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Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Fischer á um 200
milljónir króna í Sviss

RÚSSARNIR HÆTTA Framkvæmdir við
rússneska sendiráðið hafa nú verið stöðvaðar og beðið er eftir niðurstöðu borgaryfirvalda varðandi byggingarleyfi. Framkvæmdir
frá því í desember, er borgaryfirvöld báðu
Rússa um að hætta allri vinnu, voru vegna
misskilnings í Moskvu. Sjá síðu 2

Bobby Fischer skipar sér á bekk meðal sterkefnaðra Íslendinga. Hann verður að greiða skatta af
vöxtum og verðbótum hér, hvort sem hann ávaxtar fé sitt á Íslandi eða í Sviss þar sem það er nú.
Greiðslur hans til ríkissjóðs gætu numið allt að 700 þúsund krónum á ári.

TUGIR KVARTA Í HVERRI VIKU

FISCHER-MÁLIÐ „Íslendingar þurfa
ekki að að hafa áhyggjur af því að
Bobby Fischer verði fjárhagsleg
byrði á landsmönnum meðan
hann dvelur hérlends.“ Þetta segir
Sæmundur Pálsson, góðvinur
meistarans, og segir að hann eigi
enn megnið af því verðlaunafé
sem hann fékk fyrir einvígið við
Spasskí í Sveti Stefan í Júgóslavíu
1992, en það nam rúmum þremur
milljónum dollara á sínum tíma.
„Fischer átti líka einhverja
fjármuni í Bandaríkjunum frá
fyrri tíð sem hann flutti til Sviss
áður en bandarísk yfirvöld komu
höndum yfir þá,“ segir Sæmundur.
Eitthvað af þessu fé hefur
Fischer notað til að framfleyta sér

Sigurður Helgi Guðjónsson, formaður Húseigendafélagsins, telur að hlutfallstengd
þóknun fasteignasala sé tímaskekkja. Sanngjarnt sé að taka til dæmis upp tímagjald
eins og tíðkast víða. Sjá síðu 6

MUGABE TRYGGIR SÉR SIGUR
Þingkosningar fóru fram í Zimbabwe í gær.
Engin hætta er talin á öðru en að flokkur
Roberts Mugabe vinni stórsigur enda leikur
lítill vafi á að forsetinn hagræði úrslitunum
sér í vil. Sjá síðu 8

VEÐRIÐ Í DAG

FISCHER OG SÆMUNDUR
Fischer er ekki á flæðiskeri staddur fjárhagslega en verður að öllum líkindum að
greiða fjármagnstekjuskatt hérlendis.
Skattgreiðslur gætu hlaupið á hundruðum
þúsunda á ári.

undanfarin 13 ár en vextir hafa
séð til þess að höfuðstóllinn hefur
haldist að mestu óbreyttur að
sögn Sæmundar. Má áætla að sjóð-

urinn nemi um 200 milljónum
króna, þannig að Fischer skipar
sér á bekk með sterkefnuðum Íslendingum. Hann gæti þó verið
mun efnaðri ef staða dollarans
væri ekki jafn veik og hún er.
Miðað við stöðu dollarans um mitt
ár 2001 þegar staða hans var hvað
sterkust gagnvart krónunni, ætti
Fischer um 385 milljónir króna,
eða nálægt því tvöfalda þá upphæð sem sjóður hans nemur nú.
Að sögn sérfróðra manna í
flutningi fjármuna milli landa er
ekkert því til fyrirstöðu að
Fischer flytji fé sitt til Íslands, og
því fylgir ekki mikill kostnaður.
Hins vegar er honum skylt sem íslenskum ríkisborgara að telja

þetta fé fram til skatts hvort sem
það er geymt í Sviss eða hér á
landi, þar sem tvísköttunarsamningar eru í gildi milli Íslands og
Sviss. Og það þýðir að hann
verður að greiða tíu prósent í fjármagnstekjuskatt af vöxtum og
verðbótum en þar getur verið um
þó nokkra fjármuni að ræða.
Miðað við ávöxtunarkröfu lífeyrissjóðanna sem er 3,5 prósent
ættu vextir af 200 milljónum að
vera sjö milljónir á ári og fjármagnstekjuskattur af þeirri upphæð því 700 þúsund krónur.
Það gæti því gerst eftir allt að
Fischer myndi greiða gott betur
til íslensks samfélags en það
lætur af hendi rakna til hans. - sþs

Jóhannes Páll II páfi:

Veitt síðasta
sakramentið

HVERGI MJÖG SÓLRÍKT Rigning eða
slydda austan til og stöku él á annesjum
norðan til. Gæti rignt í borginni síðdegis.
Hiti 0-5 stig að deginum. Sjá síðu 4

PÁFAGARÐUR
Prestur
veitti
Jóhannesi Páli II páfa síðasta
sakramentið í gærkvöldi. Heilsu
páfa hefur hrakað mjög að undanförnu og var prestur kallaður til
páfa til að veita honum sakramentið sem kaþólikkum er veitt
þegar þeir liggja banaleguna eða
glíma við erfið veikindi.
Páfi þjáist af þvagfærasýkingu
og háum hita. Fyrir skömmu staðfesti páfagarður að hann fengi
næringu í gegnum slöngu þar sem
hann gæti ekki nærst með eðlilegum hætti. Heilsa páfa hefur
verið mjög bág síðustu tvo mánuði og hefur hann tvívegis verið
lagður inn á sjúkrahús í Róm, í
fjórar vikur samanlagt.
- bþg

DAGU RI N N Í DAG

MIÐASALA HEFST Miðasala á viðburði Listahátíðar í Reykjavík hefst í Bankastræti 2 á hádegi. Meðal viðburða eru tónleikar Anne Sofie von Otter og sýning
franska sirkussins Cirque.
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Á FRÉTTASTOFU ÚTVARPS Nýráðinn fréttastjóri Útvarps, Auðun Georg Ólafsson, mætti óvænt á fréttastofuna í gær. Hann kastaði
kveðju á þá sem þar voru, og sést á myndinni heilsa Brodda Broddasyni fréttamanni. Hann kvaðst myndu mæta í dag og hvarf á braut
við svo búið. Fréttamenn sögðust í gær ekki ætla að hlýða fyrirmælum hans, enda telji þeir hann umboðslausan.

158.000

Fréttamenn Útvarpsins harðna í afstöðu sinni:
126.000

Lúta ekki boðum nýs fréttastjóra
„Hvorki fréttamenn
né aðrir starfsmenn Ríkisútvarpsins líta á Auðun Georg Ólafsson
sem fréttastjóra, þótt hann komi
hér til starfa,“ sagði Broddi
Broddason fréttamaður síðdegis í
gær. Aðrir fréttamenn RÚV sem
Fréttablaðið ræddi við tóku í sama
streng. Þeir sögðu einum rómi að
þeir myndu ekki „lúta boðum“
Auðuns Georgs, enda teldu starfsmenn RÚV að hann væri „ umboðslaus“ til þess að gegna starfi
fréttastjóra eins og nær 200 manna

RÍKISÚTVARPIÐ

*Landið allt skv. fjölmiðlakönnun Gallups, feb. 2005.

starfsmannafundur RÚV samþykkti í gær.
Auðun Georg átti fund með
Markúsi Erni Antonssyni útvarpsstjóra í gær. Að því búni gekk hann
inn á fréttastofu Útvarps og
kastaði kveðju á þá sem þar voru
staddir. Hann stóð stutt við en
hvarf síðan á braut með þeim
orðum að hann myndi mæta í dag.
Ekki var búið að ganga frá ráðningasamningi hins nýja fréttastjóra síðdegis í gær.
„Við munum gera honum grein

fyrir stöðu mála,“ sagði Broddi,
spurður í gær um hvernig fréttamenn Útvarps hyggðust taka á
móti nýja fréttastjóranum.
G.Pétur Matthíasson fréttamaður sagði eftir starfsmannafundinn í gær, að sú órofa samstaða sem væri á RÚV hefði að
miklu leyti myndast í kjölfar ummæla útvarpsstjóra í Kastljósþætti
þar sem ráðningin umdeilda var til
umræðu, því þar hefði hann ekki
bara talað „illa um fréttamenn RÚV,
heldur alla starfsmenn.“ -jss / Sjá síðu 4
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Bræðsla HB Granda hugsanlega flutt til Vopnafjarðar:

Umferðarslys:

Hillir undir lok síldar- og
loðnubræðslu í Reykjavík

Snáði ekur
á systur sína

Í athugun er hjá HB
Granda að flytja síldar- og loðnubræðslu félagsins úr Örfirisey í
Reykjavík til Vopnafjarðar. HB
Grandi starfrækir nú þegar fiskimjölsverksmiðju á Vopnafirði
eftir sameiningu félagsins við
Tanga fyrr á árinu.
Verði af flutningi verksmiðjunnar lýkur síldar- og loðnubræðslu í Reykjavík en slík starfsemi hefur verið rekin í höfuðborginni um áratuga skeið.
Verksmiðjan í Örfirisey var
reist í kringum 1950 en bræðsla
hófst ekki fyrr en 1965. Fyrir

hafði fiskimjölsbræðslan Klettur
verið starfrækt í Reykjavík en
þar var bræðslu hætt 1993. Mörgum er reykháfur Klettsverksmiðjunnar við Sundahöfn enn í fersku
minni en hann var felldur fyrir
nokkrum árum.
Lykt, sem sumir kalla fýlu,
lagði í eina tíð af bræðslunni í
Örfirisey og bárust fyrirtækinu
kvartanir frá borgurum auk þess
sem fullyrt var að hún fældi ferðamenn frá Reykjavík. Aukinn
mengunarvarnabúnaður
hefur
snardregið úr þessari óáran.
HB Grandi rekur líka beina-

FISKVINNSLA

SPURNING DAGSINS
Eiríkur, var kvörtunin send
með flöskuskeyti?
“Það var hugmyndin en við ætlum þó
að klára flöskuna fyrst“

MYND/VÍKURFRÉTTIR/HILMAR BRAGI

Kvartanir Og fjarskipta vegna reglna Samkeppnisstofnunar gagnvart fjarskipta- og fjölmiðlasamsteypum höfðu ekki borist í gær. Eiríkur Jóhannsson er forstjóri Og Vodafone.

BRÆÐSLAN Í ÖRFIRISEY
Síldar- og loðnubræðsla í Reykjavík heyrir
að líkindum senn sögunni til.

bræðslu í Örfyrisey en ekki eru
uppi áform um að flytja hana.
- bþs

NOREGUR Betur fór en á horfðist
þegar þriggja ára snáði í Þrándheimi tók fjölskyldubílinn traustataki og ók yfir fimm ára gamla
systur sína á þriðjudaginn. Telpan
hlaut aðeins minniháttar áverka,
beinbrot og nokkrar skrámur.
Að sögn Aftenposten voru tildrög slyssins þau að hnokkinn
steig upp á skógrind og teygði sig
þannig í bíllyklana sem héngu á
vegg.
Því næst settist hann bak við
stýrið á fjölskyldubílnum og setti
í gang. Við ræsinguna kastaðist
bíllinn á systurina þar sem hún
rólaði sér í sakleysi sínu. ■

Framkvæmdir stöðvaðar
við rússneska sendiráðið

Köttur lenti í
minkagildru
Aflífa þurfti kött sem
fannst fastur í fótbogagildru í Innri
Njarðvík. Gildran var fest milli
steina stutt frá mannabyggð þar
sem algengt er að börn séu að leik.
Lögreglan í Keflavík segir ekki
leyfilegt að leggja gildrur svo nálægt mannabyggð og þá skipti ekki
máli hvort rétt sé frá þeim gengið
eður ei. Líklegt er að farið verði yfir
svæðið til að leita að fleiri gildrum.
Ekki er vitað hver kom gildrunni
fyrir en talið líklegt að henni hafi
verið ætlað að veiða mink. Lögreglan í Keflavík segir fáa einstaklinga
hafa leyfi til að veiða mink og ólíklegt sé að um slíka menn sé að ræða.

REYKJANES

- sgi

Sjálfstæðisflokkurinn:

Landsfundur
í október

Sjálfstæðisflokkurinn
heldur landsfund sinn 13. til 16.
október. Fundurinn er sá 36. í sögu
flokksins en síðasti landsfundur var
haldinn í mars 2003.
Landsfundur kýs formann, varaformann og miðstjórn flokksins.
Þar er stjórnmálastefna flokksins
jafnframt mörkuð og byggir hún á
vinnu 26 málefnanefnda sem leggja
fram ályktanir til umræðu og afgreiðslu.
- bþg

STJÓRNMÁL

Misskilningur rússneskra ráðamanna í Moskvu olli
því að sex fjögurra metra stálstöplar voru reistir á grunni
nýrrar byggingar í bakgarði rússneska sendiráðsins í trássi við
beiðni borgaryfirvalda um að
stöðva allar framkvæmdir á lóðinni. Þetta segir Andrei Melnikov,
sendiráðsfulltrúi sendiráðs Rússlands á Íslandi.
Rússneska sendiráðið hóf
byggingu 400 fermetra húsnæðis
sem er sjö metra hátt á lóðinni
fyrir aftan sendiráð Rússlands í
Garðarstræti 33 án þess að sækja
um tilskilin byggingarleyfi hjá
Reykjavíkurborg. Í kjölfar athugasemda frá nágrönnum í desember var sendiráðinu gert að
stöðva byggingarframkvæmdir á
meðan unnið er að deiliskipulagi
fyrir svæðið, svo afgreiða megi
byggingarleyfisumsókn.
Melnikov segir að öllum framkvæmdum hafi verið hætt fyrir
viku. „Yfirmenn í Moskvu héldu
að einhver hluti leyfis hefði fengist hjá borgaryfirvöldum og því
voru þessir stálstöplar reistir.
Um leið og við komumst að því
að svo var ekki var öll vinna
stöðvuð,“ segir Melnikov.
Nágrannar sendiráðsins, sem
ekki vildu láta nafns síns getið,
sögðu Fréttablaðinu að Rússarnir
hefðu unnið sleitulaust á byggingarstaðnum allt frá því í september og að þeir hafi gert meira
en að reisa stálstöplana frá því í
desember.
Melnikov segir að rússnesk
yfirvöld hafi staðið í þeirri trú að

SENDIRÁÐ

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Gildra nærri byggð:

Framkvæmdir við rússneska sendiráðið hafa nú verið stöðvaðar og beðið er eftir niðurstöðu borgaryfirvalda varðandi byggingarleyfi. Framkvæmdir frá því í desember, er borgaryfirvöld báðu Rússa um að
hætta allri vinnu, voru vegna misskilnings í Moskvu.

BAKLÓÐ RÚSSNESKA SENDIRÁÐSINS.
Reistir hafa verið sex fjögurra metra háir stálstöplar á steyptum grunni 400 fermetra húss
í bakgarði rússneska sendiráðsins í Garðastræti 33. Nágrannar eru ekki sáttir við fyrirhugaða byggingu og bíða úrskurðar borgaryfirvalda.

vandamálið væri fólgið í því
byggingin væri of nálægt lóðamörkum. „Borgaryfirvöld óskuðu
eftir því að við færðum bygginguna inn á lóðina um að minnsta
kosti þrjá metra og að ef svo yrði
gert þyrfti sendiráðið ekki að
ganga í gegnum svo ítarlega málskynningu. Sendiráðið uppfyllti
þessa ósk og færði bygginguna
í planinu um 4,9 metra inn í
lóðina,“ segir Melnikov.

Hann segir að rússneska
sendiráðið vilji fyrir alla muni
eiga góð samskipti við nágranna.
„Við viljum búa í sátt við þá og
eigum von á því að málamiðlunarlausn verði fundin,“ segir hann.
Skipulags- og byggingarnefnd
tekur málið til umfjöllunar á miðvikudag.
sda@frettabladid.is
jss@frettabladid.is

SKÚRAR UNDIR BYGGINGAREFNI.
Reistir hafa verið fjölmargir skúrar á baklóð sendiráðsins í Garðastræti 33 og 35.
Borgaryfirvöld hafa fengið þær skýringar
að skúrarnir hýsi byggingarefni.

Borgarstjórn kynnir þriggja ára fjármálaáætlun:

Skuldir lækka um rúman milljarð
„Þessu teljum við
okkur geta náð á næstu þremur
árum þrátt fyrir nýjungar á borð
við gjaldfrjálsan leikskóla,“ segir
Steinunn Valdís Óskarsdóttir

BORGARMÁL

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KISA Í VANDA
Aflífa þurfti köttinn sem lenti í illa frágenginni
gildru í grjótgarði við Innri-Njarðvík í gær.

borgarstjóri en borgaryfirvöld
kynntu í gær þriggja ára áætlun
um rekstur, fjárfestingar og fjármál borgarinnar.
Þar kemur fram að þrátt fyrir

kostnaðarauka vegna ýmissa
málaflokka er gert ráð fyrir að
skuldir borgarsjóðs lækki um
tæplega 1.3 milljarð króna til
ársins 2009 og munu þá skuldir
þannig lækka um níu prósent frá
því sem nú er og verða um 166
þúsund krónur á hvern íbúa.
Í áætluninni er gert ráð fyrir
þeirri gjaldfrjálsu leikskóladvöl
sem borgarstjóri kynnti nýlega en
talið er að kostnaðarauki vegna
þess liðar á næstu þremur árum
verði um 900 milljónir króna.
Kostnaðarauki vegna nýgerðra
kjarasamninga við kennara er
áætlaður um 1.6 milljarðar.
- aöe

SKULDIR BORGARINNAR LÆKKA
Stefnt er að því í áætlun borgaryfirvalda
fyrir næstu þrjú ár að skuldir borgarsjóðs
lækki um 1.3 milljarða.

AUGLÝSI NG
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GENGIÐ

Íslendingurinn og skákmeistarinn Bobby Fischer teflir á ný:

Héraðsdómur Reykjavíkur:

Fischer býður þjóðinni í skák

Tveggja ára
dómur

GENGI GJALDMIÐLA 31.03.2005

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

61,26 61,56

Sterlingspund

GBP

Evra

EUR

79,27

79,71

Dönsk króna

DKK

10,64

10,70

Norsk króna

NOK

9,69

9,75

Sænsk króna

SEK

8,67

8,72

Japanskt jen

JPY

0,57

0,57

SDR

XDR

92,37

2,93

115,20 115,76

Gengisvísitala krónunnar
109,22 -0,21%
Heimild: Seðlabanki Íslands

TERRI SCHIAVO FYRIR ÁFALLIÐ
Michael Schiavo var einn með konu sinni á
dánarstundinni en nokkrum mínútum áður
hafði hann rekið foreldra hennar á dyr.

Terri Schiavo:

Hefur kvatt
þennan heim
Terri Schiavo andaðist í
gærmorgun á hjúkrunarheimilinu í
Pinellas Park í Flórída. Þar með
lýkur sjö ára löngu stríði um örlög
hennar sem foreldrar hennar og
eiginmaður háðu. Deilurnar náðu
hámarki þegar Bandaríkjaforseti
blandaði sér í málið.
Terri Schiavo var 41 árs en 1990
skaðaðist hún alvarlega á heila.
Síðustu þrettán sólarhringana var
hún án næringar.
Foreldrar hennar voru að vonum
miður sín og sagði lögmaður þeirra
að þau væru afar döpur yfir að hafa
ekki fengið að vera hjá dóttur sinni
á dánarstundinni. ■

BANDARÍKIN

Skákmeistarinn Bobby
Fischer ætlar að þakka íslensku
þjóðinni stuðninginn við sig með
því að bjóða landsmönnum í
fjöltefli í Vetrargarðinum í
Smáralind í dag. Verður það í
fyrsta sinn í þrettán ár sem
Fischer teflir hefðbundna skák á
opinberum vettvangi en síðast
gerðist það í einvíginu fræga við
Spasskí í Júgóslavíu árið 1992.
Sem kunnugt er hefur Fischer
þróað eigin tegund skákar og í
raun snúið baki við hefðbundinni
skák. Hann tefldi þó við samfanga
sína í fangelsinu í Japan og kann
enn réttu tökin á taflmönnunum.
Sæmundur Pálsson, vinur

SKÁK

Fischers,
segir
gott að hann vilji
tefla fjöltefli við
Íslendinga
og
fagnar því sérstaklega að hann
vilji tefla hefðbundna
skák.
„Mér finnst þetta SÆMUNDUR
PÁLSSON
mjög gott hjá honum og held að
margir hljóti að taka þátt. Skákin
er í miklum blóma á Íslandi, sérstaklega fyrir tilstuðlan Hrafns
Jökulssonar sem hefur unnið
ómetanlegt
starf
fyrir
skákina,“ segir Sæmundur.
Fjölteflið fer fram í Vetrar-

garðinum í Smáralind í dag og
hefst klukkan tólf á hádegi. Allir
- bþs
eru velkomnir.

Starfsmenn deila enn
hart á útvarpsstjóra
Nýráðinn fréttastjóri Útvarps er umboðslaus að mati nær 200 starfsmanna Ríkisútvarpsins sem funduðu
um komu nýs fréttastjóra. Þar var vantraust samþykkt í þriðja sinn á skömmum tíma á útvarpsstjóra.
Tæplega 200 starfsmenn Ríkisútvarpsins samþykktu á
fundi í gær vantraust á Markús Örn
Antonsson útvarpsstjóra. Starfsmennirnir segja að Markús Örn
hafi, ásamt útvarpsráði, tínt til
„falsrök, ýkjur og skrök“ til að
varpa ryki í augu almennings vegna
ráðningar Auðuns Georgs Ólafssonar í starf fréttastjóra Útvarps.
Þetta er þriðja vantrauststillagan sem samþykkt er á útvarpsstjóra vegna málsins, en að hinum
tveimur fyrri stóðu fréttamenn Ríkisútvarpsins. Í samþykkt þeirri sem
starfsmenn RÚV sendu frá sér eftir
fundinn í gær segir að þeir harmi að
útvarpsstjóri skuli virða að vettugi
ítrekaðar áskoranir fréttamanna og
yfirgnæfandi meirihluta annarra

RÍKISÚTVARPIÐ

NÝRÁÐINN FRÉTTASTJÓRI Í HEIMSÓKN
Auðun Georg Ólafsson kom við í Útvarpshúsinu í gær og kastaði kveðju á fólk.

■ SVÍÞJÓÐ
SUNDURHLUTAÐ LÍK Í STOKKHÓLMI Vegfarendur fundu líkamsparta í ruslapoka sem komið hafði
verið fyrir undir brú í Stokkhólmi.
Að sögn Aftonbladet vantaði
nokkra líkamshluta í pokann til að
hægt væri að bera kennsl á líkið.
Sænska lögreglan rannsakar málið
sem morð.
SVÍAR Á NIAS-EYJU KOMA Í LEITIRNAR Tveir Svíar sem saknað var
eftir jarðskjálftann við Indónesíu á
sunnudaginn eru komnir í leitirnar.
Þeir höfðu farið til Nias-eyju til
brimbrettaiðkunar og var talið að
þeir hefðu farist í hamförunum.
Þeir eru hins vegar við hestaheilsu.

BOBBY FISCHER
Ætlar að þakka íslensku þjóðinni stuðninginn við sig með því að bjóða landsmönnum í fjöltefli í Vetrargarðinum.

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í gær mann til
tveggja ára fangelsisvistar fyrir
margvísleg afbrot, þar á meðal
líkamsmeiðingar, þjófnað, fíkniefnamisferli og umferðarlagabrot.
Er um síbrotamann að ræða
sem hefur hlotið alls 23 dóma
fyrir margvísleg afbrot síðustu
fjórtán árin og þóttu brot hans
nú afar ófyrirleitin og sýna einbeittan brotavilja.
Var hann ennfremur dæmdur
til greiðslu miskabóta að upphæð
300 þúsund og missi ökuleyfis
ævilangt. ■

ATKVÆÐATALNING
Jóhanna Margrét Einarsdóttir og G. Pétur Matthíasson, fréttamenn á Ríkissjónvarpinu,
með atkvæðaseðla starfsmanna. 178 samþykktu harðorða ályktun, 12 sögðu nei og einn
skilaði auðu.

starfsmanna RÚV að endurskoða
ákvörðun um ráðningu Auðuns
Georgs. Með því sýni útvarpsstjóri
öllum starfsmönnum stofnunarinnar og því starfi sem þeir vinna vanvirðingu. Fundurinn lýsir vantrausti á útvarpsstjóra vegna framgöngu hans í þessu máli sem hljóti
að vekja spurningar um hvort hann
hafi í raun hagsmuni RÚV að leiðarljósi.
Við ráðningu Auðuns Georgs
hafi útvarpsráð og útvarpsstjóri
vikið til hliðar öllum faglegum
sjónarmiðum. Falsrök, ýkjur og
skrök hafi verið tínd til í þeim
tilgangi að kasta ryki í augu almennings.
„Í þessu ljósi telja starfsmenn

Ríkisútvarpsins að nýráðinn fréttastjóri sé umboðslaus til þess að
gegna því starfi og líta á ráðningu
hans, sem hvert annað aprílgabb,“
segir í samþykktinni. „Mæti hann til
starfa í Ríkisútvarpinu verði það á
ábyrgð útvarpsstjóra eins. Hann
einn réð hann og hann einn er þess
umkominn að koma í veg fyrir að
frekara tjón hljótist af.“
Fundurinn lýsti fullum stuðningi
við áframhaldandi baráttu fréttamanna fyrir sjálfstæði fréttastofa
útvarps og sjónvarps.
Markús Örn Antonsson útvarpsstjóri vildi ekki tjá sig um viðbrögð
við ályktuninni þegar eftir því var
leitað í gær.
jss@frettabladid.is

Eldaðu indverskt
um helgina

43%

TILBOÐ

afsláttu
r
kassa við

396

kr/kg

Holta ferskur kjúklingur

Merkt verð 695,-

í heilu

fullkomin máltíð

– allt það krydd sem þarf í réttinn í einum pakka
TILBOÐ

Nú er komið í sölu nýtt og spennandi krydd, Kitchen Guru.
Galdurinn á bak við vöruna er að í hverjum pakka er nákvæmt magn krydds
og einnig nákvæmar leiðbeiningar á hvaða stigi kryddið skal sett út í.
Útkoman er himneskur indverskur matur.

899

kr/kg

Ferskt

Njóttu vel.

lambalæri

– þú velur beint úr kjötborði

Nýtt

%r
4f0
t
á
sl tu

í Hagkaupum

a

TILBOÐ

TILBOÐ

269

449

kr/pk.

Toro ótrúlega sniðugt, tilbúinn pakki

Naanbrauð

með öllu sem þú þarft til indverskrar matargerðar

– ómissandi með indverskum mat

Gildir til 6. apríl.

Verð áður 1.169,-

Verð áður 298,-

kr/pk.

Ben & Jerry´s
– frábær amerísk ísblanda

Verð áður 749,-
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Hjálparstarf á Nias-eyju stendur yfir:

Ertu búin(n) að skila skattskýrslunni?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

62%

Nei

38%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú með yfirdrátt í bankanum?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

Fischer-nefndin:

Leituðu til
sveitarfélaga
FJÁRÖFLUN Lítið safnaðist í fjáröflunarátaki Fischer-nefndarinnar
fyrir Japansferð þeirra í mars,
segir Einar H. Guðmundsson
sem sá um fjáröflunina fyrir
nefndina. Töluverðar skuldir eru
útistandandi eftir Japansferð
nefndarinnar en ekki fékkst uppgefið hversu miklar þær eru.
Erindi voru send til nokkurra
sveitarfélaga og þar á meðal
Reykjavíkurborgar en alls staðar var dræmt tekið í beiðnina.
Einar segir að þeir sem styrktu
nefndina hafi aðallega verið
- sgi
skákáhugamenn.

INDÓNESÍA, AP Slæmt veður og
erfiðar samgöngur hamla hjálparstarfi á Nias-eyju. Nú er talið að
um fimm hundruð manns hafi
dáið í jarðskjálftanum á sunnudaginn.
Hjálparstarf stendur yfir á
Nias-eyju, vestur af Súmötru, en
íbúar þar urðu illa úti í jarðhræringunum. Einna fyrstir á vettvang
voru læknar í félaginu SurfAid en
þeir höfðu verið á brimbrettum á
nálægum slóðum.
Erfiðlega hefur gengið að koma

hjálpargögnum til bágstaddra
vegna veðurs og erfiðra samgangna en margir vegir skemmdust auk flugvallarins á eyjunni.
Eyjaskeggjar hafa margir látið í
ljós gremju sína yfir seinaganginum en í gær var dreifingin farin
að ganga hraðar fyrir sig.
Enn er verið að bjarga fólki
undan braki. Í gærmorgun náðist
þréttán ára gömul stúlka á lífi úr
rústum fjölbýlishúss, 52 klukkustundum eftir skjálftann.
Indónesísk stjórnvöld skýrðu

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

KJÖRKASSINN

Brimbrettalæknar
fyrstir á vettvang
LÍTT MEIDD EN ÁHYGGJUFULL
Yasmina, íbúi í Gunung Sitoli, var þungt hugsi þegar hún hélt á Ramadhan, syni sínum, í
gær. Þótt Ramadhan hafi ekki slasast alvarlega þá var systir hans ekki eins heppin, því
taka varð af henni annan handlegginn.

frá því í gær að 279 lík hefðu
fundist og sögðu þau að ólíklegt

væri að fleiri en 500 manns hefðu
farist. ■

■ NOREGUR
SJÓRÆNINGJAR RÁÐAST Á
NORÐMENN Sjö norsk skip urðu
fyrir árásum sjóræningja á
síðasta ári. Flest sjóránin voru
framin í Austur-Indíum en
Gíneuflói suður af Nígeríu þykir
einnig varasamur. Að sögn
Verdens Gang víluðu ekki litlir
flokkar ræningja fyrir sér að
ráðast á stór flutningaskip.
MATVÖRUKAUPMENN ÁSAKAÐIR
UM MÚTUÞÆGNI Matvöruverð
er óvíða hærra í heiminum en í
Noregi. Nú er hafin rannsókn á
viðskiptaháttum á matvörumarkaðnum. Að sögn Dagens
Næringsliv eru mörg dæmi um
að kaupmenn láti birgjana
greiða sér stórfé fyrir að stilla
vörum þeirra upp á áberandi
hátt en slíkt er ólöglegt.

ÍBÚÐARHÚSNÆÐI
Verðskrá fasteignasala miðast oftast við hlutfall af íbúðaverði en nú eru nokkrar fasteignasölur farnar að hafa fasta söluþóknun.

Tugir kvartana vikulega
Tölvunám eldri borgara
Grunnur
30 kennslustunda byrjendanámskeið. Engin undirstaða nauðsynleg, hæg yfirferð með þolinmóðum kennurum. Aldurstakmark 60 ára og eldri. Á námskeiðinu er markmiðið að
þátttakendur verði færir að nota tölvuna til að skrifa texta,
setja hann snyrtilega upp og prenta, fara á internetið, taka á
móti og senda tölvupóst. Þátttakendur læra að koma sér upp
ókeypis tölvupóstfangi.
Kennsla hefst 6. apríl
og lýkur 27. apríl.
Kennt er mánudaga
og miðvikudaga kl 13 - 16.
Verð kr. 19.500,Vegleg kennslubók innifalin.

Framhald I
30 kennslustunda námskeið, hentar þeim sem lokið hafa
byrjendanámskeiðinu eða hafa sambærilega undirstöðu.
• Upprifjun
• Æfingar í Word ritvinnslu
• Leit og vinnsla á internetinu og meðferð tölvupósts.
• Excel kynning
Kennsla hefst 7. apríl og lýkur 28. apríl.
Kennt er þriðjudaga og fimmtudaga kl 13 - 16.
Verð kr. 19.500,- Vegleg kennslubók innifalin.

Framhald II
30 kennslustunda námskeið ætlað þeim sem lokið hafa fyrra
framhaldsnámskeiðinu eða hafa sambærilegan grunn og
vilja enn meiri þekkingu og þjálfun. Byrjað er á upprifjun og
svo er haldið áfram og kafað dýpra með framhaldsæfingum
í ritvinnslu, á netinu og tölvupóstinum ásamt Excel. Einnig er
fjallað um stafrænar myndavélar og meðferð ljósmynda í
heimilistölvunni. Ýmislegt fleira skv. óskum þátttakenda.
Kennsla hefst 7. apríl og lýkur 28. apríl. Kennt er mánudaga
og miðvikudaga kl 13 - 16. Verð kr. 17.000,-
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Sigurður Helgi Guðjónsson, formaður Húseigendafélagsins, telur að hlutfallstengd þóknun fasteignasala sé tímaskekkja og telur sanngjarnt að taka til dæmis upp tímagjald. Björn
Þorri Viktorsson, formaður Félags fasteignasala, neitar að láta hafa nokkuð eftir sér.
FASTEIGNAMARKAÐUR
Samkvæmt
lögum eiga fasteignasalar að gera
samninga fyrir fram við kaupendur og seljendur um þá þjónustu
sem þeir inna af hendi. Sigurður
Helgi segir að í þessu sé pottur
brotinn og berist Húseigendafélaginu tugir kvartana á viku.
Sigurður Helgi segir að fasteignasalar geti „verið háskalegir
á marga lund“. Þeir tali upp fasteignaverðið enda séu það hagsmunir þeirra að fasteignaverð
haldist ávallt sem hæst þar sem
sölulaunin séu hlutfallstengd.
„Það er ekkert náttúrulögmál
að þóknun fasteignasala þurfi að
miðast við kaupverð eigna,“ segir
hann og telur ekkert til fyrirstöðu
að miða við þann tíma og fyrirhöfn sem salan tekur og taka til
dæmis upp tímagjald eins og
tíðkast hjá mörgum stéttum.
„Hagsmunatengdar gjaldskrár
hafa verið á undanhaldi hjá flestum sjálfstæðum sérfræðistéttum,“ segir hann.

SIGURÐUR HELGI
GUÐJÓNSSON
„Það er ekkert náttúrulögmál að þóknun fasteignasala
þurfi að miðast við
kaupverð eigna.“

BJÖRN ÞORRI
VIKTORSSON
Formaður Félags
fasteignasala, neitar
að láta hafa nokkuð eftir sér um
þetta mál.

