnar, verið nefnt í því
sambandi.
Að öðru leyti mun stjórnlagaþingið setja lög og útbúa stjórnarskrá sem síðan verður borin undir
þjóðaratkvæði í haust. Verði hún
samþykkt verður gengið til þingkosninga í desember.
Athygli vekur að Kúrdar og
sjíar hafa lýst yfir vilja til að Írak
verði skipt upp í sambandsríki
súnnía, sjía og Kúrda með valdalítilli alríkisstjórn í Bagdad. Víst
er að sú tillaga á eftir að mæta

andstöðu súnnía enda lenda flestar olíulindir innan svæða sjía og
Kúrda.
Róstusamt var í Írak í gær
venju samkvæmt. Fjórir borgarar
létust í bílsprengjuárás í Bagdad
og skömmu síðar dó barn í annarri
sprengjuárás í borginni.
Yfirvöld í Najaf handtóku í
gær mann sem grunaður er um að
hafa staðið fyrir mannskæðu
sprengjutilræði í ágúst 2003. 85
manns biðu þar bana, þar á meðal
Mohammad Baqir al-Hakim,
erkiklerkur og einn leiðtoga sjía.
sveinng@frettabladid.is

Lögreglan í Reykjavík:

Rannsakar fjársvik á Ebay
LÖGREGLUMÁL „Þarna er aðeins um
eitt mál að ræða sem komið hefur
til okkar kasta en við viljum
benda almenningi á að fara varlega í öll slík kaup,“ segir Ómar
Smári Ármannsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni í
Reykjavík. Yfir stendur rannsókn
hjá embættinu á fjársvikamáli
sem á rætur að rekja til uppboðsvefsins Ebay.
Fara fjársvikin fram með þeim
hætti að eftir að sýndaruppboði
lýkur er haft samband við þann
sem næsthæsta tilboð átti og
honum tjáð að sá er átti hæsta boð
hafi fallið frá boði sínu og viðkomandi boðið að kaupa gripinn sem
boðið var í. Sá böggull fylgir þó
skammrifi að viðskiptin fara fram
fyrir utan samskiptanet Ebay.
Kaupandinn sendir greiðslu beint
til viðtakanda en varan skilar sér
aldrei.
Ómar segir rannsókn nýlega

að Evrópusambandið ákveddi að
slá því á frest að hefja aðildarviðræður við Króatíu. Til stóð að
viðræðurnar hæfust á morgun,
fimmtudag, en vegna óánægju
meðal ráðamanna ESB með skort
á því að króatísk stjórnvöld sýndu
stríðsglæpadómstól Sameinuðu
þjóðanna
tilhlýðilegan
samstarfsvilja leit út fyrir að þeim
yrði frestað. Utanríkisráðherrar
ESB-ríkjanna 25 taka ákvörðun
um málið í dag.
Málið snýst aðallega um fyrrverandi hershöfðingja í Króatíuher, Ante Gotovina að nafni, sem
sætir ákæru fyrir meinta stríðsglæpi í borgarastríðinu í kjölfar
upplausnar Júgóslavíu. Gagnrýnendur telja að króatískum
stjórnvöldum væri í lófa lagið að
hafa hendur í hári Gotovina og
framselja hann, en hershöfðinginn hefur farið huldu höfði frá því
ákæran var gefin út fyrir ári. ■

Austurland:

Leggja fé í
menningu
Stjórnvöld leggja 111
milljónir króna til menningarmála á Austurlandi næstu þrjú
árin samkvæmt samningi sem
undirritaður var í gær.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra undirritaði samninginn fyrir hönd
ríkisins og Soffía Lárusdóttir, formaður Sambands sveitarfélaga á
Austurlandi, fyrir hönd þrettán
sveitarfélaga. Þetta er annar
samningurinn sem gerður er um
samstarf ríkis og sveitarfélaga
um menningarmál.
-bþg

SAMNINGUR

Fækkar í herliðinu í Írak:

Úkraínskir
hermenn heim
AP Fyrsti hermannahópurinn, sem úkraínsk stjórnvöld hafa kallað heim frá Írak,
lentu þar í gær. Til stendur að síðasti úkraínski hermaðurinn verði
farinn frá Írak fyrir áramót.
Tvær herflutningavélar fluttu
137 hermenn, sem þjónað hafa í
setuliði bandamanna í Mið-Írak,
til herflugvallar í Mykolaiv, um
520 km suður af Kiev. 1.650
Úkraínumenn hafa fyllt raðir
hernámsliðsins undanfarin misseri. Átján þeirra hafa fallið við
skyldustörf sín og á annan tug
særst. ■

ÚKRAÍNA,

UPPBOÐSVEFURINN EBAY
Fólki er bent á að nota skynsemina þegar
boðið er í hluti á vefnum og fara í einu og
öllu að ráðleggingum og reglum sem þar
gilda.

hafna á umræddu máli en ekki sé
útilokað að hægt verði að ná
hinum seka. Ekki sé erfiðara að
upplýsa mál af þessu tagi en
- aöe
önnur sakamál.

Aðeins
250 sæti
í boði

Kína

15.–22. maí

í tilefni af opinberri heimsókn forseta Íslands til Kína
Einstakt tækifæri til að kynnast töfrum þessa framandi lands
Peking er höfuðborg Kínaveldis og borg mikillar sögu og ýmissa hamfara. Í langri sögu borgarinnar
hafa orðið til fjölmargar fagrar og menningarsögulegar minjar. Kínamúrinn, sem hafist var handa við
að reisa fyrir röskum 2000 árum, liðast um fjöll og dali hundruðum kílómetra saman í nágrenni
borgarinnar. Borgin forboðna er stærsta núverandi hverfi fornra bygginga og sýnir í hnotskurn
framúrskarandi húsagerðarlist Kínverja í aldanna rás.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS URV 27699 03/2005

Beint leiguflug með Boeing-747 breiðþotu Air Atlanta

Peking – 6 nætur
Flogið til Peking og gist í 6 nætur. Í ferðinni sjáum
við Torg hins himneska friðar, Forboðnu borgina,
Himnahofið, Sumarhöllina, Kínamúrinn og grafhýsi
Mings. Eitt kvöld er farið í Pekingóperuna og á
veitingastað, þar sem Pekingönd er á boðstólum.
Verð frá

119.400 kr.*

Peking – 4 nætur • Shanghai 2 nætur
Flogið til Shanghai 19. maí og gist 2 nætur.
Í ferðinni verður miðborgin skoðuð, þ.e. Bundhverfið, Nanjing göngugatan, Jújúan garðurinn,
og Jaði Búdda-musterið.
Verð frá

141.700 kr.*

Peking – 5 nætur • Xian 1 nótt
Flogið til Xian 19. maí og gist 1 nótt. Í ferðinni
er farið að borgarmúrum Xian og í grafhýsi Quin
Shi Huang þar sem eru hinir frægu leirhermenn.
Verð frá

139.900 kr.*

Verð á flugsæti
89.930 kr.
*Innifalið: Beint flug til Peking, flugvallarskattar, akstur til og frá flugvelli
erlendis, gisting með morgunverði í 6 nætur og íslensk fararstjórn.
Í ferðum til Shangai og Xian eru allar skoðunarferðir innifaldar í verði
Ekki innifalið: Skoðunarferðir í Peking, vegabréfsáritun og þjórfé.

Fer›irnar eru aðeins fyrir sérkorthafa VISA. Sérkort VISA eru: Gullkort, Farkort,
Vildarkort VISA og Icelandair, Svarta korti›, Business-, Infinite- og Platínumkort.

Nánari upplýsingar um verð, gististaði
og ferðatilhögun á www.urvalutsyn.is
Lágmúla 4: 585 4000 • Akureyri: 460 0600 • Vestmannaeyjum: 481 1450
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Umsókn um byggingarleyfi tekin fyrir á fundi skipulagsráðs í dag:

Fimleikahús rifið fyrir íbúðabyggð
Fimleikahús Ármanns við gamla Ármannsvöllinn
verður rifið til að rýma fyrir
íbúðabyggð sem fyrirhugað er að
reisa á svæðinu. Starfsemi Glímufélagsins Ármanns flyst í Laugardalinn en Snorri Þorvaldsson,
fomaður félagsins, segir það hafa
verið ákveðið í samráði við Knattspyrnufélagið Þrótt og Reykjavíkurborg.
Aðalfundur Knattspyrnufélagsins Þróttar verður haldinn
annað kvöld og verður tillaga
lögð fyrir fundinn þess efnis að
Reykjavíkurborg fari með eignarhald á félagshúsi Þróttar. Tillagan felur einnig í sér að Glímu-

BYGGINGARMÁL

VEISTU SVARIÐ?

1
2

Hvað heitir lággjaldaflugfélagið sem
eigendur Iceland Express keyptu?

Hvaða miðvallarleikmenn féllu út úr
landsliðshópnum í fótbolta fyrir leikina gegn Króatíu?

3

Hvaða norður-írska stjórnmálamanni
var á dögunum bannað að afla fjár í
Bandaríkjunum?
SVÖRIN ERU Á BLS. 30

Norskur flugmaður:

Vildi ekki
í vopnaleit
OSLÓ, AP Norsk flugvél var kyrrsett á Gardemoen-flugvelli í gær
eftir að flugmaður hennar neitaði
að undirgangast vopnaleit.
Flugvél Norwegian Air Shuttle
átti að leggja af stað í býtið til
Þrándheims með sextíu farþega
en þegar flugmaður vélarinnar
gekk rakleitt út í vél með öryggisverði á hælunum var ljóst að tafir
yrðu á brottförinni. Drykklanga
stund tók að fá hann aftur út til að
hægt væri að leita á honum.
Flugáhafnir voru nýlegar látnar sæta svipuðu eftirliti og aðrir
flugfarþegar og er það talið hafa
farið í taugarnar á manninum.
Norðmenn hafa hert reglur að
undanförnu. Í fyrra réðist farþegi
með öxi á flugmenn vélar sem
hann var farþegi í og mátti litlu
muna að hún hrapaði. ■

félagið Ármann reisi sitt félagshús austan við félagshús Þróttar
auk sameiginlegrar tengibyggingar félaganna. „Þetta hefur
verið í umræðunni í rúmt ár núna
og það hefur myndast gott samstarf milli félaganna en við erum
í raun bara að bíða eftir borginni
svo þetta geti orðið að veruleika,“ segir Snorri.
Helga Bragadóttir hjá Skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkurborgar segir að umsókn um
byggingarleyfi til að byggja
fjölbýlishús fyrir 65 íbúðir í
Ármannsreitnum verði lögð fyrir
skipulagsráð í dag.
- smg

FIMLEIKAHÚS ÁRMANNS FÆR AÐ
FJÚKA
Til stendur að rífa fimleikahús Ármanns og
byggja þar fjölbýlishús. Glímufélagið
Ármann mun flytja starfsemi sína í
Laugardalinn.

Málaferli vegna uppsagna hjá auglýsingastofu:

Einelti er
vandamál
LONDON, AP Breski herinn er gagnrýndur harkalega í skýrslu ó-háðrar
þingmannanefndar fyrir að uppræta
ekki eineltismenningu sem þar er
sögð ríkja. Nefndin leggur til að lágmarksaldur hermanna verði hækkaður í 18 ár og að stofnuð verði
nefnd sem taki á eineltismálum.
Einelti hefur lengi verið talið
landlægt í breska hernum en vandamálið komst ekki í sviðsljósið fyrr
en fjögur ungmenni frömdu sjálfsmorð í herbúðum í Surrey á árunum
1995-2002. Þau höfðu sætt stöðugu
áreiti yfirmanna sinna sem töldu
þau of veiklunduð til að geta gegnt
hermennsku.

HALLDÓR ÁSGRÍMSSON
FORSÆTISRÁÐHERRA.
Halldór skýrði frá því á Alþingi í gær
að Evrópustefnunefnd Alþingis muni á
næstunni ræða hugmyndir Ragnars
Árnasonar hagfræðiprófessors um
uppsögn EES-samningsins.

Dómari hafnaði kröfu
um að vísa máli frá dómi
Frávísunarkröfu þriggja
lýsingagerð fyrir Símann en
manna sem stefnt hafði verið til
skömmu áður en þremenninggreiðslu skaðabóta af
arnir sögðu upp stóð
hálfu auglýsingastoftil að rifta samningi
unnar Gott fólk var
Símans við Gott fólk
hafnað í Héraðsdómi
og auglýsingastofuna
Reykjavíkur í gær.
Nonna og manna og
Verður málinu því
bjóða verkið út. Er
fram haldið enda taldi
það mat stefnanda að
dómurinn það nægiþeir þrír sem hættu
lega reifað af hálfu
störfum og voru lykilstefnanda en Gott fólk
menn hjá fyrirtækinu
fer fram á greiðslu 200
ætluðu sér að stofna
milljóna króna af
nýja stofu og bjóða
mönnunum þremur.
sjálfir í verkið. Hafi
GOTT FÓLK MCCANN
Upphæðin sem hér
þeir tímasett uppMálaferli hefjast brátt yfir
um ræðir er áætlaður
sagnir sínar til að háþremur fyrrum starfsmönnum.
helmingur þeirra viðmarka það rask sem
skipta sem auglýsingastofan Gott
slíkt ylli með það að markmiði að
fólk gerði ráð fyrir að fá fyrir
ná til sín viðskiptum frá Góðu
- aöe
störf við markaðssetningu og augfólki.

Breski herinn:

DÓMSMÁL

Enn lægra ver› me›

Safnkortinu!*

Skoða uppsögn
EES-samnings
Kostnaðurinn við þátttöku í Evrópska efnahagssvæðinu nemur allt að tveimur milljörðum á ári.
Evrópustefnunefnd ræðir uppsögn samningsins.
EVRÓPUMÁL Halldór Ásgrímsson
forsætisráðherra skýrði frá því á
Alþingi í gær að Evrópustefnunefnd Alþingis muni á næstunni
ræða hugmyndir um uppsögn EESsamningsins. Björn Bjarnason
dómsmálaráðherra er formaður í
nefndinni. Hann sagði í viðtali við
Fréttablaðið að rætt yrði um hugmyndir sem Ragnar Árnason,
hagfræðiprófessor við Háskóla
Íslands, hefði varpað fram.
„Nefndin er ekkert að ræða
þær til þess að taka afstöðu til
þessa, heldur til þess að afla sér
upplýsinga á þessu stigi málsins.
Við munum ræða sjónarhorn
Ragnars varðandi EES-samninginn,“ sagði Björn.
Háskóli Íslands og háskólar á
Norðurlöndunum gerðu úttekt þar
sem vakin var athygli á þremur
kostum sem Íslendingar hefðu
varðandi Evrópumál að sögn
Ragnars. „Í fyrsta lagi getum við
gengið í Evrópusambandið. Í öðru
lagi getum við reynt að hanga í
Evrópska efnahagssvæðinu meðan
það lafir, en það veikist ef Norð-

menn ganga í ESB, sem er líklegt í
framtíðinni. Í þriðja lagi getum við
kannað kosti þess að ganga úr EES,
sem er mjög kostnaðarsamt, nú
eða í framtíðinni. Það er mjög
ánægjulegt að Alþingi Íslendinga
hyggst nú skoða þennan þriðja
kost af alvöru,“ segir Ragnar.
Hann segir að helstu kostirnir
við að segja upp samningnum séu
þeir að þá losnuðu Íslendingar við
ýmsar byrðar sem honum fylgi.
„Við myndum losna við bein fjárútgjöld sem nema allt að tveimur
milljörðum á ári. Það eru líka byrðar í formi reglugerða og tilskipana
sem við verðum að taka upp á Íslandi hvort sem okkur líkar betur
eða ver,“ segir Ragnar og bætir við
að EES-samningurinn hafi einnig í
för með sér tæknilegar hindranir
við innflutning frá öðrum löndum.
Hann segir ókost við að ganga úr
EES að þá þurfi að endursemja viðskiptasamning við ESB því þá taki
fyrri samningar gildi en bendir á að
Svisslendingar hafi gert samning
sem þeir eru sáttir við.
sda@frettabladid.is

Sæmundur kominn heim:

Svekktur á heimleið

Lægra ver› í

sjálfsafgrei›slu!
ﬁegar ﬂú dælir sjálfur á

spara› tíma og borga›

á bílinn og n‡ttu ﬂér um

ESSO stö›vunum getur ﬂú

vi› dæluna ﬂegar ﬂú

lei› ﬂá ﬂjónustu sem vi›

treyst ﬂví a› fá eldsneyti á

velur sjálfsafgrei›slu.

erum ﬂekkt fyrir.

hagstæ›u ver›i.

*Á höfu›borgarsvæ›inu, Akureyri, Keflavík, Hverager›i og Selfossi. Safnkortsafsláttur er í formi punkta.

F í t o n / S Í A

Láttu okkur um a› dæla

F I 0 0 6 1 0 6

á næstu ESSO stö› *

Hjá ESSO getur ﬂú nú

Sæmundur Pálsson var
svekktur yfir því að Bobby
Fischer væri enn í fangelsi í
Japan þegar Fréttablaðið ræddi
við hann í gær þar sem hann var á
Kastrup flugvelli í Kaupmannahöfn á leiðinni heim frá Japan.
Hann sagðist þó alls ekki hafa
gefist upp heldur ætli hann að
hafa samband við Davíð Oddsson utanríkisráðherra og Bjarna
Benediktsson, formann allsherjarnefndar til að ýta á að Bobby
Fischer fái ríkisborgararétt.
„Ég er ekki viss um að sjá hann
meir ef hann fer í fangelsi í
Bandaríkjunum, þar verður vont
að koma honum út,“ sagði
Sæmundur sem sagðist þó hlakka
til að koma heim. Honum þótti
miður að þurfa að yfirgefa

FISCHER

SÆMUNDUR PÁLSSON
Sæmundur er kominn heim frá Japan.
Hann segir baráttunni fyrir frelsun
Bobbys Fischer ekki lokið.

Fischer án þess að geta kvatt
hann, vitandi það að hann yrði í
einangrun næstu sólarhringa. „Ég
vildi ekki að hann héldi að ég
hefði stungið hann af, því hann
var alltaf að biðja mig um að vera
lengur,“ sagði Sæmundur sem átti
að lenda á Íslandi seint í gær. - sgi
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Rás 2 og svæðisstöðvar RÚV:

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Dagskrárstjórn í
höndum starfsmanna
PÆLT YFIR PÍPUNNI
Fahad Al Sabah, forseti OPEC, hugleiðir
olíuverðið á hóteli sínu í Isfahan í Íran en
þessa dagana fer þar fram fundur olíumálaráðherra aðildarríkjanna. Þeir ræddu
hvort hækka ætti framleiðsluþak OPEC til
samræmis við raunverulega framleiðslu en
slíkt hefði í raun lítil áhrif á olíuverð.

RÍKISÚTVARPIÐ „Það verður enginn einn sem sinnir þessu starfi til
að byrja með, heldur starfsmenn
á viðkomandi stöðvum,“ sagði
Dóra Ingvadóttir framkvæmdastjóri Ríkisútvarpsins, spurð um
hver gegndi nú starfi dagskrárstjóra Rásar 2 og svæðisstöðva
Ríkisútvarpsins.
Jóhann Hauksson dagskrárstjóri sagði starfi sínu lausu í
síðustu viku, eftir að Markús Örn
Antonsson útvarpsstjóri ákvað að
ráða Auðun Georg Ólafsson
fréttastjóra útvarps. Jóhann lét af

störfum þá þegar. Á bilinu 30 – 40
manns starfa á þessum stöðvum,
að sögn Dóru.
Dóra sagði að ekki tíðkaðist í
útvarpsgeira RÚV að þar væru
„varamenn á einhverjum póstum.“
„Við erum að ganga frá þessum
málum, þannig að þetta muni
ganga snurðulaust,“ sagði hún, en
kvaðst ekki vilja tjá sig um hverjir myndu taka dagskrárstjórn að
sér, þar til staðan yrði auglýst.
„Þetta er ekkert einfalt mál að
leysa á einum degi. Það er ekki

JÓHANN HAUKSSON
Sagði upp starfi sínum sem dagskrárstjóri og hætti samdægurs.

komið svo langt að ákvörðun liggi
fyrir um hvenær þetta verður auglýst,“ sagði Dóra. Hún sagði tímann
myndu leiða í ljós hvort auglýst

yrði eftir einum einstaklingi eða
fleirum til að annast dagskrárstjórn á Rás 2 og svæðisstöðvunum.
- jss
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MARKÚS ÖRN ANTONSSON ÚTVARPSSTJÓRI SAGÐI AÐ AUÐUN GEORG HEFÐI MESTU REKSTRARREYNSLUNA.
Auðun Georg Ólafsson hafði umsjón með sölustarfi umboðsfyrirtækja Marel í Suðaustur-Asíu og var staðsettur hér á Íslandi. Hann fór
ekki með nein bein mannaforráð heldur hafði samskipti við umboðsmenn og sjálfstæð fyrirtæki. Að minnsta kosti einn annar umsækjandi um starf fréttastjóra Ríkisútvarpsins hafði því meiri reynslu af stjórnun og rekstri.

Hafði engin mannaforráð
Auðun Georg Ólafsson, fréttastjóri RÚV, var ráðinn vegna reynslu af rekstri
og stjórnun, að sögn útvarpsstjóra. Auðun hafði engin mannaforráð í fyrra
starfi sínu. Hann samræmdi sölustarf umboðsmanna Marel í Suðaustur-Asíu.
„Auðun Georg hefur meiri reynslu almennt séð í
rekstrarmálum heldur en nokkur

RÍKISÚTVARPIÐ

500,É3).'!2 /' 3+2¸.).' Ù 3Ù-!   /' ¸ .46)3

ð
Tilbo 005 e
2
Styl
maártstur af Netxtxum,

Fyrir afmælisveislur,
fermingar og brúðkaup

afsl
ervíe
um
20% LinStyle s tyle dúk
S
n
g
i
o
gL
tyle o rúllum.
TexS
á
Bolsíus kerti

478.-

24,5 cm, 30 stk.

Lotus TexStyle dúkarúlla

RV2029

1,2 x 50 m

ími
nartV:
u
n
R
op
Nýr verslunföstudaga
l
í
i
t
8:00
a
1
g
uda
0 til
Mán á kl. 8:0 aga frá 0
d
r
r
f
a
4:0
Laug :00 til 1
0
1
kl.

4.557.-

Verð frá

222.-

Hann hefur verið starfandi sem
markaðsstjóri fyrir Marel í fjarlægari Austurlöndum og ég tel
það nú að það sé viðbót í þekkingarbrunninn hérna inni í Ríkisútvarpinu [...]. Útvarpsráðið
hefur lagt höfuðáherslu á það,
vegna fjárhagslegrar útkomu
fréttastofu Útvarpsins að undanförnu, þar sem árvisst hefur
verið farið fram úr áætlunum, að
það verði að fá þarna til forystu
mann sem að getur tekið á
þessu rekstrarlega dæmi,“ sagði
Markús Örn.
„Auðun Georg hefur verið að
stýra þessari starfsemi fyrir
þetta stóra fyrirtæki sem er
orðið alþjóðlegt fyrirtæki og
hefur verið að sækja út á erlendum mörkuðum, fyrir nátttúrlega hönd forystu þess,“ sagði
Markús Örn jafnframt.
Þegar Markús Örn var spurður hvort hann teldi Auðun Georg
vera með meiri rekstrarreynslu
heldur en til dæmis Jóhann
Hauksson, sem hefur stýrt Rás 2
með um 180 milljónir í veltu og
40-50 manns undir sinni stjórn,
sagðist hann ekki efast um það.
Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir
náðist ekki í Auðun Georg í gær.
sda@frettabladid.is

Lotus NexxStyle servíettur
39 x 39 cm, 80 stk.

Lotus Professional borðpappírsvörur
– setja lit á borðhaldið

annar af umsækjendum,“ sagði
Markús Örn Antonsson útvarpsstjóri í Kastljóssviðtali í fyrrakvöld.
Heimildir Fréttablaðsins innan Marel segja að starf Auðuns
Georgs fyrir Marel í Asíu hafi
falist í því að samræma starfsemi umboðsfyrirtækja Marel í
Suðaustur-Asíu. Eina söluskrifstofa Marel í Suðaustur-Asíu er í
Taílandi en annars hefur fyrirtækið umboðsfyrirtæki á sínum
vegum á svæðinu. Auðun Georg
hafði umsjón með sölustarfi umboðsfyrirtækjanna og var staðsettur hér á Íslandi. Hann fór
ekki með nein bein mannaforráð
heldur hafði samskipti við umboðsmenn og sjálfstæð fyrirtæki. Auðun Georg fór ekki með
rekstur fyrirtækisins í Suðaustur-Asíu, þótt hann hafi haft milligöngu um samningagerð.
Meirihluti útvarpsráðs lagði
mikið upp úr því að fréttastjóri
Ríkisútvarpsins hefði reynslu af
rekstri, samkvæmt því sem fram
kom í máli Markúsar Arnar.
„Auðun Georg hefur verið forstöðumaður eins framsæknasta
fyrirtækis á Íslandi sem hefur
verið að sækja fram á erlendum
mörkuðum og alþjóðasviðinu.

Skipaður fréttastjóri RÚV:
AUÐUN GEORG ÓLAFSSON
Menntun: BA í stjórnmálafræði frá HÍ 1994, MA-rannsóknir í
stjórnsýslufræðum við lagadeild Tohuku-háskóla í Japan
1997-99, MA í stjórnmálafræði frá Kaupmannahafnarháskóla
2001, auk námskeiðs við Blaðamannaháskóla Norðurlandaráðs.
Starfsreynsla: Fréttamaður Stöð2 og Bylgjunni 1993-99, þar
af fréttaritari í Kaupmannahöfn 1995-97 og í Japan 1997-99.
Starf samhliða námi, fastráðinn hluta af tímabilinu. Almannatengsl hjá KOM 2000, markaðs- og svæðissölustjóri Marel í
Asíu frá árinu 2000 með ábyrgð á áætlanagerð, árangursgreiningu, þróun rekstrar- og söluferla.
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Austurvöllur:

Formaður Félags fréttamanna:

Maskhadov:

Mótmæla
handtöku

Ekki glóra í orðum
Markúsar

Greiddu fyrir
höfuð hans

„Við viljum einfaldlega
sýna lögreglunni að það er gjörsamlega ólíðandi hvernig farið er
með fólk,“ segir Þuríður Helga
Kristjánsdóttir. Hún tilheyrir hópi
fólks sem ætlar að mæta fyrir
framan Alþingishúsið í dag til þess
að mótmæla háttsemi lögreglunnar við handtöku ítalska ferðamannsins Luigis Spositos.
Sposito var handtekinn þar sem
hann var að taka myndir af Alþingishúsinu með trefil vafinn um andlit sitt. Honum var sleppt eftir að
hafa setið í vörslu lögreglunnar í
tæpa tólf klukkutíma.
Mótmælin verða fyrir framan
Alþingishúsið í dag kl. 17.30. - smg

MÓTMÆLI

RÍKISÚTVARPIÐ Formaður Félags
fréttamanna á RÚV segist ekki
geta séð hvernig Markús Örn
Antonsson útvarpsstjóri og fréttamenn Útvarps eigi að geta unnið
saman eftir það sem á undan sé
gengið.
„Það þarf að endurheimta einhvern trúnað þarna á milli,“ sagði
Jón Gunnar Grjetarsson. Hann
sagði að fyrri samþykkt fréttamannanna um vantraust á útvarpsstjóra hefði snúið að ákvörðun
hans um að ráða Auðun Georg
Ólafsson í stöðuna og vísaði þar

með til ummæla Markúsar Arnar í
Kastljóssþætti Ríkissjónvarpsins í
fyrrakvöld. „Hann gerði lítið úr
sínu starfsfólki og talaði um að
menn væru orðnir aldraðir án þess
að skilgreina það nokkuð frekar.
Það er ekki glóra í því sem hann
sagði, svo einfalt er það. Auðvitað
sárnaði mönnum þessi ummæli.“
Jón Gunnar sagðist myndu
hvetja þá sem taldir voru hæfir en
fengu ekki starfið að krefjast rökstuðnings, samkvæmt stjórnsýslulögum, fyrir ráðningunni frá út- jss
varpsstjóra.

JÓN GUNNAR GRJETARSSON
Það þarf að endurheimta trúnað.

MOSKVA, AP Rússnesk yfirvöld
upplýstu í gær að þau hefðu
greitt 60 milljónir króna fyrir
upplýsingar sem leiddu til þess að
þau fundu og drápu Aslan
Maskjadovs, leiðtoga Tsjetsjena,
í síðustu viku. Þau hafa sett sömu
upphæð til höfuðs Shamil Basajev. Málið þykir til marks um
harðari afstöðu Kremlverja til
Tsjetsjena.
Þá hafa stjórnvöld látið
sprengja upp húsið sem Maskhadov fannst í. Ekki er vitað
hvort það var gert til að refsa
þeim sem veittu honum skjól eða
til að eyðileggja sönnunargögn. ■

Þeir sem Bogi
Ágústsson mælti með:
ARNAR PÁLL HAUKSSON
Menntun: Cand.mag. í
landafræði og félagsfræði frá Háskólanum í
Ósló 1981, eins árs þverfaglegt nám í umhverfisfræðum við sama skóla
og kennararéttindi í félagsfræði- og landafræðifögum í Noregi.
Starfsreynsla: Blaðamaður DV 198386, fréttamaður á Íslenska útvarpsfélaginu/Bylgjunni 1986-88, fréttamaður og
þingfréttamaður útvarps 1988-92, forstöðumaður Ríkisútvarpsins á Akureyri
1992-2000, fréttaritari RÚV í Kaupmannahöfn 2000-2002 og fréttamaður
hjá útvarpinu frá hausti 2002.

FRIÐRIK PÁLL JÓNSSON
Menntun: Licence í
heimspeki frá Háskólanum í París 1970, Maitrise
í rökfræði frá René
Descartes-háskólanum
1972, Licence próf í
þjóðhagfræði frá Háskólanum í París 1976, Maitrise-próf í hagfræði frá sama skóla 1977.
Starfsreynsla: Fréttamaður á útvarpinu
frá 1977, varafréttastjóri frá 1987, fréttamaður RÚV í Kaupmannahöfn 1988-91,
umsjónarmaður Spegilsins fá 1999,
ýmsar þáttaraðir á Rás 1, fór fyrir nefnd
sem lagði til færslu fréttatíma og tilurð
Spegilsins, starfandi fréttastjóri frá ágúst
síðastliðnum.

HJÖRDÍS FINNBOGADÓTTIR
Menntun: BA í félagsfræði frá HÍ 1985, þriggja
mánaða námskeið við
Norræna blaðamannaskólann í Árósum 1993,
hefur að undanförnu
stundað MPA-nám í
opinberri stjórnsýslu við HÍ og lokið 42
einingum af 60.
Starfsreynsla: Tryggingasali og gjaldkeri
hjá Norðlenskri tryggingu 1977-78,
gjaldkeri ASÍ 1978-81, fréttamaður hjá
útvarpinu frá 1985 og varafréttastjóri
frá desember 2001, upplýsingafulltrúi
Norrænu friðargæslunnar á Sri Lanka
sumarið 2004.

JÓHANN HAUKSSON
Menntun: BA í félagsfræði frá HÍ 1980, framhaldsnám í sama við Háskólann í Lundi 1985-86.
Starfsreynsla: Kennsla
og deildarstjórn MH
1980-85, ritstjóri hjá
KOM 1990-92, dagskrárgerð á Rás 2
1992, fréttamaður hjá útvarpinu 199299, forstöðumaður RÚV Austurlandi
1999-2002 og dagskrárstjóri Rásar 2,
forstöðumaður RÚV Akureyri og yfirmaður landshlutastöðva frá júní 2002.
Unnið við endurskipulagningu landshlutastöðva RÚV frá 1999 og sama
vegna Rásar 2.

ÓÐINN JÓNSSON
Menntun: BA í sagnfræði og íslensku frá HÍ
1983, framhaldsnám í
sama 1986 og í stjórnmálafræði 2001-02,
diploma í opinberri
stjórnsýslu frá HÍ 2004.
Starfsreynsla: Ritstjóri Stúdentablaðsins
1982-83, almannatengsl og framkvæmdastjórn á Auglýsingastofu Ólafs
Stephensen 1983-86 og á Auglýsingastofu P&Ó 1986, dagskrárgerðarmaður
RÚV 1982-86, fréttamaður hjá útvarpinu
frá 1987, þar af í Kaupmannahöfn 199496, ritstjóri Morgunvaktarinnar frá 2003
og varafréttastjóri frá desember 2001.
Ýmis skipulags- og nefndarstörf á vegum RÚV.
Úr upplýsingum um umsækjendur sem
Útvarpsráð byggði ákvörðun sína á.

Dagskrá

Stjórn Samtaka iðnaðarins
boðar til Iðnþings 2005
föstudaginn 18. mars.
Þingið verður haldið í Versölum,
samkomusal í Húsi iðnaðarins að
Hallveigarstíg 1.

12:00

Opin dagskrá
Hádegisverður í boði Samtaka iðnaðarins
Afhending verðlauna úr Verðlaunasjóði iðnaðarins

Ræða formanns SI,
Vilmundar Jósefssonar

Ræða iðnaðarráðherra,
Valgerðar Sverrisdóttur

10:00

Afhending fundargagna

„Þriðja stoðin“ - Tilboð til stjórnvalda
Ingvar Kristinsson, form. Samtaka upplýsingatæknifyrirtækja

10:10

Hefðbundin aðalfundarstörf

14:10

Samtök iðnaðarins ásamt iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu hafa látið vinna skýrslu um þróun, stöðu,
framtíð og tækifæri hátækniiðnaðar á Íslandi og stöðu
og stefnu hans á Norðurlöndum og Írlandi.

1. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár
2. Ársreikningar Samtaka iðnaðarins
3. Tillaga stjórnar að fjárhagsáætlun næsta árs
4. Lýst kjöri formanns og meðstjórnenda

Frétt frá Iðnþingi 2011

5. Kjör í fulltrúaráð Samtaka atvinnulífsins
6. Kosning löggilts endurskoðanda

Staða hátækniiðnaðar á Íslandi eftir sex ár

7. Kosning kjörstjóra og aðstoðarmanna hans
8. Önnur mál:

Úttekt á skýrslu um hátækniiðnað á Íslandi
Þórólfur Árnason, fyrrverandi borgarstjóri

- Kynntar helstu niðurstöður kannana um ástand og
horfur í iðnaði og fleira

14:45

- Almennar umræður

Hátækniiðnaður á Íslandi

Ályktun Iðnþings

Skilaboð frá
hátæknifyrirtækjum
Hvað þarf til þess að hátækniiðnaður skili verulegu
framlagi til aukins hagvaxtar og bættra lífskjara?

Minnum félagsmenn
á árshóf Samtaka iðnaðarins

Stefán Jökull Sveinsson, framkv.stj. þróunarsviðs Actavis Group hf.

sem verður í Versölum að kvöldi Iðnþings.
Miðapantanir hjá Þóru Ólafsdóttur í síma 591 0100,

Jón Ágúst Þorsteinsson, formaður Samtaka sprotafyrirtækja

netfang thora@si.is

Einar Mantyla, í stjórn Samtaka íslenskra líftæknifyrirtækja

Hörður Arnarson, forstjóri Marels hf.
Hilmar B. Janusson, framkv.stj. þróunarsviðs Össurar hf.

16:15

Iðnþingi slitið

Sterkur bakhjarl íslensks iðnaðar í 10 ár
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HVAÐ KOSTAR ÞAÐ?

