Besta tónleikasveit rokksins í dag
Stórhljómsveitin Velvet Revolver er væntanleg hingað til
lands 7. júlí. Fréttablaðið ræddi við Duff McKagan,
bassaleikara sveitarinnar.
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Straumur eykur hlut sinn
Deilum Straums og ráðandi afla í Íslandsbanka er ekki lokið. Straumur á tvo kosti: að selja eða gera
atlögu. Straumur keypti í bankanum fyrir þrjá milljarða fyrir helgi. Atlaga er því líklegri kostur.

FRAMSÓKN BAKKAR EKKI Framsóknarmenn ætla ekki bakka með að
breyta lögunum um eftirlaun og segja þær
í undirbúningi hjá forsætisráðuneytinu.
Sjá síðu 2
LANDSPÍTALANUM STEFNT Læknafélag Íslands hefur stefnt Landspítala háskólasjúkrahúsi fyrir að veita unglæknum
ekki uppsafnað frí fái þeir ekki ellefu
klukkustunda hvíld á sólarhring. Sjá síðu 2
FIMM TIL INDÓNESÍU Rauði kross
Íslands sendir á næstu dögum fimm sendifulltrúa til viðbótar til hamfarasvæða flóðanna sem urðu eftir jarðskjálftann mikla á
annan í jólum. Sjá síðu 4

VIÐSKIPTI Straumur fjárfestingarbanki keypti á föstudag bréf í Íslandsbanka fyrir þrjá milljarða
króna. Þessi kaup benda eindregið
til þess að Straumur muni leggja
upp í lokaorrustu um bankann.
Kaupin verða tilkynnt á mánudag.
Eigendur Landsbankans og viðskiptafélagar þeirra hafa veruleg
ítök í hluthafahópi Straums.
Viðræður voru um sameiningu
Straums og Íslandsbanka fyrir
nokkrum vikum í þröngum hópi
forystumanna beggja fjármálafyrirtækjanna. Full alvara var í

viðræðunum, en sala Íslandsbanka á meirihluta hlutafjár í Sjóvá til Karls Wernerssonar hefur
siglt slíkum viðræðum í strand.
Straumur stendur nú fyrir
tveimur kostum: annars vegar að
selja hlut sinn í Íslandsbanka eða
að tryggja sér meirihlutavald í
bankanum. Fullyrt er að meðal
stærstu hluthafa séu menn tilbúnir að selja hlut sinn fáist nógu hátt
verð. Að öðrum kosti er núverandi
meirihluti tilbúinn að verja stöðu
sína í bankanum. Með sölu Sjóvár
hefur Karl Wernersson tryggt sér

lykilstöðu í eigendahópnum og
gæti varið meirihlutann í gegnum
Sjóvá og sameiginlegt fjárfestingarfélag sem fyrirhugað er að
stofna í sameign Þáttar sem er í
eigu Karls og systkina, Sjóvár og
Íslandsbanka.
Straumsmenn hafa gagnrýnt
söluna til Karls harðlega. Fjórir
bankaráðsmenn
Íslandsbanka
greiddu atkvæði með sölunni, en
Steinunn Jónsdóttir, Þórarinn V.
Þórarinsson og Úlfar Steindórsson munu ekki hafa greitt henni
atkvæði sitt.

Impregilo hugleiðir að fara með nýfallinn
úrskurð yfirskattanefndar um erlenda verkamenn fyrirtækisins fyrir dómstóla. sjá síðu 6

Sátt virðist í
sjónmáli

VEÐRIÐ Í DAG

INDÓNESÍA, AP Sátt virðist í sjónmáli í milliríkjadeilu Kínverja og
Japana sem hefur farið stigvaxandi undanfarnar vikur. Junichiro Koizumi,
forsætisráðherra Japans,
og Hu Jintao,
forseti
Kína,
funduðu saman
í Indónesíu í
gær þar sem
HU JINTAO
fram fer ráðstefna leiðtoga Asíu- og Afríkuríkja. Báðir sögðu fundinn hafa
verið opinskáan og gagnlegan.
Deilan hefur meðal annars snúist um umdeildar japanskar sögukennslubækur, sem Kínverjar
segja sögufölsun. Koizumi baðst í
fyrradag afsökunar á yfirgangsstefnu Japana í Asíu á dögum
síðari heimsstyrjaldar.
„Hegðun Japana undanfarið
hefur verið mjög móðgandi,“
sagði Hu Jintao eftir fundinn.
„Japanar ættu aldrei aftur að gera
eitthvað sem sært getur tilfinningar kínversku þjóðarinnar
eða annarra Asíuþjóða.“ ■

BJARTVIÐRI norðaustan og austan til,
annars fremur skýjað. Hætt við þokusúld
með ströndum landsins einkum þó sunnan
til. Hiti 7-14 stig að deginum. Sjá síðu 4.

DAGU RI N N Í DAG

ODDALEIKUR Í EYJUM Það ræðst í
Vestmannaeyjum í dag hvort ÍBV eða ÍR
mætir Haukum í úrslitum um Íslandsmeistaratitilinn í handbolta karla. Leikurinn
hefst klukkan 16.15.
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Myndlist
Íþróttir
Sjónvarp

Sjá bls.10

Deila Kína og Japan:

IMPREGILO ÍHUGAR MÁLSHÖFÐUN

Kvikmyndir
Tónlist
Leikhús

Almennt er talið að Íslandsbanki hafi fengið gott verð fyrir
bréfin. Í sölusamningum við Karl
eru ákvæði sem tryggja að Sjóvá
getur ekki farið í samstarf við önnur fjármálafyrirtæki. Íslandsbanki
getur einnig komið í veg fyrir að
samþykktum verði breytt. Meirihluti stjórnar Íslandsbanka telur
því að bankinn hafi með sölunni
tryggt sér kosti samstarfs banka
og tryggingarfélags, en um leið
losað mikla fjármuni til annarra
- hh
verkefna.
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77%
Ekki missa af fólkinu
í stærstu hverfunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

fólks í úthverfum lesa
Fréttablaðið daglega.*

Vor-

útsala

KÖRFUBOLTI Í SÓLSETRI Strákarnir sem léku sér í körfubolta við Austurbæjarskóla kunnu vel að meta veðurblíðuna sem var á höfuðborgarsvæðinu í gær. Það var nánast logn í borginni og hitinn fór í um tíu stig. Mestur hiti í gær mældist hins vegar fjórtán stig á Egilsstöðum.

Nýr kólumbískur kókaínrisi
*Gallup febrúar 2005

Í viðtali við Fréttablaðið ræðir
Njörður P. Njarðvík um málrækt,
kæruleysi í málnotkun og gildi
íslenskrar tungu.

R!

SÍÐA 16
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SÍÐUR 18 og 19

Tungumálið er hljóðfæri hugans

LO

Norte Valle-eiturlyfjahringurinn
hefur tekið við af Medellin- og
Cali-hringjunum sem sá öflugasti
og ofbeldissinnaðasti í Kólumbíu.
Höfuðpaurinn er á lista yfir tíu
eftirsóttustu glæpamenn heims.

OPI‹ 13-18
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Hnúfubakur í Reykjavíkurhöfn:

SPURNING DAGSINS
Smári, var boðið upp á
molasopa?
„Í Molanum er boðið upp á svo
margt gott.“
Smári Geirsson, forseti bæjarstjórnar Fjarðabyggðar, var einn fjölmargra viðstaddra þegar
Molinn, ný skrifstofu- og verslunarmiðstöð á
Reyðarfirði, var opnaður í fyrradag.

Stolnu Munch-málverkin:

Höfuðpaur
handtekinn
Lögreglan í Osló í Noregi
hefur handtekið 37 ára gamlan
mann grunaðan um aðild að þjófnaði á tveimur málverkum
úr
Munch-safninu í ágúst í
fyrra. Ránið
þótti
með
eindæmum
MADONNA EFTIR
bíræfið því
MUNCH
ruðst var inn
í safnið um hábjartan dag og málverkin Ópið og Madonna tekin.
Áður höfðu tveir verið handteknir
í tengslum við ránið.
Greint er frá því á vef Aftenposten í Noregi að maðurinn harðneiti allri aðild að ráninu. Lögmaður mannsins hefur ráðlagt
honum að tjá sig ekki frekar fyrr
en lögregla hefur lagt fram gögn í
málinu, en hún telur manninn
vera höfuðpaurinn að ráninu. ■

OSLÓ

■ LOTTÓ
ÞREFALDUR NÆST Enginn var
með fimm tölur réttar í Lottóinu í
gærkvöld. Potturinn verður því
þrefaldur næstkomandi laugardag. Tölurnar sem komu upp
voru 4, 5, 9, 14 og 17. Bónustalan
var 16.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
MEÐ AFSAGAÐA HAGLABYSSU
Ökuferð karls og konu vestan við
Eyrarbakkabrú var stöðvuð á
föstudag af lögreglunni á Selfossi
ásamt ferð manns fyrir aftan
þau. Skötuhjúin voru með afsagaða haglabyssu ásamt skotvopnum. Í kjölfarið var gerð í húsleit
á Eyrarbakka og fundust lítilræði
af kannabisefnum auk eggvopns.
Haglabyssunni reyndist hafa
verið stolið í innbroti í Reykjavík
í fyrra. Fólkinu var sleppt eftir
yfirheyrslu í gærkvöld.

HVALASKOÐUN „Þetta er í fyrsta
sinn sem ég veit til þess að stórhveli hafi komið inn í höfnina hér
í Reykjavík,“ segir Einar Örn
Einarsson, skipstjóri á hvalaskoðunarskipinu Eldingu. Einar sem
er vanur að þurfa að fara langt út
á Faxaflóa til að sýna ferðamönnum stórhveli þurfti vart að snúa
bát sínum við í gærmorgun en þar
var 8 til 10 metra langur hnúfubakur á ferð.
Innkoman í höfnina í Reykjavík er grýtt mjög og erfið og ekki
heiglum hent að komast þar inn
fyrir þá sem ekki þekkja en hvalurinn virtist kunna ágætlega við
sig og rataði auðveldlega út aftur

eftir hádegið. Taldi Einar að dýrið
hefði verið að fá sér æti.
„Aðstæður hér í höfninni eru
orðnar allt aðrar og betri en áður
var og ekkert tiltökumál fyrir
stærri dýr að næla sér í bita hér.“
Vakti hvalurinn mikla athygli
og lukku meðal ferðamanna sem
sumir hverjir koma gagngert til
landsins til að líta þessi dýr augum.

MYND BALDUR HRAFNKELL JÓNSSON

Vakti lukku ferðamanna

- aöe

HVALURINN Í HÖFNINNI
Einar Örn Einarsson, skipstjóri á hvalaskoðunarskipinu Eldingu, segir hvalinn líklega hafa verið í leit að æti.

Framsókn bakkar
ekki svo glatt
Framsóknarmenn ætla ekki bakka með að breyta lögunum um eftirlaun og
segja þær í undirbúningi hjá forstætisráðuneytinu. Núningur er innan stjórnarflokkanna vegna laganna sem framsóknarmenn telja ósanngjörn.
„Mín tilfinning er sú að
Halldór bakki nú ekki svo glatt enda
hefur hann lýst því yfir að hann vilji
sjá á þessu breytingar,“ segir
Magnús Stefánsson, þingmaður
Framsóknarflokksins, vegna ummæla Davíðs Oddssonar, utanríkisráðherra og formanns Sjálfstæðisflokksins. Davíð segir að ekki standi
til að endurskoða lög um eftirlaun
ráðherra og þingmanna.
Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra hafði greint Alþingi frá
því að lögin væru í endurskoðun.
Var það eftir að ljóst varð að við
breytingar á lögunum árið 2003
gætu fyrrverandi ráðherrar og
þingmenn fengið greidd eftirlaun
þrátt fyrir að vera enn á fullum
launum í öðrum störfum á vegum
ríkisins. Allnokkrir fyrrverandi
ráðherrar þiggja nú þegar þess
konar eftirlaunagreiðslur ofan á
venjuleg laun sín. Spurningar hafa
vaknað um hvort hægt sé að afnema réttindi þeirra með lagabreytingum.
Magnús bendir á að þar sem lítið
sé eftir af yfirstandandi þingi sé
ólíklegt að niðurstaða fáist í málið.
„Væntanlega verður einhver
núningur áfram en nauðsynlegt er

STJÓRNMÁL

JÓNÍNA
BJARTMARZ

MAGNÚS
STEFÁNSSON

Djerba í Túnis

frá 59.990 kr.

64.990 kr.
Kanaríeyjar

Sharm el Sheikh
í Egyptalndi
Cesme í Tyrklandi

64.990 kr.

68.990 kr.

64.990 kr.
Nánari upplýsingar á

www.apollo.is
Öll verðdæmi í tvíbýli með öllu!

Mundu

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

Sex eru í
varðhaldi

Þingvallavatn:

Barni bjargað
frá drukknun

EFTIRLAUNALÖGUNUM VAR MÓTMÆLT Á AUSTURVELLI
Þegar eftirlaunalögin voru samþykkt stóð verkalýðshreyfingin fyrir mótmælum á
Austurvelli.

að ná samkomulagi, annars fellur
þetta um sjálft sig.“
Hjálmar Árnason, þingflokksformaður Framsóknarflokksins,
segir málið verða rætt á þingflokksfundi á mánudaginn.
„Ég tel að það
eigi að breyta
lögunum strax og
ég veit ekki betur
en að verið sé að
undirbúa málið
af kostgæfni í
forsætisráðuneytHJÁLMAR
ÁRNASON
inu,“ segir Hjálm-

LÖGREGLUMÁL Um miðjan dag í gær

ar. „Mér finnst forsendur ekkert
hafa breyst frá því að þverpólitísk
samstaða allra flokka var um að
gera þessar breytingar.“
Framsóknarmaðurinn Jónína
Bjartmarz telur eðlilegt að reynt
verði að ná samstöðu um málið.
„Mín sannfæring er sú að þessum lögum þurfi að breyta enda
ósanngjörn mjög,“ segir Jónína.
Lög um eftirlaun ráðherra og
þingmanna voru endurskoðuð í lok
árs 2003 og í kjölfarið voru ný lög
samþykkt. Allir stjórnmálaflokkar
á þinginu stóðu að breytingum lag- aöe
anna.

Læknafélag Íslands
stefnir Landspítalanum
Krít, Kos, Ródos, Samos og
Zakynhtos í Grikklandi

Þyrla skotin niður í Írak:

ÍRAK Bandarískir hermenn hafa
handtekið sex einstaklinga sem
grunaðir eru um að hafa átt þátt í
að granda þyrlu norður af Bagdad
á fimmtudaginn með þeim afleiðingum að tíu létust.
Í þyrlunni, sem var eign öryggisfyrirtækis frá Búlgaríu, voru almennir borgarar sem voru á leið
frá höfuðborginni til Tikrit í norðurhluta landsins þegar hún var
skotin niður. Atvikið þegar hún
var skotin niður náðist á myndband sem sýnt var á sjónvarpsstöðvum daginn eftir. ■

Unglæknar fá ekki ellefu klukkustunda hvíld á sólarhring:

Spánnýir sólarsmellir í júní
- og Kaupmannahöfn í kaupbæti

FRÁ SLYSSTAÐNUM
Sá eini sem lifði árásina af var síðar skotinn til bana en gerræðismennirnir eru nú í
haldi Bandaríkjamanna.

HEILBRIGÐISMÁL Læknafélag Íslands hefur stefnt Landspítala háskólasjúkrahúsi fyrir að veita
unglæknum ekki uppsafnað frí fái
þeir ekki ellefu klukkustunda
hvíld á sólarhring. Félagið telur
að íslensku lögin um vinnutilskipun, sem samræmast Evrópusambandinu, nái til unglækna rétt eins
og lækna en það samþykkir spítalinn ekki.
Lögfræðingur Læknafélagsins,
Gunnar Ármannsson, segir að
með lagabreytingum árið 2003
eigi lögin einnig við um læknanemana þrátt fyrir að samið hafi
verið um annað í kjarasamningnum árinu á undan. Læknafélagið
telji lögin fremri samningnum.
Sigurbjörn Sveinsson, formaður Læknafélagsins, segir að vinn-

ist málið verði krafist bóta fyrir
unglæknana: „Auðvitað gerum við
þá kröfu að hlutirnir verði leiðréttir eftir á, að minnsta kosti
fram að lagasetningunni í apríl
2003. Annaðhvort eiga þeir þennan rétt samkvæmt lögum eða
ekki.“ Á hvaða hátt beri að koma
til móts við unglæknana segir
Sigurbjörn ekkert um.
Málið var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur 7. apríl.
- gag

LANDSPÍTALI - HÁSKÓLASJÚKRAHÚS
Heilbrigðisstéttir fá undanþágu til að
vinna lengur en þrettán klukkustundir á
sólarhring. Þeir sem það gera eiga frítökurétt. Deilt er um hvort unglæknar
eigi einnig frítökuréttinn.

var barni bjargað úr Þingvallavatni.
Foreldrarnir litu af þriggja ára
gömlu barni sínu andartak og rölti
það að árbakkanum. Við leit
fannst barnið á botninum. Foreldrarnir beittu lífgunartilraunum sem báru árangur og hringdu
í Neyðarlínuna 112 sem sendi
sjúkrabíl á vettvang. Foreldrarnir
keyrðu á móti og var barnið flutt á
Landspítala – háskólasjúkrahús.
Vakthafandi læknir segir líðan
barnsins góða. Það fái að fara
heim í dag.
- gag
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Áherslan lögð á ljósleiðaravæðingu heimilanna:

GENGI GJALDMIÐLA 22.04.2005

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

62,24 62,54

Sterlingspund

GBP 1 19,23 119,81

Evra

EUR

81,31

Dönsk króna

DKK

10,91 10,98

Norsk króna

NOK

9,97

9,92

Sænsk króna

SEK

8,87

8,92

Japanskt jen

JPY

0,59

0,59

SDR

XDR

81,77

94,55 95,11

Gengisvísitala krónunnar
111,90 -0,02%
Heimild: Seðlabanki Íslands

ALBERTA GUÐJÓNSDÓTTIR
Karlarnir í bræðslunni kættust þegar
kvenmaður kom í hópinn.

Fáskrúðsfjörður:

Kvenmaður
í bræðsluna
Alberta Guðjónsdóttir
mætti á sína fyrstu vakt í fiskimjölsverksmiðju Loðnuvinnslunnar á Fáskrúðsfirði í byrjun
vikunnar en hún er fyrsta konan
sem starfar við almenn verkamannastörf í verksmiðjunni.
Magnús Ásgrímsson verksmiðjustjóri segir karlpeninginn
ánægðan með að kvenmaður skuli
vera kominn í þeirra hóp og hafi
hún staðið sig með ágætum fyrstu
vinnuvikuna. „Það er tilbreyting
að hafa konu á gólfinu og ég gæti
vel trúað því að konum ætti eftir
að fjölga hjá okkur í kjölfarið,“
- kk
segir Magnús.

Rafmagnið víkur fyrir ljósinu
UPPLÝSINGATÆKNI
Guðmundur
Þóroddsson, forstjóri Orkuveitu
Reykjavíkur, segir að aflagðar
hafi verið fyrirætlanir um frekari uppbyggingu eða endurnýjun á tækjabúnaði vegna internettenginga um raforkukerfið,
sem seld hefur verið undir
merkjum Fjöltengis Orkuveitunnar. Öll áhersla hefur verið
lögð á ljósleiðaravæðingu heimilanna.
Og Vodafone hefur tekið yfir
þjónustu við notendur Fjöltengis og býður notendum þessa dagana að flytja sig yfir í ADSLtengingar um símakerfið, en
þeir eru á annað þúsund. Guð-

mundur segir engan þó neyddan
til að skipta. „Þeir sem ánægðir
eru með tenginguna um rafmagnið geta haldið henni
áfram,“ sagði hann. „Að minnsta
kosti þar til komin er ljósleiðaratenging í húsið.“
Guðmundur segir Orkuveituna ekki líta á gagnaflutninga
um rafdreifikerfið sem lausn til
framtíðar, nema kannski fyrir
hinar dreifðari byggðir þar sem
ekki borgar sig að leggja ljósleiðara. Hann segir að á allra
næstu árum verði lokið við að
leggja ljósleiðara í öll hús á
höfuðborgarsvæðinu,
auk
Hveragerðis, Borgarness og

Akraness. Með ljósleiðaratengingu segir hann fólki bjóðast
hingað til óþekktur gagnaflutningshraði sem feli í sér fjölda
möguleika, svo sem gagnvirkt
háskerpusjónvarp,
internet,
síma og fleira, allt um sömu
tenginguna.
- óká

LJÓSLEIÐARI
Það má segja að umræður um möguleika
Orkuveitunnar á sviði gagnaveitu hafi hafist
með tali um internettengingar um rafdreifikerfið og á þeim formerkjum hófst starfsemi Línu nets. Fljótlega færðist þó áherslan yfir á uppbyggingu ljósleiðarakerfis og
gagnaflutninga um það. Internettengingar
um rafmagnið eru nú á undanhaldi.

Fimm sendifulltrúar á
leið til Suðaustur-Asíu
Rauði kross Íslands sendir á næstu dögum fimm sendifulltrúa til viðbótar til hamfarasvæða flóðanna
sem urðu eftir jarðskjálftann mikla á annan í jólum. Unnið er að skipulagningu hjálparstarfsins næstu ár
í samvinnu við alþjóðastofnanir. Gert er ráð fyrir uppbyggingarstarfi þar næstu tíu árin.