Verðskrá fasteignasala er misjöfn. Á nokkrum fasteignasölum
er föst gjaldskrá upp á rúmar 124
þúsund og allt upp í 199 þúsund
krónur með virðisaukaskatti og
skiptir þá ekki máli hversu stór
eignin er. Á einni fasteignasölu er
þóknunin eitt prósent en annars
taka fasteignasalar 1,5-3,0 pró-

sent af sölu eigna. Virðisaukaskattur bætist svo við.
Misjafnt er hvað er innifalið í
þóknun fasteignasala og hvort
greiða þurfi umsýslugjald. Í
fæstum tilfellum virðist til
yfirlit yfir það hvaða þjónusta er
innifalin í gjaldinu. Þinglýsingargjald er aldrei innifalið, aðeins
snúningar með samninga til
þinglýsingar.
Hraði, spenna og óðagot einkennir oft fasteignaviðskipti og
það telur Sigurður Helgi að dragi
á eftir sér ýmsa vonda dilka.
„Menn flýta sér um of undir
pressu oftar en ekki frá fasteignasölum og gá ekki að sér. Þess
vegna er hrapað til samninga
þrátt fyrir lausa enda. Þetta hefur
í för með sér eftirmál með tilheyrandi kostnaði og leiðindum,“ segir
hann.
Björn Þorri Viktorsson, formaður Félags fasteignasala, neitar að láta nokkuð eftir sér hafa.
ghs@frettabladid.is

Telpa sýnir fádæma hugrekki:

Kærður fyrir nauðgun:

Fann foreldrana
liggjandi í blóði sínu

Saklaus en
engar bætur

BANDARÍKIN Fimm ára gömul
stúlka í New Smyrna í Flórída
sýndi fádæma yfirvegun og æðruleysi á mánudaginn við kringumstæður sem flestir hefðu bugast
undir.
Tia Hernlen vaknaði við byssuskot síðastliðinn mánudag, fór
fram og fann mömmu sína og
pabba liggjandi í blóði sínu. Hún
hringdi samstundis í neyðarlínuna.
„Mamma og pabbi...ég held að það
sé byssukúla á gólfinu, það blæðir
úr munninum á pabba og hann
hefur dottið úr rúminu,“ sagði hún
við starfsmann neyðarlínunnar. Því
næst rakti hún málsatvik og aðstæður á svo skýran og yfirvegaðan hátt að konan sem hún ræddi við

trúði ekki hversu ung hún væri.
Hægt er að lesa samtal þeirra í
heild sinni á heimasíðu Fox-sjónvarpsstöðvarinnar.
Þegar lögreglan kom á vettvang
var móðir Tiu dáin og faðir hennar
lést á sjúkrahúsi skömmu síðar.
Talið er að fíkniefnasali hafi drepið
þau en hann stóð í þeirri trú að foreldrar Tiu hefðu sagt lögreglunni
frá iðju hans. Maðurinn stytti sér
aldur á heimili sínu síðar um daginn.
Foreldrar Tiu höfðu óttast árás
af hendi mannsins og því farið
fram á við dómara að öryggi þeirra
yrði tryggt með nálgunarbanni.
Dómarinn taldi ekki ástæðu til að
verða við beiðninni. ■

Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði í gær konu af
skaðabótakröfu manns sem fór
fram á sjö milljóna króna bætur
fyrir ærumissi og missi atvinnu
og íbúðar eftir að konan sakaði
hann um nauðgun.
Starfaði maðurinn sem húsvörður á elliheimili að Sléttuvegi en var gert að segja upp
eða vera rekinn ella eftir kæru
konunar. Við rannsókn lögreglu
kom ekkert í ljós sem sannaði
sekt mannsins og fór hann því
fram á bætur. Dómurinn komst
að því að þar sem kæran hefði
farið eftir reglubundnum leiðum hefði verið um frumhlaup
hjá hússtjórn að ræða við uppsögn mannsins og konan því
sýknuð. ■

DÓMSMÁL

8

1. apríl 2005 FÖSTU DAGU R

■ AFRÍKA

Ökumaður bifhjóls slasaðist eftir að lögreglubíl var ekið í veg fyrir hann:

Lögreglumaður dæmdur
1

Hvaða knattspyrnumaður fékk rauða
spjaldið í sínum fyrsta landsleik, gegn
Ítalíu?

2
3

Meðal hvaða aldursflokks hafa fordómar í garð útlendinga aukist?
Hvaða sjávarútvegsfyrirtæki stendur
til að afskrá úr Kauphöll?
SVÖRIN ERU Á BLS. 34

■ DÓMSMÁL

40 DAGA FANGELSI Annar ungur
maður fékk einnig fangelsisdóm
fyrir Héraðsdómi Reykjaness fyrir
ítrekuð brot á fíkniefnalöggjöfinni.
Viðurkenndi sá alla sök sína og
sætir 40 daga fangelsi fyrir vikið.

■ PÁFAGARÐUR
PÁFINN SEGIR EKKI AF SÉR Þótt
heilsu Jóhannesar Páls II páfa
fari stöðugt hrakandi mun hann
ekki afsala sér páfadómi. Þetta
segir ítalskur sérfræðingur í málefnum Páfagarðs og náinn vinur
páfans. Í gær varð að setja slöngu
í nef Jóhannesar Páls til að veita
honum vökva og næringu.

hafi verið ekið á rangan vegarhelming í þeim tilgangi að
stöðva bifhjólið. Vegna þessa ók

- th

BÖRN Í HER FÍLABEINSSTRANDARINNAR Ástandið á Fílabeinsströndinni hefur verið ótryggt undanfarna mánuði og hafa stríðandi
fylkingar byggt upp heri sína. Að
sögn Mannréttindavaktarinnar
hefur stjórnarherinn í landinu
fengið Líberíumenn í sínar raðir og
eru börn þar á meðal. Deilendur
ræða nú málin í Suður-Afríku.

Sólveig Ólafsdóttir:

Eins og svart og hvítt
„Þetta er eins og svart
og hvítt,“ segir Sólveig Ólafsdóttir um þingkosningarnar í
Zimbabwe í gær, í samanburði við
síðustu kosningar sem fram fóru í
landinu árið 2002. Það voru forsetakosningar, þar sem stuðningsmenn Roberts Mugabes beittu
stjórnarandstæðinga hörðu og
hálfgert borgarastríðsástand
ríkti. Mugabe
hefur setið á
forsetastóli allt
frá því landið
hlaut sjálfstæði
frá Bretaveldi
fyrir
aldarfjórðungi.
Hann er nú 81
SÓLVEIG
árs að aldri.
ÓLAFSDÓTTIR
„AndrúmsStarfaði í Harare
2001-2004.
loftið er allt

ZIMBABWE

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

60 DAGA FANGELSI Héraðsdómur
Reykjaness dæmdi í gær ungan
mann til 60 daga fangelsisvistar
fyrir þjófnað og margvísleg fíkniefnabrot. Var tillit tekið til fullrar
játningar mannsins en sökum
langs brotaferils þótti ekki ástæða
til að skilorðsbinda dóm þennan.

VIÐ ÆGISÍÐU
Lögreglubílnum var ekið inn á rangan vegarhelming við hraðahindrunina skammt frá
Essó-bensínstöðinni. Ökumaður slasaðist
þegar hann ók á lögreglubílinn.

bifhjólið á lögreglubílinn og
ökumaður þess kastaðist af hjólinu og yfir bílinn. Hann slasaðist nokkuð við áreksturinn. Eftir
slysið hefur hann verið með
verki í handlegg, baki, hálsi og
höfði og hefur hann þurft að
taka bólgueyðandi lyf við þessum meiðslum og gangast undir
sjúkraþjálfun.
Um neyðarakstur lögreglubíla gilda sérstakar reglur.
Dómurinn telur að lögreglumaðurinn hafi ekki fylgt þeim
heldur af stórfelldu gáleysi
stefnt ökumanni bifhjólsins í
augljósa og verulega hættu.

MYND/AP

VEISTU SVARIÐ?

DÓMSMÁL Lögreglumaður hefur
verið dæmdur til að greiða 200
þúsund krónur í sekt og ökumanni bifhjóls 195 þúsund
krónur í skaðabætur fyrir að
hafa stefnt lífi hans í hættu í lok
maí á síðasta ári. Dómurinn féll
í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær
og hyggst lögreglumaðurinn
áfrýja dómnum til Hæstaréttar
Íslands.
Lögreglumaðurinn var að
leita manna á bifhjólum um nótt
í maí. Skammt frá bensínstöð
Essó á Ægisíðu ók hann lögreglubíl í veg fyrir bifhjól sem
var á leið í austur. Dómurinn
telur sannað að lögreglubílnum

FORSETAKOSNINGAR Í MIÐAFRÍKULÝÐVELDINU Francois
Bozize, leiðtogi herforingjastjórnarinnar í Mið-Afríkulýðveldinu,
fékk flest atkvæði í forsetakosningunum sem fram fóru á dögunum. Hann fékk þó ekki meirihluta
atkvæða og því verður að kjósa
aftur á milli hans og Martin Zinguele, en af honum rændi Bozize
völdum árið 2003.

annað og afslappaðra,“ segir
Sólveig, sem var upplýsingafulltrúi Rauða krossins í Harare á
tímabilinu 2001-2004. „Mér vitanlega voru engar biðraðir á kjörstöðum núna og fulltrúar úr sendiráðum hér í Harare hafa fengið
hindrunarlausan aðgang að kjörstöðum.“ Að sögn Sólveigar er
hluta ástæðunnar fyrir rólegheitunum í kring um kosningarnar nú
að leita í því að stjórnarandstæðingar hafi varla haft nokkurn vettvang til að heyja kosningabaráttu.
Stjórnarflokkur Mugabes hefði
verið búinn að loka öllum fjölmiðlum sem hleyptu sjónarmiðum
stjórnarandstæðinga að. En fjöldi
fólks hefði sótt kosningafundi
sem stjórnarandstöðuflokknum
MDC hefði tekist að halda á endasprettinum fyrir kosningarnar.
- aa

KOKHRAUSTUR VIÐ KJÖRKASSANN
Robert Mugabe var eldhress þegar hann kaus í gær enda nokkuð viss um hverjar lyktir
kosninganna verða.

Mugabe tryggir
sjálfum sér sigur
Engin hætta er talin á öðru en að flokkur Roberts
Mugabe vinni stórsigur í kosningum sem fram fóru í
gær enda forsetinn sagður hagræða úrslitum.
HARARE
Þingkosningar
voru
haldnar í Zimbabwe í gær og fóru
þær mun friðsamlegar fram en
kosningarnar árið 2000. Fáir gera
sér hins vegar grillur um að
Robert Mugabe, forseti landsins,
hafi staðið heiðarlega að framkvæmd þeirra.
Kosið var um 120 þingsæti af
150 en Mugabe skipar sjálfur í
þau þrjátíu sem eftir eru. Í síðustu kosningum fékk Lýðræðisfylking Morgan Tsvangirai 57
þingsæti en bróðurparturinn af
þingmönnunum kom samt úr
ZANU-flokki Mugabe.
5,8 milljónir voru á kjörskrá
fyrir þessar kosningar og var
kjörsókn í gærdag sæmileg. Best
var hún í höfuðborginni Harare
en í sveitahéruðum mættu fáir á
kjörstað. Fjórðungur kjósenda
varð frá að hverfa þar sem fólkið
var ekki að finna á kjörskrá eða
vantaði skilríki. 3,4 milljónum
brottfluttra Zimbabwemanna var
meinað að greiða atkvæði utan
kjörfundar en flestir þeirra eru
taldir stjórnarandstæðingar. Samt
var lítið um óeirðir, ólíkt því sem
gerðist fyrir fimm árum.
„Ég held að við séum öll sammála um að þessar kosningar geti
ekki talist á nokkurn hátt sann-

gjarnar eða heiðarlegar,“ sagði
Tsvangirai þegar hann greiddi
atkvæði í gær og virðast flestir
óháðir stjórnmálaskýrendur vera
á sama máli. Þannig er talið að
800.000 manns sem eru löngu
dánir séu á kjörskrá og þeir styðja
víst allir ZANU. Erlendir kosningaeftirlitsmenn eru sárafáir í
landinu og þeir koma frá löndum
hliðhollum Mugabe. Engum eftirlitsmönnum frá Evrópu eða
Bandaríkjunum var hleypt inn í
landið. Mugabe hefur meira að
segja hótað því að fella niður matvælaaðstoð við þau héruð sem
kjósa stjórnarandstöðuna.
Mugabe sjálfur var glaður í
bragði þegar hann kaus í gær og
sagðist eingöngu greiða atkvæði
til að gera sigur sinn ennþá
stærri. Hann vísaði ásökunum um
svindl á bug. Mugabe er sagður
ætla að ná 2/3 hlutum þingsæta til
að geta knúið fram stjórnarskrárbreytingar.
Lífskjör hafa snarversnað í
Zimbabwe síðustu ár og er landið
orðið mjög einangrað á alþjóðavettvangi vegna ógnarstjórnar
Mugabe.
Búist er við að úrslit kosninganna liggi fyrir á næstu dögum.
sveinng@frettabladid.is
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Veldu nýjan Focus

Nýr, endurhannaður Ford Focus er betur
búinn en helstu keppinautarnir. Gömul tákn eru
fallin. Og ný tekin við. Ford hefur tekist það sem
aðrir framleiðendur hafa áður reynt; að hanna
meðal stóran bíl eftir gæðastöðlum lúxusbíla á
lægra verði. Margur búnaður lúxusbíla er staðalbúnaður í Focus. ESP stöðugleikastýrikerfi,
TRACS spólvörn, loftkæling og öryggispúðagardínur eru þar á meðal. Árekstraröryggisstofnunin Euro NCAP gefur Ford Focus hæstu
einkunn allra bíla í sínum flokki frá upphafi.
Árekstraröryggi Focus er metið með 5 stjörnum
eða 35 stig. Frá upphafi hefur Focus hreppt 1.
sætið á 65 alþjóða verðlaunahátíðum. Í 13 skipti
bíll ársins. Komdu í Brimborg - skoðaðu nýja
hönnun!
Þegar allt er tekið með og verð er
borið saman við gæði þá er Ford
Focus talinn betri kostur en bæði
Toyota Corolla og VW Golf,
samkvæmt fjölmörgum evrópskum
bílablöðum. Veldu nýjan Focus
- nýtt tákn um gæði..!

Ford Focus. Ný gæði á lægra verði en áður.*

Kaupverð
Ford Focus 3 dyra Trend 1,6
Ford Focus 5 dyra Trend 1,6
Ford Focus Wagon Trend 1,6

5 gíra
1.790.000 kr.
1.890.000 kr.
1.990.000 kr.

Sjálfskiptur
1.884.000 kr.
1.984.000 kr.
2.084.000 kr.

Ford Focus er heimsmethafi í vinsældum. Frá þeim tíma Ford
Focus var fyrst kynntur, árið 1998, hefur Focus selst í yfir 4
milljónir eintaka. Heimsmetabók Guinness taldi sig þurfa
staðfesta heimsmet Ford Focus í vinsældum árið 2000 og
sem mest selda bíl í heimi, aðeins ári eftir að hann kom fyrst
á markað. Samkvæmt afmælisútgáfu Heimsmetabókar
Guinness fyrir árið 2005 stendur heimsmetið enn. Focus er
einnig vinsæll meðal bílagagnrýnenda en þeir hafa í 65 skipti
kosið Focus í 1. sætið á aðeins 6 árum. Focus hefur verið
kosinn bíll ársins í 13 skipti í Evrópu og Norður-Ameríku.
Fjöldi seldra
Ford bíla 1161
1000

Íslendingar velja Ford umfram önnur
leiðandi bílamerki (74,1% aukning 2004)
og er Ford nú annað vinsælasta bílamerkið
á Íslandi...og sækir stöðugt á! Endursalan
staðfestir það einnig. Vertu í hópi þeirra
bestu. Veldu nýjan Ford.
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Nýtt táknumgæði
Atriði af gæðalista staðalbúnaðar:
ESP stöðugleikastýrikerfi
TRACS spólvörn
Loftkæling
Stillanlegur hiti í framsætum
Öryggispúðar að framan
Öryggispúðar í hliðum
Öryggispúðagardínur
ABS hemlakerfi
EBD hemlajöfnun
EBA hjálparhemlun

Frjókornasía
Upphitanlegir hliðarspeglar
Rafstilltir hliðarspeglar
Vindskeið að aftan (3d og 5d)
Fjarstýrð samlæsing
Fjölstillanlegt stýri
Geislaspilari með þjófavörn og 6
hátölurum
Fjarstýring fyrir hljómtæki
Aksturstölva og útihitamælir

Hægt að fá aukalega:
Bluetooth® fyrir síma
AFS Halogen beygjuljós
DVD spilari í lofti og skjár
Fjöltengi fyrir heyrnartól
Kæling í hanskahólfi
Leiðsögukerfi
með litaskjá
6 diska Sony hljómtæki
Bakkskynjari
Regnskynjari
Leður- eða sportsæti
Rafdrifið ökumannssæti

Raddstýring fyrir:
- hljómtæki
- síma
- leiðsögukerfi
Aðfellanlegir speglar
Hiti fyrir alla framrúðuna
Sólarvörn í framrúðu
Sportfjöðrun
Sjálfvirkur dimmer
á baksýnisspegli
Hraðastillir
Rafdrifin sóllúga

Tímabil

Ford Focus hefur hreppt
1. sæti á 65 alþjóðaverðlaunahátíðum.
Veldu Ford.

5%

Skoðaðu úrvalið í bílaverslun Brimborgar. Gengislækkun.
Ford Fiesta

Fiesta Trend 5 dyra 1,4i 5 gíra.
Kaupverð...........1.505.000 kr.
Gengislækkun .......-76.000 kr.
Nýtt verð ...........1.429.000 kr.

Ford Fusion

Fusion Trend 5 dyra 1,4i 5 gíra
Kaupverð...........1.655.000 kr.
Gengislækkun.......-85.000 kr.
Nýtt verð ...........1.570.000 kr.

Ford Focus

Focus Trend 5 dyra 1,6i 5 gíra.
Kaupverð...........1.996.000 kr.
Gengislækkun .....-106.000 kr.
Nýtt verð ...........1.890.000 kr.

Ford Focus C-Max

Focus C-Max Trend 5 dyra 1,6i 5 gíra.
Kaupverð ...........1.995.000 kr.
Gengislækkun .....-100.000 kr.
Nýtt verð ............1.895.000 kr.

Ford Mondeo

Mondeo Ghia 5 dyra 2,0i 5 gíra:
Kaupverð............2.440.000 kr.
Gengislækkun ......-122.000 kr.
Nýtt verð.............2.318.000 kr.

Ford Galaxy 7 manna

Galaxy Trend 7 manna 2,0i 5 gíra.
Kaupverð...........2.745.000 kr.
Gengislækkun .....-138.000 kr.
Nýtt verð ............2.607.000 kr.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | Brimborg Reykjanesbæ: Njarðarbraut 3, sími 422 7500 | www.ford.is
* Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Brimborgar. Aukabúnaður á mynd: álfelgur.
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HVAÐ KOSTAR ÞAÐ?

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? KATRÍN ANNA GUÐMUNDSDÓTTIR

Málar, pússar og spaslar
„Ég byrjaði í MA-námi í félagsfræði
með áherslu á kynjafræði eftir jól
og það er nóg að gera í því,“ segir
Katrín Anna Guðmundsdóttir, talskona Femínistafélagsins og stúdent.
Hún kveðst hafa haft það gott um
páskana, sem hún varði að mestu
leyti við smíðar, en Katrín og maðurinn hennar eru að reisa sér 200
fermetra hús í Grafarholti. „Við skulum segja að ég sé slarkfær smiður,“
segir hún og hlær. „Ég er mest í því
að mála, pússa og spasla en er alveg ágæt með hamar og nagla líka.“
Katrín býst við að ferðast innanlands í sumar. „Ég og maðurinn
minn höfum bæði ferðast mikið erlendis, en þegar við keyrðum hringveginn fyrir þremur árum komumst
við að því að það eru alltof margir

staðir á landinu sem við eigum
eftir að skoða.“ Ferðin hefst á
sumarbústaðarferð í Hrísey en
skötuhjúin ætla að sjá hvernig
landið liggur í framhaldinu.
Grasrótarstarf Femínistafélagsins er líka í fullum gangi. „Við
erum að skipuleggja verkefni
sem er beint gegn klámvæðingu,“ segir Katrín Anna. „Hinn
5. apríl ætlum við í félaginu að
hittast, en það gerum við mánaðarlega, og rifja upp Pekingráðstefnuna í tilefni tíu ára afmælis hennar.“ Svo er aðalfundur Femínistafélagsins á
næstu grösum en Katrín Anna
segir óráðið hvort hún gefi
kost á sér áfram sem talskona
félagsins.

ÍSLENSKT RÍKISFANGSBRÉF
kostar 1.350 krónur

Stefna á Wembley að ári

SJÓNARHÓLL
ÚTBREIÐSLA FUGLAFLENSU

Stuðmenn voru í essinu
sínu á tónleikunum í
Royal Albert Hall á skírdag. Þeir voru hins vegar
ekki eina íslenska hljómsveitin sem þar lék um
kvöldið því Hundur í
óskilum hitaði upp.
SIGURÐUR SVEINSSON

Á varðbergi
„Verður maður ekki að hafa smá
áhyggjur þegar maður heyrir af svona
faraldri út í heimi, en Ísland er nokkuð
einangrað land og því kannski minni
líkur en ella að þetta berist hingað,“
segir Sigurður Sveinsson handboltaþjálfari aðspurður hvort hann óttist
fuglaflensufaraldur.
Fuglaflensa hefur verið mikið í fréttum
upp á síðkastið og telur Sigurður að
ekki megi sofa á verðinum. „Það hlýtur
að koma að því fyrr eða síðar að það
geysi skæð farsótt um heiminn. Það er
orðið langt síðan það gerðist síðast.
Það er kannski rétt að yfirvöld séu á
varðbergi þegar fólk kemur hingað frá
löndum þar sem flensan hefur greinst,
en það er ekki ástæða til stórtækra aðgerða.“ Hann kveðst þó ekki svo lífhræddur að hann byrji að ganga með
grímu fyrir vitum sér á almannafæri.
Sjálfur er Sigurður heilsuhraustur maður og tekur ekki oft sótt að eigin sögn.
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rökrétt framhald.“
Þrátt fyrir kokhreystina eru
Eiríkur og Hjörleifur auðmjúkir
menn og breyttu nafni dúettsins í
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HUNDUR Í ÓSKILUM Eiríki G. Stephensen og Hjörleifi Stephensen er margt til lista lagt eins og sjá má á þessari mynd en því miður ekki heyra.

Láttu
mömmu vita!

flugvélinni á leiðinni út og nú
heitum við Hundur í óskilum
Group. Það má skilja það á ýmsan
veg.“
Þótt útlönd kalli þurfa Íslendingar ekki að óttast að missa
Hund í óskilum af landinu alveg
strax því þeir eru með margt á
prjónunum. Framundan er vikulangur túr í grunnskóla á Vestfjörðum. „Við reynum samt lítið
að trana okkur fram,“ segir Eiríkur. „Við yrðum þreyttir á því til
lengdar og gerum þetta svo lengi
sem við höfum gaman af.“ Hjörleifur bætir við að þeir félagarnir
eigi sér þann draum að taka þátt í
Eurovision. „Við erum löngu búnir að æfa atriði og hanna búninga,
sem við erum reyndar byrjaðir að
vaxa upp úr. En það er aldrei of
seint. Danir sendu miðaldra kennara í Eurovison um árið og sáu
ekki eftir því.“
bergsteinn@frettabladid.is

Í NÁVIST MIKILMENNA Elísabetu Englandsdrottningu líkaði návist Eiríks ekki
sérlega illa.

Anna Linda Bjarnadóttir héraðsdómslögmaður:

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

Ef þú kaupir Séð og
Heyrt næstu vikurnar
finnur þú lukkunúmer í
miðopnu sem er bara í
blaðinu þínu. Sendu
okkur lukkunúmerið þitt
með SMS og þú átt
möguleika á því að
komast frítt í glæsilega
sólarlandaferð með
Sumarferðum með alla
fjölskylduna. Ekki nóg
með það heldur geturðu
líka fengið ego kort með
250 þúsund króna
inneign og við færum
þér vandað ferðatöskusett frá Samsonite
undir farangurinn.

„Stuðmenn höfðu einhvern tíma
heyrt í okkur og hrifist af. Þeir
báðu okkur alla vega að hita upp
fyrir sig og við slógum til,“ segir
Eiríkur G. Stephensen, skólastjóri í Hrafnagilsskóla og annar
helmingur dúettsins Hundur í
óskilum, um það hvernig það atvikaðist að þeir voru fengnir til
að hita upp fyrir Stuðmenn í
Royal Albert Hall.
Hinn helmingur dúettsins er
Hjörleifur Hjartarson, kennari
við Húsabakkaskóla í Svarfaðardal. Saman hafa þeir Eiríkur
skemmt sér og öðrum í um áratug
og eru þekktir fyrir nýstárlegar
útfærslur á þekktum slögurum.
Hróður Hunds í óskilum hefur
borist víða og þetta var ekki í
fyrsta skipti sem þeir kumpánar
troða upp í útlöndum. „Við höfum
spilað á þorrablótum Íslendinga í
Bandaríkjunum, Danmörku og
Noregi en þetta hlýtur að teljast
okkar stærsta gigg hingað til,“

Býður sig fram í stjórn
Frjálsa lífeyrissjóðsins
Anna Linda Bjarnadóttir héraðsdómslögmaður gefur kost á sér til
setu í stjórn Frjálsa lífeyrissjóðsins.
Væri það vart í frásögur færandi
nema fyrir þær sakir að mótframboð gegn sitjandi stjórnarmönnum í
lífeyrissjóðum eru fátíð og sérstaklega er sjaldgæft að konur bjóði sig
fram til slíkra starfa. Hópar kvenna
hafa þó lýst yfir vilja til að taka sæti
í stjórnum fyrirtækja og lífeyris-

sjóða að undanförnu – án mikils árangurs.
Ein kona, Ásdís Eva Hannesdóttir, situr fyrir í stjórninni og gætu
þær því orðið tvær að afloknum ársfundi sjóðsins sem haldinn er á Nordica hóteli síðdegis á mánudag.
Samkvæmt nýlegri athugun sitja
tvær konur á móti hverjum átta
körlum í stjórnum lífeyrissjóðanna.
„Mér finnst vanta nýtt blóð í
stjórnina, fulltrúa yngri sjóð-

ANNA LINDA BJARNADÓTTIR Vill yngja
upp í stjórn Frjálsa lífeyrissjóðsins.

félaga,“ segir Anna Linda sem
finnst núverandi stjórn ekki endurspegla breidd sjóðfélaganna sem
eru rúmlega 30 þúsund.
Anna Linda hefur rekið eigin lögmannsstofu í tæp fjögur ár og býr
meðal annars að framhaldsnámi í
- bþs
skattarétti.
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UPPTAKA EVRUNNAR: KOSTIR OG GALLAR

Kostir
Sameiginlegt viðskiptaumhverfi
með helstu viðskiptalöndum (einkum ef Bretland, Danmörk og Noregur
taka líka upp evru);
Nafngengissveiflur milli Íslands og
evrusvæðis hverfa;

Gallar
Viðskipti á sameiginlegu svæði
stóraukast;

Myntbandalagsaðild fæst ekki
nema með fullri aðild að ESB;

Vöxtur utanríkisviðskipta gæti aukið landsframleiðslu á mann varanlega um nokkur prósentustig;

Samleitni hefur skort milli hagsveiflunnar á Íslandi og kjarna evrusvæðisins;

Viðskiptakostnaður lækkar;

Staðbundnar sveiflur í efnahagslífinu verða óvarðar, þar sem peningamálastefnan sem hér mun gilda miðast við meðalhagsveifluna á öllu
evru-svæðinu;

Verðlag verður gegnsærra – neysluvörur lækka í verði;

Jafnvægisvextir ættu að lækka;

Hagvaxtargrunnur styrkist – verður
hluti af miklu stærra hagkerfi og viðskiptalífi;

Samþætting í atvinnulífi eykst –
sérhæfing, hagræðing og samkeppnishæfni aukast.

Boðleiðir verða lengri – kostir smásamfélagsins dvína.

Veitir aðgang að stærri og „dýpri“
fjármálamarkaði;

SNJÓLEYSI OG HLÝINDI

Ísland er víst
skíðaland
Skíðavertíðir hérlendis farið forgörðum nánast árum saman vegna hlýinda og umhleypinga með tilheyrandi snjóleysi.
Guðmundur Karl
Jónsson er forstöðumaður
skíðasvæðisins í
Hlíðarfjalli við Akureyri.
Er Ísland enn
GUÐMUNDUR
skíðaland?
KARL
Ísland hefur upp á
JÓNSSON
margt að bjóða sem
skíðaland og skíðasvæðin hér eru ekkert síðri en í
Skandinavíu til dæmis. Vandi Íslendinga á þessu sviði liggur í því að við
erum 20 árum á eftir helstu skíðasvæðum í Evrópu í uppbyggingu og
tæknivæðingu.
Hvað vantar?
Fjöllin hér hafa upp á svipaðar aðstæður að bjóða í hæð og fjölbreytileika í brekkum, en það sem okkur
vantar eru betri lyftur og tæki til að
framleiða snjó. Þróunin í veðráttunni
hérlendis undanfarin ár er lík því sem
gerðist á meginlandi Evrópu fyrir 2025 árum. Og þá var snjóframleiðsla
einfaldlega tekin upp. Ég er hræddur
um að skíðasvæðin í Ölpunum væru
lítilfjörleg ef ekki kæmi til framleiðsla
á snjó.

Krónan er minnsti
sjálfstæði gjaldmiðillinn
Ummæli Halldórs
Ásgrímssonar forsætisráðherra um að gengissveiflur íslensku krónunnar hlytu að kalla á að
upptaka evrunnar hérlendis yrði skoðuð hefur
endurvakið umræðu um
kosti og galla aðildar Íslands að evrópska myntbandalaginu.
FRÉTTASKÝRING
EVRAN OG ÍSLAND

AUÐUNN ARNÓRSSON
BLAÐAMAÐUR

Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra sagði á ársfundi Seðlabanka
Íslands á miðvikudag að þegar
gengissveiflur íslensku krónunn-

EINN VIÐBJÓÐSLEGASTI KONUNÍÐINGUR
ÍSLANDS DÆMDUR Í FANGELSI Í GÆR:

Misþyrmdi
konu fyrir að
kæra hann
fyrir nauðgun
Hafði áður kúgað hana til að
undirrita falska yfirlýsingu
um að hann væri saklaus
– hefur þú séð DV í dag?

ar væru brotnar til mergjar hlyti
að koma til skoðunar hvort taka
ætti upp evruna hér á landi. Með
þessu vekur Halldór upp umræðu
sem staðið hefur yfir með hléum í
nær áratug, eða frá því fyrir lá
að stór hluti utanríkisviðskipta
Íslands yrði við lönd sem nota
nýju Evrópumyntina.
Halldór sagði í erindi sínu að
Íslendingar gyldu þess hversu
íslenski
fjármálamarkaðurinn
væri lítill í samanburði við alþjóðamarkaðinn. Tiltölulega litlar
fjármagnshreyfingar inn og út úr
landinu gætu skapað miklar
sveiflur í gengi krónunnar.
Skilar meiru en fast gengi
Ísland er minnsta landið í heiminum með sjálfstætt fljótandi gjaldmiðil. Eins og Þórarinn G. Pétursson, staðgengill aðalhagfræðings
Seðlabanka Íslands, sagði í fyrirlestri 3. febrúar síðastliðinn er
spurningin um kosti og galla þess
að hafa sjálfstæða mynt eða taka
upp mynt stærra efnahagssvæðis
mjög þýðingarmikil fyrir Ísland.
Vægi vöruviðskipta Íslands við
evru-löndin tólf hafa verið að
aukast. Þau námu tæplega 30 prósentum af heildarutanríkisviðskiptum árið 1970 og eru nú rúm
40 prósent. Ákveði ESB-ríkin þrjú
sem standa utan evrunnar að
ganga í myntbandalagið eykst
hlutdeild viðskipta Íslands við
evrusvæðið í yfir 60 af hundraði.
Ef Noregur skyldi líka bætast í
hóp evru-landa hækkar þetta hlutfall í tæp 70 prósent.
Helstu hagfræðilegu rökin
fyrir sameiginlegri mynt er að
hún eyðir nafngengissveiflum
innan myntsvæðisins, hún dregur
úr viðskiptakostnaði í alþjóðaviðskiptum og eykur gagnsæi í viðskiptum milli landa. Hún gerir
ennfremur alþjóðleg viðskipti við
lönd utan myntsambandsins auðveldari með því að opna aðgang að
dýpri og þróaðri innlendum fjármálamarkaði.
Þannig segir Þórarinn að áhrif
sameiginlegrar myntar séu líklega mun víðtækari en áhrif fasts
gengis. Rannsóknir hafi sýnt að
aðild að myntbandalagi auki viðskipti til muna, án þess að draga
úr viðskiptum út fyrir sameiginlega myntsvæðið.
Hagsveiflan ekki í takt
Hagfræðingar hafa einnig bent á
galla sem fylgt geta aðlögun lítils
þjóðhagkerfis eins og þess íslenska að stóru myntsvæði eins og
evrópska myntbandalaginu. Oftar
en ekki sé hagsveiflan hér ekki í
takt við hagsveifluna í stóru evrulöndunum. Peningamálastefnan á
evrusvæðinu miðist þannig við
aðrar aðstæður en hér ríki (þetta
er gallinn við það sem kallað er á
ensku „one-size-fits-all“ á stóru
sameiginlegu myntsvæði). Hins
vegar hefur reynslan sýnt að eftir

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SPURT OG SVARAÐ

Heimildir: www.sedlabanki.is, www.si.is

EVRU-AÐILD SKOÐUÐ Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra í ræðustól á ársfundi
Seðlabankans á miðvikudag.

því sem viðskipti aukast milli
landa innan myntsvæðisins eykst
samleitni hagsveiflnanna.
Stjórnun íslenskra peningamála er að mestu í höndum Seðlabanka Íslands. Helsta hagstjórnartækið sem Seðlabankinn ræður
yfir er ákvörðun stýrivaxta.
Bankinn hefur það yfirlýsta
meginmarkmið að stuðla að stöðugleika í þróun verðlags. Stöðugleiki í þróun gengis er þannig ekki
markmiðið, en þetta tvennt –
verðbólgan og gengið – er nátengt. Verðbólga er spegilmynd af

bólgumarkmiðinu eykur að sögn
sendinefndarmanna líkurnar á
hækkun raungengis – ef miklu
hærri vextir eru á krónumarkaði
en í helstu viðskiptalöndum ýtir
það undir innstreymi gjaldeyris
sem ýtir gengi krónunnar upp – en
þetta muni draga úr samkeppnishæfni og ýta enn frekar undir
ójafnvægið í hagkerfinu. Því
meira ójafnvægi sem myndist,
þeim mun harkalegri gæti aðlögun orðið. Sérstaklega eigi þetta
við þegar innflæði fjármagns
tengdu stóriðjuframkvæmdunum

Efnahags- og myntbandalag Evrópu, EMU, varð að veruleika í ársbyrjun 1999, með
stofnþátttöku ellefu Evrópusambandsríkja. Nú eru evrulöndin tólf talsins og borgarar
þeirra hafa haft evrumynt og -seðla í vösunum frá því í ársbyrjun 2002. Öll hin tíu
nýju aðildarríki sambandsins stefna að því að taka upp evruna eins fljótt og þeim
tekst að uppfylla efnahagslegu skilyrðin fyrir því, en þrjú þeirra – Bretland, Danmörk
og Svíþjóð – hafa fram til þessa hvert á sínum forsendum kosið að standa utan við
myntbandalagið.

eigin verðmæti gjaldmiðilsins.
Gengishækkanir, sem geta tengst
hækkun stýrivaxta, geta komið
þungt niður á útflutnings- og samkeppnisgreinum íslensks atvinnulífs. Eins og Jón Sigurðsson seðlabankastjóri benti á í erindi 3.
mars síðastliðinn, er í umræðum
um vexti og gengi ástæða til að
minna á að sitt er hvað nafnvextir
og raunvextir, nafngengi krónunnar eða þróun raungengis. Með
þeim stjórntækjum sem Seðlabankinn hefur yfir að ráða getur
hann lítið gert til jöfnunar gengissveiflna, enda er slík sveiflujöfnun strangt til tekið ekki í verkahring hans.
Aðvörunarbjöllur
Í áliti sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem heimsótti Ísland í lok október sem leið segir,
að vaxandi eftirspurnarþrýstingur og versnandi verðbólguhorfur
vegna hans kalli á hert aðhald í
peningamálum í komandi tíð. Að
reiða sig á skammtímavexti eingöngu til að sporna gegn eftirspurnarþrýstingnum og ná verð-

lýkur, en það gæti leitt til snarprar lækkunar á gengi krónunnar og
mikils samdráttar í hagkerfinu.
Þetta eru aðvörunarbjöllurnar
sem urðu forsætisráðherra tilefni
til að vekja máls á því á ársfundi
Seðlabankans að Íslendingar
skoðuðu möguleikana á upptöku
evrunnar.
Halldór tók þó fram að hann
væri ekki að segja að upptaka
evrunnar myndi leysa öll vandamál. Aðspurður bætti hann við, að
hann teldi lítt fýsilegt fyrir Ísland
að taka evruna upp einhliða; það
væri ekki ráðlegt nema með því
að ganga í Evrópusambandið, sem
væri hins vegar ekki á stefnuskrá
sitjandi ríkisstjórnar.
Í einhliða upptöku evrunnar
fælist í raun ekki mikið meira en
að ákveða að fasttengja gengi
íslensku krónunnar við evruna.
Ísland ætti þá ekki aðild að Seðlabanka Evrópu, ECB, í Frankfurt
og vaxtastig hér yrði áfram
hærra. Danir fylgja í raun fastgengisstefnu gagnvart evrunni,
og sum nýju ESB-aðildarríkjanna
gera það einnig nú þegar. ■
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FRÁ DEGI TIL DAGS

SJÓNARMIÐ
JÓN KALDAL

Ríkisútvarpið logar stafnanna á milli.