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? JÚLÍUS JÚLÍUSSON Á DALVÍK

Undirbúningur fyrir fiskidaginn mikla hafinn
„Ja, það er helst að frétta að
við vorum að ákveða að halda
fiskidaginn mikla í sumar.
Hann verður sjötta ágúst og er
þá haldinn í fimmta sinn,“
segir Júlíus Júlíusson, einn
þekktasti Dalvíkingur síðari ára
og driffjöður í félags- og
menningarlífi staðarins.
Júlíus flutti sig inn til Akureyrar
í haust og hóf störf hjá Leikfélaginu þar í bæ en hefur látið
af þeim og einbeitir sér nú að
fiskideginum. Þátttakan í þessari bæjarhátíð Dalvíkinga hefur
vaxið ár frá ári og má segja að
fiskideginum mikla hafi vaxið
fiskur um hrygg.
„Það verður ýmislegt gert að

SJÓNARHÓLL
ÁSTANDIÐ Í RÚV

þessu sinni og uppákomur
fleiri en áður,“ segir Júlíus.
Miklar sögur hafa borist af
gestafjölda og hermdu fréttir
að um 27 þúsund hefðu
mætt á kajann í fyrra. Júlíus
þvertekur fyrir að Dalvíkingar
ljúgi til um fjöldann. „Nei, alls
ekki. Ég stend við þessar
tölur,“ segir hann og hlær en
bætir við að hann sé orðinn
hálfþreyttur á að tala um
þessar háu tölur.
Auk þess að vasast í fiskideginum mikla sinnir Júlíus veraldarvefnum; heldur úti afþreyingarsíðunni julli.is þar
sem finna má fróðleik og
skemmtan af ýmsu tagi.

Íslenskir Herbalife-salar
á heimsráðstefnu í BNA
Aldarfjórðungsafmæli
Herbalife verður fagnað
á alheimsráðstefnu í Atlanta í Bandaríkjunum um
miðjan apríl. Fjöldi íslenskra Herbalife-sala
ætlar utan. Elton John
spilar fyrir ráðstefnugesti.

Fáránlega
staðið að
ráðningunni
„Mér finnst fáránlegt hvernig staðið
var að þessari ráðningu,“ segir Nína
Magnúsdóttir, myndlistarmaður og
hússtýra í Klink og bank, um ástandið í Ríkisútvarpinu og ráðningu Auðuns Georgs Ólafssonar í starf fréttastjóra Útvarps, en tekur fram um leið
að hún hafi ekki fylgst náið með
hverju skrefi málsins.
Hún sér eina leið færa til að friður
komist á í Efstaleitinu á nýjan leik.
„Mér finnst eðlilegt að Auðun skoði
hvort fýsilegt sé að koma að nýju
starfi með þessum hætti og mæli
hreinlega með því að hann hætti
við,“ segir hún og bætir við að sjálf
hefði hún staðið með öðrum hætti
að ráðningu fréttastjóra; hún hefði
ráðið einhvern annan en Auðun.

SELADRÁPUM MÓTMÆLT Franskir
dýravinir söfnuðust saman í gær fyrir framan kanadíska sendiráðið í París og mótmæltu seladrápum Kanadamanna með
þeim orðum að þau væru grimmileg og
ástæðulaus. Engum fréttum fer af viðbrögðum yfirvalda í Ottawa, höfuðborg
Kanada.

Mjóifjörður:

Jafnræði
kynjanna
Karlar og konur eru jafn mörg í
Mjóafjarðarhreppi fyrir austan.
Í hreppnum búa 38 manns, nítján
karlar og nítján konur. Er með
ólíkindum að kynjaskiptingin í
heilu sveitarfélagi sé hnífjöfn,
jafnvel þó sveitarfélagið sé fámennt.
Í nýútkomnu hefti ritraðarinnar Hagtíðinda, sem Hagstofan gefur út, má sjá að fjölgað
hefur um mann og mann þar
eystra síðustu ár.
Mjóifjörður er langur og mjór
og er þorpið í firðinum kallað
Brekkuþorp.
Á bænum Brekku fæddist
Vilhjálmur Hjálmarsson, sem sat
á þingi fyrir Framsóknarflokkinn í tuttugu ár og var menntamálaráðherra eitt kjörtímabil.
Eftir að þingmennskunni sleppti
var hann meðal annars formaður
útvarpsráðs.
Innar í firðinum er bærinn
Hesteyri og þar er bóndi Anna
M. Guðmundsdóttir. Er hún í
þeim hópi fólks sem hefur sett
sterkan svip á mannlífið í landinu og kunn er umhyggja hennar
fyrir dýrum og því fólki sem
minna má sín.
Lax er alinn í kvíum í firðinum og hafa nokkrir af því atvinnu.
- bþs

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

NÍNA MAGNÚSDÓTTIR

Íslenskir Herbalife-salar eru
margir orðnir spenntir fyrir ráðstefnunni miklu í Atlanta í Bandaríkjunum í næsta mánuði og á
heimasíðu þeirra eru dagarnir
taldir niður. Heimsráðstefnur eru
haldnar árlega en stemningin er
óvenju mikil nú því 25 ár eru liðin
frá stofnun Herbalife og afmælið
haldið hátíðlegt um leið. Verður
því meira um dýrðir en vanalega.
Og ekki spillir hagstætt gengi
dals.
Óljóst er hve margir Íslendingar ætla utan; sumir segja
nokkrir tugir, aðrir nefna töluna
hundrað og enn aðrir segja hópinn fylla heila þotu. Hvað sem því
líður er ljóst að hugur er í fólki.
„Jú, jú, maður lætur þetta ekki
framhjá sér fara, þetta gerist
bara einu sinni á lífsleiðinni,“
segir Ásta María Eggertsdóttir,
Herbalife-sali í Hólahverfinu í
Reykjavík.
Hún mun sitja ráðstefnuna,
sem stendur 14.-17. apríl, en ætlar
út nokkrum dögum fyrr til að
slappa af og njóta lífsins. Ásta
María hefur setið alheimsráðstefnur Herbalife undanfarin ár,
til dæmis í Barcelona, Köln og
París, og segir það engu líkt. „Það
skapast ólýsanleg samstaða og
þetta er mjög góð tilfinning. Það
er sérstaklega gaman að vera á
þessum stóru ráðstefnum og á
gangi niðri í bæ og hitta fólk úr
hópnum. Það er bara eins og að
hitta ættingja. Slík er samstaðan
og væntumþykjan,“ segir Ásta
María. Að auki er hún stolt af að
taka þátt í að bæta heilsu fólks.
„Fólk þarf að taka sig á ef það
ætlar ekki að drukkna í eigin
spiki. Það færir mér mikla gleði
að geta hjálpað til.“
Sjálf byrjaði Ásta María að
nota Herbalife fyrir sjö árum og
hefur aldrei liðið betur. Segir
lífsgæði sín hafa aukist til muna
frá því sem áður var.

RÚTUFERÐ MILLI AKUREYRAR OG
REYKJAVÍKUR KOSTAR 5.900
Skólafólk, börn og lífeyrisþegar fá afslátt.
Ferðin fram og til baka kostar 9.700
krónur.

ÁSTA MARÍA EGGERTSDÓTTIR Er á leið á Herbalife-ráðstefnu í Bandaríkjunum ásamt
tugum annarra Íslendinga. Elton John heldur tónleika fyrir ráðstefnugesti, sem gætu orðið
á bilinu 50 til 70 þúsund.

Áður vann hún hjá hinu opinbera en hefur nú viðurværi sitt af
Herbalife-sölunni.
Ásta María er ánægð með sig
og sitt og þarfnast einskis. Hún
ætlar því ekki að þræða búðirnar
í Bandaríkjunum þó að verðið sé
hagstætt nú um stundir. „Ég er
svo heppin að ég á allt af öllu og
þarf ekki meira. Ég ætla bara að
njóta lífsins og skemmta mér,“
segir hún en útilokar samt ekki að
hún líti inn í eina eða tvær verslanir með vinkonum sínum.
Eins og á öðrum pylsum er

endi á þeirri pylsu sem heimsráðstefna Herbalife-fólks í Atlanta
er. Og vitaskuld leynist þar rúsína. Sjálfur Elton John mun spila
fyrir ráðstefnugesti á föstudagskvöldinu. Og þeir þurfa ekki að
borga krónu fyrir. „Já, Herbalife
býður okkur upp á tónleika með
Elton,“ segir Ásta María og
hlakkar mjög til að hlýða á það
ágæta söngvaskáld. „Einu sinni
var okkur boðið upp á Annie
Lennox og það var stórkostleg
upplifun.“
bjorn@frettabladid.is

ANNA Á HESTEYRI Hún er Mjófirðingur
og í hópi þess fólks sem sett hefur sterkan
svip á mannlífið í landinu.

Traustur tækjabúnaður
Víbratorar og dælur

Valtarar

Malbikunarvélar

Fræsarar

Dalvegi 6-8 · 201 Kópavogur
Sími 535 3500 · Fax 535 3509
www.kraftvelar.is
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Frestur til að senda inn lög fyrir Bíldudals grænar runninn út:

BENEDIKT KRISTJÁNSSON Ætlað er að
um 50 þúsund manns hafi farið á bókamarkaðinn í Perlunni.

Bókamarkaðnum lokið:

100 þúsund
bækur seldust
Slegið er á að um eitt hundrað
þúsund eintök af bókum og blöðum hafi selst á nýafstöðnum bókamarkaði Félags íslenskra bókaútgefenda í Perlunni.
Líkt og vanalega var verðbil
lesefnisins mikið og hægt að fá
gömul blöð og tímarit á 50-100
krónur stykkið og nýlegar bækur
á nokkur þúsund.
Benedikt Kristjánsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra
bókaútgefenda, segir að fleiri eintök hafi selst nú en áður en andvirðið sé aðeins minna en í fyrra.
Ástæðan liggur í verðlækkun.
„Það var greinilegt að menn vildu
hreinsa til á sínum lagerum og
voru tilbúnir að fara með verðið
niður úr öllu valdi eins og maður
segir.“
Benedikt giskar á að um 50
þúsund manns hafi komið á markaðinn þá tíu daga sem hann stóð
og veit fyrir víst að sumir komu
oftar en einu sinni.
Eins og gengur gengu sumir
tómhentir út en aðrir klyfjaðir
lesefni sem ýmist verður lesið
upp til agna næstu vikur eða safnar ryki í bókahillum.
Fyrsti bókamarkaður Félags
íslenskra bókaútgefenda var haldinn fyrir um hálfri öld og sáu bóksalarnir Jónas Eggertsson og
Lárus Blöndal um hann.
Næsti stóri bókaviðburður
verður upp úr miðjum apríl þegar
sjálf vika bókarinnar er haldin en
hún nær hámarki á alþjóðlegum
degi bókarinnar, 23. apríl.

Þegar Bíldudals grænar voru
haldnar fyrir tveimur árum var
tónlistin í hávegum höfð og margir
dustuðu rykið af hljóðfærunum.
„Þá voru uppvaktar sex eða sjö
hljómsveitir sem höfðu starfað
fyrir vestan og á vísnakvöldi komu
fram á milli 30 og 40 manns.“
Sjálfur var Pétur í bransanum,
lék á bassa með þeirri landskunnu
stuðsveit Facon frá Bíldudal þar
sem söngvarinn Jón Kr. fór
fremstur í flokki. „Ég var settur á
bassann tveimur dögum fyrir ball
á sínum tíma og hafði ekki séð
svoleiðis hljóðfæri nema úr tíu
metra fjarlægð en kunni aðeins á
gítar,“ rifjar Pétur upp. „Það

gerði sig samt, menn voru ekki
kröfuharðari en þetta.“
Fyrir tveimur árum kom Facon
saman á nýjan leik og Pétur útilokar ekki að slíkt gerist aftur í
sumar. „Það er hugsanlegt að við
reynum að rifja eitthvað upp.“
Mikinn tónlistaráhuga Bílddælinga rekur Pétur til yfirskilvitlegra afla. „Það eru galdrar
þarna og svo eru menn innblásnir
af náttúrufegurðinni; fjöllum og
fjörðum.“
Það kemur í ljós í byrjun maí
hvaða lag verður einkennislag
Bíldudals grænna þetta árið og
víst að margir bíða spenntir.
- bþs

PÉTUR BJARNASON Stendur í ströngu við að fara yfir innsend lög í Bíldudals grænar.

Gefðu
rétta tóninn!

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS OGV 27544 03/2005

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Þetta lofar mjög góðu, lögin hafa
hrannast inn,“ segir Pétur Bjarnason, Bílddælingur og framkvæmdastjóri SÍBS, en hann er
formaður dómnefndar lagasamkeppni sem Arnfirðingar efna til í
tengslum við sumarhátíðina
Bíldudals grænar. Skilafrestur
rann út í gær og kemur dómnefndin saman til fyrsta fundar í
dag til að fara yfir lögin.
Góð þátttaka kemur Pétri ekki
á óvart enda sveitungar hans
músíkalskir með eindæmum, líkt
og hann sjálfur. „Þetta er mjög
tónelskt samfélag og annar hver
maður, og jafnvel meira, spilar
eða syngur.“

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Bíldudalslögin hrönnuðust inn

eða
Nokia 3100

Nokia 3100

iPod shuffle

Samsung E 700

- bþs

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

= 19.900 kr.
AÐ LEIK Kötturinn Wiesiek sem býr í Varsjá í Póllandi leikur sér að snjókornum
sem fallið hafa á framrúðu bifreiðar. Er
ekki annað að sjá en að Wiesiek sé hinn
hressasti.

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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FBL GREINING: RÍKISÚTVARPIÐ

Almenningsútvarp
Í umræðunni um breytingar á lögum
um Ríkisútvarpið að undanförnu hefur
oftsinnis verið minnst á skyldur Ríkisútvarpsins sem almenningsútvarps.
Hvað er almenningsútvarp?
Útvarpsstöðvar sem reknar eru af ríkjum eru hugsaðar sem opinberar þjónustustofnanir, sem nefnast á ensku
„public service broadcasting“. Þeim er
ætlað að flytja vandað efni, sérstaklega
af innlendum og menningarlegum toga,
sem ekki er víst að útvarpsstöðvar sem
eingöngu eru reknar með viðskiptasjónarmið í huga telji arðvænlegt að láta
gera eða flytja.
Einnig er sú krafa gerð til ríkisútvarpsstöðvanna að þær tryggi vissa fjölbreytni í efnisvali og efnismeðferð og
tryggi að skoðanir og sjónarmið í þýð-

60

ingarmiklum þjóðfélagsmálum er almenning varða komist á framfæri. Auk
þess eiga þær að tryggja að um mál sé
fjallað málefnalega og af hlutlægni.
Hvers vegna er það talið nauðsynlegt?
Almenningsútvarp er talið hafa afgerandi þátt í fjölhyggju í fjölmiðlun sem
sé aðgengileg fyrir alla með því að séð
sé fyrir víðtækri dagskrárþjónustu er nái
til upplýsingar, menntunar, menningar
og afþreyingar. Pólitísk öfl innan
Evrópusambandsins, þar á meðal ráðherraráð sambandsins, leggja einnig
mjög ríka áherslu á rétt ríkjanna til þess
að reka útvarp í almannaþágu og rétt
einstakra ríkja til þess að skilgreina
hlutverk þess. Menningarmálaráðherrar
Norðurlanda hafa á síðustu árum lýst

yfir stuðningi við útvarp í almannaþágu.
Í greinargerð nefndar menntamálaráðherra um eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi frá því í apríl í fyrra er bent á að
eitt af meginatriðum tilmæla Evrópuráðsins um fjölbreytni í fjölmiðlum sé

að aðildarríkin viðhaldi almenningsútvarpi og skapi slíkum fyrirtækjum tækifæri og svigrúm til að þróast og til að
nýta sér þær nýjungar og möguleika
sem felast í bættri fjarskipta- og útvarpstækni.
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Hús og híbýli - Þinn lífstíll

ÍBÚÐIR Í GRAFARHOLTI Verð íbúðarhúsnæðis hefur hækkað meira en nokkru sinni eða um 25 prósent í fyrra. Þessi mynd er af húsum í Grafarholti. Húsin tengjast ekki efni greinarinnar beint.

Verktakar missa
af hagnaðinum
Þrátt fyrir hækkun íbúðaverðs sýna fyrirtæki í byggingariðnaði mun minni hagnað en fyrirtæki í öðrum greinum, að mati Samtaka Iðnaðarins. Sveitarfélög, fjármálastofnanir, ríki, fasteignasalar og fasteignaheildsalar hirða bróðurpartinn af
þeirri hækkun sem hefur orðið á verði íbúða.

HJÓNIN ATLI EÐVALDSSON OG STEINUNN
GUÐNADÓTTIR BÆJARFULLTRÚI FYRIR DÓMSTÓLA

Tengdamamma
stefndi Atla
Eðvaldssyni
eftir að hann
flutti út
VILL HLUT Í HÚSI HJÓNANNA
– hefur þú séð DV í dag?

HÚSNÆÐISMARKAÐURINN Fyrirtæki í
byggingariðnaði sýna mun minni
hagnað en fyrirtæki í flestum
öðrum greinum. Í byggingariðnaði er hagnaðurinn að meðaltali tvö til fimm prósent en í öðrum greinum er hagnaður upp á 2530 prósent talinn ásættanlegur.
Sveitarfélög, fjármálastofnanir, ríki, fasteignasalar og fasteignaheildsalar hirða bróðurpartinn af þeirri hækkun sem hefur
átt sér stað á verði íbúða en ekki
væri óeðlilegt að hluti af hækkun
íbúðaverðs á síðustu mánuðum
færi til byggingaverktaka.
Þetta er mat Samtaka iðnaðarins.
Verð íbúðarhúsnæðis hefur
hækkað meira en nokkru sinni,
eða um 25 prósent á síðasta ári.
Ástæðurnar eru margar. Aukinn
aðgangur er að lánsfé, vaxtakostnaður er lægri og hagur almennings hefur batnað samfara
hagsveiflu.
„Þetta skýrir samt ekki hækkun fasteignaverðs um tugi prósenta á einu ári og enn gera bankar og fasteignasalar ráð fyrir að
verð hækki um 20 prósent á þessu
ári,“ segir í minnisblaði sem Samtök iðnaðarins hafa látið taka saman um fjármögnun og byggingu
íbúðarhúsnæðis.

Hver er að græða?
Vangaveltur eru um það hverjir
njóti afrakstursins af hækkuninni. „Bankar og fjármálastofnanir taka þessa fjármuni til sín.
Þetta fé verður eftir hjá bygging-

araðilum, fasteignasölum og ríkisstofnunum eða rennur til sveitarfélaga. Þau stunda útboð á lóðum sem færa þeim 10-17 milljónir
í gatnagerðargjöld af hverri íbúð.
Þarna erum við að tala um tölur
sem eru svimandi háar,“ segir
Eyjólfur Bjarnason, byggingatæknifræðingur hjá Samtökum
iðnaðarins.
Eyjólfur segir eðlilegast að
hækkunin fari að mestu til þeirra
sem framleiða húsnæðið í formi
hagnaðar en hann segir það ekki
hafa verið reynslu byggingaverktaka. „Í dag er lóðaverðið alltof
hátt. Þessu er velt út í verðlagið
en við vonum auðvitað að verktakarnir fái eitthvað af þessari köku.
Hagnaðurinn í þessum geira
hefur verið allt frá því að vera
neikvæður sum árin og upp í 5-6
prósent sem þykir alls ekki ásættanlegur hagnaður í mörgum
öðrum geirum,“ segir hann.
Hækkun á lóðaverði skiptir
mestu máli
Hækkun fasteignaverðs má að
miklu leyti rekja til hækkunar á
lóðaverði, til dæmis í Garðabæ
eða Norðlingaholti í Reykjavík
þar sem 17 milljónir hafa verið
boðnar í lóð. Eyjólfur segir að
lóðaverðið sé grunnurinn og húsnæðið sé verðlagt í samræmi við
þetta. Þegar lítið framboð sé á lóðum og lóðir séu boðnar út þá komi
fram mikil verðhækkun. Þessi
hækkun hafi ekki eingöngu áhrif
á verð húsnæðis á höfuðborgarsvæðinu heldur valdi það al-

mennri hækkun á húsnæðisverði
um land allt.
Vaxtastig framkvæmdalána,
sem byggingaverktakar taka,
skiptir einnig miklu máli. Verktakar taka yfirleitt framkvæmdalán í viðskiptabönkum sínum og
eru fjárhæðirnar hærri nú en
fyrir rúmum tveimur árum, meðal
annars vegna hærra lóðaverðs.
Þetta leiðir til aukinnar lántöku
með hærri vaxtagjöldum. Verktakar búa við mishátt vaxtastig
sem miðast að öllum líkindum við
lánshæfi þeirra og trúverðugleika.
Hlutverk fasteignaheildsala
Fasteignaheildsalar hafa verið að
ryðja sér til rúms á markaðnum.
Þeir kaupa lóðir eða byggingarétt
á lóðum, ráða síðan verktaka til
framkvæmda og reyna síðan að
hámarka söluverðið til að fá
„ásættanlega“ ávöxtun af fjárfestingunni. „Heyrst hafa sögur
af slíkum fjárfestum sem selja
eignirnar milli fyrirtækja í sinni
eigu til að skrúfa upp verðið áður
en þær eru seldar endanlegum
íbúum,“ segir í minnisblaðinu.
Þá er bent á að fasteignasalar
fái tiltekinn hundraðshluta af
söluandvirði eigna án tillits til
þess hvert vinnuframlag þeirra
er. Því hærra sem fasteignaverðið
sé þeim mun hærri sé söluþóknunin sem komi í þeirra hlut. Til
viðbótar séu opinber gjöld sem
tengjast kaupum og sölu húsnæðis. Ríkið hafi því auknar tekjur af
hækkandi íbúðaverði.
ghs@frettabladid.is

M IÐVI KU DAGU R 16. mars 2005

15

SÉRFRÆÐINGAR SEGJA:

Réttur til lífs og tjáningarfrelsi
einnig er kveðið á um skyldur aðildarríkja og eftirlit Mannréttindanefndarinnar með framkvæmd samningsins.
Guðrún segir Mannréttindaskrifstofu
hafa sent „skuggaskýrslu“ til Mannréttindanefndarinnar en nefndin hefur
beðið stjórnvöld um viðbótarupplýsingar, meðal annars um launamun kynjanna, stuðning til handa fórnarlömbum
heimilisofbeldis, virkni og framkvæmd
nálgunarbanns, tíðni nauðgana, mansal
og aðgerðir stjórnvalda til að koma í
veg fyrir kynbundið ofbeldi. Enn fremur
óskaði nefndin eftir upplýsingum um
gagnagrunn á heilbrigðissviði, FalungGong málið, fangelsismál, trúfrelsi í
skólum, skipan dómara í hæstarétt, erlent vinnuafl og kynþáttafordóma á Íslandi.

Guðrún sagði Mannréttindaskrifstofu
standa höllum fæti fjárhagslega, enn
væri beðið svars frá ráðuneytum vegna
umsókna sem sendar voru inn fyrir jól.
„Annars vonumst við eftir stuðningi
einkaaðila ef stjórnvöld sjá ekki hag
sinn í því að hér, eins og hjá öðrum siðmenntuðum þjóðum, starfi sterk, óháð
stofnun á sviði mannréttinda.“

GUÐRÚN D. GUÐMUNDSDÓTTIR

Mannréttindanefnd Sameinuðu
þjóðanna óskaði eftir upplýsingum um
gagnagrunn á heilbrigðissviði, FalungGong málið, fangelsismál, trúfrelsi í
skólum, skipan dómara í hæstarétt, erlent vinnuafl og kynþáttafordóma á Íslandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Í dag fjallar Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna um fjórðu skýrslu Íslands
um framkvæmd alþjóðasamnings um
borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.
Guðrún D. Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Mannréttindaskrifstofu
Íslands, segir að þetta sé í 83. sinn sem
Mannréttindanefndin kemur saman.
Áður hefur hún fjallað um þrjár skýrslur
Íslands en nú verður sú fjórða tekin
fyrir. Hún segir alþjóðasamninginn um
borgara- og stjórnmálaleg réttindi hafa
tekið gildi í mars árið 1976 en Ísland
fullgilti hann árið 1979. Samningurinn
inniheldur reglur um réttindi einstaklinga, meðal annars bann við mismunun, réttinn til lífs, bann við pyndingum,
friðhelgi einkalífs og fjölskyldu auk
skoðana, tjáningar- og trúfrelsis, en

HEITT Í HAMSI Indu Devi, 77 ára, er ekki
par hrifin af vélvæðingu sandnáma í Allahabad á Indlandi. 25.000 félagar Indu
munu missa vinnuna vegna hagræðingarinnar.

SFR FÉLAGAR!

Þróunin á
byggingamarkaði
■ Fasteignaverð hækkaði um 25
prósent á síðasta ári.

Kynntu þér nýjan
kjarasamning

■ Gert er ráð fyrir frekari hækkun
upp á 20 prósent á þessu ári.

■ Fyrirtæki í byggingariðnaði skila

Nýgerður kjarasamningur SFR – stéttarfélags í
almannaþjónustu og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs
verður kynntur á opnum fundi á Grettisgötu 89, 4. hæð
(BSRB húsinu), miðvikudaginn 16. mars kl. 16.30.

■ Fyrirtæki í öðrum greinum telja

Félagsmenn eru hvattir til að fjölmenna.

■ Sveitarfélög bjóða út lóðir og fá

10-17 milljónir í gatnagerðargjöld
af hverri einbýlishúsalóð.

tveggja til fimm prósenta hagnaði
að meðaltali.

ásættanlegt að fá 25-30 prósenta
hagnað.

■ Verktakafyrirtæki fá framkvæmdalán í bönkum.

■ Vaxtastigið er mishátt eftir lánshæfi og trúverðugleika.

■ Lánsfjárhæðirnar eru hærri nú en

Einnig eru skipulagðir fundir á eftirtöldum vinnustöðum:

fyrir tveimur árum.

■ Ný stétt hefur komið fram, fasteignaheildsalar.

■ Fasteignaheildsalarnir fá verktaka

til framkvæmda og reyna að hámarka sinn hagnað af húsnæðinu
við sölu.

■ Heyrst hefur um sölu eigna milli

fyrirtækja til að skrúfa upp verðið
áður en eignir eru seldar endanlega.

■ Því hærra fasteignaverð þeim

mun hærri söluþóknun til fasteignasala.

■ Sveitarfélög, fjármálastofnanir,

ríki, fasteignasalar og fasteignaheildsalar hirða bróðurpartinn af
hækkuninni.

■ Byggingaverktakar fá eitthvað
líka.

Byggt á minnisblaði
frá Samtökum iðnaðarins.

LSH Fossvogi – skáli á 5. hæð

miðvikudaginn 16. mars kl. 12

LSH Hringbraut

miðvikudaginn 16. mars kl. 12

Tollstjórinn/Skattstofan í Reykjavík

miðvikudaginn 16. mars kl. 13.30 og 14.30

ÁTVR – Stuðlahálsi

miðvikudaginn 16. mars kl. 14

Landgræðslan – Gunnarsholti

fimmtudaginn 17. mars kl. 8.30

Akranes – stjórnsýsluhúsinu

fimmtudaginn 17. mars kl. 8.30

Skattstofan Hellu

fimmtudaginn 17. mars kl. 10

Hvanneyri

fimmtudaginn 17. mars kl. 11

Vinnueftirlit – Reykjavík

fimmtudaginn 17. mars kl. 15

Selfoss – Hótel Selfossi

fimmtudaginn 17. mars kl. 16.15

Sauðárkrókur – Kaffi Króki

fimmtudaginn 17. mars kl. 16.15

Akureyri – Hótel Kea

föstudaginn 18. mars kl. 8

Lögreglustjórinn í Reykjavík

föstudaginn 18. mars kl. 8

Egilsstaðir – Hótel Héraði

föstudaginn 18. mars kl. 12

LSH Fossvogi – Blásalir deild E7 á 7. hæð

mánudaginn 21. mars kl. 14

Tryggingastofnun (4. hæð BSRB-húsinu)

mánudaginn 21. mars kl. 16.15

Þjóðleikhúsið

þriðjudaginn 22. mars kl. 16
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Framhaldslíf?

SJÓNARMIÐ

GUÐM U N DU R MAGNÚSSON

Menningarstraumarnir liggja til og frá landinu.

Í alfaraleið
ú tíð er liðin að Reykvíkingar þyrpist niður að höfn þegar
skip birtast til að spyrja „Lever Kongen?“ eða eitthvað í
þá veru eins og alsiða var á nítjándu öld og fyrr þegar
vorskip og haustskip erlendra kaupmanna voru helsti tengiliður landsmanna við umheiminn. Þá voru nýjustu fréttir á
Íslandi almælt tíðindi í nágrannalöndunum mörgum mánuðum
fyrr. Samtímaviðburðir fara ekki lengur framhjá þjóðinni, þökk
sé fjölmiðlum og fjarskiptum, þótt vissulega komi þeir dagar að
einhverjir hljóta að spyrja sig hvers virði allar þessar fréttir,
sem því miður eru æði margar af hörmungum og böli, séu fyrir
sálarheill og daglegt líf okkar. Kannski biðu menn takmarkað
tjón af fásinni og fréttaleysi fyrri alda?

S

,,

Menningarstraumarnir liggja ekki aðeins til Íslands heldur einnig frá landinu og um heim allan. Við eigum marga frambærilega listamenn, nokkra í alþjóðlegum
sérflokki, sem heimsbyggðin hefur áhuga á.

En ekki dugar annað en að taka í útrétta hönd nútímans og
reyna þá fremur að nýta sér til gagns og gamans möguleikana
til aukins þroska, menntunar og víðsýni, sem bjóðast þegar
heimurinn skreppur saman, heldur en að dvelja við hitt sem er
dapurlegt og niðurdrepandi. Það hafa Íslendingar ekki síst gert
á sviði listanna, þar sem hvern viðburðinn öðrum áhugaverðari
hefur rekið á fjörur okkar á undanförnum vikum og mánuðum.
Hingað koma í röðum fremstu listamenn veraldar, söngvarar,
hljóðfæraleikarar, dansarar, skáld og rithöfundar, myndlistarmenn og skemmtikraftar af ýmsu tagi. Þótt fleiri listamenn
komi við sögu í stórborgum eins og New York, Lundúnum, París
og Róm er fjölbreytnin í menningarlífinu í höfuðborginni okkar
á heimsmælikvarða. Það hefur svo aftur gefið íslenskri ferðaþjónustu tækifæri sem forðum hefðu ekki hvarflað að nokkrum
manni hér á landi.
Hin alþjóðlega gróska í menningunni er ekki bara til orðin
vegna byltingar í fjölmiðlun og fjarskiptum. Ekki má gleyma
þeim sem ruddu brautina og tengdu Ísland við umheiminn á
öldinni sem leið. Með ferðum íslenskra flugfélaga milli Bandaríkjanna og Evrópu sköpuðust möguleikar sem menningarlífið
hefur getað notfært sér áratugum saman og í síauknum mæli á
undanförnum árum eftir því sem ferðum hefur fjölgað.
Kannski voru Ragnar í Smára og Tónlistarfélagið einna fyrst til
að kveikja á þeim möguleikum sem millilendingin í Keflavík
skapaði til að fá erlenda listamenn til landsins. Aðrir hafa síðan
fetað í fótspor þeirra. Drýgstur hefur verið þáttur Listahátíðar
í Reykjavík, sem segja má að hafi umskapað listalíf okkar og
menningarlegan sjóndeildarhring á örfáum áratugum. Það
brautryðjandastarf verður seint fullþakkað.
Menningarstraumarnir liggja ekki aðeins til Íslands heldur
einnig frá landinu og um heim allan. Við eigum marga frambærilega listamenn, nokkra í alþjóðlegum sérflokki, sem
heimsbyggðin hefur áhuga á. Ekki leikur vafi á því að nýjar
kynslóðir íslenskra listamanna hafa örvast af kynnum af
erlendum listamönnum og listastefnum og heimsóknir og kynning því haft tvöfalt gildi fyrir land og þjóð. Ísland er nú orðið í
alfaraleið og það eigum við að notfæra okkur til að bæta menningu og mannlíf í landinu. ■

Eru pistlar sem dagblöðin birta um málefni líðandi stundar þess virði að þeim
sé haldið til haga og jafnvel gefnir út á
bók? Líklega er ekkert einhlítt svar til við
því. Blaðagreinar eru misjafnar, sumar
eldast illa, aðrar betur. Grein sem mönnum þykir snjöll og frumleg þegar hún
birtist kann að þykja bæði illa stíluð og
vanhugsuð þegar hún er rifjuð upp
nokkrum mánuðum eða árum síðar. En
hitt er líka til að efni sem menn birta í
blöðunum batni við nánari kynni og sé
þess verðugt að komast á bók til lengri
varðveislu en blöðin bjóða upp á.

Blaðagreinar á bók
Þetta er nefnt hér í tilefni af því að Jakob
F. Ásgeirsson rithöfundur hefur safnað

blaðagreinum sínum, sem birtust í Morgunblaðinu og Viðskiptablaðinu á árunum
1998 til 2004, saman í lítið kver og gefið
þær út undir nafninu Frá mínum bæjardyrum séð. Jakob er prýðilega pennafær,
meðal annars höfundur bókanna Alfreðs
sögu og Loftleiða (1984), samtalsbókar
við Kristján Albertsson (1986) og ævisagna Péturs Benediktssonar (1998) og
Valtýs Stefánssonar (2003). Hvað sem
mönnum kann að finnast um skoðanir
Jakobs á mönnum og málefnum, en
hann má kalla einhvers konar sambland
af íhaldsmanni og frjálshyggjumanni,
reynist þetta prýðilegt verk sem gaman
er að lesa.