KARLAVÍGI

Benedikt páfi:

Lofaði fjölmiðlafólk
Hinn nýkjörni páfi,
Benedikt sextándi, vonast til að
halda sama góða sambandinu við
fjölmiðla og forveri hans gerði
enda telur hann það lykilatriði til
að ná sambandi við allar þær
milljónir kaþólskra manna um
heim allan með afgerandi hætti.
Þetta kom fram í ræðu hans í
Vatíkaninu í gær en þar þakkaði
hann kærlega fjölmiðlum fyrir að
hafa fært vandaðar fréttir af
gangi mála við nýliðið páfakjör
við erfiðar aðstæður og lofaði
góðu aðgengi fréttamanna að
Vatíkaninu í framtíðinni. ■

„Flóðbylgjan, þar
sem hún var hörðust, var 24
metra há og skall á strönd
Súmötru með 50 kílómetra hraða.
Til að sjá þetta betur fyrir okkur
getum við reynt að ímynda okkur
6 hæða fjölbýlishús koma á móti
okkur með hraða bíls á góðu
skriði,“ sagði Sigrún Árnadóttir,
framkvæmdastjóri Rauða kross
Íslands, við upphaf fundar í
Reykjavíkurakademíunni í gær
þar sem farið var yfir hjálparstarf Rauða krossins á hamfarasvæðum flóðbylgjunnar eftir
jarðskjálftann mikla í SuðausturAsíu á annan í jólum.
Sigrún segir ráð fyrir því gert
að Rauði krossinn komi að uppbyggingarstarfi á hamfarasvæðunum næstu tíu árin, en síðustu
vikur hafi Rauði krossinn og aðrar
hjálparstofnanir skipulagt starfið
HJÁLPARSTARF

VATIKANIÐ

KYNNINGARFUNDUR RAUÐA
KROSS ÍSLANDS
Hildur Magnúsdóttir, hjúkrunarfræðingur
Rauða krossins, skýrir frá reynslu sinni af
uppbyggingar- og hjálparstarfi í Banda
Aceh í Indónesíu eftir hamfarirnar sem
urðu annan í jólum.

Ævintýraheimur H.C. Andersen

Ævintýraleg leikhúsveisla!

til næstu ára. „Auðvelt er að
gleyma umfanginu. Að minnsta
kosti 174.729 manns létu lífið í
flóðunum, 1,6 milljónir manna
misstu heimili sín og milljónir
manna til viðbótar urðu fyrir
skakkaföllum af einhverju tagi,“
sagði hún og bætti við að þótt
Rauði kross Íslands hefði ekki
yfir miklum fjármunum að ráða,
hefði framlag með mannauði
sannarlega skilað sér í hjálparstarfinu og sendifulltrúar héðan
unnið ómetanlegt starf og getið
sér gott orð fyrir. Á næstu dögum
fara utan fimm sendifulltrúar
Rauða kross Íslands til viðbótar
við þá fimm sem áður hafa starfað á hamfarasvæðunum, en gert
er ráð fyrir að á næstu árum verði
ávallt einn til tveir sendifulltrúar
héðan við uppbyggingarstörf á
svæðinu.
Á fundinum lýstu Hildur
Magnúsdóttir hjúkrunarfræðingur og Hólmfríður Garðarsdóttir
ljósmóðir reynslu sinni af störfum
sem sendifulltrúar Rauða krossins
í Banda Aceh í Indónesíu. Þá
greindi Birna Halldórsdóttir frá
því hvernig staðið var að dreifingu hjálpargagna á sömu slóðum
og Sigríður Björk Þormar, hjúkrunarfræðingur og heilsusálfræðingur, fjallaði um hvernig Rauða
krossi Indónesíu var hjálpað að
byggja upp sálrænan stuðning
bæði við fórnarlömb flóðanna og
ekki síður starfsfólk sem á hamfarasvæðunum starfaði.
olikr@frettabladid.is

EYÐILEGGING Í BANDA ACEH Í INDÓNESÍU
Sendifulltrúar Rauða kross Íslands lýstu í gær á fundi hjá Reykjavíkurakademíunni reynslu
sinni af hjálparstarfi á hamfarasvæðum jarðskjálftans sem reið yfir í Asíu á annan í jólum.

SENDIFULLTRÚAR RAUÐA KROSS ÍSLANDS Á FLÓÐASVÆÐUNUM Í ASÍU
Nafn:
Ómar Valdimarsson
Hlér Guðjónsson
Guðbjörg Sveinsdóttir
Birna Halldórsdóttir
Robin Bovey
Sigríður Björk Þormar
Elín Jónasdóttir
Hildur Magnúsdóttir
Hólmfríður Garðarsdóttir
Maríanna Csillag

Verkefni:
uppbygging landsfélags
skýrslugerð
áfallahjálp
dreifing hjálpargagna
dreifing hjálpargagna
áfallahjálp
áfallahjálp
hjúkrunarfræðingur
ljósmóðir
hjúkrunarfræðingur

Land:
Indónesía
Srí Lanka
Indónesía
Indónesía
Indónesía
Indónesía
Srí Lanka
Indónesía
Indónesía
Srí Lanka

Afnemum VSK
af öllum fatnaði
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Álagður vir ngildir 19,68% afslæ
jaf
24,5% sem

Um helgina færðu allan dömu-,
herra- og barnafatnað, undirföt,
sokka, og sokkabuxur án VSK.

Dagana 22.-24. apríl afnemum
við VSK af öllum fatnaði í
verslunum Hagkaupa.

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður sinn virðisaukaskatt af þessari sölu.
Verðlækkunin er alfarið á kostnað Hagkaupa.
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Úrskurður um erlenda starfsmenn Impregilo:

„Ekki er ólíklegt að málið fari dómstólaleiðina, það er um
slíkar upphæðir að tefla,“ segir
Ómar R. Valdimarsson, talsmaður
Impregilo á Íslandi, um nýfallinn
úrskurð yfirskattanefndar um
ítalska og portúgalska verkamenn
fyrirtæksins.
„Við höfum bara ekki enn haft
tækifæri til að kynna okkur úrskurðinn í fullri lengd, þó svo að
lögfræðingar okkar hafi vitanlega
lesið hann yfir,“ sagði Ómar og
taldi að fljótlega eftir helgi myndi
liggja fyrir hvernig fyrirtækið
bregst við úrskurði yfirskattanefndar, en Impregilo kærði til
nefndarinnar fyrri úrskurð skattKJARAMÁL

KJÖRKASSINN
Eiga samkynhneigð pör að
njóta alveg sama réttar og
gagnkynhneigð pör?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

61%

Nei

39%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að breyta lögum um eftirlaun
ráðherra og þingmanna?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

STARFSMENN VIÐ STEYPUVINNU
Í kerskála álversins fara um 120 þúsund
rúmmetrar af steypu.

Álversframkvæmdir:

stjóra. Samkvæmt úrskurðinum
falla erlendir starfsmenn Impregilo og starfsmenn erlendra starfsmannaleigna undir íslensk skattalög og eiga að skila staðgreiðslu
skatta hér á landi. Þetta felur í sér
kostnaðarauka fyrir fyrirtækið
sem til dæmis hefur greitt portúgölskum starfsmönnum í samræmi
við skattalög heimalands þeirra.
Þar eru skattar lægri og launin
- óká
lægri í hlutfalli við þá.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Málið fer líklega fyrir dómstóla

ÍTALSKIR VERKAMENN VIÐ KÁRAHNJÚKA

Impregilo hugleiðir að fara með nýfallinn
úrskurð yfirskattanefndar um erlenda
verkamenn fyrirtækisins fyrir dómstóla, en
úrskurðurinn hefur í för með sér nokkurn
kostnaðarauka fyrir fyrirtækið.

Krefjast lögbanns
á ráðningu
Skjár einn telur á sér brotið með ráðningu Helga Steinars Hermannssonar, fyrrverandi dagskrárstjóra Skjás eins, til 365 ljósvakamiðla og hefur farið fram á lögbann. Helgi vísar ásökunum á bug og sakar sjónvarpsstjóra Skjás eins um hótanir.

Lítið verið
um slys

DÓMSMÁL Skjár einn krafðist á föstu-

Síðastliðið eitt og hálft ár
hafa þeir sem koma að byggingu
álvers Alcoa í Reyðarfirði fagnað
mörgum áföngum en sá mikilvægasti, að þeirra sögn, náðist
fimmtudaginn 14. apríl síðastliðinn. Þá var að baki hálf milljón
vinnustunda án vinnutaps af völdum alvarlegs slyss.
Allt frá upphafi framkvæmdanna hafa starfsmenn orðið fyrir
fjórum minniháttar óhöppum með
þeim afleiðingum að þeir þurftu
að leita læknishjálpar en þau
óhöpp leiddu ekki til vinnutaps.

STÓRIÐJA

- kk

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
SEXTÁN ÁRA Á BÍL Réttindalaus
ökumaður sem grunaður er um
ölvun við akstur var stöðvaður af
lögreglunni á Dalvík í fyrrakvöld. Hann var að skutla félögum sínum um bæinn.

dag hjá Sýslumanninum í Reykjavík
lögbanns á ráðningu Helga Steinars
Hermannssonar, fyrrverandi dagskrárstjóra Skjás eins, til 365 ljósvakamiðla. Magnús Ragnarsson,
sjónvarpsstjóri Skjás eins, segir
trúnað hafa verið brotinn við félagið. Samkvæmt ráðningarsamningi
segir hann Helga ekki mega starfa í
samkeppnisrekstri í heilt ár eftir
starfslok. „Ekki nema að það sé erlendis. Svo var líka í samningnum
trúnaðarákvæði, en því miður voru
viðskiptaáætlanir félagsins sendar
út úr húsi,“ sagði hann. Með lögbannsbeiðninni voru lagðir fram
fimmtán tölvupóstar Helga til Árna
Þórs Vigfússonar, fyrrum sjónvarpsstjóra Skjás eins. „Þeir voru
svo ráðnir saman upp á 365.“
Helgi vísar á bug ásökunum um
trúnaðarbrest eða samningsrof og
telur í raun á sér brotið með því að
skoða tölvupóst hans. „Í 56 þúsund
póstum er auðvitað eitthvað sem
hægt er að rífa úr samhengi, en

Góðir Íslendingar!

þarna er ekkert í gangi sem ekki
átti að vera.“ Eins segir hann
ákvæði í ráðningarsamningi hans
heimila störf við
ráðgjöf og erlend
þróunarstörf
og
það sé til slíkra
starfa sem hann
hafi ráðið sig.
Þá segir Helgi
starfslok sín hafa
borið að með allt
HELGI STEINAR öðrum hætti en
HERMANNSSON
sjónvarpsstjóri
Skjás eins hefur lýst í fjölmiðlum.
„Ég sagði sjálfur upp 4. apríl og því
kolrangt að Magnús hafi sagt mér
upp 9. apríl,“ segir hann og telur
Magnús hafa farið offari í reiðikasti
heima hjá honum að kvöldi laugardagsins 9. apríl. Fyrr um daginn
segist hann hafa gengið af fundi
sem Magnús hafði boðað hann á
eftir að Magnús missti stjórn á
skapi sínu. „Hann elti mig hins vegar heim og hótaði konu minni. Svo
sat hann um húsið í 40 mínútur eftir

að hafa látið öllum illum látum,“
segir Helgi sem telur fjölda fólks
geta staðfest atburðarásina, þar á
meðal stjórnarformann Skjás eins,
sem persónulega hafi beðið hann afsökunar á uppákomunni. Ekki náðist aftur í Magnús í gær til að bera
undir hann þessar ávirðingar.
olikr@frettabladid.is

d

Hverjir eru Íslendingar?
Hvað finnst þeim um lífið og tilveruna?

Bók sem beðið hefur verið eftir!
Og nú til á fjórum tungumálum:
islensku - ensku - þýsku og frönsku

Hornafjörður:

Nýtt björgunarskip
Nýtt björgunarskip
Slysavarnafélagsins Landsbjargar kom nýverið til Hornafjarðar
og á sumardaginn fyrsta var því
við formlega athöfn gefið nafnið
Ingibjörg. Nafngiftin er til heiðurs Ingibjörgu Guðmundsdóttur
sem lengi starfaði að slysavörnum á Hornafirði en hún lést árið
1985. Sama ár var stofnaður minningarsjóður í nafni hennar sem
styrkir starf slysavarnadeildanna
- kk
á Höfn.

SLYSAVARNIR

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
TEKIN MEÐ FÍKNIEFNI Lögreglan
á Selfossi hafði afskipti af
nokkrum ungmennum sem höfðu
komið sér fyrir í sumarbústað í
leyfisleysi. Kannabisefni fundust
við leit og var fólkinu haldið í
varðhaldi fram eftir nótt.

MAGNÚS RAGNARSSON
Magnús, sem er sjónvarpsstjóri
Skjás eins, segir Helga Steinar
Hermannsson, fyrrum dagskrárstjóra stöðvarinnar, hafa
brotið trúnað með því að
senda út úr húsi viðskiptaáætlanir og ráða sig til
starfa hjá keppinaut í
sjónvarpsrekstri.

KVARTAÐ YFIR SINUELDUM Íbúar á Akureyri vöknuðu við
reykjarkóf í bænum í gærmorgun. Hafði bóndi einn tekið það
upp hjá sér að kveikja í ræktarlandi sínu með þeim afleiðingum
að mikinn reyk lagði yfir Akureyri alla. Hafði hann til þess
leyfi en það var afturkallað
vegna kvartana.
FÍKNIEFNI Á AKUREYRI Einn situr enn í gæsluvarðhaldi vegna
fíkniefna á Akureyri. Þremur
hefur verið sleppt frá því á miðvikudag í síðustu viku þegar
lögreglan stöðvaði þá á ferð til
Akureyrar með 300 grömm af
hassi.

Loksins
fáanleg
aftur!
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BJÖRGUNARSKIPIÐ VÍGT
Sr. Fjölnir Ásbjörnsson vígði skipið en það
er eitt af fjórtán öflugum björgunarskipum
Landsbjargar sem staðsett eru vítt og breitt
um landið.

Skattekjur ríkisins á landsbyggðinni:

Skila sér lítið til baka
LANDSBYGGÐIN Aðeins fimmtán
prósent þess fjármagns sem ríkið
aflar á landsbyggðinni með skattlagningu skilar sér aftur til verkefna úti á landi. Þetta er meðal
þess sem fram kemur í skýrslu
Vífils Karlssonar, dósents við Viðskiptaháskólann á Bifröst, og sýnir svo ekki verður um villst að
mikill munur er á hvar tekjurnar
fást og hvar þeim er varið að mati
Sigurjóns Þórðarsonar.
Vífill fær þessar tölur frá útreikningum svokallaðs tryggingargjalds en sé litið á ákveðið landsvæði eru vísbendingar um að tíu

milljarðar króna fari frá Norðausturlandi einu saman til höfuðborgarinnar í formi skatta. Það
eru um níu prósent af tekjum hins
opinbera á landsvísu en aðeins sjö
prósent af útgjöldum skila sér
þangað aftur.
Sigurjón Þórðarson, þingmaður
Frjálslynda flokksins, hefur látið
sig þessi mál varða og telur að ríkið eigi að standa sig mun betur en
hingað til hefur verið gert. „Það er
alltaf talað um hversu miklir peningar fara út á land í ýmis verkefni en þessi skýrsla sannar hið
- aöe
gagnstæða.“

FRÁ RAUFARHÖFN
Samkvæmt nýlegri úttekt fer meira fé
frá landsbyggðinni til höfuðborgarinnar
en öfugt.

Og1 er ný þjónusta Og Vodafone sem lækkar kostnað
heimila verulega og færir þeim rausnarlegan ávinning.
GSM

Heimasími

Internet

0 KR. HEIM

0 KR. INNANLANDS

Nú hringja allir heim úr GSM án þess að
greiða mínútugjöld í allt að 60 mínútur á dag.

500 mínútur í aðra heimasíma eru innifaldar í
mánaðargjaldi. Flestir tala minna en í 500
mínútur á mánuði á milli heimasíma og greiða
því ekkert mínútugjald.

MEIRI HRAÐI, FRJÁLST NIÐURHAL
OG VERÐÞAK

0 KR. Í VIN Í ÚTLÖNDUM
Hvert GSM númer fær 120 mínútur á mánuði
í heimasíma í einu af þeim 30 löndum sem
Íslendingar eiga mest samskipti við.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS OGV 27709 04/2005

Mánaðargjald fyrir GSM áskrift er 600 kr.
Gildir fyrir Frelsisnotendur með
500 kr. Frelsisáskrift.

Þú átt þess kost að fá 6Mb/s ADSL og
ótakmarkað niðurhal á 4.990 kr. á mánuði
eða 4Mb/s ADSL og 1GB niðurhal fyrir 3.990
kr. á mánuði.

0 KR. Í VIN Í ÚTLÖNDUM
Hver Heimasími fær 120 mínútur á mánuði í
heimasíma í einu af þeim 30 löndum sem
Íslendingar eiga mest samskipti við.

ADSL hraði miðast við þjónustusvæði
Og Vodafone.

Mánaðargjald fyrir Heimasíma er 1.340 kr.

Heimili sem eru með allt hjá Og Vodafone, GSM, Heimasíma og Internet, geta skráð sig í Og1.
Þeir sem eru með síma eða nettengingu frá vinnuveitanda ættu einnig að kynna sér Og1.

Komdu í verslun Og Vodafone, hringdu í 1414 eða smelltu þér á www.ogvodafone.is fyrir nánari upplýsingar og skráningu í Og1.
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FRÁ DEGI TIL DAGS

Aðeins Viðreisnarstjórnin hefur starfað
lengur en núverandi stjórn.

Davíð og Halldór
við stjórn í tíu ár
R

íkisstjórnarleiðtogarnir minntust þess á föstudag að liðin
voru tíu ár frá því að stjórnarsamstarf Framsóknarflokks og
Sjálfstæðisflokks hófst, eftir að leiðtogar flokkanna, Davíð
Oddsson og Halldór Ásgrímsson, handsöluðu samstarfið á Þingvöllum á vordögum 1995. Það er leitun að lengra stjórnarsamstarfi hér á
landi, og aðeins Viðreisnarstjórnin svokallaða, sem Alþýðuflokkur og
Sjálfstæðisflokkur mynduðu 1959 og starfaði fram til ársins 1971,
hefur setið lengur að völdum. Það samstarf var mjög á kostnað Alþýðuflokksins eins og oft vill verða þegar lítill flokkur starfar með
stórum flokki í ríkisstjórn. Þessa hefur líka orðið vart í samstarfi núverandi stjórnarflokka. Framsóknarmenn hafa eflaust gert sér grein
fyrir þessari stöðu eftir síðustu kosningar til Alþingis, og þessvegna
verið harðir á því að þeir fengju stól forsætisráðherra síðari hluta
kjörtímabilsins. Sú ákvörðun vakti ekki mikla hrifningu hjá mörgum
sjálfstæðismönnum sem kunnugt er, en þá er á það að líta að þeir töpuðu fjórum þingsætum í síðustu kosningum, en Framsóknarflokkurinn stóð í stað, og mátti reyndar ekki við því að minnka mikið.

,,

Eitt er það mál sem mun gnæfa yfir öll önnur á
tímabili þessarar ríkisstjórnar, ef frá er talið efnahagslífið, og það er virkjunin við Kárahnjúka. Sagan ein
mun dæma um það hvort hún verður veglegur minnisvarði um framsýni og dug manna hér á landi um aldamótin eða hvort hér hefur orðið umhverfisslys.

Þetta tíu ára stjórnartímabil núverandi stjórnarflokka hefur mjög
einkennst af uppgangi í efnahagslífinu. Þar um veldur að ytri aðstæður hafa að ýmsu leyti verið okkur hagstæðar, framsæknir einstaklingar og fyrirtæki hafa notfært sér það frelsi sem íslensk fyrirtæki
fengu loks, og þátttaka okkar í Evrópska efnahagssvæðinu hefur borið ríkulegan ávöxt, eins og glöggt sést á útrásinni margumtöluðu.
Uppgangurinn í efnahagslífinu á þessum árum hefur skilað sér til allflestra í þjóðfélaginu, en því er ekki að neita að meiri gjá er nú milli
þeirra sem minna mega sín og hinna sem komast vel af. Fátækt hefur reyndar verið hérlendis eins og annars staðar, en fólk er opnara nú
á dögum og tjáir sig gjarnan um bágan hag sinn og er ófeimið við það.
Sjávarútvegsumræðan hefur gjarnan yfirgnæft önnur umræðuefni hér á landi á undanförnum árum, en nú ber minna á henni. Kvótakerfið hefur verið fest í sessi og stjórnvöld þurfa því ekki að vera í
eilífum útistöðum við hagsmunahópa um þau mál. Þótt fiskur og
sjávarafurðir séu langstærsti og mikilvægasti útflutningur okkar,
hefur hlutur sjávarútvegs í landsframleiðslunni stöðugt farið minnkandi, því aðrar greinar hafa komið þar til. Sjávarútvegurinn heldur
þó áfram að vera okkar lifibrauð. Það er ekki aðeins að hann verður
áfram uppistaðan í útflutningi okkar, heldur mun þekking okkar og
tækni við sjávarútveg stöðugt aukast og verða verðmætari á alþjóðavettvangi.
Eitt er það mál sem mun gnæfa yfir öll önnur á tímabili þessarar
ríkisstjórnar, ef frá er talið efnahagslífið, og það er virkjunin við
Kárahnjúka. Sagan ein mun dæma um það hvort hún verður veglegur
minnisvarði um framsýni og dug manna hér á landi um aldamótin,
eða hvort hér hefur orðið umhverfisslys. ■

Súpersól til Portúgal
25. maí í 2 vikur
frá

kr. 39.995

Í Algarve fer allt saman sem prýða má gott frí. Frábærir skemmtigarðar, gylltar strendur,
úrval veitingasta og fjölbreytt afþreying. Nú bjóðum við frábært tilboð til að njóta alls
þess sem þessi heillandi staður hefur að bjóða. Þú bókar og tryggir þér sæti og 4 dögum
fyrir brottför færðu að vita hvar þú gistir.

Kr. 39.995

Kr. 55.990

M.v. 2 fullorðna og 2 börn. Súpersól tilboð.
25. maí í 2 vikur. Netverð á mann.

M.v. 2 fullorðna. Súpersól tilboð.
25. maí í 2 vikur. Netverð á mann.
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Allt misskilningur

Einhver kergja virðist vera milli stjórnarflokkanna vegna eftirlaunalaganna. Lögin
sjálf urðu að miklu fjölmiðlamáli þegar
þau voru samþykkt og í ljós kom að
nokkrir fyrrverandi ráðherrar, sem enn
voru í vinnu hjá ríkinu, fengu greidd eftirlaun ofan á þau laun sem þeir fengu fyrir.
Málið vakti töluverða reiði í samfélaginu.
Ýmsir töldu að með þessu væru þingmenn að skammta sér fremur ríflega. Ekki
minnkaði það reiðina þegar ljóst var að
fulltrúar alla flokka á þingi stóðu að frumvarpinu. Verkalýðsforystan fór mikinn í
gagnrýni sinni á lögin og gekk málið það
langt að sumir innan hreyfingarinnar
sögðu sig úr Samfylkingingunni. Svo fór
reyndar að Samfylkingin dró stuðning
sinn við frumvarpið til baka. Með þeirri
ágætu undantekningu sem Guðmundur
Árni Stefánsson er.