Á ábyrgð Sjálfstæðisflokksins
M

ikið óskaplega er sorglega komið fyrir Ríkisútvarpinu. Í gær samþykktu 93,2 prósent starfsmanna
stofnunarinnar vantraust á útvarpsstjóra sinn,
Markús Örn Antonsson, út af ráðningu á manni sem hyggst
hefja þar störf í dag, þrátt fyrir að morgunljóst sé að hann er
alls ekki velkominn í húsið. Af hverju er svona komið?
Ábyrgðin hlýtur fyrst og fremst að liggja hjá Sjálfstæðisflokknum sem hefur farið með ráðuneyti menntamála, sem
Ríkisútvarpið heyrir undir, síðastliðin fjórtán ár.
Nú stendur yfir fjórða kjörtímabilið í röð þar sem menntamálaráðherra kemur úr Sjálfstæðisflokknum. Mætti ætla að
á þeim langa tíma hefði gefist rúmt tækifæri til þess að
skapa sátt um umfang og rekstur Ríkisútvarpsins sem þorri
þjóðarinnar hefur viljað viðhalda með einhverjum hætti. En
því er aldeilis ekki að heilsa. Þvert á móti hefur grímulaus
eiginhagsmunagæsla Sjálfstæðisflokksins grafið svo undan
stofnuninni að 178 starfsmenn hennar samþykktu í gær
ályktun þar sem var sagt að meirihluti útvarpsráðs, skipaður
fulltrúum Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, hefði
ásamt útvarpsstjóra sett fram „falsrök, ýkjur og skrök“ til að
réttlæta ráðningu Auðuns Georgs Ólafssonar í stöðu fréttastjóra útvarps. Og í síðustu viku töldu fréttamenn ástæðu til
að birta heilsíðuauglýsingu í dagblöðum sem sagði nánast
beinum orðum að fréttum fréttastofunnar yrði ekki
treystandi ef Auðun tæki við stjórn hennar. Þetta er auðvitað
skelfileg staða en mun þó örugglega versna til muna þegar
nýi fréttastjórinn stimplar sig inn í fyrsta skipti í dag.

,,

Við skulum ekki gleyma því að embætti útvarpsstjóra hefur ekki einu sinni heldur tvisvar á valdatíma Sjálfstæðisflokksins í menntamálaráðuneytinu verið
notað til að leysa innanbúðarvandræði flokksins og kemur
Markús Örn Antonsson við sögu í bæði skiptin.

Við skulum ekki gleyma því að embætti útvarpsstjóra
hefur ekki einu sinni heldur tvisvar á valdatíma Sjálfstæðisflokksins í menntamálaráðuneytinu verið notað til að leysa
innanbúðarvandræði flokksins og kemur Markús Örn Antonsson við sögu í bæði skiptin. Fyrst þegar hann var sóttur í
Ríkisútvarpið sumarið 1991, þegar þurfti að leysa foringjakrísu Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík við brotthvarf
Davíðs Oddssonar úr stóli borgarstjóra til annarra starfa, og
aftur þegar hann var sendur til baka upp í útvarp tæpum
þremur árum síðar en þá var orðið fullreynt að hann var ekki
framtíðarfyrirliði borgarstjórnarflokksins.
Það er því ekkert skrítið að 93,2 prósent starfsmanna
Ríkisútvarpsins spyrji í ályktun sinni hvort Markús Örn
„hafi í raun hagsmuni RÚV að leiðarljósi“ þegar hann kýs að
halda ráðningu fréttastjóra til streitu. Auðvitað hefur hann
þá ekki. Hann hefur hagsmuni þeirra sem settu hann í
starfið að leiðarljósi og þar með hagsmuni síns sjálfs. ■

Með ólíkindum

Merktar fréttir

Nafnlausir leiðarar

Með ólíkindum var að lesa hér í blaðinu í
gær um framferði rússneska sendiráðsins
í Reykjavík í byggingarmálum á lóð sinni
við Garðastræti. Allar reglur hundsaðar,
nágrönnum, borgaryfirvöldum og utanríkisráðuneyti gefið langt nef. Dettur einhverjum í hug að yfirvöld í Moskvu
mundu láta svona framferði yfir sig
ganga? Að Íslendingar eða aðrar
þjóðir kæmust
upp með sams
konar háttalag
í Rússlandi?
Er ekki kominn tími til að
Davíð kveðji
sendiherrann
á teppið?

Stjórnendur Morgunblaðsins eru greinilega með efnistök og umbrot blaðsins í
mikilli endurskoðun. Ein birtingarmynd
nýrra vinnubragða er að nú eru helstu
fréttir blaðsins merktar höfundum en
áður voru allar fréttir nafnlausar. Merking
frétta er alsiða á öðrum blöðum hérlendis og utanlands, en þykir slík tíðindi og
tímamót þegar Morgunblaðið á í hlut að
birtur er leiðari um málið í blaðinu í gær.
Segir þar að það sé von ritstjórnarinnar
að með þessum hætti verði blaðið „enn
fjölbreytilegra, líflegra og aðgengilegra
fyrir lesendur“. Með því að skrifa undir
nafni geti blaðamenn „komið sérþekkingu sinni betur til skila, útskýrt samhengi fréttaatburða betur fyrir lesendum
og jafnvel skrifað persónulegri og læsilegri stíl“.

Athygli vekur að leiðari blaðsins um þetta
efni, „Merking frétta“, er ómerktur eins
og aðrar ritstjórnargreinar í blaðinu.
Skyldu ekki sömu rök gilda um merkingu
þeirra og fréttanna? Morgunblaðið hefur
að vísu þá stefnu, sem Fréttablaðið fylgir
ekki, að leiðarar birti „skoðun blaðsins“
en ekki einstaklinganna sem skrifa hverju
sinni. En það ætti út af fyrir sig ekki að
koma í veg fyrir höfundarmerkingu
leiðaranna, því það er tekið skýrt fram að
á endanum sé allt efni í blaðinu, merkt
og ómerkt, á ábyrgð ritstjórans. Og það
er alltaf einhver einn sem heldur á pennanum hverju sinni. Jafnvel á Mogganum.

gm@frettabladid.is

Hinn sögulegi farsi
Miðað við yfirlýsingar Auðuns
Georgs Ólafssonar í blöðum í gær
er ljóst að hann mun taka við sem
fréttastjóri útvarps í dag, 1. apríl. Í
sjálfu sér er ekkert óeðlilegt við þá
ákvörðun hans, maðurinn sótti um
stöðu og fékk hana og nú er komið
að fyrsta vinnudeginum. Engu að
síður höfðu margir bundið vonir
við að Auðun sjálfur stigi fram og
hyggi á þann hnút sem myndast
hefur í starfsemi RÚV og þá sérstaklega fréttastofu Útvarps – jafnvel þótt ekki sé með sanngirni hægt
að segja að hann beri neina ábyrgð
á þeim vanda sem þar er upp kominn. Hann er augljóslega peð í
þessu tafli. Vissulega hefði það
skapað eitthvert svigrúm ef Auðun
hefði ekki tekið starfið, en því fer
þó fjarri þegar betur er að gáð að
einhver lausn fælist í slíku. Vandinn vegna fréttastjóramálsins hjá
RÚV er orðinn meiri og djúpstæðari en svo að hann sé bundinn við
þessa einstöku ráðningu. Trúnaðarbrestur er kominn upp milli mikils
þorra starfsfólks og yfirstjórnar og
trúverðugleiki stofnunarinnar sem
fréttamiðils hefur minnkað. Þar
skiptir ekki bara máli að sérkennileg sjónarmið ráði við ráðningu
yfirmanna og að yfirstjórn stofnunarinnar komi síðan fram í Ríkissjónvarpinu og verji ráðningarsjónarmið sín með að gera lítið úr
sínum eigin virtustu fréttamönnum. Varnarbarátta fréttamannanna
sjálfra hefur dregið þá inn í hringiðu umræðunnar og gert þá að þátttakendum og viðfangi frétta sem
þeir síðan segja sjálfir. Slíka stöðu
hafa fréttamenn RÚV jafnan reynt
að forðast, en stíga nú fram vegna
þess að aðgerðaleysi myndi rýra
traust til þeirra enn meira.
Vinnudagurinn í dag, 1. apríl, á
fréttastofu Útvarps á ugglaust
eftir að verða skrautlegur. Fréttamenn geta ekki bakkað með yfirlýsingar sínar um að vinna ekki
með nýjum fréttastjóra og hinn nýi
fréttastjóri virðist ekki ætla að
bakka heldur. Ótrúlegt er að fréttamenn grípi til þess ráðs að tak-

marka
fréttaútsendingar,
að
minnsta kosti svo neinu nemi enda
ekki hefð hér fyrir „flauelsbyltingum“ líkt og í Tékklandi. Sjónvarpsmenn í Prag fóru sem kunnugt er í
setuverkfall vegna pólitískrar
ráðningar í ársbyrjun 2001 undir
slagorðinu „Sjónvarp fyrir fólk en
ekki flokka!“ Hundrað þúsund
manns söfnuðust þá saman á

Í DAG

FRÉTTASTJÓRI
HEFUR STÖRF

,,

BIRGIR
GUÐMUNDSSON

Eflaust á Auðun
Georg eftir að kynnast því að fréttastjórn á alvöru fréttastofu byggir ekki
á lóðréttu boðvaldi yfirmanns yfir undirmönnum,
Wenceslastorgi og studdu sjónvarpsmenn. Hér heima er hins vegar líklegra að Spaugstofuútgáfan
verði ofan á – að nýr fréttastjóri
muni ekki stýra nokkrum sköpuðum hlut og allra síst því sem hann
vill stýra. Eflaust á hann eftir að
kynnast því að fréttastjórn á alvöru
fréttastofu byggir ekki á lóðréttu
boðvaldi yfirmanns yfir undirmönnum – þar gilda sjálfstæð
vinnubrögð og sjálfstæð dómgreind fréttamannanna. Sá sem
ekki er velkominn leiðtogi í slíkt
teymi mun einfaldlega dingla í
frígír á einhverju hliðarspori.
Það óvenjulega við þessa stöðu
alla er að engin skynsamleg rök eru
fyrir því að keyra mál Ríkisútvarpsins inn í þennan farveg. Í það
minnsta ef menn gefa sér að það sé
ekki beinlínis ætlun yfirvalda og
yfirstjórnar RÚV að skemma

stofnunina og rýra hana tiltrú almennings. Miðað við nýlegt frumvarp um RÚV þá er það nú varla
hugmyndin. Fáum hefur því reynst
auðvelt að finna skynsamleg markmið með þessari stefnu gagnvart
fréttastofu Útvarps. Í greinarstúf
eftir Margréti Indriðadóttur, fyrrum fréttastjóra Útvarps, í Morgunblaðinu í gær koma fram áhugaverðar vísbendingar. Margrét
greinir frá því að Ívar Guðmundsson, sá sem sótti um fréttastjórastöðu Útvarps og fékk hana 1968,
hafi sagt sér í einkasamtölum að
hann hafi talið að sameina ætti
fréttastofur Útvarps og Sjónvarps,
og sú sameining hafi vakið áhuga
hans. Eftir að mótmæli starfsmanna gegn pólitískri ráðningu
Ívars komu fram, en þó sérstaklega
þegar Ívar fékk upplýsingar um að
ekki myndi farið út í sameiningu
fréttastofa, taldi hann starfið ekki
lengur eins áhugavert og upphaflega hafði verið gert ráð fyrir.
Hann þáði því ekki stöðuna. Nú vill
svo til að tillaga kom fram í vetur
frá Boga Ágústssyni um að sameina fréttastofur Útvarps og Sjónvarps og fékk hún sem betur fer
hvorki hljómgrunn hjá fréttamönnum né útvarpsráði, enda megum
við varla við því að fækka sjálfstæðum fréttastofum. Óneitanlega
hefur leitin að skýringu á framgangi yfirstjórnar RÚV gagnvart
fréttastofu Útvarps oftar en ekki
einmitt endað í þessari hugmynd –
að verið sé að búa til ástand þar
sem það yrði skásti valkosturinn að
leggja fréttastofu Útvarps niður í
núverandi mynd og sameina hana
fréttastofu Sjónvarps. Verið sé
framkvæma það sem ekki var gert
1968! Í því sambandi rifjast enn
upp það sem Karl Marx hafði eftir
Hegel á sínum tíma, um endurtekningar í mannkynssögunni: Fyrst
koma sögulegir atburðir fyrir sem
harmleikir, en í síðara skiptið sem
farsi. Hvort sem nú verður um
endurtekningu að ræða eða ekki, þá
er alla vega ljóst að við erum að
verða vitni að sögulegum farsa. ■

NIZSZA CENA WEDLIN !
40 % OBNIZKI
WSZYSTKICH WEDLIN.
LÆGRA VERÐ Á PYLSUM !
40 % AFSLÁTTUR
Á ÖLLUM PYLSUM FRÁ PÓLLANDI.
Opið virka daga frá 12.00 til 19.00,
laugardaga frá 12.00 til 18.00
og sunnudaga frá 12.00 til 16.00.

STOKROTKA
Pólsk matvöruverslun
Hvaleyrarbraut 35, Hafnarfirði • sími 517 1585
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KAUPHÖLL ÍSLANDS
ICEX-15

3.917

+ 0,45%

MESTA HÆKKUN
Fiskmarkaður Íslands
Tryggingamiðstöðin
Íslandsbanki

[ HLUTABRÉF ]
Fjöldi viðskipta: 327
Velta: 6.100 milljónir

MESTA LÆKKUN
1,82%
1,33%
1,22%

Actavis
-0,97%
Og fjarskipti
-0,73%
Straumur Fjárfest.b.-0,48%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 40,900 -0,97% ... Atorka 6,10
– ... Bakkavör 31,80 +0,63% ... Burðarás 14,15 +0,71 ... FL Group 13,70
– 0,36... Flaga 5,38 -0,92% ... Íslandsbanki 12,45 +1,22% ... KB banki
528,00 +0,57% ... Kögun 60,30 +0,50 ... Landsbankinn 14,95 +0,67% ...
Marel 57,10 +1,06% ... Og fjarskipti 4,09 -0,73% ... Samherji 12,25- ...
Straumur 10,30 -0,48% ... Össur 83,50 +0,60%

vidskipti@frettabladid.is

nánar á visir.is

MARKAÐSFRÉTTIR...

Peningaskápurinn…
Skamm Birgir
Greiningardeild Landsbankans beindi spjótum
sínum að Birgi Ísleifi Gunnarssyni seðlabankastjóra, í Vegvísi Landsbankans í gær, vegna ræðu
sem hann flutti á aðalfundi Seðlabankans í fyrradag. Þar beindi Birgir Ísleifur sjálfur spjótum sínum
að viðskiptabönkunum og sagði þá hafa farið offari
í útlánum og ættu þar af leiðandi verulegan þátt í
þenslu hagkerfisins og verðbólgu. „Þessar ávirðingar seðlabankastjóra koma nokkuð á óvart og
hljóma óneitanlega sem endurómur gamalla tíma,
þegar lánsfjárskömmtun og haftastefna
einkenndu íslensk efnahagsmál,“ sagði í
Vegvísinum. Var það svar við þeirri
gagnrýni Birgis að þar sem bankarnir
geri kröfur um að Seðlabanki og ríkisvald sýni aðhald og
stuðli að efnahagslegum stöðugleika verði þeir
einnig að gera
sambærilegar

kröfur til sjálfs sín. Starfsfólk greiningardeildarinnar
segja ekki góða latínu að gera fjármálafyrirtækin
að blórabögglum. Ábyrgðin á hagstjórninni liggi
hjá stjórnvöldum en ekki hjá fyrirtækjum og
heimilum.

Skamm Halldór
„Öfugt við það sem oft er gefið til kynna er íslenska krónan ekki óstöðugri en aðrir gjaldmiðlar
sem eru á floti,“ segir greiningardeild KB banka í
Hálfimm fréttum í gær og setur þar með ofaní við
Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra, sem einmitt
hélt þessu fram á aðalfundi Seðlabankans. Vitnar
KB banka-fólkið í skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
frá árinu 2000 máli sínu til stuðnings. Íslenska
krónan þurfi ekki að vera óstöðugri en aðrir gjaldmiðlar vestrænna ríkja ef vel tekst til með stjórnun
peningamála. Er þá spjótum greiningardeildarinnar
í þessu samhengi beint gegn Seðlabankanum sjálfum og hinu opinbera. Jafnframt kemur fram að á
árunum 1995 til 2000 hafi dollarinn sveiflast meira
en gengisvísitalan en evran svipað.

Eskja var rekin með 178 milljón
króna hagnaði á árinu 2004.
Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði var 730 milljónir, eða
24,2 prósent af rekstrartekjum
sem er þremur prósentustigum
lakari framlegð en í fyrra.
Fiskeldi Eyjafjarðar gekk illa í
fyrra og tapaði 165 milljónum
króna. Tekjur drógust verulega
saman og var undirritun endurskoðenda með fyrirvara um að
ljóst væri að félagið þyrfti aukið
fjármagn til áframhaldandi starfsemi.
Kaupfélag Eyfirðinga hefur selt
allan hlut sinn í Samherja. KEA
átti tíu prósent hlutafjár í Samherja og var einn af kjölfestufjárfestum eftir kaup Burðaráss á
Kaldbaki. Stefnt er á skráningu
Samherja af markaði.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Enn stefnt að
skráningu 2005
Actavis stefnir að frekari
sókn á Bandaríkin.
Skráning í London er á
dagskrá ársins í ár.
Síðasta rekstrarár var eitt það
besta í sögu Actavis Group. Félagið jók veltu sína um 47 prósent
milli ára og hagnað um 51 prósent.
Félagið er nú komið í hóp tíu
stærstu lyfjafyrirtækja heims
hvað markaðsvirði varðar.
Fjárfestar hafa beðið spenntir
eftir skráningu Actavis á erlendan markað en Kauphöllin í London
hefur verið nefnd sérstaklega til
sögunnar. Í máli Björgólfs Thors
Björgólfssonar, stjórnarformanns
Actavis, kom fram að undirbúningur að skráningu félagsins erlendis væri langt á veg kominn en
ekki hefði verið ákveðið með dagsetningu. Róbert Wessman, forstjóri félagsins, sagði að enn væri

AÐALFUNDUR Róbert Wessman, forstjóri Actavis, og Björgólfur Thor Björgólfsson stjórnarformaður

stefnt á skráningu á þessu ári.
Actavis hefur beint spjótum
sínum að Bandaríkjamarkaði og
ætlar sér að vaxa þar með kaupum og yfirtökum. Samhliða þessu
ætlar félagið að fjárfesta á Indlandi en þar er þróunarkostnaður
mun lægri en annars staðar.
- eþa

Stjórnin opnar á viðræður
Baugur hækkar boð sitt í
Somerfield, en formlegt
tilboð verður ekki lagt
fram fyrr en eftir langt
samningaferli.
Stjórn smásölukeðjunnar Somerfield hefur ákveðið að hefja viðræður við bjóðendur sem leitt geti
til yfirtökutilboðs.
Þrír aðilar hafa lýst áhuga á að
bjóða í fyrirtækið og samkvæmt
breskum reglum skal eitt yfir alla
ganga og fá því allir aðgang að
bókhaldi fyrirtækisins.
Baugur hefur lagt fram óformlegt tilboð, líklega upp á 205 pens
á hlut, en síðasta tilboð Baugs var
upp á 190 pens á hlut í Somerfield.
Í framhaldi af þessu hefst
nokkurra vikna ferli sem, ef sam-

komulag næst, mun leiða til formlegs tilboðs þeirra sem vilja taka
yfir félagið. Auk Baugs eru það
fasteignafélög í eigu Tchenguizbræðra
annars
vegar
og
Livingstone-bræðra hins vegar.
Verðmæti Somerfield samkvæmt
þessu er um 130 milljarðar króna.
Baugur á fyrir fimm prósenta
hlut í Somerfield og myndi innleysa góðan hagnað ef „bræðralögin“ keyptu Somerfield. Hins
vegar mun Baugur hafa mikinn
áhuga á að kaupa fyrirtækið og
telja menn þar á bæ sig hafa
ágæta möguleika. Bæði hafi
Baugur náð að klára slíkar yfirtökur, auk þess sem þeir séu í
smásölubransanum og meiri
áhugi hjá stjórnendum Somerfield á að fá slíka eigendur en
- hh
hreina fasteignafjárfesta.

SJÁVARÚTVEGUR Fyrirtækjum í sjávarútvegi hefur fækkað jafnt og þétt frá árinu 2002. Óviðunandi arðsemi, sameiningar, deilur um
kvótakerfi og hagstæð skilyrði til skuldsettra fyrirtækjakaupa eru nefndar sem ástæður fyrir afskráningu félaganna.

Stolt sigldi fleyið mitt
Flótti sjávarútvegsfyrirtækja af markaði hefur
staðið yfir á fjórða ár.
Margar ástæður skýra
flóttann.
Um áramótin síðustu voru tæplega 4.000 fjárfestar eigendur að
sjávarútvegsfyrirtækjum í Kauphöllinni en með brotthvarfi Samherja fækkar þeim um nær helming. Sjávarútvegur hefur því átt
undir högg að sækja sem fjárfestingarkostur á hlutabréfamarkaði
á undanförnum árum. Ávöxtun af
hlutabréfum sjávarútvegsfélaga
hefur verið óviðunandi á sama
tíma og verð á hlutabréfum í
öðrum greinum hefur hækkað
nær látlaust. Tólf sjávarútvegsfyrirtæki hafa yfirgefið Kauphöll
Íslands frá 2002, þar af tvö á
þessu ári. Ef Samherji fer af
markaði verða aðeins þrjú,

hefðbundin
sjávarútvegsfélög
eftir í Kauphöllinni, HB Grandi,
Vinnslustöðin
og
Þormóður
rammi – Sæberg.
Ýmsar skýringar hafa verið
nefndar fyrir þessari þróun. Augljósasta ástæðan er sú að félög í
sjávarútvegi hafa sameinast eða
verið yfirtekin. Þar má nefna að
Eimskip eignaðist Harald Böðvarsson (HB), Skagstrending og ÚA
árið 2002. Grandi eignaðist síðar
HB og sameinaðist Tanga snemma
á þessu ári. Síldarvinnslan sameinaðist SR- mjöli árið 2003 en nýja
félagið var síðar tekið af markaði
af Samherja og fleiri aðilum.
Þá hefur verið bent á óviðunandi arðsemi af hlutabréfum í
sjávarútvegsfélögum og þá pólitísku ókyrrð sem ríkir um greinina. Fáir hluthafar eiga mikið, viðskipti með bréf félaganna eru fátíð, arðsemi greinarinnar oft slök

og eilíft karpað um kvótakerfið.
Gott dæmi um ávöxtun hlutafélags í sjávarútvegi er Samherji
sem fór á markað fyrir átta árum.
Gengi félagsins var þá um 9 krónur á hlut en yfirtökuverð, sem
brátt mun bjóðast hluthöfum,
verður 12,1. Ávöxtunin er því aðeins um 35 prósent á átta árum án
þess að tillit sé tekið til arðgreiðslna.
Að lokum er rétt að nefna að aðstæður til þess að taka félög af
markaði eru mjög hagstæðar um
þessar mundir. Stjórnendur og
stórir eigendur í sjávarútvegsfélögum hafa séð sér leik á borði á tímum lágra vaxta og farið út í skuldsettar yfirtökur. Sömu aðilar telja
að markaðsverðmæti félaganna sé
oft lægra en eðlilegt getur talist og
bent á að með því að leysa upp eignir félagsins fáist meira fyrir þær en
- eþa
sem nemur virði á markaði.

FASTEIGNIR HEIMILI HEILSA HÚS NÁM FERÐIR MATU R BÍLAR ATVINNA BRÚÐKAUP FJÁRMÁL TI LBOÐ o.fl.

Sólarupprás

Hádegi

Sólarlag

REYKJAVÍK 6.44
AKUREYRI 6.27

13.32
13.16

20.20
20.08
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Heimild: Almanak Háskólans
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Ítalskt sófasett á tilboðsverði
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SMÁAUGLÝSI NGASÍM I N N ER 550 5000

Góðan dag!
Í dag er föstudagur 1. apríl,
91. dagur ársins 2005.

KRÍLIN
Ég á mitt eigið
rúm en aumingja
pabbi þarf að
sofa í mömmu
rúmi!

Smáauglýsingar
á 995 kr.
visir.is

Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 4

Flokkar
Jói er þekktur fyrir snilli í matargerð enda veit hann fátt skemmtilegra en að elda góðan mat.

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

Þú getur pantað
smáauglýsingar á
www.visir.is

Skemmtilegast að nýta afganga
Jóhannes Ásbjörnsson, dagskrárgerðarmaður og „annar helmingurinn“ af
„Simma og Jóa“, er annálaður sælkeri
þegar kemur að mat og matargerð.
Jói var ekki nema táningur þegar áhuginn
á matargerð vaknaði og var duglegur að
nota afganga úr ísskápnum heima hjá
mömmu til að prófa sig áfram. „Ég notaði
allt sem til var og blandaði saman, til dæmis í eggjakökur og pastarétti. Svo tók grilltímabilið við, og þegar við félagarnir fórum í útilegur vakti ég athygli fyrir að vera
alltaf með kryddlagerinn og sá sem fyllti
sveppina með osti og skar niður grænmeti
með steikinni. Strákarnir voru meira í því
að slengja fordkrydduðu kjöti á einnota
grill. Ég var að sjálfsögðu með ferðagasgrill,“ segir Jói.
Áhuginn á matargerð hefur síður en svo
dofnað hjá Jóa með árunum og nú sér hann
alfarið um eldamennskuna á sínu heimili.
„Ég elda nokkurn veginn á hverjum degi,

en ég og konan mín ákveðum oft í sameiningu hvað á að elda. Mér finnst langskemmtilegast að búa til góða máltíð úr því
sem er til og er einhvern veginn mjög upptekinn af því að nýta alla afganga. Ef ég
væri jafn skynsamur á öðrum sviðum væri
ég í góðum málum,“ segir Jói hlæjandi.
Jói bjói á Ítalíu um skeið og þar jókst
mataráhuginn enn frekar. „Ég tók með mér
heim alveg sæg af hugmyndum og á Ítalíu
féll ég fyrir gæðamat eins og hráskinku og
mozzarellaosti. Þetta er auðvitað hráefni
sem maður fær hér heima en er bara svo
hrikalega dýrt.“
Jói segist alltaf hafa borðað allan mat og
aldrei verið hræddur við að prófa eitthvað
nýtt. „Ég fer alveg óhræddur á litla „lókal“staði í útlöndum og er alltaf að safna í sarpinn hugmyndum að nýjum réttum.“
Uppáhaldsréttur Jóa er ítalski kjúklingarétturinn saltembocca. Hann gefur
okkur uppskrift að réttinum sem er borinn
fram með hrísgrjónum og salati. Uppskriftin er á næstu opnu. ■

LIGGUR Í LOFTINU

í tilboðum
Rekstrarvörur á Réttarhálsi 2
eru ávallt með mánaðartilboð á
einhverjum af sínum söluvörum og selja þær þá á 20%
lægra verði en áður. Nú í apríl
er það hreinlætispappír fyrir
vinnusvæði, skammtarar fyrir
slíkan pappír og sápuskammtarar sem eru á tilboði.
Dömutoppar með innbyggðum
brjóstahöldum eru á 25% afslætti í versluninni Aktív í
Kringlunni í tilefni af Kringlukasti. Topparnir eru meðal annars í bleikum og bláum litum
og eru amerískir af gerðinni
Danskin. Aktíf er líka með tilboð á Nike flíspeysum á dömur
á þessu Kringlukasti og selur
þær á 20% afslætti yfir helgina,
eða 5.992 krónur í stað 7.490
áður. Þær eru í hvítum og svörtum litum og eru þeirrar gerðar

að hægt er að snúa þeim við,
þótt „rangan“ sé frábrugðin
„réttunni“. Aktíf hét áður Nikebúðin og sérhæfir sig nú í
sportfatnaði fyrir kvenþjóðina.
Verslunin Rúmgott á Smiðjuvegi í Kópavogi er með mikið
úrval af rúmum á tilboðum. Afsláttur er ýmist 30 eða 40 prósent. Stór rúm sem áður kostuðu um
100.000
kr. kosta
nú 73.500 kr.
og einstaklingsrúm fást fyrir allt
niður í 15.900 krónur. Meðal
þess sem mestra vinsælda nýtur þar á bæ eru rúm með svokallaðri NeverTurn heilsudýnu
sem er svæðaskipt og með tvöföldu gormakerfi. Einstaklingsrúm með slíkri dýnu kostar nú
39.900 kr.
tilbod@frettabladid.is

[

]

Of sölt
Ef súpan eða sósan er of sölt er hægt að leysa það vandamál með hráum
kartöflum. Skerðu hráar kartöflur í bita og settu út í pottinn og þær munu
sjúga í sig saltið. Veiddu þær svo upp úr og hentu.

Er veisla í vændum?
Reiknar þú með okkur...
Skeifunni 11d

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Sími 533 1020

Fanney Kim Du hefur verið verslunarstjóri í eitt og hálft ár en unnið í Nóatúni í tæp tuttugu ár.

Stórverslun en líka hverfisbúð
Um miðjan desember varð verslunin Nóatún
við Hringbraut 121 eldi að bráð. Mikið tjón
varð af völdum eldsins og innanstokksmunir
brunnu til kaldra kola. Í vikunni fyrir páska
opnaði nýtt og betra Nóatún eftir endurbætur
sem stóðu mánuðum saman.
„Við erum búin að breyta öllu og hér er allt alveg
nýtt og fínt. Skipulagið hefur líka breyst. Við vorum
með opnunartilboð þegar verslunin opnaði og það
var rosalega mikið að gera. Fólk hefur tekið afskaplega vel á móti okkur,“ segir Fanney Kim Du, verslunarstjóri Nóatúns-verslunarinnar.
Fólkið í nágrenni verslunarinnar hefur greinilega
saknað Nóatúnsins síns en Fanney saknaði líka viðskiptavinanna. „Þetta er stór verslun en samt hverfisbúð. Ég kannast við flesta sem versla hér og það er
voðalega gott að vera komin aftur til starfa,“ segir
Fanney en hún hefur unnið í Nóatúni í tæplega tuttugu ár.
„Ég byrjaði þegar ég var þrettán ára en ég hef
reyndar bara verið verslunarstjóri í eitt og hálft ár.
Fyrir það var ég til dæmis aðstoðarverslunarstjóri
og innkaupastjóri. Mér finnst mjög gaman að vera
ekki að gera alltaf það sama. Ég hef gert ýmislegt
innan verslunarinnar og það er gott að hafa fjölbreytni í starfinu.“
„Við höfum aukið úrval af grænmeti og kælivöru
þannig að nú bjóðum við upp á meira magn af fersk-

Grænmetisborðið er orðið ansi vígalegt í nýju versluninni.

um vörum. Síðan er bakarí í búðinni þar sem tveir
starfsmenn vinna við bakstur og afgreiðslu – en áður
þurfti fólk að hjálpa sér sjálft. Kjötborðið er á sama
stað en er nú orðið stærra og flottara – eins og öll
búðin. Það er voða gaman að vinna hér og allir
ánægðir að vera komnir aftur,“ segir Fanney sem
hlær dátt þegar blaðamaður spyr hverrar þjóðar hún
er. „Það má segja að ég sé 75 prósent Kínverji en ég
fæddist í Víetnam. Ég fylgdi með foreldrum mínum
til Íslands og fékk ekki að ráða neinu,“ segir Fanney
glöð í bragði og að vonum ánægð með hið nýja og
endurbætta Nóatún.
lilja@frettabladid.is

Smoothies
100% ávöxtur

Réttir kvöldsins
Fordrykkur í boði hússins
Cream

M/ þriggja rétta seðlinum Canasta

Forréttur

verð f/ einrétta

Humarsúpa

kr. 850

verð f/ þriggja
rétta máltíð

m/ rjómatoppi og hvítlauksbrauði

Aðalréttir
Smjörsteiktur skötuselur

kr. 2.950

kr. 3.890

kr. 2.980

kr. 3.890

kr. 3.150

kr. 3.990

m/ hvítvínssósu , grænmeti
og bakaðri kartöflu

Lambafillet
m/ sherrybættri sveppasósu, grænmeti
og bakaðri kartöflu

Nautalundir
m/chateaubriandsósu, grænmeti
og bakaðri kartöflu

Eftirréttur
engin aukaefni
enginn viðbættur sykur
arka

Súkkulaðifrauð

kr. 690
Borðapantanir í síma 562 1988

Veitingahúsið Madonna

Rauðarárstíg 27

www.madonna.is
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SANTA RITA: Fjórar smáflöskur í öskju
Til hnífs og skeiðar
GUÐRÚN JÓHANNSDÓTTIR ELDAR
FLJÓTLEGAN MAT Á FÖSTUDEGI

Lax með spínati, kókós og sætri kartöflu
Það segir sig sjálft að réttur eins og þessi, sem samsettur er úr hráefnunum sem hvert fyrir sig er ómótstæðilegt sælgæti, getur ekki
orðið annað en frábær. Samt sem áður er það galdur sósunnar sem
gerir útslagið. Hárfínt jafnvægi af sterku, súru og sætu og bragðlaukarnir lifna við!
4 laxasneiðar
1 sæt kartafla
1/2 poki ferskt spínat
1/2 dós kókósmjólk
1 tsk. rautt karrímauk
1 msk. fiskisósa
safi úr 1/2 límónu
1 tsk. pálmasykur
salt og pipar
ólífuolía

Smáflöskur eru hentugur kostur fyrir þá sem vilja drekka eitt
og eitt rauðvínsglas en ekki opna heila flösku auk þess að
vera góður kostur í móttökum. Nú fæst hið vinsæla Santa Rita
vín frá Chile í hentugri öskju með fjórum smáflöskum. Vín
fyrirtækisins þykja afar hagstæð miðað við gæði og var Santa
Rita m.a. útnefnt „hagstæðasti vínframleiðandinn“ í tímaritinu
Wine & Spirits árið 2002.
Santa Rita 120 vínlínan hefur sögulega tilvísun í sjálfstæðisbaráttu landsins. Snemma á 19. öld, er landsmenn reyndu að
komast undan ofríki spænsku krúnunnar, földu 120 hermenn
uppreisnarmanna sig í kjöllurum víngerðarinnar og herjuðu
þaðan á hermenn Spánarkonungs. Voru hermennirnir 120
undir stjórn hershöfðingjans Bernardo OíHiggins, sem varð
einn af leiðtogum landsins er það hlaut sjálfstæði. Santa Rita
120 Cabernet Sauvignon er frísklegt og ávaxtaríkt vín sem
ræður við flestan mat.
Verð í Vínbúðum 1.400 kr. fyrir
fjórar smáflöskur í hentugri öskju.