Davíð oftast nefndur
Það er nokkuð til í því sem höfundur-

inn segir í formála bókarinnar að pistlarnir gefa „dágóða mynd af tíðaranda
og þjóðmálabaráttu þessara ára“ eins og
Jakob hefur upplifað hvort tveggja. Er
lærdómsríkt að máta skrifin við eigin
minningar. Það gefur bókinni aukið gildi
að henni fylgir skrá yfir mannanöfn og
atriðisorð. Og þeir sem kannast við Jakob og skrif hans verða víst ekki hissa
þegar þeir heyra að þeir menn
sem oftast eru nefndir á
nafn í bókinni eru samherjar
hans Davíð Oddsson og
Björn Bjarnason, Davíð 41
sinni og Björn 20 sinnum, og svo andstæðingurinn Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir
sem nefnd er átján
sinnum.

gm@frettabladid.is

Hinn risinn rís á fætur
Ég reiknaði það einu sinni út í
flugvél á leið frá Indlandi að
Indverjum hafði fjölgað um
meira en eina milljón þessar
þrjár vikur sem ég stoppaði í
landinu. Mér varð líka hugsað til
þess að á sléttunum meðfram
Gangesfljóti bjó fleira fólk en
samanlagt í risaveldum þess
tíma, Sovétríkjunum og Bandaríkjunum. Á litlu svæði við ósa
Ganges og Bramaputra, á landskika sem er heldur stærri en Ísland, býr nú fleira fólk en í öllu
Rússlandi. Menn vita flestir af
því að fimmtungur jarðarbúa
býr á Indlandsskaga, flestir
þeirra á Indlandi sjálfu, en þessi
staðreynd er þó yfirleitt ekki
stór dráttur í mynd manna af
heiminum. Þetta er vegna þess
að Indland hefur skipt svo litlu
máli í viðskiptum og pólitík
heimsins á síðustu áratugum. En
það er að breytast.
Slík er stærð Indlands að
stórar breytingar á högum
manna þar geta haft veruleg
áhrif á stjórnmál, viðskipti og
menningu heimsins, rétt eins og
uppgangurinn í Kína er að
breyta atvinnulífi um allan heim
og aðstæðum í stjórnmálum í
stórum hluta hans. Það segir
nokkra sögu um mögulega fyrirferð þessara tveggja þjóða að
þær eru jafn stór hluti af mannkyninu og Reykvíkingar eru af
íslensku þjóðinni.
Þótt Indland standi Kína enn
langt að baki hvað varðar efnahagsþróun ríkir þar engin kyrrstaða lengur. Hagvöxtur hefur
tekið verulega við sér og gæti
numið 6-7% á ári næstu árin ef
ekki kemur til stórfelldra pólitískra eða efnahagslegra áfalla.
Indverskar borgir eru teknar að
breytast með miklum hraða. Ný
millistétt með nýjar neysluvenjur er orðin áberandi en til hennar telst álíka margt fólk og býr í
Bandaríkjunum. Breytingarnar
virðast hins vegar stundum ná

Í DAG
INDLAND

,,

JÓN ORMUR
HALLDÓRSSON

Það segir nokkra
sögu um mögulega
fyrirferð þessara tveggja
þjóða að þær eru jafn stór
hluti af mannkyninu og
Reykvíkingar eru af íslensku
þjóðinni.

til fárra. Ökuferð í gegnum indverska stórborg er enn eitt af
margbrotnustu ferðalögum sem
menn geta farið á einni dagstund
því þar ægir saman nýjum tíma
og gömlum, hátækni og steinöld,
vaxandi velsæld og skelfilegustu örbirgð í heimi. Ég heimsótti ríkan kaupsýslumann fyrir
nokkru á Indlandi til að ræða um
hátæknifyrirtæki en á meðan
þjónn hans fylgdi mér út í bíl
sóttu að okkur holdsveikir betlarar og limlest börn.
Menn finna heldur ekki enn
sem komið er mikið fyrir Indlandi í heimsviðskiptum nema
fáeinum greinum eins og í hugbúnaðarframleiðslu, þar sem
Indland hefur náð gífurlegum
árangri, og í einstaka greinum
iðnaðar, eins og lyfjaiðnaði og
framleiðslu íhluta í bíla. Eitt það
athyglisverðasta í atvinnulífinu
er tilflutningur á alls kyns þjónustustarfsemi og hönnunarvinnu
frá fyrirtækjum á Vesturlöndum
til fyrirtækja á Indlandi sem
taka að sér allt frá símaþjónustu

og bókhaldi yfir í tölvu- og verkfræðiþjónustu fyrir vestræn
fyrirtæki. Indland er enn tiltölulega lokað hagkerfi, þótt það sé
óðum að opnast, á meðan Kína er
orðið þriðja stærsta viðskiptaland heimsins. Erlend fjárfesting í Kína er líka tuttugu sinnum
meiri en á Indlandi. Þótt indverskir háskólar útskrifi meira
en hundrað þúsund verkfræðinga á hverju ári er grunnskólakerfi landsins í molum. Þeir sem
vilja fá einhvern skilning á
möguleikum og hættum næstu
áratuga í atvinnulífi og pólitík
heimsins verða engu að síður að
taka Indland með í reikninginn
sem eitt af stórveldum framtíðar.
Mönnum hættir til að gleyma
því hve stutt er síðan Vesturlönd
náðu sínum yfirburðum í heiminum. Fyrir innan við tvö hundruð árum síðan var Kína stærsta
hagkerfi heimsins og hafði þá
verið það samfleytt í tvö þúsund
ár. Indland var næststærst. Um
það leyti sem Jónas Hallgrímsson var að yrkja sín kvæði
mynduðu Indland og Kína í sameiningu nálega helminginn af
hagkerfi heimsins. Rúmlega
hundrað árum seinna, við lok nýlendutímans, mældust þau í
sameiningu með um 7% af framleiðslu heimsins. Kínverjar líta á
síðustu tvær aldir sem stutt hlé
á eðlilegum yfirburðum Kína í
heiminum. Þegar ég kom fyrst
til Indlands vildu allir ræða við
mig um skelfingar nýlendutímans og þau óleysanlegu efnahagslegu vandræði sem landið
hafði ratað í. Nú vilja menn
ræða framtíðina. Indland og
Kína eiga langt í land með að
hafa sömu fyrirferð í heiminum
og Reykjavík hefur á Íslandi en
þarna býr fólkið, þarna er margslungnustu menningu í mannheimi að finna, og þarna munu
stórir kaflar í sögu okkar mannanna gerast á næstum árum. ■
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Kjör rektors Háskóla Íslands
REKTORSKJÖR

,,

PÁLL VALDIMARSSON

PRÓFESSOR

Ágúst Einarsson
hefur sýnt það sem
farsæll deildarforseti til
margra ára að hann hefur
getu til að takast á við
stjórnun innan hins
akademíska umhverfis.

Kjósum Kristínu
rektor
Þann 17. mars næstkomandi fer
fram önnur umferð rektorskosninga í Háskóla Íslands. Annar
frambjóðenda þar er Kristín
Ingólfsdóttir, prófessor. Kristín
Ingólfsdóttir
leggur
mikla
áherslu á að
s t y r k j a
bæði grunnnám
og
rannsóknatengt framhaldsnám
við
HÍ.
Námsgráður
okkar
munu fylgja
okkur alla
starfsævina TINNA RÁN
og því skipt- ÆGISDÓTTIR
ir það okkur
nemendur miklu máli að Háskóli
Íslands verði áfram í fremstu
röð og að einstaklingar með
prófgráðu frá Háskóla Íslands
verði eftirsóknarverðir starfskraftar á vinnumarkaðnum sem
og í alþjóðlegum samanburði.
Kristín hefur lagst alfarið gegn
hugmyndum um skólagjöld við
HÍ, hvort sem er í grunnnámi
eða í framhaldsnámi. Háskólanám á að vera arðbær fjárfesting fyrir þjóðfélagið og því þarf
að tryggja að góðum námsmönnum sé ekki hafnað með tilliti til
efnahags. Háskóli Íslands fær
nú þegar minni fjárframlög frá
ríkinu en sambærilegir háskólar
í nágrannalöndunum fá, auk
þess sem tilhneigingin hefur
verið að framlög ríkis til háskóla
lækki, frekar en hitt, í þeim
löndum þar sem nemendur
greiða skólagjöld og aukinni
fjárþörf mætt með hækkun
skólagjalda. Það er mín reynsla
sem nemandi Kristínar og fulltrúi nemenda í deildarráði lyfjafræðideildar að Kristín er kona
sem hlustar á raddir nemenda
og bregst við þeim. Ég hvet alla
sem hafa atkvæðisrétt í rektorskosningunni að láta málefni Háskóla Íslands sig varða og mæta
á kjörstað á fimmtudag. Merkjum X við nafn Kristínar Ingólfsdóttur og tryggjum þannig sem
bjartasta framtíð Háskóla Íslands.
Höfundur er formaður Tinktúru, félags lyfjafræðinema HÍ.

Það eru tveir góðir frambjóðendur til rektorskjörs í Háskóla Ísland núna á fimmtudag. Bæði
Kristín Ingólfsdóttir og Ágúst
Einarsson yrðu verðugir og góðir
leiðtogar Háskólans.
Háskóli Íslands hefur vaxið
mikið á síðustu árum, og er núna
einn af stærstu vinnustöðum
landsins. Slíkri stækkun fylgja
óhjákvæmilega vaxtarverkir. Ytri
aðstæður skólans eru líka breyttar, og má þar nefna að þjónustusamningar hafa tekið við af beinum fjárveitingum til skólans.
Samkeppnin hefur harðnað, það
er komin samkeppni frá öðrum
menntastofnunum innanlands til
viðbótar við samkeppni við erlenda háskóla. Af þessu má draga

þá ályktun, að Háskólinn mun
þurfa að aðlaga sig þessum
breyttu aðstæðum til þess að viðhalda stöðu sinni sem leiðandi
rannsóknar- og menntastofnun í
íslensku þjóðfélagi.
Hlutverk rektors er að vera
leiðtogi og stjórnandi, að bregðast við þessum breytingum á ytri
aðstæðum, og tryggja að innra
starf skólans gangi lipurlega og
eins og vel smurð vél. Þetta er
með öðrum orðum stjórnendastarf í einu stærsta fyrirtæki
landsins.
Þar þarf að gefa starfsfólki
færi á að rannsaka, vera í fararbroddi á sínu fagsviði, hvort sem
þar er um að ræða fræðilegar
skoðanir á gammablossum frá

Helga Jóhannsdóttir, Langholtsvegi 25,
skrifar:

Mig hryllir við tilhugsuninni um að fólk
skuli leggja sér hrossakjöt til munns. Fyrir
mig er það eins og að borða hundinn
minn. Ég ólst upp við hesta og ég elska
þessi dýr ennþá meira en hunda. Og ég
hélt alltaf að Íslendingar gerðu það líka.
Svo virðist ekki vera.
Mér varð óglatt þegar sjónvarpsfrétt um
folaldakjöt var sýnd. Ég gat bara ekki horft
á þetta. Mér er með öllu óskiljanlegt hvers
vegna fólk, sem hefur úr nógu að velja, vill
endilega fá folaldakjöt! Er Ísland ekki
lengur hestaparadís? Mig langar að vita
hvað hestamenn hafa um þetta að segja?

opinbera og frá einkaaðilum og
fyrirtækjum, og sú barátta mun
fara fram á forsendum atvinnulífs og stjórnsýslu, en ekki
akademískum og vísindalegum
forsendum.
Til þessara viðfangsefna vil ég
styðja Ágúst Einarsson. Hann
hefur sýnt það sem farsæll deildarforseti til margra ára að hann
hefur getu til að takast á við
stjórnun innan hins akademíska
umhverfis. Hann hefur mikla
reynslu sem stjórnandi í atvinnulífinu, auk þess að hafa setið á Alþingi og tekið virkan þátt í opinberri stjórnsýslu. Því er lokaniðurstaða mín einföld: Gerum
Ágúst Einarsson að næsta rektor
Háskóla Íslands. ■
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Er Ísland ekki lengur
hestaparadís?

fjarlægum stjörnuþokum eða
hagnýtar rannsóknir á þéttingu
ammoníaksgufu í eimsvala orkuversins á Húsavík. Þekkingunni
þarf síðan að miðla, tryggja að
kennsla við skólann sé í hæsta
gæðaflokki og nemendurnir geti
litið til baka að námi loknu og sagt
við sjálfa sig: „Erfitt, óskipulagt á
köflum, en gaman og námið við HÍ
hefur verið lykilatriði í velgengni
minni“.
Næsti rektor mun þurfa að
takast á við þessi viðfangsefni.
Hinn nýi rektor mun þurfa að
setja hinum ýmsu þáttum starfsins innan skólans markmið, sem
taka tillit til breyttra ytri aðstæðna. Hinn nýi rektor mun
þurfa að afla fjármagns frá hinu
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Upp með fánann á baráttudeginum 1. maí

Miðstjórn Rafiðnaðarsambands Íslands telur tímabært að verkalýðshreyfingin endurskoði hvernig
staðið sé að hátíðarhöldum 1. maí,
þau séu barn síns tíma og lítil þátttaka ásamt athöfnum margskonar
öfgahópa hafi eyðilagt þá áferð
sem var á þessum degi. Ekki átta
ég mig alveg á hvaða öfgahópa
miðstjórnin á við. Vissulega voru

ýmsir hópar vinstri róttæklinga
áberandi 1. maí með verkalýðssinnaðar kröfur fyrir um 20 árum
og oft kallaðir öfgahópar. Í 1. maígöngum undanfarinna ára í
Reykjavík man ég varla eftir öðrum hópum utan verkalýðsfélaganna en Femínistafélaginu með
kröfur um jafnrétti kynjanna og
Samtök
herstöðvaandstæðinga
með kröfur um herlaust land og
gegn stríði. Þetta eru nú öfgahóparnir sem hafa eyðilagt áferð 1.
maí, baráttudags verkalýðsins.
Nú veit ég að sum verkalýðsfélög leggja mikið upp úr jafnrétti
kynjanna og víða um heim hafa
verkalýðsfélög tekið virkan þátt í
baráttunni gegn stríði á undanförnum árum enda bitna styrjaldir
fyrst og fremst á alþýðufólki. Ég

BRÉF TIL BLAÐSINS

og markaðsstörf fyrir fréttastofuna er hætt
við að siðferði og hlutleysi hennar í fréttaflutningi sé stefnt í hættu.

UMRÆÐAN
FYRSTI MAÍ

EINAR ÓLAFSSON

BÓKAVÖRÐUR

Menntun og reynsla
skiptir ekki máli
Stefán Helgi Valsson, nemi í meistaranámi í blaða- og fréttamennsku, skrifar:

Útvarpstjóri, Markús Örn Antonsson, hefur
sent þau skýru skilaboð til fréttamanna og
verðandi fréttamanna að menntun og
reynsla skipti ekki máli þegar kemur til
þess að sækja um stöður hjá stofnuninni.
Þetta sannaði hann þegar hann réði Auðun Georg Ólafsson í stöðu fréttastjóra útvarpsins í stað hæfari umsækjenda. Að
mínu mati er óverjandi fyrir opinbera
stofnun eins og Ríkisútvarpið að hunsa
bæði sérhæfða menntun og reynslu umsækjenda, enda hefur almenningur óskoraðan rétt á því að stofnanir í eigu þeirra
sjálfra séu mannaðar hæfustu einstaklingum sem gefa kost á sér til starfa. Ákvörðun útvarpsstjóra letur nemendur sem
hyggjast leggja fyrir sig fjölmiðlun sem
ævistarf að afla sér grunn- og framhaldsmenntunar í háskóla, enda einsýnt að
umsækjendur eru ekki ráðnir vegna
menntunar og reynslu. Ef hlutverk nýráðins fréttastjóra útvarps er að stunda sölu-

Má stofnun eiga trú?
Halldór Carlsson skrifar:

Jón Gnarr er mesti mannþekkjari minnar
kynslóðar á Íslandi. Honum er ekkert heilagt. Nema .. þegar hann umbreytist í séra
Jón Gnarr í Krossinum og ruglar saman í
dálkum sínum trúarfrelsi og hvort kristið
siðferði sé gott. Eins og fleiri gera.
„Þjóð“-kirkjan er engin þjóðkirkja. Kristin
„fræði“ eru ekki fræði, þau eru speki.
„Kristið siðferði“ er ekkert hærra en trúin
á Þór. „Þjóð“-kirkjan hefur aldrei verið
umburðarlynd. Kristin kirkja hefur aldrei
skilið Jesú. Allir æsingamenn eru hættulegir, kristnir eða ó -. Kræst ... Börn ættu
að fá aðgang að víðari hring en úr dæmisögum, lögbókum og fantasíum. Trúum
við því á 21. öld að ekkert siðferði sé til án
trúar? Lesum Darwin. Þjóðkirkjan kemur
ekki fram við neinn af umburðarlyndi sem
ekki vill þýðast hana. Þjóðkirkjan er
hrokafull valdastofnun sem ber að jarða.
Hverju svo sem menn trúa. Má stofnun
EIGA trú?
Það er siðlaust að lögbinda undirgefni við,
og trú á, ósýnileg öfl sem kannski eru ekki
til.

var á heimsþingi Alþjóðasambands
frjálsra verkalýðsfélaga í byrjun
desember. Það einkenndist af
áhyggjum vegna nýfrjálshyggjunnar og hnattvæðingarinnar sem
m.a. grefur undan réttindum
verkafólks eins og Rafiðnaðarsambandið hefur kynnst rækilega við
Kárahnjúka. Rúmum mánuði fyrr
var ég á Evrópska samfélagsþinginu (European Social Forum) í
London, 20 þúsund manna samkomu fjölmargra baráttusamtaka
og mundu kannski sumir kalla sum
þeirra öfgahópa. En þarna voru
líka fjölmörg verkalýðssamtök í
Bretlandi og víðar í Evrópu og sá
ég ekki betur en þau kynnu bara
vel um sig í þessum selskap. Og
satt að segja var líkur andi í fundarsölum hinnar alþjóðlegu verka-

lýðshreyfingar þótt allt væri með
nokkuð formlegra sniði. Ein af
ályktunum heimsþings verkalýðsfélaganna fjallaði um baráttu
verkalýðshreyfingarinnar fyrir
friði. Þar segir meðal annars:
„Þingið fordæmir ákvörðunina um
að hefja þetta stríð [þ.e. stríðið í
Írak] sem var ónauðsynleg og óásættanleg án samþykkis Sameinuðu þjóðanna.“ Jafnframt voru
verkalýðsfélög hvött til samvinnu
við baráttu- og friðarsamtök. Mörg
íslensk verkalýðsfélög studdu mótmælaaðgerðir í aðdraganda þessa
stríð veturinn 2002 til 2003 en þau
hefðu líka mátt hvetja félagsmenn
sína til að bera spjöld gegn þessu
stríði 1. maí sem og spjöld með
kjörorðum gegn einkavæðingu og
niðurskurði velferðarkerfisins og

fyrir
réttindum
verkalýðshreyfingarinnar.
Það er góðra gjalda vert að
verkalýðsfélögin efni til fjölskylduskemmtana 1. maí, t.d. eftir
kröfugönguna. En það væri hlálegt
einmitt nú að breyta 1. maí úr
baráttudegi yfir í einhvers konar
skemmtidag eða eyðileggja hann
með því að gera hann að hluta af
langri helgi. Þvert á móti þyrftu
verkalýðsfélögin að gera átak til að
fá félagsmenn sína til að fylkja sér
undir róttæk kjörorð 1. maí og taka
höndum saman við alla baráttumenn fyrir friði og betra þjóðfélagi. Og þau gætu byrjað strax
með því að hvetja félagsmenn sína
til að taka þátt í mótmælafundum
19. mars nk. undir kjörorðinu:
Höfnum stríði! ■

Álög höfuðborgar
UMRÆÐAN
REYKJAVÍK
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JÓNAS BJARNASON

EFNAVERKFRÆÐINGUR

Borgarbúar eiga að
hætta að láta forpokaða þingmenn og „háskóla-dropouts“ segja sér
fyrir verkum og hvernig
miðborgin eigi að líta út.
Það virðist lenska að ganga á
skítugum skóm yfir hagsmuni
borgarinnar. Ingibjörg Sólrún
virðist hafa lag á að koma sér í
klandur; hún ræðir um samræðustjórnmál, en setur íbúum svo
afarkosti án kosninga. Hún skaut
sér úr stól borgarstjóra með því
að bjóða sig fram til þings á
meðan hún sat í honum; auðvitað
gekk það ekki; svo skildi hún
ábyrgðina eftir. Hún lét Helga
Hjörvar og Alfreð Þorsteinsson
fleka sig út í ævintýri OR í fjarskiptamálum; niðurstaðan er 5
milljarða sóun enda vitleysa;
skóari á að halda sig við leistann
sinn. Og enn leggur OR ljósleiðara, nú í nágrannabyggðum,
og milljarðar munu fjúka í viðbót
og orkureikningar eru að hækka.
Nýlega mátti heyra spjall við
Ólaf Örn Arnarson lækni á Talstöðinni, en fjallað var um Landspítala og vandræði hans. Árið
2000 bað forstjóri spítalans um
álit danska fyrirtækisins Ementor
á áformum hans, en þá var hafinn
gröftur fyrir barnaspítala við
Hringbraut. Ementor lagði til að

framkvæmdir yrðu stöðvaðar á
meðan fram færi úttekt á málum
Borgarspítala og Landspítala
saman, þeir höfðu verið sameinaðir en heilbrigðisráðherra hafnaði, illu heilli. Ementor lagði til að
skoða ætti flutning allrar
vefrænnar bráðastarfsemi í Fossvog; Bretar hafa öðlast þá
reynslu, að enginn sparnaður náist nema með því að flytja alla hátæknistarfsemi á einn stað. Öll
önnur starfsemi, þ.e. geðdeild,
endurhæfing, öldurnardeildir og
dagdeildir, yrðu áfram á lóðinni
við Hringbraut. Skv. reynslu
Breta má búast við 5-10% sparnaði í rekstri með þessu, en það eru
allt að 1,5 milljarðar á ári. Röksemdir um nálægð við Háskóla Ís-

lands eru haldlítil, enda samskipti
um vegi borgarinnar léttvæg; svo
er þyrluvöllur í Fossvogi en ekki
við Hringbraut. Með því að sameina hátækni í Fossvogi verður
kostnaður vegna nauðsynlegrar
uppbyggingar tugum milljarða
minni. Borgaryfirvöld virðast
dæmd til að fremja hvert axarskaftið á fætur öðru; þau mega sig
vart hræra og afleiðingar eru
milljarða sóun. Því verður ekki
trúað, að borgarstjóri hefði ekki
getað komið vitinu fyrir góðlátlega en skammsýna framsóknarmenn, fyrst Ingibjörgu Pálma-

,,

dóttur og svo Jón Kristjánsson.
Svo kom færsla Hringbrautar,
eingöngu vegna þessa klúðurs.
Svo er það flugvöllurinn í
Vatnsmýri og þingmenn af landsbyggðinni kvarta yfir áformum
um að leggja niður N-S braut.
Halldór Blöndal segir á þingi, að
ekki sé unnt að reka flugvöllinn
með einni braut; hann sjálfur telur sig vita hlutina. A-V brautin
var bara ein í mánuði á meðan S-N
brautin var endurnýjuð og þá
heyrðist ekkert í þingmanni, sem
telur sig hafa völdin frá guði. Það
má byggja eina flugbraut fyrir
hann sunnan Hafnarfjarðar, varabraut, til að mæta brælu úr norðaustri ef þingmaður þarf að
fljúga; eða byggja þar heilan flugvöll fyrir brot af þeirri sólundun,
sem er vegna ótímabærra jarðganga eða spillingar á borgarlandi. Borgarbúar eiga að hætta
að láta forpokaða þingmenn og
„háskóla-dropouts“ segja sér
fyrir verkum og hvernig miðborgin eigi að líta út. Samgönguráðherra talar um nauðsyn samráðs
milli sín og borgaryfirvalda; hann
meinar borgarstjóra, sem hefur
enga heimild til að semja af sér
varðandi íbúa borgarinnar; eina
kosningin sem hefur verið sýndi
meirihluta fyrir vellinum burt.
Svo tala menn um að velja verði á
milli þessa og innanlandsflugs til
Keflavíkur. Menn sitja yfir hausamótum íbúa borgarinnar eins og
handhafar máttarvalda og ausa
stórfé í göng hér og þar, en standa
svo á rétti borgarinnar til að ráða
sínum málum og á áformum hennar til að skipuleggja til lengri
tíma. Með því að leysa Vatnsmýrina undan álögum þingþrasa er
unnt að leysa úr læðingi stórkostlega hagsmuni borgarinnar. Tugir
milljarða eru undir í þessu máli
og þingmaður kvartar um brælu
úr einni átt. ■

Hundrað íslenskir læknanemar í Danmörku
INGÓLFUR INGÓLFSSON

SKRIFAR UM LÆKNANÁM Í DANMÖRKU

Íslenskir læknanemar í Danmörku
eru nú orðnir rúmlega hundrað
talsins og hefur fjölgað mikið á síðustu árum. Meginhluti hópsins er á
fyrstu árum námsins, en námið
tekur sex ár. Læknisfræðin er
kennd á þremur stöðum í Danmörku; við læknadeildir háskólanna í Árósum, Kaupmannahöfn og
Óðinsvéum. Námið er að uppbyggingu mjög áþekkt læknanáminu við
læknadeild Háskóla Íslands og í
læknadeildum á hinum Norðurlöndunum. Þannig er læknanám í
hverju Norðurlandanna viðurkennt að fullu á hinum Norðurlöndunum. Engin skólagjöld eru við
danska háskóla og búa íslenskir
nemar við sömu kjör hvað námslán
varðar og þeir sem nema á Íslandi.
Haustið 2003 var stofnað Félag
íslenskra læknanema í Danmörku
(FÍLD). Eins og nafnið gefur til
kynna er FÍLD félag íslenskra
læknanema við alla þrjá háskólana. Félagið hefur sex manna
stjórn, skipaða tveim fulltrúum
frá hverjum skóla.

Með tilkomu þessa
stóra hóps læknanema [í Danmörku] er
kannski komin sú heilbrigða
samkeppni við Læknadeild
Háskóla Íslands sem sumir
telja að hafi vantað.
Á hverjum stað er haldið uppi
sjálfstæðri starfsemi undirfélaga
FÍLD. Hlutverk félagsins er að
gæta hagsmuna félagsmanna,
efla félagsleg tengsl, miðla upplýsingum nemenda á milli, taka á
móti nýnemum og kynna félagið.
Ætla má að læknanemar við
Læknadeild Háskóla Íslands séu
um 300 talsins. Hundrað manna
viðbót við þann fjölda er töluverð
aukning. Að auki fjölgar íslenskum læknemum í Ungverjalandi
jafnt og þétt. Telur undirritaður
að þeir séu á þriðja tug. Þeirri
spurningu er vandsvarað hversu
margir þeirra sem nema erlendis
muni snúa aftur heim til Íslands
að námi loknu. Það er engu að síður tilfinning stjórnar FÍLD að

flestir þeirra sem læra í Danmörku ætli sér fyrr eða síðar að
snúa heim. Gangi það eftir má búast við að sá læknaskortur sem
verið hefur af og til í umræðunni
til margra ára minnki í komandi
framtíð.
Með tilkomu þessa stóra hóps
læknanema er kannski komin sú
heilbrigða samkeppni við Læknadeild Háskóla Íslands sem sumir
telja að hafi vantað.
Það hlýtur að teljast jákvætt
fyrir heilbrigðismál á Íslandi að
svo margir kjósi að mennta sig
erlendis og komi þannig með
vinnukraft, þekkingu og nýjar
hugmyndir til landsins.
Okkur sem dveljum í Danmörku hefur yfirleitt líkað námið
vel. Hér er þó ekki verið að mæla
með læknanámi í Danmörku
fremur en námi á Íslandi heldur
einungis verið að kynna stöðu
mála. Þeim sem vilja kynna sér
læknisfræðinámið í Danmörku er
bent á heimasíðu félagsins,
www.fild.dk.
Höfundur stundar nám við
Syddansk Universitet og er formaður FÍLD.
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Hádegi

Sólarlag

REYKJAVÍK 7.42
AKUREYRI 7.27
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Veislusalurinn skiptir máli
BLS. 6

SMÁAUGLÝSI NGASÍM I N N ER 550 5000

Góðan dag!
Í dag er miðvikudagur 16. mars,
75. dagur ársins 2005.

KRÍLIN

Smáauglýsingar
á 995 kr.
visir.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þetta er
nú kannski ekki
mikið en það
er fullt af ást!

Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 4

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

Þú getur pantað
smáauglýsingar á
www.visir.is

Ýmir stefnir á að taka lokapróf í píanóleik seinna á þessu ári. Síðan tekur doktorsnám í Bandaríkjunum við.

LIGGUR Í LOFTINU

Fljúgandi tölvunarfræðingur í tónlist
Ýmir Vigfússon er námshestur. Hann
er 21 árs og útskrifast í vor með BSgráðu í stærðfræði frá HÍ og stefnir að
því að taka lokapróf í píanóleik og
einkaflugmannspróf seinna á árinu.
Ýmir var að koma frá Bandaríkjunum þar
sem hann heimsótti Cornell-háskólann í
New York-ríki, sem býður honum rífandi
laun fyrir að koma í doktorsnám.
„Ég sótti um í níu háskóla í Bandaríkjunum og er kominn með tilboð frá tveimur.
Annar þeirra er Cornell, sem býður mér í
doktorsnám í tölvunarfræði á góðum launum. Í staðinn kenni ég dæmatíma og aðstoða
prófessora,“ segir Ýmir, sem hefur kennt í
dæmatímum í HÍ svo hann ætti að vera klár
í þann slag. Hann segir námið felast í rannsóknum með tilheyrandi greinaskrifum
þannig að þetta sé spennandi. „Sumir tala
um fjögurra til sex ára þrælkun en ég held
þetta verði nú bara gaman,“ segir hann
bjartsýnn.
Ýmir hefur tekið stærðfræði sem aðalgrein í Háskólanum hér og tölvunarfræðina
sem aukagrein. En hvar á sinni skólagöngu
spretti hann fram úr sínum jafnöldrum?

í námi

„Ég hljóp yfir 4. bekk í grunnskóla og tók 9.
og 10. bekk saman í Danmörku. Þetta var
dálítið skrautlegt og þegar ég kom heim fór
ég beint í MH, 14 ára gamall.“
Hann tekur því vel þegar minnst er á að
tónlistar- og stærðfræðigenin fylgist oft að.
„Já, stærðfræðikennararnir mínir eru hver
öðrum músíkalskari. Þess má geta að á nýafstaðinni stærðfræðiráðstefnu sungu
nokkrir nemendur stærðfræðisönnun við
undirleik eins kennara,“ segir hann hlæjandi. Svo er hann líka að læra flug og langar að klára einkaflugmannsprófið fyrir
haustið. Þegar hann er beðinn um lokaorð í
þetta stutta viðtal segir hann ákveðinn.
„Þetta er ekkert einsdæmi sem ég er að
gera. Á hverju ári fljúga íslenskir nemendur inn í toppháskóla í Bandaríkjunum og
víðar á fullum styrkjum. Það eina sem vantar hér heima er áhersla á uppbyggingu
framhaldsnáms og rannsóknaraðstöðu. Það
er synd að missa fólk út til frambúðar því
grunnnámið hér er satt að segja á heimsmælikvarða. Umræðan hér virðist þó frekar snúast um að taka upp skólagjöld, sérstaklega í framhaldsnámi. Mér þykir það
röng áhersla.“
gun@frettabladid.is

Söngleikurinn Jesus Christ
Superstar er á fjölunum í
Hagaskóla og síðasta sýning er í
kvöld. Það eru 70
manns sem
koma að verkinu,
þar af um 30 sem
leika og syngja og
20 í hljómsveitinni.
Leikstjórinn er Sigríður Birna Valsdóttir og tónlistarstjóri Hrólfur
Sæmundsson.
Orkudans er ein af fjölmörgum
námsgreinum hjá ævintýrahúsinu Púlsinum í Sandgerði.
Orkudansinn er frábær hreyfing
við skemmtilega tónlist og nýtt
námskeið hefst þann 1. apríl.
Kennslan fer fram á föstudögum frá kl. 19 til 20. Púlsinn er
líkamsræktarstöð með andlegu
ívafi, listum og mannrækt af
bestu gerð. Meira um hana má
finna á síðunni www.pulsinn.is
og þar er hægt að skrá sig, auk
þess sem hægt er að hringja í
síma 848 5366.
Námskeið um spilafíkn og
bata við honum verður haldið

helgina 1.-3. apríl í húsakynnum SÁÁ að Síðumúla 3-5. Áður
en að því kemur verður haldið
námskeið fyrir óvirka alkóhólista um bata og
ófullkominn bata.
Það fer fram helgina 19.-20. mars og
þar fer fram upprifjun á ýmsu sem
tekið hefur verið
fyrir í áfengismeðferð. Einnig er
rætt um sjálfsskoðun og ýmsar
hindranir sem mæta óvirkum
alkóhólistum. Skilyrði fyrir þátttöku er að fólk hafi verið edrú í
þrjá mánuði eða meira.
Nemendur á höfuðborgarsvæðinu sem vilja taka sig til
og læra vel í páskafríinu geta
leitað eftir námsaðstoð hjá sérhæfðum kennurum á vegum
Nemendaþjónustunnar sf. Þar
eru kennarar í flestum greinum
á öllum skólastigum. Kennt er í
litlum hópum eða einkatímum
og innritun er í síma 557 9233
frá kl. 17 til 19 virka daga. Vefsíða Nemendaþjónustunnar er
www. namsadstod.is
tilbod@frettabladid.is
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Skilningur
Útskýrðu námsefni þitt fyrir einhverjum sem hefur enga þekkingu á því. Það eykur
skilning og efnið festist betur í minni. Þar að auki áttar þú þig frekar á kjarna málsins.

Undanfarin ár hefur líf háskólans eflst til muna og eru nú um 1.500 nemendur í sex deildum og um 160 fastráðnir kennarar.

Skólinn laðar að góða
kennara og nemendur
Aukin ökuréttindi
Nú er rétti tíminn til að afla sér nýrra atvinnumöguleika !
Kennt er á leigu-, vöru- og hópferðabifreið,
einnig vörubifreið með eftirvagni.
Skólinn býður uppá nútíma kennsluaðstöðu og reynda kennara.
Innritun alla miðvikudaga, áfangakerfi.
Einnig eru í boði námskeið í vistakstri fyrir einstaklinga
og hópa.

Sími 567-0300
Þarabakka 3 109 Reykjavík
Netfang mjodd@bilprof.is
www.bilprof.is

Háskólinn á Akureyri hefur
vaxið hratt á síðustu misserum og er nú boðið upp á
háskólanám í sex deildum.
Nemendur skólans eru um
1.500 og þar af stundar nærri
helmingur fjarnám.
Námsframboð í Háskólanum á
Akureyri hefur verið að aukast
síðustu misseri. Skólinn var stofnaður árið 1987 og voru tvær deildir starfræktar í upphafi, hjúkrunarfræði og iðnrekstrarfræði. Á
þeim tíma voru aðeins 30 nemendur í skólanum og fjórir fastráðnir
kennarar. Undanfarin ár hefur líf
háskólans eflst til muna og eru nú
um 1.500 nemendur í sex deildum
og um 160 fastráðnir kennarar.
Um 40% nemenda skólans stunda
fjarnám.
Markmið Háskólans á Akureyri er að búa nemendur undir
nám, störf og rannsóknir í innlendu og alþjóðlegu umhverfi.
YFIRLIT DEILDA Í HÁSKÓLANUM
Á AKUREYRI (FJÖLDI NEMENDA)
Kennaradeild: 554
Viðskiptadeild: 296
Heilbrigðisdeild: 293
Félagsvísinda- og lagadeild: 181
Auðlindadeild: 111
Upplýsingatæknideild: 39

Jóna Jónsdóttir, forstöðumaður samskiptamiðstöðvar Háskólans á Akureyri.

Upplýsingatækni við skólann er
með besta móti og er ætlast til að
nemendur tileinki sér hana við
námið og noti netið til samskipta
og upplýsingaöflunar.
Jóna Jónsdóttir, forstöðumaður samskiptamiðstöðvar Háskólans á Akureyri, segir mikla
áherslu lagða á hópvinnu. „Nemendur í öllum deildum eru
þjálfaðir í því að vinna í hópum,
skrifa skýrslur og skila þeim. Síðan er þeim skylt að standa upp og
rökstyðja sitt mál fyrir kennurum
og nemendum. Þetta er sú umgjörð sem við höfum verið með til

þess að nemendur læri að vinna
saman,“ segir Jóna.
Fjölgun nemenda hefur gert
það að verkum að stækkun skólans varð að veruleika. Fyrir örfáum árum fór kennslan fram á
nokkrum stöðum í bænum en með
tilkomu nýja rannsóknarhússins
á Sólborg hefur kennslan færst
svo til á einn stað. Kennaradeildin er þó enn í húsnæði skólans við
Þingvallastræti. Nýja rannsóknarhúsið sem tekið var í notkun í
vetur hefur staðið undir væntingum en þar fer fram kennsla í auðlindadeild og upplýsingatæknideild. „Húsið á eftir að sanna sig
enn meira á komandi árum. Við
stefnum að því að efla deildirnar
sem fyrir eru og þá helst framboð
á framhaldsnámi,“ sagði Jóna.
Háskólinn á Akureyri hefur
sótt í sig veðrið sem öflug menntastofnun á landsbyggðinni. „Með
öflugu rannsóknarstarfi erum við
að laða að okkur mjög vel menntaða kennara úr öllum greinum
hvaðanæva úr heiminum. Þá er
ekki hvað síst ánægjulegt hversu
áhugi Akureyringa hefur vaxið á
starfi skólans og við höfum fengið
góða og vel menntaða einstaklinga
héðan úr bænum til að vinna með
okkur.“
Sævar Már Guðmundsson, nemandi
í MA-námi í blaða- og fréttamennsku við
Háskóla Íslands.

12 klst. námskeið
í stafrænni ljósmyndun og myndvinnslu
Stúdentaferðir eru í samstarfi við háskóla, listaháskóla,
hótel og ferðamálaskóla víða um heim.
Hafðu samband og við aðstoðum þig við að finna
rétta skólann.

Færð þú MasterCard
Ferðaávísun?