Nú er komið í ljós að öll gagnrýni á eftirlaunalögin var á misskilningi byggð. Að
minnsta kosti ef marka má orð Davíðs
Oddssonar í fréttum Stöðvar 2 í fyrrakvöld. Þar sagði hann að tvöfaldar greiðslur til fyrrverandi ráðherra hefðu ekkert
með síðustu breytingar á eftirlaunalögunum að gera. Sá möguleiki hefði verið í
lögunum fyrir. Sem oft áður er
Davíð fastur fyrir. Hann segir nú
að það standi alls ekki til að
breyta lögunum um eftirlaun
ráðherra og þingmanna.

Óánægja
í Framsókn
Þessi yfirlýsing Davíðs
hefur vakið hörð viðbrögð meðal fram-

sóknarmanna. Þeir vilja endurskoða lögin
og breyta þeim. Það er því kominn upp
ágreiningur meðal stjórnarflokkanna um
þetta mál. Hversu innilega sannfæringu
Halldór Ásgrímsson og aðrir framsóknarmenn hafa fyrir því að vilja breyta lögunum er hins vegar annað mál. Framsóknarflokkurinn er særður eftir að hafa gengið í
gegnum erfið mál undanfarið. Ber þar
hæst fréttastjóramálið svokallaða. Finnst
mörgum framsóknarmönnum sem Sjálfstæðisflokkurinn hefði getað staðið þéttar
við hlið samstarfsfélaga sinna þegar
gagnrýnin stóð sem hæst og ekki síst
vegna þess vilja þeir að ráðherrar Framsóknarflokksins láti ekki Sjálfstæðisflokkinn komast upp með
að láta lögin standa og
leggja ekki fram nýtt stjórnarfrumvarp.

trausti@frettabladid.is

Sinn er hver siðurinn
Ég get svo sem byrjað á því að lýsa
sjálfum mér sem staðföstum manni
... já, alvörugefnum einstaklingi
sem hleypur ekki á eftir duttlungum tímans og því síður nýjungagirninni og stundarvinsældum.
Og ég gæti sagt mig andvígan réttindum kvenna, á móti getnaðarvörnum og fóstureyðingum, mótfallinn hjónaskilnuðum, með ímugust á hommum og lesbíum og sagt
allar stofnfrumurannsóknir ættaðar úr neðra. Og ég gæti hneykslast á
rokki, úthúðað kvikmyndum fyrir
klámfengi og gert alvarlegar athugasemdir við alla léttúð samtímans.
Ég gæti sumsé hugnast nýjum
páfa.
Blessuðum Benedikt.
Alveg afskaplega.
En þvílíkt argasta afturhald.
Margir málsmetandi kaþólikkar
eru miður sín eftir að ljóst varð að
þýski kardinálinn Joseph Ratzinger
var kjörinn nýr trúarleiðtogi þess
röska milljarðs jarðarbúa sem trúir
því staðfastlega að páfinn í Róm sé
arftaki Péturs postula og þiggi
þannig umboð sitt beint frá Guði.
Aðrir fela vonbrigði sín í
bænum. Og enn aðrir ætla að
bíða og sjá, vanir því að páfinn í
Róm gangi hægt um gleðinnar
dyr ... festina lente.
En menn sumsé bjuggust við
breytingum. Eða öllu heldur
vonuðust. En sitja svo uppi með
tæplega áttræðan trúarleiðtoga
sem þykir líklegur til að færa
kirkjuna aftur í aldir; þekktur
fyrir andúð sína á öðrum trúarbrögðum, kunnur fyrir taumhald sitt á allri framfarasinnaðri hugsun, næstum alræmdur
fyrir skoðanir sínar á stöðu konunnar.
Sjálfur páfinn í Róm.
Í nútímanum.
Þegar Joseph Ratzinger
klæddist skrúða Benedikts sextánda á þriðjudaginn í nýliðinni
viku og baðaði út höndum sínum
framan við tugþúsundir á
Péturstorginu í Róm horfði ég á
heiminn hökta ... svona eins og
bilaðan bíl, eða bensínlausan.
Hvað hefur það með staðfestu
að gera að neita konum um
sjálfsagðan rétt, neita prestum
að kvænast og neita fólki um
kynhneigð sína.
Og allt í nafni hvers? Ekki
Jesú Krists ... í mínum huga.
Þegar nýi páfinn greip saman
höndum framan við hreyfðan múginn í Páfagarði á þriðjudag varð
mér hugsað til alls þess meirihluta
kaþólskra manna sem eru fátækir
íbúar Afríku og sunnanverðrar Ameríku og horfði á hans heilagleika á
svölum Vatíkansins boða stefnu
sem bannar varnir gegn alnæmi,
sjálfshjálp gegn fátækt og svívirðir
siði frumbyggja.
Og allt í nafni hvers? Ekki Jesú
Krists.
Þegar nýi páfinn brosti sínu blíðasta á svölunum við bústað sinn á

,,
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Öll umræðan um
páfadóminn á síðustu dögum hefur vonandi
sýnt mönnum mikilvægi
þess að mega efast; mega
efast um orð svona manns
sem tekur sér eitthvert
mesta trúarvald sem sögur
fara af – og ... hefur ekki
endilega rétt fyrir sér þótt
hann sé hátt skrifaður á
harðspjöldum sögunnar. Já,
mega hrista höfuðið af
hæfilegri undrun, brosa að
þeim forréttindum að fá að
vera annarrar skoðunar og
málsvari allt annarra lífsgilda.

þriðjudag varð mér hugsað til þess
að þarna stóð holdgervingur andstöðunnar við nútíma læknavísindi
og rannsóknarstarf – og að myndugleiki hans væri andhverfa upplýsingar, fræðslu, víðsýni og
umburðarlyndis.
Og allt í nafni hvers?
Og ég minnist orða fátækrar
konu í suðurhluta Ameríkunnar
sem horfði á þennan nýja leiðtoga
lífs síns og spurði einfaldlega í innibyrgðum vonbrigðum sínum:
„Hvað eigum við að gera? Við erum
kaþólikkar?“

Trúin er manninum mikilvæg.
En það er upplýsingin sömuleiðis.
Að ekki sé talað um skynsemina,
þessa dásamlegu samlegð raka og
tilfinninga.
Öll umræðan um páfadóminn á
síðustu dögum hefur vonandi sýnt
mönnum mikilvægi þess að mega
efast; mega efast um orð svona
manns sem tekur sér eitthvert
mesta trúarvald sem sögur fara af –
og ... hefur ekki endilega rétt fyrir
sér þótt hann sé hátt skrifaður á
harðspjöld sögunnar. Já, mega
hrista höfuðið af hæfilegri undrun,
brosa að þeim forréttindum að fá að
vera annarrar skoðunar og
málsvari allt annarra lífsgilda.
Á þriðjudaginn í síðustu viku
fann ég til léttisins ... að vera lúterskur. Að hafa alist upp í umburðarlyndu samfélagi sem leyfir
einstaklingnum að njóta sín; kennir
fólki góða siðu en kaffærir það ekki
í kreddum og ranghugmyndum um
lífið sjálft. Á þriðjudaginn hugsaði
ég með mér; þvílík og mikilvæg
kaflaskil sem það voru þegar Íslendingar skiptu um sið á sextándu
öld. Vissulega var kristnitakan
merk, en áhrifaríkari og
ánægjulegri var siðbreytingin
sem reyndist sannkölluð siðbót.
Vandi Rómarkirkjunnar á
síðustu tímum er flótti fólks frá
taktlausum trúarkreddum sem
boðaðar eru af svölunum ofan
við torgið hans Péturs postula.
Vandi Páfagarðsins er áhugaleysi ungs fólks á ofstæki og alhæfingum sem standast ekki
staðreyndir. Vandi kaþólskunnar er að hún hefur lokað sig af,
falið sig fyrir umheiminum – og
neitar að horfast í augu við alla
þá upplýsingu og framfarir sem
einkenna nýja tíma. Hún beinlínis hræðist tækifæri samtímans. Og henni er uppsigað við
frelsið. Óttast jafnvel jafnréttið.
Á ferðalögum mínum um
heiminn hefur mér alltaf fundist heillandi að koma við í
kaþólskum kirkjum. Setjast þar
á bekk og hugleiða; horfa á alla
þögnina sem þúsundir ára hafa
safnað saman á veggina. En ég
hef jafnframt virt fyrir mér
jafnaldra mína – kaþólska – sem
sitja ef til vill innar á bekknum
og burðast með þessar ólögulegu kennisetningar sitjandi
páfa sem þeir eru efalítið andsnúnir í grundvallaratriðum.
Kannski algerlega. Það hlýtur að
vera skrýtið.
Einu sinni ræddi ég þetta við
kaþólska konu á Íslandi. Hún sagðist vissulega vera mótfallin mörgu
því sem páfinn héldi fram en hún
leiddi það einfaldlega hjá sér. Og
margt væri náttúrlega alveg forkastanlegt sem hann léti frá sér
fara en hún reyndi að horfa framhjá
því.
Þetta er náttúrlega skrýtið.
Að trúa ekki trúarleiðtoga sínum.
En trúa samt. ■
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Kergja í stjórnarsamstarfinu
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MIKILVÆG
VI‹URKENNING
KB banki er hreykinn af ﬂví a› vera fyrstur íslenskra
fjármálafyrirtækja til a› hljóta Útflutningsver›laun forseta
Íslands. Vi› óskum 1.660 starfsmönnum okkar hérlendis
og erlendis til hamingju og ﬂökkum ﬂeim gott starf.
Íslenski fjármálageirinn hefur ná› miklum og d‡rmætum
árangri á undanförnum árum, jafnt í eigin útrás sem
stu›ningi vi› íslenskt atvinnulíf í sókn ﬂess á erlenda
marka›i. Samhli›a hafa miklar framfarir or›i› í ﬂjónustu
fjármálafyrirtækja vi› einstaklinga og fyrirtæki á Íslandi.
Vi› lítum á ver›launin sem mikilvæga vi›urkenningu til
atvinnugreinarinnar í heild sinni og framlags hennar til
ﬂjó›arhags.
Kærar ﬂakkir.

– útrás í ﬂína ﬂágu!
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Í þröngum hópi forystumanna Íslandsbanka og Straums voru fyrir nokkrum
vikum þreifingar um að sameina Straum og Íslandsbanka. Lætin nú hafa gert
slíkt afar ólíklegt. Fullur vilji mun hins vegar hafa verið til þess hjá ráðandi
aðilum beggja fyrirtækjanna.

Tekist á um undirtökin í Íslandsbanka
Straumur fjárfestingarbanki er stærsti hluthafinn í Íslandsbanka en er í veikri stöðu verði kaup næststærsta hluthafans á Sjóvá samþykkt eins og flest bendir til. Straumur jók hlut sinn í Íslandsbanka á föstudag og líklegt að atlaga verði gerð til áhrifa í Íslandsbanka.

Harka hefur enn á ný hlaupið í
samskipti milli fylkinga í bankaráði Íslandsbanka. Ólga hefur
verið um völdin í bankanum um
skeið og nú deila stærstu hluthafar hart um sölu Íslandsbanka á 66
prósenta hlut í Sjóvá til félags í
eigu Karls Wernerssonar bankaráðsmanns og næststærsta hluthafa Íslandsbanka.

FRÉTTASKÝRING
ÁTÖK Í HLUTHAFAHÓPI
ÍSLANDSBANKA

Karl sat ekki fundi bankaráðsins þegar fjallað var um söluna og
segja fulltrúar fylkingarinnar
sem greiddi atkvæði með sölunni,
að frá byrjun hafi menn gert sér
grein fyrir að vanda yrði í hvívetna til sölunnar í ljósi eignarhlutar og stöðu Karls í bankanum.
Samkvæmt heimildum greiddu
fjórir af sjö bankaráðsmönnum
sölunni atkvæði sitt; Tómas Sigurðsson sem tók sæti þegar Karl
vék, Einar Sveinsson bankaráðsformaður, Róbert Melax og Jón
Snorrasson. Steinunn Jónsdóttir
sem talin er styðja ríkjandi meirihluta í bankaráðinu greiddi samkvæmt heimildum ekki atkvæði
með sölunni.
Straumur fjárfestingarbanki
vildi einnig kaupa Sjóvá og fulltrúar þeirra hafa haldið fram að
forstjóri bankans og meirihluti
stjórnar hafi brotið gegn eigin
verklagsreglum og ekki gætt
hagsmuna hluthafa með því að
reyna að selja hæstbjóðanda.
Þessu mótmælir meirihluti
bankaráðsins.
Röksemdirnar
fyrir sölunni hafi verið að gott
verð var í boði frá aðila sem tilbúinn væri að vinna áfram að markmiðum bankans um sölu trygginga og bankaþjónustu og við uppbyggingu sameiginlegs fjárfestingarfélags. Viðskiptahagsmunir
hafi verið hafðir að leiðarljósi.
Vísað er til þess að Morgan
Stanley sem var til ráðgjafar við
söluna hafi talið viðskiptin góð og
því hafi tækifærið verið gripið.
Straumsmenn hafa efasemdir um
það að bankaráðið hafi fengið ráðgjöf sem útilokaði að fleiri bitust
um Sjóvá og hærra verð fengist.
Innan Íslandsbanka er bent á að
Straumur hafi aldrei lagt fram tilboð, heldur einungis lýst áhuga.
Meta þurfi þegar rætt sé um afstöðu til tilboðs að það að fresta
því að taka fyrirliggjandi tilboði
liggi áhætta um að tilboðið verði
dregið til baka.
Straumur lýsti áhuga sínum á

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HAFLIÐI HELGASON
BLAÐAMAÐUR

VARIÐ GEGN ÁSÓKN Bjarni Ármannsson, forstjóri Íslandsbanka, og Einar Sveinsson, þáverandi forstjóri Sjóvár, tilkynna sameiningu félaganna. Sameiningin kom í veg fyrir að
Björgólfsfeðgar næðu undirtökum í félaginu. Sala Sjóvár nú gerir Straumi fjárfestingarbanka, þar sem Björgólfsfeðgar hafa áhrif, erfitt fyrir að ná undirtökum í Íslandsbanka.

kaupum, en meirihluti bankaráðs
Íslandsbanka segir Straum hafa
gert það eftir að þeir voru upplýstir um tilboð sem lá fyrir og því
komið að borðinu á grundvelli
upplýsinga sem ekki voru almennar. Þeir vísa því á bug að viðskipti
Karls séu á grundvelli stöðu hans
sem innherja og ef einhver hafi
haft stöðu innherja í viðskiptum,
þá sé það Straumur sem fyrir sakir kurteisi hafi verið látinn vita
um að tilboð hafi borist í Sjóvá.
Straumsmenn segja hins vegar
að Þórður Már, forstjóri Straums,
og Bjarni Ármannsson hafi rætt
um Sjóvá og Þórði verið tjáð að
hætt hefði verið við tilboðið. Karl
mun hafa verið hikandi við kaupin, skömmu fyrir páska og talið
verðið sem bankinn vildi fá fyrir
Sjóvá fullhátt. Straumsmenn fullyrða að málinu sé hvergi nærri
lokið og hyggjast leita til eftirlitsstofnana og hugsanlega dómstóla
til að fá niðurstöðu í söluna.
Karl í lykilstöðu
Nú kunna margir að spyrja hvers
vegna Sjóvá sé svona góður biti.
Meðal sérfræðinga á markaði er

ekki um það deilt að verðið sem
Karl greiddi fyrir Sjóvá er hátt.
Afkoma af tryggingastarfsemi
hefur verið frekar slök eins og hjá
flestum tryggingafélögum, en afkoman verið borin uppi af gengishækkunum í eignasafni. Félagið
sem slíkt er eflaust áhugavert
fyrir þá sem vilja og treysta sér
til þess að taka á rekstrinum. Hins
vegar er freistandi að draga þá
ályktun að deilurnar séu fremur
sprottnar af því að með þessum
viðskiptum hefur Karl Wernersson tryggt sér yfirburðastöðu í
hluthafahópnum
og
aðkoma
Straums og þar með Landsbankamanna verið takmörkuð að áhrifum í bankanum.
Björgólfsfeðgar hafa töluverð
áhrif í Straumi, bæði í gegnum
eignarhlut Burðaráss, svo og í
gegnum viðskiptafélaga sína í
Gretti sem er stærsti hluthafinn í
Straumi. Með því að selja Straumi
hlutinn í Sjóvá hefði núverandi
meirihluti verið að afhenda
fjöregg sitt. Tryggingasjóðir félaga eins og Sjóvár geta haft veruleg áhrif með fjárfestingum sínum. Straumsmönnum hugnast

heldur ekki að stofnað verði fjárfestingarfélag í samvinnu Karls,
tryggingafélagsins og bankans.
Slíkt félag ásamt tryggingafélaginu gefur nánast óendanlega
möguleika á að verja stöðu núverandi meirihluta í hluthafahópi
bankans. Gangi kaup Karls í gegn
án athugasemda er erfitt fyrir
Straum og Landsbankann að komast í vænlega stöðu í hluthafahópi
bankans.
Sameining Íslandsbanka og
Sjóvár var á sínum tíma varnaraðgerð þegar Björgólfsfeðgar
sóttu að öllum eignum gamla Kolkrabbans. Sú ákvörðun Bjarna
Ármannssonar og Einars Sveinssonar að sameina félögin kom í
veg fyrir að Landsbankinn næði
undirtökunum í Sjóvá.
Rætt um sameiningu
Í þröngum hópi forystumanna Íslandsbanka og Straums voru fyrir
nokkrum vikum þreifingar um að
sameina Straum og Íslandsbanka.
Lætin nú hafa gert slíkt afar ólíklegt. Fullur vilji mun hins vegar
hafa verið til þess hjá ráðandi aðilum
beggja
fyrirtækjanna.

Straumur á við núverandi aðstæður aðeins tvo kosti, að selja hlut
sinn í bankanum eða gera alvarlega tilraun til þess að ná undirtökum í bankanum. Straumur
keypti bréf í Íslandsbanka á föstudag fyrir þrjá milljarða króna
sem eru tæplega tvö prósent af
hlutafé Íslandsbanka. Þau skref
benda til þess að Straumsmenn
hafi ekki lagt árar í bát og hyggist
leggja í orrustu um bankann. Eftir
söluna á hlut sínum í Tryggingamiðstöðinni er Straumur með
mikla fjármuni sem þurfa að
finna sér verkefni. Íslandsbanki
er augljóst skotmark. Meðal
þeirra sem ráða för í Íslandsbanka nú er ekkert talið útilokað
um framhaldið. Ef nægjanlega
hátt verð er í boði telja menn ekki
útilokað að Straumur geti eignast
Íslandsbanka. Meðal stærstu hluthafa er þó útbreidd skoðun að
menn vilji þá fá reiðufé fyrir hlut
sinn og fara út úr hluthafahópi
bankans með mikinn hagnað. Rétt
verð sé til fyrir alla hluti og sé það
í boði verði því tekið. Lokaorrusta
um Íslandsbanka gæti því orðið á
næstu vikum. ■

NÝ UPPLIFUN

í verslun Odda í Borgartúni 29

Opið í dag sunnudag frá 13:00 - 17:00
HP BORÐTÖLVA dc7100
+ 17“ SKJÁR

ACER TRAVELMATE 4601 WLMi
• Intel Pentium M 1.6Ghz - Dothan
• 512MB DDR
• 60GB diskur
• DVD skrifari
• 15,4” WXGA
• ATi Mobility Radeon X600 - 64MB
• Þráðlaust netkort
• XP Pro

• 3.2GHz Intel P4
• 1GB DDR
• 160GB
• 128MB Ati skjákort
• 17“ TFT LCD skjár
• DVD+/-RW (DVD skrifari)
• Þráðlaust lyklaborð og mús
• Hátalarar

Vörunúmer: SVT64041

Verð áður: 159.900 kr.

Vörunúmer: HPPW112ES

5.355kr.*

á mánuði
í 36 mánuði

4.660kr.*

á mánuði
í 36 mánuði

Tilboðsverð: 149.900kr.

Tilboðsverð: 129.900kr.

*meðalgreiðsla á mán. ef greitt er með greiðslukorti

*meðalgreiðsla á mán. ef greitt er með greiðslukorti

Deskjet 5740 prentari og
M407 myndavél fylgja með
í kaubæti!

Það er takmarkalaust hvert þú
kemst eða hverju þú getur hrint

ACER FARTÖLVA 1362LC
• AMD Athlon Sempron 2800+
• 256MB DDR
• 40GB diskur
• DVD/CD-R (CD skrifari)
• 15“ XGA
• XP Pro

í framkvæmd ef þér er sama
hver fær hrósið.
Robert W. Woodruff (1889-1985), bandarískur, forstjóri Coca-Cola.

Vörunúmer: SVTA3606

Verð áður: 89.900 kr.

2.924kr.*

á mánuði
í 36 mánuði

Tilboðsverð: 79.900kr.

Vörunúmer: AC33930972

*meðalgreiðsla á mán. ef greitt er með greiðslukorti

Með skjávarpanum fylgir
sýningartjald í kaupbæti!

COMPAQ NX9015
• AMD Athlon XP-Mobile A2800+
• 256MB DDR
• 40GB diskur
• DVD/CD-RW (CD skrifari)
• 15” XGA (1024x768)
• Þráðlaust netkort
• XP Pro

SKJÁVARPI

Vörunúmer: HPDU428EA

3.966kr.*

á mánuði
í 36 mánuði

Tilboðsverð: 109.900kr.

*meðalgreiðsla á mán. ef greitt er með greiðslukorti

Tengikví og þráðlaust lyklaborð
fylgja með í kaupbæti!

Vandaður stafrænn skjávarpi sem hentar
heimilum, skrifstofum og til kennslustarfa.
Birtustig 1800 ANSI lumen, upplausn
2000:1 og þyngd 2,4 kg.
Óvenju hljóðlátur (27dB) og SRGB tryggir
nákvæmt samfall lita. Ódýr í rekstri
- 3000 klst. peruending.
Vörunúmer: AC1901824

3.449kr.*

á mánuði
í 36 mánuði

Tilboðsverð: 95.000kr.