Smyrjið botninn á ofnföstu fati með ólífuolíu og setjið síðan allt
spínatið í fatið. Raðið laxasneiðunum ofan á spínatið. Saltið og piprið.
Flysjið sætu kartöfluna og skerið hana í strimla og dreifið þeim jafnt
yfir réttinn. Blandið saman í sér skál: kókósmjólk, karrímauki, fiskisósu, límónusafa og pálmasykri. Hrærið vel í þar til karrí og sykur
hafa leyst upp. Hellið sósunni yfir réttinn og bakið í 200 gráðu ofni í
25 til 30 mínútur. Berið fram með soðnum hrísgrjónum og/eða góðu
salati. ■

Salt in bocca að hætti Jóa
JÓHANNES ÁSBJÖRNSSON GEFUR LESENDUM GÓÐA OG GIRNILEGA ÍTALSKA
UPPSKRIFT. SALT IN BOCCA MERKIR „SALT Í MUNNI“.
steiktar í 3-4 mínútur á hvorri hlið, fyrst á
hliðinni með ostinum til að hún lokist.

Kjúklingabringur
Fersk salvíublöð (helst stór )
Parmesanostur
Hráskinka
Gróft salt ( t.d. Maldon )
Íslenskt smjör
Tannstönglar
Hvítvín

Aðferð
Hver bringa er sneidd í um fjóra bita.
Parmesanosturinn er skorinn í sneiðar og
þær lagðar eftir endilöngum bringunum.
Hráskinkan er lögð þar ofan á og svo er
salvíublað sett ofan á skinkuna og þetta
síðan fest saman með tannstöngli.
Pannan er hituð mjög mikið og smjör og
gróft salt sett á pönnuna. Bringurnar

Sósa
Eftir að bringurnar hafa verið steiktar er
töluvert af gumsi á pönnunni, smjör og
salt og tilheyrandi. Þá er smá skvettu af
hvítvíni bætt á pönnuna, hrært aðeins í
og hellt yfir bringurnar á fati.
Salat
Rucola salat, niðursneiddur mozarellaostur og cherry-tómatar. Sletta svo yfir
það balsamediki, jómfrúarolíu og
oreganokryddi.
Soðin hrísgrjón (klassi að sletta smá
basilolíu í vatnið þegar grjónin eru soðin)

EVERTON: Rauðvínið,
ekki fótboltaliðið!
Everton er ekki bara fótboltalið frá Liverpoolborg á
Englandi. Nú fæst í Vínbúðunum vín frá ástralska vínframleiðandanum Brown Brothers sem heitir Everton.
Brown Brothers er fjölskyldufyrirtæki sem hefur framleitt
vín í Viktoríu-fylki í Ástralíu síðan á ofanverðri 19. öld og
hefur getið sér gott orð fyrir fyrirtaks vín. Hérlendis hafa
verið til sölu fjórar tegundir víns frá fjölskyldunni og
heita þau eftir þrúgunum sem notaðar eru: cabernet
sauvignon, merlot og shiraz auk áðurnefnds víns,
Everton, en það er blanda úr þrúgunum cabernet
sauvigon og malbec. Vínið þykir einkar ljúft og falla vel
að smekk almennra neytenda.
Verð í Vínbúðum 1.190 kr.

[

Sorella-pitsur í Krónunni slá öll met í verðlækkun þessa viku á okkar
girnilegu tilboðstöflu. Pitsurnar lækka úr 269 krónum í 99, eða um 65%,
og nú verður einhver glaður.

Vörutegund:
Nauta roastbeef úr kjötborði
Nautagúllas úr kjötborði
Kryddlegnar svínahnakkasneiðar
FK grill svínakótilettur
FK reykt folaldakjöt
Appelsínur
Bananar
Cheerios 992 g
FK wc pappír 12 rúllur
FK jurtakryddað lambalæri

Tilboðsverð
1.398
1.198
858
972
431
95
95
398
199
959

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
1.898
1.398
1.398
1.198
1.198
858
1.389
972
719
431
135
95
149
95
489
401
365
17
1.599
959

lækkun í %
25
15
30
30
40
30
35
20
45
40

Tilboðsverð
299
769
359
198
389
139
99
99
298
1.139

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
499
299
1.098
769
598
359
268
248
697
486
183
139
Nýtt
99
259
99
369
298
1.752
1.139

lækkun í %
40
30
40
25
45
25

Tilboðin gilda til
3. apríl

Vörutegund:
4 stk. grillborgarar m. brauði
Ungnautahakk
Ferskur kjúklingur
Nettó hrásalat 800 g
Ýsubitar 800 g
Grillkartöflur í álpappír
Pure Heaven ávaxtasafar 1 l
Rifflaðar franskar 700 g
Wagner Pizzur
Þurrkryddaðar lærissneiðar

Tilboðin gilda til
6. apríl

Vörutegund:
Tilboðsverð
Nóatúns ungnautastrimlar
1.499
Móa kjúklingastrimlar
899
Bautabúrs rauðvínsleginn grísahnakki
1.049
Nóatúns svínastrimlar
1.039
Naggalínan kjötbollur
299
La Baguette snittubrauð1 pk
149
Móa kjúklingaleggir
359
Móa kjúklingalæri
359
Homeblest 500 g
100
Bautabúrs kindabjúgu
299

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
1.898
1.499
1.499
899
1.495
1.049
1.599
1039
477
299
298
149
599
359
599
359
199
200
499
299

lækkun í %
20
40
30
35
35
50
40
40
50
40

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
359
269
79
59
Nýtt
869
199
318
99
40
Nýtt
1.099
299
299
1.399
999
Nýtt
150

lækkun í %
25
25

Tilboðin gilda til
3. apríl

Vörutegund:
Tilboðsverð
Bónus ferskir kjúklingabitar
269
Bónus eplasafi 1 l
59
Bónus ungnautaborgarar 10*115 g
999
Bónus vöfflumix 500 g
159
Bónus vatn 2 l
79
KF lamba-helgarsteikur
1.099
KF sveitabjúgu
299
Gillette rakvél
999
Colgate navigator tannburstar 2 stk.
299

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
269
99
739
399
387
195
276
376
289
199
nýtt
100
289
265
nýtt
1.098
85
69

lækkun í %
65
45
50
30
30

Tilboðin gilda til
5. apríl

Vörutegund:
Tilboðsverð
Sorella pizzur
99
FS ýsubitar roðlausir og beinhreinsaðir
399
Kelloggs kornflakes
195
BKI kaffi Classic 500 g
188
Krónu ís, súkkulaði/vanillu
199
X-tra safar appelsínu/epla 1,5 l
149
DF kartöflubátar 750 g
199
Krónu lambasteik krydduð
1.098
Agúrkur 1 stk.
69

Tilboðin gilda til
5. apríl

Vörutegund:
Lambasaltkjöt, ódýrt
Gulrófur, íslenskar
Grísakótilettur, léttreyktar
Grísagrillsneiðar, kryddað
Nautahamborgarar 10x80g frosnir
Hunts tómatsósa 907 g
Trúðakex 240 g
Becks bjór 0,0% 33 cl flaska
Helwa Franch Wafers kex 110 g

Tilboðsverð
298
98
998
498
499
129
119
78
89

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
398
298
169
98
1.398
998
698
498
998
499
185
142
199
496
130
236
148
810

lækkun í %
25
40
30
30
50
30
40
40
40

Tilboðin gilda til
3. apríl

Vörutegund:
Tilboðsverð
SS lambalæri frosið
799
Holta 1/1 ferskur kjúklingur
417
Fyrirtaks pizza pepperoni 400 g
399
Holta kjúklingalæri fersk
419
Norðanfiskur ýsubitar brauðhjúpaðir 800 g599
Fisksölus. ýsuflök roðlaus m/beini
489
Ben and Jerrys ís allar teg. 473 ml
449

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
1.178
799
695
417
568
997
599
419
659
749
699
489
749
949

lækkun í %
30
40
30
30
10
30
40

Tilboðin gilda til
2. apríl

Yfirhafnir
á hálfvirði
Vattúlpur, dúnúlpur,
ullarkápur, húfur og hattar
S: 588 5518 Opnunartími • Mörkinni 6
mán. – fös. 10 – 18 • lau. 10 – 16

SÓL SÓL
SKÍN Á
MIG
Mikið úrval af
sólgleraugum
kr. 990,-

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466

Bæjarlind

Erum að taka upp nýja sendingu
Klassískur gítar

22.900

frá 10.900

Stillitæki

65% ]

MAPEX trommusett
með stöndum og diskum
79.900
59.900

Sumarlegt og sætt
STUNGNIR JAKKAR Í ÓTAL
LITUM Á 20% AFSLÆTTI Í
IÐUNNI Í KRINGLUNNI.

Sumarlegir dömujakkar
eru seldir með 20% afslætti í versluninni Iðunni í Kringlunni í tilefni
Kringlukasts nú um
helgina.
Þetta
eru
stungnir jakkar í ýmsum
síddum og með margskonar mynstri. Litafjölbreytnin er líka mikil en
nefna má bláa jakka og
bleika, ferskjulitaða og
ljósbrúna í nokkrum tónum. Einnig hvíta jakka
og hvíta með bláum líningum og rauða með bláum líningum. Vörumerkið er Baronia. ■

Á SUNNUDÖGUM
Atvinnuauglýsingar sem fara inn
á 75% heimila landsins
Auglýsingasíminn er 550 5000
auglysingar@frettabladid.is
- mest lesna blað landsins

60
20
35

20
20

30

30
20
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Sundföt sem passa
Gjafabréf
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(UGSA¡U VEL UM LÓKAMA ¤INN É ME¡GÚNGU

ÍSLENSK HÖNNUN & FRAMLEIÐSLA
Laugavegi 59 • 3. hæð Kjörgarði • 561 5588

%F ¤Þ ERT KOMIN  MÉNU¡I É LEI¡ E¡A LENGRA s %F ¤Þ VILT HUGSA VEL UM
¤IG OG BARNI¡ ¤ITT s %F ¤ÏR LÓ¡UR VEL OG VILT VERA Ó FORMI É ME¡GÚNGU
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Það má gera góð kaup á Kringlukastinu og að sögn framkvæmdastjóra verslunarmiðstöðvarinnar er víða veittur afsláttur á bilinu 20 til 50% af nýjum vörum.

Kringlukast hafið
í Kringlunni
Útsölustemning verður ríkjandi í Kringlunni um helgina
og nýjar vörur seldar á lækkuðu verði.
Svokallað Kringlukast hófst í
gær
í
verslunarmiðstöðinni
Kringlunni og stendur fram á
sunnudag. „Það er veittur afsláttur á bilinu 20 til 50% í flestum
verslunum í tilefni Kringlukastsins. Þetta er eina útsalan þar sem
nýjar vörur eru seldar á lækkuðu
verði,“ segir Hermann Guðmundsson, markaðsstjóri Kringlunnar.

Hermann segir Kringlukastið
hafa skipað sér fastan sess í verslunarháttum þjóðarinnar. „Þetta
brestur orðið á þrisvar á ári og
nær allir söluaðilar í Kringlunni
taka þátt, jafnt verslanir sem veitingastaðir. Þeir sem vilja gera góð
kaup á nýjum vörur ættu að heimsækja okkur. Það verður mikil og
góð stemning alla helgina,“ segir
Hermann.
Kringlukastsblaðinu hefur verið dreift inn á öll heimili á landinu
og þar gefur að líta fjölda þeirra
tilboða sem finna má á Kringlukastinu. Kringlan verður opin til
19 í kvöld, frá 10 til 18 á morgun
og frá 13 til 17 á sunnudag. ■

Fjallahjól fyrir sumarið
MONGOOSE ALVÖRU FJALLAHJÓL ER Á TILBOÐI HJÁ GAP
FJALLAHJÓLABÚÐINNI Í FAXAFENI 7.

Ýmis góð tilboð eru nú í GAP fjallahjólabúðinni að Faxafeni 7. Ber
þar hæst glænýtt 24 gíra Mongoose Tyax Comp fjallahjól sem var
áður á 36.900 krónur en kostar nú 29.900 kr. Stellið er úr áli og
dempari er 70 mm. Nokkur eldri hjól
eru seld á 20-30% afslætti þessa
dagana og öll nýju hjólin eru á 1020% lægra verði nú en í fyrra
vegna gengishækkunar.
Auk þess getur borgað
sig að fara inn á vef verslunarinnar £gap.is og líta á
tilboð dagsins því þar eru
einstakir hlutir lækkaðir
niður úr öllu valdi – bara
þann daginn. ■

Ítölsk hægindi og þægindi
Nokkrar gerðir húsgagna eru nú á lækkuðu
verði í versluninni Valhúsgögn sem stendur við
Ármúla og er númer 8.
Vandað ítalskt leðursófasett í stærðinni 3+1+1 fæst
nú á 188.000 krónur í Valhúsgögnum en var
áður á 228.000 kr. Það fæst í þremur
litum, ljósbrúnum, koníaksbrúnum og
dökkbrúnum. Einnig má nefna hornsófa
með slitsterku áklæði sem er á 198.000
kr. og hvíldarstól á 34.900 kr. með
slitsterku tauáklæði og 54.900 kr. með
leðri. Borðstofustólar með háu baki og
leðuráklæði sem áður voru á 19.800 kr. eru
nú á 14.800 kr. ■

Stuðningssokkar og sjúkraskór
SJÚKRASKÓR OG SOKKAR ERU Á AFSLÆTTI Í REMEDIU Í BLÁU HÚSUNUM
VIÐ FÁKAFEN.

Stuðningssokkar og sjúkrasokkar af
ótal tegunum fást á 15% afslætti um
þessar mundir í Sjúkravörum ehf,
Versluninni Remediu í bláu húsunum
við Fákafen. Sami afsláttur er gefinn
af sjúkraskóm af mörgum gerðum,
vinnuskóm, inniskóm og útiskóm svo
nokkuð sé nefnt. ■

[ 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

250-499 þús.

Land Rover Freelander 1,8XI módel
2000 ek: 69 þús km. Top eintak. Dráttarbeisli, glerlúga, kastaragrind að framan, grindur við ljós og fl. Verð kr.
1.530.000

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

Forester S-TURBO 390 þ. +
yfirtaka!

Ford Escape 11/01, ek 62 þús, 4x4, ssk,
litað gler, krókur. Verð 2.190þús. Uppl í
s 896 9616.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

Jeep Wrangler 4.0L SPORT, árg. 1997,
ek: 102 þ.m. Álfelgur, brettakantar, litað
gler. V:1.280 þ. áhv.630þ. Til sýnis og
sölu hjá Bílalíf á nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls 11 S:562-1717.
Sjá fleiri myndir á www.bilalif.is

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

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.

Vw Golf árg.’97.ek.125þ.km.Kastarar,15’’álf. á mjög góðum nelg.dekkjum.
Góðar græjur.Sparneitinn bíll.Smurb.
frá
upphafi.Topp
viðhald.Verð
560þ.kr.staðgr.tilboð 470þ.kr Uppl í
síma 896-0748

Til sölu rauður Opel Astra Caravan GL.
Árg. 97. Ekinn rúml. 157km. Til sýnis
milli 9 og 17 skv. samkomulagi. Nánari
uppl. í síma 515 7400.

Toyota Corolla, árg. 1998, 1600 vél, ek.
108 þús, álfelgur, geislaspilari, sumar/vetradekk. Verð 590.000. S. 820
0578.
YARIS. Ek.56 þús, samlitur svartur,5d,
CD, rafm. í rúðum. Fæst á 520 þús. S.
862 0650.
Til sölu Subaru Forester árgerð ‘98. Ek.
138þ. Verð aðeins 750 þús., áhv. 580
þús. Uppl. í s. 697 7417.
VW Golf Joker árg. ‘97, ekinn 67 þús.
Beinskiptur. Fallegur og vel með farinn
bíll. Verð 690 þ. S. 866 5779.

Einstakt tækifæri Volvo
960
Volvo 960, árg. ‘96. Mjög vandaður
og góður bíll með leðursætum.
Einn með öllu.
Upplýsingar í síma 893 7719.

Renault Express árg. ‘97, ek. 74 þús. km.
Ný tímareim, vel dekkjaður, topp bíll,
skoðaður ‘06. ATH er VSK bíll. Verð 380
þús. S. 892 7852.
Til sölu Ford Mondeo árg ‘98, ek. 98
þús, 5 dyra, 5 gíra, bs. Uppl. í s. 845
8322 & 867 7042.

Til sölu Toyota Corolla árg. ‘98 ek. 71
þús., í mjög góðu lagi, lítur vel út, nýskoðuð ‘06, verð 650 þús. Engin skipti.
Uppl. í s. 869 2527.

1-2 milljónir

Til sölu Nissan Almera árg. ‘97, ek. 124
þús., ssk. með öllu, góður bíll. Verð 450
þús. Uppl. í s. 693 4320.
MMC L200 dc. Diesel árgerð ‘02, ekinn
90 þ. Verð 2350 þ.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Honda Civic ‘96, 3ja dyra, beinsk., sk.
‘06. Verð 380 þús. Uppl. í s. 897 8779.

Chevrolet Suburban árg. ‘93 6,5 diesel
turbo, ekinn 175 þús., vél úr árg. ‘96,
ekinn 100 þús. km., 7 manna, með
miklum aukabúnaði, sk. ‘06, 100% lánað. Verð 1.350.000. S. 821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

RM 65 árg 2003, vel með farið, gott
hjól. verð 250 þúsund

0-250 þús.

VW Golf 1400, 3ja dyra ‘96 árg., sk. ‘06.
Ek. 123 þ. Mikið endurnýjaður. Verð
300 þ. Stgr. S. 555 0769.
Daewoo Lanos 1500 árg. ‘00, ekinn 89
þús. Góður bíll. Verð 460 tilb 370 þ.
Uppl. í s. 892 4786 & 899 2690.

Til sölu Lancer árg. ‘93, ek. 190 þús. í
góðu standi. Uppl. í s. 699 0506.

BMW 316i compact ‘99, ekinn 85 þ.
Verð 1050 þ. Tilboð 850 þ. Áhvl. 200 þ.
Uppl. i.s. 661 7216.

500-999 þús.

Bílar til sölu

KTM SX250 2002, gott eintak,lítið notað,til sýnis hjá JHM Sport. verð aðeins
kr.370.000.

Til sölu Bens 230Te, árg ‘86, ek. 270
þús., nýsk., ssk., Abs, dráttarkúla,
Michelin nagladekk. Ýmislegt endurnýjað. Verð 180 þús. S. 659 6008 & 557
6008.
Nýr Renault Trafic 9 manna. 1,9 L Turbo
disel, ABS, Rafm. rúður, samlæsingar,
CD, litað gler, ofl. Listaverð: 3250 þús.
Okkar verð: 2.743 þús. Þá sparar 500
þús.

Toyota Yaris árg.’99. Silfurgrár, ek. 75 þ.
Sumar og vetrardekk, einn eigandi. V.
590 þ. S. 894 1871.

Ekki 1 apríl-gabb!!!

VW Polo árg. ‘04, ek. 19 þús. km.
Beinsk., 1,2, CD, sumardekk á felgum
fylgja. Topp bíll. Bílalán 850 þús. Aðeins
1120 þús. S. 892 7852.

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

VW Polo árg 1995

ekinn 138 þús.,vel með farinn bíll. Verð
240 þús. Uppl. í s. 860 1123.
Peugot GR405 ‘92,ekinn 123þkm,í
góðu ástandi skoðun ‘05. 150þús staðgreitt. Sími 6965332

Gas Gas FSE450 2005. Rafstart, bein
innspýting, 6 gírar, vökvakúpling, Slipper Clutch, Öhlins afturfjöðrun, 45mm
Marzocchi titanhúðaðir framdemparar,
frábært hjól. Verð:885.000

JHM Sport
Stórhöfða 35, 110 Reykjavík
Sími: 567 6116
www.jhmsport.com

Til sölu Land Cruiser VX 2000 árgerð.
Ek. 115.000 km. 33’’ breyting. Tilboð...
Upplýsingar í síma 893 7518.

Til sölu 2 Renault Kangoo árg. 2000, ek.
59 þús. Uppl. í s. 691 8181.

Suzuki Sidekick 4x4 ‘91. Ssk., sk ‘06, ekinn 165 þús. Verð 180 þ. eða tilboð. S.
551 4396 & 695 2395.

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

Toyota Rav4 skrd 08/2001, ek. 68.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.790.000 kr. S. 861 1854.

TOYOTA AVENSIS. Nyskr 08/2001,
1800cc, 5 dyra Sjálfskiptur ,ekinn 80 þ.
Verð 1450000 ákv 500000 uppl
8989766

2 milljónir +

Suzuki Sidekick 1600 árg. ‘92, 5 d., ssk.,
ek. ca 200 þ., ryð komið í sílsa. Góður
bíll. Verð 250 þ. Tilboð 125 þ. Uppl. í s.
487 5838 & 892 5837.
Volvo árg. ‘87, sk. ‘05, 215 þús. km, ssk.,
s og v dekk á felgum. GSM 845 1028.
Óska eftir skoðuðum, sparneitnum bíl á
0-100.000. Uppl. í síma 696 9947.

Útsala Útsala

Colt GLXi ‘00, sk. ‘06, mikið endurnýjaður. Ath. skipti ód. Uppl. í s. 849 5000.

Toyota Corolla

Toyota Yaris sol 1.0 5 dyr. árg. ‘99 ek.
75þ. rafm. f.samlæs. verð 520þ. uppl.
660 6214

Toyota Landcruiser VX 90 dísel turbo,
módel 2000 ek: 65 þús km 5 gíra beinskiptur. Breyttur fyrir 38” mikill aukabúnaður. Topp eintak. Verð kr.
3.690.000

Getum útvegað allar gerðir af nýjum og
lítið eknum Mercedes-Benz E200 og
E320 frá þýskalandi eða USA ,vel búnum. Ágúst sími 862 2000 E-mail magnusson@internet.is

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000
a.magnusson

Til sölu Toyota Corolla ‘92. Þarfnast lagfæringar, endurskoðun. Verð 35 þ. S.
564 5299.
MMC Pajero ‘91 V6 3000 beinskiptur.
Ekinn 248 þús. Nýleg tímareim, góð
heilsársdekk á álfelgum. Verð 250.000.
Uppl. í s. 694 7411.
Opel Astra Station ‘95, ek. 160 þús.,
ssk., bíll í góðu standi. Uppl. í s. 896
2190.
Til sölu Renault 19 árg. ‘92, gott eintak,
verð 40 þús. Uppl. í síma 694 8845.

Montero 2001 3,5L 7 manna ssk ek
100þ km Verð aðeins 2.450Þ stgr. ath
skipti S:860-9243

Nissan Terrano II Luxury árg. 2000, ek.
110.000 km. Ný 35” dekk. V. 2.290.000.
s.
894-7261,
482-2326
og
www.blog.central.is/terrano

Til sölu Nissan Sunny ‘92. 5 dyra, 1,6 l.
5 gíra. verð 125.000. Sími 868 8565.

Bílar óskast
VW Comfortline 1,6, ekinn 68 þús. km.
Árgerð ‘99, 5 dyra, beinsk., álfelgur,
sumar + vetrardekk, vindskeið, CD,
auka hátalarar, topp bíll. Ath lán, verð
890 þús. Einnig til sölu á sama stað nýleg og ný sumardekk, 4 stk 195/65/15.
2 stk. 175/80/14 og 4 stk. Michelin
265/65/17 S. 822 4850.

Óska eftir bíl á ca 100 þús. Til sölu á
sama stað Toyota Hilux extra cap 38”,
3L, árg. ‘89. Verðh. 550 þ. S. 869 8455.
Óska eftir vel með förnum bíl, skoðuðum ‘06, á bilinu 80-100 þús.stgr. Uppl.
í s. 866 6036.
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Jeppar

Fjórhjól

Nissan Terrano II Luxery
TDI

Jeppaeigendur,

drullutjakkar, tilvalið að hafa í jeppanum í ófærðinni. Vélaborg Krókhálsi 5F
Reykjavík(gengið inn frá Járnhálsi) sími
414 8600 og Draupnisgötu 1 Akureyri
sími 464 8600.

Árg. 2000 ekinn 90 þús., 7 manna, sóllúga, sjálfskiptur, fjarstart, hiti í sætum,
auka dekk á felgum O.m. fl. Er til sýnis
að Smiðjuvegi, Kópavogi. Verð 2.195
þús. Uppl. í s. 860 1123.

Til sölu Mercedes Benz 2635 dráttarbíll
6x6 árg. ‘92, með stól og snjómokstursbúnaði. Uppl. í s. 840 1590 & 840 1591.

YFIR HUNDRAÐ BÍLAR Á STAÐNUM

Til sölu Scania 81 árg. ‘80 með Hiab
krana , ek. 262 þús., gamall en góður
bíll. Verð 490 þús., + vsk. Uppl. í s. 895
7272.

Húsbílar

Fáðu þér fjórhjól SM 250 ST. Á ótrúlegu
verði. Kr. 205.256 með vsk og skráningu. www.staupasteinn.ehf.is Uppl. í s.
565 5151.

Vélsleðar

Toyota Corolla G6, árgerð '99, ek. Volvo XC90 Dísel, 2,5. Árgerð '03, ek.
64 þús. km. Með öllu. Verð 4590 þús.
136 þús. km. Verð 690 þús.

Til sölu Arctic Cat ZR 700, árg. ‘95, ek.
2100 mílur. S. 849 0233.
Til sölu Toyota Rav4 árg. 2002, ek. 41
þús. Verð 2.100 þús. Uppl. í s. 847
7264.

Hjólhýsi
Stór glæsileg Hymer Camp 494 háþekja árgerð 2004 til sölu. Ekinn innan
við 500 km. Lúxus innrétting í miklum
gæðaflokki. Lítill og nettur húsbíll með
bakmyndavélakerfi. Verð frá Evró umboði 4.950.000, Verð 4.200.000.- Lán
getur fylgt. Er til sýnis um helgina. S:
659-4370.

MUSSO ‘03 ek. 44þ.TDI 148hö. reyklaus góður bíll.Verð 2.650þ, Uppl.
6937311.

Suzuki Sidekick ‘97. Ekinn 160 þús. 33”,
þakbogar. Nýskoðaður. Verð 499 þús.
stgr. Uppl. í s. 895 9515.

MMC L200 DC Dísel, árg. '03, ek. 43
þús. km. Ssk. Verð 2290 þús.

Nissan Z350, árg. '04, ek. 14 þús.
km. Með öllu. Ssk. Verð 4790 þús.

Mótorhjól
Adria 502UP í Adiva Flokk árgerð 2004.
Stór U-sófi, WC, Eldhúsinnrétting, rúm
m/geymslu. Alde Ofnakerfi, Útvarp/CD
14 tommu hjólbarðar álfelgur, öflug
sólarsella hlaðið búnaði ofl. Uppl. 820
1415.

LC90VX ‘97 112 þ.km. Dísil, ssk., 7 sæta.
36” naglad og ný 35” á felgum. Dæla,
kastarar, ofl. Verð 2,5 m, bein sala. S.
864 5622.

Ford F350 7,3 Dísel, árg. '01, ek. 94 M. Bens C200T árg. '01, ek. 149 þús.
þús. km. 47“ dekk, Monster Truck
km. 17“ dekk, vel búin, ssk.
með öllu. Verð 6300 þús.
Verð 2290 þús.

Fellihýsi
BMW 740 árg. '99, ek. 160 þús. Ssk., Nissan Terrano II Luxery Dísel, árg. '03,
ek. 54 þús. km. Ssk. Verð 3240 þús.
eins og nýr. Verð 2980 þús.

NISSAN PATROL 2.8 TDI 33’’ árg. 1998
ek. 144 þús. Uppl. 894 0648
Til sölu Nissan Patrol ‘99. Diesel 2,8. Ekinn 250 þús. Nýskoðaður, upphækkaður, nýleg sumar/vetrardekk, mælir. Verð
550.000. Upplýsingar í síma 849 1805.
Til sölu Suzuki Grand Vitara árgerð
2001, ekinn 63 þús., sumar og vetradekk. Bein sala. Verð 1.270.000. Upplýsingar í síma 892 2048.

Fáðu þér mótorhjól XRA 200. Á ótrúlegu verði. Kr. 178.022 með vsk og
skráningu. www.staupasteinn.ehf.is
Uppl. í s. 565 5151.

Til sölu JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO ‘97 Ekinn 112 þús km.Verð 1
miljón 897-9295

Vörubílar
Til sölu Yamaha Wild Star 1600 ágr.
1999 ekið 19000 km. Mikið af aukahlutum, mjög gott útlit. Aðeins áhugasamir hafi samband, eingöngu bein
sala. Sími. 467 1761 / 895 7761.
Nissan Double Cup E 36≤, árgerð
10/2003. ek 55.000 Km, 35≤ dekk á
felgum fylgja með. Kastaragrind, 4 kastarar, Piaa flokuljós, skiðabogar, NMT,
VHF,CB, GPS, tölvuborð, CD/MP3 spilari,
loftdæla.
Verð
3.600.000
Áhv.1.850.000. S. 862 86 45

Mótorcross/Enduro

Til sölu Scania 142-420 dráttarbíll 6x4
árg. ‘85. Uppl. í s. 840 1590 & 840
1591.

Til sölu topp mótorcross/enduro cannon dale/440X. Notað í ca. 15 klst. Ný
dekk, þykkar slöngur. Aðrir aukahlutir.
Stgr. 410 þ. Topp hjól fyrir sumarið. S.
616 9490.

Fleetwood og Futura fellihýsi (vegna
hagstæðs gengis), bjóðum nú frítt öfluga sólarsellu með hverju seldu fellihýsi. Erum með 8-9-10 og 12 feta
gæðafellihýsi sem koma ríkulega útbúin, tjalddúkur er frá Sunbrella sem er
öndunardúkur, sterkbyggð fellihýsi sem
hafa fyrir löngu sannað sig á Íslandi. sjá
nánar á www.evro.is og einnig hjá Evró
Skeifunni og Bílasölu Akureyrar s. 4612533. Opið alla helgina hjá Evró Skeifunni s. 533-1414
Til sölu er Palomino Colt Fellihýsi. 9
feta, árg. ‘01, með öllu, lítið notað.
Uppl. í s. 899 2485.

Ford Escape XLT V6, árg. '01, ek. 75
þús. km. Ssk. Verð 2190 þús.

Toyota Rav4, árg. '02, ek. 89 þús.
km. Ssk. Verð 1990 þús.

Cadilac Escailade, árg. '02, ek. 80 Isuzu Trooper Dísel, 3,0 T. Árg. '99, ek.
þús. 22“ cromfelgur. Verð 5900 þús. 112 þús. km. 35“ br. Verð 1890 þús.

M.Bens C320 Elegance, árg. '02, ek. Subaru Forester, árg. '03, ek. 16 þús.
62 þús. km. Með öllu. Verð 4190 þús.
km. Ssk. Verð 2200 þús.

Toyota Land Cruiser VX 90 beinskiptur,
árg. ‘98, ek. 134 þús. Sumar og vetrardekk á álfelgum. Hugsanleg skipti á nýlegum sjálfskiptum fólksbíl. Verð 2,150
þús. Sími 895 8954.

Til sölu Man 19422 árg. ‘91 með palli,
búkka og framdrifi bíllinn er með snjómokstursbúnaði og undirtönn. Uppl. í s.
840 1590 & 840 1591.

BÍLAR TIL SÖLU

Toyota Landcr GX80, árg. '92, ek.
220 þús. km. 38“ dekk, ssk. Verð
2500 þús.

MMC Montero GLS, árg. '01, ek. 50
þús. Leður, lúga, ssk. Verð 2900 þús.

Toyota Avensis árg. '02, ek. 62 þús.
km. Ssk. Verð 1590 þús.

Suzuki XL7, árg. '04, ek. 15 þús. km.
Ssk, 7 manna. Verð 2790 þús.

Opel Zafira 1,8 árg. '02, ek. 50 þús.
km. Ssk. Verð 1790 þús.

Fosshálsi 27
Sími 577 4747. Fax 577 4750
hofdabilar@hofdabilar.is • hofdabilar.is
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Vinnuvélar

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

Bátar

Bílaverkstæði JG

Allante 545i með 135 til 225 hestafla
Volvo Penta. Draumabáturinn á vatnið.
Þú finnur bát sem hentar þér á
www.vatnasport.is s. 822 4060.

Varahlutir í : VW Golf ‘99, Almera ‘98,
Primera ‘91, Hyundai Accent ‘98, Pony
‘93, Mazda 323, Colt, Lancer, Galant,
Corolla, Volvo 740, Feroza, Bens 190,
Pajero, Glayser S10 og K5 og fl. Uppl. í
s. 483 4299 & 892 2628.
Til sölu ýmislegt úr Wagoneer ‘74-77
t.d. Boddý, hurðar, grind, hásingar,
skipting, millikassi, krómlistar og fleira
dót. Uppl. í s. 894 6553 Már.
Nýlega Rifnir Ford F350 2004, DodgerP/u ‘96-’98, Caravan ‘91-’98 og Vw
Transprot ‘91-’98. Ennig Rx 7 Vankel vél.
Einnig til hjólabitar undir báta og bílakerrur. Uppl. í s. 587 1099 og 894 3765.

Úrval af flottum englum á fermingarborðið til málunar. Keramikgallery. Dalvegur 16 b, 200 Kópavogur. S. 544
5504.

Vítamin.is og blek.is

Nordic ljós fyrir vinnuvélar.

Terhi bátarnir komnir. Tryggið ykkur eintak fyrir sumarið. Vélasalan ehf, Ánanaustum, sími 580-5300.

Lýstu upp með Nordic vinnuvélaljósum,
innbyggður dempari, þola mikinn hristing, hitna minna og lýsa betur. Vélaborg
Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi)
110 Rvk, sími 414 8600, Draupnisgötu
1, 603 Akureyri, sími 464 8600. Skoðið
einnig úrvalið á velaborg.is

28 feta flugfiskur, þarfnast standsetningar. Vél 350 hö, commings með zfvgír. Uppl. í s. 467 3145 & 467 3125.

Viðgerðir

Sjónvarpsskápur og 28” Grundig sjónvarp til sölu. Skápurinn er úr Maghony
ca 120x180 cm. Verð kr 50.000 Uppl. í
s. 660 7878.