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

MYNDAVÉLIN: Farið er inn á allar helstu stillingar á myndavélinni, þ.a.m. hraði, ljósop, dýptarskerpa, ljósmæling, lýsing, linsur, súmm,
ISO, White balance, pixlar, RAW/JPEG
MYNDATAKAN: Myndbyggingarreglur. Myndataka – almennt, landslandsmyndatökur, næturmyndatökur, norðurljósamyndatökur,
nærmyndir, portrett. Ýmis góð ráð við myndatöku veitt sem koma að góðum notum.
LJÓSMYNDASTÚDÍÓ: Myndataka - Portrett í Studíói. Notkun ljósa í stúdíói, mismunandi lýsing, notkun flassmælis, hvernig á að búa til
einfalt og ódýrt heima stúdíó.
TÖLVAN: Færa myndir yfir á tölvuna, setja myndir í möppur, koma skipulagi á myndasafnið og skráningu mynda, setja leitarorð á
myndir, afrita myndir á milli mappa, skipta um nafn á myndum, snúa myndum við, skoða allar upplýsingar um myndir, setja myndir yfir
á geisladisk eða DVD, senda myndir með tölvupósti, prenta út myndir.
PHOTOSHOP: Lagfæra myndir, taka burt atriði úr myndum, kroppa myndir, skipta um bakgrunn, gera myndir svart/hvítar, gera myndir
brúntóna, setja lit á hluta af myndum, breyta myndum með effectum, setja ramma utan um myndir, minnka myndir, dekkja og lýsa
myndir, auka og minnka kontrast í myndum, vista myndir.

Hópur A 4. 6. og 7. apríl 18 - 22.

Hópur B 11. 13. og 14. apríl kl. 18 - 22.

Verð kr. 14.900.

Skráning og nánari uppl. á ljosmyndari.is eða 898-3911. Leiðb. Pálmi Guðmundsson
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Adam, Eva og eplið
Kristinn Ólason guðfræðingur
er með nýtt námskeið hjá
Endurmenntun HÍ um sköpunartexta Gamla testamentisins.
Nú er nýlokið við Endurmenntunardeild Háskóla Íslands námskeiði í guðfræði fyrir almenning. Þeir sem misstu af því þurfa
þó ekki að örvænta því nýtt námskeið hefst næstkomandi mánudag. Í þetta skipti verður fjallað
um sköpunarsögurnar í Gamla
testamenntinu. Kristinn Ólason,
guðfræðingur og kennari á námskeiðinu, segir það ætlað öllum
sem vilja kynna sér heim guðfræðinnar. „Þetta námskeið hentar öllu hugsandi fólki sem er tilbúið að velta málum fyrir sér á
fordómalausan hátt,“ segir Kristinn. „Við förum yfir valda texta
úr sköpunartexta Gamla testamentisins, veltum fyrir okkur
bakgrunni þeirra, forsögu og
hvaðan þessar hugmyndir koma,
og ekki síst hvernig er verið að
vinna með þær í Biblíutextanum.“
Kristinn segir alveg ljóst að
þeir sem skrifa sköpunartexta
Gamla testamentisins þekki eldri
texta og séu að vinna með gamlar
hefðir sem þeir setja í nýjan búning. „Það er aldrei fjallað um
sköpun í Gamla testamentinu sem
einhverja staðreyndafræði. Við

Námskeið í
páskaskrauti
Landbúnaðarháskóli Íslands
kennir fólki að skreyta.
Nú er kominn tími til
að huga að
páskunum
og öllu sem
þeim fylgir.
Það er því
tilvalið
að
skella sér á
námskeið í
páskaskreytingum sem Landbúnaðarháskóli
Íslands heldur 17.-21.mars. Leiðbeinandi er Júlíana Rannveig
Einarsdóttir, námsbrautarstjóri á
blómaskreytingabraut skólans.
Útbúnar verða fallegar páskaskreytingar til að prýða heimilin
yfir hátíðarnar. Námskeiðin eru
þrjú og verða haldin á Reykjum í
Ölfusi, á Keldnaholti og á Hvanneyri. Nánari upplýsingar á
www.lbhi.is.

40 erlendir skiptinemar
koma til Íslands í ágúst n.k.
ﬁeir bí›a spenntir eftir
a› heyra frá íslensku
fósturfjölskyldunum sínum.

Er fjölskylda ﬂín
ein af ﬂeim?

Kristinn Ólason veltir upp ýmsum spurningum á namskeiðinu, eins og hvort nútímafólk geti yfir höfuð notað sköpunarsögur Gamla testamentisins.

lesum hana þó gjarnan sem slíka
og þannig er hún reyndar matreidd ofan í fólk. Þetta er eitt af
þeim vandamálum sem ég vil
ræða á námskeiðinu, hvernig og
hvort við í nútímanum, sem horfum allt öðruvísi á tilurð heimsins,
getum yfir höfuð notað þennan
texta.“
Kristinn ætlar að kynna nemendum efnið á lifandi og skemtilegan hátt og að sjálfsögðu býður
námsefnið upp á fjörugar umræður. Námskeiðið hefst mánudaginn
21. mars, en allar nánari upplýsingar má fá hjá Endurmenntun
HÍ.

Hvað
segja börnin
Barnaafmæli
um námskeið í
Bekkjarferðir
Keramik
fyrir alla?

,,Við ætlum fjórar vinkonur
saman aftur og aftur!
Frábær
skemmtun
Diskarnir
eru æðislegir
hjá okkur!“

fyrir allan hópinn.

Sumarnámskeið fyrir skapandi börn,
eldri og yngri, keramik, teikning,
málun - allt innifalið - litlir hópar.

Tilboðspakkar
Keramik og pizza frá
Aðeins
8500
kr. vikan!
kr. 990
á mann.

Skráning
í Keramik
Keramik
fyrir fyrir
alla, alla,
sími 552 2882, Laugavegi 48b.
Sjá lýsingu: www.keramik.is

Vilji› ﬂi› kynnast
... n‡jum vi›horfum?
... framandi menningu?
... n‡rri s‡n á land og ﬂjó›?

Ef svo er gefst ykkur færi
á a› taka á móti erlendum
skiptinema næstu 5–10 mánu›i.

[

]

Sápukúlur
Það tíðkast við brúðkaup að kasta hrísgrjónum yfir nýgiftu hjónin þegar þau ganga
út úr kirkjunni. Hrísgrjón fara hins vegar illa í meltingarfæri fugla og því hafa dýravinir gripið til þess ráðs að blása í staðinn sápukúlur.

4 glös kr. 2.500
Mikið úrval af glösum
fyrir öll tækifæri

Kringlunni - sími : 533 1322
Vandaðar heimilis- og gjafavörur

Brúðhjón athugið!
Glæsileg nærfatasett í miklu úrvali

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

» B ET R I S J Ó N VA R P S DA G S K R Á

Þórdís Örlygsdóttir og Nanna Kristín Skúladóttir á Hársnyrtistofu Dóra hafa gaman af brúðargreiðslum. Hér hafa þær greitt
módelinu Dagmar Írisi Gylfadóttur og skreytt með blómum úr brúðarvendi.

Mikilvægt að greiðslan eldist vel
Brúðargreiðslan fylgir tíðarandanum en verður þó að
vera sígild til að brúðkaupsmyndin eldist vel. Það er álit
Þórdísar Örlygsdóttur, sveins
á Hársnyrtistofu Dóra við
Langholtsveg, sem leggur sig
fram um að gera brúðirnar
sem glæsilegastar.

Ásnum - Hraunbæ 119 - Sími 567 7776
Opið virka daga kl. 11:00-18:00 • Opið á laugardögum

Þórdís segir flestar brúðir safna
hári fyrir giftinguna og bendir á
að það sé nauðsynlegt til að hægt
sé að leika sér aðeins með hárið.
„Greiðsla í síðu eða hálfsíðu hári
eldist miklu betur og er brúðarlegri en þegar verið er að lyfta

stuttu hári upp,“ segir hún. Ekki
telur hún hægt að tala um tísku í
brúðargreiðslum
enda
eigi
greiðslan að vera klassísk. „Hárgreiðslufólkið verður að vinna úr
því sem er vinsælast á hverjum
tíma en í þannig form að greiðslan
sé sígild. Fólk verður að geta
horft á brúðkaupsmyndina alla tíð
án þess að andvarpa yfir hallærislegu hári,“ bendir hún á. Hún er
beðin að lýsa stuttlega því sem
vinsælast sé á þessu vori. „Þetta
fer auðvitað eftir andlitsfalli og
hári brúðarinnar en stórir liðir og
hálfuppsett hár fer flestum vel,“
segir hún og heldur áfram: „Svo
eru sumar brúðir með slör og
aðrar ekki við giftinguna og oft

Blóm við öll tækifæri

Tímapantanir
í síma 555 4020
Bæjarlind 3, Kópavogi
www.tvohjortu.is

Opið: Mán. - fös. 12-18
Lau. 12-16

verður að gera ráð fyrir að þær
taki af sér slörið í veislunni án
þess að greiðslan fari í vaskinn.“
Þórdís segir verð fyrir brúðargreiðslu vera um 7 til 8 þúsund og
inni í því sé prufugreiðsla. „Það er
mikilvægt að búið sé að ákveða
fyrir fram hvernig hárið eigi að
vera svo ekki þurfi að finna
greiðsluna á stóra daginn,“ bendir
hún á og að lokum er hún spurð
hvernig skraut fari best í brúðarhári. „Mér finnst alltaf fallegt að
nota einhver pínulítil blóm úr
brúðarvendinum og búa til pínulitlar skreytingar úr rósablöðum
með. En nett kóróna eða lítið
perluskraut er líka vel við hæfi.“
gun@frettabladid.is
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Stefán Boulter

Haraldur Bilson
Leikurinn með Barbie og Ken virðist
aldrei ætla að deyja út. Þar eru
brúðhjón prófuð í þekkingu á maka
sínum. Þau sitja bak í bak þar sem
allir gestir sjá og eru hvort með sína
Barbie- og Ken-dúkkuna. Síðan eru
þau spurð spurninga um hvort sé til
dæmis duglegra í uppvaskinu. Ef
konan telur manninn vera duglegri
heldur hún Ken-dúkkunni á loft en
ef hún telur sig sjálfa vera duglegri
heldur hún Barbie-dúkkunni á loft.
Svona heldur þetta áfram í nokkrar
spurningar og vekur yfirleitt mikla
lukku meðal viðstaddra.
Það er líka sniðugt að láta hvern
veislugest fá lítinn blaðsnepil og
penna. Hver og einn skrifar síðan
falleg orð til brúðhjónanna á blaðið
og daginn eftir brúðkaupið geta
brúðhjónin skemmt sér við lesturinn.
Lyklaleikurinn er líka vinsæll leikur
og fyndinn. Nokkrir lyklar eru smíðaðir og í veislunni eru nokkrir gestir
látnir fá lyklana þegar lítið ber á. Síðan heldur einhver gestur ræðu og
þar er stiklað á stóru í íbúðamálum
brúðhjónanna. Því næst eru allir þeir
sem enn hafa lykil að íbúð brúðgumans eða brúðarinnar
beðnir um að skila þeim.
Þá standa allir
upp sem eru með
lykil og skila til
veislustjóra.

Brugðið
á leik
í veislunni
ÞAÐ ER ALLTAF JAFN VINSÆLT AÐ
BREGÐA Á LEIK OG SKIPULEGGJA
SKEMMTILEGA LEIKI Í BRÚÐKAUP
SEM BRÚÐHJÓNIN OG VEISLUGESTIR GETA NOTIÐ.

Að ná í hlut er skemmtilegur og lifandi brúðkaupsleikur. Einn fulltrúi af
hverju borði kemur upp á svið þar
sem stólum er raðað eins og í stólaleik. Það er sem sagt alltaf einum
stól færra en keppendur eru. Keppendur fá síðan fyrirmæli um að
sækja ákveðinn hlut á sitt borð eins
og til dæmis framsóknarmann,
sokkabuxur eða úr. Sá sem kemur
síðastur upp á svið með hlutinn
dettur úr leik. Svona gengur þetta
þangað til einn stendur uppi sem
sigurvegari. Auðvitað verða þrautirnar erfiðari og erfiðari eftir því sem
líður á leikinn og hasarinn magnast.
Dans og söngur klikkar ekki. Tilvalið
er að veislustjóri útbúi söngbók og
stofni til fjöldasöngs. Inni á milli
matarrétta er síðan hægt að slá öllu
upp í grín og dansa saman.

Sossa

RAUÐARÁRSTÍG 14-16, SÍMI 551 0400 • KRINGLUNNI, SÍMI 568 0400 • www.myndlist.is
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Þegar boðið er
til veislu þarf að
huga að mörgu
svo stemningin
verði jafn góð og
þegar þessi mynd
var tekin á góðri
stund.

Ástin á heima í Hjartadeildinni.
BLÓMÁLFURINN
Íslandsmeistari í blómaskreytingum
Vesturgötu 4 sími 562 2707

Ég hef verið með LCN naglastyrkingu frá Heilsu og fegurð í nokkur
ár og er alltaf jafn ánægð.
Ég mæli 100% með LCN
naglastyrkingu.
Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir.

Hvar á veislan að vera?
Þegar halda á veislu þarf að
huga að mörgu en eitt af því
mikilvægasta er samt að
velja salinn vel.
Sumir salir eru ekki upphaflega
hannaðir til veisluhalda en geta
engu að síður nýst ljómandi vel til
slíks. Það borgar sig að kynna sér
salarkynnin vel svo hægt sé að útvega það í tæka tíð sem á vantar
og lenda ekki í streitukasti daginn
fyrir veislu. Eftirfarandi þarf að
hafa í huga þegar salur er valinn:
Hversu margir koma í veisluna
og hvað á að veita gestunum? Ef
veislan er móttaka milli fimm og
sjö er hægt að notast við minni sal
en ef gert er ráð fyrir sitjandi
borðhaldi í heila kvöldstund. Ekki
er ráðlegt að taka of stóran sal
fyrir minni veislur því þá vill
skapast tómarúm og fólk getur
orðið feimið. Í standandi móttökum er ráðlegt að hafa nokkra stóla
á stangli því einhverjir gestanna
kunna örugglega að meta að geta
sest niður öðru hvoru. Það á að
vera frekar þröngt í veislunni en
samt þannig að fólk geti hreyft
sig og gengilbeinur komist
ferða sinna.
Athugið hvernig er
með bílastæði og
aðgengi
að
salnum. Eru
næg ókeypis bílastæði í kringum staðinn þar sem
veislan er haldin eða þurfa gestirnir að ganga einhvern spöl í
spariskónum sínum? Hvernig er
aðgengi fyrir fatlaða?

Athugið hvernig
er með fatahengi.
Það
skiptir
kannski minna
máli að sumri
til en um vetur
er nánast gefið
að
flestir
gestanna
koma í þykkum og
bosmamiklum yfirhöfnum.
Gott er að vita hvar salerni eru og
ef þau eru ekki auðfundin að
hengja upp leiðbeiningar áður en
gestirnir koma.
Í stærri veislum er oft illmögulegt að hleypa gestum strax til
borðs, til dæmis er til
siðs að bíða eftir brúðhjónum áður en gengið
er til sætis og oft byrjar
árshátíð á fordrykk. Það
er því gott að kynna sér
hvernig móttökurými
er háttað og hvort það
er nægilega stórt fyrir
alla gestina, til dæmis
ef brúðhjón tefjast í
myndatöku. Þar er líka
kjörið að hengja
upp borðaskipulag
svo upplausnarástand skapist ekki
þegar gestirnir leita
að sætum sínum.
Skemmtiatriði og ræðuhöld eru
stór hluti af hverri veislu. Til þess
að þau fari vel fram þarf að gera
ráð fyrir „sviði“ þar sem flestir
gestanna geta séð hvað fer fram
og tæknibúnaði eins og hljóð-

TILBO‹
E510 + 128MB X-d minniskort
A›eins kr. 39.900

www.ljosmyndavorur.is

Skipholti 31, Reykjavík, s: 568 0450
Kaupvangsstræti 1, Akureyri, s: 461 2850

nema, hljóðkerfi, sýningartjaldi, geislaspilara og hugsanlega
DVD- spilara. Einnig
getur lýsing skipt
miklu máli. Ef á að
spila á píanó þarf að
hugsa fyrir hljóðfæri. Í brúðkaupum
er oft gert ráð fyrir
að stiginn sé brúðarvals og þá þarf að gera ráð fyrir
dansgólfi. Margir salir eru vel
tækjum búnir og aðalatriðið er að
vita hvað salurinn býður upp á og
upphugsa aðrar leiðir í tíma.
Ef maturinn er ekki á vegum salarins þarf að skoða eldhúsaðstöðu
með tilliti til þess hvað þarf að
gerast þar. Það þarf að vera borðpláss í eldhúsinu og auðvelt að
athafna sig. Einnig er betra að
kynna sér í tíma hvort í eldhúsaðstöðunni er ísskápur, eldavél og
vaskur.
Það borgar sig almennt að athuga
hvernig salurinn er búinn og hvað
er innifalið í leigunni. Leggur salurinn til borðbúnað, bolla og glös?
Starfsfólk í eldhús? Tæknibúnað?
Borð og stóla? Þumalfingursreglan er sú að ekkert er sjálfsagt
annað en fjórir
veggir og þak og
sá sem leigir
þér
salinn
ætti alltaf
að
vera
boðinn og
búinn
að
gefa þér allar
upplýsingar.

M IÐVI KU DAGU R 16. mars 2005
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Kakan mulin yfir höfuð brúðarinnar

Fljótlega verður hægt að skoða
kortin á vefsíðunni smidjan.is en
hér getur að líta nokkur sýnishorn.

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Brúðarvöndurinn og brúðartertan eiga sér langa sögu.

Textinn alltaf persónulegur
Stafræna prentsmiðjan hannar og prentar boðskortin fyrir
stóra daginn.
„Fólk vill gjarnan sjá eitthvað til
að styðjast við og gefa sér tíma til
að skoða áður en það tekur
ákvörðun með boðskortin,“ segir
Þorsteinn Yngvason hjá Stafrænu
prentsmiðjunni í Hafnarfirði.
Strákarnir í prentsmiðjunni hafa
hannað mikið af boðskortum og
tekið saman í bók sem viðskiptavinir þeirra geta fengið með sér
heim til að skoða. „Kortin eru
stöðluð og þarf stundum engu að
breyta nema texta, en textinn er
alltaf persónulegur,“ segir Þorsteinn.
Hann segir að auðvitað sé
alltaf best að gefa sér tíma í þetta,
en hans reynsla er sú að fólk sé
yfirleitt alltaf á síðustu stundu.
„Ef fólk er búið að ákveða kortið

Glæsilegur sparifatnaður

» FASTUR
» PU N KTU R

og ekki er löng biðröð í prentvélarnar er yfirleitt hægt að
afgreiða kortin með tveggja daga
fyrirvara,“ segir Þorsteinn.
„Fólki finnst þægilegt að geta
gengið að hugmyndum að kortum
og flestir styðjast við stöðluðu
kortin. Auðvitað vilja sumir gera
eitthvað öðruvísi,“ segir Þorsteinn.

Þorsteinn Yngvason hjá Stafrænu hugmyndasmiðjunni segir að fólki þyki
þægilegt að hafa önnur boðskort til að
styðjast við.

Hjá Grikkjum og Rómverjum til
forna var brúðarvöndurinn þung
blanda af hvítlauk og jurtum eða
fræjum. Hvítlaukurinn átti að
fæla frá illa anda og jurtirnar og
fræin áttu að tryggja frjósamt
samband milli brúðarinnar og
brúðgumans. Í Póllandi til forna
héldu menn að ef sykri væri stráð
yfir brúðarvöndinn myndi skap
brúðarinnar ávallt vera ljúft.
Annað sem hefur spilað stórt
hlutverk í brúðkaupum er sjálf
brúðartertan. Rómverjar til forna
muldu köku yfir höfuð brúðarinn-

ar sem átti að tákna frjósemi og
gnægð. Í öðrum menningarheimum var hveitikornum, hveiti eða
köku skellt á höfuð brúðarinnar
og mylsnan borðuð til að öðlast
heppni. Bretar bökuðu fullt af
þurru kexi sem hver og einn gestur tók með sér heim eftir brúðkaupið.
Á miðöldum komu gestir með
litlar kökur í veisluna og settu
þær á borð. Brúðurin og brúðguminn reyndu síðan að kyssast
yfir kökunni. Að lokum ákvað
ungur bakari að setja allar þessar
kökuhefðir saman í eina stóra
með kremi og þannig varð brúðkaupstertan til.

Brúðartertur í dag eru ansi ólíkar þeim
sem tíðkuðust hér áður fyrr.

[ 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

500-999 þús.

Getum útvegað allar gerðir af BMW frá
þýskalandi 520 e60 og 525, vel búnum.
Ágúst sími 862 2000 E-mail magnusson@internet.is

Ford F 150 XLT 2004, ek. 17 þ. Toppeintak. Verð 3.170 þ. stgr. engin skipti. S.
863 3060.

VW Passat ‘93, 1,8 beinsk, sk. ‘06. Verð
165 stgr. Uppl. í s. 846 1065.
Hyundai Pony ‘94. Ekinn 152 þús. Verð
120 þús. Uppl. í s. 695 2266.

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

Ódýr Oldsmobile, árg. ‘86. sjálfskipt.
þarfnast lagfær. S: 694-8886.
VW Passat 1.6 Basicline, nýskr. 03/’00,
ek. 51 þ. km., beinsk., vínrauður, vindskeið, húddhlíf o.fl. Glæsilegur bíll! Verð
1.120.000.
LÍTIÐ EKINN ÞESSI.... MMC COLT GLXi,
árg.1997, ek. aðeins 62þ. km. Sjálfskiptur, Álfelgur, Spoiler, ofl. V:550 þ. Bíllinn
er til sýnis og sölu hjá Bílalíf, Kletthálsi
11, (á nýja gríðarstóra bílasölusvæðinu)
S:562-1717. Sjá fleiri myndir á
www.bilalif.is

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

Toyota Avensis 1.8 vvti wagon 2001,
ssk., ek. 70 þ. km, grár. Bílalán 740 þús.
Verð 1490.

Til sölu MMC Lancer ‘89, ek. 124 þús,
ssk. Verðhugmynd 60 þús. Uppl. í s.
695 9149.
BMW 520 iA ‘99. Ekinn 95 þús., steptronic. Verð 1690 þús. S. 862 2000,
magnusson@internet.is. Er til sýnis á
Bílasölu Íslands, Skógarhlíð 26 í s. 510
4900.

VW Polo árg. ‘04, ek. 19 þús. km.
Beinsk., 1,2, CD. Topp bíll. Bílalán 850
þús. Verð 1250 þús. S. 892 7852.

Toyota Yaris mobil, árg. ‘02, ek. 42 þús.
km. Beinsk., spoiler, filmur í rúðum,
samlitir stuðarar, CD, ný nelgd vetrardekk, sumardekk fylgja. Listaverð 900
þús. Bílalán 650 þús. S. 892 7852.

Athugið get útvegað

Allar gerðir af bílum frá Ameríku þar á
meðal Dodge (benz) Sprinter, árgerðir
2005 bæði vörubílum og fólksbílum.
Uppl. í s. 899 3004.
LMC - Hjólhýsi. Mikið úrval Glæsileg
Þýsk hjólhýsi. Nánari upplýsingar gefur
Víkurverk Tangarhöfða 1 sími 557 7720

VW Golf 1400 árg. ‘94 til sölu. Í toppstandi. 2 eigendur frá upphafi. Verð 180
þús. stgr. Uppl. í síma 849 1235.

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

Mercedes Benz 500 SE árg “85” ekin
319.000 Topplúga, leðursæti, cd spilari,
benz felgur. Lakkið er í þokkalegu
ástandi en bíllinn þarfnast viðgerðar.
Sími 869-2440, Siggi
Toyota Yaris árg. ‘01 til sölu, ekinn 74
þús. Tilboð óskast. S. 848 8868.

0-250 þús.
Toyota Landcruiser 100 Vx disel turbo
8/2000, ssk., leður, grár. Verð 4650 þús.

Innflutningur á notuðum og
nýjum bifreiðum frá Þýskalandi.www.bilasolur.is/magnusson

Ódýrir-góðir-nýsk!! Toyota Carina ‘91 og
‘90 ssk., sedan. Corolla sedan ‘89, v. 55
þ. S. 844 6609 & 552 3404.
Bens 190e, árg ‘86, til sölu, ek. 180 þús.
Lítur vel út, ónýt heddpakkning. Uppl. í
s. 869 3804 Sigurður

Til Sölu

Toyota Carina ll árg. ‘91 ek. 160 þús
2000 vél, sjálfskiptur, góður bíll. Verð
170 þús. stgr. Uppl. í s. 864 9333 & 587
4942 Gylfi.

Litla bílasalan
Funahöfða 1, 112 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

Nýr 2005 Ford Mustang GT Premium
4.0 V6 210 Hö, sjálfsk., ABS, hemlar,
álfelgur, hraðastillir, leður, hljómgræjur
með 6 diska magasíni í mælaborði +
MP3 spilara,-ofl. Afhendingartími um 5
til 6 vikur. Fleiri litir fáanlegir. Verð
2.950.000 Ágúst sími 862 2000 e-mail
magnusson@internet.is

Hyundai Accent ‘96, 150 þ. km. 4ra
dyra, ssk. V 240 þ. Renault Clio ‘95, 99
þ. km, 5 dyra, ssk., 1 eigandi. V. 260 þ.
S. 899 1217.
Toyota Corolla si, árg. ‘94, fallegur og
góður bíll. V. 290 þ. Uppl. í s. 659 9696.

1-2 milljónir

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

VW Bora árg. 11/’99, ek. 91 þús. Aukagræjupakki/skjár, X-box ofl. uppá 490
þús. Verð 1.390 þús. S. 867 8548.

Til sölu MMC Colt árg. ‘91, ek. 170 þús.
Nýsk., mjög gott eintak, CD. Uppl. í síma
897 3667.

Chrysler Neon SE 1995. Ek. 112 þús. 2
eigendur. Álfelgur, sumar og vetrardekk,
loftpúðar, rafspeglar, vökvastýri, ABS,
2000cc, 16 ventla, 133 hö. Verð 333
þús. Uppl í s. 892 3669.

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.

Range Rover 4.4I. Árg. 09/’02, ek. 58 þ.
km. Fyrra skráningarland Þýskaland,
ABS, ASR spólvörn, 19” álfelgur, dr.
kúla, ESP, filmur, CD magasín, glertopplúga, GPS og TV, hiti í sætum, hleðslujafnari, hraðastillir, leður, líknarbelgir,
loftkæling, þjónustubók. Bíllinn heitir
HSE en er með öllu því sama og Vouge
típan. Verð 8.200.000 Ágúst sími 862
2000 magnusson@internet.is

Mazda 323 1,8 l ‘91 4X4, ek. 163 þús.,
verð 160 þús. Nissan Almera 4SLX ‘97,
ek. 92 þús. Verð 500 þús. Uppl. í s. 692
4250 & 551 0240.

Toyota Corolla 1600 GLI ‘93. Ekinn 161
þús. Bíll í toppstandi. Uppl. í s. 693
1960.

Nýir og lítið notaðir Grand Cheeroke .
Getum útvegað allar gerðir af nýjum og
lítið eknum Grand Cheeroke, vel búnum. Verð á nýjum 4,7 Limitied kr.
4.590.000. Hemí 5,7 verð 4,790.000.
Ágúst sími 862 2000 E-mail magnusson@internet.is

Nýr M. Benz C180 Elegance. Sjálfsk.
Leður, rafm. í stólum, Fjarlægðarskynjarar, álfelgur, Til sýnis í sýningarsal
okkar. Listaverð: 5.500 þús. Okkar verð:
3960 þús.

Toyota Carina E 2000 cc., árg. ‘95. Ekinn
135. 000 km. Ssk., skoðaður ‘06. Verð
520.000. Uppl. í símum 899 4930 og
898 4929.

Til sölu Ford Mercury Sable árg. ‘90, 8
manna, ek. 118 þús., vél öll yfirtekin
Uppl. í s. 659 3567.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

Bílar til sölu

Opel Astra ‘99. Ekinn 91 þús. Vel með
farinn bíll. V. 730 þús. S. 897 7320.

Tveir ódýrir Galant og Pony Hyundai
Pony ‘94. V. 65 þ. MMC Galant ‘91. V. 85
þús. Báðir skoðaðir. S. 661 3548.

250-499 þús.

Suzuki Grand Vitara 2,5 V6, árg. 06, ‘98,
sjálfsk., dr.beisli, topplúga. Verð 1190
þús. Opið frá kl. 13 til 18 í mars.

VW Polo 16 V árg. 1998 ekinn 86 þús.
topplúga, spoiler, 15” álfelgur. V. 570 þ.
Uppl. í s. 898 1119.

Toyota Corolla Touring árg. ‘91 Sk. ‘06.
Verð 130 þ. Upplýsingar í síma 863
5378.

Toppverð

Landrover Discovery 2.5 Tdi 1998, ssk.,
ek. 188 þ. km. Lán 1,0, verð 1390 þús.

Chervolet Astro árg. 1996, sjálfsk. V6 vél
ek. 80 þ. mílur. V. 690 þ. Uppl. í s. 894
3335.

VW Polo ‘91. 2ja sæta sendibíll. Sk. ‘06.
Nýr startari, ný kúp. og pressa, ný
smurður. Ek. 136 þús. V. 55 þús. Uppl. í
s. 894 0166 & 553 3572.

Ert þú að selja bíl?

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

Ford Escord árg. ‘92, ek. 125 þús., sk.
‘06. Verð 85 þús. Sími 847 0408.
Einstakt tækifæri! Aðeins 75.000 kr. Volvo 740GL 1988 ekinn 230 þ. með skoðun ‘05. Uppl. í s. 661 8722.

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000

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!

Mazda 323, árg ‘89, ek. 145 þús. Góður
bíll. Verð 50 þús. Uppl. í s. 695 5161.

MMC Galant 2,4 ES, árg. 2003, ek. 26
þús. km. CD, rafm. rúðum og fl. Flottur
bíll. Ásett 2390 þús. Tilboð 1790 þús.
staðgr. Uppl. í s. 820 3371.

Algjör gullmoli!!! vw golf ‘94.ekinn
155þ. bíll í toppstandi. verð 230þ.
s.6916318
Legacy station ‘95, ek. 141 þús, ssk.,
álfelgur ofl. Góður stgr. afsl. Verð 430
þús. Uppl. í s. 898 6738.

2 milljónir +

Renault Megane St. ‘99, ek. 85 þús.
Verð ca 400 þús. eða tilboð. S. 696
3210 & 893 4530.
Hyundai Sonata árg. ‘97, ekinn 144 þús.
Beinsk. Listaverð 430 þús. Tilboð 280
þús. S. 898 2128.
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.

Til sölu Ski Doo Grand Touring 470 árg.
1995. Topp eintak. Kerra fylgir, allt klárt
í ferðina! Verð 260.000. Upplýsingar í
síma 894 9994.

Nissan Almera ‘99. 3ja dyra, ek. 179 þ.
Gott eintak. Sparneytinn. Þjónustubók.
V. 295 þús. S. 588 0747 & 699 4864.

Grand Cherokee 4,7L LTD árg. 2000 ek.
45 þús. mílur, Quadra trak, topplúga o.
fl. gott eintak. V. 2.790 þ. Uppl. í s. 894
3335.
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390 þús. út + yfirtaka !

Glæsilegur Subaru Forester S Turbo.
Awd., skr. 07/04, ek. 12 þ., næst sko.
‘07, stór gler topplúga, 5 gíra, cruise, nýr
MP3 Pioneer, 8 ný dekk, 16” álf., og fl.
Áhv. 2.100 þ. 40 á mán. Mjög öflugur,
traustur og nánast nýr bíll. Uppl. í s. 897
7705.

YAMAHA FAZER 600.Á götuna
11.11.04,ek 300 km,186 kg,98 hö,3,4
sec í 100km,hraða.Verð nýtt 977
þús,fæst á 910þús stg.Bílalán,550þ,afb
17 þús.S:8988829

Vinnuvélar

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

Lyftaravarahlutir:

Varahlutir í flestar tegundir lyftara. Keðjur, masturslegur, dekk, gafflar o.fl. Vélaborg Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk, 414 8600, Draupnisgötu
1, 603 Ak, 464 8600.

Bátar

Til sölu Rayser

Mitsubishi Outlander nýskr. 05.03, ek.
28 þús, 4x4, dökkgrár, dráttarkúla, CD.
Verð 1950 þús, engin skipti, S. 8221721.

Yamahaa YZF, 600R árg. ‘95, gott hjól.
Verð 345 þús. Uppl. í s. 893 1030.

FORD EXPLORER SPORT TRAC, árg. 2002.
Ekinn 36 þ.mílur þúsund km. Sjálfsk.,
álfelgur, kastarar, vetrardekk og fl. Tilboð
2400 þús.

KIA GRAND SPORTAGE, árg. 2000, ek. 90
þús. km. 5 gíra, dr. kúla, álfelgur, heilsársdekk, CD og fl. Verð 980 þús. stgr.

PORSCHE CAYENNE S, árg. 2004, ek. 23
þ. km. Sjálfsk., þjófavörn, heilsársd., CD
magasín, 340 hö og fl. Verð 8500 þús.
Ath skipti á ód.

TOYOTA AVENSIS D4D Dísel, árg. 2001, ek.
123 þ. km. Dísel, 5 gíra, CD, sumar + vetrardekk, þjónustub. og fl. Verð 1270 þús.

TOYOTA CARINA E, árg. 1995, ek. 181 þ.
km. Sjálfsk., CD, reyklaus, smurbók, vetrardekk og fl. Verð 480 þús.

TOYOTA COROLLA XLI 1300, árg. 1997, ek.
144 þ. km. 5 gíra, vetrardekk, ný tímareim,
fallegur bíll. Verð 540 þús. Möguleiki á
100% láni til 36 mán.

TOYOTA LANDCR 100 VX, árg. 1998, ek.
162 þ. km. Sjálfsk., álfelgur, filmur, kastarar, dr. kúla og fl. Verð 2990 þús. Ath skitpi á ód.

TOYOTA RAV-4, árg. 1998, ek. 93 þús. km.
Sjálfsk., sumar + vetrard., þjónustubók, álflegur og fl. Verð 1180 þús.

Gul blikkljós - Hálf-vitar;

Blikkljós í miklu úrvali til ásamt festingum. 12 volt/24 volt. Fáanleg með
óbrjótanlegu gleri. Vélaborg Krókhálsi
5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk,
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Ak, 464
8600.

Bílar óskast
Óska eftir bíl á 0-150 þ., helst ekki eldri
en ‘93. Má þarfnast lagfæringar. S. 691
9374.

BÍLAR TIL SÖLU

Nú er rétti tíminn til að panta sér bát
fyrir sumarið. Vandaðir bátar á góðu
verði.www.vatnasport.is s. 822 4060.

Flug
Til sölu hlutur í Geirfugli stærsta flugklúbbi landsins. Verð aðeins 300þús og
aðgangur að 8 mism vélum. Uppl í
síma 821-5373

Til sölu Honda Shadow 750 custon, ek.
3700 km, árg. 2000. Verð 720 þús.
Toppeintak. Uppl. í s. 894 7566.

Jeppar
Hjólbarðar

Engon rotortilt á allar gröfur. Hraðlás
40˚ skekking og endalaus snúningur
Jötunn Vélar ehf Austurvegur 69 Selfoss
s.4800 400 www.jotunn.is

Toyota Hilux 2,4 turbo diesel árg. ‘91,
ek. 222 þ. 38” lengdur, nýlega sprautaður, kastarar, ný uppt. hedd, ný
tímareim, nýtt í bremsum að framan. V.
850 þ. Uppl. í sími 868 8955.

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

Toyota Landcrusier 90 GX Dísel, árg.
‘98, sjálfsk., ek. 108 þús. 7 manna, Cd
og fl. Ásett 2450 þús. Tilboðsverð 1990
þ. staðgr. Uppl. í s. 820 3371.

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.
Aðalpartasalan s. 565 9700, Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.
Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Arctic Cat Sabercat, 700 Ext. Árg. 2004
/140 hö. Ath. skipti á bíl, ódýrari eða á
sama verði. Glæsilegur sleði með bakki,
rafstarti, fjarstarti, töskum, brúsagrind,
hlífðarpönnum og fl. Ek. aðeins 600
km. Uppl. Ólafur 690 0811.