ODDI HÖNNUN M1063

*meðalgreiðsla á mán. ef greitt er með greiðslukorti

Afgreiðslutími verslunar:
mán. - fös. 08:00 - 18:00
lau.
10:00 - 17:00
sun.
13:00 - 17:00
Verslun Odda • Borgartúni 29 • 105 Reykjavík • Sími 515 5170
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST

Ekkert mál fyrir Jón Pál

ANTHONY TROLLOPE (1815-1882),
SKÁLD OG RITHÖFUNDUR
fæddist þennan dag

Þeir eru best klæddir sem eru í fötum
sem enginn tekur eftir.
Anthony Trollope var einn atkvæðamesti og virtasti enski rithöfundur Viktoríutímabilsins. Vinsældir hans ná fram á þennan dag.

timamot@frettabladid.is

Jón Páll Sigmarsson setti tvö Evrópumet á móti í Sjónvarpinu 24.
apríl árið 1982. Hann lyfti 362,5
kg í réttstöðulyftu og samanlegt
940kg. Þá fæddust hin fleygu orð:
„Þetta er ekkert mál fyrir Jón Pál,“
sem hinn 21 árs gamli KR-ingur
kallaði þar sem hann hélt á
þremur og hálfu tonni í réttstöðulyftu. Virtist þessi ógnarþyngd
hafa lítil áhrif á hann. Sannkallað
metaregn var á þessu sjónvarpsmóti Bjarna Fel. Auk evrópumeta
Jóns Páls voru sett ellefu landsmet en keppendur voru einungis
fjórir.
Jón Páll átti síðan farsælan feril í
kraflyftingum og sigraði í keppn-

inni um titilinn „sterkasti maður
heims“, í janúar 1985 fyrstur Íslendinga. Keppnin fór fram í Mora
í Svíþjóð. Þá var hann 24 ára
gamall en hann átti eftir að vinna
keppnina margoft, eða fjórum
sinnum í allt. Jón Páll var einnig
einn af brautryðjendum í vaxtarækt en í aflraunakeppnum eins
og Sterkasta manni heims reyndist hann hafa fundið sína réttu
hillu. Fólk hafði gaman að því að
fylgjast með Jóni Páli keppa.
Hann sagði alltaf það sem honum
datt í hug og var ætíð léttur í
lundu.
Hann lést í janúar 1993 langt fyrir
aldur fram, aðeins 32 ára að aldri. 24. APRÍL

1914 Dauðadómur er kveðinn
upp í síðasta sinn á Íslandi.
Dómnum var síðar breytt í
ævilangt fangelsi.
1953 Churchill er sæmdur riddaratign af Elísabetu Englandsdrottningu.
1970 Níutíu námsmenn ryðjast
inn á skrifstofur menntamálaráðneytis til að lýsa
stuðningi við námsmenn
erlendis
1977 Tékkneski stórmeistarinn
Vlastimil Hort setur heimsmet í fjöltefli á Seltjarnarnesi.
1994 Magnús Scheving lendir í
öðru sæti á heimsmeistaramóti í þolfimi í Japan.
1996 Feðgarnir Arnór og Eiður
Smári Guðjohnsen leika
báðir í landsleik í knattspyrnu í Eistlandi. Íslendingar vinna 3:0

TÍMAMÓT: MÓTMÆLI NÁMSMANNA Í MENNTAMÁLARÁÐUNEYTI

Studdi námsmenn erlendis
Þökkum auðsýnda samúð við andlát og útför elskulegs föður okkar,

Guðmundar Laxdal Jóhannessonar
sem lést að Grund 31. mars.

Börn, tengdabörn, barnabörn, barnabarnabörn og systir.

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

Jóhönnu Loftsdóttur
Hjallabraut 33, Hafnarfirði,

Lárus Gamalíelsson,
börn, tengdabörn og ömmubörn.

Níutíu námsmenn ruddust inn í
skrifstofur menntamálaráðuneytis við Hverfisgötu í Reykjavík
þann 24. apríl 1970. Voru þeir að
lýsa stuðningi við kröfur námsmanna erlendis. Nokkrum dögum
fyrr höfðu ellefu íslenskir námsmenn frá Gautaborg og Uppsölum
lagt undir sig sendiráð Íslands í
Stokkhólmi til að vekja athygli á
ófremdarástandi í íslenskum
menntamálum, ekki síst varðandi
námslán, en einnig til að hvetja til
sósíalískrar byltingar á Íslandi.
Sænska lögreglan fjarlægði stúdentana úr sendiráðinu en slíkt hið
sama gerði íslenska lögreglan við
námsmennina sem settust á ganga
menntamálaráðuneytisins.
Sveinn Rúnar Hauksson læknir
var einn þeirra sem mótmælti í
menntamálaráðuneytinu.
„Við
vildum tengja okkur verkalýðsbaráttu og lýsa samstöðu með
henni og því var rauði fáninn hafinn á loft,“ segir Sveinn en að
hans sögn gerðu námsmenn kröfu
um að fá fund með menntamálaráðherra. Þegar þeir fengu það
ekki hafi námsmenn hótað því að
sitja áfram á göngum ráðuneytisins þar til ráðherrann fengist á
fund. Sveinn segir engin alvarleg
slagsmál hafi orðið. Eftirmál urðu

BORINN ÚT Sveinn Rúnar borinn út úr ráðuneytinu af lögreglumönnum.

lítil og féll málið
dautt niður.
Um svipað leyti
og íslenskir námsmenn settust að í
menntamálaráðuneytingu söfnuðust
íslenskir námsmenn

Brautryðjandi meðal kvenna:

Bríet
Bjarnhéðinsdóttir

Bríet hvílir í leiði
nr. 241 á svæði
T í Hólavallagarði, sjá nánar
á www.gardur.is

Bríet var fædd 27. sept. 1856, dóttir Bjarnhéðins Sæmundssonar bónda á Böðvarshólum í Vesturhópi og konu hans Kolfinnu
Snæbjarnardóttur. Hún var náfrænka
Arnljóts alþm. Ólafssonar og var um tíma
undir handarjaðri hans. Eftir kvennaskólanám fluttist hún til Reykjavíkur, alfarið
1887. Fyrst kvenna flutti hún fyrirlestur á
Íslandi og gaf hann út 1888: Fyrirlestur um hagi og
rjettindi kvenna. Annað rit hennar var Sveitalífið og
Reykjavíkurlífið (1894). Hún varð víðkunn af baráttu
sinni fyrir kosningarétti, kjörgengi og jafnrétti kvenna
til skólanáms og embætta til jafns við karlmenn.
Stóð að stofnun Hins ísl. kvenfélags 1894, stofnaði
Kvenréttindafélag Íslands 1907, var formaður þess
í 20 ár og heiðursforseti frá 1927. Átti hlut að stofnun
Verkakvennafélagsins Framsóknar. Sat í bæjarsjórn
í tíu ár og lét þar mikið að sér kveða, gekkst m.a.
fyrir því að koma á fót fyrsta barnaleikvelli Reykjavíkur, við Grettisgötu. Hún var ritstjóri Kvennablaðsins 1895-1919 og Barnablaðsins 1898-1903.
Riddari af Fálkaorðunni varð hún 1939. Bríet lézt
þann 16. marz 1940. Dánargjöf hennar var sjóður
til að styrkja konur til náms og vísindastarfa. Maður
hennar, hinn þjóðkunni Valdimar Ásmundsson,
ritstjóri Fjallkonunnar, féll frá 49 ára 1902. Börn
þeirra voru Laufey bókhaldari og Héðinn alþm. og
forstjóri Olíuverzlunar Íslands, faðir Bríetar leikkonu.
Meira á gardur.is

saman fyrir framan sendiráð Íslands í Stokkhólmi, Kaupmannahöfn, Osló og París en allt fór þar
friðsamlega fram. Í byrjun maí
settust tæpir þrír tugir námsmanna að í sendiráðinu í Osló en
eftir það tók mótmælum þessum
að linna. ■

ANDLÁT
Hildegard S. Björnsson, Furugerði 1,
Reykjavík, lést föstudaginn 15. apríl. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, bróðir, afi
og langafi

Hjörtur Magnús Guðmundsson

Stefán Þórðarson, Hörgslundi 13,
Garðabæ, lést þriðjudaginn 19. apríl.

AFMÆLI

Löngubrekku 47, Kópavogi,
Geir Jón Þórisson lögreglumaður er 53 ára.

sem lést 18.apríl síðastliðinn verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju mánudaginn 25. apríl kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir. Þeim sem vildu minnast hans er bent á minningarsjóð Sunnuhlíðar.
Fyrir hönd aðstandenda
Guðrún Rósa Sigurðardóttir
Karl Hjartarson
Lilja Hjartardóttir
Sigrún Hjartardóttir
Guðmundur Hjartarson
Stefanía Hjartardóttir
Gunnhildur Hjartardóttir
Ingibjörg Hjartardóttir
Skarphéðinn Þór Hjartarson
Elsa Unnur Guðmundsdóttir
Bragi Kr. Guðmundsson
Barnabörn og barnabarnabörn.

Guðrún Þórðardóttir leikkona er 48 ára.
Friðrik Karlsson gítarleikari er 45 ára.
Bára Grímsdóttir tónskáld er 45 ára.
Björn Malmquist fréttamaður er 41 árs.

Ragnheiður Hrefna Gunnarsdóttir
Ásdís Emilía Björgvinsdóttir

Þórhalla Jónsdóttir
Helgi Hrafnsson

Guðrún Sigríður Loftsdóttir
Margrét Hauksdóttir

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

Ný og betri bókunarleið á Netinu

Lægsta verð
sem er í boði
almennt
á viðkomandi
áfangastað

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS ICE 27851 04/2005

Umbeðnir ferðadagar á lægsta verði

Nú er einfaldara,
þægilegra og fljótlegra
að panta flug á www.icelandair.is
Um helmingur farþega með Icelandair pantar og greiðir
fyrir flugfarið á Netinu.
Við höfum nú tekið í notkun nýtt og einfaldara leitar- og
bókunarkerfi á vef okkar, www.icelandair.is. Notandaviðmótið er
skýrt og þægilegt og leikur einn að kanna flugmöguleika á

tilteknum dögum, skoða mismunandi verð og ganga frá pöntun
og greiðslu.
Kynntu þér málið og slástu í hóp þeirra tugþúsunda Íslendinga
sem kaupa sér alltaf flugmiða á www.icelandair.is

24. apríl 2005 SU N N U DAGU R

16

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Tungumálið er hljóðfæri hugans

Staða íslenskunnar hefur verið í
kastljósinu í viku bókarinnar.
Bergsteinn Sigurðsson hitti Njörð
P. Njarðvík, rithöfund og fyrrverandi prófessor, að máli og ræddi
við hann um málrækt, kæruleysi í
málnotkun og gildi íslenskrar
tungu.
NJÖRÐUR P. NJARÐVÍK Ísland var kyrrstöðusamfélag öldum saman en eftir síðari heimsstyrjöld hefur margt breyst. Tengslin við þann veruleika sem til dæmis
orðtök eru sprottin úr hafa slitnað og því fara margir rangt með þau.

Æ

tli það sé ekki þessi,“
segir Njörður P. Njarðvík rithöfundur og bendir á samheitaorðabók í bókahillunni heima hjá sér þegar hann er
spurður hvaða bók hann gluggi
oftast í.
Njörður kenndi íslensku við
Háskóla Íslands í rúma þrjá áratugi, en settist í helgan stein
síðastliðið haust og hefur því
getað einbeitt sér meira að skriftum en oft áður. Í vikunni sem leið
voru gefnar út tvær bækur eftir
hann; ljóðabókin Aftur til steinsins og Árbók bókmenntanna, sem
var gefin út í tilefni viku bókarinnar.
Íslensk tunga hefur eðli málsins samkvæmt verið í sviðsljósinu
í viku bókarinnar. Sitt sýnist
hverjum um stöðu hennar; spurt
hefur verið hvort hún sé yfirhöfuð þessi virði að varðveita og

hver munurinn sé á málrækt og
málhreinsun. „Þetta er leikur að
orðum,“ segir Njörður. „Málrækt
hefur yfir sér jákvæðari blæ en
málhreinsun. Fyrir mér er málrækt það að reyna að vanda sig.
Ég líki tungumálinu við hljóðfæri
hugans. Ef maður leikur á hljóðfæri reynir maður að fá samhljóm
og laglínu. Sá sem ætlar að birta
huga sinn verður að gæta þess
hvernig hann talar. Þetta finnst
mér vera málrækt í eðli sínu.“
Kæruleysi mesta váin
Njörður bendir á margar ástæður
séu fyrir því að íslenskan hefur
varðveist. Í fyrsta lagi varð íslenskan snemma þróað ritmál. Á
þrettándu öld misstu Íslendingar
flota sinn og hófst þá aldalöng einangrun sem varðveitti tunguna.
Við siðaskiptin á miðri 16. öld
skipti það miklu máli að Íslend-

ingar tóku ekki við danskri biblíu
eins og Norðmenn gerðu, heldur
var hún þýdd á íslensku. Síðast en
ekki síst var Ísland kyrrstætt
þjóðfélag alveg fram á síðastliðna
öld og atvinnuhættir breyttust
ekki mikið þar til eftir seinni
heimsstyrjöld.

Vortré
Hvar finnur tréð
fyrst fyrir vorinu?
Er það í fálmandi rótum
djúpt undir hvítu frosti
eða kannski í greinum
sem þreifa á andkaldri golu
í leit að hlýju ljóssins?
Einhver staðar
langt inni í trénu
fæðist vorið
og læðist til okkar
í grænni gleði
Úr ljóðabókinni Aftur til steinsins.

Beint flug til hinna fögru miðaldarborgar

Tallinn í Eistlandi
Ótrúlegt verð - flug með sköttum, einungis 18.990 kr.
Örfá sæti eftir. Frá 15. júlí-26. júlí.
Tallinn hefur breyst í nútímaborg með alþjóðlegu yfirbragði á síðustu 10
árum. Þrátt fyrir það eru íbúarnir stoltastir af gamla bæjarhlutanum. Þar
eru götur steini lagðar og við þær standa vel varðveittar stórkostlegar byggingar frá 11-15 öld. Þá setja markaðirnir mikinn svip á borgina. Tallinn
hefur verið bætt við á heimslista UNESCO sem ein best varðveitta miðaldarborg N-Evrópu. Menningarlíf í Talllinn stendur með miklum blóma og
geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi. Í Tallinn er hægt að gera góð kaup.
Þar er ódýrt að versla, hótelgisting og
matur á veitingahúsum er ódýr. Þá er,
næturlífið fjörugt, barir, skemmtistaðir og kaffihús á hverju götuhorni.

Tallinn er borg sem fangar, borg sem
skilur eitthvað eftir, löngu eftir að
komið er heim.

Sími 588 8900 • www.transatlantic.is

„Síðan þá hafa orðið miklar
breytingar, til dæmis höfum við
fjarlægst atvinnuhætti sem orðtök eru byggð á. Í dag vita margir
ekki hvað tögl og hagldir eru og
fáir hafa séð bundið hey. Það er
ástæðan fyrir því að fólk fer rangt
með ýmis orðtök, tengslin við
þann veruleika sem þau eru
sprottin úr hafa slitnað. Auk þess
verðum við fyrir mjög einhæfum
áhrifum frá ensku. Margir telja
það nóg að kunna ensku og í sjónvarpi blasir við ensk-amerískur
veruleiki að mestu leyti.“
Njörður hefur helst áhyggjur
af kæruleysi Íslendinga, að fólki
sé sama um hvernig það talar og
vandi sig ekki. „Það hefur verið
tilhneiging í mörgum tungumálum að einfalda málfræðikerfið.
Danska, sænska og norska eru

NJÖRÐUR Í HNOTSKURN
Fæddur: 1936.
Menntun: Doktorsgráða í íslenskum
bókmenntum.
Starf: Prófessor við íslenskuskor Háskóla Íslands í 33 ár. Rithöfundur.
Fjölskylduhagir: Kvæntur Beru
Þórisdóttur. Saman eiga þau Frey 43
ára, Hildi 35 ára og Urði 34 ára.
Áhugamál: Njörður hefur verið í forystu SPES, alþjóðlegrar barnahjálpar
sem rekur heimili fyrir munaðarlaus
börn í Tógó.

tungumál sem öll hafa verið einfölduð talsvert. Af því að íslenska
málsamfélagið er svona lítið óttast
ég að við missum það alveg ef við
sleppum á því tökunum.“
Sjálfstæð rödd í heiminum
Njörður telur að kæruleysi í málnotkun hafi einmitt farið vaxandi.
„Ég hef tekið eftir að orðaforði
fólks fer minnkandi. Minnkandi
orðaforði táknar að maður hefur
minna úr að spila og tjáningin
verður einfaldari. Skriftir ganga
út á að fólk vill hnitmiða hugsun
sína og koma henni skilmerkilega
til skila og til þess er nauðsynlegt
að búa yfir góðum orðaforða.“
Njörður hefur minni áhyggjur
af tökuorðum, sem hann segir að
geti verið góð ef þau eru löguð að
íslenskri málfræði. „Það er hins
vegar of mikið af því að orð séu
tekin inn án þess að þau séu aðlöguð að málfræðinni. Mér leiðist
líka þegar erlend orð eru notuð
frekar en jafngild íslensk orð. Ég
hef tekið eftir að strætisvagnar
aka eftir tímatöflu, ekki dagskrá
eða áætlun. Þetta er óþarfi.“
En skiptir það máli, kann einhver að spyrja, hvort íslenskan
varðveitist í sem upprunalegastri
mynd eða ekki? Er varðveisla
hennar ekki afleiðing slæms
ástands, einangrunar og kyrrstöðu? „Það má vissulega velta því
fyrir sér hvort þetta málsamfélag
sé þess virði að varðveita,“ svarar
Njörður. „En hvað myndi felast í
því að hætta að tala íslensku? Með
því að tala okkar eigið tungumál
erum við sjálfstæð menningareining og höfum rödd í heiminum.
Ef við skiptum íslenskunni út
fyrir ensku er ég hræddur um að
við værum á útjaðri mál- og
menningarsamfélags sem hefði
lítinn áhuga á okkur. Útvötnuð viðbót við það sem fyrir er.“

Börnum þyki vænt um málið
Njörður bendir á að spurningin
um varðveislu tungunnar snúist
ekki bara um tungumál sem slíkt,
til dæmis hugsi menn ólíkt eftir
því hvaða tungu þeir mæla á. „Í
finnsku til dæmis er ekki kyn,
greinir né forsetningar. Málið er
öðruvísi uppbyggt en íslenska og
þar af leiðandi hugsa menn öðruvísi. Tungumál skapar rödd, blæbrigði og hljómfall raddarinnar
breytast eftir því hvaða tungumál
er talað.“

,,

Ef við skiptum
íslenskunni út fyrir
ensku er ég hræddur um að
við værum á útjaðri mál- og
menningarsamfélags sem
hefði lítinn áhuga á okkur.

Njörður telur að í samfélagi nú
til dags þurfi að hlúa sérstaklega
að málnotkun barna. „Það eru
ekki sömu tengsl á milli kynslóða
og áður fyrr. Kennarar sjá um
börnin og hver þeirra hefur nokkur börn á sinni könnu. Foreldrar
hitta börnin sín eftir erfiðan
vinnudag og hvernig er samskiptunum háttað þá? Það er mikilvægt að það sé lesið fyrir börn og
það skiptir máli hvernig er talað
við þau. Við höfum kannski gert
þá vitleysu í kennslu að vera of
neikvæð og gagnrýnin í stað þess
að reyna að laða börn að tungumálinu, benda á hvað er fallegt,
hvernig hægt er að komast haganlega að orði og reyna að fá ungt
fólk til að þykja vænt um málið.
Börn hafa mikið ímyndunarafl
sem ég held að megi nýta til að
auka tjáningarmöguleika þeirra.
Þau hafa gaman af því að ríma og
þylja og þennan eiginleika eigum
við að virkja.“
Njörður segir þó slíkar hugsjónir ekki hafa verið það sem
dró hann í kennslu. „Ég ætlaði
ekki að verða kennari, heldur
slysaðist inn í íslenskudeild Háskólans,“ segir hann og hlær.
„Ekki svo að skilja að ég sjái eftir
þessum tíma.“ Margir af nemendum Njarðar hafa síðar snúið sér
að skriftum sjálfir og hann segist
reyna að fylgjast með þeim.
Njörður sér ekki fram á að þurfa
að láta sér leiðast eftir að hann
settist í helgan stein enda er hann
með mörg járn í eldinum. „Ég
ætla fyrst og fremst að skrifa
meira. Ég hef látið skriftirnar
sitja allt of lengi á hakanum.“ ■
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10 Ford Mustang
bifreiðar í vinninga
Bílarnir verða til sýnis í Smáralind um helgina

Ekki missa af milljónum
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í hverri viku

•Heildarverðmæti vinninga 705 milljónir
•Allir vinningar eru skattfrjálsir
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NÝR KÓLUMBÍSKUR
KÓKAÍNRISI
Norte Valle-eiturlyfjahringurinn hefur tekið við af Medellin- og Cali-hringjunum sem sá öflugasti og ofbeldissinnaðasti í Kólumbíu. Höfuðpaurinn er á
lista yfir tíu eftirsóttustu glæpamenn heims. Trausti Hafliðason fjallar um lygilega sögu óþokkanna frá Cauca-sýslu.