Labrada fæðibótaefni. Ármúla 32, s.
544 8000. Opið mán. til fös. 10 til 18.
Laug. 11 til 15.

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

Til sölu Yamaha hældrif með öllum
búnaði. Einnig túrbína fyrir Yamaha
bátavél 6 cl. S. 893 0995.

Flug
Til sölu dreginn valtari S&P 7tonn í
góðu ásigkomulagi. Uppl. í s. 840 1590
& 840 1591.

Bóklegt námskeið í svifflugi verður
haldið næstu 3 helgar í apríl. Námskeiðsgjald 7.500 kr. Uppl. í s. 868
2965.

Lofthreinsitækin erum
komin aftur.

Til sölu

Varahlutir
Gróðurhús, úr plasti og gleri Jötunn Vélar ehf Austurvegur 69 Selfoss s. 480
0400 www.jotunn.is

Frábær fermingargjöf

Verðdæmi:Poolborð 159.900. fótb.spil
46.900. Digital pílusp. 11.900. Hámarksgæði, lágmarks verð. S. 698 3917.
www.147.is/jb

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til niðurrifs.
Til sölu jarðýta Komatsu D45 13tonn,
árg. ‘83, ek. 10.800t, vélin er í góðu
ásigkomulagi. Uppl. í s. 840 1590 & 840
1591.

Lyftarar

Rafstilling ehf. Dugguvogi
23
Startarar. Alternatorar. Nýir hlutir,
skipti hlutir, viðgerðir áratuga
reynsla. Hröð þjónusta, mikið úrval.
Sími 581 4991, GSM 663 4942.

Erum byrjuð aftur að selja garðhúsgögnin sem slógu svo rækilega í gegn
síðastliðið sumar. Farið inn á heimasíðuna www.vidarko.is eða komið á sýningarsvæði okkar að Dalveg 28 Kópavogi og skoðið úrvalið. Viðarkó, Dalveg
28, Kópavogi, Sími 517.8509, Netfang
vidarko@vidarko.is

Sterkir og endingargóðir, Jungheinrich,
lyftigeta 2200kg, með hraðlyftibúnaði.
Verð frá 46.586 án vsk. Vélaborg Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110
Rvk, 414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Ak,
464 8600.

Flottir litir, uppreimaðir strigaskór,
stærðir 36-42 kr. 1.995,- Misty Skór
Laugavegi 178 S 551-2070.

Súpertilboð!

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

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.

Handpallettutjakkar:

Brjóstarhaldari sem líka getur verið
hlýralaus í BC skálum kr. 1.995,- tvenns
konar buxur í stíl kr. 995,- Misty Laugavegur 178. Sími 551 2070.

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.

Bílskúrssala

(Kolaportsstemning) Á Flatahrauni 29
b, Hafnarfirði laugardaginn 2. apríl kl.
12-18. Húsgögn, fatnaður og fl. og fl. og
fl. Uppl. í síma 898 6100.

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

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

Til sölu peningaskápur og skrifborð.
Uppl. í s. 820 4947.
Ódýrt! 5 Hreinrækt Íslenskir hvolpar,
kr.5.000 bók fylgir. S-8630099
5646138
Ekta minkapels og kanína, 4 jakkar og 2
kápur. Glæsiegar flíkur í topptísku. Aðeins 30þ! Flýttu þér, þessir fara strax.
Uppl og myndir á www.tískupelsar.tk
og 6628496

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

Ótrúlegt verð- t.d. stakir jakkar kr.
2.000.-Buxur 1.000.- Lagersala, Auðbrekku 1. Opið 12-18. S. 564 3477,
Jóna.

Kaupum gamlan vínil. Músik og Meira.
S. 551 2254.

Nýtt!!!!

Fjarstýring 2-4 rása og rafm.bíll/bátur
óskast. Einnig tæknilegó. S. 895 2243.

Hljóðfæri

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

TÞM

Æfingahúsnæði á heimsmælikvarða,
laus rými til leigu, stakar æfingar.
tonaslod.is & contact@tonaslod.is. Sími
824 3001 & 824 3002.

Alternatorar-startarar
bilapartar.is

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

Ísskápur 140 cm með sérfrysti á 10 þ.,
120 cm og 85 cm á 8 þ. Barnakerra á 3
þ. Þríhjól á 3 þ. Eldavél á 5 þ. Barnabílstóll á 3 þ. Einnig varahlutir í ýmsa bíla.
S. 896 8568.

Óskast keypt

Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen, á mikið af varahlutum. Franskir bílapartar ehf. S. 587 8200
& 694 9117.

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

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

Til sölu M.lancer ‘90,PC tölva,leðursófasett, þvottavél,sjónvarp 29,allt á
120.000 kr. Uppl. i s. 456 7047 og 659
2047

Fallegar fermingargjafir. Glæsilegt úrval.
Opið mán.-fös. 10-18 lau. 12-16. Ljós
og Ilmur ehf Bíldshöfði 12. S. 517 2440

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

Leigjum og seljum hljóðkerfi stór og
smá. JBL, Crown, AKG HljóðX. Grensásvegi 12 sími 553 3050.

Sony skjávarpi til sölu, lítið notaður,
fæst á 80. þús. Uppl. í s. 659 2805.

AB-VARAHLUTIR

ÞJÓNUSTA/BÍLAR TIL SÖLU

Pantanir óskast sóttar. Tækið sem
hreinsar loftið, eyðir lykt og drepur
bakteríur. Engir fílterar sem þarf að
skipta um. Fæst hjá ECC Skúlagötu 63
(ath nýtt heimilsfang) S. 511 1001.
www.ecc.is

Comet iðnaðarryksugur

Comet iðnaðarryksugur, tvær gerðir,
verð frá kr. 12.201. Vélaborg, Krókhálsi
5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk,
sími 414 8600, Draupnisgötu 1, 603
Akureyri, sími 464 8600.

Skinnaiðnaður Akureyri ehf verður með
bás í kolaportinu næstu helgi 2-3 apríl
Til sölu verða lagervörur , Nautshúðir,
kálfskinn og fl. Ath aðeins þessa einu
helgi!

Hef mjög gott notað píanó frá Þýskalandi. Verð 150 þús. S. 821 8918.
Nemandi óskar eftir að kaupa góðan
kontrabassa. Guðlaug S: 824-5499 og
588-5477.
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Sjónvarp

Garðyrkja

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

Stífluþjónusta
Stífluþjónustan ehf

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

Tölvur
Tölvur

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

Heimilistæki

Viltu léttast? Auka orku? ShapeWorks er
lausnin. www.321.is s. 577 2777.
Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.
Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is s. 557 5446 & 891
8902, Ásta.

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

Bætt heilsa betra útlit og 30-50 þús.
auka á mánuði. Er það eitthvað fyrir
þig? www.hannakristin.is S. 892-4284
Nú er tíminn fyrir trjáklippingar sem og
að fá tilboð í garðslátt fyrir sumarið.
Ánægðir viðskiptavinir frá 1988!

Tölvuviðgerðir - Vírushreinsanir - Uppfærslur

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

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

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

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.

Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Felli, snyrti og klippi tré og runna. Halldór Garðyrkjum. Uppl. í s. 698 1215.
Trjáklippingar. Klippi og grisja garða og
önnur vorverk, tugára reynsla. Sanngjörn þjónusta. Uppl. í s. 698 7991.
Gunnar, garðyrkjumaður.

Fjármál
Verslun

Skattframtöl fyrir einstaklinga og aðila
með rekstur. Góð þjónusta, verð frá kr.
3000. Uppl. í síma 869 2460 eða
gotta@visir.is frá kl. 18 virka daga og
alla helgina. Gotta ehf, bókhaldsþjónusta.
Skattframtal 2005. Einfalt framtal
2.700. Frestir. Framtalþj. HR s. 663
4141.
Skattaframtöl fyrir einstaklinga og
rekstraraðila.Er viðskiptafræðingur vanur. Uppl. í s. 517-3977 og framtal@hotmail.com

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

Húsaviðgerðir

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

Meindýraeyðing

Líkamsrækt

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.
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.
Tölvuvandamál? Kem á staðinn. Viðurk.
af Microsoft. Mikil reynsla. Ríkharður
898 0690, til kl. 23 alla daga.

Fæðubótarefni

Snyrting

Hreindýra og silungsveiði á Grænlandi,
sumarið 2005. Hafið samband í s. 568
3030 & www.hl.is/veidi & andri@hl.is

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

Vorvörunar komnar ! Róbert Bangsi
...og unglingarnir Hlíðasmára 12,
Hverafold 1-3 & Firði Hafnarfirði. Sími
555 6688.

Spádómar
Dýrahald

Alspá 908-6440

Finn týnda muni. Andleg hjálp, Ráðgjöf,
nýjar leiðir, NLP. Y. Carlsson.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Thalasso therapy.

“Eykur jafnvægi líkama og sálar”. Orkugefandi, vökvalosandi og grennandi.
Greifynjan snyrtistofa sími 587-9310.
Hraunbæ 102. opið frá kl 9-20.

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáindraumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

Rafvirkjun

Croft léttbúr fyrir hunda. Kynningarverð.
Dýrabær Hlíðasmára 9 Kóp. Op má-fö
13 - 18. lau 11-15. sími 553-3062

Hestamennska

Ökukennsla
Trésmíði
Óska eftir smiðum til að klæða gifsloft í
einbýlishúsi. Uppl. í síma 848 3523.

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

Silkiterrier

8 vikna til sölu með heilsufarsbók, örmerktir, ofnæmisprófaðir, ættbókarfærðir. Uppl. í s. 892 0066 & 554 0844.

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

Búslóðaflutningar

Til sölu gullfallegir boxerhvolpar, verð
100 þ. Frekari uppl. í s. 845 3789, Erla.

NUTRO - 30 % afsláttur!

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæðsta
gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum.
30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10
til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til
16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565
8444.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

Húsaviðhald

Heilsuvörur

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Ertu að leita að ekta amerísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

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.

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Vönduð skrifborð og hillur úr eik og
mahoný Fæst á mjög góðu verði. S. 564
1400.

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

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

Móðuhreinsun Glerja !

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

Ístölt 2005 miðasala. Miðasala á Ístölt
2005 sem fer fram 9. apríl er hafin. Ístölt, Bæjarlind 2, S:555 1100

Húsgögn
Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir.
Breiðbandstengingar. Vönduð vinna.
Loftnetsþjónustan Signal. S. 898 6709.

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

www.sportvorugerdin.is

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

Viðgerðir

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

Barnavörur

Uppsetning og viðhald á netkerfum og
tölvum. Þekking og reynsla í 20 ár. S.
696 3436, www.togg.biz

100% Verðvernd!!!!

Venus erotic store. Vorum að fá nýjar 10
og 12 tíma 2ja diska DVD, verð 3.990.
Allar spólur 1990. 3 á 5.000. Venus
Freyjugötu 1 sími 552 2525. www.venus6.is. Sendum í póskröfu um land allt.

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

Fyrir veiðimenn

Astanga Yoga ( kraftyoga) í Yogastöðinni Heilsubót Síðumúla 15. Guðmundur kennir. Astanga er kröftugt yoga.
Uppl. í s. 694 6103.

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

Hreingerningar

37” / 42” Panasonic Plasma skjáir á frábæru verði frá 185.000 kr með veggfestingu. Uppl í gsm 659-8056 eða á
www.simnet.is/plasma.

Yoga unnendur

Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til trjáklippinga. Felli tré og klippi runna.
Jónas Freyr Harðarsson, Garðyrkjufræðingur. S. 697 8588.
Öll garðyrkju- og lóðavinna er okkar fag.
Því nú er rétti tíminn, pantið tímanlega
hjá Blóma. S 896 7969.

Vantar þig pening fyrir sumarið?
www.diet.is/auka Hringdu strax! Margrét s:699-1060

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

Til sölu hjónarúm og náttborð á 10 þús.
Lazy boy stóll á 10 þús., borðstofuborð
og stólar á 10 þús. Eða allt saman á 25
þús. Sími 895 8954.

Jeppakerrur
Víkurvagnar

Hjónarúm til sölu með nýlegum dýnum, 160x200 cm, áföst náttborð á
höfðagafli. Uppl. í síma 565 1079 & 896
1079.

Verslun Iðnaðarmannsins.
Sindri
Draupnisgötu Akureyri.

Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Nokkra mánaða gamalt stækkanlegt
borðstofuborð úr bæsaðri furu og
ljósakróna. Selst á hálfvirði. Uppl. í síma
822 2419.

Nýjar Textílvörur
Ikea

Allt í svefnherbergið..
Ikea.

Fanta kynnir Nylon DVD
diskurinn er komin í allar
verslanir Hagkaupa.
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Hagkaup Smáralind

Sumarbústaðir

Óskar eftir að ráða starfsfólk til afgreiðslustarfa í dömudeild, um er að
ræða fullt starf, einnig vantar okkur
starfsfólk, bæði á kassa og til að sjá um
kerrusvæðið, um er að ræða heilsdagsstörf. Áhugasömum er bent á að hafa
samband við Dagbjörtu deildarstjóra í
síma 530 1000, auk þess sem hægt er
að sækja um á www.hagkaup.is eða á
staðnum.

Björt 70 fm 2h. íbúð í Teigahverfinu. 80
þús.á mán.laus 1/4.ReykleysiÆlusemi
áskilin. Uppl.í s.869 4546
Fullbúið einstakl.herbergi í einbýli við
Sogaveg. Aðgangur að eldhúsi, baðherbergi/þvottaaðstöðu. Sjá heimasíðu
www.mmedia.is/tilleigu & í s. 892
9888.
2ja h. notaleg kj. íbúð í vesturbæ. Sérinng. Reyklaus. V. 60 þ. Uppl. 694
9078/699 5652
Sumar á Spáni.Til leigu hús
v.strönd.Sagundo,Valencia.200 m2.3
baðh,sundl.kr.50.000 s.899 3760

Hagkaup Eiðistorg

BÚSTAÐASMIÐJAN SYÐRI BRÚ auglýsir
til sölu vönduð heilsárs frístundahús
búin öllum helstu þæindum húsin eru
til sínis á staðnum. Sími 862 0512 &
860 8066.

Óskar eftir að ráða starfsmann í matvörudeild, um er að ræða heilsdagsstarf
með vinnutíma kl 8-18. Áhugasömum
er bent á að hafa samband við Hermann, verslunarstjóra í síma 561 2000
eða sækja um á www.hagkaup.is.

Gisting

Til leigu herbergi með aðgang að eldhúsi. sturtu. og þvotta. S:8938839

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

15 fm herb í risi. sameiginl. WC,eldhús
og þvottavél. Stutt frá HÍ, 25 þús. s:698
1410

Gisting miðsvæðis. Fullbúin studío herbergi með sér eldhúsi og baði. Allt nýtt.
Verð frá 5.000. Bolholt Guesthouse 824
5054.

Stúdíó, rúml. 30 fm, öll aðstaða, nálægt
Fjölbr í Br.h. S. 557 5058 & 866 4754.
Notalegt 15 fm herbergi miðsvæðis í
Rvík. til leigu. Aðeins fyrir reglusamt og
traust fólk. Uppl. í s. 892 0742.
Herbegi í 109 til leigu, aðgangur að
sturtu , WC, Eldhús, Þvottavél, Sími. kr
20000 uppl í síma 690 0415

Nú er rétti tíminn !

Vönduð bjalkahus 23 fm og 37 fm
ásamt 10-15 fm lofti til sölu. Altækni s/f
461 1111 og 869 9007 Nánari uppl.
www.bjalkahus.com

Stúdíóíbúð til leigu í ein nótt eða fl.
Sími 8201941

Tvær skólastúlkur óska eftir að taka á
leigu 3ja herb. íbúð miðsvæðis í Rvk. frá
1. júní. Skilvísar og skemmtilegar. Uppl.
í símum 869 2893 og 697 3033.
Fyrirtæki óskar eftir 3. herb., íbúð í Rvk,
til leigu. Uppl. í s. 554 4030 & 895
4030.
45 reglusamur karlmaður óskar eftir
íbúð í Reykjavík. skilvísum greiðslum
heitið. Uppl. í s. 867 1511.
43 ára maður óskar eftir einstaklings
eða 2ja herb. íbúð. Reglusamur og skilvísar greiðslur. S. 867 4318, Snorri.
Ungt par óskar eftir 2ja til 3ja herb. íbúð
á Rvk. sv. Greiðslugeta 5-75 þ. S. 868
7746

Okkur vantar málara í vinnu eða menn
vana málningar vinnu. Litalínan ehf S.
898 9591 & 896 5445.
Strafsmenn óskast á vélaverkstæði út á
landi. Uppl. í s. 467 3145 & 467 3125.
Óska eftir pípulagningamanni eða
manni vönum pípulagningum. Er á Akureyri. Upplýsingar í síma 893 5930. ÁJ
Pípulagnir.

JÁRNABINDINGAMENN. Óskum eftir
járnabindingamönnum, helst vönum,
mikil vinna. Upplýsingar í síma 8943398 Ármann eða 699-6060 Steingrímur.

Geymsluhúsnæði

Atvinna í boði
Óska eftir 2 herb. íbúð í Rvk., ca. 50-60
þús. á mán. leyfi til hundahalds nauðsynlegt. Uppl. í s. 690 9280.

Óska eftir mönnum, helst vönum þakpappalögnum. Uppl. í s. 896 4947 og
896 5424.

BS-Verktakar óska eftir að ráða duglegan mann til sumarstarfa við malbiksviðgerðir og fleira. Uppl. í síma 8989993

Hlýleg 3 herb. íb. m. svölum í 101, m.
húsg. Til leigu í 2-3 mánuði frá 2.apríl.
Leigist reglusömum. Leiga 88.000 á
mán, allt innif. Fyrirframgr. æskileg.
uppl. í s:6950773

Húsnæði óskast

Notið tækifærið
- einstakt tilboð!

Rafvirki óskast strax. Þarf að geta unnið
sjálfstæt. Aðal vinnu svæði Suðurnes.
Uppl. Guðmundur 863 3868 & 456
4552.
Vantar duglegar og brosmildar manneskjur í afgreiðslu. Vinnutími frá 6:20 14:00 og 08:00 -13:00 virka daga í
Kornið Borgartúni vantar einnig helgarfólk í verslanir okkar í Kópavogi og Hrísarteig, tekið er við umsóknum í Korninu
Borgartúni einnig www.kornid.is
Starfsmann vantar til ræstinga á Selfossi eftir kl 19.00. Uppl. rh@rh.is eða í
sima 863 0080

Hár og sýningarhúsið

Hár og Sýningahúsið Unique óskar eftir
nema sem getur byrjað strax. Uppl. í s.
822 6633 Jóa.
Viðskiptafræðingur BS, óskast til að
vinna viðskiptaáætlun. Möguleiki á
þátttöku í viðskiptahugmynd og/eða
framtíðarstarfi. Uppl. olafuro@internet.is

O p i ð : m á n - f ö s 1 1 - 1 8 : 3 0 - L a u . 11 - 1 8

3 herb.80 fm. í Kóp.,V. 75 þ. Allt innifalið. Engin geymsla.laus strax.150
þ.trygg. S. 844 7964.

TIL SÖLU

Göngugleraugu
umgjörð + hert plast
með glampavörn

18.950
SMÁRATORGI

Sjónmælingar í Hamraborg 10
sími 554-3200

Atvinna óskast
Vantar vinnu í myndlistavöru-og/eða
föndurbúð. Er útskrifuð sem myndlistarmaður síðan maí 2004 og er dugleg+reyklaus. S. 849 3013 & 554 0775.

Starfskraftur óskast aðrahvora helgi í
söluturn í Kópavogi. Uppl. í síma 554
5350.

Atvinnutækifæri

Til sölu myndbandaleiga + lager vegna
veikinda þúsundir titla, stærsti DVD lagerinn á Akureyri, auðvelt að flytja hvert
á land sem er en einnig hægt að reka á
staðnum. Frábært tækifæri til að skapa
sér vinnu. Uppl gefur Einar í s. 897
7870.

Aðstoðarmaður bakara

Óskum eftir aðstoðarmanni bakara
aðra hvora viku á næturvaktir. Upplýsingar gefur Guðmundur í s. 892 1031.

Ræsting

Gæðaræsting ehf. óskar eftir starfsmanni í ræstingar á svæði 101 3svar í
viku eftir kl. 17. Uppl. í s. 898 7537.
Hressó, Austurstræti 20 óskar eftir
starfsf. í dag-, kvöld- og helgarvinnu.Óskum eftir jákvæðu og duglegu
fólki.Uppl á staðnum
Hressó Austurstræti 20 óskar eftir kokki
í fullt og hlutastarf. Leitum af stundvísum og áreiðanlegum kokki. Uppl á
staðnum

Einkamál

SÍMI 564 3200
- við hliðina á Húsasmiðjunni
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ATVINNA

Smiðir og verkamenn
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.

Vantar hörkuduglega smiði
og verkamenn vana brúarsmíði.

TILKYNNINGAR

- um ýmislegt o.fl. á hverjum degi -

Upplýsingar veitir Höskuldur Reynir í síma 822-4411.

FYRIRLESTUR

Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi:
Um helgar:
101-04 Bragagata
Nönnugata
101-09 Barónsstígur og fl.
101-27 Eggertsgata
101-34 Aðalstræti og fl.
101-35 Hofsvallagata og fl.
101-37 Hólavallagata og fl.
101-38 Sólvallagata
101-39 Bjarkargata og fl.
101-45 Blómvallagata og fl.
104-03 Laugarásvegur
Sunnuvegur
104-04 Laugarásvegur
104-08 Langholtsvegur
104-32 Kleppsvegur
105-24 Miðtún
Samtún
105-40 Hamrahlíð
Stigahlíð
107-10 Dunhagi og fl.
107-17 Kaplaskjólsvegur
Nesvegur
107-23 Kaplaskjólsvegur
Reynimelur
107-28 Nesvegur
Sörlaskjól
110-23 Fjarðarás og fl.
112-09 Fannafold
112-36 Bakkastaðir
113-02 Maríubaugur
200-02 Kópavogsbraut
200-10 Holtagerði
200-15 Hjallabrekka og fl.
200-21 Aspargrund
Birkigrund

200-36 Skálaheiði
Álfaheiði
200-37 Digranesheiði og fl.
200-41 Álfhólsvegur
200-47 Brekkuhvarf og fl.
200-54 Álfhólsvegur
200-57 Bakkabraut og fl.
200-59 Melaheiði og fl.
200-60 Bjarnhólastígur og fl.
210-02 Hegranes
Tjaldanes
210-30 Hlíðarbyggð
Lyngmóar
210-34 Bæjargil
Urðarhæð
220-01 Flókagata og fl.
220-03 Austurgata og fl.
220-05 Austurgata og fl.
220-24 Skjólvangur
Sævangur
220-30 Hvammabraut og fl.
220-34 Hringbraut
Selvogsgata
220-39 Háabarð og fl.
230-04 Heiðarholt
230-06 Baldursgarður og fl.
230-07 Háteigur og fl.
230-10 Hringbraut og fl.
230-15 Austurbraut og fl.
230-16 Brekkubraut og fl.
230-26 Bergvegur og fl.
240-01 Fornavör og fl.
240-05 Blómsturvellir og fl.
240-06 Arnarhraun og fl.
240-07 Dalbraut og fl.
260-10 Kjarrmói og fl.

SAMKOMUR

ANDREW PEARKES
frá Englandi, predikar
og biður fyrir sjúkum.

LÆKNINGARSAMKOMUR
í Safnaðarheimili
Grensáskirkju.
Föstudag 1. apríl kl. 20.00
og sunnudag 3. apríl kl. 20.00.

JESÚS LÆKNAR
Í DAG !
Allir eru hjartanlega
velkomnir.

FFA – Fræðsla fyrir fatlaða og aðstandendur

- Að verða fullorðinn Laugardaginn 2. apríl, Háleitisbraut 13
9:30 -10:00 Sjálfræði, hvaða lagalegar skyldur og hvað
réttindi fylgja sjálfræði ungmenna við 18
ára aldur?
Brynhildur Flóvenz lögfræðingur og höfundur
bókarinnar „Réttarstaða fatlaðra“.

FIMMTUDAGUR

10:00-10:30 Að vera sjálfráða og búa við þroskahömlun,
siðferðisleg álitamál.
Sigríður Daníelsdóttir þroskaþjálfi
10:30-11:00 Réttindi innan almannatrygginga og vanga
veltur um ferlið að verða fullorðinn.
Sverrir Óskarsson félagsráðgjafi,Trygginga
stofnun ríkisins

FÖSTUDAGUR
11:00-11:30 Léttur hádegisverður
11:30-12:00 “Ég er til, þess vegna elska ég“. Kynning á
kynfræðsluefni
María Jónsdóttir félagsráðgjafi
12:00-12:30 Hvaða nám er í boði á framhaldsskólastigi?
Eygló Eyjólfsdóttir sérfræðingur í menntamála
ráðuneyti
12:30-13:00 Að flytja að heiman, hvað er í boði?
Hvað er ásættanlegt?
Jarþrúður Þórhallsdóttir, formaður búsetunefndar Landssamtakanna Þroskahjálpar og
móðir 22 ára gamallar konu sem nýflutt er úr
foreldrahúsum.
13:00

Slit

Allir áhugsamir velkomnir, fatlaðir, aðstandendur, starfsfólk verð kr. 1.000 innifalinn léttur hádegisverður
FFA - fræðsla fyrir fatlaða og aðstandendur, er samstarfsverkefni
Landssamtakanna Þroskahjálpar, Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra, Styrktarfélags vangefinna og Sjálfsbjargar, landssambands

Upplýsingar
í síma 564 4303

ÞRIÐJUDAGUR

fatlaðra.

- auglýsingasími 550 5000 -
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FASTEIGNIR

Til hamingju með

SUÐULIST-REISIR ehf

Gullrún ehf
Eikin.is

www.iav.is

19

FASTEIGNIR

glæsilegt hótel!

Við óskum Hótel Reykjavík Centrum til hamingju með glæsilegt hótel sem opnar formlega í dag, 1. apríl.

Starfsmenn ÍAV, ásamt undirverktökum, hafa lokið við byggingu glæsilegs hótels á horni Aðalstrætis og Túngötu. Húsnæðið er
í eigu Fasteignafélagsins Stoða hf. Hótelið er 3.700 fermetrar að stærð á þremur til fjórum hæðum með samtals 89 herbergjum.
Hótelið er að hluta enduruppgerð á sögufrægum húsum; Uppsölum, Aðalstræti 16 og Fjalakettinum. Í kjallara hótelsins er í
byggingu 1.100 fermetra sýningarskáli með elstu mannvistarleifum í landinu. Áætlað er að opna sýningarskálann vorið 2006.

Arkitektastofa Grétars og Stefáns

1. apríl 2005 FÖSTU DAGU R
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Milosevic fer í steininn

„Ég hugsa, þess vegna er ég, er yfirlýsing
gáfumennis sem vanmetur tannpínu.“
Milan Kundera er rithöfundur og heimspekingur af tékkneskum uppruna sem búið hefur í Frakklandi í þrjátíu ár og verið franskur þegn
síðan 1981. Hans þekktasta bók er Óbærilegur léttleiki tilverunnar,
eftir henni gerði bandaríski leikstjórinn Philip Kaufman vinsæla
kvikmynd.

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT

Þennan dag árið 2001 var Slobodan
um fjárstyrki og ívilnanir.
Milosevic, fyrrverandi forseti Júgóslavíu,
Júgóslavar gáfu í skyn að það væri ekki
handtekinn eftir að júgóslavneska lögofarlega í forgangsröðinni að framselja
reglan hafði setið um stórhýsi hans í
Milosevic til Stríðsglæpadómstólsins en
hálfan annan sólarhring.
eftir mikinn alþjóðlegan þrýsting gerðu
Milosevic gafst loksins upp eftir að lögþau það nokkrum mánuðum síðar. Réttreglan og lífverðir hans höfðu skipst á
arhöldin yfir honum hófust í febrúar árið
skotum. Hann var ekki talinn vera í and2002 og sér ekki enn fyrir endann á
legu jafnvægi og hafði tilkynnt lögreglþeim. Milosevic er gefið að sök að hafa
unni að hún myndi aldrei ná honum lifsem forseti Júgóslavíu borið ábyrgð á
andi. Hann gafst þó upp að eigin frumstríðsglæpum sem voru framdir í
kvæði. Milosevic var eftirlýstur af
Bosníu, Króatíu og Kosovo á tíunda árajúgóslavneskum yfirvöldum fyrir spill- SLOBODAN MILOSEVIC tugnum.
ingu og af Stríðsglæpadómstól SameinMilisevic segist ekki viðurkenna lögsögu
uðu þjóðanna í Haag fyrir stríðsglæpi. Júgóslavnesk
dómstólsins og kaus að verja sig sjálfur. Honum var
stjórnvöld höfðu um hríð dregið handtöku hans á
þó skipaður verjandi sjálfur sem hann mótmælir enn
langinn en létu til skarar skríða eftir að Bandaríkjaí dag og segist hafa verið sviptur réttinum til réttlátrar
menn beittu þrýstingi og hótuðu að efna ekki vilyrði
málsmeðferðar.

Gunnar Sigurðsson, Leirulækjarseli, lést
sunnudaginn 27. mars.
Gunnar Símonarson, Hrafnistu, Reykjavík, lést þriðjudaginn 29. mars.
Vigfús Pétursson, frá Hellissandi, lést
þriðjudaginn 29. mars.
Þóra Þorkelsdóttir, elliheimilinu Grund,
áður Grenimel 8, Reykjavík, lést þriðjudaginn 29. mars.

Valgarður Pétursson, Hjúkrunarheimilinu Garðvangi, áður Hringbraut 57,
Keflavík, lést föstudaginn 4. mars. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Sverrir P. Jónasson, vélstjóri, Hátúni 4,
Reykjavík, lést mánudaginn 21. mars.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

JARÐARFARIR
11.00 Arnþrúður Guðbjörg Sigurðardóttir Kaldalóns, frá Bæjum á
Snæfjallaströnd, Hringbraut 50,
Reykjavík, verður jarðsungin frá
Fossvogskirkju.
11.00 Katrín Björnsdóttir, Ljósheimum
8a, Reykjavík, verður jarðsungin frá
Dómkirkjunni.
13.00 Hulda Norðdahl, Hrafnistu, Hafnarfirði, áður Drápuhlíð 10, verður
jarðsungin frá Fossvogskirkju.
13.00 Steinn Tryggvason, elliheimilinu
Grund, áður Álfaskeiði 100, Hafnarfirði, verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði.
13.30 Erika Ottósdóttir, frá Hlíð, Skriðdal,

14.00

15.00
15.00
15.00
15.00

verður jarðsungin frá Höfðakapellu,
Akureyri.
Friðgerður Rannveig Kjærnested
Finnbjörnsdóttir, Garðvangi, Garði,
áður á Birkiteigi 13, Keflavík, verður
jarðsungin frá Keflavíkurkirkju.
Eyvindur Jónasson, Glæsibæ 3,
Reykjavík, verður jarðsunginn frá
Háteigskirkju.
Guðni Hansson, tæknifræðingur,
Blönduhlíð 14, Reykjavík, verður
jarðsunginn frá Áskirkju.
Gylfi Gígja, stálsmíðameistari, Unufelli 15, Reykjavík, verður jarðsunginn frá Árbæjarkirkju.
Hákon Valtýsson, Safamýri 41,
Reykjavík, verður jarðsunginn frá
Langholtskirkju.

Innilegar þakkir til allra sem hafa sýnt okkur samúð,
vináttu og hlýhug við andlát ástkærs eiginmanns
míns, föður, sonar, bróður, tengdasonar og mágs,

Guðmundar Árna Jónssonar
Skúlagötu 61, Reykjavík.
Sigríður B. Árnadóttir
Stefanía Ösp Guðmundsdóttir
Jón Gunnarsson
Árni Kristmundsson
Gunnar Jónsson
Nína Karen Jónsdóttir
og aðrir aðstandendur.

Nína Soffía Hannesdóttir
Geirlaug Egilsdóttir
Karl Gunnarsson

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir og amma,

Erna Sigurðardóttir
Sjávargrund 6a, Garðabæ,

lést á Landspítalanum við Hringbraut þann 30. mars. Hún verður jarðsungin frá Fossvogskirkju, mánudaginn 4. apríl kl. 11.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Krabbameinsdeild 11E á Landspítala eða CP Félagið,
www.cp.is.
Jón Ívarsson, Ívar Þór Jónsson, Þóra Sigríður Karlsdóttir, Eva Rut Jónsdóttir, Ómar Örn Jónsson, Elfa Dögg S. Leifsdóttir og ömmubörn.

Óvissutímar framundan
„Þetta hefur verið ánægjulegur
tími þar til undir það síðasta,“ segir Friðrik Páll Jónsson, sem hefur
verið fréttastjóri á fréttastofu
Ríkisútvarpsins síðan í ágúst, en í
dag á Auðun Georg Ólafsson að
taka við stöðunni. Friðrik Páll er
annars varafréttastjóri Útvarps.
„Það eru óvissutímar framundan
og við vitum ekkert hvernig rætist
úr,“ segir Friðrik.
Á sínum tíma stefndi Friðrik á
að ljúka doktorsprófi í rökfræði og
var á leið til Bandaríkjanna þegar
honum bauðst starf við fjölmiðlun.
„Þetta togaði í mig og hér hef
ég verið síðan, enda er þetta fjölbreytt og skemmtilegt starf þótt
fáir verði ríkir af því,“ segir hann.
Leiðinlegast við fréttastjórastöðuna finnst Friðriki að halda
utan um reikninga og mannahald.
„Þetta tekur frá manni tíma og þess
vegna hef ég bent á að það eigi að
búa til stöðu rekstrarstjóra sem
heldur utan um þesa þætti, en
fréttastjóri einbeiti sér að hinu faglega starfi. Fólk hér er fullt metnaðar og það þyrfti að leggja meiri
áherslu á endurmenntun. Heimurinn verður sífellt flóknari og það er
mikilvægt að fréttamenn haldi í við
það til að greina kjarnann frá hisminu. Það gerist bara ef menn eru
menntaðir og sérhæfa sig.“
Friðrik Páll tók við stöðu fréttastjóra 12. ágúst í fyrra þegar Kári
Jónasson, þáverandi fréttastjóri
hætti. „Þetta er stuttur tími í

Hjónin Margrét
Þormar arkitekt og
Bjarni Rúnar Bjarnason tónmeistari eiga
bæði afmæli í dag.
Margrét er 54 ára og
Bjarni Rúnar 53 ára.
Nikulás Sigfússon læknir er 76 ára í
dag.
Stefán Skarphéðinsson sýslumaður er
sextugur í dag.
Erla Gígja Garðarsdóttir söngkona er
45 ára í dag.
Magnús Þór Þorbergsson leikhúsfræðingur er 34 ára í dag.
Nína Björk Jónsdóttir blaðamaður er
þrítug í dag.
Hjálmar Blöndal nemi er 29 ára í dag.

Minningarkort

535 1825
www.hjarta.is • 535 1800

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og systir,

Svana R. Guðmundsdóttir
Túngötu 23, Suðureyri,

verður jarðsungin þriðjudaginn 5. apríl kl. 11 frá Hafnarfjarðarkirkju.