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

Lyftarar

Land Cruiser VX árg. ‘05, 33/35” breyttur. Skipti á ódýrari diesel jeppa. Kostar
nýr 6450 þús. Verðtilboð óskast. Ath.
skipti. Uppl. í síma 824 2884.
Toyota Double Cap ‘95. Ekinn 220 þús.
Toppeintak. Verð 750 þús. Uppl. í s. 897
9829 eða hjá Toyota á Selfossi.

Sendibílar

Varahlutir
Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs.

Óska eftir 50cc skellinöðru, má þarfnast
viðgerðar. S. 421 5978 & 661 6400.

Pajero 3.0 ‘92, 7 manna, ssk., ek. 202
þús., 32”. Ný vatnsdæli og tímareim.
Góður stgr. afsl. Verð 450 þús. Uppl. í s.
898 6738.

4 stk. 13” sumard. á Lancer, Colt og
Charade felgum á 8 þ. 4 stk. 14” á Primeru felgum á 10 þ. 4 stk. 14” dekk á
8 þ. 4 stk. 13” á Lancer og Charade felgum á 8 þ. 4 stk. 15” á Opel Vectra felgum með koppum á 8 þ. S. 896 8568.

Ski Doo MXZ X 440. Árg. 2002, 100 HÖ.
Nýupptekinn mótor, skipt um legur.
Belti 136. 34 mm - CA Pro skíði. Listaverð 580 þ. Tilboðverð 390 þús. Enginn
skipti. Ágúst S. 862 2000. e-mail magnusson@internet.is.

VOLVO V70 R AWD, árg. 2004, ek. 6 þ. km.
TOYOTA YARIS LUNA 1300 VVT-I, árg.
2002, ek. 30 þús. km. 5 gíra, sumar + vetr- Álfelgur, 300 hö, filmur, kastarar, leður, CD
magasín og fl. Tilboð 4650 þús. stgr.
ard., CD, fjarst. samlæsingar og fl. Verð
960 þús.

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu
og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öxulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,
spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.
Opið frá 08.00-18.00 mánudagaföstudaga. Betri vara, betra
verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Partasala Guðmundar Tangarhöfða 2, S.
587 8040. Erum að rífa Mözdu, MMC
og Nissan frá árg. ‘88-’97. Kaupum bíla
til niðurrifs.

VW PASSAT 1,6 COMFORTLINE, árg.
1999, ek. 62 þ. km. 5 gíra, sumar + vetrard., einn eigandi og fl. Verð 960 þús.

JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 5,2, árg.
1996, ek. 200 þ. km. Sjálfsk., vetrard., álfelgur, dr. kúla, kastara, spoiler og fl. Verð 890
þús. Gott lán. 30 þ. á mán. 10 gjaldd. eftir.

BMW 530 TDI TOURING, árg. 2001, ek. 99
þús. km. Dísel, álfelgur, kastarar, CD, 5 gíra,
intercooler og fl. Verð 3200 þús. Ath skipti
á ód.

BMW 530 TD TOURING Dísel, árg. 2001,
ek. 145 þús. km. álfelgur, kastarar, CD,
topplúga og fl. Verð 2860 þús. Ath skipti á
ód.

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laugard. 10-15.

Lyftarahjólbarðar frá
Trelleborg

Til sölu Peugeot Boxer háþekja 320 M
2,5l turbo dísel árgerð 1995, ekinn 122
þús. km. Verð 690.000 kr. staðgreitt.
Sími 892 8340.

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

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Alternatorar-startarar

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

FORD EXPLORER 7 MANNA XLT 4.0, árg. DODGE RAM 3500 V8, árg. 1999, ek. 65 þ.
2002, ek. 86 þ. km. Sjálfsk., 7 manna, 210 km. Sjálfsk., 15 manna, filmur, sumardekk
hö., CD, heilsársdekk, litað gler og fl. Gull- og fl. Verð 1940 þús. Skoða öll skipti.
moli nú á 2.480.- Stgr.

Jeppapartasala Þórðar, tangarhöfða 2,
S. 587-5058. Sérhæfum okkur með
varahluti í Japanska jeppa og Subaru.

BÍLAR TIL SÖLU

FIAT HYMER HÚSBÍLL, árg. 2004, ek. 5 þ.
km. 5 gíra, 5 manna, dísel, CD, sumardekk
og fl. Kostar nýr um 6900 þús. Verð 5500
þús.

Glæsilegur FORD F150 HARLEY DAVIDSSON,
árg. 2001, ek. 51 þ. km. Álfelgur, Cd, kastarar, sjálfsk., spoiler og fl. Verð 3250 þús. Ath
skipti á ód.
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FERÐALEIKUR

bilapartar.is

Nýlegur þriggja sæta sófi úr öndvegi,
dökkbrúnn til sölu, selst á 50 þús. Uppl.
í s. 822 0797.

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

4ra peru flúor lampar 60x60. Uppl. í s.
896 0551.

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Leðurhornsófasett 30 þús. 2 400 Mhz
PC tölvur á 4000 stk., 19” skjár 5000 kr
og 17” skjár á 1000 kr. Ýmis húsgögn á
1000 kr. stk. Uppl. í s. 561 8880 & 698
8718.

Á varahluti í Charade ‘88/’93, Civic ‘91,
Lancer Colt ‘92/’93, Galant ‘90, Corolla
‘92, Sunny ‘92, Micra ‘91, Swift ‘90,
Subaru ‘90, Justy, L300 ‘90, Primera
‘93, Escort ‘88. Hyundai Coupe Turbo
‘93. Kaupi bíla. S. 896 8568.

Lítið notuð AEG þvottavél 1300 snúninga, enn í ábyrgð. Uppl. í s. 555 1341
milli kl. 17-19.
Útskorinn maghony stóll með örmum,
málverk og lp. gullplata til sölu. Uppl. í
s. 694 5281.

Viðgerðir
Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., allar almennar viðgerðir. Sérpöntunarþj.
Varahl. í flestar gerðir bíla og vinnuvéla.
Túrbo ehf. s. 544 2004.
Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikkþjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Íssk. 160 cm m/sér frysti á 12 þ., 140
cm á 10 þ., 120 cm og 85 cm á 8 þ.
Barnakerra á 3 þ. Þríhjól á 3 þ. Stórir alvöruvindhanar. Einnig varahlutir í ýmsa
bíla. S. 896 8568.
Ægilega sumarlegur og sætur sætur í BC skálum á kr. 1.995,- tvenns konar
buxur í stíl á kr. 995,- Misty Laugavegur
178. Sími 551 2070.

Til sölu nýleg sambyggð
Schappach trésmíðavél.
Vélin er sög, þykktarhefill og afritari.
Uppl í síma 894-0082.

Honda Civic GL árg ‘91, ek. 176 þús., sk.
‘04, þarfnast lagfæringa, verð 110 þús.
Einnig ísskápur 160x60x60 verð 15
þús, (sóttur) og hringlaga tekk borðstofuborð 40 cm + tvær framlengingar,
verð 15 þús. S. 564 2067 milli kl. 19-20.

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

Vélar og verkfæri

Óskast keypt

Málarar

Húsaviðhald

Snjóbretti

Óska eftir að kaupa notað snjóbretti fyrir ungling. Sími 845 1963.
Vantar standandi gamla hárþurrku.
Uppl. í s. 663 2008.
Óska eftir mynd eftir Stéfan Frá Möðrudal (Stórval). Uppl. í s. 896 0551.

Til sölu

Verslun

Hljóðfæri
“...er lífstíll” “ teg. Rio úr svörtu lakki
með innleggjum, heilsunnar vegna.
stærðir 37-42 kr. 5.985,-”Misty Skór
Laugavegi 178 S 551-2070.

TÞM

Æfingarrými til afnota ásamt stökum
æfingum.
www.tonastlod.is,
contact@tonaslod.is. Sími 824 3001 &
824 3002.

100% Verðvernd!!!!

Venus erotic store. Nýjar 6 tíma dvd
myndir á 2.990. Spólur 1990. 3 á 5.000.
Egg frá 990. Venus Freyjugötu 1 sími
552 2525. www.venus6.is. Sendum í
póskröfu um land allt.

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

Búslóðaflutningar

Sjónvarp
892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. -húsakl. - öll málningarvinna - háþrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.
Fallegar fermingargjafir. Glæsilegt úrval.
Opið mán.-fös. 10-18 lau. 12-16. Ljós
og Ilmur ehf Bíldshöfði 12. S. 517 2440

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

Til bygginga

Hreingerningar

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

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

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

Ódýr húsgögn

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 12-16
laugardaga. S. 588 4545. Vaxtalausar
léttgreiðslur

Til sölu sófasett, hillusamstæða og
einnig glös með gyllingu. S. 554 2653
og 694 2499.

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru s. 699 3301.

Persneskt teppi 250x3, rautt í grunninn.
Verð 45 þús. Forstofuspegill, unglingadýfa 175x82, gamaldags ljós. Uppl. í s.
562 2059.

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

Garðyrkja
Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til trjáklippinga. Felli tré og klippi runna.
Jónas Freyr Harðarsson, Garðyrkjufræðingur. S. 697 8588.

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

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

Mjólkurhristingur, Mjólkurhristingur
Hamborgarabúlla
Tómasar
Er kólesterólið í hærra
kantinum?
Benecol er fyrir þá sem
vilja lækka kólesteról.
Mjólkursamsalan
Hemlahlutir í bíla
Fálkinn
Áhaldaleiga meistarans.
Sindri.
Legur í bíla
Fálkinn
Rafmótorar – gírmótorar
Fálkinn
Loftræstiviftur
Fálkinn

Fyrsti vinningur gæti orðið
100 milljónir
Víkingalottó

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.

Öðruvísi
fermingarskartgripir
MariElla Skólavörðustíg 12

Bókhald

Fyrsti vinningur stefnir í
50 milljónir og
ofurtölupotturinn í
50 milljónir.
Víkingalottó
Allt að 15% lækkun
kólesteróls með daglegri
neyslu Benecols.
Mjólkursamsalan
Mjólkurhristingur,
mjólkurhristingur,
dásamlegur
mjólkurhristingur
Hamborgarabúllan

Bókhald-skattframtöl-stofnun hlutafélaga KJARNI ehf sími 561 1212 GSM
891 7349.
Reikningshald, skattskil, fjármálaþj.,
stofnun félaga. SMCO- S. 861 8349.

Framtal 2005

Verkfræði -arkitekta og- rafmagnsteikningar, byggingarstjórn. Uppl. í s. 824
7587 & 863 2520 eða ahlverk@simnet.is

Tölvur
Ódýrar tölvuviðgerðir!

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

Sérstök þjónusta fyrir kaupendur og
seljendur fasteigna. Sæki um frest.
Vönduð vinna. Framtalsþjónustan, s.
533 1533.
Skattframtöl-Bókhald-Vsk.& launauppgjör-Ársuppgjör. Ódýr og góð þjónusta.
Sími 692 6910.

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

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.

Móðuhreinsun Glerja !

Er komin móða eða raki á milli glerja?
Móðuhreinsun, Ólafur í 860 1180.
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Tek að mér allt viðhald húseigna. Vönduð vinnubrögð. Áralöng reynsla. Uppl. í
síma 661 4345, Þórður.

Snyrting
Fermingartilboð gelneglur með french
manicure. Uppl. í s. 568 0009.

Spádómar

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.
Bætt heilsa betra útlit og 30-50 þús.
auka á mánuði. Er það eitthvað fyrir
þig? www.hannakristin.is S. 892-4284

Fatnaður
Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breytingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Dýrahald

Alspá 908-6440

www.k-2.is
Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Meindýraeyðing

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Heilsustúdíó

Nýtt!! Fakebake og airbrush
Frábær grenningarmeðferð.
Losum þig við appelsínuhúð, grennum,
stinnum og lagfærum húðslit!

Frír prufutími í Eurowawe

Nudd
Nudd og heilun fyrir stressaða og stirða.
hugurogheilsa.com & S. 866 0007.

Fyrir veiðimenn

Óska eftir skrifstofuherbergi á svæði
101. Fyrir 20 þús. á mán. Birgir S. 660
2260.
Traustir aðilar óska eftir góðu húsnæði
c.a. 60 - 120 fm. í miðbænum helst 101
m. bílastæðum. S. 660 0230.

Snyrting

Spásíminn 902-5055. Tarot - spilaspá Er
við frá 18 - 23

Gisting

Hanna 908-6040

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spilaspá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01.

20% afsláttur af kattavörumDýrabær
Hlíðasmára 9 Kóp. op.má-fös. 13-18
lau. 11-15 s.553-3062. má-fös 13-18,
laugard 11-15.

Spádómar og huglæg hjálp alla daga
hjá Daddý í s. 846 6364. Alltaf þegar
þér hentar.

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.
S. 822 3710.

Aqua detox

Byltingarkennd leið til að
afeitra og jafnvægisstilla
orkustöðvar og frumur
Pantaðu
líkamans kr. 2.800,tíma núna í
6 skipti kr. 14.000,s: 587-3750

Stórhöfða 17 / Sími 587 3750 / visa-euro léttgr.
Opið mán - fös. 9-20 og lau. 10-14

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

Óhamingjusöm/samur? Óþarfi! Notaðu
NLP. Einkatímar. 10-22 Y.Carlsson.

Nýr eigandi

Englakroppar
brúnkumeðferðir.

Fæðubótarefni
Ég;-12 kg/ 8 vikur. Þú;??? Allt er hægt
með Herbalife!! Sigurborg, s. 865 8607.

HEILSA/ÚTLIT

Íbúð til leigu í Barcelona og Menorka.
Laus um páskana. Sími 899 5863.

www.sportvorugerdin.is

Alþjóðleg hundasýning Íshunda verður
haldin helgina 23. og 24. apríl n.k. í
reiðhöll Gusts Kópavogi. Skráningu líkur 22. mars. Upplýsingar um sýninguna
er að fá á ishundar.is eða á skrifstofu félagsins í síma 577 2474.

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

30% Vetrarafsláttur !

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

Rafvirkjun

Atvinna í boði

Hef íslenska hvolpa til sölu, svarta og
hvíta, brúna og hvíta. S. 692 9877.
Ættbókarfærðir Labrador hvolpar til
sölu. Eru til afh. fljótlega. Uppl. í s. 476
0011.
Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Námskeið

Húsgögn

Húsnæði í boði
Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600.
Til leigu glæsil. herbergi, 15 og 30 fm,
að Funahöfða 17a. Þvottah., bað og
eldunaraðst. Í herb. er dyras., íssk.,
fatask., sjónv. og símtengi. S. 862 7950
& 896 6900 e. kl. 16.

Stífluþjónusta
Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýjun og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S.
663 7789.

Herb. á sv105, búið húsgögnum. allt í
eldhúsi, þvottavél, Stöð2, Sýn, 8952138

Herbergi til leigu

Herbergi til leigu í Hafnarfirði. Uppl. í s.
863 0403.

Trésmíði
Húsasmíði frá A-

ÖTökum

að okkur uppsteypu húsa,
glugga og hurðasmíði ásamt ísetningu
og innveggjauppsetningar. Tilboð eða
tímavinna. Uppl. í s. Jón 863 3707 &
Sveinn 892 8413.

Námskeið til pungaprófs, 30 rúmlesta
skipstjórnarréttinda, 4 til 16 apríl.
Kennsla kl. 09 til 16. alla daga nema
sunnudaga. S. 898 0599 & 588 3092.
sigling@mmedia.is. www.siglingaskolinn.net. Siglingaskólinn.

Kennsla
PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennslislögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Önnur þjónusta
Myndbandaþjónusta. CD-DVD-VHSfjölföldun, tökur-klippingar-prentun á
diska. o.m.f.l. Jenna film s. 896 3785.

Falleg 2ja herb. íbúð til leigu við Austurbrún með innbúi laus 1. maí í 4 mánuði. Uppl. í s. 663 7261 & hallgrimsson@swipnet.se
Falleg 80 fm 3ja herb. íbúð á góðum
stað í Kópavogi til leigu. S. 861 5371.

Barnlaus kona óskar e.2ja herb.íb. á
Stór-Rvk.sv.
Langtímaleiga.
Uppl.s:8600609
Einstæður faðir leitar að 2ja til 3ja herb.
íbúð. Vinsamlega hringið í síma 868
8272 e. kl 17.

Ökukennsla
Ásgeir Gunnarson kennir á Peugeot
407, árgerð 2005. Tek einnig í akstursmat og hjálpa við endurtökupróf. Sími
568 7327/862 1756.

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

Óska eftir að leigja ódýrt íbúð/stúdíóíbúð á höfuðborgarsvæðinu, má vera
ósamþykkt. 6638476
Einstæð og reglusöm móðir óskar eftir
góðri íbúð sem fyrst. Greiðslugeta ca 65
þús á mánuði . Uppl. í síma 868-4989

Atvinnuhúsnæði
Hestamennska

Tölvuviðgerðir - Vírushreinsanir - Uppfærslur
Start tölvuverslun, Bæjarlind 1,
Kópavogi.
Sími 544-2350, www.start.is

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

Skrifstofurými til leigu, á svæði 110, góð
sameign, fundarherbergi og eldhús.
Uppl. í s. 895 8285.
Til lgu eða sölu 150 fm atvinnu eða lagerhúsnæði upphitað plan góð innkeyrsluhurð vel staðsett i Mosfellsbæ
uppl í s 897-0630 Axel

Heilsuvörur

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.

Húsnæði óskast
2ja herb. íbúð óskast, aðeins langtímaleiga. S. 699 5643.

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

Tölvur

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Rúm úr kirsuberjaviði 160x200 ásamt
tveimur náttborðum til sölu s.
8475086/6907969

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.
Sími 897 6613. Gísli Steingrímsson. Löggiltur pípulagningarmeistari.

Stífluþjónustan ehf

Ertu að leita að ekta amerísku rúmi?

Vel með farið leðursófasett til sölu. Verð
innan við 30 þús. Upplýsingar í síma
821 2346.

Viðgerðir

Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.

19 fm herb. á 1.hæð m. parketi, sér
svölum, síma og sjónv.tengi. Aðg. að
eldh. baðh. og þvottav. Fyrir vandláta í
104 R. S. 659 9965.

Vegna aukinna verkefna

Vantar okkur hæft kynningarfólk í
Reykjavík, Akureyri og á landsbyggðinni
strax til starfa. Mikilvægt að viðkomandi
hafi ánægju af samskiptum og sé áreiðanlegur og stundvís. Snyrtimennska og
lífsgleði er áskilin. Áhugasamir hafi
samband við Önnu Sigurðardóttir hjá
Kynningu ehf. í síma 586 9000 eða í
gsm 822-1412. Einnig má senda umsóknir á anna@kynning.is.

Bakaríið hjá Jóa Fel.
Okkur vantar hresst og duglegt
starfsfólk í fullt starf í afgreiðslu.
Uppl. á staðnum og í s. 588
8998, 863 7579 Linda Rós. Bakaríið Hjá Jóa Fel, Kleppsvegi 152.

Ræstingar
Við leitum að reglusömu starfsfólki
í ræstingar á svæði 101. Um er að
ræða 2 virk kvöld í viku og annan
hvorn sunnudagsmorgun.
Nánari upplýsingar í síma 861
7271 milli kl. 16 og 19.
Moppan ehf.

Starfskraftur óskast. Framtíðarstarf.
Æskilegur aldur 25-55 ár. Upplýsingar í Efnalauginni og Þvottahúsinu Drífu, Hringbraut 119 Rvk. eða í
síma 562 7740.

Barnavörur

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.

HLJÓÐFÆRI

Tölvuvandamál? Kem á staðinn. Viðurk.
af Microsoft. Mikil reynsla. Ríkharður
898-0690, til kl. 23 alla daga.

Hestaklippur

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

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

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

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

Full búð af nýjum vörum á börn og
unglinga. Róbert Bangsi ...og unglingarnir Hlíðasmára 12, Hverafold 1-3 &
Firði Hafnarfirði. Sími 555 6688.

Hestamenn, nú er rétti tíminn til að
raka undan faxi. Eigum hágæða LISTER
rafmagnsklippur með hleðslurafhlöðu
og 220 voltra. Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Reykjavík,
sími 414 8600, Draupnisgötu 1, 603
Akureyri, sími. 464 860
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FASTEIGNIR

☎ 533 4800
Sverrir Kristinsson, löggiltur fasteignasali

Bollagarðar

Vesturbær – Kópavogi

Laugavegur 182 • 105 Rvík • Fax 533 4811 • midborg@midborg.is
Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

– glæsilegt

Reykás 47

4 svefnherbergi.

Nýkomin í einkasölu falleg og björt og vel skipulögð 130 fm
efri sérhæð með sérinng. 4 svefnherb. í sérsvefnálmu. Þvottaherbergi innaf eldhúsi. Suðursvalir, fallegt útsýni. Bílskúrsplata.
Hiti í innkeyrslu. Stutt í skóla, sundlaug og alla þjónustu.
Góð eign sem vert er að skoða. Verð 24,9.

Góð 74 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í fallegu fjölbýli.
Íbúðin skiptist í flísalagt anddyri, parketlagt hol, þvottahús,
baðherbergi með baðkari og sturtu, flísalagt eldhús með
hvítri innréttingu, parketlagða stofu og svefnherbergi.
Úr stofu er útgengt á skjólgóðan sólpall sem snýr til suðurs.
Á hæðinni er sérgeymsla með hillum. Verð 13,9 millj.

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

Torfufell 27-3 herb.
OPIÐ HÚS
Heimilisfang:
Torfufell 27
Stærð eignar: 78 fm
Fjöldi herb.: 3
Byggingarár: 1972
Brunab.mat: 9 millj.
Verð: 13,2 millj.

Sölufulltrúi :
Ingi Már Grétarsson
s: 821-4644/520-9559
email: ingim@remax.is

2x38 Blaðberar-ny copy

ATVINNA

15:30

Vorum að fá í sölu glæsilegt 190 fm einbýlishús við
Bollagarða á Seltjarnarnesi. Húsið skiptist m.a. í stofu,
borðstofu og fjögur herbergi. Mikil lofthæð. Innbyggður
bílskúr. Vandaðar innréttingar. Stór afgirtur garður með
timburverönd. Glæsilegt hús á eftirsóttum stað.
Verð 47 millj.

Mímisvegur

Eignin skiptist í forstofu, eldhús, baðherbergi,
stofu,og tvö svefnherbergi. Flísar á forstofugólfi og skápur. Parket á stofu. Dúkur á gólfi í
eldhúsi,innrétting hvít . Flísar á í baðherbergi.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG. Á MILLI KL 19-20.

– útsýni

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:
Laus hverfi um helgar.

Mjódd
Guðmundur Þórðarson lögg. fasteignasali

Góður vinnutími! - Verksmiðjustarf
Óskum eftir að ráða fólk til starfa í
verksmiðju okkar, til hefðbundinna
verksmiðjustarfa, góð vinnuaðstaða
og góður vinnutími 8-16. Við erum
framsækið fyrirtæki í örum vexti,
með fjölbreytta starfsemi og getum
boðið möguleika á framtíðarstarfi.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst.
Þeir sem hafa áhuga vinsamlegast sendi upplýsingar um sjálfa
sig (fyrri störf og þess háttar) á
netfangið haukur@vitanova.is

Háseta vantar á Steinunni Finnbogadóttur BA 325 sem stundar netaveiðar
frá Grindavík. Uppl. í s. 852 2388, 863
2692 & 863 6665.
Sérverkefni. 800-1.200 þús. á mán.
Metnaður skilyrði. S. 844 1268.

Smurbrauð/eldhús

Óska eftir starfsmanni í smurðbrauðsdeild bakarameistarans. Vinnutími frá
05-13 virka daga auk þriðja hverja
helgi. Viðkomandi verður að vera á bíl.
Uppl. í s. 897 5470 eða á www.bakarameistarinn.is Starfsmaður verður að
vera stundvís, reglusamur og snyrtilegur.

Vorum að fá í sölu mjög
fallega 3-4 herb. íbúð á
3. hæð í litlu fjölbýli við
Mímisveg í Þingholtunum. Auk þess fylgir 31
fm bílskúr (nýttur sem
stúdioíbúð í dag) Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni.
Suðursvalir. Mikil lofthæð í íbúð. Um er að ræða eitt af
þessu gömlu viðulegu húsum í Þingholtunum.

Smurstöð/Hjólbarðaþj.

Vanur maður á smurstöð og hjólbarðaþjónustu óskast. Um framtíðarstarf er
að ræða. Uppl. í s 562 6066.

Óskum eftir starfsfólki á
kvöldvaktir !!
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

Símadömur óskast!

Rauða Torgið vill komast í samband við
hlýjar og hressar símadömur. Nánari
upplýsingar fást á vefsíðu okkar,
www.raudatorgid.is.

Au-pair

Barngóð au-pair óskast til hálf-íslenskrar fjölskyldu á rólegum og öruggum
stað í Ísrael. Uppl. í síma 697 9191.

Gúmmivinnustofan

Duglegir, helst vanir einstaklingar
óskast á hjólbarðaverkstæði hjá
Gúmmívinnustofunni, Réttarhálsi 2.
Tímabundin vinna. Mögul. á fastráðningu. Hafa samband við Ása í síma 660
0377 eða á staðnum.
Zinkstöðin Hafnarfirði óskar eftir starfskröftum til vinnu. Framtíðarstarf í boði
fyrir rétta aðila. Upplýsingar veitir Ragnar í síma 896 5759 milli kl. 9 & 17.
Verkamenn óskast í byggingavinnu í
Grafarholti. Góður aðbúnaður. S. 892
3207.

Sjómenn ATH!

15.3.2005

Vanur starfsmaður óskast í blómabúð.
Vinnutími frá kl. 10 til 18 eða frá kl. 12
til 20. Uppl. í s. 866 1510.
Viltu vinna við bíla í sumar, ertu vandvirkur með auga fyrir smáatriðum. Góð
laun og bónusar. Sími 692 0617.
Blikksmiðja Gylfa ehf óskar eftir starfsmönnum, a.m.k fram á haust. Uppsetning loftræstikerfa oþh vinna. Hafið samband í s. 567-4222 eða 897-9161. Töluverð vinna framundan.
Starfsmaður óskast á Hjólbarðaverkstæði og smurstöð helst vönum. Einnig
óskum við eftir í tímabundið hlutastarf.
Uppl. í s. 553 0440.

Ræsting Gravarvogur

Vantar fólk í ræstingu í Grafarvogi kl. 811. Ræstir ehf. Umsóknir á netfanginu
rosa@raestir.is og í síma 533 6020.

Ræsting fyrir hádegi

Vantar fólk í ræstingu fyrir hádegi.
Ræstir ehf. Umsóknir á netfanginu
rosa@raestir.is og í síma 533 6020.

Tilkynningar
Stúdentar Háskóla Íslands
tökum þátt í rektorskerfinu, ykkar
absalon stúdent að eilífu.
Gangi ykkur vel

Ræsting

Vantar fólk á skrá fyrir tilfallandi verkefni. Ræstir ehf. Umsóknir á netfanginu
rosa@raestir.is og í síma 533 6020.

Einkamál

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

Argentína Steikhús!

Vantar starfsfólk í uppvask. Kvöldvinna.
Upplýsingar á staðnum, miðvikudag og
fimmtudag, frá 15-18.
Veitingahús í miðbæ Rvk. óskar eftir
starfsfólki. 20 ára og eldri í kvöld og
helgarvinnu. Uppl. í s. 869 6110.

Fín aukavinna!

Vantar fólk á aldrinum 18-70 ára. Í
símasölu frá 18-22 á kvöldin. Uppl. í s.
511 4501 Ístal ehf.
Þetta gæti verið þitt tækifæri. Kíktu
www.velgengni.is Miklir tekjumöguleikar.
Stýrimann með 30 tonna réttindi og háseta vantar á 60 tonna netabát. Uppl. í
síma 847 6631.

Ræsting Gravarvogur

Vantar fólk í ræstingu kl. 9-10. Ræstir
ehf. Umsóknir á netfanginu rosa@raestir.is og í síma 533 6020.

Fundir
Aðalfundur Tryggs

Aðalfundur Tryggs, Hagmunasamtaka
hunda eigenda Verður haldinn á Kaffihúsinu Amokka Borgartúni 21, fimmtudaginn 31. mars n.k. Kl. 20. Efni fundarins hefðbundin aðalfundarstörf, kostning stjórnar, önnur mál. Hvetjum sem
flesta til að mæta. Kv. Stjórnin.
47 ára karlmaður óskar eftir að kynnast
konu sem er raunsæ á lífið og tilveruna.
40-55 ára. Þær sem hafa áhuga sendi
svar til Fbl. merkt “Traustur”.

101-21 Blómvallagata
Og fl.
101-34 Aðalstræti
Og fl.
101-35 Hofsvallagata
Og fl.
101-37 Hólavallagata
Og fl.
101-38 Sólvallagata
101-45 Blómvallagata
Og fl.
101-54 Spítalastígur
Og fl.
103-03 Hvassaleiti
Og fl.
104-03 Laugarásvegur
Sunnuvegur.
104-04 Laugarásvegur
104-07 Langholtsvegur
104-08 Langholtsvegur
104-31 Langholtsvegur
104-32 Kleppsvegur
105-03 Grettisgata
105-04 Háteigsvegur
Og fl.
105-09 Nóatún
Og fl.
105-17 Hamrahlíð
Og fl.
105-18 Barmahlíð
Miklabraut
105-20 Eskihlíð
105-24 Miðtún
Samtún
105-37 Bólstaðarhlíð
Og fl.
105-38 Gullteigur
Og fl.
105-49 Hátún
Miðtún
107-06 Grenimelur
107-10 Dunhagi
Og fl.
107-12 Fornhagi
Og fl.
107-16 Frostaskjól
107-17 Kaplaskjólsvegur
Nesvegur
107-18 Eiðistorg
Og fl
107-28 Nesvegur
Sörlaskjól
108-28 Ljósaland
Og fl
109-19 Klyfjasel
Kögursel
112-01 Bláhamrar
Og fl
112-08 Fannafold
112-09 Fannafold
112-36 Bakkastaðir
113-01 Kirkjustétt
Prestastígur
113-03 Kristnibraut
113-08 Gvendargeisli
113-10 Gvendargeisli
Og fl.
170-03 Selbraut
Skerjabraut
170-05 Fornaströnd
Og fl.
170-07 Hofgarðar
Og fl
170-40 Bollagarðar
170-43 Sæbraut
Sólbraut
200-02 Kópavogsbraut
200-10 Holtagerði
200-15 Hjallabrekka
Og fl.
200-18 Álfhólsvegur
200-21 Aspargrund
Birkigrund

200-22 Grenigrund
Og fl
200-35 Digranesvegur
Víghólastígur
200-36 Skálaheiði
Álfaheiði
200-37 Digranesheiði
Og fl
200-41 Álfhólsvegur
200-47 Brekkuhvarf
Og fl.
200-54 Álfhólsvegur
200-56 Þinghólsbraut
200-57 Bakkabraut
Og fl.r
200-59 Melaheiði
Og fl.
200-60 Bjarnhólastígur
Og fl.
201-08 Laugalind
Og fl.
210-04 Kríunes
Og fl.
210-26 Dalsbyggð
Hæðarbyggð
220-01 Flókagata
Og fl.
220-10 Brunnstígur
Og fl.
220-12 Sólvangsvegur
Álfaskeið
220-17 Hjallabraut
Víðivangur
220-20 Miðvangur
220-24 Skjólvangur
Sævangur
220-30 Hvammabraut
Og fl.
220-32 Hamarsbraut
Og fl.
220-34 Hringbraut
Selvogsgata
220-35 Háihvammur
Stekkjarhvammur
220-39 Háabarð
Og fl.
221-09 Einihlíð
Og fl.
221-19 Háaberg
Traðarberg
225-07 Brekkuskógar
Og fl.
230-02 Bjarnarvellir
Og fl.
230-04 Heiðarholt
230-06 Baldursgarður
Og fl.
230-10 Hringbraut
Og fl.
230-13 Hafnargata
Og fl.
230-14 Austurgata
Og fl.
230-16 Brekkubraut
Og fl
230-18 Eyjavellir
Og fl.
230-20 Garðavegur
Kirkjuvegur
Klapparstígur
230-24 Baldursgata
Og fl
230-25 Vatnsholt
230-26 Bergvegur
Og fl.
240-01 Fornavör
Og fl.
240-02 Heiðarhraun
Og fl.
240-05 Blómsturvellir
Og fl.
240-06 Arnarhraun
Og fl.
240-07 Dalbraut
Og fl.
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Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda
að gera skil nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu
áskorunar þessarar:
Gjöldin eru: Staðgreiðsla og tryggingagjald sem fallið hafa í eindaga til og með 15. mars 2005, virðisaukaskattur
sem fallið hefur í eindaga til og með 5. mars 2005 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er
fallið hafa í eindaga til og með 15. mars 2005 á staðgreiðslu, tryggingagjaldi og virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, vanskilum launagreiðenda utan staðgreiðslu, áfengisgjaldi, launaskatti, bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, slysatryggingagjaldi ökumanna, föstu árgjaldi þungaskatts, þungaskatti skv. ökumælum, viðbótar- og
aukaálagningu söluskatts vegna fyrri tímabila, skemmtanaskatti og miðagjaldi, virðisaukaskatti af skemmtunum, tryggingagjaldi af skipshöfnum ásamt skráningargjöldum, búnaðargjaldi, iðgjaldi í Lífeyrissjóð bænda,
vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum og útflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og verðbótum á ógreitt
útsvar, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjaldi, fisksjúkdómagjaldi, jarðarafgjaldi og álögðum opinberum
gjöldum, sem eru:
tekjuskattur, útsvar, aðstöðugjald, sérstakur tekjuskattur manna, eignarskattur, sérstakur eignarskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, tryggingagjald, iðnlánasjóðs- og iðnaðarmálagjald, þróunarsjóðsgjald,
kirkjugarðsgjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af verslunar- og skrifstofuhúsnæði,
ofgreiddar barnabætur, ofgreiddur barnabótaauki og ofgreiddar vaxtabætur.
Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum
gjaldanna ásamt dráttarvöxtum og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað
gjaldenda.
Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í ríkissjóð er allt að 12.700 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 1.350 kr. og stimpilgjald 1,5% af heildarskuldinni, auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum. Eru gjaldendur hvattir til að gera full skil
sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, áfengisgjald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin
af ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast
við að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á
þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í
þessum tilvikum.
Reykjavík, 16. mars 2005.
Tollstjórinn í Reykjavík
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
Sýslumaðurinn í Keflavík
Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli
Sýslumaðurinn á Akranesi
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
Sýslumaðurinn í Búðardal
Sýslumaðurinn á Ísafirði

Sýslumaðurinn
Sýslumaðurinn
Sýslumaðurinn
Sýslumaðurinn
Sýslumaðurinn
Sýslumaðurinn
Sýslumaðurinn
Sýslumaðurinn
Sýslumaðurinn
Sýslumaðurinn

í Bolungarvík
á Patreksfirði
á Hólmavík
á Siglufirði
á Sauðárkróki
á Blönduósi
á Akureyri
á Húsavík
á Ólafsfirði
á Seyðisfirði

Sýslumaðurinn á Eskifirði
Sýslumaðurinn á Höfn
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Selfossi
Sýslumaðurinn í Vík
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli
Gjaldheimta Vestfjarða
Gjaldheimta Austurlands
Gjaldheimtan í Vestmannaeyjum

ÓSÓTTAR BÚSLÓÐIR
Eigendur búslóða, sem leigðu geymslupláss hjá
Baldri Þorleifssyni að Skeifunni 5, Reykjavík,
eru hér með hvattir til að sækja muni sína sem
allra fyrst og eigi síðar en 10. apríl 2005.
Búslóðirnar hafa verið fluttar í annað húsnæði og
eru hlutaðeigendur beðnir að hafa samband við Eik
fasteignafélag hf. vegna afhendingar þeirra.
Eik fasteignafélag hf. ber ekki ábyrgð á búslóðunum
og mun ekki bæta hugsanlegt tjón á þeim.