F

yrr í vetur bárust fregnir af
því að kólumbísk yfirvöld
hefðu framselt Gilberto
Rodriguez Orejuela, höfuðpaur
Cali-eiturlyfjahringsins, til Bandaríkjanna. Bandarísk og kólumbísk
yfirvöld höfðu verið á eftir Orejuela í þrettán ár, en hann stofnaði
glæpasamtökin
ásamt
Jose
Santacruz-Londono á áttunda áratugnum. Santacruz-Londono var
skotinn til bana af kólumbísku lögreglunni fyrir níu árum og er talið
að framsal Orejuela, sem hefur
stjórnað Cali-hringnum síðustu ár
með Miguel bróður sínum, marki
endalok Cali-veldisins. Miguel situr í fangelsi í Kólumbíu og bíður
þess að vera framseldur til Bandaríkjanna. Um 100 meðlimir Calihringsins hafa nú verið handteknir
og dæmdir til fangelsisvistar.
Þó Cali-hringurinn hafi nú svo
gott sem verið upprættur er kólumbísk kókaínframleiðsla og
dreifing síður en svo að líða undir
lok. Nýir glæpamenn hafa fyrir
löngu fyllt það skarð sem Medellin- og Cali-hringurinn skildu eftir
sig. Stærsti eiturlyfjahringur Kólumbíu í dag kennir sig hvorki við
Medellin né Cali heldur Norte
Valle (Norðurdalinn), sem er í
norðurhluta Cauca-sýslu, skammt
norðvestur af borginni Cali.
600 tonn af kókaíni
Norte Valle-hringurinn hefur vaxið og dafnað undanfarin ár, fyrst í
skugga Medellin-hringsins og síðar Cali-hringsins. Auk þess að
smygla kókaíni smyglar Norte
Valle-hringurinn einnig töluverðu
af heróíni til Vesturlanda og þá
helst Bandaríkjanna. Einn mælikvarði á það hversu alræmdur
Norte Valle-hringurinn er orðinn
er að síðasta sumar var höfuð-

paurinn, Diego Leon Montoya
Sanchez, einnig þekktur sem Don
Diego, settur á lista Bandarísku
alríkislögreglunnar yfir tíu eftirsóttustu glæpamenn heims. Þar er
hann ásamt Osama bin Laden.
Bandaríska alríkislögreglan heitir
300 milljónum króna hverjum
þeim sem veitt getur upplýsingar
sem leiða til handtöku Don Diego.
Norte Valle-hringurinn hefur
verið umsvifamikill í kókaínviðskiptum síðan snemma á síðasta
áratug. Bandaríska dómsmálaráðuneytið áætlar að eiturlyfjahringurinn beri ábyrgð á um 60
prósentum af því kókaíni og heróíni sem fer á markað í Bandaríkjunum. Talið er að hringurinn hafi
smyglað hátt í 600 tonnum af
kókaíni til Bandaríkjanna á síðustu 14 árum. Áætlað virði efnanna er ríflega 600 milljarðar íslenskra króna. Til samanburðar
eru fjárlög íslenska ríkisins innan
við 300 milljarðar króna á ári.
Í bandalagi við skæruliða
Norte Valle-hringurinn hefur náin
tengsl
við
öfgahægrisinnuð
skæruliðasamtök sem nefnast
Hin sameinuðu varnarsamtök
Kólumbíu (Autodefensas Unidas
de Colombia eða AUC). Þessi samtök, sem bera ábyrgð á einum
verstu mannréttindabrotum í
sögu Kólumbíu og þó víðar væri
leitað, hafa slegið skjaldborg um
Norte Valle-hringinn og Don
Diego. Þetta bandalag hefur gert
löggæsluyfirvöldum afar erfitt
fyrir og orðið til þess að yfirmenn
Bandarísku fíkniefnalögreglunnar kalla Norte Valle-hringinn „öflugasta og ofbeldissinnaðasta eiturlyfjahring Kólumbíu“.
Auk þess að njóta verndar
skæruliðasamtakanna
hefur

Norte Valle-hringnum tekist að
múta háttsettum lögreglumönnum, embættismönnum á öllum
stigum stjórnsýslunnar og kjörnum fulltrúum sveitarstjórna og
kólumbíska þingsins.
Lúxusíbúðir og snekkjur í Flórída
Líkt og flestir eiturlyfjahringir
hefur Norte Valle-hringurinn
verði atorkumikill í hvers konar
peningaþvætti. Hefur hringurinn
stofnað fjölda fyrirtækja og keypt
önnur í þeim eina tilgangi að hylja
peningaslóð sína. Bandarísk yfirvöld komust á snoðir um þetta og
varð það til þess að fjöldi stofnana
í Bandaríkjunum og Kólumbíu fór
í samstarf um að uppræta peningaþvættið. Verkefnið er hið
viðamesta sem Bandaríkjamenn
hafa nokkru sinni farið í á þessu
sviði.
Fljótlega komust bandarísk
yfirvöld að því að móðir Don
Diego, sem og fyrrverandi eiginkona hans og tveir synir, byggju í
lúxúsíbúðum í Miami. Fjölskyldan
lifði í vellystingum með 250 milljóna króna snekkju liggjandi við
prívatbryggju í bakgarðinum.
Sextán ára gamall sonur Don
Diego ók á 40 milljóna króna
BMW í skólann. Bandarísk yfirvöld komust líka að því að Miguel
Solano, háttsettur meðlimur Norte Valle-hringsins, átti 200 milljóna króna hús skammt norðan við
Miami og auðvitað átti hann líka
snekkju. Lögreglan gerði eignirnar allar upptækar og vísaði fjölskyldu Don Diego úr landi. Solano
náðist ekki.
Blóðugt stríð innan hringsins
Það eru ekki aðeins bandarísk löggæsluyfirvöld sem hafa látið til
skarar skríða gegn Norte Vallehringnum. Kólumbíska lögreglan
hefur reynt að hreinsa til í sínum
röðum og sótt spillta lögreglumenn til saka. Hún hefur einnig
gert upptækan fjölda eigna eiturlyfjahringsins, meðal annars
sveitasetur Don Diego. Þá hefur
kólumbíska lögreglan handtekið
tvo bræður Don Diego og einn
frænda hans, en þremenningarnir
störfuðu allir fyrir „stórlaxinn“.
Þeir bíða þess nú að verða framseldir til Bandaríkjanna.
Í kjölfarið á hertum aðgerðum
lögreglunnar og annarra opinberra stofnana braust út blóðugt
stríð innan Norte Valle-hringsins
fyrir tveimur árum. Don Diego og
aðrir háttsettir Norte Valle-meðlimir óttuðust að einhverjir innan

hringsins væru að vinna með lögreglunni. Fyrsta fórnarlambið í
stríðinu var Solano, sá sem átti
lúxushúsið skammt frá Miami.
Hann var skotinn til bana fyrir
utan næturklúbb í hafnarborginni
Cartagena. Síðan hann var myrtur
hafa hundruð annarra verið
drepnar. Þetta stríð innan hringsins hefur klofið hann í tvennt. Don
Diego leiðir öflugri fylkinguna en
maður að nafni Wilber Varela,
einnig þekktur sem Sápan
(Jabon), leiðir hina. Þeir leika báðir lausum hala.
Sviðsetti eigin útför
Ljóst er að þótt Don Diego gangi
laus er farið að þrengja mjög að
honum, svo mjög að á síðasta ári
sviðsetti hann eigin útför. Kistan
var borin inn í kirkju og syrgjendur grétu þegar presturinn fór með
minningarorðin. Upp komst um
leikritið og Don Diego er enn
hundeltur. Sérfræðingar eru sammála um að innbyrðis stríð og aðgerðir bandarískra og kól-

umbískra yfirvalda hafi veikt
Norte Valle-hringinn þó nokkuð.
Þeir telja að til þess að hægt verði
að uppræta hringinn endanlega
verði að rjúfa tengsl hans við
skæruliðasamtökin alræmdu. Það
hefur ekki enn tekist.
Hins vegar eru teikn á lofti um
að ný kynslóð eiturlyfjabaróna,
tengdra Norte Valle-hringnum, sé
að vaxa úr grasi. Hringurinn er
enn gríðarlega umsvifamikill og
kókaínið flæðir enn frá Caucasýslu í Kólumbíu til Bandaríkjanna og Evrópu. Þá er er líklega
óhætt að fullyrða að á meðan
þorstinn eftir kókaíni heldur
áfram að aukast á Vesturlöndum
verður honum svalað af kólumbískum eiturlyfjahringum. Sagan
sýnir að þegar einn slíkur er upprættur sprettur annar upp úr
öskustó hans. Þetta er hringrás
sem erfitt er að stöðva.
HEIMILDIR: Bandaríska dómsmálaráðuneytið, Bandaríska
alríkislögreglan (FBI), Bandaríska utanríkisráðuneytið, Bandaríska fíkniefnalögreglan (DEA), Associated Press (AP), Interpol,
BBC og St. Petersburg Times.

» DREIFILEIÐIR NORTE VALLE-HRINGSINS
Höfuðstöðvar Norte Valle-eiturlyfjahringsins eru í Cauca-sýslu í Kólumbíu. Þar framleiðir hringurinn mest af því kókaíni sem síðan er
smyglað til Bandaríkjanna og Evrópu. Þó fær hann einnig kókaín til vinnslu frá Perú, Ekvador og Bólivíu. Frá afskekktum stöðum í Caucasýslu, þar sem Norte Valle-hringurinn er með kókaínverksmiðjur, er efnið flutt til hafnarborgarinnar Buenaventura með flugvélum og
flutningabílum. Skæruliðasamtök sem nefnast Hin sameinuðu varnarsamtök Kólumbíu gæta þess að kókaínið komist á leiðarenda. Frá
Buenaventura er kókaíninu síðan smyglað til Bandaríkjanna og Evrópu. Algengt er að hraðbátar og hefðbundin fiskiskip séu notuð til
að smygla kókaíninu til Mexíkó og þaðan til Bandaríkjanna. Í síðasta mánuði fann kólumbíska lögreglan kafbát sem smyglarar voru að
byggja í borginni Tumaco í suðvesturhluta landsins. Það er því ljóst að hugmyndaflug eiturlyfjasmyglaranna á sér lítil takmörk. HEIMILD:
Bandaríska dómsmálaráðuneytið.

DON DIEGO
Diego Leon Montoya Sanchez er á lista Bandarísku alríkislögreglunnar (FBI) yfir tíu eftirsóttustu glæpamenn
heims. Rúmum 300 milljónum króna er heitið fyrir upplýsingar sem geta leitt til handtöku þessa höfuðpaurs
Norte Valle-eiturlyfjahringsins.

WILBER VARELA
Wilber Alirio Varela-Fajardo er eftirlýstur af bandaríska
utanríkisráðuneytinu. Hann er einn af höfuðpaurum
Norte Valle-hringsins og leiðir klofningsfylkingu sem á
í blóðugu stríði við Don Diego og hans menn. Allt að
300 milljónum króna er heitið fyrir upplýsingar sem
geta leitt til handtöku Varela.

LÝSING
LÝSING
Fæddur: 11. janúar 1958 (segist fæddur 11. janúar
1961)
Fæðingarstaður: Trujillo, Kólumbíu
Hæð: 1,83 cm
Þyngd: 103 kíló
Hárlitur: Svartur
Augnlitur: Brúnn
Þjóðerni: Kólumbískur
Einkenni: Með ör á baki og fótleggjum eftir skurðaðgerð í kjölfar bílslyss
Viðurnefni: Don Diego, El senor de la guerra (stríðsherrann) og El ciclista (hjólreiðamaðurinn)
Heimild: Bandaríska alríkislögreglan

Fæddur: 6. nóvember 1957
Fæðingarstaður: Roldadillo, Kólumbíu
Hæð: Óþekkt
Þyngd: Óþekkt
Hárlitur: Svartur
Augnlitur: Brúnn
Þjóðerni: Kólumbískur
Einkenni: Engin tiltekin
Viðurnefni: Sápan (Jabon), Þvottaefnið (Detergente),
Sá gamli (El viejo), El negro (Sá svarti)
Heimild: Bandaríska utanríkisráðuneytið
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Lögreglumaður í röngum hópi
Í mars á síðasta ári var kólumbíski
lögreglumaðurinn
Danilo Gonzalez borinn til grafar.
Útförin var látlaus og fór fram í
lítilli kapellu við lögreglustöðina í
höfuðborginni Bógota.
Ferill Gonzalez í lögreglunni
spannaði meira en tvo áratugi.
Hann var einn færasti rannsóknarlögreglumaðurinn í stríðinu við
eiturlyfjabarónana sem ráða svo
miklu í þessu Suður-Ameríkuríki.
Fáir
lögreglumenn
vottuðu
Gonzalez þá virðingu að vera viðstaddir útförina og lögreglan hélt
enga athöfn þessum annars margverðlaunaða lögreglumanni til
heiðurs. Ástæðan? Bæði bandarísk og kólumbísk löggæsluyfirvöld segja að Gonzalez hafi verið
kominn i slagtog með óvininum –
eiturlyfjabarónunum. Reyndar
var svo komið að hann hafði verið
ákærður ásamt fjölda glæpamanna, meðal annars úr Norte
Valle-eiturlyfjahringnum, fyrir
samsæri og eiturlyfjasmygl.

Gonzalez beið þess að vera
framseldur til Bandaríkjanna
þegar hann var skotinn til bana
af öðrum lögreglumanni sem
hafði snúist á sveif með eiturlyfjabarónunum. Hann var skotinn af því að þeir óttuðust að
hann myndi leka mikilvægum
upplýsingum til lögreglunnar. Á
segulbandsupptöku sem komst í
hendur fjölmiðla lýsir hann því
hversu mikið í mun honum sé að
skýra mál sitt almennilega fyrir
bandarískum yfirvöldum, sem
hann hafði unnið náið með í
meira en áratug.
„Ákveðnar kringumstæður
leiddu til þess sem gerðist,“ segir
hann á upptökunni. „Ég er viss að
um að þeir skilja mig þegar ég
segi þeim frá öllu saman.“
Sem dæmi um það í hversu
miklum metum Gonzalez var á
sínum tíma sagði Joe Toft, fyrrum yfirmaður Bandarísku fíkniefnalögreglunnar (DEA) í Bógota
að Gonzalez væri örugglega einn

DANILO GONZALEZ Hér tekur Gonzalez
við orðu frá kólumbísku lögreglunni.

af þeim bestu. „Hann vann mjög
náið með okkur,“ sagði Toft.
Saga Gonzales, sem átti meðal
annars stóran þátt í því að Pablo
Escobar var handtekinn, er ekkert einsdæmi. Í Kólumbíu eru algeng mánaðarlaun lögreglumanna tíu til tólf þúsund krónur,
sem segir flest sem segja þarf.

» KÓLUMBÍA FRAMLEIÐIR 80%
Kólumbía er langstærsti framleiðandi kókaíns í heiminum. Talið er að um
80 prósent af öllu kókaíni í heiminum komi frá Kólumbíu. Hin tuttugu
prósentin koma mestmegnis frá Bólivíu og Perú. Lagt er hald á gríðarlegt
magn kókaíns á hverju ári en þó ekki nándar nægilega mikið til að draga
úr eftirspurninni. Árið 2001 lögðu löggæsluyfirvöld í Norður- og SuðurAmeríku hald á 75 prósent af öllu því kókaíni sem hald var lagt á það ár
í heiminum. Í Vestur-Evrópu var sambærileg tala 13 prósent. Talið er að
60 prósent af öllu því kókaíni sem framleitt er í Suður-Ameríku fari á
markaði í Bandaríkjunum og Evrópu. Bandarísk yfirvöld áætla að á hverju
ári sé um 300 tonnum af kókaíni smyglað inn í landið. Talið er að á bilinu 120 til 150 tonnum sé smyglað til Evrópu árlega.
HEIMILD: Interpol

KÓKAÍNVERKSMIÐJA Í CAUCA-SÝSLU Kólumbískur hermaður stendur í dyragætt kókaínverksmiðju sem fannst í vikunni, um 180 kílómetra
suðvestur af Bogota. Talið er að um tvö tonn af kókaíni hafi verið framleidd í verksmiðjunni á ári.

HÖFUÐPAURAR CALIEITURLYFJAHRINGSINS
Bræðurnir Gilberto Rodriguez Orejuela og
Miguel Rodriguez Orejuela stjórnuðu Calieiturlyfjahringnum þegar hann var sem öflugastur. Bræðurnir eru nú báðir bak við lás
og slá. Gilberto, sem hafði gælunafnið
„skákmeistarinn“ vegna þessu hversu séður
hann var í viðskiptum, bíður nú dóms í
Bandaríkjunum en hann var framseldur
þangað í
desember.
Undir lok
Gilberto Orejuela
síðasta mánaðar var Miguel framseldur til Bandaríkjanna.
Gríðarlegur viðbúnaður var í kringum komu hans til
Miami. Þegar hann var fluttur frá flugvellinum og í
fangelsið voru tólf lögreglubílar sem gættu þess að
ekkert færi úrskeiðis. Talið er að Cali-hringurinn hafi
framleitt um 80 prósent af öllu kókaíni í heiminum
þegar hann réði ríkjum.
Miguel Orejuela

FRÆGASTI
EITURLYFJABARÓNINN
Pablo Emilio Escobar Gaviria, oftast nefndur
Pablo Escobar eða Don Pablo, er líklega þekktasti eiturlyfjabarón síðari ára. Hann var yfir
Medellin-eiturlyfjahringnum sem réði ríkjum í
Kólumbíu á undan Cali-hringnum. Hann komst
til valda á áttunda áratugnum þegar kókaín
varð helsta eiturlyf Bandaríkjanna. Í upphafi níunda áratugarins er talið að Medellin-hringurinn hafi smyglað tugum tonna af kókaíni til
Bandaríkjanna í hverjum mánuði. Escobar var
dæmdur í fangelsi í lok níunda áratugarins.
Bandaríkjamenn reyndu að fá hann framseldan
en kólumbísk yfirvöld höfnuðu því. Fangelsið
sem hann var í var í raun líkara sveitasetri.
Hann borðaði góðan mat, neytti áfengis og
fíkniefna og fékk leyfi til að fá gesti. Í júlí árið
1992 þegar flytja átti Escobar í raunverulegt
fangelsi flúði hann. Hann var á flótta í sextán
mánuði og myrti hundruð lögreglumanna sem
reyndu að elta hann uppi. Í desember árið 1993 komust yfirvöld að því hvar hann
var með því að rekja símtal hans. Hann var felldur í skotbardaga í Medellin hinn 2.
desember árið 1993.

FÍKNIEFNI Í FLAGGSKIPI FLOTANS
Kólumbísk yfirvöld urðu fyrir miklum álitshnekki fyrir ári síðan þegar Alejandro
Toledo, forseti Perú, var í opinberri heimsókn í landinu. Á dagskránni var heimsókn í
Gloríu, flaggskip kólumbíska flotans.
Skömmu áður en Toledo átti að stíga um
borð fundust sextán kíló af kókaíni og tíu
kíló af heróíni í skipinu. Málið komst í fjölmiðla og baðst Alvar Uribe, forseti Kólumbíu, afsökunar. Það var kannski ekki
skrítið því Gloría var á leiðinni í kynnisferð
til Bandaríkjanna og Evrópu í þeim tilgangi
að bæta ímynd Kólumbíu.
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Saga af... Agli rakara

Aukablað
Fréttablaðsins

samur að sitja tveimur bekkjum fyrir aftan Egil rakara sem
var einn kunnastur allra
áhugamanna um fótbolta og
hann fylgdi KR að málum – af
heilum hug. KR atti þennan
dag kappi við eitthvert annað
lið, sem ég man ekki hvaða lið
var. Egill var orðheppinn maður og því var gaman að sitja
nálægt honum og heyra hvað
hann sagði um leikinn og
frammistöðu leikmanna. Leikmenn voru komnir inn á völlinn og dómarinn var við það að
fara að flauta til leiks þegar
nýr áhorfandi kom í stúkuna.
Sá var drukkinn. Þannig háttaði til að hann varð að ganga
framhjá sæti Egils til að komast í laust sæti í stúkunni. Þegar hann gekk framhjá Agli
nam hann staðar. Horfði
drukknum augum á Egil og
sagði: „Erritta ikki Egill
rrakarri.“
„Ég veit nú ekki hvor okkar
er rakari,“ svaraði Egill að
bragði.

kappi við úrvalslið Reykjavíkurliðanna. Það er skemmst frá
að segja að Englendingarnir
voru langtum betri og unnu
stórsigur, minnir að það hafi
verið 11-0. Þegar leikmenn
reykvíska kappliðsins settust
á bekkina í búningsskúrnum,
sárir og svekktir eftir leikinn,
sagði einn þeirra: „Þegar þeir
skoruðu
sjöunda
markið
fannst mér þetta vera orðið
vonlaust.“
Jæja, að sögu dagsins. Það
var stutt í leik og setið þétt í
stúku Melavallarins. Þó voru
nokkur sæti laus. Ég var held
ég ellefu ára og var svo lán-

Mikil mistök og skammsýni
var að jafna Melavöllinn og
mannvirkin þar við jörðu.
Mörg sagan varð til þar. Sumar eru geymdar með þjóðinni,
sögur um sigra og ósigra. Þeir
sem muna Melavöllinn eiga
ekki erfitt með að muna bárujárnsgirðingarnar
og
hin
mannvirkin. Muna marsana
sem heyrðust um hálfan vesturbæinn og miðbæinn áður en
kappleikir hófust. Áður en
lengra er haldið langar mig að
segja stutta sögu af ósigri. Ef
ég man rétt kom hingað til
keppni enska fótboltaliðið
Queens Park Rangers og atti

NÝJAR ÍSLENSKAR
ÞJÓÐSÖGUR

með Sigurjóni
SIGURJÓN M. EGILSSON sigurjon@frettabladid.is

um landbúnað
kemur út fimmtudaginn 28. apríl.

VERÐLAUNAKROSSGÁTAN
NR. 4

Í blaðinu verður meðal annars fjallað um helstu
greinar búskapar á Íslandi, þróun búskaparhátta, Landbúnaðarháskóla og samtök bænda .
Einnig verður farið á bæi og rætt við bændur
um landsins gagn og nauðsynjar.
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Leystu gátuna:

Þú gætir unnið DVD-diskinn Meðan ég sef
með hljómsveitinni Í svörtum fötum.

Hver var aðalsöngvari Led Zeppelin?
b) David Coverdale

g) Robert Plant

r) Robbie Robertson

Hvaða ár spilaði Led Zeppelin á Íslandi?
a) 1972

s) 1968
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Í sunnudagskrossgátu Fréttablaðsins eru gefnir
5 bókstafir sem á að færa inn í númeraða reiti.
Í dag er Æ til dæmis í reit merktum 18 og fer
þá Æ í alla aðra reiti með því númeri. R er í
reit númer 15 og fer í alla aðra reiti gátunnar
númer 15 o.s.frv. Til þess að leysa gátuna þarf
að finna út hvaða bókstafir eiga að standa í
auðu reitunum (bókstafirnir c, z, q og w eru
ekki notaðir). Þegar því verkefni er lokið er
hægt að finna lausnarorð gátunnar, sem er í
þetta sinn karlmannsnafn sett saman úr stöfum reita númer 2-9-30-32-5-4 (í þessari röð).*

í)1970

11

s)1975
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*Ráðning gátunnar birtist í blaðinu eftir tvær vikur.