1855 Íslendingum leyfð frjáls
verslun við þegna allra
þjóða. Áður hafði verslun
verið bundin við þegna
Danakonungs.
1933 Ofsóknir nasista á gyðingum í Þýskalandi hefjast
með sniðgöngu fyrirtækja í
eigu gyðinga.
1936 Alþýðutryggingarlög taka
gildi. Skylda að stofna
sjúkrasamlög í sýslum og
kaupstöðum.
1943 Læknavarðstöð Reykjavíkurbæjar tók til starfa í Austurbæjarskólanum.
1952 Veðurstofa Íslands hefur
starfrækslu á flugveðurstofu á Keflavíkurflugvelli.
1971 Formleg afhending handritanna í Kristjánsborgarhöll.
1999 Sigríður Einarsdóttir verður
flugstjóri á þotu hjá Flugleiðum fyrst íslenskra
kvenna.

TÍMAMÓT: FRIÐRIK PÁLL JÓNSSON LÆTUR AF STARFI FRÉTTASTJÓRA

AFMÆLI

Aldís Elfa Gísladóttir
Gunnar Hrafn Birgisson
Guðni Páll Birgisson
Sonja Elín Thompson
Richard Erik Thompson
Elsa María Thompson
Íris Edda Thompson
barnabörn og bræður.

MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST

MILAN KUNDERA (1929 – )
á afmæli í dag.

10-40%
afsláttur
af legsteinum út febrúar

FRIÐRIK PÁLL JÓNSSON Tekur aftur við Speglinum sem hann hafði umsjón með áður
en hann tók við starfi fréttastjóra tímabundið.

starfi,“ segir Friðrik,“ en þó undarlega langur í ljósi þess að það
hefur tekið sjö og hálfan mánuð að
ráða arftaka Kára.“ Friðrik segist
ekki vera rétti maðurinn til að
dæma um hvort hans verði saknað
úr stöðunni, en samstarfsfólk sitt
þurfi alltént ekki að örvænta því

Að hlaupa apríl
Víða um heim er siður að halda
upp á fyrsta apríl með glettum og
hrekkjum. Sagt er að uppruna siðarins megi rekja til miðalda, en þá
tíðkaðist í vestanverðri Evrópu að
halda nýjársgleði á vorjafndægri.
Fyrsti apríl var þá áttundi og síðasti dagurinn í nýárshátíðinni, en
samkvæmt fornri hefð Rómverja
og Gyðinga skyldu merkilegar hátíðir standa í átta daga.
Í Sögu daganna eftir Árna
Björnsson kemur fram að hér á
landi sé ekki vitað um ærsl þennan dag fyrr en seint á 19. öld.
Ljóst mun þó að á 17. og 18. öld
þekktu lærðir Íslendingar fyrirbærið að „hlaupa apríl.“ Fyrsta alkunna aprílgabb í íslenskum fjölmiðli var frétt um fljótaskip á Ölfusá frá fréttastofu Útvarps árið
1957, en fréttamenn létu þá sem
um beina útsendingu væri að
ræða.
Nú má segja að óformleg samkeppni sé meðal fjölmiðla hér um

FÆDDUST ÞENNAN DAG
1815 Prins Ottó von Bismarck, stjórnmálamaður.

Tom Richardsson
Hildur Halldóra Karlsdóttir
Jenný Níelsdóttir
Sigþór Valdimar Elíasson

hann fer ekki langt. „Ég sný aftur
í Spegilinn sem ég hafði umsjón
með áður en ég tók við stöðu
fréttastjóra. Mér hefur alltaf líkað
vel þar, sem og á fréttadeildinni.
Þetta er fínn vinnustaður og ég
kvarta ekki undan því að vera
partur af þessum góða hópi.“ ■

STÖÐ 2 Á LYNGHÁLSI Í tengslum við fyrirhugaðar lýtaaðgerðir á söngkonunni Rut
Reginalds í fyrra skrökvaði Ísland í býtið
því að áhorfendum á fyrsta apríl að fimm
konum byðist ókeypis brjóstastækkun ef
þær kæmu upp á Lyngháls í afgreiðslu
Stöðvar 2 fyrir klukkan níu um morguninn.

það, hver á besta aprílgabbið, en
þennan dag hafa oft verið fluttar
fréttir af miklum verðlækkunum
og ýmsum vörum sem ekki hafa
átt sér neina stoð í raunveruleikanum og margir orðið til að
hlaupa á eftir þeim. ■
1932 Debbie Reynolds,
leikkona.
1938 Ali MacGraw,
leikkona.

1852 Edwin Austin Abbey,
myndlistarmaður.
1868 Edmond Rostand,
rithöfundur.

Jón Skúlason
Ómar Ingi Eggertsson

Kársnesbraut 98 • Kópavogi
564 4566 • www.solsteinar.is

1873 Sergei Rachmaninov,
tónskáld.

1961 Jennifer Runyon,
leikkona.
1970 Sung Hi Lee,
fyrirsæta.
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Aðal leikur dagsins
Keflavík-Snæfell

Fyrsti leikurinn í úrslitarimmu
Keflavíkur og Snæfells fer fram í
Reykjanesbæ í kvöld. Þar má fastlega
búast við stórgóðri skemmtun enda
óumdeilanlega tvö bestu lið landsins
á ferðinni.

sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
APRÍL

29 30

31

1 2

3 4

Föstudagur
■ ■ LEIKIR
 17.15 KR og KA mætast á KR-velli í
A-deild deildarbikars karla í fótbolta.

 18.30 Fylkir og Víkingur mætast á
Fylkisvelli í A-deild deildarbikars karla
í fótbolta.

 18.45 Víkingur og FH mætast í
Víkinni í seinni umspilsleik um sæti í
úrslitakeppninni í handbolta.

 19.15 Valur og Höttur mætast að
Hlíðarenda í úrslitakeppni 1. deildar í
körfubolta.

 19.15 Keflavík og Snæfell mætast
í Sláturhúsinu í úrslitum
Intersportdeildarinnar í körfubolta.

■ ■ SJÓNVARP
 07.00 Olíssport á Sýn. Endurtekinn
þáttur.

 07.30 Olíssport á Sýn.
 08.00 Olíssport á Sýn.
 08.30 Olíssport á Sýn.
 16.10 Skíðamót Íslands á RÚV.
Samantekt frá öðrum keppnisdegi.
Endurtekinn þáttur.

 16.15 Þú ert í beinni! á Sýn.
Endurtekinn þáttur.

 17.15 Olíssport á Sýn. Endurtekinn
þáttur.

 18.30 Meistaradeildin á Sýn.
Þáttur um meistaradeild Evrópu.

 19.00 Intersportdeildin á Sýn.
Bein útsending frá leik Keflavíkur og
Snæfells í úrslitum Intersportdeildarinnar í körfubolta.

 21.00 US Masters 2004 á Sýn.
Upphitunarþáttur fyrir Masters-mótið
í golfi.

 22.00 Motorworld á Sýn.
 23.15 HM í póker á Sýn.
 23.25 Skíðamót Íslands á RÚV.
Samantekt frá þriðja keppnisdegi.

HELOSAN

RAKAKREM
fyrir alla fjölskylduna

BANDARÍKJAMAÐURINN NICK BRADFORD HJÁ KEFLAVÍK: ER LUKKUTRÖLL KVENNALIÐSINS

> Við hrósum ...

Trúður sem hleypur um með nammi

… borðtenniskappanum Guðmundi E.
Stephensen sem komst alla leið
í 16-manna úrslit tvíliðaleiks á
Evrópumótinu í Árósum í
Danmörku. Þetta er besti
árangur sem íslenskur
borðtennisspilari hefur
nokkurn tíma náð á
Evrópumóti og sýnir að
Guðmundur er á réttri leið.

Fyrir nokkrum vikum settist á varamannabekkinn hjá
kvennaliði Keflavíkur í körfubolta maður að nafni Nick
Bradford, sá hinn sami og hefur gert það gott með
karlaliði félagsins í Intersport-deildinni undanfarin
tvö tímabil. Bradford þykir mikill glaumgosi sem
leikmaður og er venjulega í fararbroddi þegar
kemur að því að halda uppi stemningu í leikjum karlaliðsins. Það var í miðjum leik þann
23. febrúar gegn ÍS sem Bradford tók sér
stöðu á bekk kvennaliðsins en þá var staðan
40-14 fyrir ÍS. „Ég veit ekkert af hverju hann
mætti á hliðarlínuna í þessum leik og við
leikmennirnir vorum lítið að spá í það,“ segir
Anna María Sveinsdóttir, leikreyndasti leikmaður Keflavíkur. Ekki ber á öðru en að nærvera
Bradford svínvirki, því um leið og hann mætti á
svæðið í umræddum leik gegn ÍS sneru Keflavíkurstúlkur honum sér í hag og unnu á endanum
þriggja stiga sigur, 71-68.
„Það er ofboðslega gaman að hafa hann, hann er

náttúrulega bara trúður og mikill stemningsgrís og heldur
okkur stelpunum í fullu fjöri,“ segir Anna María en síðan í
þessum leik hefur Bradford átt fast sæti á bekknum að undanskildum öðrum leiknum í undanúrslitaeinvíginu gegn ÍS.
Þá var Bradford að spila með karlaliðinu og komst ekki í
bæinn í tæka tíð. Það þurfti ekki að spyrja að sökum
– Keflavík tapaði leiknum í fjarveru Bradfords.
„Þótt mörgum öðrum finnist hann kannski frekar
leiðinlegur karakter þá er hann toppnáungi,“ segir
Anna María og neitar því ekki að Bradford sé
orðinn hálfgerður happagrís. „Hann mætir
þarna hlaupandi með nammi handa öllum,
gefandi „high-five“ og heldur uppi stemningunni. Hann er líka byrjaður að gefa leikmönnum ráð og það er hlustað á hann. Hann
verður alveg örugglega með okkur í úrslitaeinvíginu
gegn Grindavík,“ segir Anna María. Einum leik er lokið í
þeirri rimmu og með Bradford á bekknum vann Keflavík
öruggan sigur í fyrrakvöld. Og það sem meira er - nafninu
hans var splæst á leikskýrsluna í fyrsta sinn.

Berglind í algjörum
sérflokki í Kaplakrika
ÍBV og Valur fögnuðu sigri í fyrstu umferð úrslitakeppni DHL-deildar
kvenna í handbolta þar sem góðir endasprettir tryggðu þeim báðum sigur.
HANDBOLTI Það leit ekki vel út
fyrir Valsstelpur þegar þjálfararnir Guðríður Guðjónsdóttir og
Valdimar Grímsson tóku leikhlé
þegar tíu mínútur voru eftir og
heimastúlkur í FH voru þremur
mörkum yfir, 19-16, í fyrsta leik
liðanna í átta liða úrslitum. Ræða
Valdimars heyrðist um allan
Kaplakrika og hafði einnig frábær áhrif því Valsliðið vann síðustu tíu mínútur leiksins 6-0 og
tryggði sér 19-22 sigur og 1-0
forystu í einvíginu.
Berglind Íris Hansdóttir var
frábær í marki Vals, varði 28 skot
og skoraði einnig tvö af níu hraðaupphlaupsmörkum liðsins yfir
endilangan völlinn. Berglind var
líka ánægð í leikslok. „Við vorum
búnar að klúðra niður þriggja
marka forskot, vorum komnar
þremur mörkum undir og þurftum bara spark í rassinn,“ sagði
Berglind um leikhléið sem breytti
öllu. Berglind var heldur ekki í
vafa hvernig fer á Hlíðarenda á
laugardaginn. „Þetta fer pottþétt
2-0,“ og það er ljóst að með samskonar stórleik frá henni sjálfri
gæti sumarfríið verið á næsta
leiti hjá FH-liðinu.
„Það var eins og við hefðum
ekki trú á þessu, við stressuðumst
upp og náðum ekki að klára þetta.
Þessi endakafli er bara skandall
og þetta á ekki að gerast. Berglind
var að taka fullt af skotum og hún
er bara að taka þetta fyrir þær,“
sagði Kristín María Guðjónsdóttir, fyrirliði FH sem stóð sig vel í
markinu og varði 13 skot. „Við
getum þetta alveg, vitum alveg
hvað þær geta. Við eigum leik á
laugardaginn og verðum að vinna

> Við hrósum ...
… kvennaliði Vals í handboltanum sem
náði með miklu harðfylgi að snúa
töpuðum leik í sigur gegn FH
í gær. Í stöðunni 19–16
lokaði Berglind
Hansdóttir markinu og
FH skoraði ekki mark á
síðustu 10 mínútum
leiksins. Valur skoraði þá
sex mörk og fór með 19–22
sigur af hólmi.

LEIKIR GÆRDAGSINS

Úrslitakeppni kvenna
FH–VALUR

19–22 (9–10)

Mörk FH: Gunnur Sveinsdóttir 5, Bjarný
Þorvarðardóttir 4, Björk Ægisdóttir 4/4, Dröfn
Sæmundsdóttir 3, Guðrún Drífa Hólmgeirsdóttir
2, Berglind Björgvinsdóttir 1.
Varin skot: Kristín María Guðjónsdóttir 13.
Mörk Vals: Katrín Andrésdóttir 5, Ágústa Edda
Björnsdóttir 5/4, Soffía Rut Gísladóttir 4, Arna
Grímsdóttir 2, Lilja Valdimarsdóttir 2, Hafrún
Kristjánsdóttir 2, Berglind Íris Hansdóttir 2.
Varin skot: Berglind Íris Hansdóttir 28/2.

ÍBV–VÍKINGUR

31–27 (14–17)

Mörk ÍBV: Alla Gokorian 12/5, Anastasia Patsion
5, Guðbjörg Guðmannsdóttir 4, Ingibjörg
Jónsdóttir 3, Elísa Sigurðardóttir 2, Tatjana
Zukovska 2, Eva Björk Hlöðversdóttir 1, Edda
Björk Eggertsdóttir 1.
Varin skot: Vigdís Sigurðardóttir 13.
Mörk Víkings: Margrét Egilsdóttir 10, Ásta
Agnarsdóttir 7, Helga Guðmundsdóttir 3, Helga
Birna Brynjólfsdóttir 4/3, Natasa Damiljanovic 2,
Eygló Jónsdóttir 1.
Varin skot: Erna María Eiríksdóttir 11.

BERGLIND
HANSDÓTTIR
Var stórkostleg í
marki Vals í
gærkvöldi.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ÚR SPORTINU
andræðagemlingurinn Jermaine
Pennant er laus úr fangelsi eftir
V
að hafa dvalið í einn mánuð bak við

hann því við ætlum ekki að detta
út núna,“ bætti Kristín María við.
Íslandsmeistarar ÍBV voru
heppnar að sleppa með sigur
þegar þær fengu Víkinga í heimsókn til Eyja í gærkvöldi. Víkingsstelpur komu mjög ákveðnar til
leiks og höfðu yfirhöndina í fyrri
hálfleik þar sem liðið náði mest 5
marka forskoti, 10-15. Með innkomu Guðbjargar Guðmannsdóttur og Darinku Stefanovic,
sem byjuðu á bekknum vegna
meiðsla, breyttist leikur ÍBV liðsins til hins betra, liðið seig hægt

framúr og vann að lokum 31–27,
tölur sem gefa kannski ekki rétta
mynd af gangi leiksins.
„Ég er auðvitað ekki ánægður
með leikinn og við vorum að spila
mjög illa. Ég er hins vegar ánægður með að við skildum ná sigrinum
þó við hefðum alls ekki átt hann
skilinn. Við erum að fara í gegnum
erfitt tímabil núna, það er mikið um
meiðsli í hópnum og það er mikilvægt að við klárum dæmið á laugardaginn svo stelpurnar geti fengið
smá hvíld,“ sagði Alfreð Finnsson,
þjálfari ÍBV að leik loknum.

lás og slá. Pennant
var dæmdur í
þriggja mánaða
fangelsi fyrir ölvunarakstur en tekur út
þá tvo síðustu á
skilorði. Auk þess
þarf hann að hafa
staðsetningartæki á
sér svo yfirvöld geti fylgst með ferðum hans. „Ég hlakka til að reima á
mig skóna á nýjan leik og byrja að
æfa á nýjan leik,“ sagði Pennant er
hann slapp úr prísundinni en hann
er nú í láni hjá Birmingham frá
Arsenal.
O’Neal æfði í fyrsta sinn
í mánuð með Indiana Pacers eftir
Jaðermaine
hann meiddist illa á öxl fyrir
mánuði síðan. Margir glöddust yfir
endurkomu kappans en O’Neal bað
menn um að hafa allan varann á.
„Mér liggur ekkert á að snúa tilbaka.
Ef ég spila í fyrstu umferð úrslitanna
þá verður það ekki fyrr en í þriðja
eða fjórða leik,“ segir O’Neal.

UEFA búið að dæma í máli Jose Mourinho:

Fær tveggja leikja bann
og milljón króna sekt
Jose Mourinho, knattspyrnustjóri Chelsea í ensku úrvalsdeildinni, var í gær sektaður
og dæmdur í bann af evrópska
knattspyrnusambandinu UEFA
fyrir að reyna að koma óorði á
andstæðinginn með lygum eftir
leik í meistaradeild Evrópu milli
Chelsea og Barcelona á Nou Camp
þann 23. febrúar síðastliðinn.
Mourinho fékk tveggja leikja
bann og er gert að borga 8.900
pund í sekt eða um eina milljón íslenskra króna.
Eins og einhverjir ættu að
muna fullyrti Mourinho að hann
hefði persónulega séð Fran Rijkaard, knattspyrnustjóra Barcelona,
ræða við dómarann Anders Frisk í
hálfleik í viðureigninni frægu.
Mourinho var seinna staðinn að

FÓTBOLTI

Mýkjandi og rakagefandi

1. apríl 2005 FÖSTU DAGU R

því að fullyrða að einn af aðstoðarmönnum sínum hefði bent sér á
atvikið en hann hefði ekki orðið
vitni að þessu sjálfur.
Bruce Buck, einn af stjórnarmönnum Chelsea, sagði félagið
ekki vera ánægt með úrskurðinn.
„Við virðum ákvörðun UEFA
engu að síður,“ sagði Buck. „Við
dáumst einnig að Frisk og hans
eldmóði og hörmum hvernig málin hafa þróast. Okkar fólk reynir
hvað það getur til að komast að
því hverjir standa á bak við hótanirnar sem Frisk og fjölskylda
hans hafa þurft að þola og munum
að sjálfsögðu koma öllum upplýsingum sem við kunnum að komast
yfir til yfirvalda,“ bætti Buck við.
Chelsea
mætir
Bayern
Munchen í 8 liða úrslitum meist-

USS Jose Mourinho ætti núna að vita það sjálfur að það borgar sig stundum að segja
sem minnst. Hann fær ekki að stjórna Chelsea í leikjunum gegn Bayern Munchen.

aradeildarinnar og er fyrri leikur
liðanna á mánudaginn. Mourinho
fær ekki að koma nálægt liði sínu
meðan á viðureignunum tveimur
stendur en mun væntanlega verða

í stanslausu símasambandi úr
stúkunni við Steve Clarke,
aðstoðarmann sinn, sem mun
koma til með að stjórna liði
Chelsea í leikjunum.
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ÚR SPORTINU
jibril Cisse, franski framherjinn
hjá Liverpool sem braut svo
hryllilega á sér fótinn í október sl.,
gæti spilað aftur fyrir þá rauðklæddu áður en tímabilinu lýkur.
Endurhæfing Cisse
hefur gengið mun
betur en vonir
stóðu til og er
hann nú byrjaður
að æfa með aðalliðinu. „Það er
möguleiki á að
hann spili með
okkur áður en mótinu lýkur. Læknar
munu ákveða hvort hann sé tilbúinn en það er ljóst að við munum
ekki taka neina áhættu,“ segir Rafael Benitez stjóri Liverpool.

D

teve Nash, leikstjórnandi Phoenix Suns, náði þrefaldri tvennu er
Suns tók á móti
Philadelphia 76ers í
NBA-körfuboltanum
í fyrrinótt. Nash
skoraði 12 stig, tók
13 fráköst og gaf 12
stoðsendingar og
átti stóran þátt í
stórsigri heimamanna, 116-87. Allen Iverson var
stigahæstur gestanna með 26 stig, 9
fráköst og 4 stoðsendingar. „Ég
reyndi að leggja hart að mér allan
leikinn,“ sagði Nash sem tók 10 fráköst í fyrri hálfleik.

S

orðtenniskappinn Guðmundur
E. Stephensen féll úr leik í fyrstu
B
umferð Evrópumótsins í borðtennis í gær. Mótið
stendur nú yfir í Árósum í Danmörku
og tapaði Guðmundur fyrir Andrei Filimon frá
Rúmeníu. Guðmundur komst hins vegar alla leið í
16-manna úrslit í tvíliðaleiknum
áður en hann féll úr leik þar. Þá féll
Guðrún Björnsdóttir úr keppni í
fyrstu umferð í einliðaleik kvenna.
edro de la Rosa mun leysa af
Juan Pablo Montoya í akstP
ursliði McLaren í formúlukappakstrinum um helgina.
Montoya er meiddur á öxl og hafa
læknar skipað honum að hvíla sig frá
akstrinum í einhverjar vikur. De la
Rosa hefur verið
helsti þróunarökumaður McLaren í tvö ár en hefur
aldrei náð að setja mark sitt almennilega þegar í keppnina sjálfa
er komið en De la Rosa ók áður
fyrir Arrows og Jagúar.
ú er verið að slá því upp í fjölmiðlum ytra að Liverpool og
N
Inter Milan muni
skiptast á leikmönnum í sumar.
Þeir sem um ræðir
eru vinstri vængmennirnir Harry
Kewell og Kily
Gonzalez, en vitað
er að Rafael Benitez mun vera að missa þolinmæðina gagnvart Kewell og að Kily og
Roberto Mancini stjóri Inter eru
ekki bestu mátar. Einnig lék Kily
undir stjórn Benitez hjá Valencia og
náðu þeir afar vel saman.
van Nistelrooy segist hafa
beðið lengi eftir markinu sem
Ruud
hann skoraði fyrir
Hollendinga í leik
liðsins gegn Armeníu í undankeppni
HM í fyrradag.
Markið var það
fyrsta sem Nistelrooy skorar eftir að
hafa meiðst fyrir
rúmum þremur mánuðum. „Markaþurrðin var farin að snerta sálina
svo að það var ánægjulegt að brjóta
loksins ísinn,“ viðurkenndi Nistelrooy eftir leikinn.
arcelona varð fyrir áfalli í fyrradag þegar Carles Puyol fyrirliði
B
liðsins haltraði af
velli í leik Spánverja og
Serbíu/Svartfjallalands í undankeppni HM í fyrradag. Puyol verður
frá í um þrjár vikur
og missir því af
uppgjöri toppliðanna þegar
Barcelona mætir Real Madrid þann
10. apríl.
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Einar Bollason spáir í einvígi Keflavíkur og Snæfells:

Keflvíkingar eru með
dúndrandi sjálfstraust
Lokaúrslit Intersportdeildarinnar í körfuknattleik
hefjast í kvöld en þá tekur Keflavík á móti Snæfelli. Þrjá sigra
þarf til að hampa Íslandsmeistaratitlinum en þessi lið áttust við í
lokaúrslitum síðasta árs þar sem
Keflavík hafði betur, 3-1. Einar
Bollason hallaðist að sigri Keflvíkinga í spá sinni í Fréttablaðinu.
Keflvíkingar þykja sigurstranglegri í seríunni og fór liðið
gjörsamlega hamförum gegn liði
ÍR í undanúrslitunum. Fréttablaðið fékk Einar Bollason, fyrrum landsliðsþjálfara og leikmann,
til að spá í viðureign kvöldsins.
„Þarna mætast stálin stinn, tvímælalaust tvö bestu lið landsins
og engin tilviljun að þau skuli
mætast aftur,“ sagði Einar. „Anthony Glover er auðvitað sterkur
leikmaður en hefur ekki náð að
fylla skarð Derrick Allen sem var
frábær í fyrra. Það veikti liðið að
missa Fannar Ólafsson en aftur á
móti eru aðrir leikmenn í Keflavíkurliðinu sem eru að spila betur.
Efstur á blaði er Sverrir Sverrisson sem hefur aldrei leikið betur
en nú.“

KÖRFUBOLTI

Einar sagði að margir vildu
meina að Keflavíkurliðið væri
ekki ekki jafn sterkt og í fyrra.
„Ég get að mörgu leyti tekið
undir það en það er engu að síður
dúndrandi sjálfstraust hjá liðinu.
En Keflvíkingar þurfa að passa
sig á einu og það er að dramb er
falli næst. Þeir hafa verið ansi
brattir í yfirlýsingum og allt að
því gert lítið úr andstæðingum
sínum.“
Týnist Sigurður í kvöld?
„Snæfellingar eru náttúrulega
ekki árennilegir í fráköstunum,
alveg massíft frákastalið. Snæfell
hefur aldrei unnið leik í Keflavík
en liðið verður að vinna einn leik
þar til að eiga möguleika. Ég held
að Snæfell muni ná því að vinna
leik þar en það verður ekki í
kvöld. Ég er á því að Keflavík
vinni þennan leik eftir mikla baráttu. Keflavík flýgur mjög hátt
þessa dagana og það mun fleyta
liðinu í gegnum þennan leik. Þetta
verður skemmtileg rimma en
þetta eru tvö sterkustu varnarlið
deildarinnar. Í liði Snæfells verða
menn eins og Sigurður Þorvalds-

Í LOFTKOSTUM
Sverrir Sverrison hefur
aldrei leikið betur að
mati Einars Bollasonar.

son að muna að leikurinn er 40
mínútur. Það þýðir ekki að koma
inn með glans annað slagið en týnast þess á milli. Þetta er mjög
hæfileikaríkur körfuboltamaður
en týnist allt of mikið inn á milli.
Það er stór spurning hvernig trú
Snæfellingar hafa á sér að mæta á
leikvöll sem þeir hafa aldrei unnið
sigur á og með fullt hús af áhorfendum. Það á náttúrulega enginn

körfuboltaáhugamaður að láta sig
vanta á þessar viðureignir,“ segir
Einar.
„Annars er ég ekki í vafa um að
Sigurður Ingimundarson, sem er
að mínu mati fremsti þjálfari
landsins, nái að stilla allra strengi
fyrir viðureign kvöldsins og leiða
Keflavík til sigurs,“ sagði Einar
Bollason.
smari@frettabladid.is

REKSTRARVÖRULISTINN
BORÐBÚNAÐUR

STUÐ MILLI STRÍÐA

Sjálfbær mismunun

KRISTJÁN H JÁLMARSSON VELTIR FYRIR SÉR RÁÐNINGUM
MYND: HELGI SIGURÐSSON
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Jákvæð mismunun er
hugtak sem hefur
reglulega
skotið
upp kollinum síðustu ár, sérstaklega
þegar ráðið er í stöður hjá hinu opinbera.
Jákvæð mismunun
er þegar einstaklingur af því kyni sem
hallar á er ráðinn í
starf að uppfylltum lágmarksskilyrðum. Þá skiptir engu þótt hæfari
einstaklingur af hinu kyninu sækist
einnig eftir starfinu, hugmyndin er
jú að rétta hlut þess kyns sem á
undir högg að sækja.
Jákvæð mismunun á ekki eingöngu við um þegar konur eru teknar fram yfir karla við mannaráðn-

ingar, því slíkum aðferðum er
einnig hægt að beita þegar karlar
sækja um, svo lengi sem það hallar
á þá í þeirri starfsstétt sem um er
að ræða.
Aðferðir eins og jákvæð mismunun hafa verið notaðar til að
rétta hlut kvenna í stjórnunarstöðum í þó nokkrum löndum og oft með
góðum árangri. Ekki eru þó allir á
eitt sáttir um ágæti slíkra aðferða,
enda alls óvíst að hæfasti einstaklingurinn sé ráðinn.
Margir virðast standa í þeirri trú
að jákvæðri mismunun hafi verið
beitt hér á landi. Staðreyndin er sú
að slíkum aðferðum hefur nánast
aldrei verið beitt. Þess í stað hefur
svokallaðri sjálfbærri mismunun
verið beitt. Sjálfbær mismunun er,

eins og nafnið gefur til kynna, þegar einstaklingur úr stjórnarflokki
sem hallar á í opinberum störfum er
ráðinn, oftast að uppfylltum lágmarksskilyrðum. Þá skiptir engu
þótt hæfari einstaklingur úr öðrum
eða engum flokki sækist einnig eftir starfinu, hugmyndin er jú að rétta
hlut flokks sem á undir högg að
sækja.
Skiptar skoðanir hafa verið um
ágæti sjálfbærrar mismununar, því
það sama gildir þar og um jákvæða
mismunun, það er alls óvíst að hæfasti einstaklingurinn sé ráðinn. Hitt
er þó ljóst að sjálfbær mismunun er
mun vinsælli aðferð en sú jákvæða.
Að minnsta kosti er hlutfall kvenna
í stjórnunarstöðum mun lægra en
pólitískra hunda. ■
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■ PONDUS

Eftir Frode Överli

Heyrðu, pabbi!
Hvað ertu að
búa til?

1949!

■ GELGJAN
Hæ, Mikki og Halla.
Eruð þið saman í
öllum tímum?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman
Af ýmsum ástæðum vorum við sett
í sitthvorn efnafræðitímann.
Öllum
nema
einum.

Úff! Það hlýtur
að vera erfitt
fyrir ykkur.

Sakna
þín.

Þú myndir
aldrei
skilja það.

Vertu
sterk.

■ PÚ OG PA

Eftir SÖB

■ KJÖLTURAKKAR
Sögur úr
athvarfinu

Eftir Patrick McDonnell

Þarna er herra Páll!
Hann bjargar dýrum...

Páll

Þeim meiddu...
Þeim misnotuðu...
Þeim týndu...
Þeim yfirgefnu...

Við dáumst að þér
Herra Páll.

■ BARNALÁN
Hvað gerðu krakkarnir
svo í dag?

Eftir Kirkman/Scott

Krakkar! Krakkar! Krakkar!
Allt snýst um krakkana!

FyrirAf hverju
gefðu!
getum við
Það er
aldrei talað
alveg
um neitt annað
en krakkana? rétt hjá
þér!

Hvað gerðir
þú í dag?

Passaði
krakkana!
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NÝTT Á DVD

Upprisa Rourke í Sin City
„Hello?... Yes. There is a
beautiful woman in my bed,
and a dead man in my
bath.“
Clouseau lögreglufulltrúi er ýmsu vanur
og kippir sér ekki upp við smámuni.

bio@frettabladid.is

Það er greinilegt að spennumyndin Sin
City verður ein heitasta mynd þessa árs og
það er allt útlit fyrir að þessi meistaralega
yfirfærsla Robert Rodriguez og Franks Miller á teiknimyndasögum yfir á hvíta tjaldið
mun velgja stórspámönnum á borð við
Batman og George Lucas, með sitt Stjörnustríð, undir uggum og hleypa öllu í bál og
brand í miðasölunni. Allt frá því fyrstu
sýnsihornin úr myndinni komu fyrir sjónir
almennings hafa aðdáendur harðsoðinna
myndasagna Millers verið í sjöunda himni
enda ljóst að Rodriguez og Miller vita nákvæmlega hvað þeir eru að gera. Teikningarnar á síðum myndasagnanna lifna hreinlega við í drungalegu og tölvuteiknuðu umhverfi sem er bakgrunnur ruddalegra og
blóðugra uppgjöra spilltra lögreglumanna,
smáglæpamanna, geðsjúklinga, barnaníðinga og herskárra vændiskvenna. Þeir
gagnrýnendur sem hafa séð myndina

halda vart vatni og hlaða hana lofi og
þannig segir gagnrýnandi New York Magazine að ef Raymond Chandler og Daffy
Duck hefðu eignast afkvæmi þá væri það
Sin City. Meitluð samtöl persónanna gætu
verið tekin beint upp úr reyfurum
Chandlers og ofbeldið sem þær beita hvor
aðra er svo yfigengilegt að það minnir
mest á gömlu teiknimyndirnar frá Warner
Brother’s. Myndin blandar saman efni
þriggja Sin City bóka Millers, That Yellow
Bastard, The Hard Goodbye og The Big Fat
Kill og þegar er farið að ræða um framhaldsmyndir enda af nógu að taka þar sem
Sin City bækurnar eru sjö talsins. Það er
sérstakt ánægjuefni að gamli erkitöffarinn
Mickey Rourke fær mikið hrós frá gagnrýnendum fyrir frammistöðu sína í hlutverki
Marvs en The Hard Goodbye kaflinn hverfist um það geðbilaða hálftröll með gullhjartað sem leitar hefna fyrir morð á

vændiskonunni Goldie. Þessi hluti myndarinnar þykir sá besti en Bruce Willis gefur
samt ekkert eftir í Yellow Bastard hlutanum
en sú saga er að margra mati lang besta
Sin City sagan.

Tölvuteiknimyndin Ice Age kom á
dögunum út í veglegri tveggja
diska útgáfu sem er hlaðin aukaefni. Leikstjórinn Chris Wedge
tjáir sig um gerð myndarinnar og
nokkur atriði sem ekki komust
fyrir í endanlegri útgáfu myndarinnar fljóta með. Þá fær ólánssami fornaldaríkorninn með
hnetusöfnunaráráttuna að njóta
sín í sjálfstæðri stuttmynd og
nýjasta mynd Ice Age hópsins,
Robots, er kynnt til sögunnar. Þá
er skyggsnt bak við tjöldin í
nokkrum stuttum þáttum og
hægt að skoða hálfkláraðar
tölvuteiknaðar senur. Ofan á
þetta allt saman bætist svo stutta
teiknimyndin Bunny
sem hlaut Óskarsverðlaun í sínum flokki árið
1998.

Freeman bjargar Li
Danny er sem barn numinn brott
af Bart, miskunnarlausum okurlánara. Hann er alinn upp fjarri
skólum, öðrum börnum og það
eina sem hann veit er það sem
Bart hefur kennt honum. Og Bart
kennir honum að verða morðtól
sem hlýðir honum í einu og öllu,
sama hversu ógeðfelldar skipanirnar eru. Danny verður því eign
hans, hundur sem gerir það sem
honum er sagt án þess að spyrja
neinna spurninga.
Dag einn er þó Bart sýnt banatilræði og Danny flýr. Hann
kemst í samband við roskinn píanóstilli sem er að aðstoða dóttur
sína við að klára tónlistarskólann.
Þar með hefst nýtt þroskaskeið í
lífi Danny, þar sem hann kynnist
góðmennsku, nýjum lífsháttum og
tónlist, sem skipar stóran sess í

lífi hinnar nýju fjölskyldu. Hinn
miskunnarlausi Bart er þó ekki
enn dauður og reynir af öllum
mætti að fá ìhundinnî sinn aftur.
Það er Luc Besson sem skrifar
handritið að þessari mynd Louis
Leterrier en þetta er aðeins önnur
mynd hans í fullri lengd. Einvalalið leikara fer með aðalhlutverkin
í þessari mynd. Hinn nýkrýndi
óskarsverðlaunahafi
Morgan
Freeman leikur hinn blinda og
hlýja Sam og hinn gamalreyndi
Bob Hoskins fer með hlutverk illmennsinsins Bart. Danny er leikinn af Jet Li sem er einnig framleiðandi myndarinnar. Tónlistin
er samin af Massive Attack
þannig að ekkert var til sparað.
Myndin verður frumsýnd á föstudaginn í Laugarásbíó og Regnboganum. ■

GEOFFREY RUSH OG CARLIZE THERON Í HLUTVERKUM HJÓNANNA PETER SELLERS OG BRIT EKLAND Samband þeirra
hjóna endaði með ósköpum enda sýndi Sellers allar sínar verstu hliðar í hjónabandinu.