FUNDIR

Fræðslufundur
Samtaka lungnasjúklinga,
fimmtudaginn 17. mars.
Kolbrún Ragnarsdóttir fjölskylduráðgjafi kemur og
fjallar meðal annars um aðstandendur lungnasjúklinga og gefur góð ráð. Fræðslufundurinn hefst kl.
20:00 í SÍBS húsinu, Síðumúla 6, gengið inn baka til.
Aðstandendur eru sérstaklega velkomnir.

Aðalfundur SKOTVÍS

Eik fasteignafélag hf. áskilur sér allan rétt til að láta
farga þeim munum sem ekki verða sóttir innan
framangreinds frests eða að láta selja þá fyrir
geymslukostnaði.

verður haldinn fimmtudaginn 17. mars
kl. 20:00 í Ráðhúskaffi.

Eik fasteignafélag hf.

Stjórn SKOTVÍS

Lausar stöður á
Kirkjubæjarklaustri
Staða æskulýðs- og íþróttafulltrúa
Skaftárhreppur er að leita að metnaðarfullum og
dugmiklum einstaklingi með íþróttakennarapróf.
Starfið felst í uppbyggingu á æskulýðs- og íþróttastarfi, umsjón með rekstri íþróttahúss og sundlaugar
ásamt þjálfarastörfum og íþróttakennslu.

Staða grunnskólakennara
Við leitum að áhugasömum kennara í almenna
bekkjarkennslu næsta skólaár. Ýmsar kennslugreinar
koma til greina. Kirkjubæjarskóli á Síðu er grunnskóli með um 70 nemendur. Við skólann er gott og
samhent 18 manna starfslið. Aðbúnaður nemenda
og starfsfólks er góður. Við skólann er m.a. vel búið
tölvuver, sérlega vel búið bókasafn, gott mötuneyti
og þar er starfræktur tónlistarskóli og heilsdagsskóli.
Upplýsingar veita Gunnsteinn R. Ómarsson, sveitarstjóri, í síma 487-4840 eða 893-5940 og Stella Á.
Kristjánsdóttir, skólastjóri, í síma 487-4633 eða 8657440. Upplýsingar um Skaftárhrepp og Kirkjubæjarskóla eru á www.klaustur.is og http://www.kbs.is

Umsóknarfrestur er til 31. mars.
Umsóknir skulu berast á skrifstofu Skaftárhrepps
Klausturvegi 15, 880 Kirkjubæjarklaustur.

Óskum að ráða til starfa:

Vana
byggingarverkamenn
Upplýsingar um störfin og
umsóknareyðublöð á skrifstofu
ÍSTAKS, Engjateigi 7
og í síma 530 2700
á skrifstofutíma kl. 8:15 - 17
www.istak.is

Suðurlandsbraut 22
108 Reykjavík • Sími 590-2200

ATVINNA

Gröfumenn
Vegna mikilla verkefna
framundan óskum við eftir
að ráða vana gröfumenn til
starfa á höfuðborgarsvæðinu.
Viðkomandi þarf að vera stundvís og
reglusamur. Umsóknareiðublöð eru á
heimasíðu fyrirtækisins www.hafell.is
Frekari uppl. eru veittar á skrifstofu
Háfells ehf í síma 587-2300.

Vélstjóri

Vélstjóri óskast á skuttogarann Sólberg
SI 12. Stærð aðalvélar er 1625 kWþ.
Upplýsingar eru veittar í síma 460 5515 og 862 0069.

BAADERMANN (Háseta)
BAADERMAÐUR óskast á frystitogarann
ÞÓR frá Hafnarfirði.
Upplýsingar í símum 555 2605 og 892 2222.
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ICEX-15

3.874

+ 0,43%

MESTA HÆKKUN
Síminn
Og fjarskipti
Fiskimarkaður

[ HLUTABRÉF ]
Fjöldi viðskipta: 377
Velta: 6.068 milljónir

MESTA LÆKKUN

5,00%
4,21%
3,70%

Vinnslustöðin
HB Grandi
Bakkavör

-13,25%
-1,31%
1,23%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 40,40 -0,74% ... Atorka 6,05 –
... Bakkavör 32,20 -1,23% ... Burðarás 13,85 +0,73% ... Flaga 5,45 – ...
Flugleiðir 14,45 +1,05% ... Íslandsbanki 11,85 +0,85% ... KB banki
528,00 +0,57% ... Kögun 58,40 +0,69% ... Landsbankinn 14,90 +0,34%
... Marel 56,50 +0,18% ... Og fjarskipti 4,21 +4,21% ... Samherji 11,50
+2,68% ... Straumur 10,10 – ... Össur 82,00 -

vidskipti@frettabladid.is

nánar á visir.is

Símafrelsi hjá Landsbankanum
Blekið var ekki þornað á samningi um sölu hlutafjár Landsbankans og Burðaráss á hlut þeirra í Og
Vodafone, þegar menn voru farnir að lesa í þessi
viðskipti. Með sölunni eru Björgólfsfeðgar hvorki
eigendur að
símafyrirtæki né
fjölmiðlum. Úr
þeirra hópi
hefur hingað til
verið lítill áhugi
á fjölmiðlaeign,
en Björgólfur
Thor er sem
kunnugt er eigandi að símafyrirtækjum í
Austur-Evrópu.
Ekki hafa þessir
aðilar lýst yfir
áhuga á kaup-

Orpið í sorpið
Fjárfestar tala gjarnan um mikilvægi þess að setja
ekki öll eggin í sömu körfuna. Ein karfa sem er
vaxandi á heimsvísu er sorphirða og endurvinnsla.
Sorpa er byggðasamlag sem sér um sorpeyðingu
fyrir sveitarfélög á höfðuborgarsvæðinu. Hagnaður
Sorpu tvöfaldaðist á milli ára og var 54 milljóna
króna hagnaður af starfseminni. Rekstrarhagnaður
Sorpu batnaði einnig, en eins og á fleiri bæjum
voru gengisliðir hagstæðir vegna styrkingar krónunnar. Afkoman er svo sem ekki til þess að laða
að fjárfesta með himinháar arðsemiskröfur, en
vöxtur er í starfseminni og engin ástæða til að vera
í rusli yfir afkomunni.

Á aðalfundi Kögunar í gær var
samþykkt að greiða þrjátíu prósent arð. Engar breytingar urðu á
stjórn félagsins.
Nikkei hlutabréfavísitalan í
Japan lækkaði um 0,25 prósent í
gær. FTSE í Lundúnum hækkaði
um 0,51 prósent og DAX í Þýskalandi hækkaði um 0,47 prósent.
Verslunarráð heldur í dag fund
á Grand Hótel þar sem rætt verður
um hvort hagkerfið á Íslandi sé að
ofhitna. Fundurinn hefst kl. 08.30.
Framsögumenn eru Vilhjálmur
Egilsson, Sigurjón Þ. Árnason og
Arnór Sighvatsson.

Kaupendur fimmtán prósenta
hlutar í Og fjarskiptum er eignarhaldsfélagið Runnur, en að því
standa Saxhóll, eignarhaldsfélag
Nóatúnsfjölskyldunnar, Bygg sem
er í eigu verktakanna Gunnars
og Gylfa og fjárfestingarfélagið
Primus sem er í eigu Hannesar
Smárasonar, stjórnarformanns
Flugleiða. Þessir aðilar eru
stærstu eigendur Runns og eigendur með Baugi í Húsasmiðjunni. Auk þeirra eru eigendur
Runns, félagið Mogs sem er í eigu
ungra athafnamanna, þeirra
Magnúsar Ármanns og Sigurðar
Bollasonar, sem seldu tískukeðju
Baugs Karen Millen búðirnar og
Vífilfell, framleiðandi Coca Cola á
Íslandi. Magnús er varamaður í
stjórn Og fjarskipta.
- hh

Fjárfestar bíða í startholunum eftir niðurstöðu um
hvernig Síminn mun
verða seldur.
Einkavæðingarnefnd vill ekki
gefa upp hvenær endanleg tilhögun einkavæðingar Símans
verður tilkynnt en Jón Sveinsson,
formaður nefndarinnar, segir að
það sé spurning um daga fremur
en vikur hvenær endanlegar tillögur munu liggja fyrir.
Jón vildi ekki staðfesta hvort
að ráðgjafafyrirtækið Morgan
Stanley hefði skilað endanlegum
tillögum sínum. „Við erum að
kasta á milli okkar ákveðnum
hugmyndum,“ segir Jón.
Heimildir herma að til umræða sé að meta tilboðsgjafa út
frá þremur þáttum. Í fyrsta lagi
því verði sem í boði er. Í öðru lagi

verið litið til framtíðarsýnar tilvonandi eigenda og þá sérstaklega hvaða augum þeir líta starfsemi fyrirtækisins á landsbyggðinni. Þriðji þátturinn sem sagður
er koma til álita er hvort tilboðsgjafar hafi innanborðs aðila með
reynslu og þekkingu á slíkum
rekstri.
Mjög hefur verið rætt um að
fjárfestingarfélagið Meiður undirbúi kaup á Símanum en vitað er
að margir aðrir eru í startholunum og tilbúnir að leggja út í vinnu
við tilboðsgerð um leið og endanleg niðurstaða ríkisstjórnarinnar
um tilhögun sölunnar liggur fyrir.
Hlutabréf í Símanum hækkuðu
í verði í Kauphöll Íslands í dag og
er fyrirtækið nú metið á ríflega
73 milljarða króna á markaði.
Þess ber hins vegar að geta að
einungis mjög lítill hluti hluta- þk
fjárins er á markaði.

UNNIÐ AÐ SÖLU SÍMANS Jón Sveinsson segir að tillögur um einkavæðingu
Símans muni liggja fyrir á næstu dögum.

ENNEMM / SÍA / NM15502

Landsbankinn og Burðarás hafa
selt hlut sinn í Og fjarskiptum,
eiganda Og Vodafone og 365 fjölmiðlanna. Landsbankinn hefur átt
langa samleið með fyrirtækinu
frá kaupum í Íslandssíma fyrir
um fimm árum síðan.
Landsbankamenn telja að vel
hafi tekist til með þetta umbreytingarverkefni. Ekki hafi staðið til
að vera langtímaeigandi í fyrirtækinu. Arðsemin af fjárfestingunni sé ásættanleg.

um á Símanum þegar hann verður einkavæddur,
en salan á hlutnum í Og Vodafone er eins og
handfrjáls búnaður fyrir Burðarás og Landsbankann. Hendurnar eru lausar og seljandinn getur þá
ekki hafnað þeim á þeim forsendum að þeir séu
eigendur í öðru símafyrirtæki.

Í gær var skráð hækkun hlutafjár í Íslandsbanka í kjölfar útgreiðslu arðs sem hluthafar gátu
tekið út í formi hlutafjár.

Tillögur á næstu dögum

Landsbankinn selur
hlut í Og Vodafone
Fimmtán prósenta eignarhlutur Landsbankans
og tengdra fyrirtækja
var seldur í gær. Kaupandi er Runnur félag í
eigu nokkurra fjárfesta.

MARKAÐSFRÉTTIR...

Peningaskápurinn…

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KAUPHÖLL ÍSLANDS

Nú getur þú sent SMS
SMS heimasími
Léttkaupsútborgun:

980

kr.

og 750 kr. á mán. í 12 mán.

Panasonic KX-TCD300
Tiboðsverð: 9.980 kr.

Hægt er að senda og taka á móti SMS. Númerabirting fyrir allt að 30 númer.
Símaskrá fyrir 200 símanúmer og nöfn. Innbyggður hátalari fyrir handfrjálsa
notkun. Dagsetning og tími og raddstýring á 20 númerum.

25% afsláttur
úr heimasíma
í 6 númer
Skráðu þig á siminn.is
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SEGIR ÚTLITIÐ
ERFITT Valdimar
Halldórsson hjá
greiningardeild
Íslandsbanka segir
rekstur sjávarútvegsfyrirtækja
verða erfiðan í ár.

Útlit fyrir
mjög erfitt ár
Sjávarútvegsfyrirtækin eiga erfitt ár fyrir höndum.
Gengi krónunnar heldur áfram að styrkjast.
Útlit er fyrir að rekstur sjávarútvegsfyrirtækja verði mjög erfiður í ár, meðal annars sökum
sterks gengis íslensku krónunnar.
Gengi krónunnar hélt áfram að
styrkjast í gær .
Fram kom í Hálf-fimm fréttum
KB banka í gær að raungengi
gagnvart Bandaríkjadal hafi ekki
verið lægra í þrettán ár og aðrir
gjaldmiðlar hafa einnig lækkað
hratt gagnvart krónunni.
Valdimar Halldórsson hjá
greiningardeild
Íslandsbanka
segir að árið í ár verði erfitt vegna
þess hve sterk krónan er nú. Hann
segir að útlit sé fyrir að gengið
verði áfram sterkt út árið. Í fyrra
var afkoma sjávarútvegsfyrirtækja bærileg en þar réð miklu
bókhaldslegur hagnaður sökum
lækkunar erlendra skulda vegna
jákvæðs gengismunar.
Valdimar segir ólíklegt að slíkt

verði upp á teningnum í ár og því
muni reyna á reksturinn. „Þetta
verður erfitt ár en það hjálpar
sjávarútvegsfyrirtækjunum að
verð á sjávarafurðum er hátt. Það
vinnur á móti því hversu sterk
krónan er,“ segir hann.
Valdimar hefur tekið saman
rekstrarniðurstöður sjávarútvegsfyrirtækja í fyrra og þar kemur
fram að samanlagður hagnaður
þeirra
sjávarútvegsfyrirtækja
sem skráð eru á markaði var 4,4
milljarðar króna. Stór hluti þessa
hagnaðar er hins vegar vegna
jákvæðs gengismunar.
Í samantekt Valdimars kemur
einnig fram að framlegð hjá
Vinnslustöðinni var töluvert hærri
en hjá öðrum skráðum sjávarútvegsfyrirtækjum í fyrra. Að sögn
Valdimars verður þó að taka
tillit til ólíkrar starfsemi fyrir- þk
tækjanna.
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úr heimasíma
Stundum er betra að senda SMS!
Ekki þarf að greiða fyrir SMS
sendingar úr heimasíma
til 1. apríl 2005

800 7000 - siminn.is
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST
JERRY LEWIS (1925 – )
á afmæli í dag.

„Ég hef náð miklum frama þó ég sé
algjör fábjáni.“
Réttu nafni heitir grínarinn heimsþekkti Joseph Levitch. Hann er
frægur fyrir ærslagrín í kvikmyndum, sjónvarpi og skemmtunum, og
hefur verið að síðan á fimmta áratugnum. Lewis hefur safnað fé til
hjálpar fólki sem þjáist af vöðvavisnun, en sjálfur er hann plagaður
af stöðugum bakverkjum eftir að hafa slasast í ærslafengnu
grínatriði á árum áður.

timamot@frettabladid.is

Aldo Moro var rænt í Róm
Þennan dag árið 1978 námu
mannræningjar á brott Aldo
Moro, þingmann kristilegra
demókrata og fyrrverandi forsætisráðherra Ítalíu. Atburðurinn átti
sér stað í bítið í Róm þar sem
tólf mannræningjar vopnaðir
byssum gripu þingmanninn úr bíl
og drápu fimm lögreglumenn
sem fylgdu honum. Moro var á
leiðinni í þinghúsið. Lögregla
setti upp tugi vegatálma og hafði
gætur á útgönguleiðum úr borginni. Þyrlur lögreglu sveimuðu yfir
og sérsveitir lögreglu til höfuðs
hryðjuverkamönnum voru sendar
á flugvöllinn. Öfgafullir vinstrisinnar í Rauðu herdeildinni lýstu

ráninu á hendur sér.
páfa um að láta að
Eftir ránið réðist lögregla
nokkrum kröfum
til leitar á fleiri hundruð
mannræningjanna.
stöðum í Róm, Mílanó,
Átta vikum eftir ránTórínó og víðar í leit
ið fannst svo lík
sinni að forsætisráðherrMoros alsett byssuanum fyrrverandi. Í tvo
kúlum í skotti bíls í
mánuði hélt Rauða herVia Caetani í miðdeildin Moro á leyndum
borg Rómar.
16. MARS 1978
stað í Róm og leyfði
Rauða herdeildin var
honum að senda bréf til fjölvinstrisinnaður hópur hryðjuskyldu sinnar og til stjórnmálaverkamanna sem settur var á
manna þar sem hann sárbað yfir- stofn árið 1970 með það að
völd um að semja við mannræn- markmiði að koma kapítalískum
ingjana um lausn hans.
stjórnvöldum frá völdum á Ítalíu.
Stjórnvöld í Ítalíu á þessum tíma Um miðjan níunda áratuginn var
vísuðu á bug öllum beiðum fjölbúið að handsama og fangelsa
skyldunnar, vina Moros og Páls VI flesta leiðtoga hreyfingarinnar.

1521 Portúgalski sæfarinn
Ferdinand Magellan kemur
til Fillippseyja, þar sem innfæddir drepa hann
nokkrum vikum síðar.
1534 England sker á öll tengsl
við Páfagarð í Róm.
1792 Gústaf II Svíakóngur er
skotinn til bana á grímuballi í Konunglega óperuhúsinu í Stokkhólmi.
1910 Póstskipið Laura strandar
við Skagaströnd.
1980 Eldgos hefst norðan við
Leirhnjúk.
1983 Eigendur Viðeyjar og fulltrúar Reykjavíkurborgar
undirrita samning um kaup
borgarinnar á eynni.
1987 Verkfall Hins íslenska kennarafélags hefst. Kennsla
fellur niður í öllum framhaldsskólum og sumum
grunnskólum; aflýst 31.
mars.

Tímamót: Páll Óskar Hjálmtýsson 35 ára

Jón Jens Guðmundsson, frá Munaðarnesi, Strandasýslu, lést miðvikudaginn 9.
mars.

Ef það kemur logn bý ég til storm

Ragnheiður Jónsdóttir Goldstein, frá
Flatey á Breiðafirði, Melrose, Massachusetts, Bandaríkjunum, lést fimmtudaginn 10. mars.
Magnússína Guðbjörg Nancy Magnúsdóttir, frá Stapa í Vestmannaeyjum,
Kambahrauni 30, Hveragerði, lést föstudaginn 11. mars.
Hjalti Björnsson, Tröllaborgum 23,
Reykjavík, lést laugardaginn 12. mars.
Hjalti Þórðarson, frá Reykjum á Skeiðum, Engjavegi 43, Selfossi, lést laugardaginn 12. mars.
Örn J. Jóhannsson, vélvirki, Höfðastíg 8,
Bolungarvík, lést laugardaginn 12. mars.
Helga Björg Svansdóttir, músíkþerapisti, Malarási 15, lést sunnudaginn
13. mars.
Stefán Valdimar Jóhannsson, frá
Hömrum, Hrísalundi 18, Akureyri, lést
mánudaginn 14. mars.
Þorbjörg Hulda Alexandersdóttir,
Kópavogsbraut 1b, Kópavogi, lést
mánudaginn 14. mars.

JARÐARFARIR
13.30 Helgi Fannar Helgason, Heiðarbrún 2, Stokkseyri, verður jarðsunginn frá Selfosskirkju.

„Mér líður enn þá eins og ég sé
sautján ára,“ segir Páll Óskar
Hjálmtýsson tónlistarmaður en
hann fagnar í dag 35 ára afmæli
sínu. „Ég verð bara að segja að
mín upplifun af fertugsaldrinum
er ekki í takt við þær hugmyndir
sem ég hafði gert mér um hann
áður. Mér hefur aldrei liðið betur á
ævinni og hef aldrei verið forvitnari um lífið og tilveruna. Svo náttúrlega býr maður í yndislegri
borg sem heitir Reykjavík. Í henni
getur maður fengið hugmynd að
morgni og framkvæmt hana að
kvöldi, en það er lúxus sem ég sé
ekki að geti gerst í nokkurri
annarri borg í heiminum.“
Á Páli Óskari er í raun að heyra
að hann sé mesti lukkunnar
pamfíll. „Ég held að leyndarmálið
á bak við að vera 35 ára og líða
eins og 17 sé bara að vinna
skemmtilega vinnu, rækta sambandið við sjálfan sig, rækta sambandið við vini og fjölskyldu,
borða góðan mat, ná átta tíma
svefni á sólarhring og svo stranglega bannað að fara í fýlu. Svo er
náttúrlega líka lykilatriði að
reykja hvorki né drekka, það er
mikilvægt fyrir unga fólkið að
hafa það í huga, taka hvorki fyrsta
sopann, né smókinn.“
Páll Óskar segist þó eiga það til
að ganga dálítið á göfug markmið
um að rækta sambandið við vini
og fjölskyldu vegna þess hve hann

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ANDLÁT

PÁLL ÓSKAR VIÐ SJÁVARSÍÐUNA Í VESTURBÆNUM „Það er um að gera að nota veðurblíðuna til að viðra sig aðeins,“ sagði Páll
Óskar Hjálmtýsson sem býr í göngufæri við sjóinn í Vesturbænum.

Elskulegur eiginmaður minn, pabbi okkar, sonur,
bróðir og mágur,

Gylfi Hauksson
Álfatúni 10, Kópavogi,

lést á heimili sínu mánudaginn 14. mars.
Olga Stefánsdóttir
Dagný Gylfadóttir
Stefán Haukur Gylfason
Brynhildur Olgeirsdóttir
Ástríður Hauksdóttir
Georg Tryggvason
Trausti Hauksson
Alda B. Marinósdóttir
Kjartan Hauksson
Ásgerður Jónsdóttir
Ísak Sverrir Hauksson Guðrún B. Karlsdóttir

hefur mikið að gera. „En þannig
vil ég hafa það þó maður fái svolítið samviskubit yfir að hafa ekki
alltaf nægan tíma. Ég vil alltaf
vera á fullu í vinnu og þannig
hefur það verið lengi. Ef það
kemur logn þá bý ég til storm.“
Þessa dagana er Páll Óskar í
stúdíói að raða saman plötu, sem
hann segir að verði „dansvæn
poppplata þar sem diskóið er ekki
langt undan.“ Hann segir stefnt að
því að klára plötuna í haust, en
leggur þó ekki of mikið upp úr
dagsetningum í þeim efnum.
„Hún á bara að koma út þegar hún
er orðin góð,“ segir hann og er í

augnablikinu að klára lag á plötuna sem hann vinnur í slagtogi við
Trausta Haraldsson, en hann
samdi með Páli lagið sem var
framlag Íslands árið 1997 í
söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. „Með okkur er svo
Jón Andri, félagi Trausta úr
hljómsveitinni Fantasíu. Svo er ég
náttúrlega að reyna að raða
saman stúdíóvinnu með allri hinni
vinnunni. Núna eru árshátíðir í
gangi, Milljónamæringarnir spila
mjög mikið og svo erum við Monika [Abendroth hörpuleikari]
alltaf að spila hér og þar,“ segir
hann, en samstarf Páls og Moniku

hefur haldist allt frá því þau gáfu
saman út plötu í árslok 200. Þau
halda til að mynda saman tónleika
á annan í páskum á Hótel Örk í
Hveragerði. „Svo held ég mín eigi
partí af og til og næsta stóra er
auðvitað Eurovision-partíið mitt á
Nasa 21. maí. Það var æðislegt í
fyrra og mögnuð upplifun, en í
þessum partíum reyni ég að koma
saman sem flestum af íslensku
stjörnunum sem farið hafa út að
keppa fyrir Íslands hönd. Ég verð
plötusnúður og hinir troða upp og
syngja lögin sín,“ segir Páll Óskar
fullur tilhlökkunar, áður en hann
rýkur af stað í stúdíóið. ■

Umhverfisréttur og stjórnarskráin
Ástkær móðir okkar

Birna Björnsdóttir
fv. bankafulltrúi, Hvassaleiti 14, Reykjavík,

lést á Landakotsspítala að kvöldi 14. mars. Jarðarförin auglýst
síðar.
Sigurður Pétur Harðarson, Bjarki Harðarson og Dögg Harðardóttir.

Umhverfisréttur og stjórnarskráin verður umfjöllunarefni
málstofu á vegum Lagastofnunar
Háskóla Íslands og Landverndar í
stofu 101 í Lögbergi milli klukkan
tólf og tvö í dag. Málstofan er opin
og öllum heimil þátttaka.
Ole Kristian Fauchald, dósent
við Óslóarháskóla og sérfræðingur í umhverfisrétti, flytur á ensku
erindi um reynslu Norðmanna af
umhverfisréttarákvæði norsku
stjórnarskrárinnar, sem var tekið
upp árið 1992. Að erindinu loknu
verða pallborðsumræður þar sem
þátt taka Jón Kristjánsson
ráðherra og formaður stjórnarskrárnefndar, Sigurður Líndal

LÖGBERG Lögberg er að finna skammt
sunnan við Aðalbyggingu Háskóla Íslands,
en þar verður í dag málþing um stjórnarskrána á vegum Lagastofnunar Háskólans
og Landverndar.

prófessor, Hjörleifur Guttormsson náttúrufræðingur og Aðal-

heiður Jóhannsdóttir, lektor við
lagadeild Háskólans.
„Ætla má að sú skoðun sé ríkjandi meðal þjóðarinnar að allir
þegnar landsins eigi rétt á að lifa í
heilnæmu umhverfi sem er laust
við hættulega mengun sem spillt
getur lífsgæðum þeirra og eyðilagt heilsufar. Jafnframt telja
Íslendingar líklega almennt að
mikil lífsgæði felist í því að eiga
aðgang að óspilltri náttúru til að
sækja sér lífsfyllingu og unað,“
segir í tilkynningu og talið nauðsynlegt að ræða hvort ákvæði
þessa efnis ættu ekki heima í
stjórnarskrá Íslands, nú þegar
verið er að endurskoða hana. ■

M IÐVI KU DAGU R 16. mars 2005

TÍMAMÓTATILNEFNING Kvikmyndagerð í
Suður-Afríku er í mikilli uppsveiflu um
þessar mundir, en hér að ofan má sjá atriði
úr bíómyndinni „Yesterday“. Þarna eru
suður-afrísku leikkonurnar Leleti Khumalo
(vinstra megin), sem leikur Yesterday, og
Lihle Mvelase, sem leikur dóttur hennar
Beauty. Myndin er sú fyrsta frá Suður-Afríku
sem er tilnefnd til Óskarsverðlauna í flokki
mynda sem ekki eru á ensku.

Ný heimasíða kynnt
á hátíðarfundi
Í tilefni af hundrað ára afmæli
Verzlunarskólans á árinu efndi
skólanefnd skólans til sérstaks
hátíðarfundar í gær sem bæði
nemendur og gestir fjölmenntu á.
Á dagskrá fundarins var meðal
annars umfjöllun um tvo nýja
sjóði. Formaður skólanefndar bar
upp tillögu um stofnun Aldarafmælissjóðs, en markmið hans
er að „styrkja efnilegt ungt fólk
til náms við VÍ og auðga starfsemi
skólans.“ Stefnt er að því að stofnfé sjóðsins verði 100 milljónir
króna á afmælisárinu og fól skólanefndin Þorvarði Elíassyni skóla-

stjóra að ganga frá stofnun sjóðsins fyrir lok aprílmánaðar. Þá
kynnti formaður skólanefndar
stofnun Listasjóðs skólans, en
honum er ætlað að kaupa myndlist, einkum eftir nemendur skólans, með það fyrir augum að
auðga umhverfi nemenda. Keyptum verkum verður svo komið
fyrir í kennslustofum og annars
staðar þar sem prýði þykir að. Í
sjóðinn rennur fé samkvæmt
ákvörðunum skólanefndar og
skólastjóra, auk gjafa sem skólanum kunna að berast í því skyni.
Skólastjóra Verzlunarskólans var

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI
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SKÓLANEFND VERZLUNARSKÓLANS Hátíðarfundur skólanefndar í Bláa sal Verzlunarskólans í gær. Á dagskránni var stofnun tveggja nýrra sjóða; aldarafmælissjóðs og listasjóðs. Þá var opnuð ný og endurbætt heimasíða skólans.

falið að gera drög að stofnskrá
sjóðsins, en hún á meðal annars að
taka á listrænum kröfum til sjóðsstjórnarinnar.

Á fundinum var einnig notað
tækifærið og opnuð ný heimasíða
skólans á slóð hinnar gömlu,
www.verslo.is.

AFMÆLI

-T
Flex
Skrifstofuhúsgögn

Rannveig Pálsdóttir læknir er 53 ára í
dag.
Unnur Dís Skaptadóttir
dósent er 46 ára í dag.

vinnustöðvar

á frábæru verði! 30%

FÆDDUST ÞENNAN DAG
1751 James Madison,
Bandaríkjaforseti.
1787 Georg Simon Ohm,
eðlisfræðingur.
1839 Modest Mussorgsky, tónskáld.
1940 Bernardo Bertolucci, leikstjóri.
1946 Erik Estrada, leikari.
1951 Kate Nelligan, leikkona.
1954 Jimmy Nail, söngvari og leikari.
1955 Isabelle Huppert,
leikkona.

kynningarafsláttur

Flex-T vinnustöðvar (180x180cm)
frá

VEFUR ÁBURÐARVERKSMIÐJUNNAR
Á slóðinni www.aburdur.is er að finna
upplýsingar um hönnunarsamkeppni
Áburðarverksmiðjunnar, en til hennar efndi
verksmiðjan í samvinnu við Ístex og Félag
sauðfjárbænda.

Mark30 skrifstofustólar

Kr. 40.900

Hönnunarsamkeppni

Flex-T er ný lína vinnustöðva
sem Guðrún Margrét Ólafsdóttir
og Oddgeir Þórðarson hafa hannað.
Vinnustöðvarnar eru með þægilegri
handvirkri hæðarstillingu, 0-20 cm
en fást einnig með rafknúinni, stiglausri hæðarstillingu þannig að ýmist
er hægt að sitja eða standa við vinnu.
Nú býðst Flex-T á sérstöku kynningartilboði.

Hæðarstilling á baki

Pumpa til að stilla
stuðning við mjóhrygg
Hæðarstillanlegir
armar
Hallastilling á baki
Hæðarstilling á
setu og baki
Veltustilling á setu og baki

Sleði til að færa setu
fram og aftur
Hægt er að stilla stífleika setu
og baks eftir þyngd notanda

Mark er glæsileg lína skrifstofustóla
fyrir vinnustaði og heimili. Hönnuður
stólanna er Pétur B. Lúthersson.
Hægt er að velja um fjölda lita á
áklæði. Nú bjóðum við þessa stóla
á frábæru verði.

Mjúk hjól

TTT auglýsingastofa /Ljósm.SSJ

„Ullin á nýrri öld“ er yfirskrift
hönnunarsamkeppni
Áburðarverksmiðjunnar, sem efnt hefur
verið til í samvinnu við Ístex og
Félag sauðfjárbænda. Keppnin
snýst um gerð á peysu úr íslenskri
ull þar sem „þema peysunnar á að
vera hið nýja merki Áburðarverksmiðjunnar“, að því er segir í tilkynningu.
Markmiðið með keppninni er
að efla íslenskan prjónaiðnað og
listiðnað, en vinnsluaðferðir við
gerð peysunnar eru frjálsar. Skila
þarf inn peysum í keppnina fyrir
klukkan fjögur síðdegis 5. apríl.
Peysur skulu merktar með dulnefni, en nafn, heimilisfang og
símanúmer á að fylgja í lokuðu
umslagi merktu dulnefninu.
Öllum er heimil þátttaka í
keppninni en fyrir fyrsta sæti eru
70 þúsund króna verðlaun. Fyrir
annað sæti í keppninni eru 40
þúsund í verðlaun og 30 þúsund
krónur fyrir þriðja sætið. Þá eru
sérstök verðlaun fyrir frumlegustu peysuna, flugmiði fyrir tvo á
áætlunarleiðum Iceland Express.
Nánari upplýsingar um keppnina
og tilhögun hennar er að finna á
vefnum aburdur.is.
Verðlaunaafhending fer svo
fram á árshátíð sauðfjárbænda 8.
apríl á Hótel Sögu í Reykjavík, en
7. og 8. apríl verða allar innsendar
peysur sýndar í anddyri hótelsins.

Kr.46.270

Heildarlausnir í skrifstofuhúsgögnum Bæjarlind 8-10 • Sími 510 7300 • www.ag.is
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Aðal leikir dagsins
Oddaleikir í Intersportdeildinni

Það eru þrír rosalegir slagir á dagskrá
í kvöld þar sem ræðst hvaða þrjú lið
fylgja ÍR-ingum í undanúrslit
Intersportdeildarinnar. Þar ber
suðurnesjaslagur Keflavíkur og
Grindavíkur hæst en ekki má búast
við síðri spennu í viðureignum Fjölnis
og Skallagríms og Snæfells og KR.

sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
MARS

13 14

15

16 17 18 19

Miðvikudagur
■ ■ LEIKIR
 20.00 Fjölnir og Skallagrímur
mætast í Grafarvogi í oddaleik í 1.
umferð úrslitakeppni
Intersportdeildar karla í körfubolta.

 20.00 Keflavík og Grindavík
mætast í Keflavík í oddaleik í 1.
umferð úrslitakeppni
Intersportdeildar karla í körfubolta.

 20.15 Snæfell og KR mætast í
Stykkishólmi í oddaleik í 1. umferð
úrslitakeppni Intersportdeildar karla í
körfubolta.

■ ■ SJÓNVARP
 07.00 Olíssport á Sýn.
 07.30 Olíssport á Sýn.
 08.00 Olíssport á Sýn.
 08.30 Olíssport á Sýn.
 17.45 Olíssport á Sýn.
 19.00 Bandaríska mótaröðin í
golfi á Sýn.

 19.50 Intersportdeildin í
körfubolta á Sýn. Bein útsending frá
leik Fjölnis og Skallagríms í í 1.
umferð úrslitakeppni
Intersportdeildar karla í körfubolta.

 22.00 Olíssport á Sýn.
 22.20 Handboltakvöld á RÚV.
 22.40 Formúla 1 á RÚV.
 23.15 World Series of Poker á
Sýn.

LEIKIR GÆRDAGSINS

Enska úrvalsdeildin
CHELSEA–WBA

1–0

1–0 Didier Drogba (26.).
Eiður Smári Guðjohnsen var í byrjunarliði
Chelsea og lék í stöðu fremsta miðjumanns, fyrir
aftan Didier Drogba sem var í fremstu víglínu.
Hann fór af velli þegar stundarfjórðungur var
eftir. Chelsea hefur nú 11 stiga forystu á toppi
ensku deildarinnar þegar níu umferðir eru eftir.

2–2

Heiðar Helguson lék allan leikinn fyrir Watford
Brynjar Gunnarsson tók út leikbann. Jóhannes
Karl Guðjónsson var í byrjunarliði Leicester og
uppskar gult spjald áður en hann var tekinn útaf í
hálfleik.

ROTHERDAM–READING

1–0

ívar Ingimarsson lék allan leikinn fyrir Reading í
stöðu miðvarðar.

GILLINGHAM–STOKE

2–1

Hvorki Þórður Guðjónsson né Tryggvi Guðmundsson voru í leikmannahópi Stoke.

Meistaradeild Evrópu
INTER–PORTO

3–1

1–0 Adriano (5.), 2–0 Adriano (63.), 2–1 Jorge
Costa (69.), 3–1 Adriano (87.),
Inter fer áfram í 8-liða úrslit, vann 4–2 samanlagt

Danski handboltinn
AARHUS–FREDERICIA

> Við skorum ...

Bjóst alls ekki við því að vera valinn

... á fólk til að mæta á einhvern þeirra
þriggja oddaleikja sem eru á
dagskrá 8-liða úrslita
Intersportdeildarinnar í
kvöld. Körfuboltatímabilið á Íslandi er að ná
hámarki og ef almenningur vill sjá körfubolta eins
og hann gerist bestur þá er um að gera
að grípa tækifærið sem gefst í kvöld.