Lausn nr. 2
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Leystu krossgátuna! Þú gætir unnið EPSON PhotoPC L410 myndavél
frá BT. 4.2 Milljón pixla stafræn vél
með 3x optical zoom og 3x digital
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Davíð Jóhannsson, Helga Skúladóttir og Stefán S. Benediktsson
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Vinningshafar krossgátunnar í síðustu viku voru:
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SMS skeytið kostar 99 krónur.
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32

9

30

H

Jónheiður Kristjánsdóttir, Snædís S. Aðalbjörnsdóttir, Halldór Þorvaldsson,
Sigurður Björnsson og Elvar Þór Steinarsson

9

Dregið verður næstkomandi fimmtudag kl. 12.
SMS-skeytið kostar 99 krónur.

) Mighty Rearranger

Vinningshafar í SMS-leik síðustu viku voru:

1

Lausnarorðið er hægt að senda inn með SMS-skeyti í númerið 1900. Dæmi um það hvernig SMS gæti litið út ef lausnarorðið væri Jón: þá sendir þú SMS sem segir:
JA LAUSN JON í númerið 1900.

f)1990

r) John Bonham
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Lausnarorð
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s) Gulli Briem
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u) Zep Again

i) Ringo Starr
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Hvað hét trommuleikari Led Zeppelin?
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Hvað heitir nýjasta plata fyrrum söngvara Led Zeppelin?
s) Rock’n Roll a
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Hvenær hætti Led Zeppelin störfum?
t)1980
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Dæmi: Lausnarorðið er páfinn. Þú sendir skeytið JA
MYND PAFINN í þjónustunúmerið 1900.

29

10

25

12

5

Merktu við rétt svör. Stafirnir fyrir framan hvert rétt svar
mynda lausnarorð sem þú sendir í þjónustunúmerið
1900.
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Hvað veist þú um Led Zeppelin?
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SMS-GÁTAN:
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Auglýsendur hafi samband við
Ámunda Ámundason, amundi@frettabladid.is,
sími 515 7580 eða 821 7514 .
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Vantar störf fyrir ófaglærða BLS. 2
Minna atvinnuleysi en í fyrra BLS. 2

Sólarupprás
REYKJAVÍK
AKUREYRI

Hádegi

Sólarlag

13.26
13.10

21.30
21.25

5.24
4.59

Svartsýnir stúdentar BLS. 2
Með fulla vasa af hugmyndum BLS. 8

Heimild: Almanak Háskólans

ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?

MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

Góðan dag!
Í dag er sunnudagur 24. apríl,
114. dagur ársins 2005.

STÖRF Í BOÐI
Heilsugæslulæknir
Aðstoðar rekstrarstjóri
Saumakona
Svæðisverkfræðingar
Gagnagrunnssérfræðingur
Verkamenn
Vélstjóri
Dagskrástjóri
Öryggisráðgjafi
Nýliðaþjálfari
Eftirlitsmaður uppsetningar
Viðskiptastjóri
Söluráðgjafi
Lestunarstjóri
Sumarstörf

SMÁAUGLÝSINGAR
byrja í dag á bls. 14

Flokkar & fjöldi
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Innkaupastjóri

Kristbjörg segir til mikilla bóta að hrossin séu mannvön þegar þau fara út.

Gaman að flytja hesta
Kristbjörg Eyvindsdóttir í Auðsholtshjáleigu í Ölfusi er hestakona af lífi og
sál og hefur áratuga þjónustu í útflutningi hesta.

Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar
Þú getur pantað
smáauglýsingar á
www.visir.is

Kristbjörg og eiginmaður hennar, Gunnar
Arnarson, voru meðal frumkvöðla að því að
senda hross út með flugvélum, ýmist í gámum með annarri frakt eða einstökum vélum.
„Til Norðurlandanna fara yfirleitt um 80
hross í hverri sendingu og þá er ekkert annað
flutt í þeirri vél,“ segir Kristbjörg og nefnir
Billund í Danmörku og Norköping í Svíþjóð
sem helstu flughafnir. Hún segir flogið með
hesta í reglulegu fraktflugi til Lúxemburgar,
möguleiki sé að opnast á slíkum flutningum
til Liege í Belgíu en til New York þurfi að
safna í sendingar, að lágmarki átta hrossum.
En hvernig skyldi hestunum líða þegar langferðin nálgast? „Þeir eru bara rólegir,“ segir
Kristbjörg. „Þetta eru hópdýr og íslenski

KÓPAVOGSBÆR
LINDASKÓLI
Aðstoðarskólastjóri
Staða aðstoðarskólastjóra við Lindaskóla í Kópavogi er laus til umsóknar.
• Leitað er eftir einstaklingi sem hefur
reynslu af kennslu.
• Viðkomandi einstaklingur þarf að búa yfir
góðum skipulagshæfileikum og vera
góður í samskiptum.
Lindaskóli er einsetinn skóli með 600
nemendur í 1. – 10. bekk.
Skólinn er vel búinn kennslutækjum og
starfsaðstaða er mjög góð.
Við skólann er unnið metnaðarfullt starf þar
sem lögð er áhersla á góða kennslu og góða
samvinnu skóla og heimila. Lindaskóli er
umhverfisvænn skóli og tekur þátt í verkefninu, „Skólar á grænni grein”.
Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
starfið.
Laun samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar sveitarfélaga.
Nánari upplýsingar gefur skólastjóri Gunnsteinn
Sigurðsson í síma 554-3900
eða 861-7100
Umsóknafrestur er til
1. maí 2005

Sjá ennfremur: www.kopavogur.is og www.job.is

hesturinn er taugasterkur.“ Hún segir hrossin ýmist tamin eða ótamin þegar þau fari úr
landi og telur að sum mættu vera ögn veraldarvanari. „Það væri óneitanlega til bóta, bæði
fyrir hrossin sjálf og þá sem meðhöndla þau,
ef þau væru mannvön og taumvön.“
Ýmiss konar vafstur er í kringum útflutninginn. Það þarf að safna upplýsingum, pappírum og gögnum, sækja hrossin vítt og breitt
um landið og koma þeim fyrir hér á höfuðborgarsvæðinu til frekari skoðunar. Gefinn
er út hestapassi sem dýralæknar fylla út og
fullt af öðrum pappírum þarf að fylgja hrossinu úr landi.
Ekki segir Kristbjörg hrossin fá að éta á
leiðinni enda sé þeim gefið vel áður en þau
leggi upp. Hún telur þau yfirleitt þola flutninginn vel enda séu þau oft komin undir
hnakk úti eftir stuttan tíma. „Þetta eru stólpagripir sem eru sjálfum sér og landinu til
sóma,“ segir hún og klappar klárunum blíðgun@frettabladid.is
lega.

LIGGUR Í LOFTINU

í atvinnu
Er foreldrahlutverkið hindrun í atvinnulífinu – jafnvel fyrir
pabba? er yfirskrift opins morgunverðarfundar sem Félagsfræðingafélag Íslands stendur fyrir
fimmtudaginn 28. apríl á Grand
hóteli í Reykjavík. Á málþinginu
munu þrír félagsvísindamenn kynna nýjar
rannsóknir sínar um
málefni fjölskyldunnar.
Fundurinn er öllum
opinn.

Aðalfundur Samtaka atvinnulífsins verður haldinn á Hótel
Nordica þriðjudaginn 3. maí og
hefst klukkan 14 með venjulegum aðalfundarstörfum.
Opin dagskrá hefst klukkan 15
með ræðu nýkjörins formanns
SA, en að því loknu ávarpar

fundinn Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra. Þá taka við umræður um áherslur atvinnulífsins
og framtíðarsýnina undir stjórn
Páls Magnússonar fréttastjóra
Stöðvar 2.

Umsókn Samorku
um að gerast aðili að
SA sem sjálfstætt aðildarfélag hefur verið samþykkt, en Samorka,
samtök raforku-, hitaog vatnsveitna, verður
þá 8. aðildarfélag SA og öll 38
aðildarfyrirtæki Samorku verða
jafnframt aðildarfyrirtæki SA.
Samtök atvinnulífsins fagna þessum nýju aðilum sem efla enn
stöðu samtakanna sem heildarsamtaka íslensks atvinnulífs.
atvinna@frettabladid.is

[

Leitað aðstoðar
Á vefsvæðum flestra stéttarfélaga eru upplýsingar sem geta nýst manni við
að leysa minni mál eða við hvern maður eigi að tala sé málið stærra.

]

Hvernig verður maður

Sjúkraliði?
Sjúkraliðar eru eftirsóttir starfskraftar
víða – ekki bara í sjúkrahúsunum heldur líka á öðrum stofnunum og læknastofum. Starf sjúkraliðans getur verið
mjög gefandi og auk þess er oft mögulegt að fá hlutastarf í faginum. Íslenskir
sjúkraliðar geta unnið á Norðurlöndunum og þar er oft auglýst eftir fólki.
Sjúkraliðar þurfa að hafa áhuga á fólki,
hafa hlýja framkomu og kunna að sýna
umhyggju.

þess eru lífsleikni, stærðfræði og íþróttir á námskránni. Sérgreinarnar eru
margar og þa má nefna félagsfræði,
heilbrigðisfræði, hjúkrunarfræði, líffæraog lífeðlisfræði, líkamsbeitingu, lyfjafræði, náttúrufræði, næringarfræði,
samskipti, sálfræði, siðfræði, skyndihjálp o.fl. Námið er eins og sést afar
fjölbreytt, auk þess sem nemendur fara
í verknám á heilbrigðisstofnunum.

NÁMIÐ

FRAMHALDSNÁM

Til að hefja nám á sjúkraliðabraut er
krafist grunnskólaprófs með viðunandi
árangri. Nemendur sem eiga meira nám
að baki geta fengið það metið til styttingar á náminu. Meðalnámstími á
sjúkraliðabraut er 3 ár í skóla, eða 6
annir, auk starfsþjálfunar í alls 16 vikur
– sem er launuð. Námið er 120 einingar og skiptist í almennar bókgreinar,
sérgreinar, verknám og starfsþjálfun.
Námið er að hluta lánshæft hjá LÍN.
Sjúkraliðanámið er viðurkennd starfsmenntun og hljóta nemendur löggildingu að námi loknu. Hægt er að læra til
sjúkraliða í Heilbrigðisskóla Fjölbrautaskólans við Ármúla, Fjölbrautaskólanum
í Breiðholti og víðar í fjölbrautaskólum.

Í Heilbrigðisskólanum í FÁ er hægt að
fara í tveggja anna framhaldsnám í
öldrunarhjúkrun. Inntökuskilyrði eru
sjúkraliðanám frá viðurkenndum skóla
auk fjögurra ára starfsreynslu sem
sjúkraliði.

HELSTU NÁMSGREINAR
Meðal almennra bóknámsgreina má
nefna íslensku, ensku og dönsku. Auk

SAGAN
Sjúkraliðanám var fyrst sett á stofn hérlendis árið 1965 að danskri fyrirmynd.
Námið fór fram á St. Jósefsspítalanum í
Reykjavík og á Fjórðungssjúkrahúsinu á
Akureyri. Námið var í þá daga 9 mánuðir og skiptist í bóklegt og verklegt
nám. Sjúkraliðaskóli Íslands var stofnaður árið 1975 en lagður niður árið
1990 þegar námið var flutt í Heilbrigðisskólann við Ármúla. Eins og fyrr sagði
eru sjúkraliðabrautir starfræktar víðar í
fjölbrautaskólum.

Iðandi mannlíf í göngugötunni. Skortur er á störfum í bænum fyrir ófaglært fólk. Myndin er úr safni.

Vantar vinnu fyrir venjulegt fólk
Atvinnuástand á Akureyri gæti
verið betra. Umsóknum um
sumarstörf hefur þó fækkað.
„Það hefur verið jöfn þróun í atvinnumálum á Akureyri undanfarið,“ segir Valgeir Magnússon,
ráðgjafi hjá Svæðisvinnumiðlun
Norðurlands eystra. „Það er ekki
mikil uppsveifla heldur er línan
meira flöt. Iðnaðarmenn ganga
þó ekki um atvinnulausir, þeir
sem verða útundan eru þeir sem
ekki eru sérhæfðir.“
Valgeir bendir á að iðnfyrirtæki hafi horfið úr bænum og
verksmiðjur verið lagðar niður.
„Það hefur ekki beint komið eitthvað í staðinn,“ segir Valgeir.
„Háskólanum fylgja vissulega
mörg störf en það eru ákveðnir
hópar sem verða alveg útundan.“
Aðspurður hvort fólk leiti

Nemar á sjúkraliðabraut Fjölbrautaskólans í Breiðholti í verklegri þjálfun.

Löðrungaður af viðskiptavini
Verslunarstarfsmenn eru reglulega fórnarlömb andlegra
árása frá „vondum“ viðskiptavinum samkvæmt nýrri rannsókn.
Rannsóknin var framkvæmd af
vefatvinnumiðluninni
Retail
Choice í Bretlandi og tóku átta
hundruð
verslunarstarfsmenn
þátt í henni. Næstum því allir
starfsmennirnir höfðu reglulega
lent í átökum við ókurteisa viðskiptavini.
Tveir af hverjum þremur
starfsmönnum hafði verið blótað
eða viðskiptavinir öskrað á þá. Í
einu tilviki varð viðskiptavinur
reiður þegar hann gat ekki komist
að hillu því eldri maður hafði

hnigið niður og þurfti að lífga
hann við. Í öðru tilviki þurfti öryggisvörður að fylgja starfsmanni úr vinnunni, því reiður viðskiptavinur beið eftir starfsmanninum fyrir utan verslunina. Einn
starfsmaður sagðist hafa verið
löðrungaður af konu þegar hann
rukkaði hana um þrjátíu krónum
meira en hann átti að gera.
Vefstjóri Retail Choice, John
Salt, hvetur viðskiptavini til að
íhuga hegðun sína ef þeir óska
þess að vera tekið vel. ■

fyrir sér annars staðar segir Valgeir ófaglærða oft ragari að
fara. „Þeir sem hafa menntun
reyna frekar fyrir sér annarstaðar, en hinir hlaupa í tímabundin störf sem losna og eru atvinnulausir þess á milli. Það
vantar hér stóran vinnustað,
venjuleg störf fyrir venjulegt
fólk. Hér sem annars staðar
gengur atvinnulífið mikið út á
samræmingu, fyrirtæki sameinast og hagræða og segja upp
fólki. Það er langt í frá allt svart
en við myndum gjarnan þiggja
fjölgun starfa í bænum,“ segir
Valgeir.
Umsóknir um sumarstörf á
Akureyri eru nú 490, en búist er
við að um það bil 270-290 störf
verði í boði.
Jónína Kristín Laxdal, launafulltrúi hjá Akureyrarbæ, segir
að umsóknum hafi fækkað um

Minna atvinnuleysi en í fyrra
ATVINNULEYSI Á FYRSTA ÁRSFJÓRÐUNGI 2005 VAR ÞRJÚ PRÓSENT SEM ÞÝÐIR AÐ
4.800 MANNS VORU ÁN VINNU SAMKVÆMT TÖLUM HAGSTOFU ÍSLANDS.
Atvinnuleysi meðal karlmanna var 3,4
prósent en 2,5 prósent hjá konum. Atvinnuleysi var mest meðal fólks á aldrinum 16 til 24 ára, eða 9,3 prósent. Á

Námsmönnum sem vinna með námi
fjölgaði á fyrsta ársfjórðungi en sú fjölgun
var einungis meðal kvenna.

sama tíma á síðasta ári mældist atvinnuleysi 3,1 prósent.
Á vinnumarkaðnum voru alls 160.600
manns sem jafngildir 79,8 prósenta atvinnuþátttöku. Atvinnuþátttaka karla var
82,7 prósent en kvenna 77 prósent.
Meðalfjöldi vinnustunda á fyrsta ársfjórðungi var 40,7 klukkustundir hjá
þeim sem voru við vinnu í viðmiðunarvikunni, 46,6 klukkustundir hjá körlum
en 34 klukkustundir hjá konum.
Fjöldi námsmanna sextán ára og eldri
var 39.400 á fyrsta ársfjórðungi og
unnu 59,6 prósent þeirra samhliða
námi. Námsmönnum sem vinna með
námi fjölgaði um 1.200 frá fyrsta ársfjórðungi 2004 og var sú fjölgun einungis meðal kvenna.

Skoskir nemendur vinna of mikið
NEMENDUR FÁ ÓKEYPIS ÞJÓNUSTU VERKALÝÐSFÉLAGANNA Í SKOTLANDI TIL
AÐ BÆTA ÚR VANDANUM.

Viðskiptavinir í verslunum geta oft verið ansi ókurteisir. Mynd er úr safni.

20% frá því í fyrra. „Við höfum
ekki skýringar á því og vitum
ekki hvort atvinnuástand er
betra í bænum en í fyrra. Það
vekur líka athygli að umsóknir
frá körlum eru helmingi færri
en hjá konum. Meðal starfa sem
eru í boði í sumar eru stöður við
Búsetudeild, sem eru sambýlin á
Akureyri, og dvalarheimilin.“
Að venju verður unglingum
boðið upp á unglingavinnu á Akureyri, en ef margir eru atvinnulausir eftir að störfum hefur verið úthlutað er sett í gang átaksverkefni.
„Við vitum ekki fyrr en líður á
sumarið hvort við hrindum af
stað átaksverkefni,“ segir Jónína
og tekur undir með Valgeiri að
þeir sem verst verði úti séu 17
ára unglingar, sem hafi litla sem
enga reynslu, og hinir sem ekki
hafi sérhæfingu. ■

Nemendur í Edinborg í Skotlandi sem
vinna hlutastarf með skóla fá sérstök
verkalýðskort afhent um þessar mundir
og er það hluti af tilraunaverkefni
verkalýðsfélaga og sambands nemenda
í landinu. Verkalýðskortið gerir það að
verkum að nemendur geta nýtt sér fjárhagslegan stuðning verkalýðsfélaga
sem og lögfræðiþjónustu og vona
verkalýðsfélögin að þetta verði til þess
að nemendurnir gangi í verkalýðsfélag
eftir útskrift.
Tilraunaverkefnið kemur í kjölfar þess
að vinnuálag nemenda er farið að
valda mönnum áhyggjum. Könnun sem
gerð var meðal 400 nemenda í febrúar
sl. leiðir í ljós að þriðjungur stúdenta í
Edinborg vinnur 20 stundir á viku eða

Margir nemendur þurfa að vinna mikið
með skóla til að eiga fyrir salti í grautinn.
Mynd er úr safni.

meira. Alls kváðust 69 prósent stúdentanna vera í vinnu með námi vegna fjárhagsörðugleika.

Nemendur í breskum háskólum búast
margir hverjir ekki við að fá vinnu eftir
útskrift. Mynd er úr safni.

Nemendur svartsýnir á að fá vinnu
TVEIR ÞRIÐJU NEMENDA SEM ÚTSKRIFAST ÚR BRESKUM HÁSKÓLUM Í
VOR EFAST UM AÐ FRAMBOÐ VINNU
SÉ NÆGILEGT.
Þessi svartsýna skoðun bresku háskólanemanna kemur fram í nýrri könnun
sem ríflega 16 þúsund stúdentar í þrjátíu skólum tóku þátt í. Það var fyrirtækið High Fliers Research sem gerði
könnunina.
Í niðurstöðum kemur fram að fjöldi
nemenda sem búast við vinnu eftir útskrift hafi hækkað aðeins frá fyrra ári
en er samt frekar lágur. Alls kvaðst 21
prósent hópsins þess fullviss að full
vinna biði að lokinni útskrift, 15 prósent bjuggust við því að hefja atvinnuleit að loknu námi og meira en helmingur nemendanna, eða 63%, taldi víst
að ekki væri nóg af störfum fyrir alla þá
sem útskrifast í vor.
Um 20 prósent sögðu að fá störf væru
í boði en 17 prósent héldu að það væri
nóg af vinnuframboði. Enn fremur
héldu útskriftarnemarnir að þeir myndu
þéna að meðaltali 19.800 pund á ári í
fyrstu vinnunni, fjórum prósentum
meira en í könnuninni í fyrra. Höfuðborg Englands, London, er enn aðaláfangastaður þriðjungs útskriftarnema.
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KÓPAVOGSBÆR
VATNSENDASKÓLI
Kennarastöður
Vatnsendaskóli er nýr skóli í Kópavogi sem
tekur til starfa næsta haust. Í skólastarfinu
verður lögð áhersla á fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám og rannsóknarog vettvangsnám. Gildi skólanámskrár verða
byggð á virðingu, vináttu, samvinnu og skapandi starfi.

Nemendur skólans verða í 1.- 4. árgangi.
Kennarar taka þátt í að þróa skólastarf sem
tekur mið af þörfum ólíkra einstaklinga,
vinna saman að skipulagi kennslu og útfærslu námskrár.
Leitað er að grunnskólakennurum með
eftirfarandi sérþekkingu:

6|OXIXOOWU~LtLQQUpWWLQJDGHLOG
9LêOHLWXPDêVDPYLVNXV|PXPRJîMyQXVWXOLSUXP
VWDUIVPDQQLWLODêJHJQDVWDUÀV|OXIXOOWU~DtLQQUpWWLQJD
GHLOG6WDUÀêIHOXUtVpUV|OXRJUiêJM|IWLOYLêVNLSWDYLQD
YDUêDQGLLQQUpWWLQJDURJK|QQXQîHLUUD9LêNRPDQGL
îDUIDêYHUDHOGULHQiUDKDIDVMiOIVW êYLQQXEU|Jê
RJYHUDYDQGYLUNXU
9LQQXWtPLYLUNDGDJDRJDêUDKYRUDKHOJL
8PVyNQDUH\êXEO|êHUDêÀQQDiZZZ,.($LVRJi
îMyQXVWXERUêL,.($WLOJUHLQDîDUIVWDUÀêVHPVyWWHUXP
,.($EìêXUXSSiIM|OEUH\WWRJOLIDQGLVWDUIVXPKYHUÀ
6WDUIVIyONLJHIVWW NLI ULWLODêYD[DtVWDUÀD[OD
iE\UJêRJYHUDPLNLOY JXUKOHNNXUtNUDIWPLNOX
RJ|UWYD[DQGLI\ULUW NL

• Byrjendakennsla
• Íþróttakennsla
• Náttúrufræði /raungreinar
• Listgreinar
• Sérkennsla
• Upplýsinga og tæknimennt

KÓPAVOGSBÆR
LINDASKÓLI
Aðstoðarskólastjóri
Staða aðstoðarskólastjóra við Lindaskóla í Kópavogi er laus til umsóknar.
• Leitað er eftir einstaklingi sem hefur
reynslu af kennslu.
• Viðkomandi einstaklingur þarf að búa yfir
góðum skipulagshæfileikum og vera
góður í samskiptum.
Lindaskóli er einsetinn skóli með 600
nemendur í 1. – 10. bekk.
Skólinn er vel búinn kennslutækjum og
starfsaðstaða er mjög góð.
Við skólann er unnið metnaðarfullt starf þar
sem lögð er áhersla á góða kennslu og góða
samvinnu skóla og heimila. Lindaskóli er
umhverfisvænn skóli og tekur þátt í verkefninu, „Skólar á grænni grein”.