Hataði öll sín verk
DANNY THE DOG Morgan Freeman og Jet Li í hlutverkum sínum sem góði píanóstillirinn og morðtólið Danny.

The Life and Death of
Peter Sellers sló í gegn á
Cannes-hátíðinni í fyrra
og er nú loksins komin í
íslensk kvikmyndahús.
Fáir ef einhverjir hafa haft jafn
mikil áhrif á gamanmyndaleik og
enski leikarinn Peter Sellers. Túlkun hans á lögreglumanninum seinheppna Clouseau og leikur hans
sem Dr. Strangelove settu hann á
stall með fremstu gamanmyndaleikurum sögunnar.
Í kvikmyndinni The Life and
Death of Peter Sellers, eftir breska
leikstjórann Stephen Hopkins, er
lífi þessa magnaða leikara gerð góð
skil. Hún spannar líf Sellers frá því
að hann var stjórnandi eins vinsælasta útvarpsþáttar BBC „The
Goon Show“ þar til að hann deyr úr
hjartaáfalli aðeins 54 ára.
Óánægður með allt
Myndin þykir lýsa vel hversu óánægður Sellers var og hinni eilífu
hamingjuleit hans. Hann þekkti
allar sínar persónur á hvíta tjaldinu en var aldrei viss um hver hann
væri og hvað færði honum hamingju. Sellers þótti með eindæmum
erfiður í umgengni og hneykslaðist
í sífellu yfir leik sínum. Honum
þótti frammistaðan á hvíta tjaldinu
vera einhver leiðinlegasta afþreying sem hugsast gat og Clouseau,
hlutverkið sem aflaði honum
heimsfrægð, vera sér til háborinnar skammar. „Ég hata allt sem ég
geri,“ voru einkunnarorð hans en
þetta viðhorf bitnaði jafnt á hans
nánustu sem og samstarfsmönnum
hans. Eina kvikmyndin sem hann
var virkilega sáttur við var byggð
á bókinni Being There sem Sellers
var hugfanginn af. Hann barðist
með kjafti og klóm til að fá að gera
hana og var síðan tilnefndur til

Óskarsverðlauna fyrir leik sinn
sem Chance Gardiner. Líkt og
Chaplin fékk Sellers aldrei Óskarsverðlaun fyrir leik.
Ófyrirleitni Sellers gagnvart
samstarfsmönnum sínum birtist ef
til best í samband hans og Blake
Edwards, leikstjóra Bleika pardusmyndanna. Eftir frumsýningu á
Bleiki pardusinn snýr aftur móðgaði Sellers Edwards opinberlega.
Þetta gerði hann þrátt fyrir að það
hefði verið Edwards sem reyndi að
rífa Sellers upp úr þeim öldudal
sem leikarinn var í eftir að hafa
reynt fyrir sér sem alvarlegur leikari með misheppnuðum hætti. Það
var aðeins einn aðili í kvikmyndaiðnaðinum sem Sellers virti og það
var Stanley Kubrick. Hann var
hræddur við hæfileika og greind
leikstjórans en þeir gerðu Dr.
Strangelove saman.
Skrautlegt einkalíf
Samband Sellers við móður sína
Peg var mjög undarlegt. Hún dreif
hann áfram af blindri metnaðargirni og reyndi eftir fremsta megni
að koma syni sínum á framfæri.
Hún frestaði meðal annars að láta
Sellers vita um andlát föður síns
vegna þess að hún vildi ekki trufla
frama hans.
Óánægja Sellers með sjálfan sig
og allt sem hann gerði bitnaði á
öllum þeim sem stóðu honum næst.
Sellers var hugfanginn af fallegum
konum og þrátt fyrir að vera
hafnað af Sophiu Loren, skildi hann
við eiginkonu sína til tíu ára, Anne
Sellers, vegna ástar sinnar á
ítölsku kynbombunni. Framkoma
hans þótti með eindæmum enda
höfðu þau eignast tvö börn sem
Sellers stóð slétt á sama um.
Þekktast er þó eflaust samband
hans og sænsku kynbombunnar
Britt Ekland. Eftir að stjörnuspekingurinn og góðvinur Sellers,
Maurice Woodruff, hafði spáð fyrir
að stafirnir B.E. ættu eftir að valda

straumhvörfum í lífi hans sannfærðist Sellers um að það væri
Britt Ekland en ekki Blake Edwards, sem þá hafði boðist til þess
að leikstýra honum í framhaldi
Bleika pardusins.
Samband Ekland og Sellers þótti
stormasamt í meira lagi enda var
Sellers óhæfur eiginmaður og faðir. Hann hætti með Ekland þegar
hún var að útskrifast af sjúkrahúsinu eftir að hafa alið honum þeirra
fyrsta barn. Þau tóku þó saman
aftur en þegar móðir hans dó lét
hann það bitna á Britt sem yfirgaf
hann að lokum. Hann giftist tvívegis eftir skilnaðinn en Britt er jafnan talin hafa verið ástin í lífi hans.
Lærði fjörutíu raddafbrigði
Það er Óskarsverðlaunahafinn
Geoffrey Rush sem fer með hlutverk Sellers. Rush þurfti að læra
um fjörutíu raddafbrigði sem Sellers notaði enda er persónum leikarans ekki síður gerð góð skil en
Sellers sjálfum. Auk þess þurfti
Rush að eyða mörgum klukkutímum í förðun til þess að breyta sér í
hin og þessi gervi. Rush hafði
reyndar áður hafnað boði um að
leika Sellers og sagt að þrátt fyrir
að handritið væri gott treysti hann
sér ekki til þess að leika jafn margbrotna persónu. Leikstjóri myndarinnar, Stephen Hopkins, gafst þó
ekki upp og biðlaði til hans með
löngu bréfi og Rush lét undan.
Hopkins hefur látið hafa eftir sér
að hann vildi gera myndina
þannig úr garði að hún væri gerð af
Sellers um Peter Sellers.
Meðal annarra leikenda má
nefna Emily Watson, sem leikur
fyrstu eiginkonu Sellers, Ann
Charlize Theron leikur sænsku
kynbombuna Ekland og Stanley
Tucci fer með hlutverk Stanley
Kubrick. Það er síðan John Lithgow sem leikur Blake Edwards,
manninn sem gerði Sellers að stórstjörnu. ■
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Vin Diesel skiptir um bleiur
Hasarmyndahetjan Vin Diesel
sýnir á sér nýja hlið í kvikmyndinni The Pacifier sem er frumsýnd í dag. Myndin segir frá
sérsveitarmanninum
Shane
Wolfe sem fenginn er til þess að
leiða björgunarhóp sem á að
frelsa vísindamanninn Howard
Plummer úr höndum bosnískra
hryðjuverkamanna.
Einhver
brögð eru þó í tafli og Plummer
er drepinn og Wolfe særist.
Þegar hann nær sér ákveður
hann að taka að sér að vernda
fimm börn Plummer-fjölskyldunnar fyrir glæpamönnum sem
vilja komast yfir uppgötvun
Plummers. Wolfe þarf því að
takast á við ný vandamál á borð
við það að kenna á bíl og skipta

um bleiur auk þess sem hann
berst við hættulega hryðjuverkamenn.
Vin Diesel er ef til vill best
þekktur sem harðjaxl úr myndum á borð við „XXX“ og „The
Fast and the Furious“. Hann er
þó ekki að fara ótroðnar slóðir
því sællar minningar lék Arnold
Schwarzenegger fyrir fimmtán
árum rannsóknarlögreglumanninn John Kimble í kvikmyndinni
Kindergarten Cop en sú mynd
naut mikilla vinsælda.
Sjálfur segist Vin Diesel hafa
notið þess að leika á móti börnunum. „Ég var í góðu skapi allan
þann tíma sem tökur fóru fram
enda fékk ég að leika mér í
tölvuleikjum, elta krakka og

Pitt og Jolie
saman?

henda smábörnum upp í loftið.“
Hann segir að erfiðara hafi
verið að ná sambandi við öndina
sem leikur stórt hlutverk í
myndinni. „ Sem betur fer
vorum við með góða andarþjálfara,“ segir harðjaxlinn sem
þykir sýna á sér nýja og mýkri
hlið í myndinni.
Meðal annarra leikenda í
myndinni má nefna Brad Garret
sem er betur þekktur sem
Robert úr Everybody Loves
Raymond og Brittany Snow sem
er að verða ein skærasta unglingastjarna Bandaríkjanna. ■
VIN DIESEL Þykir sýna á sér skemmtilega
og nýja hlið í kvikmyndinni The Pacifier.

Fermingargreiðsla sem vex

Það eru ekki liðnar margar vikur
síðan Jennifer Aniston sótti um lögskilnað frá Brad Pitt. Flestir héldu
að Pitt myndi taka sér góðan tíma til
þess að komast yfir skilnaðinn, enda
reyndu þau að bjarga hjónabandinu.
Nú virðist sem Pitt hafi ekki verið
með allan hugann við Aniston heldur mótleikkonu sína, Angelinu Jolie.
Á meðan skilnaður Aniston og
Pitt var á forsíðum slúðurblaðanna
kepptust þau við að bendla leikkonuna Jolie við Pitt
og sögðu hana
ástæðuna fyrir
skilnaðinum.
Pitt og Jolie
voru þá að leika
saman í kvikmyndinni Mr.
and Mrs.Smith
og bárust fregnir af djörfum
samtölum þeirra
á milli í síma.
Var þetta sagt
hafa ollið því að ANGELINA JOLIE
Aniston ákvað að Er sögð hafa deilt
slíta samband- svítu um með Brad
Pitt páskana og gefið
inu.
þannig sögusögnum
Nú hafa Jolie um að þau væru
og Pitt gefið meira en vinir byr
þessum
sögu- undir báða vængi
sögnum byr undir báða vængi
því þegar þau mættu til þess að láta
taka kynningamyndir af sér fyrir
Mr. and Mrs.Smith skráðu þau sig
inn á svítu Meridien hótelsins sem
hjón undir nöfnunum Bryce og
Jasmine Pilaf.
Þessu hefur reyndar verið tekið
með fyrirvara, því svítan er útbúin
mörgum herbergjum og halda einhverjir því fram að þetta sé eingöngu hluti af kynningarherferð
myndarinnar.

Eyddu í sparnað og fermingargreiðslan vex
jafnt og þétt í framtíðinni. Framtíðargrunnur
Landsbankans er góður kostur til fermingargjafa.
• Hæstu vextir sparireikninga Landsbankans
• Bundinn til 18 ára
• Verðtryggður

FRUMSÝNDAR UM HELGINA
(DÓMAR Í ERLENDUM MIÐLUM)
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The Life and Death of Peter Sellers
Internet Movie Database – 6,6/10
rottentomatoes.com – 70% = Fersk

410 4000 | landsbanki.is
Danny the Dog
Internet Movie Database – 6,9 / 10
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Kl. 17.00

!

Markús og Donna Mezz leika í Smekkleysu/Gallerí
humar eða frægð. Markús Bjarnason er söngvari hljómsveitanna Sofandi, Skáta og Campfire Backtracks en
Donna Mezz er hljómsveit skipuð þremur ungum
konum, þeim Björgu, Iðunni og Söru. Heilinn á bak við
sveitina er Björg Sveinsdóttir, hún semur tónlistina og
syngur ásamt þeim stöllum.

menning@frettabladid.is
Fimmtudagur 21. apríl FRUMSÝNING kl. 14.00
- Sumardagurinn fyrsti
Laugardagur
23. apríl
Sunnudagur
24. apríl
Sunnudagur
1. mai
Sunnudagur
1. mai
Fimmtudagur 5. maí
- Uppstigningardagur
Laugardagur
8. mai
Sunnudagur
9. mai

2. sýning
3. sýning
4. sýning
5. sýning
6. sýning

kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 17.00
kl. 14.00
kl. 14.00

Sýnt í
Borgarleikhúsinu!

7. sýning kl. 14.00
8. sýning kl. 14.00

á www.borgarleikhus.is
og í síma 568 8000

STÓRA SVIÐ

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

DRAUMLEIKUR

SEGÐU MÉR ALLT

Síðustu sýningar

HÍBÝLI VINDANNA
leikgerð Bjarna Jónssonar eftir
vesturfarasögum Böðvars Guðmundssonar

Fi 7/4 kl 20, Fö 8/4 kl 20, Lau 16/4 kl 20,
Su 17/4 kl 20, Fi 21/4 kl 20, Fö 22/4 kl 20,
Lau 30/4 kl 20

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

LÍNA LANGSOKKUR
e. Astrid Lindgren
Lau 2/4 kl 14 - Aukasýning
Su 3/4 kl 14 - Aukasýning
Lokasýningar

HOUDINI SNÝR AFTUR
Í kvöld kl 20 - AUKASÝNING
Síðasta sýning

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

ALAN MCGEE Þessi þekkti plötusnúður
þeytir skífum á Gauki á Stöng 1. og 2. apríl.

Óla Palla á föstudagskvöldið og kvöldið
eftir hita Dúndurfréttir upp. Stuðið byrjar kl. 22.00 bæði kvöldin og kostar
1500 kr. inn.

... Línu Langsokk sem kveður í
Borgarleikhúsinu um helgina.
Leikritið um hana var frumsýnt í
september 2003. Lína ætlaði upphaflega að drífa sig í siglingu til
Suðurhafseyja með pabba sínum
fyrir páskana, en hún frestaði för og
gaf færi á tveimur sýningum til viðbótar núna fyrstu helgina í apríl.
Langur biðlisti á síðustu sýningu og
tárvot augu þeirra sem ekki komust
að gerðu útslagið. Enn eru nokkur
sæti laus á sýningarnar á laugardag
og sunnudag.
... því þegar hljómsveitin Jakobínarína treður upp í Smekkleysu/Gallerí humar eða frægð á
laugardaginn klukkan 15. Hljómsveitin vann Músíktiraunir á dögunum og kemur að þessu sinni fram
með meðlim úr sveitinni Lada
Sport.

e. Kristínu Ómarsdóttur
Í kvöld kl 20, Lau 9/4 kl 20, Su 17/4 kl. 20

Í kvöld eru fyrstu útskriftartónleikar í tónleikaröð útskriftarnema í
tónlistardeild Listaháskóla Íslands.
Fluttar verða tónsmíðar Ásrúnar
Ingu Kondrup og Guðmundar
Steins Gunnarssonar en þau ljúka
bæði námi í tónsmíðum í vor.
„Verkið mitt heitir Solus Christus og það er fyrsti kaflinn af fjórum. Þeir eru allir samdir í kringum
fjögur slagorð mótmælendakirkjunnar sem aðgreina hana frá
kaþólsku kirkjunni. Síðasti kaflinn
heitir Sola Gratia og hann er saminn
við texta sem ég þýddi úr hollensku.
Verkið er fyrir litla hljómsveit
og messósópran en söngkonan
heitir Sólveig Samúelsdóttir,“ segir
Ásrún.
Tónsmíðanámið er þriggja ára
nám og segir Ásrún mikla tónfræði
og greiningu á tónsmíðum felast í
náminu. „Við æfum okkur í alls
kyns tæknilegum atriðum í sambandi við vinnubrögð við að semja
tónlist. Einnig lærum við töluvert í
tölvutækni sem er alltaf verið að
nota meir og meir við tónsmíðar.“
Útskriftartónleikarnir eru átta
talsins og standa til 9. maí. Á þeim
verða meðal annars flutt ný verk

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

Lau 9/4 kl 20, Su 10/4 kl 20, Fi 14/4 kl 20

Einn þekktasti plötusnúður Bretlands,
Alan McGee, mun þeyta skífum á Gauki
á Stöng helgina 1. og 2. apríl. McGee er
afar þekktur í bresku tónlistarlífi enda
uppgötvaði hann meðal annars Oasis,
Jesus & Mary Chain og Primal Scream
og er nú umboðsmaður The Libertines.
Hann rekur umboðsskrifstofuna The
Poptones, sem hefur m.a. á sínum
snærum The Hives, The Cosmic Rough
Riders, og The Bellrays, auk þess sem
hann stofnaði hina þekktu Creation
Records á sínum tíma.
Óli Palli verður gestaplötusnúður bæði
kvöldin og bætist þar með í hóp
margra mætra einstaklinga sem hafa
spilað með Alan. Þeirra á meðal eru
Courtney Love, Shane MacGowan og
sveitirnar The Libertines, The Hives og
Primal Scream.
Sign og 911 hita upp fyrir McGee og

EKKI MISSA AF…

Verk fyrir hljómsveit
og messósópran

MIÐASALAN ER HAFIN

e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.

Þekktur plötusnúður á Gauknum

ÁSRÚN INGA KONDRUP Hún og Guðmundur Steinn Gunnarsson halda tónleika í kvöld
í Salnum Kópavogi. Þau eru bæði útskriftarnemar í tónlistardeild Listaháskóla Íslands.

eftir tónsmíðanemendur auk þess
sem fram koma söngvarar og ungir
einleikarar á flautu og píanó.

Tónleikarnir í kvöld fara fram í
Salnum í Kópavogi og hefjast
klukkan átta. ■

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
APRÍL

29 30

AMERICAN DIPLOMACY
eftir Þorleif Örn Arnarsson. Í samstarfi við
Hið lifandi leikhús.
Í kvöld kl 20 Síðasta sýning

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Einleikur Eddu Björgvinsdóttur.
Í kvöld kl 20 - UPPSELT,
Lau 2/4 kl 20 - UPPSELT,
Su 3/4 kl 20 - UPPSELT,
Fi 14/4 kl 20 - UPPSELT,
Fö 15/4 kl 20 - UPPSELT,
Lau 16/4 kl 20, - UPPSELT,
Su 17/4 kl 20
Mi 20/4 kl. 20 - UPPSELT,
Fi 21/4 kl 20
Fö 22/4 kl 20 - UPPSELT,

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

RIÐIÐ INN Í SÓLARLAGIÐ
e. Önnu Reynolds.
Í samstarfi við leikhópinn KLÁUS.
Aðalæfing fi 7/4 kl 20 - kr. 1.000
Frumsýning fö 8/4 kl 20 - UPPSELT
Fö 15/4 kl 20, Lau 16/4 kl 20

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

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 10-18 mánudaga og þriðjudaga,
10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

1 2

3 4

Föstudagur

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA.
Su 3/4 kl 20
Fi 21/4 kl 20 - Síðasta sýning
- Ath: Miðaverð kr. 1.500
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■ ■ TÓNLEIKAR
 20.00 Hljómsveitin Skakkamanage
heldur veislu í fyrrum Hvítakoti í
Lækjargötu í tilefni þess að út er
komin
splunkuný
sjötommuhljómplata
hljómsveitarinnar, Hold
Your Heart.

 20.00 Þrettán nemendur úr tónlistardeild Listaháskóla Íslands verða
með útskrifartónleika í Salnum
Kópavogi. Fluttar verða tónsmíðar
eftir Ásrúnu Ingu Kondrup og Guðmund Stein Gunnarsson. Tónleikarnir eru þeir fyrstu í níu raða tónleikaröð.

 22.30 Blúskvöld með Mike Pollock, Sigga Sig og Gunnar Erlings á
Café Rosenborg.

■ ■ OPNANIR
 Ólöf Björg opnar sýningu á málverkum í kaffihúsinu Energía í Smáralind.

■ ■ SKEMMTANIR
 22.00 DJ Sóley og Áki Pain spila á
Pravda

 23.00 Hljómsveitin Sixties heldur
fjörinu uppi alla helgina á Kringlukránni þann 1. og 2. apríl. Stuðið
hefst kl:23 báða dagana.

 Dúettinn Halli og Kalli skemmtir á
Ara í Ögri.
Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

FÖSTU DAGU R 1. apríl 2005

Leikfélagið Snúður og Snælda sýnir:

Glerbrotið blað í sögu þjóðar
Það verður brotið blað í sögu glerlistar hér á landi þegar fjórar glerlistarsýningar opna í Kópavogi á
morgun. Sýningarnar eru allar á
vegum Listasafns Kópavogs, Gerðarsafns, og eru framlag safnsins til
50 ára afmælis Kópavogsbæjar.
Þær eru jafnframt hluti af alþjóðlegu glerlistaþingi, Iceland 2005,
sem haldið verður í Salnum dagana
5.-7. apríl.
Sýningarnar sem um ræðir eru
Gerður Helgadóttir – meistari
glers og málma, Samræður eftir
Caroline Swash, Andi manns eftir
Leif Breiðfjörð og Íslensk samtímaglerlist. Á síðastnefndu sýningunni sýna listamennirnir Brynhildur Þorgeirsdóttir, Jón Jóhannsson, Jónas Bragi Jónasson, Pía
Rakel Sverrisdóttir, Rakel Steinarsdóttir, Sigríður Ásgeirsdóttir og
Sigrún Ó. Einarsdóttir.
„Þetta er örugglega stærsta
glerlistasýning sem haldin hefur
verið hér á landi,“ segir glerlistamaðurinn Leifur Breiðfjörð, einn
þeirra sem hefur haft veg og vanda
að sýningunni. Hugmyndin að sýningunum og þinginu kviknaði fyrir
þremur árum þegar Leifi bauðst að
halda einkasýningu í London. „Þá
kviknaði hugmyndin að þinginu hjá
mér og konu minni Sigríði Jóhannsdóttur. Hún hefur mestmegnis unnið að skipulagningu þingsins síðan
og nú er það komið í gang.“
Margir frægustu glerlistafræðimenn heims og forsvarsmenn
safna koma á þingið og er það því
kjörið tækifæri fyrir íslenska glerlistamenn að fá að sýna verk sín.
Glerlist á sér ekki langa sögu á
Íslandi. Upphaf hennar má rekja til
Nínu Tryggvadóttur og Gerðar
Helgadóttur sem héldu fyrstu sýningar sínar í kringum 1950.
„Þær létu vinna öll sín verk erlendis en ég var eiginlega fyrsti Íslendingurinn sem opnaði verkstæði hér heima til að vinna verkin.
Frá árinu 1969 hef ég unnið flest

Tenórinn

Ástandið

Vegna fjölda áskorana
verða tvær aukasýningar

Sögur kvenna
frá hernámsárunum

Föstudaginn 15. apríl kl. 20
Laugardaginn 23. apríl kl. 20

Kvöldsýning sunnudagskvöldið

3. apríl kl. 20
Síðasta sýning miðvikudag

6. apríl kl. 15

Ævintýralegir
tónleikar
LEIFUR BREIÐFJÖRÐ Hann verður sextugur á þessu ári en fyrir tíu árum hélt hann eina
stærstu einkasýningu sína í Gerðarsafni. „Það var gríðarlega stór sýning og ætli þetta sé
ekki stærsta einkasýning mín síðan þá,“ segir Leifur

verkin hérna en stærri verkefnin
hafa verið unnin í Þýskalandi,“
segir Leifur.
Leifur segir að erfitt sé að setja
upp svona sýningu enda þungir og
viðkvæmir hlutir sem unnið er
með. „Svona sýning krefst mikillar
undirbúningsvinnu. Við undirbúum
þær í tölvu og ákveðum hvert verkin eiga að fara í salnum,“ útskýrir
Leifur. „Ef undirbúningurinn gengur vel og færir menn sjá um uppsetningu verkanna gengur þetta
allt mjög vel eins og nú.“

Heiðursgestur á Iceland 2005
verður Patrick Reyntiens sem er
einn frægasti glerlistamaður
heims. Hann er mikill áhrifavaldur
í heimi glerlista og lærifaðir
margra frægustu glerlistamanna
heims. Hann hefur auk þess skrifað bækur sem eru nokkurs konar
biblíur glerlistamanna.
Sýningarnar eru í Gerðarsafni,
forrými Salarins, Bókasafni og
Náttúrufræðisafni Kópavogs. Afmælissýningin opnar sem fyrr segir á morgun og stendur til 1. maí. ■

Tónleikaröð fjölskyldunnar, Tónsprotinn, hefur slegið í
gegn í vetur. Þessir ævintýralegu tónleikar eru tileinkaðir
H.C. Andersen á 200 ára fæðingarafmæli hans.

Tónsprotinn #4

HÁSKÓLABÍÓI, LAUGARDAGINN 2. APRÍL KL. 15.00
Hljómsveitarstjóri ::: Guðmundur Óli Gunnarsson
Sögumaður og kynnir ::: Örn Árnason
Árni Björnsson ::: Forleikur að Nýársnóttinni
Fuzzy / H.C. Andersen ::: Förunauturinn
Benjamin Britten ::: Hljómsveitin kynnir sig

ER BAKHJARL
TÓNSPROTANS

Háskólabíó vi› Hagatorg I Sími 545 2500 I sinfonia@sinfonia.is I www.sinfonia.is

Gegnheil gæði og gott verð

Mazdaerjapanskurbíll,framleiddurí Japansem vermir nú toppsætið
samkvæmt stærstu gæðakönnun Evrópu og skarar fram úr hvað
varðar endingu og lága bilanatíðni.

1.720.000kr.

Mazda3 T 5 dyra 1,6 l kostar aðeins
Himinn og haf / SÍA

Aukahlutir á mynd: álfelgur

Kynntu þér fjölda freistandi tilboða! Sími 540 5400
Komdu, reynsluaktu og gerðu verðsamanburð.
Gæðin eru augljós.
Opið frá kl. 12-16 laugardaga

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

400 kr.
í bíó!*

HUGSAÐU STÓRT

Framhaldið af Get Shorty

Framhaldið af Get Shorty

Í fjölskyldu þar sem enginn skilur neinn
mun hún smellpassa í hópinn.

Hættulegasta
gamanmynd ársins

Hættulegasta
gamanmynd ársins

ĦĦĦ ÓÖH DV
Sýnd kl. 5, 8, og 10.45
Sýnd í Lúxus kl. 5, 8, og 10.45

ĦĦĦ ÓÖH DV

Sýnd kl. 8 og 10.30 B.I. 14 ára
Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 16 ára

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

ĦĦĦĦ ÓÖH DV ĦĦĦ K&F X-FM
ĦĦĦ SV MBL ĦĦĦ ÓHT Rás 2

2 vikur á
toppnum
í USA
& Íslandi.
Yfir 23.000
gestir!

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.I. 14 ára
Hann trúir ekki að vinur
hennar sé til þar til fólk
byrjar að deyja!

Missið ekki af þessum ĦĦĦ S.V. MBL
magnaða spennutrylli
ĦĦĦ K&F X-FM
með Robert De Niro
sem fær hárin til að rísa!

Sýnd kl. 8 og 10.30 B.i. 16
Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30
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!

GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

ĦĦĦĦ ÓÖH DV ĦĦĦ K&F X-FM
ĦĦĦ SV MBL ĦĦĦ ÓHT Rás 2

ĦĦĦ S.V. MBL
ĦĦĦ

Sýnd kl. 4, og 6 m/ísl. tali
Sýnd kl. 4, 6, og 8 m/ensku tali

J.H.H. kvikmyndir.com

2 vikur á toppnum í USA
& Íslandi. Yfir 23.000 gestir!

ĦĦĦ S.V. MBL

ĦĦĦ K&F X-FM

Sýnd kl. 10 B.i. 16

Sýnd kl. 6 m/ísl. tali

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

Sýnd kl. 3.30 m/ísl. tali
SÍMI 564 0000

400 kr.
í bíó!*

*Gildir á allar sýningar merktar með rauðu

SÍMI 551 9000

7.-30. apríl 2005
gala
Gargandi snilld
Motorcycle Diaries
La Mala Education
(Bad Education)
íslenskar frumsýningar
Bítlabærinn Keﬂavík
Þröng sýn
heimurinn
Beautiful Boxer
Dear Frankie
Non ti muovere
(Don’t Move)
Der Untergang
(Downfall)
Shi mian mai fu
(House of Flying Daggers)
Maria Llena Eres de Gracia
(Maria full of Grace)
Omagh
The Mother
Hotel Rwanda
Vera Drake

„Þetta fólk er að halda stærstu kvikmyndahátíð
Íslandssögunnar. Maður hefði haldið að það
væri hægt að splæsa í buxur handa mér.“
- jökull

norðurlönd
Brødre
(Brothers)
Monstertorsdag
(Monsterthursday)
Ranarna
(Robbers)
Uno
Min Misunderlige Frisør
(My Jealous Barber)
ameríka
Beyond the Sea
Bomb the System
Door in the Floor
Garden State
I T Huckabees
Kinsey
Mean Creek
Napoleon Dynamite
What the #$*! do We
Know?!
The Woodsman

meistarar: mogens rukov
Festen
Mulholland Drive
Taxi Driver
heimildarmyndir
The Fine Art of Whistling
Imaginary Witness
La Sierra
Mayor of Sunset Strip
Ring of Fire
Shake Hands with the Devil
The Education of Shelby Knox
Über Goober
miðnætti
9 Songs
Darkness
Ett hål i mit hjärta
(A Hole in my Heart)
Trailer Town
þema: troma
Cannibal! The Musical
The Toxic Avenger
Citizen Toxie
Terror Firmer
Tromeo and Juliet
ísland
101 Reykjavík
Á köldum klaka
Börn náttúrunnar
Englar alheimsins
Sódóma Reykjavík
ísland: heimildarmyndir
Ham - lifandi dauðir
Hlemmur
Lalli Johns
Rokk í Reykjavík
Mjóddin - slá í gegn
ísland: stuttmyndir
Burst
Money
Memphis
Sympathy
Slurpurinn & co.

www.icelandﬁlmfestival.is

JÓNSSON & LE’MACKS

Iceland International Film Festival

Flippaðir smákrimmar
[ KVIKMYNDIR ]
UMFJÖLLUN

Gamanmyndin Get Shorty sló
hressilega í gegn árið 1995 enda
hafði hún allt til að bera sem þarf
að prýða góða bíómynd. Leikaraliðið var glæsilegt og í toppformi
með John Travolta, í hlutverki
handrukkarans Chilli Palmer,
fremstan meðal jafningja.
Myndin byggði á skemmtilegri
sögu meistara Elmore Leornard
um Palmer sem gafst upp á glæpastarfsemi og nýtti reynslu sína
úr undirheimunum til að hasla sér
völl í Hollívúdd. Be Cool er framhald á Get Shorty og þegar hér er
komið sögu er Palmer orðinn leiður á bíóbransanum en flækist fyrir tilviljun inn í tónlistarbransann.
Þar þarf hann að taka á honum
stóra sínum þar sem það eru allir
glæponar í plötuútgáfu og mótstaðan því öllu harðari en í Hollívúdd.
Be Cool stendur get Shorty
nokkuð langt að baki og þar er
helst við þvælt handritið að
sakast. Sagan nær aldrei almennilegu flugi og spennan er í lágmarki. Þetta eru viss vonbrigði
þar sem að öðru leyti er byggt á
sömu formúlu; leikararnir eru
hver öðrum betri og allt yfirbragð
myndarinnar er jafn eitursvalt og
persónurnar. Travolta er auðvitað
svalastur og rennir sér blindandi í
gegnum myndina og er nánast
aukapersóna þar sem kostulegar
aukapersónurnar skyggja á Palmer sem er samt vitaskuld kóngurinn í öllum sínum senum.
Það eru samt sem áður fyrst og
fremst geggjaðar aukapersónur í
meðförum frábærra leikara sem
lyfta myndinni upp og bjarga

BE COOL
LEIKSTJÓRI: F. GARY GRAY
AÐALHLUTVERK: JOHN TRAVOLTA, UMA

THURMAN, VINCE VAUGHN
NIÐURSTAÐA: Þvælt handritið verður til þess

að sagan nær aldrei almennilegu flugi og
spennan er í lágmarki en geggjaðar aukapersónur í meðförum frábærra leikara lyfta myndinni upp og bjarga henni um leið frá því að
kolfalla í samanburðinum við Get Shorty.

henni um leið frá því að kolfalla í
samanburðinum við Get Shorty.
Vince Vaughn nýtur sín í botn í
hlutverki nautheimsks og illa innrætts plötuútgefanda sem fylgir
tískustraumum
melludólga.
James Woods klikkar heldur ekki
í smáhlutverki og Robert Pastorelli er þrælskemmtilegur sem
subbulegur leigumorðingi og það
gustar af Cedric the Entertainer í
hlutverki byssuglaðs rappútgefanda. Senuþjófur myndarinnar og
hin raunverulega stjarna myndarinnar er samt glímutröllið The
Rock (The Scorpion King,
Walking Tall) en þessi meinti
hæfileikalausi leikari fer á algerum kostum sem samkynhneigði
lífvörðurinn Elliot Wilhelm sem
sveiflar rauðri hafnaboltakylfu og
dreymir um frægð í Hollívúdd.
Kletturinn er greinilega misskilinn snillingur.

FRÉTTIR AF FÓLKI
adonna virðist seint ætla að
hætta að eignast óvildarmenn.
M
Poppdívan hefur haft það fyrir sið
að hneyksla og uppskorið ýmis viðurnefni meðal siðprúðra manna.
Væntanlega hefur hún þó ekki verið
kölluð norn á opinberum vettvangi
og þaðan af síður af háttsettum aðila innan kaþólsku kirkjunnar. Þetta
voru þó viðbrögð
bandarískra kaþólikka þegar hún
ásamt Guy Ritchie,
eiginmanni sínum,
mætti klædd upp
sem nunna og
Ritchie sem páfinn
á árlega hátíð Kabbalah-safnaðarins í
London. Tímasetningin þykir vera
mjög vafasöm enda liggur páfinn
mjög veikur fyrir og gat til að mynda
ekki tekið þátt í páskahaldi Vatíkansins í fyrsta skipti á ferli sínum.
Þessi háttsetti einstaklingur innan
kaþólsku kirkjunnar sagði að hann
hefði haldið að kirkjan væri laus við
þessa norn þegar hún uppgötvaði
Kaballah-trúna. „Þetta var mikil
óvirðing við okkur,“ lét hann hafa
eftir sér.

■ MÁL MICHAELS JACKSON

Þórarinn Þórarinsson.

■ TÓNLIST

Sjaldgæfar
Miðasala hefst á morgun ásakanir
Miðasala á tónleika skosku
hljómsveitarinnar Franz Ferdinand í Kaplakrika 27. maí hefst á
morgun. Enn hefur ekki verið
ákveðið hverjir munu hita upp
fyrir Ferdinand en ljóst er að
upphitunarbandið verður úr röðum íslenskra tónlistarmanna.
Miðsalan fer fram í verslunum Skífunnar og í verslun 12
Tóna við Skólavörðustíg. Einnig
verða seldir miðar í verslunum
BT á Akureyri og Selfossi.
Miðaverð er 4750 krónur og
verða 2500 miðar seldir á tónleikana. ■

FRANZ FERDINAND Miðasala á tónleika
skosku sveitarinnar í Kaplakrika hefst á laugardag.