„Já það er óhætt að segja það. segir Kári Árnason, eini
nýliðinn í íslenska landsliðshópnum í knattspyrnu,
aðspurður um hvort það hafi komið honum á óvart
að hafa verið valinn í íslenska landsliðið í knattspyrnu
í fyrradag. Það var þjálfari hans hjá Djurgarden sem
gerði honum kunnugt um valið. „Ég hafði stefnt á að
koma mér inn í landsliðshópinn og sérstaklega eftir
að ég fór í atvinnumennskuna en ég bjóst engan
veginn við því að hljóta hnossið fyrir jafn stóra leiki og
gegn Króatíu og Ítalíu,“ bætir hann við.
Kári er uppalinn hjá Víkingi og stóð lengst af sínum
ferli í því að koma þessu gamla stórveldi upp í
úrvalsdeild á nýjan leik eftir áralangt basl í 1.deildinni.
Markmiðinu var loksins náð á síðasta ári og vakti Kári
strax athygli fyrir góða frammistöðu á sínu fyrsta
tímabili í efstu deild. Hann segir það vissulega vera
mikil viðbrigði að fara frá því að spila eina leiktíð í
efstu deild á Íslandi og standa skyndilega frammi fyrir
því að kljást við stjórstjörnur frá Króatíu og Ítalíu.
„Þetta er stórt stökk en ég tel mig vera tilbúinn til að

32–37

Róbert Gunnarsson skoraði 12 mörk fyrir Aarhus
og var að venju markahæstur í liðinu en Sturla
Ásgeirsson komst ekki á blað. Gísli Kristjánsson
skoraði 6 mörk fyrir Fredericia.

veita þessum köllum einhverja mótspyrnu,“
segir Kári sem reyndar hefur ekki farið
varhluta af því að umgangast stjörnur, eða
kannski væri réttara að segja fallnar stjörnur,
því Ibrahim Ba, fyrrverandi leikmaður AC
Milan og franska landsliðsins, gekk til liðs við
Djurgarden á sama tíma og Kári.
„Við höfum báðir átt fast sæti í liðinu á
undirbúningstímabilinu og það er mikill heiður
að spila við hliðina á honum,“ segir Kári í
kaldhæðnislegum tón. „En ef við tölum í alvöru
þá er Ba mjög flinkur leikmaður og gaman að
spila með honum. En hann hefur misst
mikinn hraða frá þeim tíma sem hann
var í franska landsliðinu og er ekki
sami leikmaðurinn og hann var þótt
góður sé. Eini gallinn á honum er
hversu slakur hann er í sænskunni,“
segir Kári og hlær.

> “This is nothing.
In Iceland we call
this slydda.“
Emil Hallfreðsson
atvinnurmaður hjá
Tottenham lýsir
hugsunum sínum á
bloggsíðu sinni eftir
að æfingaleikur hjá
Tottenham hafði
verið blásin af
vegna veðurs.

Trukkurinn lykill fyrir Grindavík
Fyrstu umferð úrslitakeppni Intersportdeildarinnar í körfuknattleik lýkur í kvöld með þremur oddaleikjum. Fréttablaðið fékk körfuboltaspekinginn Einar Bollason til að spá í spilin fyrir leiki kvöldsins.
Keflavík vann fyrsta
leikinn örugglega, 101-80, en
Grindavík náði að knýja fram
oddaleik með því að vinna í
Grindavík, 87-76. Þar vakti sterk
vörn heimamanna athygli og
fengu Grindvíkingar byr undir
báða vængi fyrir komandi átök.
„Fyrir fólk sem sá leikinn í
Keflavík, hvort sem það var á
staðnum eða heima í stofu, þá er
það alveg með ólíkindum að
Grindavík skuli hafa unnið leikinn
í Grindavík,“ segir Einar Bollason, fyrrum landsliðsmaður og
þjálfari og sérlegur spámaður
Fréttablaðsins. „Manni dettur
helst í hug að Keflvíkingar hafi
haldið að þeir þyrftu ekkert að
mæta.“
Grindvíkingar hafa átt í
töluverðu basli
í vetur og tveir
erlendir leikmenn þurft frá
að hverfa. Þá
varð liðið fyrir
áfalli
þegar
Guðlaugur EyjEINAR BOLLASON
ólfsson ákvað
að hætta að leika með liðinu í mótmælaskyni við stefnu stjórnarinnar hvað varðar erlenda leikmenn.
„Auðvitað samgleðst maður
Grindvíkingum af því að þetta er
búið að vera mjög erfiður vetur
hjá þeim. Það sást vel í leiknum
hvað Helgi Jónas Guðfinnsson er
mikilvægur liðinu og ef Grindvíkingar bera gæfu til að nota þennan
trukk sem Taylor er í miðjunni og
spara skotin fyrir utan geta þeir
gert ýmislegt. Ég sé nú ekki í spil-

KÖRFUBOLTI

unum að Keflavíkurhraðlestin
tapi þessum leik. Liðið missti af
báðum bikartitlunum, náði að vísu
deildarmeistaratitlinum, en ég
held að heimamenn vinni,“ segir
Einar.
Fjölnir fái Val lánaðan
Fjölnir og Skallagrímur mætast í Grafarvogi í kvöld.
„Ég sá Fjölni vinna Skallagrím
í Grafarvogi með tveimur stigum,“ segir Einar. „Ég var búinn að
segja fyrir þann leik að ef
íslensku strákarnir hjá Fjölni
færu að láta meira að sér kveða
myndi liðið vinna. Langbesti leikmaður Fjölnis í þeim leik var
Pálmar Ragnarsson. Það er ekki
bara það að hann hafi skorað 1820 stig eða hvað það var heldur öll
hin litlu atriðin sem ég fylgdist
með. Hann var að skutla sér eftir
boltum út af vellinum, barðist í
fráköstum og var góður í vörninni. Skallagrímur býr yfir meiri
reynslu og ég held að hún skili sér
í sigri. Svo er liðið með gífurlega
öflugan miðherja, George Byrd.
Fjölnismenn þyrftu eiginlega að
fá Val Ingimundarson lánaðan í
svona tvo tíma til að kenna þeim
hvernig á að nota sterkan miðherja því Skallagrímsmenn leita
að honum stanslaust. Ef Fjölnismenn ná ekki að stoppa Byrd er
þetta vonlaust mál.“
Slæmt að missa Steinar
KR sækir Snæfell heim í hreinum úrslitaleik þess einvígis.
„Ég var alltaf mjög taugastrekktur fyrir leiknum í KRheimilinu, enda söng í manni

PÁLMAR RAGNARSSON Einar segir að
hann sé lykilmaður hjá
Fjölni. Í baksýn sést
Steinar Kaldal sem er
úr leik hjá KR.

endurminningin frá því í fyrra
þegar maður sat eins og lamaður
og horfði á Grindvíkingina kjöldraga KR-ingana í DHL-höllinni.
KR-ingarnir komu reyndar mjög
sterkir upp í Grindavík og börðust
hetjulega þar, úrslitin réðust bara
á síðustu sekúndunum. Ég vonast
til að það takist aftur, að KR-ingarnir nái að berja í bumbur og
mæta dýrvitlausir til leiks. En ég
er hræddur um að það verði ekki
nóg. Það er náttúrlega mikið áfall
að missa fyrirliðann, Steinar
Kaldal. Hann skorar kannski ekki

Að hætta eða ekki hætta
UTAN VALLAR

4–0

Bjarni Guðjónsson lék allan leikinn fyrir
Plymouth.

WATFORD–LEICESTER

KÁRI ÁRNASON ER NÝLIÐI Í ÍSLENSKA LANDSLIÐINU: SPILAR VIÐ HLIÐ FALLINNAR STJÖRNU

RÚNAR KRISTINSSON OG
ÍSLENSKA LANDSLIÐIÐ

Enska 1. deildin
SUNDERLAND–PLYMOUTH
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ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON
ÍÞRÓTTAFRÉTTAMAÐUR

Rúnar Kristinsson, leikjahæsti leikmaður íslenska landsliðsins í knattspyrnu frá upphafi, treysti sér ekki til
að taka þátt í komandi landsleikjum
gegn Króötum og Ítölum vegna
veikinda sem hafa hrjáð hann að
undanförnu og meiðsla.
Þessa skýringu gaf hann þótt ellefu
dagar væru í leikinn gegn Króatíu
og nægur tími til að jafna sig á veikindum og meiðslum. Þessa skýringu
gaf hann þótt hann hafi spilað
heilan leik með Lokeren um helgina
gegn Beerschot í belgísku deildinni.
Þetta veltir upp þeirri spurningu
hversu mikinn áhuga Rúnar hafi í
raun og veru á því að spila með íslenska landsliðinu. Rúnar tilkynnti
að hann væri hættur að spila með
íslenska landsliðinu eftir lokaleik
Íslands gegn Þýskalandi í und-

ankeppni EM 2004 í Hamborg 11.
október 2003. Eftir mikla pressu frá
landsliðsþjálfurum ákvað hann að
gefa kost á sér áfram en afþakkaði
þó sæti í hópnum fyrir Manchestermótið í Englandi í byrjun júní á síðasta ári. Hann gaf frá sér tækifæri til
að spila gegn Englendingum þar
sem hann sagðist þurfa á fríi að
halda eftir langt og strangt tímabil
með Lokeren. Að vera á sólarströnd
með fjölskyldunni heillaði hann
meira en að spila gegn enska landsliðinu, sem er án nokkurs vafa
draumur hvers leikmanns.
Hann kom mjög sterkur inn í vináttulandsleiknum gegn Ítölum en
missti síðan af öllum fjórum leikjum
íslenska liðsins í undankeppni HM vegna
meiðsla. Núna treystir
hann sér ekki til að
spila gífurlega mikilvægan leik gegn Kró-ötum
vegna veikinda og
meiðsla en þær afsakanir eru hálfhjákátlegar miðað
við það að hann
hefur spilað
hvern einasta leik
með Lokeren eftir
áramót ef undan

er skilinn leikur í síðustu viku þar
sem hann kom inn á sem varamaður. Ásgeir Sigurvinsson landsliðsþjálfari heldur því hins
vegar fram að Rúnar gefi enn kost á
sér en miðað við skýringar Rúnars
virðist Ásgeir vera að berja hausnum við stein. Hann neitar að horfast
í augu við þá staðreyndina að Rúnar
hefur fengið sig fullsaddan af íslenska landsliðinu en getur einhvern veginn ekki talið í sig kjark til
að koma fram og viðurkenna það.
Nú er ég ekki að segja að val Rúnars sé á nokkurn hátt sérkennilegt.
Hann er á 36. aldursári, hefur spilað
rúmlega eitt hundrað landsleiki og
átt einn glæsilegasta landsliðsferil í
íslenskri knattspyrnusögu. Það er
eðlilegt að menn á hans aldri vilji
frekar eyða sumarfríinu með fjölskyldunni en sautján öðrum knattspyrnumönnum. Hann myndi hins
vegar gera öllum greiða með því að
koma fram í eitt skipti fyrir öll og
segja: „Ég er hættur og hættið
að velja mig í landsliðið. Ég
er búinn að skila mínu og
það er tími til kominn að
aðrir taki við.“ Að hætta eða
ekki hætta – það er spurningin sem Rúnar þarf að
svara. oskar@frettabladid.is

mikið en hann er þeirra foringi
inni á vellinum og örugglega einn
besti varnarmaður deildarinnar.
Það er skarð sem er erfitt að fylla.
Ég get lofað mönnum spennandi
leik en auðvitað er margt sem
mælir með því að Snæfell tapi
ekki tveimur heimaleikjum í röð.
Ég hallast að því að róðurinn verði
erfiður hjá mínum mönnum.
Vörnin, sem hefur ekki verið til
staðar í vetur, virðist vera mætt
til leiks hjá Snæfelli,“ sagði Einar
Bollason að lokum.
smari@frettabladid.is

Körfuboltalið Hauka:

Manciel
kemur aftur
KÖRFUBOLTI
Bandríkjamaðurinn
Michael Manciel, sem lék síðustu
ellefu leiki Hauka í Intersportdeildinni á nýafstöðnu tímabili,
mun að öllum líkindum spila með
liðinu á næsta tímabili í Intersportdeildinni.
Sverrir Hjörleifsson, form a ð u r
körfuknattleiksdeildar
Hauka, staðfesti þetta í
samtali
við
MICHAEL MANCIEL
Fréttablaðið í
gær og sagði að búið væri að gera
munnlegt
samkomulag
við
Manciel, sem skoraði 25,1 stig og
tók 12,5 fráköst að meðaltali í leik.
Sverrir sagði jafnframt að
mikill áhugi væri innan raða
Haukanna að halda Demetric
Shaw en hann kom með ferska
vinda inn í leik liðsins á lokasprettinum. „Hann ætlar að spila í
sumardeild NBA en vonandi
kemur hann aftur – áhuginn hjá
okkur er í það minnsta til staðar.“
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Á HESTBAKI
J ENS EI NARSSON FJALLAR UM HESTA OG HESTAMENNSKU

Að eiga hlut í hesti
Á dögunum var stofnað hlutafélag
um hestinn Ramma frá Búlandi í
Eyjafirði, sem er undan Keili frá
Miðsitju og Lukku frá Búlandi, sem
er sammæðra heimsmeistaranum
og gæðingnum Klakk frá Búlandi.
Hlutirnir eru 50 og er fjórðungur
þeirra seldur. Rammi er á fjórða
vetur og hefur því enn ekki verið
sýndur fyrir dómi en sérstök sýning var haldin fyrir hluthafa síðastliðnu helgi. Folinn kynnti sig mjög
vel, rúmur og hágengur á tölti,
brokkið efnilegt, viljugur og skapgóður. Var ekki annað að sjá á við-

FRÉTTIR AF FÓLKI
yrirhugaðri söngleikjamynd um Wales, með
FCatherine
Zeta-Jones í
aðalhlutverki, hefur verið
frestað vegna lágs gengis
dollarans undanfarið.
Myndin heitir Coming Out
og ætlar Zeta einnig að
framleiða hana ásamt
bróður sínum Lyndon.

ökulið myndarinnar Four
Brothers hefur þurft að beita
T
öllum sínum kröftum til að bægja
ágengum ljósmyndurum frá Sophie
Vergara, sem fer
þar með aðalhlutverkið. Ástæðan er
sú að Vergara er
sögð eiga í ástarsambandi við stórstjörnuna Tom
Cruise og vonast
ljósmyndarnir til
að ná fyrstu myndunum af þeim
saman.
eikarinn Leonardo DiCaprio
eyddi mörgum klukkustundum í
L
að æfa upp tapbrosið fyrir síðustu
Óskarsverðlaunaafhendingu.
DiCaprio var tilnefndur sem besti
leikarinn en tapaði fyrir Jamie
Foxx eins og hann
hafði búist við.
„Það kom mér
ekkert á óvart að
Jamie fékk verðlaunin. En ég vissi
að myndavélarnar yrðu á mér þegar hann fengi verðlaunin þannig
að ég var reiðubúinn. Þeir sem
segjast ekki æfa viðbrögð sín eru
lygarar,“ sagði hann.
andaríska alríkislögreglan, FBI,
hefur lokið rannsókn sinni á
B
morðinu á rappstjörnunni
Notorious B.I.G. sem
var framið 1997. Lengi
voru uppi vangaveltur
um að lögreglumaður hefði átt þátt í
verknaðinum
en FBI fann
engar
sannanir
þess
efnis.
eik- og söngkonan Juliette
Lewis ætlar í tónleikaferð um
L
Bretland í næsta mánuði ásamt
hljómsveit sinni Juliette and the
Licks. Ný stuttskífa sem nefnist
Like a Bolt of Lightning er væntanleg 28. mars frá sveitinni en þann
16. maí kemur síðan stór plata
sem heitir You're Speaking My
Language. Lewis, sem er best
þekkt fyrir hlutverk í myndum á
borð við Natural Born Killers og
Cape Fear, söng eitt lag á síðustu
plötu Prodigy sem hefur notið
nokkurra vinsælda.

stöddum en að þeir væru ánægðir
með fjárfestinguna. Hesturinn
verður að forfallalausu sýndur í
vor og ef fer sem horfir þurfa
menn ekkert að óttast.
Frá því að fyrsta „einkahlutafélagið“ um stóðhest var stofnað,
Ófeigsfélagið (882 frá Flugumýri),
fyrir hartnær aldarfjórðungi hafa
mörg áþekk fylgt í kjölfarið.
Frægast og öflugast er Orrafélagið. Sum félögin lifa góðu lífi en
önnur hafa sofnað út af eða eru lítt
áberandi vegna þess að viðkomandi stóðhestur hefur ekki staðið

RAMMI Rammi frá Búlandi, knapi Ólafur
Örn Þórðarson. Hlutafélag um hestinn var
stofnað fyrir skömmu.

undir væntingum. Forverar einkahlutafélaga um stóðhesta voru

hrossaræktarsamböndin,
sem
voru landshlutaskipt, en stóðhestaeign þeirra heyrir nú nánast
sögunni til.
Aðal tilgangurinn með stofnun
einkahutafélaga (eða áþekkra félaga) um stóðhesta hefur verið, eða
var alla vega sá að tryggja að eftirsóttir hestar væru ekki seldir úr
landi. Eina færa leiðin var að menn
sameinuðust um kaupin. Eini maðurinn á Íslandi sem keypti dýra og
eftirsótta stóðhesta var Sigurbjörn
Eiríksson á Stóra-Hofi, en hann
keypti m.a. þá Náttfara frá YtraDalsgerði og Sörla frá Sauðárkróki
á sínum tíma. Síðari ár hefur hugsunin á bak við kaup á hlutum í stóðhestum breyst nokkuð og er að

hluta til sú sama og þegar fólk
kaupir hlutabréf í fyrirtækjum,
þ.e. að fjárfesta, en einnig vilja
menn tryggja sér aðgang að stóðhesti ef hann skyldi slá í gegn og
ýmsir kaupa hlut í fleiri en einum
hesti. Það hlýtur þó að vera umhugsunarvert hvort þetta borgar
sig .
Stóðhestatískan er mjög sveiflukennd og góður dómur einn og sér
tryggir ekki vinsældir. Hestur sem
er „inn“ í dag getur verið „out“ á
morgun. Það er ekkert gaman að
eiga hluti í stóðhestum ef maður
vill ekki nota þá og aðrir ekki heldur. Þá er betra að eiga hundrað
þúsund kallana á bókinni sinni og
geta valið úr. ■
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Kl. 12.15
Annan hvern miðvikudag eru jafnan haldin í hádeginu svonefnd Hrafnaþing á vegum Náttúrufræðistofnunar Íslands í húsakynnum Möguleikhússins á Hlemmi. Í
dag ætlar Róbert Arnar Stefánsson líffræðingur að fjalla um viðhorf fólks til
minksins.

menning@frettabladid.is

Fjölmiðlalandslag A-Evrópu

EKKI MISSA AF…

Fjölmiðlar gegndu lykilhlutverki í umskiptum þeim sem
fall Járntjaldsins leiddi yfir þjóðfélög austantjaldslandanna
fyrrverandi. Hið nýfengna frelsi undan oki ritskoðunar og
pólitískrar ofstýringar sovéthollra valdhafanna á allri fjölmiðlun ól af sér fjölskrúðuga flóru nýrra miðla.
Í mörgum þessara landa fór þó fljótlega svo, að gömlu
Flokksmálgögnin – stundum með breyttu nafni – festu sig
í sessi sem leiðandi miðlar á hinum nýju tímum, undir
breyttu eignarhaldi og nýrri ritstjórnarstefnu.
Auðunn Arnórsson blaðamaður ætlar að lýsa þessu nýja
fjölmiðlalandslagi Mið- og Austur-Evrópu og þróun þess í
erindi sem hann flytur á Félagsvísindatorgi Háskólans á
Akureyri, sem haldið verður í stofu L201 á Sólborg við
Norðurslóð í hádeginu í dag.
Auðunn hefur sjálfur heimsótt ritstjórnir margra þeirra
dagblaða sem sagt verður frá. Hann lauk MA-gráðu í
sagnfræði og stjórnmálafræði frá háskólanum í Freiburg
im Breisgau í Þýzkalandi 1994 og Master of European
Studies-gráðu frá Evrópuháskólanum í Brugge í Belgíu
1996.

... gamanleikritinu Vodkakúrnum í Austurbæ, þar sem
Helga Braga og Steinn Ármann
fara á kostum. Síðasta sýning er
áætluð á laugardaginn.
... Öxinni og jörðinni, sögu
Jóns Arasonar biskups í Þjóðleikhúsinu, sem gerð er eftir samnefndri bók Ólafs Gunnarssonar. Sýningum er að ljúka.
... tveimur ljósmyndasýningum í Gerðarsafni í Kópavogi,
sem lýkur um helgina. Önnur er
hin árlega sýning Blaðaljósmyndarafélags Íslands, Mynd
ársins, en hin er sýning á ljósmyndum Ragnars Axelssonar.

■ TÓNLEIKAR

TRÍÓ SUNNU GUNNLAUGS Hilmar Jensson, Sunna Gunnlaugsdóttir og Ragnheiður Gröndal flytja angurværa tónlist á Hádegistónleikum í Norræna húsinu.

Sunna fer rólega af stað
Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík
STÓRA SVIÐ

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

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

SEGÐU MÉR ALLT
e. Kristínu Ómarsdóttur
Lau 19/3 kl 20, Su 20/3 kl 20, Fö 1/4 kl 20

AUSA eftir Lee Hall

Su 10/4 kl 20

HÍBÝLI VINDANNA
leikgerð Bjarna Jónssonar eftir
vesturfarasögum Böðvars Guðmundssonar

Í samstarfi við LA.
Su 20/3 kl 20, Su 3/4 kl 20
- Ath: Miðaverð kr. 1.500

AMERICAN DIPLOMACY

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

eftir Þorleif Örn Arnarsson. Í samstarfi við

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

Hið lifandi leikhús.

Fi 21/4 kl 20, Fö 22/4 kl 20, Lau 30/4 kl 20

Fö 18/3 kl 20, Fi 31/3 kl 20, Fö 1/4 kl 20
Síðustu sýningar

HÉRI HÉRASON
e. Coline Serreau

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR

„Þetta er glænýtt band og við ætlum að flytja nýtt efni,“ segir
Sunna Gunnlaugsdóttir djasspíanóleikari, sem verður með tónleika í Norræna húsinu í hádeginu í dag ásamt þeim Hilmari
Jenssyni gítarleikara og Ragnheiði Gröndal söngkonu.
„Reyndar er eitt lag eftir
Hilmar gítarleikara sem er ekki
alveg nýtt, en það flytjum við í
nýjum búningi. Síðan eru tvö lög
eftir Ragnheiði og þrjú eftir
mig.“
Þetta verða fyrstu tónleikar
Sunnu eftir að hún flutti aftur til
Íslands eftir að hafa búið í Bandaríkjunum í meira en áratug.
Heimkoma hennar þykir mikill
fengur í djassgeiranum, því
Sunna hefur um árabil verið í

fremstu röð íslenskra djassleikara. Hún hefur spilað með
eigin kvartett, sem hefur haft aðsetur í New York en farið í tónleikaferðir víða um Bandaríkin
og Evrópulönd.
Hún hefur sent frá sér fjórar
hljómplötur, að mestu leyti með
frumsömdu efni, og hafa þær
allar fengið glimrandi dóma hjá
gagnrýnendum.
Eiginmaður hennar, trommuleikarinn Scott McLemore, hefur
spilað með henni í kvartettinum
og hann er að sjálfsögðu einnig
fluttur til landsins.
„Kvartettinn verður áfram
starfandi, en með hléum,“ segir
Sunna. „Við höfum hvort eð er
mest verið að spila í Evrópu undanfarið og það heldur áfram.“

Nýja hljómsveitin fer rólega
af stað með tónleikunum núna í
hádeginu, sem verða aðeins hálftíma langir.
„Mér fannst gaman að byrja
svona, setja saman nýtt band og
fara rólega af stað. Þessir tónleikar verða svona í angurværari
kantinum. Það verður fínt fyrir
fólk að koma í hádeginu til að
slappa aðeins af.“
Þau Sunna, Hilmar og Ragnheiður hafa fullan hug á að halda
áfram samstarfinu, þótt engu
hafi verið slegið föstu enn sem
komið er.
„Við höfum bara verið að æfa
og prófa okkur áfram með efni.
Það er að koma nokkuð góð mynd
á þetta.“

eftir Agnar Jón Egilsson. Í samstarfi við TÓBÍAS.

Lau 23/4 kl 20, Fö 29/4 kl 20

LÍNA LANGSOKKUR

Fi 17/3 kl 20

Síðasta sýning

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

e. Astrid Lindgren

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur.

Lau 2/4 kl 14 - Aukasýning

Fö 18/3 kl 20 - UPPSELT,

Su 3/4 kl 14 - Aukasýning

Lau 19/3 kl 20 UPPSELT,

Lokasýningar

Su 20/3 kl 21 BREYTTUR SÝNINGARTÍMI!

HOUDINI SNÝR AFTUR

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

Tangóball
Tangósveit Lýðveldisins
Þri. 15/3 kl. 21

Leikfélagið Snúður og Snælda sýnir:

Ástandið

Sögur kvenna
frá hernámsárunum

Fjölskyldusýning um páskana.

Fö 1/4 kl 20 - UPPSELT,

Mið. 16/3 kl. 14.00

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

Lau 2/4 kl 20 UPPSELT,

Mið. 30/3 kl. 14.00

Lau 26/3 kl 15, Lau 26/3 kl 20

Fi 14/4 kl 20, Fö 15/4 kl 20 - UPPSELT

SVIK

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

Takmarkaður sýningarfjöldi

eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Lau 19/3 kl 20, Lau 2/4 kl 20, Lau 9/4 kl 20
Síðustu sýningar

15:15 TÓNLEIKAR - SÓLÓ
Tinna Þorsteinsdóttir

Lau 19/3 kl 15.15

Börn 12 ára og yngri fá frítt í
Borgarleikhúsið í fylgd fullorðinna
- gildir ekki á barnasýningar

mögnuðfjölskyldusýning!

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

Miðasala í síma 568 8000
www.HOUDINI.is
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■ BÆKUR

■ ■ TÓNLEIKAR

Norðmenn hrósa Arnaldi
Bók Arnaldar Indriðasonar, Grafarþögn, fékk nýverið prýðisgóða
dóma á heimasíðum norsku dagblaðanna Aftenposten og Bergens
Tidende og á vef norska ríkisútvarpsins, NRK.
Bókin fær fullt hús hjá Aftenposten þar sem segir að um meistaralega skrifaða glæpasögu sé að
ræða. Þar kemur fram að Arnaldur
sé fyrsti íslenski glæpasagnahöfundurinn sem eitthvað hafi kveðið
að. Gagnrýnandinn minnist sérstaklega á það hve vel Arnaldi
takist að tengja saman tímabilin
tvö sem sagan nái til og hve

persónurnar séu raunsæjar og
eðlilegar.
Gagnýnandi Bergens Tidende
segir að Arnaldi hafi með Grafarþögn enn á ný tekist að búa til vel
stílfærða og trúverðuga glæpasögu og að þessi hafi sérlega
dapurlegan undirtón.
Að sögn norska ríkisútvarpsins
eru samtölin vel skrifuð og dýpka
skilning lesenda á Íslandi og
óvæginni náttúru landsins. Bætir
gagnrýnandinn því við að það sé
slæmt að þurfa að bíða í fjögur
eftir því að svo góð íslensk skáldsaga komi út á norsku.

 12.30 Tríó Sunnu Gunnlaugs
píanóleikara flytur rólega tónlist á
Háskólatónleikum í Norræna húsinu. Með henni spilar Hilmar Jensson á gítar og Ragnheiður Gröndal
syngur.

 22.00 Sönghópurinn Reykjavík 5
syngur á Næsta bar ásamt meðleikurum.

■ ■ FYRIRLESTRAR
 12.15 Róbert Arnar Stefánsson,
líffræðingur á Náttúrustofu Vesturlands, flytur fræðsluerindi: „Eru viðhorf til minksins á rökum reist?“, á
Hrafnaþingi Náttúrufræðistofnunar,
í sal Möguleikhússins á Hlemmi,
Reykjavík.

■ ■ FUNDIR
 12.15 Ole Kristian Fauchald
flytur erindi á málstofu um umhverfisrétt og stjórnarskrána, sem
haldið verður í Lögbergi, stofu 101,
á vegum Lagastofnunar HÍ og Landverndar. Að loknu framsöguerindi
verða pallborðsumræður með þátttöku Jóns Kristjánssonar, Sigurðar
Líndal, Hjörleifs Guttormssonar
og Aðalheiðar Jóhannsdóttur.
Upplýsingar um viðburði og sýningar sendist á hvar@frettabladid.is ekki síðar en sólarhring fyrir
birtingu.
ARNALDUR INDRIÐASON Grafarþögn virðist falla ákaflega vel í kramið hjá Norðmönnum.

,h22921=2(0-78%6/-8)/8Ï6#

Galdrar og goðsagnir
Rumon Gamba, listrænn stjórnandi SÍ, vill með þessum tónleikum laða fram töfraveröld ævintýra, goðsagna og galdra og
víst er að efnisskráin býður upp á slíka veislu. Einleikarinn,
Liene Circene, hefur áður leikið á Íslandi og fékk þá einróma
lof gagnrýnenda. Nú leikur hún í fyrsta sinn með Sinfóníunni.
Græn tónleikaröð #4

HÁSKÓLABÍÓI, FIMMTUDAGINN 17. MARS KL. 19.30
FÖSTUDAGINN 18. MARS KL. 19.30
Hljómsveitarstjóri ::: Rumon Gamba
Einleikari ::: Liene Circene
Engelbert Humperdinck ::: Forleikur að óperunni Hans og Gréta
Anatolíj Ljadov ::: Baba Jaga
Anatolíj Ljadov ::: Töfravatnið
Pjotr Tsjajkovskíj ::: 1. og 3. þáttur úr ballettsvítunni Þyrnirós
Franz Liszt ::: Dauðadans fyrir píanó og hljómsveit
César Franck ::: Les Djinns fyrir píanó og hljómsveit
Richard Wagner ::: Skógarþytur úr óperunni Siegfried
Gustaf Holst ::: Perfect Fool Ballet

1=2(0-78%3+,h2292%67:-ê*362Å1
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WOMTYPEKXQIëLPMëWNzREJEëEPRjQWOVjJVEQLEPHWWOzPE
9QWONIRHYVWOYPYZIVESVëRMVjVESKLEJEPSOMëJVEQLEPHWWOzPE
RjQMIëEIMRMRKYQuEPQIRRYQKVIMRYQ
*]VVEMRRX}OYTVzJJIVJVEQPEYKEVHEKETVuP
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Háskólabíó vi› Hagatorg I Sími 545 2500 I sinfonia@sinfonia.is I www.sinfonia.is

Viltu vinna risapáskaegg?
Taktu ﬂátt í skemmtilegum páskaleik á isb.is og ﬂú gætir unni› eitt af hundra›

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

páskaeggjum númer 4 frá Nóa-Síríusi e›a risaegg.

www.isb.is

400 kr.
í bíó!*

HUGSAÐU STÓRT

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.

Sýnd kl. 5, 8 og 10.50

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

III
ar Wars EP
ATH: Nýja St msýnt á undan
fru
sýnishornið
myndinni!
+++
J.H.H. kvikmyndir.com

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20 B.i. 16

+++ S.V. MBL

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30
Hlaut
Óskarsverðlaun
fyrir besta
handrit

+++ S.V. MBL
+++
J.H.H. kvikmyndir.com

++++
S.V. MBL
+++++
Þ.Þ. FBL
GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

++++Ó.Ö.H. DV
+++S.V. Mbl

Sýnd kl. 8 og 10.15 B.i. 14

++++Ó.Ö.H. DV
+++S.V. Mbl

Sýnd kl. 8 og 10.15 B.i. 14

Sýnd kl. 4 og 6 m/ísl. tali
Sýnd kl. 3.50 m/ensku tali
SÍMI 564 0000

Sýnd kl. 6 Síðustu sýningar

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 14

*Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

SÍMI 564 0000

■ DANS

Rændi konu í
biðröð hjá
Mæðrastyrksnefnd
Berglind Guðmundsdóttir
dæmd í 4 mánaða fangelsi
– hefur þú séð DV
DV í dag?

BREIKDANS Það vantaði ekki tilþrifin þegar keppt var í breikdansi um helgina.

Breikarar Íslands valdir
Íslandsmeistarakeppnin í breikdansi var haldin á sunnudaginn
var í Árbæjarþreki. Keppt var í
byrjendaflokki og framhaldsflokki og í hvorum flokki var
keppt í einstaklingsdansi og hópdansi. Grétar Berg Þorláksson er
einn meðlima breik-hópsins 5th
Element sem stóð að keppninni.
„Það var mjög góð þátttaka og alls
voru keppendur þrjátíu og sjö.
Mætingin var góð og yfir hundrað
manns fylgdust með keppninni.“
„Sigurvegarar
keppninnar
voru því fjórir. Í einstaklingskeppni byrjendaflokks sigraði
strákur að nafni Steinn, í framhaldsflokki sigraði Ýmir Grönvold, í hópakeppni byrjenda-

flokks sigraði hópur sem kallar
sig 220 B Girls og í framhaldsflokki sigraði hópurinn Zero
Gravity Crew.“
Aðspurður hvort breik-senan
sé
umfangsmikil
hérlendis
kveður Grétar svo ekki vera. „Nei
það eru ekki nógu margir sem
stunda þetta áhugamál hérna. En
við í 5th Element erum alltaf að
reyna að vekja athygli fólks á
greininni og stöndum oft að
keppnum og skemmtunum.“
Krakkarnir í 5th Element
hópnum eru á öllum aldri og
yngsti meðlimurinn er 13 ára.
„Elsti meðlimur hópsins er 32 ára
og það er því fólk á öllum aldri
sem stundar íþróttina.“

■ FÓLK

Izzard hló að Hugleiki
Hugleikur Dagsson er einlægur
koma bókinni í hendur spugarans
aðdáandi breska uppistandsgrínen hún átti fund með honum bakarans Eddie Izzard og sá
sviðs fyrir skemmtunina.
sér leik á boðri þegar
Það er skemmst frá því
Izzard skemmti landanaum
að segja að Izzard kolféll
á Broadway í síðustu viku
fyrir bókinni og einlægri
og ákvað að reyna að færa
kveðjunni, „Eddie Izzard.
kappanum eintak af bók
You are very nice“, sem
sinni Our Prayer.
Hugleikur skrifaði á
Hugleikur er mest seldi
saurblaðið.
myndasöguhöfundur lands- HUGLEIKUR
Viðtal Þóru við Izzard
ins en bækur hans Elskið DAGSSON
verður sýnt í Ópinu í
okkur, Drepið okkur og
kvöld en þegar slökkt
Ríðið okkur hafa selst eins og hafði verið á tökuvélunum gaf
heitar lummur. Í Our Prayer
Izzard sér tíma til að blaða í bókhefur hann tekið saman bestu söginni og skemmti sér konunglega
urnar úr Elskið okkur og Drepið
yfir gríni Hugleiks. Það þarf auðokkur og snarað þeim á ensku.
vitað ekki að fjölyrða um það að
Hann hafði áritað eintak meðferðHugleikur er í sjöunda himni yfir
is þegar hann fór á skemmtun Izzviðtökunum enda er vart hægt að
ard á fimmtudaginn og fékk Þóru
hugsa sér öruggari gæðastimpil
Tómasdóttur í Ópinu til þess að
en hlátrasköll sjálfs Eddie Izzard.

[ Mál Michael Jackson ]

MICHAEL JACKSON Popparinn á í harðvítugu dómsmáli um þessar mundir.

Sagði Jackson
saklausan
Pilturinn sem hefur sakað Michael Jackson um kynferðislega
misnotkun sagði fyrir rétti að
hann hefði sagt kennaranum sínum tvisvar sinnum að popparinn
hefði ekkert gert sér.
Pilturinn, sem er 15 ára, sagðist hafa séð fyrir sér bjarta framtíð með Jackson sem læriföður
sinn. Þegar hann þurfti að flytja í
burtu frá búgarði Jackson, Neverland, vegna krabbameins síns
vildi hann vera þar áfram. Saksóknarar halda því aftur á móti
fram að Jackson hafi gefið piltinum áfengi og misnotað hann kynferðislega á búgarðinum árið
2003.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

COLDPLAY Hljómsveitin Coldplay gefur á
næstunni út sína þriðju plötu.