Umsóknarfrestur er til 2. maí 2005. Ráðningarkjör eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ fyrir
grunnskóla. Karlar jafnt sem konur eru hvött til
að sækja um starfið. Upplýsingar gefur Guðrún
Soffía Jónasdóttir skólastjóri í síma 6900168,
netfang gsj@lisk.kopavogur.is Umsóknir með
upplýsingum um nám og fyrri störf berist til
Hannesar Sveinbjörnssonar netfang
hanness@kopavogur.is
á Skólaskrifstofu Kópavogs,
Fannborg 2,
200 Kópavogi.

Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
starfið.

Sjá ennfremur: www.kopavogur.is og www.job.is

Sjá ennfremur: www.kopavogur.is og www.job.is

Laun samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar sveitarfélaga.
Nánari upplýsingar gefur skólastjóri Gunnsteinn
Sigurðsson í síma 554-3900
eða 861-7100
Umsóknafrestur er til
1. maí 2005
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Bechtel International Inc. byggir álver á Reyðarfirði á vegum Alcoa. Fjarðaál er hannað og byggt í samstarfi við HRV sem samanstendur af nokkrum fremstu fyrirtækjum
á Íslandi á sviðinu, Hönnun, Rafhönnun og Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen.

Fagmenn óskast til starfa
við álversbygginguna á Reyðarfirði:
Verkstjóri

Innkaupastjóri/Afgreiðslustjóri

Verkstjórn við alla almenna byggingavinnu, t.d steypuvinnu. Minnst
fimm ára reynsla af byggingavinnu áskilin. Pólskukunnátta æskileg.
Upplýsingar gefur Audrey í síma 470 7494.

Sinnir störfum er lúta að gerð og meðferð pantana. Sér um forval
tilboðsgjafa, lista yfir tilboðsgjafa og greiningu tilboða, gengur frá
skuldbindingum og heldur utan um pantanir. Fylgir því eftir að birgjar
standi við afgreiðsluáætlanir. Starfsreynslu krafist. Upplýsingar gefur
Audrey í síma 470 7494.

Öryggisráðgjafi
Umsækjendur skulu hafa þekkingu á íslenskum öryggisreglum og
minnst fimm ára reynslu sem öryggisráðgjafar eða öryggisstjórar í fullu
starfi. Reynsla af byggingavinnu er áskilin og skírteini frá öryggis- og
slysavarnanámskeiðum (svo sem skyndihjálparnámskeiðum), ásamt
reynslu af þjálfun starfsmanna koma til góða. Pólskukunnátta æskileg.
Upplýsingar gefur Audrey í síma 470 7494.

Nýliðaþjálfari – Pólska
Starfið felur í sér þjálfun og kennslu í öryggis,- samskipta- og umhverfismálum. Mikilvægt er að viðkomandi geti tileinknað sér nýtt efni á ofan
nefndum sviðum, þýtt yfir á pólsku og komið efninu vel til skila til
starfsmanna. Haldgóð menntun og starfsreynsla nauðsynleg. Upplýsingar veitir Ragnheiður í síma 470 7595, netfang: rkristia@bechtel.com

Eftirlitsmaður uppsetningar
Ber ábyrgð á eftirliti með vinnuflokkum sem ráðnir eru til uppsetningar
á burðarvirkjum úr stáli og forsteyptum einingum (að 50 tonna þunga).
Hefur einnig eftirlit með samsetningarsvæðum og hífingu þungra hluta,
á afstillingu og herðingu bolta og á húðun þak- og veggklæðninga.
Umsækjendur skulu hafa að lágmarki fimm ára starfsreynslu.
Upplýsingar gefur Audrey í síma 470 7494.

Birgðastjóri
Ber ábyrgð á birgðastjórnaráætlun og sér um ìinnî- hluta
birgðameðferðar, þ.e. skilgreiningu, ákvörðun og magnmælingu, í því
skyni að gera innkaup sem hagstæðust. Stýrir framkvæmdamiðstöð
birgðameðferðar fyrir verkfræðivinnu, aðfangaöflun og byggingarvinnu.
Krafist er fyrri reynslu af birgðastjórn. Upplýsingar gefur Audrey í síma
470 7494.

Lagermaður
Birgðastýring utan framkvæmdasvæðis, þ.m.t. móttaka, geymsla og
afgreiðsla á hráefnum, neysluvöru og búnaði til verkefnisins, skráning
og innsláttur gagna, leiga á búnaði og aðstöðu til verkefnisins og eftirlit
með vörum á lager, geymslusvæðum og vinnustöðum. Upplýsingar
gefur Audrey í síma 470 7494.

Umsækjendur sem áhuga hafa og uppfylla þær kröfur
sem krafist er, eru vinsamlega beðnir um að skila
umsóknum á aðra hvora Ráðningarstofuna eða senda
til Audrey Byrns, netfang: axbyrns@bechtel.com.

Svæðisverkfræðingar (almennir og rafmagns-)
Vinna með iðnaðarmönnum og vera þeim til halds og trausts við verkið
og sjá til þess að tímaáætlun og tæknilegar og efnislegar kröfur til
verksins séu uppfylltar. Það felur í sér að koma að uppsetningu
verkáætlana, gera úttekt á hráefnum, sannreyna prófunarskilyrði verka,
gera prófanir, halda uppi eftirliti með útliti og afstöðu með því að nota
staðlaðar verklagsreglur Bechtel um breytingar og gera lokaúttekt á
uppsetningum til þess að tryggja að verkið standist þær kröfur sem
gerðar eru í skilgreiningu og hönnun. Leysa úr tæknilegum álitamálum
á svæðinu og gæðatengdum málum sem þeim kunna að fylgja, vinna
með hönnunarverkfræðingum að lausn þessara mála. Einnig að gefa
vikulega skýrslu um stöðu uppsetningarverka og nota til þess
sérstakan hugbúnað í eigu Bechtel. Krafist er reynslu af stórverkefnum.
Upplýsingar gefur Audrey í síma 470 7494.

Aðstoðareftirlitsmenn
Bera ábyrgð á eftirliti með vinnuflokkum sem ráðnir eru til starfa á
eftirfarandi sviðum:
Rafmagnsvinna – Þekking á uppsetningu raflagna (straumrásum,
köplum og rofum) nauðsynleg. Yfirsýn yfir bráðabirgðaorkukerfi, aðalspennuvirki, há- og lágspennudreifikerfi. Eftirlit með geymslusvæðum
fyrir raflagnaefni og tækjabúnað og eftirlit með flokkum sem vinna við
frágang há- og lágspennulagna.
Uppsetning – Reynsla af uppsetningu burðarvirkja úr stáli og stálklæðninga nauðsynleg. Umsækjandi þarf að hafa eftirlit með flokkum
sem vinna við uppsetningu á burðarvirkjum úr stáli og forsteyptum einingum. Einnig með samsetningarsvæðum og hífingu þungra hluta,
ásamt húðun á þak- og veggklæðningum.

Almenn jarðlagnavinna
Ábyrgð á frágangi jarðlagna á svæðinu (klóak, frárennsli, iðnaðarfrárennsli, neysluvatn, brunavarnir), þ.m.t. eftirlit með jarðvinnuflokkum
sem ganga frá rörum og brunnum, greftri og ofanímokstri. Einnig eftirlit með gæðum steypu, frágangi plast- (PVC) og stálröra og eftirlit með
frágangi og tækjavinnu undirverktaka. Pólskukunnátta æskileg.

Ráðningarstofa
Bechtel
Búðareyri 25
730 Reyðarfirði

Ráðningarstofa
Bechtel
Suðurlandsbraut 4
108 Reykjavík

Upplýsingar um verkefnið er að finna á heimasíðu Bechtel, www.fjardaalproject.is
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Störf í grunnskólum
Reykjavíkur
Borgaskóli, sími 577 2900, frá hausti 2005
Tónmenntakennsla og kórstjórn.
Heimilisfræðikennsla, afleysing frá 15. ágúst til15. október.
Stuðningsfulltrúi, 75% staða.

Grandaskóli, sími 561 1400, frá hausti 2005
Umsjónarkennsla.
Stuðningsfulltrúi.

Hagaskóli, sími 535 6500, laust nú þegar
Baðvarsla drengja í íþróttahúsi, fullt starf.
Starfsmaður skóla.

Hamraskóli, sími 567 6300, frá hausti 2005
Tónmenntakennsla, 1/2-2/3 staða.
Tæknimennt, smíðar, 2/3 staða.
Sérkennsla í námsveri.

Háteigskóli, sími 530 4300
Umsjónarkennsla, í 5. bekk 80-100% staða.
Afleysing til áramóta v/barnsburðarleyfis, íslenskukennsla
í 9. bekk og enskukennsla í 5. og 6. bekkjum, 70-100% staða.

Víkurskóli, sími 545 2700, laust nú þegar
Skólaliði, fullt starf.

Öskjuhlíðarskóli, sími 568 9740
Sérkennsla. Leitað er að kennara sem hefur framhaldsnám
í sérkennslufræðum og reynslu af kennslu fatlaðra barna og
unglinga.
Upplýsingar veita skólastjórar, aðstoðarskólastjórar eða aðrir
tilgreindir í viðkomandi skólum. Umsóknir ber að senda til
viðeigandi skóla. Laun samkvæmt kjarasamningum Reykjavíkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Nánari upplýsingar um
laus störf, umsóknarfrest og grunnskóla Reykjavíkur er að finna
á netinu.

www.grunnskolar.is

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

KÓPAVOGSBÆR
VATNSENDASKÓLI
Kennarastöður
Vatnsendaskóli er nýr skóli í Kópavogi sem
tekur til starfa næsta haust. Í skólastarfinu
verður lögð áhersla á fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám og rannsóknarog vettvangsnám. Gildi skólanámskrár verða
byggð á virðingu, vináttu, samvinnu og skapandi starfi.

Nemendur skólans verða í 1.- 4. árgangi.
Kennarar taka þátt í að þróa skólastarf sem
tekur mið af þörfum ólíkra einstaklinga,
vinna saman að skipulagi kennslu og útfærslu námskrár.
Leitað er að grunnskólakennurum með
eftirfarandi sérþekkingu:
• Byrjendakennsla
• Íþróttakennsla
• Náttúrufræði /raungreinar
• Listgreinar
• Sérkennsla
• Upplýsinga og tæknimennt
Umsóknarfrestur er til 2. maí 2005. Ráðningarkjör eru samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ fyrir
grunnskóla. Karlar jafnt sem konur eru hvött til
að sækja um starfið. Upplýsingar gefur Guðrún
Soffía Jónasdóttir skólastjóri í síma 6900168,
netfang gsj@lisk.kopavogur.is Umsóknir með
upplýsingum um nám og fyrri störf berist til
Hannesar Sveinbjörnssonar netfang
hanness@kopavogur.is
á Skólaskrifstofu Kópavogs,
Fannborg 2,
200 Kópavogi.

Sjá ennfremur: www.kopavogur.is og www.job.is

Foldaskóli
Sérkennari við far-sérdeild
Laus er til umsóknar, fyrir næsta skólaár, staða
sérkennara/fagaðila við sérhæfða far-sérdeild
vegna barna með atferlis- og geðraskanir.
Um er að ræða tilraunaverkefni sem hófs síðast liðið
haust. Deildin þjónar grunnskólum borgarinnar í
Grafarvogi og á Kjalarnesi.
Nánari upplýsingar um starfið veita Kristinn Breiðfjörð,
skólastjóri og Hildur Harðardóttir, umsjónarmaður deildarinnar í
síma 540 7600. Skriflegar umsóknir sendist í Foldaskóla,
Logafold 1, 112 Reykjavík. Umsóknarfrestur er til 20. maí nk.
Laun samkvæmt kjarasamningi LN og KÍ.

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

Óskum eftir öflugum sölumönnum
í úthringiverkefni 2 - 4 kvöld í viku.
Greitt er fast tímakaup ásamt
árangurstengdum bónus.
Nánari uppl‡singar veitir Hrannar
Arnarsson í síma 696 9043.
Umsókni me› ferilskrá sendist á
hrannar.arnarsson@365.is

Vantar þig
aukavinnu?
365 er öflugasta fjölmiðlafyrirtæki landsins sem starfar á íslenskum ljósvaka- og prentmarkaði.

Árskóli á Sauðárkróki
getur bætt við sig áhugasömum
kennurum skólaárið 2005-6
sem eru tilbúnir að taka þátt í okkar metnaðarfulla
skólastarfi. Um er að ræða umsjónarkennslu á yngsta
stigi, kennslu í ensku, tónmennt, smíðum, handmennt
og sérkennslu.
Nánari upplýsingar veita skólastjórnendur í síma:
455 1100 / 822 1141 og 822 1142
Umsóknarfrestur er til 10. maí.
Heimasíða skólans: http://www.arskoli.is
Í Árskóla eru um 470 nemendur í 1.-10. bekk. Skólinn er einsetinn
og að hluta til endurbyggður, en starfar í tveimur skólahúsum.
Í skólanum er ágætlega búin sérdeild og einnig er aðstaða í tölvu- og
upplýsingatækni með því besta sem gerist í grunnskólum.
Við skólann er skólavistun fyrir nemendur í 1. – 3. bekk.
Síðastliðin ár hafa starfsmenn skólans unnið að sjálfsmati eftir
skosku kerfi sem aðlagað hefur verið að íslenskum aðstæðum og
nefnist „Gæðagreinar“. Skólinn vinnur einnig eftir Olweusaráætluninni. Sauðárkrókur býður upp á góða þjónustu, öflugt íþróttastarf,
leikskóla og fjölbrautaskóla.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands

KÓPAVOGSBÆR

Heilsugæslustöð Selfoss
Heilsugæslulæknir!
Staða heilsugæslulæknis við Heilbrigðisstofnun Suðurlands er laus til umsóknar strax. Um er að ræða 100%
stöðu við heilsugæslustöðina á Selfossi. Umsækjandi hafi
viðurkenningu sem sérfræðingur í heimilislækningum.
Laun eru samkvæmt úrskurði kjaranefndar. Umsóknafrestur er til 2. maí n.k. Við mat á umsóknum verður lagt mikið
upp úr eiginleikum sem lúta að samstarfi og sveigjanleika,
skipulögðum og sjálfstæðum vinnubrögðum og hæfni í
samskiptum.
Á heilsugæslustöðinni á Selfossi starfa 6 læknar og með
þessari ráðningu er verið að styrkja dagþjónustu skjólstæðinga með viðbótarráðningu læknis. Vaktþjónusta er
sameiginleg á þjónustusvæðum heilsugæslustöðvanna á
Selfossi, Hveragerði og Þorlákshöfn og er vaktstöðin á Selfossi.
Nánari upplýsingar veitir lækningaforstjóri, Óskar Reykdalsson, í síma 482-1300 og 868-1488 eða Egill Rafn Sigurgeirsson, yfirlæknir, í síma 482-1300 og 868-9832.
Umsóknum skal skila á viðeigandi eyðublöðum, sem fást
á skrifstofu landlæknis, til lækningaforstjóra eða yfirlæknis
heilsugæslustöðvar Selfoss.
Heilbrigðisstofnun Suðurlands var stofnuð 1. sept. 2004 við sameiningu heilsugæslustöðva á Suðurlandi og Heilbrigðisstofnunarinnar á Selfossi. Þjónustusvæði hinnar nýju stofnunar nær til um
17000 íbúa á Suðurlandsundirlendinu.
Um er að ræða 8 heilsugæslustöðvar, eitt sjúkrahús á Selfossi með
55 súkrarúm , auk þess sem stofnunin rekur Réttargeðdeildina á
Sogni í Ölfusi.
Alls eru um 200 stöðugildi við Heilbrigðisstofnun Suðurlands.

LINDASKÓLI
Aðstoðarskólastjóri

Ris ehf. óskar eftir
kranamönnum til framtíðarstarfa.

Staða aðstoðarskólastjóra við Lindaskóla í Kópavogi er laus til umsóknar.

Umsóknareyðublöð eru á heimasíðu
fyrirtækisins www.risehf.is.

• Leitað er eftir einstaklingi sem hefur
reynslu af kennslu.
• Viðkomandi einstaklingur þarf að búa yfir
góðum skipulagshæfileikum og vera
góður í samskiptum.
Lindaskóli er einsetinn skóli með 600
nemendur í 1. – 10. bekk.
Skólinn er vel búinn kennslutækjum og
starfsaðstaða er mjög góð.
Við skólann er unnið metnaðarfullt starf þar
sem lögð er áhersla á góða kennslu og góða
samvinnu skóla og heimila. Lindaskóli er
umhverfisvænn skóli og tekur þátt í verkefninu, „Skólar á grænni grein”.
Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um
starfið.
Laun samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launanefndar sveitarfélaga.
Nánari upplýsingar gefur skólastjóri Gunnsteinn
Sigurðsson í síma 554-3900
eða 861-7100
Umsóknafrestur er til
1. maí 2005

Sjá ennfremur: www.kopavogur.is og www.job.is

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

Varmalandsskóli í Borgarfirði
Varmalandsskóli auglýsir eftir kennurum
til að starfa við skólann.
Okkur vantar kennara til þess að annast kennslu:
•
•
•
•

íþróttir og útivist í 1. – 10. bekk,
íslenska, samfélagsfræði og stærðfræði á
unglingastigi,
sér- og stuðningskennsla,
önnur almenn kennsla.

Líttu inn á heimasíðu skólans www.varmaland.is.
Þar finnur þú ýmsar góðar og gagnlegar upplýsingar
um skólann og skólastarfið.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Upplýsingar gefur Flemming Jessen,
sími 4301502 / 4350170 / 8401520
netf. fjessen@varmaland.is
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Steypustöðin ehf
Steypustöðin ehf er framsækið þjónustu og framleiðslufyrirtæki sem skapar ásamt viðskiptavinum sínum verðmætar
gæðalausnir.

Lager
Vegna góðrar verkefnastöðu vantar okkur að bæta
við starfsmann á lager okkar í Hafnarfirði. Starfið felst
í almennum lagerstörfum við hellur, steina og forsteyptar einingar. Umsækjandi þarf að hafa lyftarapróf og gott að hafa meirapróf.
Um er að ræða fullt starf. Vinnutími getur bæði orðið
langur og breytilegur.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist aðeins í tölvupósti á
netfangið inger@steypustodin.is.
Umsóknarfrestur er til föstudagsins 29. apríl.
Umsækjandi þarf að hafa vilja til að taka þátt í
þróttmikilli og metnaðarfullri starfssemi okkar þar
sem öryggi, þjónusta og vörugæði eru í fyrirrúmi.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Geðlæknir
Laus er staða geðlæknis við Heilbrigðisstofnun Suðurlands.
Unnið er að mótun geðlæknisþjónustu við stofnunina og er
hlutverk nýs geðlæknis m.a. að taka þátt í þeirri mótun.
Geðlæknisþjónustan lýtur að þvi að vera hluti af heilbrigðisþjónustu við fanga í fangelsinu á Litla – Hrauni og við vistmenn á réttargeðdeildinni á Sogni. Einnig er ætlunin að veita
almenna geðlæknisþjónustu við íbúa Suðurlands.
Nánari upplýsingar veitir Óskar Reykdalsson, lækningaforstjóri,
í síma 482 1300.
Umsóknarfrestur er til 1. maí nk.
Við mat á umsóknum verður lagt mikið upp úr eiginleikum
sem lúta að samstarfi og sveigjanleika, skipulögðum og sjálfstæðum vinnubrögðum og hæfni í samskiptum.
Umsóknum skal skila á viðeigandi eyðublöðum, sem fást á
skrifstofu landlæknis, til framkvæmdastjóra Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, v / Árveg, 800 Selfoss.
Heilbrigðisstofnun var stofnuð 1. sept. sl. við sameiningu heilsugæslustöðva á
Suðurlandi og Heilbrigðisstofnunarinnar á Selfossi. Þjónustusvæði hinnar nýju
stofnunar nær til um 17.000 íbúa á Suðurlandsundirlendinu. Um er að ræða 8
heilsugæslustöðvar, eitt sjúkrahús á Selfossi með 55 sjúkrarúm, auk þess sem
stofnunin rekur Réttargeðdeildina á Sogni í Ölfusi. Alls eru um 200 stöðugildi
hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands.

Hjá okkur er mikið að gera!
Flísabúðin leitar að duglegum, ábyrgum og sjálfstæðum
einstaklingi til starfa í verslun okkar við Stórhöfða 21.
Umsækjendur þurfa að hafa ríka ábyrgðarkennd, góða þjónustulund, vera jákvæðir, stundvísir og geta unnið undir miklu álagi.
Vinnutími er frá 9-18 virka daga og laugardaga 10-14.
Lokað er á laugardögum 1. júní til 1. september.

Umsóknir sendist á flis@flis.is
Öllum umsóknum verður svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál.
Flísabúðin hefur verið rekin undir því nafni frá 1983, byrjaði í Kópavogi og hét þá
Víkurbraut en var frá upphafi auglýst og rekin undir nafni Flísabúðarinnar. Við
eigendaskipti 1988 var Flísabúðin hf. stofnuð . Í dag er hún staðsett við Stórhöfða
21 í Reykjavík. Flísabúðin bíður upp á hágæða flísar á góðu verði og alla þjónustu
sem við kemur flísalögn. Baðtæki og sturtuklefar hafa svo bæst í flóruna á
undanförnum árum. Þjónusta, gott vöruúrval og vandaðar vörur eru það sem
Flísabúðin er hvað stoltust af.