Sálfræðingurinn Stan Katz, sem
var sá fyrsti til að greina yfirvöldum frá ásökunum um að popparinn
Michael Jackson hefði misnotað 13
ára gamlan dreng, segir það afar
sjaldgæft að barn á þessum aldri
setji fram falskar ásakanir um
slíka misnotkun. Sagði hann að
börn eldri en fimm ára settu nánast
aldrei fram ákærur sem þessar og
héldu þeim til streitu. Ekki gat
hann þó stutt þessa fullyrðingu
með sönnunargögnum.
Jackson hefur alla tíð neitað
ásökununum og segir að fjölskylda
drengsins ásælist auðæfi sín. ■

oby hefur gagnrýnt
söngkonuna Gwen
M
Stefani fyrir að yfirfylla plötuna sína, Love Angel Music
Baby, af frægum vinum sínum og gestasöngvurum. Að
mati Mobys hefði platan átt
að vera mun einfaldari, jafnvel bara með Gwen og órafmögnuðum gítar. Í staðinn
eru listamenn eins og André

3000, Missy Elliott,
New Order og Eve á
plötunni með Gwen.
„Ég kann mjög vel við
Gwen sem persónu og
hún hefur líka gert
margar frábærar plötur.
En þessi þykir mér yfirfull af fólki. Það er ekki
nóg af Gwen á plötunni.“
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LILJA KATRÍN GUNNARSDÓTTIR VARÐ FYRIR VONBRIGÐUM MEÐ DV Á DÖGUNUM.

Ég gerði þau stóru mistök að stilla
inn á Opruh Winfrey á einhverjum
endursýningardegi um páskana. Ég
þoli ekki Opruh Winfrey og að það
að hún sé ein valdamesta kona
heims fer endalaust í taugarnar á
mér. Frekar myndi ég kalla hana
sjálfhverfustu manneskju í heimi.
Fara kannski völd og sjálfhverfa
saman? Hún er bara ekkert
skemmtileg eftir að hún varð mjó.
Og blandar blessuðum aukakílóunum við allt og alla. Óþolandi. En
rétt áður en ég skipti um stöð í
bræðikasti mínu þá tók ég eftir fótleggjunum á henni. Vá, hvað þeir
eru sléttir. Það er ekki séns að
fimmtug kona sé með svona slétta
fótleggi. En völdin færa manni
þetta greinilega – slétta fótleggi og
fullkomnar krullur.

En ef það er eitthvað sem ég þoli
ekki í heiminum þá eru það
hræsnarar. Mér finnst það lágkúruleg stétt og vildi helst útrýma
henni með öllu. Hræsnarar er orðið
sem kemur upp í hugann er ég
fletti DV þessa dagana. Mér finnst
DV fínt blað. Ég veit um hvað það
snýst og ég virði það. Ég hef enga
sérstaka skoðun á nafnbirtingum
þeirra nema það að ef DV ætlar að
birta nöfn einstaklinga þá á það
ALLTAF að birta nöfn. Ekki bara
stundum – þegar þeim hentar.
Ónefndur blaðamaður DV lenti í
árás fyrir utan Royal Albert Hall
eftir Stuðmanna-tónleikana á dögunum. Auðvitað var skrifað um
árásarmaninn og meira að segja
föður hans sem kom málinu ekkert
við. En blaðamaðurinn sem varð

21.40

Bíó
City By The Sea. Spennumynd um lögreglumann
sem rannsakar mál þar sem Joey sonur hans
kemur við sögu.

Oprah var sett á þessa jörð til að kvelja
mig.

fyrir árásinni var nafnlaus. Þó að
allir á blaðinu vissu auðvitað hvern
var ráðist á. Hvers konar stefna er
það? Að hlífa þeim sem DV vill og
krossfesta aðra. Sú stefna er ekki
að mínu skapi. Bið ég því til Jónasar Kristjánssonar að skrifa harðar
siðareglur sem farið verður eftir
þegar hann mætir galvaskur til
starfa á ný.

▼

Tramp 574 GT, vélbúnaður 2.8l Fiat
Turbo Diesel. Hlaðinn búnaði, bakk myndavél
og margt fleira, Áklæði: Pacific,
Verð 7.490.000 -4% afsláttur 7.190.000.Staðsetning Evró Reykjavík.

Hræsnararnir á DV og sléttir fótleggir

▼

Evran hefur lækkað því
bjóðum við…..

VIÐ TÆKIÐ

▼

Evró lækkar verðið!

20.30

22.00

Söngur
Það var lagið. Nýr, íslenskur skemmtiþáttur í umsjón Hemma Gunn þar sem söngur er í aðalhlutverki.

Grín
Uppistand á Kringlukránni. Upptaka frá uppistandi á Kringlukránni síðasta vetur en kynnir er
Hjálmar S. Hjálmarsson.

SJÓNVARPIÐ

16.10 Skíðamót Íslands 16.35 Óp 17.05
Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Arthur
(95:95)

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

7.00 The Mountain (e) 7.45 Allt í drasli (e)
8.15 Survivor Palau (e) 9.00 Þak yfir höfuðið
(e) 9.25 Óstöðvandi tónlist

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 13.00
Þau báru af 2004 13.55 Bernie Mac 2 (5:22)
(e) 14.20 Jag (1:24) (e) 15.05 William and
Mary (3:6) 16.00 Barnatími Stöðvar 2 (Scoo-

17.30 Cheers – 1. þáttaröð (20/22) 18.00
Upphitun

by – Doo, Beyblade, Skjaldbökurnar, Heimur
Hinriks) 17.30 Simpsons 17.53 Neighbours
18.18 Ísland í dag

▼

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.05 Joey (6:24) (Joey)
20.30 Það var lagið Nýr íslenskur skemmti-

21.25

21.50
22.15

22.40
23.25 Skíðamót Íslands 23.45 Ókyrrð (Kvikmyndaskoðun telur myndina ekki hæfa fólki
yngra en 16 ára. e) 1.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Tramp 664 GT, vélbúnaður 2.8l Fiat
Turbo Diesel. Hlaðinn búnaði, bakk myndavél
og margt fleira, Áklæði: Lyon/Marbella,
Verð 7.690.000 -4% afsláttur 7.382.000.Staðsetning: Bílasala Akureyrar

Hymer Tramp GT línan
Hlaut verðlaun Bild om
Sonntag Gullna Stýrið
í Þýskalandi sem
“Húsbifreið ársins
2005”
Upplýsingar einnig
á www.evro.is
Og hjá sölumönnum Evró Skeifunni 533-1414
og Bílasölu Akureyrar s. 461-2533

23.05 How High (Bönnuð börnum) 0.35
Black Knight 2.05 40 Days and 40 Nights
(Bönnuð börnum) 3.40 The Diamond of Jeru
5.10 Fréttir og Ísland í dag 6.30 Tónlistar-

Queer Eye for the Straight Guy (e)
Þak yfir höfuðið
The King of Queens (e)
Jack & Bobby
Pimp My Ride Þættir frá MTV-sjónvarpsstöðinni um hvernig er hægt að
breyta örgustu bíldruslum í ... næstum
því stórkostlegar glæsikerrur!
21.30 Everybody Loves Raymond
22.00 Uppistand á Kringlukránni Síðastliðinn vetur tróðu skemmtikraftar af
ýmsum stærðum og gerðum upp á
Kringlukránni með uppistand. Skjár
einn var á svæðinu og fylgdist grannt
með.
22.30 Sphere Sjóherinn finnur skrýtinn hlut á
1000 feta dýpi. Hópur vísindamanna
er sendur á vettvang en undarlegir
hlutir fara að gerast. Hörkuspennandi
kvikmynd með Dustin Hoffman, Sharon Stone og Samuel L. Jackson í aðalhlutverkum.

0.40 Boston Legal (e) 1.25 Law & Order: SVU
(e) 2.10 Poltergeist 4.00 Óstöðvandi tónlist

myndbönd frá Popp TíVí

OMEGA

STÖÐ 2 BÍÓ
8.00 Best in Show 10.00 Beethoven’s 4th 12.00
Kangeroo Jack 14.00 Best in Show 16.00 The
Spanish Prisoner 18.00 Beethoven’s 4th 20.00
Kangeroo Jack 22.00 Turn It Up (Stranglega
bönnuð börnum) 0.00 Thick As Thieves (Stranglega bönnuð börnum) 2.00 In the Name of the
Father (Bönnuð börnum) 4.10 Turn It Up (Stranglega bönnuð börnum)

þáttur fyrir alla fjölskylduna þar sem
söngurinn er í aðalhlutverki. Kynnir er
Hermann Gunnarsson en liðsstjórar
eru Karl Olgeirsson og Pálmi Sigurhjartarson. 2005.
Reykjavíkurnætur (4:6) Íslenskur myndaflokkur um ungt fólk sem er á djammtímabilinu í lífi sínu. Leikstjóri og handritshöfundur er Agnar Jón Egilsson en
aðalhlutverk leika Hlynur Björn Haraldsson, Inga María Valdimarsdóttir, Þórunn
Erna Clausen og Víkingur Kristinsson.
Punk’d (Negldur 3)
Sketch Show 2, The (Sketsaþátturinn)
Húmorinn er dálítið í anda Monty
Python og Not the Nine O’Clock
News.
Svínasúpan 2 (1:8) (e)

18.30
19.15
19.30
20.00
21.00

▼

Tramp 575 GT, vélbúnaður 2.8l Fiat
Turbo Diesel. Hlaðinn búnaði, bakk myndavél
og margt fleira, Áklæði: Lyon/Marbella,
Verð 7.490.000 -4% afsláttur 7.190.000.Staðsetning Evró Reykjavík.

for Eddie McDown)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.10 Disneymyndin – Krakkar í keilu (Alley
Cats Strike) Bandarísk fjölskyldumynd
frá 2000 um krakkahóp sem lætur til
sín taka í keilukeppni. Leikstjóri er
Rod Daniel og meðal leikenda eru
Kyle Schmid, Robert Richard, Kaley
Cuoco og Joey Wilcots.
21.40 Borgin við sjóinn (City by the Sea)
Bandarísk spennumynd frá 2002. Lögreglumaður í New York rannsakar
glæpamál þar sem hann grunar að
sonur hans hafi komið við sögu. Leikstjóri er Michael Caton-Jones og meðal leikenda eru Robert De Niro,
Frances McDormand, James Franco og
Eliza Dushku. Kvikmyndaskoðun telur
myndina ekki hæfa fólki yngra en 16
ára.

▼

18.30 Hundrað góðverk (14:20) (100 Deeds

AKSJÓN

7.30 Benny H. 8.00 Dr. David 8.30 Acts Full
Gospel 9.00 Ron P. 9.30 Joyce M. 10.00 Daglegur
styrkur 11.00 Samverustund (e) 12.00 Kvöldljós
13.00 Daglegur styrkur 14.00 Joyce M. 14.30
Gunnar Þorsteinsson 15.00 Believers Christian
Fellowship 16.00 Daglegur styrkur 17.00 Fíladelfía
(e) 18.00 Joyce M. 18.30 Freddie F. 19.00 Daglegur styrkur 20.00 Samverustund (e) 21.00 Dr. David 21.30 Joyce M. 22.00 Daglegur styrkur

7.15 Korter

14.30 Aussie Animal Rescue 15.00 Monkey Business
18.00 Cell Dogs 19.00 K9 Boot Camp 20.00 Emergency
Vets 20.30 Hi-Tech Vets 21.00 Wild Africa 22.00 Pet
Rescue 22.30 Breed All About It 23.00 Vets in Practice
23.30 Emergency Vets 0.00 Cell Dogs 1.00 K9 Boot
Camp

James 23.10 Come! See! Buy! 23.40 Cheaters 0.25 City
Hospital

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS1
Fréttir allan sólarhringinn.
CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.
EUROSPORT
14.00 Table Tennis: European Championship Denmark
17.00 Tennis: WTA Tournament Miami 18.00 Snooker:
China Open 19.00 Powerlifting: World Championship
South Africa 20.00 Strongest Man: Champions Trophy
Finland 21.00 Xtreme Sports: Yoz Xtreme 21.30
Adventure: Escape 22.00 News: Eurosportnews Report
22.15 Football: Top 24 Clubs 22.45 Snooker: China Open
BBC PRIME
12.00 Big Cat Diary 12.30 Teletubbies 12.55 Tweenies
13.15 Fimbles 13.35 Bill and Ben 13.45 The Story Makers
14.05 Diy Tv 14.30 The Weakest Link 15.15 Big Strong
Boys 15.45 Bargain Hunt 16.15 Ready Steady Cook
17.00 Gary Rhodes’ Cookery Year 17.30 Two Thousand
Acres of Sky 18.30 Mastermind 19.00 Coupling 19.30
Manchild 20.00 Swiss Toni 20.30 Top of the Pops 21.00
Blackadder: Back & Forth 21.35 Blackadder in the Making 22.00 Clocking Off 23.00 What the Industrial
Revolution Did for Us 0.00 Leonardo (2003) 1.00 Make
Italian Your Business
NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Egypt Detectives 19.00 Bug Attack 20.00 Castro
22.00 The Sinking of the Belgrano 23.00 Wanted – Interpol Investigates 0.00 Forensic Factor
ANIMAL PLANET
12.00 Cell Dogs 13.00 K9 Boot Camp 14.00 Wildlife SOS

DISCOVERY
12.00 Space 13.00 Dambusters 14.00 Extreme Machines
15.00 Rex Hunt Fishing Adventures 15.30 John Wilson’s
Fishing Safari 16.00 Buildings, Bridges and Tunnels 17.00
Unsolved History 18.00 Mythbusters 19.00 Pharaoh’s
Revenge 20.00 Mysterious Death of Cleopatra 21.00
Mind Body and Kick Ass Moves 21.30 Mind Body and
Kick Ass Moves 22.00 Forensic Detectives 23.00 Extreme
Machines 0.00 21st Century War Machines
MTV

13.00 Wishlist 14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just
See MTV 16.30 MTV:new 17.00 Dance Floor Chart 18.00
Punk’d 18.30 Viva La Bam 19.00 Wild Boyz 19.30 Jackass 20.00 Top 10 at Ten 21.00 I Want a Famous Face
21.30 Damage Control 22.00 Party Zone 23.00 Just See
MTV
VH1

15.00 So 80s 16.00 VH1 Viewer’s Jukebox 17.00 Smells
Like the 90s 18.00 VH1 Classic 18.30 MTV at the Movies
19.00 Top 40 Shocking Hairdos 21.00 Friday Rock Videos
23.30 Flipside 0.00 Chill Out 0.30 VH1 Hits
CLUB

12.10 Vegging Out 12.35 Crime Stories 13.30 What Men
Want 14.00 Cheaters 14.45 Fashion House 15.10 The
Review 15.35 Paradise Seekers 16.00 Yoga Zone 16.25
The Method 16.50 Crime Stories 17.45 The Review 18.15
Paradise Seekers 18.40 The Roseanne Show 19.25
Cheaters 20.10 Hotter Sex 21.00 Sex Tips for Girls 21.30
Men on Women 21.55 Sextacy 22.45 Entertaining With

E! ENTERTAINMENT
12.00 E! News 12.30 Life is Great with Brooke Burke
13.00 The E! True Hollywood Story 15.00 101 Best Kept
Hollywood Secrets 17.00 Life is Great with Brooke Burke
17.30 Fashion Police 18.00 E! News 18.30 Behind the
Scenes 19.00 The E! True Hollywood Story 21.00 Scream
Play 22.00 101 Most Starlicious Makeovers 23.00 E!
News 23.30 Fashion Police 0.00 101 Best Kept
Hollywood Secrets
CARTOON NETWORK
12.20 The Cramp Twins 12.45 Johnny Bravo 13.10 Ed,
Edd ‘n’ Eddy 13.35 The Powerpuff Girls 14.00
Codename: Kids Next Door 14.25 Dexter’s Laboratory
14.50 Samurai Jack 15.15 Megas XLR 15.40 The Grim
Adventures of Billy & Mandy 16.05 Courage the Cowardly
Dog 16.30 Scooby-Doo 16.55 Tom and Jerry 17.20 Looney Tunes 17.45 Ed, Edd ‘n’ Eddy 18.10 Codename: Kids
Next Door 18.35 Dexter’s Laboratory
JETIX

12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro
13.25 Moville Mysteries 13.50 Pokémon VI 14.15
Digimon I 14.40 Spider-Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally
Spies
MGM
12.30 Say Yes 14.00 Who Was Geli Bendl? 15.30 Hills
Run Red, the 17.00 Rebecca’s Daughter 18.35
Counterplot 19.55 Secret Invasion, the 21.35 Breeders
22.55 What Happened Was... 0.25 God’s Guru
TCM

19.00 Arsenic and Old Lace 20.55 Buddy Buddy 22.30
The Sunshine Boys 0.20 Woman of the Year 2.10
Ninotchka
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VIÐ MÆLUM MEÐ...

TALSTÖÐIN

PIMP MY RIDE

7.03 Góðan dag með Róberti Marshall.
9.03 Dagmál Odds Ástráðssonar og Ragnheiðar Gyðu Jónsdóttur.

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Óskastundin 9.50 Morgunleikfimi 10.13 Sagnaslóð 11.03 Samfélagið í nærmynd

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

12.15 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni
með Sigmundi Erni Rúnarssyni og Sigurjóni
M. Egilssyni. 13.00 Hrafnaþing 14.03 Fókus
– Umsjón: Ritstjórn Fókus.
15.03 Allt og sumt með Hallgrími Thorsteinsson og Helgu Völu Helgadóttur.
17.59 Á kassanum með Illuga Jökulssyni.

12.20 Hádegisfréttir 12.50 Auðlind 13.05
Handan við hafið gráa 14.03 Útvarpssagan,
Karlotta Lövenskjöld 14.30 Miðdegistónar
15.03 Útrás 16.13 Fimm fjórðu 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.25 Spegillinn 19.00 Lög
unga fólksins 19.30 Útrás 20.30 Kvöldtónar
21.00 Tónaljóð 22.15 Orð kvöldsins 22.22
Norrænt
23.00 Kvöldgestir

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

Skjár Einn kl. 21.00

Úr bílhræi í glæsikerru

Á mtv.com er hægt að skoða
myndir úr þáttunum.

BYLGJAN

▼

20.00

Íþróttir
US Masters. Rifjað eru upp eftirminnilegar svipmyndir frá mótin í fyrra þar sem Phil Mickelson
fagnaði sigri.

SÝN
7.00 Olíssport

16.45 Þú ert í beinni! 17.45 Olíssport 18.15
David Letterman

18.30 UEFA Champions League Fréttir af leik-

▼

mönnum og liðum í Meistaradeild
Evrópu.
19.00 Intersport-deildin (Keflavík – Snæfell)
Bein útsending frá fyrsta leik Keflavíkur og Snæfells í úrslitaeinvíginu.Félögin léku einnig um Íslandsmeistaratitilinn í fyrra og þá hafði Keflavík betur,
3-1.
21.00 US Masters 2004 Upprifjun á bandarísku meistarakeppninni í golfi 2004,
US Masters, sem fórfram á Augusta
National vellinum í Georgíu. Það er
Phil Mickelson sem á titil að verja.
22.00 Motorworld Kraftmikill þáttur um allt
það nýjasta í heimi akstursíþrótta.
Rallíbílar,kappakstursbílar, vélhjól og
ótal margt fleira. Fylgst er með gangi
málainnan og utan keppnisbrauta og
farið á mót og sýningar um allan
heim.Einnig verður fjallað um
tækninýjungar sem fleygir ört fram.
22.30 David Letterman

23.15 World Series of Poker 0.45 Intersportdeildin (Keflavík – Snæfell) 2.15 K-1

POPP TÍVÍ
7.00 Jing Jang 18.00 Fríða og dýrið 19.00
Sjáðu (e) 22.03 Jing Jang 22.40 The Man
Show

HALLMARK
12.45 Picture Perfect 14.15 Forbidden Territory:
Stanley’s Search for Livingstone 16.00 Touched By An
Angel II 16.45 Ford: The Man and the Machine 20.15
Taggart 22.30 Ford: The Man and the Machine 1.45
Taggart
BBC FOOD
12.00 James Martin: Yorkshire’s Finest 12.30 Ready Steady Cook 13.00 Soul Food 13.30 Galley Slaves 14.00 Can’t
Cook Won’t Cook 14.30 Antonio Carluccio’s Italian Feast
15.30 Ready Steady Cook 16.00 Ainsley’s Meals in
Minutes 16.30 Gary Rhodes’ New British Classics 17.00
Chef at Large 17.30 Sophie’s Weekends 18.30 Ready
Steady Cook 19.00 Deck Dates 19.30 The Great Canadian Food Show 20.00 Can’t Cook Won’t Cook 20.30 Dinner in a Box 21.30 Ready Steady Cook
DR1

12.00 Et pift i maden 12.20 Haven i Hune 12.50 Kender
du typen? 13.20 Tæt på Dyrene 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Boogie Listen 15.00 Shin Chan 15.10 Scooby Doo 15.30 AMIGO 16.00 Fredagsbio 16.10 Angelina
Ballerina 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.00 Disney Sjov 18.00 H.C. Andersen – gallaforestilling på Det
Kongelige Teater 19.00 TV Avisen 19.30 H.C. Andersen
– gallaforestilling på Det Kongelige Teater 20.30 Menneskejagt på liv og d¢d 22.15 Stone Killer 23.45 Boogie
Listen
SV1

13.00 Debatt 14.00 Rapport 14.05 Väder som konst –
Olafur Eliasson 14.45 Tv-huset 16.00 BoliBompa 16.01
Supersnällasilversara och Stålhenrik 16.30 Johannas
matlåtar 16.35 Creepschool 17.00 Amigo 17.30 Rapport
18.00 Så ska det låta 19.00 Traffic 21.25 Rapport 21.35
Kulturnyheterna 21.45 Ulveson och Herngren 22.15 Över
Stilla Havet 23.50 Sändningar från SVT24

Svar: Raji úr kvikmyndinni
Be Cool frá árinu 2005.

„Stop hatin', start participatin'. Come on, twinkle twinkle, baby,
twinkle twinkle. Wanna take a shot at me kid? Do it.“

RÁS 2

FM 92,4/93,5

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 16.00
Reykjavík 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 GÚSTAF NÍELSSON 18.00 Meinhornið (endurfl) 19.40 Endurflutningur frá liðnum degi.

FM 90,1/99,9

19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið 20.00
Geymt en ekki gleymt 22.10 Næturvaktin

00.10 Næturtónar

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

ÚR BÍÓHEIMUM
Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

FM 98,9

RÁS 1

»

Skjár einn hefur nýlega hafið sýningar á þáttunum Pimp My Ride sem framleiddir eru af MTVsjónvarpsstöðinni. Rapparinn Xzibit er stjórnandi
þáttarins og tekur við umsóknum frá fólki sem
keyrir um á algjörum bílhræjum. Xzibit velur síðan mesta bílhræið og fær eigandi hans algjöra
yfirhalningu á farartækinu.
Flinkir bifvélavirkjar taka við bílnum og breyta
honum frá A til Ö. Nýtt áklæði á sætin, geislaspilari og DVD-spilari, skjár í höfuðpúðunum og allt
sem hægt er að láta sig dreyma um – bílnum er
sem sagt breytt í glæsikerru.

FM 90,9

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag.
19.30 Halli Kristins

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
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Ósjálfstæði eða málamiðlun

HRÓSIÐ
...fær Jón Gnarr sem fékk
nafnið sitt loks samþykkt hjá
mannanafnanefnd.

2

1
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9
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12
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16

17

18

19

20

21

Lárétt:
2 ekki saklausa, 6 eink. st. flugvéla, 8
reið, 9 sagt á spáni, 11 ekki, 12 gáðir, 14
tolla, 16 bardagi, 17 fatnaður, 18 ambátt,
20 í röð, 21 ganga.

Lóðrétt:
1 sæti, 3 ekki, 4 björg, 5 fæði, 7 nærri
allar, 10 trjátegund, 13 hvíldi, 15 áflog, 16
leiða, 19 eink. st. skipa.

Lausn:

Lóðrétt: 1 stól, 3 ei, 4 klettar, 5 ali, 7
flestar, 10 eik, 13 sat, 15 tusk, 16 ama,
19 nk.
Lárétt: 2 seka, 6 tf, 8 ill, 9 óle, 11 ei, 12
leist, 14 skatt, 16 at, 17 tau, 18 man, 20
rs, 21 arka.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1
2
3

vitað farin að klæða sig meira eftir því. En
hún var auðvitað að gera það fyrir hann að
sækja þessa staði, því hann átti alls ekki
heima þar sem hún var vön að skemmta sér.
Mér þótti þetta mjög skrýtið í fyrstu og var
alveg furðu lostin á því hversu ósjálfstæð hún
væri að láta hann hafa svona mikil áhrif á sig.
En við nánari pælingar færðist ég yfir á þá
skoðun að þetta væri ekki ósjálfstæði heldur
málamiðlun. Allavega svo lengi sem þetta fer
ekki út í öfgar og fólk heldur persónuleikanum. En það eru víst alltaf til tvær hliðar á öllum málum. Þannig er mál með vexti að ég
þekki enn aðra konu sem skipti alveg um stíl
þegar hún eignaðist nýja vini. Í hvert sinn
sem ég sá hana gat ég reiknað út hvernig og
jafnvel hverjir nýju vinir hennar væru með því
aðeins að horfa á klæðaburðinn og stílfærsl-

una á lúkkinu. Við vinkonurnar vorum farnar að kalla hana kamelljónið því það var allsvakalegt
hvernig hún tók stakkaskiptum.
Einn daginn var hún í „poncho“
og hinn daginn í plastbuxum!
Þetta getur ekki kallast málamiðlun
heldur óöryggi og ósjálfstæði. En
hversu miklu á maður að þurfa að
breyta við sjálfan sig til að samband
gangi upp og hversu miklu má maður ætlast til að hinn aðilinn breyti til
að halda manni ánægðum? Er þetta
ekki spurning um hið fullkomna jafnvægi
staðfestu og málamiðlunar eða er maður
búinn að finna þann rétta þegar maður
getur verið hundrað prósent maður
sjálfur?

ARNMUNDUR ERNST: FER Á KOSTUM Í AUGLÝSINGU

Kalli á þakinu næst á dagskrá

8

10

Hef verið að velta því fyrir mér hversu auðveldlega maður getur orðið fyrir áhrifum einhvers í kringum mann. Ekki endilega á slæman hátt. Þetta gerist án þess að maður geri
sér raunverulega grein fyrir því. Ef við horfum
til baka á það sem hefur verið að gerast í lífinu er iðulega hægt að skipta því upp í tímabil. Til dæmis eftir vinum eða fólki sem maður hefur verið að hitta. Þá er það þannig að
þessi ákveðna manneskja verður til þess að
maður fer að haga sér á sérstakan hátt, lifa
eftir ákveðnum lífsstíl eða klæða sig öðruvísi.
Einu sinni var vinkona mín að hitta mann og
stuttu síðar tók ég eftir því að hún var farin að
klæða sig meira klassí og fara á staði sem við
höfðum ekki lagt í vana okkar að sækja. Þá
var það vegna þess að hún var búin að reikna
út hvað honum þótti aðlaðandi og var ómeð-

Kári Árnason.
14 til 16 ára unglinga.
Samherja.

» B ETR I
S JÓNVAR PS DAGS K RÁ
Á F ÖSTU D Ö G U M

Arnmundur Ernst Björnsson er
drengurinn sem fer á kostum í
Gott Start auglýsingunni en þar er
verið að auglýsa bankareikning
fyrir fermingarbörn. Arnmundur
Ernst leikur ungan strák sem
skipuleggur fermingu sína upp á
eigin spýtur og veit upp á hár
hvernig hann vill hafa hana.
Hann á ekki langt að sækja
leikhæfileika sína enda sonur
Eddu Heiðrúnar Backman og
Björns Inga Hilmarssonar en þau
eru bæði leikarar. „Eskimo models hafði samband við mig og
vildi fá mig til að leika í auglýsingu fyrir Sparisjóðina, ég þáði
boðið og sé ekkert eftir því enda
frábær auglýsing þar á ferð,“
sagði Arnmundur í spjalli við
Fréttablaðið.
Arnmundur þykir sýna stórskemmtilega takta í auglýsingunni enda veit hann hvernig fermingar fara fram, hann fermdist
fyrir tveimur árum. Hann er nú í
tíunda bekk í Hagaskóla og
spreytir sig á samræmdu prófunum í vor.
Það er ekki hægt að segja að
Arnmundur sé óvanur leik en
hann leikur í Mýrarljósi sem sýnt
er í Þjóðleikhúsinu og en þar
leikur hann einmitt undir stjórn
móður sinnar.
Íslendingar mega búast við að
sjá meira af þessum unga og
mjög svo efnilega leikara í framtíðinni en hann æfir nú af fullum
kappi fyrir leikritið Kalli á
þakinu sem frumsýnt verður í
Borgarleikhúsinu á sumardaginn
fyrsta. Þar leikur hann meðal
annars með Sveppa úr Strákunum
á Stöð 2 og undir leikstjórn
Óskars Jónassonar.

FRÉTTIR AF FÓLKI
káksnillingurinn og Íslendingurinn Bobby Fischer er smám
S
saman að koma sér fyrir hér á landi
með hjálp vinar síns, Sæmundar
Pálssonar. Nýverið fóru þeir í verslunarleiðangur um höfuðborgarsvæðið í leit að hentugum farsíma
fyrir meistarann. Sú leit var nokkuð
tímafrek, því Fischer var með
ákveðna tegund í huga sem hann
vildi eignast. Rétti síminn fannst þó
að lokum. Fischer er
víst enn ekki búinn
að finna sér
íbúð en getur
huggað sig við
það að fjarskiptin eru
loksins komin
í lag.
að fauk heldur betur í fjölmiðlaparið Svanhildi Valsdóttur og
Þ
Loga Bergmann Eiðsson þegar Séð
og heyrt birti myndir af baðherberginu í nýju íbúðinni þeirra. Myndirnar
voru teknar fyrir Hús&Hýbíli áður en
Logi og Svanhildur festu kaup á
eigninni þannig að þeim þótti eðlilega illa á sér brotið. Parið hugðist
upphaflega kæra vinnubrögð Séð
og heyrt til Siðanefndar Blaðamannafélags Íslands en féll þó frá
því þegar þeim rann mesta reiðin.
Fullar sættir hafa nú náðst á milli
Loga, Svanhildar og Séð og heyrt
eftir að Róbert Róbertsson, aðstoðarritstjóri tímaritsins, féllst á að
miðla málum með því að hleypa
Svanhildi inn á sitt eigið baðherbergi og gefa henni kost á að fjalla
opinberlega um salernisaðstöðuna.
Ekki er þó enn ljóst hvort af þessu
verði og þá ekki heldur hvort baðherbergisumfjöllun Svanhildar verði
birt í Séð og heyrt eða jafnvel í Innlit/Útlit hjá Völu Matt an Svanhildur
sýndi eldhúsið sitt í þeim þætti
skömmu eftir að baðherbergisdeilan braust
út.

ARNMUNDUR ERNST Strákurinn þykir
sýna stórleik þegar hann skipuleggur fermingu í auglýsingu fyrir sparisjóð. Næsta
verkefni Arnmundar er Kalli á þakinu eftir
Astrid Lindgren í leikstjórn Óskars Jónassonar.
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Veglegri kvikmyndahátíð
lýkur með Gargandi snilld

Framúrskarandi“
”

Heimildarmyndin Gargandi snilld
verður lokamynd Iceland International Film Festival sem hefst
7. apríl og stendur yfir í þrjár
vikur í kvikmyndahúsum víðsvegar um landið.
Gargandi snilld, sem kallast
Screaming Masterpiece á ensku,
er framleidd af Sigurjóni Sighvatssyni, Ergis Filmproduction
og Zik Zak kvikmyndum. Handrit
og leikstjórn er í höndum Ara
Alexander Ergis Magnússonar.
Myndin fjallar um gróskuna í
íslensku tónlistarlífi að undanförnu. Meðal þeirra listamanna
sem koma fram í myndinni eru
Björk, Sigur rós, Steindór Andersen, Bang Gang, Mugison, Mínus,
Slow Blow, Múm, Quarashi, Eivör
Pálsdóttir, Ghostigital og Nilfisk.

Tónlistarmennirnir eru sýndir
í sínu besta formi, hér heima og
erlendis við ýmis tækifæri. Mugison er aleinn í kirkju úti á landi að
spila á gítar á ullarsokkum og
Björk leikur fyrir þúsundir í New
York með kór og stórhljómsveit.
Gargandi snilld var frumsýnd í
Gautaborg 5. febrúar sl. og hlaut
þann heiður að keppa til aðalverðlauna, en heimildarmyndir eru
jafnan ekki valdar inn í þá keppni.
Þá var myndin sýnd á lokuðum
markaðssýningum á kvikmyndahátíðinni í Berlín, þar sem hún
naut einnig mikillar athygli og
fékk góðar viðtökur.
MUGISON Mugison spilar á ullarsokkum í
kirkju í heimildarmyndinni Gargandi snilld.

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is
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BAKÞANKAR
SÚSÖN N U SVAVARSDÓTTU R

Fallegt fólk
T

il þess að verða stjarna í Ameríku þarf fólk annaðhvort að vera
leikarar, morðingjar eða kálhausar –
og fallegt. Allir tilbiðja slíkan mannskap. Ef það er leikarar, getur það
ekki verið morðingjar. Leikararnir
O.J. Simpson og Robert Blake voru
sýknaðir af ákæru um að hafa myrt
eiginkonur sínar. Þeir eru leikarar,
tilheyra fallega fólkinu og geta því
ekki gert neitt ljótt. Mál þeirra eru
rekin í sjónvarpinu í slíkum smáatriðum að það liggur við að þeir séu
magaspeglaðir í beinni til þess að
áhorfendur fái að sjá hvað þeir
borðuðu í morgunmat.

HANN var ekki svona heppinn

Álfelgur eru aukahlutur á mynd

hann Scott litli Peterson sem hefur
fengið dauðadóm fyrir að myrða
sína eiginkonu háólétta. Ef hann
hefði rolast til þess að læra leiklist
hefði örugglega farið betur fyrir
honum. Fallegur, leikari, morðingi
er uppskrift sem blífur, rétt eins og
aðrar heilagar þrenningar. Það er
ekki nóg að vera bara fallegur og
morðingi.

ANNARS er morðinginn Scott einhver eftirsóttasti piparsveinn landsins um þessar mundir. Hann er svo
mikil stjarna að það þarf að hafa
hann í einangrun á dauðadeildinni í
sex til átta vikur til þess að meta
hvaða glæponahópi hússins er hægt
að treysta fyrir honum. Inn í fangelsið rignir bréfum frá konum
hvaðanæva úr Bandaríkjunum sem
biðja hann að kvænast sér. Þær trúa
stöðugt á sakleysi hans vegna þess
að hann er svo fallegur. Einmitt.

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

EKKI þar fyrir, ef maður ætlar að

FALLEGT fólk er heilagt.

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

hanna›ur 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.

N†R OPEL ASTRA

A‹EINS 18.992 Kr. Á MÁNU‹I
F I 0 1 2 1 2 2

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

F í t o n / S Í A

vera giftur manni sem myrðir eiginkonur sínar, er það líklega á við líftryggingu að honum sé haldið á bak
við lás og slá. Á meðan téður Scott
skoðar bréf og myndir frá tilvonandi
eiginkonum, stendur þessi þrjú
hundruð milljóna manna þjóð á öndinni yfir stúlkukind sem hefur verið
í grænmetisástandi í fjórtán ár. Foreldrar hennar vilja halda henni á lífi
áfram og hafa víðtækan stuðning.
Og hvers vegna? Jú, vegna þess að
þótt ekki sé hægt að greina nein
merki þess í dag, var hún falleg
áður en hún hrundi niður vegna
átröskunar snemma á níunda áratug
síðustu aldar.

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