X&Y kemur
6. júní
Nýjasta plata Coldplay, X&Y,
kemur út hinn 6. júní næstkomandi. Fyrsta smáskífulag plötunnar, Speed of Sound, kemur út 23.
maí og fer það í spilun á útvarpsstöðvum 18. apríl.
Tvær fyrstu plötur Coldplay;
Parachutes og A Rush of Blood to
the Head, hafa selst í yfir 16 milljónum eintaka. Hér á landi hafa
báðar plöturnar náð gullsölu;
Parachutes hefur selst í 8.500 eintökum og A Rush of Blood to the
Head í 6.000 eintökum.
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Þegar raunveruleikinn verður óraunverulegur

FREYR GÍGJA GU N NARSSON VELTIR FYRIR SÉR LEIKINNI ÚTGÁFU AF RÉTTARHALDINU YFIR MICHEAL JACKSON

20.00

Keppni
Gettu betur. Seinni úrslitaþáttur spurningakeppni framhaldsskólanna en spyrill er Logi
Bergmann Eiðsson.

úr alvarlegu dómsmáli í
skemmtiefni? Mér var allavega
hlátur í huga þegar ég sá sömu
eftirhermuna leika Jackson og
lék hann í Scary Movie þrjú.
Fátt minnir á raunveruleika í
kringum réttarhald Jacksons og
ekki er leikin útgáfa af því á það
bætandi. Kannski er það líka best
að sem fæst minni á raunveruleika í kringum Jackson þar sem
milljónir aðdáenda hans myndu
sennilega tapa sér ef þeir gerðu
sér grein fyrir því að hann væri
fyrir rétti. Ef til vill er þetta
greiðvikni við þá. Þegar þeir
slökkva á sjónvarpinu líður þeim
eins og franska heimspekingnum
sem kom út úr Disney-landinu og
gerði sér grein fyrir raunveruleikanum.

▼

▼

JACKSON KEMUR TIL
RÉTTARHALDSINS
Leikin útgáfa af málaferlunum veldur því að
raunveruleikinn brenglast.

allar helstu fréttastofur með fulltrúa sína á svæðinu og búa til
sannkallaðan fjölmiðlasirkús í
Santa Barbara. Engin sjónvarpsstöð gerir þessu þó betri skil en
afþreyingarsjónvarpsstöðin E!.
Ekki er nóg með að þáttarstjórnandinn sitji með þrjá lögfróða
menn til þess að kryfja framvindu og málavexti réttarhaldsins til mergjar, heldur er það líka
leikið. Það er meira að segja
hægt að kynnast leikurunum á
heimasíðu sjónvarpsstöðvarinnar!
Mér varð því hugsað til
franska heimspekingsins þegar
ég horfði á leikna útgáfu af réttarhaldinu. Var tilgangurinn einhver annar en sá að gera það svo
óraunverulegt, að það breyttist

▼

Þú færð BTnet í verslunum BT á höfuðborgarsvæðinu eða í síma 588-1234 og við sendum forstilltan BTnet búnað heim til þín. Nánar á www.btnet.is

Franskur heimspekingur sagði,
að einn tilgangur Disney-landsins
væri að hjálpa okkur að greina
óraunveruleika frá raunveruleika. Þegar við kæmum út úr
óraunveruleikalandinu myndi
raunveruleikinn
blasa svo
greinilega við
okkur.
Fá mál hafa
vakið jafn mikla
athygli fjölmiðla og
réttarhaldið yfir
Micheal Jackson.
Að sjálfsögðu eru

21.20

20.00

Gaman
William and Mary. Breskur gamanmyndaflokkur
um skötuhjú sem virðast eiga fátt sameiginlegt.

Spjall
Fólk – með Sirrý. Sirrý fær góða gesti í heimsókn
og fjallar um lífið og tilveruna.

SJÓNVARPIÐ

SKJÁREINN
6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Disneystundin 18.01 Stjáni (12:26) 18.23 Sígildar teiknimyndir (24:42)

extra

22.00
22.20
22.40

23.05 Gleymd snilldarverk 0.00 Mósaík 0.35
Kastljósið 0.55 Dagskrárlok

Mary 2) Breskur gamanmyndaflokkur
um skötuhjúin William og Mary. Hann
er útfararstjóri og hún ljósmóðir. Þau
virðast eiga fátt sameiginlegt en vegir
ástarinnar eru óútreiknanlegir. Aðalhlutverk leika Martin Clunes og Julie
Graham.
22.10 Oprah Winfrey
22.55 Question of Privilege Fjórir ungir menn
sleppa fram af sér beislinu með
hörmulegum afleiðingum. Mál félaganna endar í dómsal en þeirra kann
að bíða löng fangelsisvist. Málareksturinn vekur athygli, ekki síst fyrir náin
tengsl sækjanda og verjanda sem
þurfa að takast hart á um sannleikann. Bönnuð börnum.

0.30 The Mighty 2.10 Fréttir og Ísland í dag
3.30 Ísland í bítið (e) 5.05 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

3.699 kr.
á mánuði allt innifalið

• • Kynntu þér málið á www.BTnet.is
eða hringdu í síma 588-1234!

hverjum virkum degi verður boðið
upp á aðgengilegt og skemmtilegt
fasteignasjónvarp. Skoðað verður
íbúðarhúsnæði; bæði nýbyggingar og
eldra húsnæði en einnig atvinnuhúsnæði, sumarbústaðir og fleira og boðið upp á ráðleggingar varðandi fasteignaviðskipti, fjármálin og fleira. Umsjón hefur Hlynur Sigurðsson.
19.30 Everybody Loves Raymond (e)
20.00 Fólk – með Sirrý Sirrý tekur á móti
gestum í sjónvarpssal og slær á létta
jafnt sem dramatíska strengi.
21.00 America's Next Top Model Leitin að
þriðju ofurfyrirsætunni er hafin og að
þessu sinni keppa 14 gullfallegar
stúlkur um hinn eftirsótta titil Næsta
ofurfyrirsætan. Sem fyrr er það ofurfyrirsætan Tyra Banks sem hefur umsjón með þættinum.
22.00 Law & Order: SVU
22.45 Jay Leno

23.30 Queer Eye for the Straight Guy (e)
1.00 Þak yfir höfuðið – fasteignasjónvarp (e)
1.10 Cheers – 1. þáttaröð (8/22) (e) 1.35
Óstöðvandi tónlist

OMEGA

STÖÐ 2 BÍÓ

ADSL áskriftapakkar frá

19.15 Þak yfir höfuðið – fasteignasjónvarp Á

▼

Umsjónarmenn eru Kristján Ingi
Gunnarsson, Ragnhildur Steinunn
Jónsdóttir og Þóra Tómasdóttir og um
dagskrárgerð sjá Helgi Jóhannesson
og Elísabet Linda Þórðardóttir.
Regnhlífarnar í New York (9:10) Þáttaröð um bækur. Umsjón þáttarins annast Þorsteinn J. og Sigurður G. Valgeirsson. Framleiðandi er Bæjarútgerðin ehf. í samvinnu við Sjónvarpið.
Textað á síðu 888 í Textavarpi.
Tíufréttir
Handboltakvöld
Formúla 1 Gunnlaugur Rögnvaldsson
fjallar um keppni kappakstursgarpanna
í Formúlu 1.

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.00 Strákarnir
20.30 Medium (1:16)
21.20 William and Mary (1:6) (William and

▼

18.30 Líló og Stitch (23:28) (Lilo & Stitch)
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Gettu betur (6:7)
21.00 Óp Þáttur um áhugamál unga fólksins.

21.25

2GB niðurhal

17.50 Cheers – 1. þáttaröð (8/22) 18.20 Innlit/útlit (e)

land í dag

▼

All
pakka taf bestu
rnir
og eng ! Allt innifali
ð
in auk
agjöld
!

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00 Two
and a Half Men (e) 13.20 The Osbournes (e)
13.40 Whose Line is it Anyway 14.05 Idol –
Stjörnuleit (e) 16.00 Horance og Tína 16.25
Könnuðurinn Dóra 16.50 Smá skrítnir foreldrar
17.15 Tracey McBean 17.25 Snjóbörnin 18.18 Ís-

7.00 Everybody loves Raymond (e) 7.30 Fólk
– með Sirrý (e) 8.20 The Swan (e) 9.10 Þak
yfir höfuðið – fasteignasjónvarp (e) 9.20
Óstöðvandi tónlist

6.00 The Rookie 8.05 See Spot Run 10.00
Strike 12.00 Legally Blonde 14.00 See Spot
Run 16.00 Strike 18.00 The Rookie 20.05
Legally Blonde 22.00 Old School (Bönnuð
börnum) 0.00 All Over the Guy (Stranglega
bönnuð börnum) 2.00 Born Romantic
(Bönnuð börnum) 4.00 Old School (Bönnuð

AKSJÓN

8.00 Ron P. 8.30 Ísrael í dag 9.30 T.D. Jakes 10.00
Joyce M. 10.30 Acts Full Gospel 11.00 Miðnæturhróp
11.30 Um trúna 12.00 Freddie F. 12.30 Billy G. 13.30
Í leit að vegi Drottins 14.00 Joyce M. 14.30 Blandað
efni 16.00 Sherwood C. 16.30 Maríusystur 17.00
Miðnæturhróp 17.30 T.D. Jakes 18.00 Joyce M. 19.30
Ron P. 20.00 Ísrael í dag 21.00 Gunnar Þorst. 21.30
Joyce M. 22.00 Ewald Frank 22.30 Joyce M.

7.15 Korter 20.30 Aksjóntónlist 21.00 Níubíó.
Gossip 23.15 Korter

ion 22.00 Marine Machines 23.00 Submarines, Secrets
and Spies 0.00 Interpol Investigates 1.00 Frontlines of
Construction

E! ENTERTAINMENT

börnum)

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
12.00 Biathlon: World Cup Khanty-Mansiysk Russia 13.30
Football: UEFA Cup 14.15 Biathlon: World Cup KhantyMansiysk Russia 15.45 All sports: WATTS 16.00 Figure
Skating: World Championship Moscow Russia 20.00 Tennis: WTA Tournament Indian Wells 21.30 News: Eurosportnews Report 21.45 Equestrianism: World Cup Paris-Bercy
France 22.45 Golf: U.S. P.G.A. Tour Honda Classic 23.45
Golf: the European Tour Qatar Masters 0.15 All Sports:
Wednesday Selection
BBC PRIME
12.00 EastEnders 12.30 Passport to the Sun 13.00 Let's
Write a Story 13.20 Friends International 13.30 Teletubbies
13.55 Tweenies 14.15 Fimbles 14.35 Bill and Ben 14.45
The Story Makers 15.05 The Really Wild Show 15.30 The
Weakest Link 16.15 Big Strong Boys 16.45 Cash in the Attic 17.15 Ready Steady Cook 18.00 Doctors 18.30
EastEnders 19.00 Location, Location, Location 19.30 A
Place in France 20.00 Safe as Houses 21.00 We Got a New
Life 22.00 Red Cap 22.50 Murder in Mind 23.45 Black Cab
0.00 Dance Masterclass
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Built for Destruction 13.00 Dogs with Jobs 13.30
Chimp Diaries 14.00 Frontlines of Construction 15.00 Marine Machines 16.00 Sea of Snakes 17.00 Battlefront 18.00
Built for Destruction 19.00 Dogs with Jobs 19.30 Chimp
Diaries 20.00 Sea of Snakes 21.00 Frontlines of Construct-

ANIMAL PLANET
12.00 Vets in Practice 12.30 Emergency Vets 13.00 A Herd
of Their Own 14.00 Predator Bay 15.00 Wildlife SOS 15.30
Aussie Animal Rescue 16.00 The Planet's Funniest
Animals 16.30 Amazing Animal Videos 17.00 Growing
Up... 18.00 Monkey Business 18.30 Big Cat Diary 19.00 A
Herd of Their Own 20.00 Predator Bay 21.00 Emergency
Vets 21.30 Hi-Tech Vets 22.00 Killing for a Living 23.00 Pet
Rescue 23.30 Breed All About It 0.00 Vets in Practice 0.30
Emergency Vets
MTV
12.00 Newlyweds 12.30 Just See MTV 14.00 SpongeBob
SquarePants 14.30 Wishlist 15.00 TRL 16.00 Dismissed
16.30 Just See MTV 17.30 MTV:new 18.00 Hit List UK
19.00 MTV Making the Movie 19.30 Making the Video
20.00 Punk'd 20.30 Jackass 21.00 Top 10 at Ten 22.00 The
Lick 23.00 Pimp My Ride 23.30 Dirty Sanchez 0.00 Just
See MTV
VH1
12.00 VH1 Hits 16.00 So 80's 17.00 VH1 Viewer's Jukebox
18.00 Smells Like the 90s 19.00 VH1 Classic 19.30 Then &
Now 20.00 Halle Berry Rise & Rise Of 21.00 Oprah Winfrey
Fabulous Life Of 21.30 Donald Trump A-Z 22.00 VH1
Rocks 22.30 Flipside
CLUB
12.20 Arresting Design 12.45 Famous Homes & Hideaways 13.10 Vegging Out 13.35 Crime Stories 14.30 Matchmaker 15.00 Cheaters 15.45 Sizzle 16.10 The Review 16.35
Arresting Design 17.00 Yoga Zone 17.25 The Method
17.50 Crime Stories 18.45 The Review 19.15 Arresting
Design 19.40 The Roseanne Show 20.25 Cheaters 21.10
The Villa 22.00 Spicy Sex Files 22.50 Men on Women

12.00 Jackie Collins Presents 13.00 E! News Live 13.30
Life is Great with Brooke Burke 14.00 The E! True
Hollywood Story 16.00 101 Juiciest Hollywood Hookups
17.00 101 Biggest Celebrity Oops! 18.00 The Soup 18.30
Behind the Scenes 19.00 E! News Live 19.30 Life is Great
with Brooke Burke 20.00 Stunts 22.00 E! Entertainment
Specials 23.00 101 Juiciest Hollywood Hookups 0.00 E!
News Live 0.30 Extreme Close-Up 1.00 101 Juiciest
Hollywood Hookups
CARTOON NETWORK
12.05 Scooby-Doo 12.30 Spaced Out 12.55 Courage the
Cowardly Dog 13.20 Samurai Jack 13.45 Foster's Home
for Imaginary Friends 14.10 Ed, Edd n Eddy 14.35
Codename: Kids Next Door 15.00 Dexter's Laboratory
15.25 The Cramp Twins 15.50 The Powerpuff Girls 16.15
Johnny Bravo 16.40 Samurai Jack 17.05 Megas XLR 17.30
Tom and Jerry 17.55 Scooby-Doo 18.20 Looney Tunes
18.45 Ed, Edd n Eddy
JETIX
12.20 Gadget and the Gadgetinis 12.45 Black Hole High
13.10 Lizzie Mcguire 13.35 Braceface 14.00 Hamtaro
14.25 Moville Mysteries 14.50 Pokémon VI 15.15 Digimon
I 15.40 Spider-Man 16.05 Sonic X 16.30 Totally Spies
MGM
12.50 Pieces of Dreams 14.30 Boy, Did I Get a Wrong
Number! 16.10 Cutter's Way 18.00 Cool Change 19.30 Living on Tokyo Time 20.55 Those Lips, Those Eyes 22.40
Savage Streets 0.15 The White Bus 1.05 Double Trouble
2.30 Return to Paradise
TCM
20.00 The Fearless Vampire Killers 21.45 Zabriskie Point
23.40 Yankee Doodle Dandy 1.45 Murder Ahoy 3.15 Ivanhoe
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VIÐ MÆLUM MEÐ...
ÓP

TALSTÖÐIN

Sjónvarpið kl. 21.00.

Eurovision þema og Eddie Izzard

Eddie Izzard

Svar: Peter úr kvikmyndinni Dawn
of the Friend frá árinu 2004.

12.15 Hádegisútvarpið – Umsjón: Sigmundur Ernir Rúnarsson og Sigurjón M. Egilsson.
13.00 Hrafnaþing 14.03 Er það svo – Umsjón Ólafur B. Guðnason.
15.03 Allt og sumt með Hallgrími Thorsteinsson og Helgu Völu Helgadóttur. 17.59
Á kassanum – Illugi Jökulsson.

FM 98,9

RÁS 1

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 90,1/99,9

7.30 Morgunvaktin 9.05 Laufskálinn 9.40 Slæðingur 9.50 Morgunleikfimi 10.13 Á þjóðlegum
nótum 11.03 Samfélagið í nærmynd

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi

12.20 Hádegisfréttir 12.50 Auðlind 13.05 Orð
skulu standa 14.03 Útvarpssagan, Saga sonar
míns 14.30 Miðdegistónar 15.03 Tónaljóð 16.13
Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.25 Spegillinn 19.00 Vitinn 19.30 Laufskálinn
20.05 Þjóðbrók 20.15 Sáðmenn söngvanna
21.00 Út um græna grundu 22.15 Lestur Passíusálma 22.25 Styrjaldir – skemmtun og skelfing
23.05 Fallegast á fóninn

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10

ÚTVARP SAGA

FM 99,4

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland í bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA INGÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason
16.00Reykjavík Síðdegis

12.25 Meinhornið (endurfl. frá laug.) 12.40 MEINHORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON
14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTTURINN 17.05 TÖLVUR & TÆKNI 18.00 Meinhornið
(endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi.

Dægurmálaútvarp Rásar 2

18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 20.00
Gettu betur 21.00 Konsert með Me'shell
NdegéOcello 22.10 Geymt en ekki gleymt
0.10 Glefsur 1.03 Ljúfir næturtónar

AÐRAR STÖÐVAR

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

18.30 Kvöldfréttir og Ísland í dag 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með ástarkveðju.

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying
FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni
FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum
FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni
FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying
FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

▼

„If you try to eat my brain, then we're both going
to die out here. Or un-die. Whatever.“

Ragnheiðar Gyðu Jónsdóttur.

BYLGJAN

ÚR BÍÓHEIMUM
Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

7.03 Góðan dag með Sigurði G. Tómassyni.
9.03 Dagmál Odds Ástráðssonar og

»

Í kvöld beinist athygli Óp-stjórnenda að
söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Sett er
saman hljómsveit úr hópi Eurovision-fara og má þar
nefna Birgittu Haukdal, Sigríði Beinteinsdóttur og
Eyjólf Kristjánsson og fær hljómsveitin það verkefni
að semja sannkallaðan Eurovision-smell. Einnig verður sýnt frá upptökum á myndbandi við Eurovisionlagið í ár, If I Had Your Love.
Þau Kristján, Ragnhildur og Þóra fylgjast síðan grannt
með grínistanum Eddie Izzard sem heimsótti landið
á dögunum. Þau fylgjast með honum baksviðs á
skemmtun sinni og elta hann á röndum út um allt.

Í kvöld verður líka spjallað við ritstjóra götublaða.

FM 90,9

22.00

Íþróttir
Olíssport. Í þættinum er fjallað um helstu íþróttaviðburði hér heima og erlendis en Intersport deildin kemur mikið við sögu í kvöld.

ﬂ‡ski gæ›ingurinn

SÝN
7.00 Olíssport

18.15 David Letterman

19.00 Bandaríska mótaröðin í golfi (Ford
Championship)

19.50 Heimsbikarinn á skíðum Nýjustu fréttir

▼

af framgöngu skíðamanna á heimsbikarmótum.
20.20 UEFA Champions League (Gullleikir)
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu
íþróttaviðburði heima og erlendis. Það
eru starfsmenn íþróttadeildarinnar
sem skiptast á að standa vaktina en
kapparnir eru Arnar Björnsson, Hörður
Magnússon, Guðjón Guðmundsson
og Þorsteinn Gunnarsson.
22.30 David Letterman Það er bara einn
David Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

23.15 World Series of Poker

POPP TÍVÍ
Álfelgur eru aukahlutur á mynd

7.00 Jing Jang 18.00 Fríða og dýrið 19.00 I
Bet You Will 19.30 Idol Extra (e) 20.00
Game TV 20.30 Sjáðu 21.00 Ren & Stimpy 2
21.30 Animatrix 22.03 Jing Jang 22.40 Real
World: San Diego

HREINT SMEKKSATRI‹I

HALLMARK
12.00 Snow White 13.45 Santa Junior 15.15 Seventeen
Again 17.00 Touched By An Angel II 18.00 Picture Perfect
19.30 Law & Order
BBC FOOD

Samkeppnin í „litlu millistær›inni“ er ótrúlega hör› og a› okkar mati eru nokkrir framúrskarandi bílar í

12.00 Beauty and the Feast 12.30 Antonio Carluccio's
Italian Feast 13.30 Ready Steady Cook 14.00 The Big
Stew 14.30 Kitchen Takeover 15.00 Can't Cook Won't
Cook 15.30 Gondola On the Murray 16.30 Ready Steady
Cook 17.00 The Italian Kitchen 17.30 Rocco's Dolce Vita
18.00 Two Fat Ladies 18.30 Dinner in a Box 19.30 Ready
Steady Cook 20.00 The Big Stew 20.30 Grigson 21.00
Can't Cook Won't Cook 21.30 Friends for Dinner 22.30
Ready Steady Cook

bo›i í ﬂessum flokki. Einn ﬂeirra er Opel Astra, einn mest seldi fólksbíll Evrópu 2004. Hann er endurhanna›ur
Opel Astra fékk fimm stjörnur
fyrir öryggi hjá EuroNcap

frá grunni, sérstaklega vanda›ur og talsvert stærri en fyrri ger›ir. Hann er lipur og skemmtilegur í akstri
og sérlega ﬂægilegur í umgengni. Okkur finnst hann fallegastur í sínum stær›arflokki. En ﬂa› er náttúrulega
smekksatri›i. Sko›a›u Opel Astra hjá Ingvari Helgasyni og láttu ﬂinn smekk rá›a.

DR1

Sko›a›u Opel Astra hjá Ingvari Helgasyni og láttu ﬂinn smekk rá›a.

12.00 Sæd til salg 12.15 Vores ukendte far 12.30
Anonyme eller kendte donorer 12.35 Sådan fik jeg en far
12.55 Da hemmeligheden brast 13.05 De arrangerede
s¢nner 13.15 Et donorbarn s¢ger svar 14.20 Bedre bolig
14.50 Nyheder på tegnsprog 15.00 Boogie 16.00 Trolddomsæsken 16.30 Junior 17.00 Det, der med b¢rn 17.30
TV Avisen med Sport og Vejret 18.00 Nyhedsmagasinet
18.30 Rabatten 19.05 Den sorte enke 20.00 TV Avisen
20.25 Profilen 20.50 HåndboldOnsdag 21.30 SportNyt
21.40 HåndboldOnsdag 22.30 Onsdags Lotto 22.35
Arbejdsliv – I chefens stol

Mi›a› vi› bílasamning Glitnis me› 339.000 kr. útborgun og eftirstö›var í 84 mánu›i.

F I 0 1 2 1 2 2

13.00 Karamelli 13.30 Go'dag yxskaft 15.00 Rapport
15.05 Vild blir tam 15.30 Så ska det låta 16.30 Krokodill
17.00 BoliBompa 17.01 Myror i brallan 17.30 Corneil &
Bernie 18.00 Rea 18.30 Rapport 19.00 Packat & klart
19.30 Mitt i naturen 20.00 Världscupen: Sprint Göteborg
21.00 Konståkning: VM Moskva 22.00 Rapport 22.10
Kulturnyheterna 22.20 Saltön 23.20 Med mördarens ögon

A‹EINS 18.992 Kr. Á MÁNU‹I
F í t o n / S Í A

SV1

N†R OPEL ASTRA

VER‹ FRÁ :1.695.000
Sævarhöfða 2 Sími 525 8000 www.ih.is

Kr.

Opið: Mánudaga – föstudaga kl. 9:00–18:00 og laugardaga kl. 12:00–16:00
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ÞRÍR SPURÐIR
Telur þú að Auðun Georg Ólafsson sé hæfasti maðurinn í starf fréttastjóra Ríkisútvarpsins?
Ekkert verri en aðrir

HRÓSIÐ
...fá krakkarnir í Hagaskóla fyrir
frábæra sýningu á Jesus Christ
Superstar þar sem þau gáfu atvinnumönnum ekkert eftir í leik,
söng og hljóðfæraleik.

2

1

6

7

9

3

4

5

12

Ég er bara viss um
að hann er ekkert
verri en hver annar.
Ég get þó ómögulega
tjáð mig um alla umsækjendur og þekki
ekki til þeirra allra.
En það er búið að
vera mikið fjaðrafok í
kringum þetta mál
og ég er sammála
því að menn eiga að
vera ráðnir til vinnu
út frá faglegu sjónarmiði en alls ekki út
frá pólitísku sjónarmiði.

Nei, ég tel ekki að
hann sé hæfasti maðurinn í starf fréttastjóra Ríkisútvarpsins.
Mér virðist á allri umfjöllun að svo sé ekki.
Það er augljóst að
það er eitthvað bogið
við þetta mál og ekki
hefur verið staðið rétt
að ráðningu fréttastjórans.

Álfrún Örnólfsdóttir
leikkona

11

14

15

17

18

19

20

21

Lárétt: 2 hár, 6 samhljóðar, 8 for,
9 í jörðu, 11 gelt, 12 veldur ölvun,
14 póll, 16 tónn, 17 í röð, 18 af mörgu
tagi, 20 rykkorn, 21 ólogið.
Lóðrétt: 1 listi, 3 tveir eins, 4 bátinn,
5 teymdi, 7 neyslugranna, 10 nem,
13 lærði, 15 í bæjum, 16 óværa, 19 í röð.

Lausn
Lárétt: 2 hadd, 6 kh, 8 aur, 9 rót, 11 gó,
12 áfeng, 14 skaut, 16 la, 17 mno,
18 ýms, 20 ar, 21 satt.
Lóðrétt: 1 skrá, 3 aa, 4 dugguna, 5 dró,
7 hófsama, 10 tek, 13 nam, 15 torg,
16 lýs, 19 st.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1
2

Sterling.

3

Gerry Adams.

Það eina sem ég veit
um þennan mann er
að hann er með flott
fyrsta nafn. Það er
reyndar bara eitt N í
hans nafni en fólk fattar það ekkert.

Auðunn Blöndal
þáttastjórnandi

ÞÓRUNN LÁRUSDÓTTIR: FRÆÐIR OPRUH WINFREY UM SAMSKIPTI KYNJANNA:

13

16

Flott fyrsta nafn

Kráargestir skáluðu við Opruh

8

10

Eyjólfur Kristjánsson
söngvari

Eitthvað bogið við þetta mál

Rúnar Kristinsson og Þórður
Guðjónsson.

ÞÓRUNN LÁRUSDÓTTIR Vonast til að Oprah Winfrey sýni efni sem tekið var á Íslandi
um helgina í The Oprah Winfrey Show enda yrði það ómetanleg landkynning.

Leikkonurnar Þórunn Lárusdóttir
og Elva Ósk Ólafsdóttir voru í för
þegar tökulið á vegum sjónvarpskonunnar Opruh Winfrey safnaði
efni um næturlíf Reykjavíkur um
helgina.
„Þetta er nú ekkert stórmál og
ég hef því ekki séð neina ástæðu til
að flagga þessu sérstaklega,“ segir
Þórunn. „En ef af þessu verður þá
verður þetta lítið innskot í þættinum. Við vitum ekkert hvort þetta
verður yfirleitt sýnt en þetta var
skemmtilegt. Drottningin sjálf
kom ekki en sendi alveg yndislega
konu í sinn stað. Þórunn segir að
efnið sem erindreki Opruh aflaði
hér eigi að vera í dagskrárliðnum
„Oprah takes you around the
world“ sem hefur notið mikillar
hylli aðdáenda Opruh. „Þar er
fjallað um konur um víða veröld og
ef það verður ákveðið að nota þetta
efni verður það frábær landkynning. Ég talaði vítt og breytt um
land og þjóð og við lentum í svo
yndislegu veðri að þetta getur ekki
orðið annað en flott á mynd.“
Elva Ósk var Þórunni til halds
og trausts á meðan á tökum stóð á
föstudag og laugardag: „Við vorum
mest á Prikinu en komum einnig
við á Pravda. Þórunn talaði um
land og þjóð og stöðu íslenskra
kvenna og gerði það með
glæsibrag,“ segir Elva Ósk.
„Ég var þarna bara sem
vinkona Þórunnar en
blandaði mér að öðru
leyti ekki í þetta,“ segir Elva Ósk og bætir
því við að áhugi
Opruh virtist að
miklu leyti beinast
að
samskiptum
kynjanna og viðhorfum íslenskra
kvenna til sambúðar og hjónabanda.“
Þórunn segir að
nokkrar íslenskar konur
hafi tekið þátt í upptök-

unum en vill annars ekki tjá sig um
þátttakendur. „Við vorum nokkrar
en þetta verður bara að koma í
ljós.“
Fréttablaðið hefur þegar greint
frá því að fulltrúar Opruh leituðu
til Selmu Björnsdóttur en þær
munu ekki koma við sögu í þessu
innslagi sem Íslendingar munu
væntanlega bíða spenntir eftir að
komist á sjónvarspsskjái milljóna
Opruh-aðdáenda út um allan heim.
Svanhildur Valsdóttir úr Íslandi í
dag hefur einnig verið nefnd í
þessu sambandi en hún neitaði alfarið að tjá sig um málið þegar
Fréttablaðið náði tali af henni í
gær.
Tökuliðið fór einnig út fyrir
borgarmörkin og kom meðal annars við í Bláa lóninu en vakti mesta
athygli á Prikinu. „Það var slökkt á
allri tónlist á staðnum á meðan
tökur fóru fram“, segir gestur á
Prikinu sem sat rólegur yfir bjórkollu aðfaranótt laugardagsins
þegar hann lenti óvænt í upptökum
á vegum Opruh.
Gestir Priksins tóku virkan þátt
í upptökunum og voru fengnir til
að skála við Ophru. „Það lyftu allir
glösum, horfðu í myndavélina og
hrópuðu kveðju frá Íslandi og luku
henni að sjálfsögðu með því að
segja „skál!“ hátt og snjallt.“
ELVA ÓSK ÓLAFSDÓTTIR
Var Þórunni til halds og
trausts á meðan hún
fræddi erindreka Opruh um
land, þjóð og samskipti
kynjanna á Íslandi.
SVANHILDUR
VALSDÓTTIR
Vill ekkert segja
um það hvort
Oprah hafi sóst
eftir leiðsögn
hennar um reykvískt næturlíf.

ÍSLENSKA AUGL†SINGASTOFAN/SIA.IS ROL 26342 02/2005

Kirkjan í þráðlausu sambandi til himna

GRILLAÐ FYRIR 8 MANNS.

Hafnfirðingar hafa síðustu daga
átt erfitt með að átta sig á því
hvernig tímanum líður þar sem
kirkjuklukkan þeirra er í viðgerð.
Klukkan, sem er í raun fjórar
klukkur á turni Hafnarfjarðarkirkju, stendur við Strandgötu,
aðalgötu bæjarins, og hefur slegið
í takt við tímann um áratugaskeið.
„Það er verið að endursmíða
klukkuna,“
segir
Ingólfur
Ámundason, kirkjuvörður í Hafnarfjarðarkirkju, sem býst við að
klukkan verði sett aftur upp í dag.
„Þetta eru í raun sömu klukkurnar en það verða settar nýjar perur
í hana og nýr ljósabúnaður, svona
eins og er í öllum ljósaskiltum nú
til dags. Það þurfti líka að endurnýja alla öxla í henni.“
Ásgeir Long hefur veg og
vanda af viðgerð klukkunnar en
hann hefur séð um viðhald á henni
síðustu ár.
Ingólfur kirkjuvörður á ekki
von á því að klukkan muni seinka

KLUKKULAUS KIRKJA Hafnarfjarðarkirkja hefur verið klukkulaus síðustu daga. Stefnt er
að því að setja endurbætta klukku upp í dag.

sér eða stoppa eins og sú gamla
átti til, enda verður komið á þráðlausu sambandi til himna. „Klukkan verður í gervihnattasambandi

og á því alltaf að vera hárrétt,“
segir Ingólfur, sem hlakkar til að
fá nýja og endurbætta klukku í
turninn í Hafnarfjarðarkirkju.

Hljóðfærahúsið og Trommustúdíóið kynna

Tveggja vikna trommunámskeið hefst þann
21. mars n.k. Kennarar eru Jóhann Hjörleifsson,
Gunnlaugur Briem og Birgir Nielsen.
Þátttakendur fá nýja kennslubók á íslensku,
trommukjuða og geisladisk. Námskeiðið
samanstendur af einkatímum, hóptímum og samspili.
Upplýsingar og skráning í síma 661 9011
eftir klukkan 16.00.
Trommuleikur frá byrjun - nýja kennslubókin eftir
Gulla og Jóhann er einnig fáanleg stök og kostar
2.590,- Bókinni fylgir geisladiskur.
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Of stór biti
A

uðvitað verður Auðun Georg
Ólafsson ekki fréttastjóri Ríkisútvarpsins. Það sér hver sem vill að
þetta gengur ekki. Þá er alveg sama
hversu vel og hlýtt við hugsum til
Auðuns Georgs. Hann hefur aðeins
starfað innan við tvö ár á ritstjórn,
aðra reynslu af fjölmiðlum fékk
hann sem fréttaritari. Augljóst er að
það eru gerðar meiri kröfur til
fréttastofu Ríkisútvarpsins en svo að
maður sem enn flokkast sem nýliði í
fréttamennsku geti leitt hana til þeirra starfa sem henni er ætlað að skila.

AUÐVITAÐ munu stjórnmálamennirnir sem beittu fulltrúum sínum í
útvarpsráði sjá að sér. Sjá að þetta
gengur ekki. Markús Örn Antonsson
mun verða fyrstur manna til að
bakka með það sem hann hefur sagt.
Það stenst hvort sem er enga skoðun.
Það vita allir að nýliði er ekki gerður
að fyrirliða, sérstaklega ekki þegar
margir reyndir og farsælir starfsmenn óska þess að gegna stöðunni.
Stjórnmálamennirnir hafa gengið of
langt. Þeir eiga bara eina leið, til
baka. Því fyrr sem þeir stíga það
skref, því betra fyrir alla, sérstaklega Auðun Georg Ólafsson.

AUÐVITAÐ eiga starfsmenn Ríkisútvarpsins engan rétt til að velja sér
yfirmenn. Þeir vita það og við hin
vitum það. En er nokkur að deila um
það? Það held ég ekki. Mér finnst
barátta fréttamannanna gegn ráðstöfun stjórnmálamannanna ekki síst
vera vegna væntumþykju fyrir
fréttastofunni, og ekki síst sígildri
fréttamennsku. Barátta fyrir starfsheiðri. Stundum gerist það að stjórnmálamenn vanmeta þjóðina, halda að
þeir geti boðið henni hvað sem er, að
allt gleymist. Þeir þurfi ekki að
gjalda fyrir gjörðir sínar þegar
kemur að kosningum, hafi þeir aðeins gert það vonda nógu löngu fyrir
kosningar. Það eru mörg dæmi sem
sanna að þetta er flestu sannara.

AUÐVITAÐ er það ekki algilt. Nú
réðust stjórnmálamennirnir í of
mikið. Þeir geta ekki á nokkurn hátt
rökstutt að lítið reyndur maður sé
hæfari til að stýra fréttastofu Ríkisútvarpsins en þeir sem þar hafa
starfað í langan tíma með fínasta
árangri. Það verður að segjast að allar tilraunir útvarpsráðsmanna og
útvarpsstjóra hafa aðeins verið til að
ýta enn frekar undir efasemdir um
að eðlilega hafi verið að valinu og
ráðningunni staðið. Þeir hafa gleypt
of stóran bita, það verður slegið á
bak þeirra svo bitinn hrökkvi úr
kokinu. Því fyrr, því betra.
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