8

ATVINNA

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Leikskólar
Hlíðarberg

Grunnskólakennari.
Við Brúarásskóla er laus
kennarastaða skólaárið 2005-2006.
Brúarásskóli er samkennsluskóli fyrir nemendur
í 1.-10.b., 23 km norðan við Egilsstaði. Í skólanum
er vinna hafin við sérstaka stefnumótun í kennslu
list- og verkgreina ásamt íþróttum og heilsurækt,
sem miðar að því að auka veg þessara námsgreina
til muna. Afar gott og heimilislegt andrúmsloft er
ríkjandi og vinnuaðstaða er jafnframt góð.

(s. 565 0556, hlidarberg@hafnarfjordur.is)

Matreiðslumaður/matráður
óskast til starfa nú þegar.
Hlíðarberg er fjögurra deilda
leikskóli með 100 börn og
30 starfsmenn.
Um laun og kjör fer eftir samningum viðkomandi
stéttarfélags. Allar upplýsingar gefur Ólafía
Guðmundsdóttir, leikskólastjóri.
Umsóknarfrestur er til 28. apríl.

Kennslugreinar eru:
Almenn kennsla á miðstigi.
Tungumál og samfélagsfræði.
Íþróttir.
Við leitum að kraftmiklum og skapandi kennara
sem hefur kjark og dug til að reyna nýja hluti. Í
boði er nýtt og glæsilegt íbúðarhúsnæði á staðnum.

Umsóknarfrestur er til 10. maí 2005.
Allar nánari upplýsingar veitir Magnús Sæmundsson
skólastjóri í síma 4700793/4711047 eða í netfangi
magnuss@egilsstadir.is

Málningarþjónusta Ingimundar Einarssonar ehf.

Málarar

Trésmiðir – verkamenn
óskast
Trésmiðum vönum uppsetningu á steypueiningum og verkamenn í ýmis verk. Staðsetning í
Hafnarfirði og á Selfossi. Upplýsingar um störfin
gefur Svanur í síma 893-1901.
Umsóknarform á www.leigulidar.is
Leiguliðar, Fossaleyni 16, 112 Rvk.

Óska eftir að ráða faglærða málara til starfa
á höfuðborgarsvæðinu.
IE ehf er framsækið og vaxandi þjónustufyrirtæki í málaraiðn. Fyrirtækið leitast við að vera í fararbroddi með fjölbreytta og viðtæka þjónustu, sem krefst fagmennsku.

Saumakona

Fyrirtækið leitar að áhugasömum og traustum málurum sem
vilja taka þátt í spennandi verkefnum með okkur.
Fyrirtækið bíður upp á hvetjandi starfsumherfi þar sem
starfsmenn eru hvattir til að taka ábyrgð og sýna frumkvæði.

Saumakona óskast til starfa til skemmri
eða lengri tíma. Þarf að vera vön fatasaum
og geta hafið störf sem fyrst.

Áhugasamir geta skráð sig á rafrænu formi undir atvinna í boði með
því að fara inn á heimasíðu fyrirtækisins www.malari.is

Upplýsingar í síma 822 1778 virka daga
frá 14:00 til 18:00.

Vaknar með fulla vasa af hugmyndum

„Hugmyndasmiður er sá sem er
oftast ábyrgur fyrir hugmyndum
sem verða að auglýsingum. Ég
sem hugmyndasmiður þarf að
kynna mér viðfangsefnið og viðskiptavininn mjög vel og koma
síðan með skemmtilega hugmynd
sem ég kynni viðskiptavininum.
Oftast ræður viðskiptavinurinn í
hvaða miðlum auglýsingin birtist
en ég kynni líka fyrir honum
skemmtilega miðla sem hægt er
að nýta sér og sem vekja athygli
almennings,“ segir Daníel.
„Þegar auglýsingin er gerð
byrjar ferlið á því að viðskiptavinur talar sig saman með markaðsráðgjafa í sínu fyrirtæki.
Markaðsráðgjafi talar síðan við
„creative director“ hjá auglýsingastofunni sem er eins konar
hönnunar- eða hugmyndastjóri.
Ég sest síðan niður með hönnuði
og yfirmanni mínum og við
ákveðum hvaða leið sé sniðugast
að fara og „brainstormum“ aðeins eins og það er kallað. Því
næst kynnum við grófar hugmyndir og nokkrar leiðir fyrir
viðskiptavininum og sýnum honum skissur að auglýsingum. Við-

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Daníel Freyr Atlason er 28
ára hugmyndasmiður hjá Íslensku auglýsingastofunni.
Það liggur í hlutarins eðli að
hann smíðar hugmyndir í auglýsingar en það getur bæði
verið erfitt og gríðarlega
skemmtilegt.

Daníel hefur náð góðum árangri í fagi sínu þrátt fyrir stuttan starfsaldur en hann hefur unnið hjá Íslensku auglýsingastofunni í rúmt ár.

skiptavinurinn segir okkur síðan
hvaða leið honum líkar best og þá
tekur framleiðslustigið á auglýsingunni við,“ segir Daníel en
hann lumar á ýmsum aðferðum
við að fá góðar og frumlegar hugmyndir. „Þegar ég fæ verkefni þá
sit ég fyrir framan tölvuna, les
tímarit eða horfi út í loftið og
reyni að fá sniðuga hugmynd. Ég
geng líka með bók í vasanum og

skrifa oft hjá mér eitthvað sem
ég sé. Ég á því lager af hugmyndum sem hægt er að tvinna saman
við eitthvað annað.“
Stundum þarf Daníel aðeins að
ýta við ímyndunaraflinu. „Stundum fæ ég mér í glas og daginn eftir vakna ég með fulla vasa af
servíettum með skissum og hugmyndum sem ég skil ekkert í,“
segir Daníel og hlær en nokkrar

auglýsingar hans hafa orðið til
þannig. „Mér finnst ekkert af því
ef ég er alveg strand að fara á
barinn eftir vinnu og fá mér einn
eða tvo bjóra. Það losar um eitthvað og þá flæða hugmyndirnar
yfir mig.“
„Stundum eru kröfur viðskiptavinarins mjög skrýtnar og
það er líklegast það sem er erfiðast við starfið. Ég er líka alltaf í

vinnunni. Þegar ég leggst upp í
rúm á kvöldin þá hugsa ég um einhverjar hugmyndir að auglýsingu
eða hugsa um leiðir til að klippa
auglýsingu sem ég er nýbúinn að
taka,“ segir Daníel sem á hugmyndina í auglýsingum eins og 1
sími hjá OgVodafone þar sem
stúlka sést ferðast með síma um
fjölbýlishús og rífa símasnúruna
með sér, Gulla frænka hjá OgVodafone og fótboltaauglýsingin
fyrir Landsbankann en þess má
geta að Daníel fékk þrjár tilnefningar fyrir auglýsingar sínar á
ÍMARK hátíðinni í ár.
En hvað lærir maður eiginlega til að verða hugmyndasmiður? „Ég hef eiginlega ekki hugmynd. Ég er menntaður auglýsingafræðingur frá London College of Communication sem er
mjög virtur skóli. Þar lærði ég
hugmyndafræðina á bak við auglýsingagerð en ekki grafísku
hliðina þar sem ég er frekar lélegur á tölvur. Ég lærði meðal
annars um kaupendahegðun, aðferðarfræði og höfundarétt. Þar
lærði ég ágætis grunn en ég held
að það sé ekki hægt að læra að
verða hugmyndarsmiður. Þetta
snýst mikið um sjálfstraust og
maður verður að þora að segja
það sem manni finnst. Síðan verð
ég alltaf að vera á tánum og
fylgjast með nýjustu trendunum,“ segir Daníel sem dreymir
um að komast að hjá stórri auglýsingastofu í London, Amsterdam eða jafnvel New York á
næstu árum.
lilja@frettabladid.is
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TILKYNNINGAR

Tónmenntaskóli
Reykjavíkur

Innritun nýrra nemenda fyrir
skólaárið 2005-2006 stendur yfir.
Innritaðir eru:
1. Nemendur fæddir 1999 (6 ára) í Forskóla I
2. Nemendur fæddir 1998 (7 ára) í Forskóla II
3. Nemendur á aldrinum 8-10 ára sem eru teknir
beint í hljóðfæranám, án undangengins forskólanáms.
Hægt er að komast að á eftirfarandi hljóðfæri:
• Málmblásturshljóðfæri, þ.e. trompet, básúnu,
barytón, horn og túbu.
• Tréblásturshljóðfæri, þ.e. þverflautu, klarinett,
saxófón og fagott.
• Strengjahljóðfæri, þ.e. fiðlu, selló og gítar.
Einnig er til takmarkað pláss á píanó, harmoníku og
ásláttarhljóðfæri.
Einnig er innritað í fiðluforskóla (5 – 6 börn)
Skrifstofa skólans á Lindargötu 51 er opin frá kl.
12:30-17:00 virka daga. Síminn er 562-8477. Það
skal tekið fram að nauðsynlegt er fyrst að skrá nemendur í skólann með því að hafa samband við skrifstofuna.
Til að tryggja endanlega að innritun sé frágengin er
nauðsynlegt að innrita nemandann einnig í Rafræna
Reykjavík á heimasíðunum www.reykjavik.is. eða
www.grunnskolar.is

Skólastjóri.

Byggðakvóti
Aðalfundur Svarfhólsskógar

TILKYNNINGAR

Aðalfundur Svarfhólsskógar, félags eigenda eignarlóða undir sumarbústaði í Svarfhólsskógi, Hvalfjarðarstrandahreppi, verður haldinn þriðjudaginn
27. apríl 2005 kl. 20.00 í veitinahúsinu Gafl-Inn,
Dalshrauni 13, Hafnarfirði.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundastörf skv. lögum félagsins.
Stjórn Svarfhólsskógar
Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Reykjavík
Grundartangi
Akranes
Borgarnes

Hjúkrunarfræðingar
Fulltrúaþing Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga
verður haldið 9.-10. maí n.k. á Grand Hóteli
í Reykjavík. Allir félagsmenn eiga rétt til setu
á fulltrúaþingi með málfrelsi og tillögurétt.
Atkvæðisrétt hafa fulltrúar í stjórn
og kjörnir fulltrúar svæðisdeilda.
Stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga

Útboð
Faxaflóahafnir sf óska eftir tilboðum í verkið,
Gamla höfnin, Norðurbakki - 1. áfangi Yfirborðsfrágangur og veitukerfi.
Verkið felst í frágangi á burðarlagi og malbikun á
hafnarbakka. Þá skal verktaki leggja fráveitulagnir,
vatslögn, snjóbræðslulögn, hitaveitu- og ídráttarrör
fyrir rafdreifikerfi. Ennfremur steypa rafmagnsbrunna
og undirstöður fyrir þjónustuhús og ljósamöstur.
Helstu magntölur eru:
Gröftur.....................................
3.500 m³
Púkkfylling...............................
3.100 m³
Ídráttarrör f. rafdreifikerfi.........
3.800 m
Snjóbræðslurör........................
4.500 m
Malbik...................................... 1.100 tonn
Steypa.....................................
46 m³
Útboðsgögn verða seld á skrifstofu Hönnunar að
Grensásvegi 1, 108 Reykjavík frá og með
þriðjudeginum 26. apríl n.k. á 5.000 kr hvert eintak.
Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn
10. maí n.k. kl. 11.00.

ÚTBOÐ

Vélvirki – vélstjóri
Viljum ráða mann sem hefur góða
þekkingu og reynslu í viðgerðum og viðhaldi á vökva- og rafkerfum vinnuvéla.
Vinnustaður í Kárahnjúkum og á Reyðarfirði

Bæjarstjórn Bolungarvíkur auglýsir hér
með eftir umsóknum um byggðkvóta í
Bolungarvík fiskveiðiárið 2004 – 2005.
Byggðakvótanum verður úthlutað samkvæmt
reglum sem bæjarstjórn Bolungarvíkur hefur
sett og hafa verið samþykktar af Sjávarútvegsráðuneytinu og auglýstar í samræmi við
ákvæði reglug. ráðuneytisins nr. 960/2004.
Úthlutunarreglur má nálgast á vef Bolungarvíkurkaupstaðar www.bolungarvik.is, á bæjarskrifstofunum Aðalstræti 12 Bolungarvík og á
hafnarvoginni í Bolungarvík.
Umsóknarfrestur um byggðakvótann er til og
með 13. maí n.k. og skal umsóknum skilað í
lokuðu umslagi merk „Bolungarvík – Byggðakvóti 2005“ á bæjarskrifstofu Bolungarvíkur
fyrir kl. 15:00 þann dag.
Þegar bæjarstjórn hefur lokið umfjöllun sinni
um umsóknir gerir hún tillögu til ráðuneytisins
um endanlega skiptingu aflaheimilda milli einstakra báta/skipa. Fallist ráðherra á tillögur
bæjarstjórnar felur ráðuneytið Fiskistofu að
skipta aflaheimildum í samræmi við þær.
Bolungarvík 22. apríl 2005
Einar Pétursson
Bæjarstjóri

Tölvukunnátta æskileg.
Upplýsingar veittar í síma 892-0067
Umsóknir berist skrifstofu Drangahrauni 7 eða
í gegnum heimasíðu www.sudurverk.is

TIL SÖLU

Gjafavöruverslun til sölu
Þekkt gjafavöruverslun til sölu.
Er ekki í rekstri sem stendur.
Upplýsingar í síma 660 3540.
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[ opin hús ]
BALDURSGATA 12 - OPIÐ HÚS

Hamraborg 20A • 200 Kópavogur
www.husalind.is
Sími 554 4000 • Fax 554 4018
Email: husalind@husalind.is
Sveinbjörg B. Sveinbjörnsd., löggiltur

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

OpiðÁhús í dag
Kl. 14–15

Opið hús sunnudaginn 24. apríl í
Básbryggju 1 íbúð á 2. hæð

Góður fjárfestingarkostur

í

BÁSBRYGGJA - 110 RVK. Góð 3ja herb. íbúð í Bryggjuhverfinu
með sér geymslu og sér bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi. Olníuborið
legu og
viðhaldslitlu
húsiAllar
með
góðum eru
leigusamning.
eikarparket
á gólfum.
innréttingar
úr öli og ná
upp í Ákvílandi
loft. Góð eign
stað.
Verð 24 millj.
eruá góðum
14 millj.
í góðu láni
VERÐ 20,9 millj.
NánariAkkurat,
uppl. verður á staðnum á
Gunnar Ólason, sölufulltrúi
Viggó Sig. milli
sími 14:00
: 594-5050
– 15:00/ 824-5066
e-mail : viggo@akkurat.is
GSM: 694-9900
eða gunnar@akkurat.is

Hamraborg 38

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Gott
flísalagt baðherbergi og fallegt eldhús. Tvö góð herbergi og rúmgóð og björt stofa. Parket og flísar á gólfum. Björt og falleg sameign. Verð 18,5 millj. Jón verður á staðnum milli kl. 15 og 16.

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

fasteignasala

hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson
lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjóri

4ra herb. Íbúð ásamt stæði í bílageymslu.
Glæsileg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð(frá bílageymslu, frá torgi 2. hæð) í nýlega gegnumteknu fjölbýli á þessum
eftirsótta stað í miðbæ Kópavogs ásamt stæði í opinni bílageymslu.
Parket og flísar á gólfum. Stórar vestur-svalir með glæsilegt útsýni.
Geymsla er á hæðinni. Íbúðin er laus strax. Fullbúin með nýjum
ljósum og álrimlagardínum (tilbúin til innflutnings). Óskað er
eftir tilboðum í eignina. Starfsmenn Húsalindar sýna íbúðina í
dag sunnudag frá kl. 14:00 - 15:00

VITASTÍGUR 3 – EFSTA HÆÐ

GARÐHÚS 12 – M.BÍLSKÚR

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL.14 OG 16.

OPIÐ HÚS MILLI KL. 14 OG 16

www.draumahus.is

ÍBÚÐ FYRIR ELDRI BORGARA
Í ÞJÓNUSTUKJARNA

24.900.000
Mjög góð 2ja herb. 65,6 fm íbúð á 3. hæð í frábæru lyftuhúsi sem tengt er
þjónustukjarna. Þar er m.a. að finna heilsugæslustöð, matstofu, tómstundir, hárgreiðslustofu o.m.fl. Í íbúðinni eru góðar beyki innréttingar og
á gólfum er eikarparket.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15:00 – 15:30
AÐ VESTURGÖTU 7 101 RVK.
Ingibjörg Guðmundsdóttir á bjöllu.
Draumahús ehf – Brynjólfur Hjartarson hdl. og Sigurður J. Sigurðsson,
löggiltir fasteignasalar. - Mörkinni 1, 108 Reykjavík
Sími 530 1800 - Fax: 530 1801 - draumahus@draumahus.is - www.draumahus.is

Bæjarlind 6 • 201 Kópavogur
Sími: 575 8800 • Fax: 575 880

Þín sala
- þinn
sparnaður

Mikið endurnýjuð 94 fm efsta hæð í eldra steinhúsi við
Vitatorg.Stórt hol eða skáli,þar inn af samliggjandi borðstofa, stofa og eldhús.Stórt svefnherbergi. Gott baðherbergi.Stórar vestursvalir meðfram allri hæðinni. Á gólfum
eru linoleum-dúkar og flísar. Verð 18,9 millj.
ODDNÝ OG HALLGRÍMUR SÝNA ÍBÚÐINA
MILLI KL. 14 OG 16 Í DAG.

Björt og sérlega vel skipulögð 107 fm 4ra herbergja íbúð
á 2. hæð með innbyggðum bílskúr í litlu fjölbýlishúsi.
Hol, stofa með útgengi á suðursvalir, eldhús með vandaðri innréttingu, flísalagt baðherbergi með tengi fyrir
þvottavél og 3 rúmgóð svefnherbergi.Ý Gegnheilt parket
og flísar á gólfum. Bílskúrinn er innbyggður í húsið. Frábært útsýni til Esjunnar og víðar. Stór og barnvæn lóð.
Stutt í skóla,leikskóla,verslanir,íþróttir,sund o.fl. Verð
23,2 millj. ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS MILLI KL. 14
OG 16 Í DAG. BJALLA 201.

Opnunartími:

Opnunartími:

Frá kl. 8.30 til 18.00 mánudag til fimmtudaga,
föstudaga til kl. 17.00 og frá kl. 12.00 til 14.00
laugard. og sunnudaga

Frá kl. 8.30 til 18.00 mánudag til fimmtudaga,
föstudaga til kl. 17.00 og frá kl. 12.00 til 14.00
laugard. og sunnudaga

Netfang: lundur@lundur.is - Heimasíða: //www.lundur.is

Bæjarlind 6 • 201 Kópavogur
Sími: 575 8800 • Fax: 575 880

Þín sala
- þinn
sparnaður

Ragnar Thorarensen og Elín D.W. Guðmundsdóttir, löggildir fasteignasalar

Ragnar Thorarensen og Elín D.W. Guðmundsdóttir, löggildir fasteignasalar

Opið hús Laufvangur 1 Hf.

Opið hús Laugavegur 70

Mjög góð 77 fm 2ja herb íbúð. Eldhús með fallegri nýlegri
innréttingu, baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. yfirbyggðar
svalir með hita í gólfi útaf stofu.Parket á stofu. Þvottahús
og geymsla í íbúð. Falleg eign á góðum stað.
13.900.000
Ingibjörg tekur á móti gestum milli 14 og 15 í dag sími:
553 2352

Mjög góð 2ja herb. 41,9 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi í góðu bakhúsi.Eldhús með hvítri innréttingu og
nýrri eldavél Baðherbergi nýlega endurnýjað. Rafmagn nýlega endurnýjað. Falleg eign. Breiðbandið komið í hús.
9.300.000
Þórunn tekur á móti gestu milli 14 og 15 í dag
sími: 820 2670

Netfang: lundur@lundur.is - Heimasíða: //www.lundur.is

Nýtt símanúmer
hjá dreifingu:

550 5600

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Síðumúla 33, 108 Reykjavík

Lyngberg

VESTURVÖR – ATVINNUHÚSNÆÐI

EINLYFT EINBÝLI Í SETBERGINU HF.

Vorum að fá i einkasölu einstaklega fallegt 153
fm. einlyft einbýli með innb. 36 fm bílskúr á
þessum vinsæla stað í Setbergslandi.
Glæsilegur og skjólgóður garður. Baðherbergi
allt nýendurnýjað, mjög gott skipulag. Allar
nánari upplýsingar veittar hjá sölumönnum.
Verð: Tilboð

Til sölu 420 fm atvinnuhúsnæði sem skiptist í 360 fm sal og
60 fm skrifstofuhúsnæði. Þrjár 4ra metra háar innkeyrsludyr,
lofthæð er u.þ.b. 6 m. Húsið er á góðum stað á Kársnesi í
Kópavogi. Möguleiki að kaupa smærri einingar í húsinu.
HÚSIÐ ER LAUST OG AFHENDIST VIÐ KAUPSAMNING.

Sími 588 9490 - lyngvik@lyngvik.is

Tákn um traust

897 3196

fasteignasala
www.nytt.is

Beinn sími

Björn Daníelsson, hdl. og lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS AÐ

SEILUGRANDA 3

hamraborg 10 | 200 kópavogur
hans pétur jónsson löggiltur fasteignasali
www.nytt.is | nytt@nytt.is | sími: 414 6600 | fax: 414 6601

OPIÐ HÚS - Laugavegur 147

Bröndukvísl
Glæsilegt 239 fm. einbýlishús á einni hæð, þaraf 54,6
fm. bílskúr. Fallegur garður í mikilli rækt (japanskur
stíll), hiti í stéttum bæði fyrir framan húsið sjálft og bílskúrinn. Mjög falleg hönnun á þessu húsi bæði að innan sem utan. Frá einu svefnherberginu er hægt að
ganga í gegnum tengibyggingingu, þessi viðbygging er
ekki inni í heildarfermetratölunni. Í dag er bílskúrinn
innréttaður sem vinnustofa. Þetta er mjög fallegt og vel
skipulagt hús á eftirsóttum stað. Verð 49,5 millj. kr.

Í DAG SUNNUDAG MILLI KL. 16.00 ñ 18.00 ER OPIÐ
HÚS AÐ SEILUGRANDA 3, ÍBUÐ 0101 SEM ER 2JA
HERBERGJA 70.9 FM ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ. FALLEG
OG VEL SKIPULÖGÐ ÍBÚÐ MEÐ SÉRGARÐI. LAUS
TIL AFHENDINGAR STRAX. VERÐ 15.5 M.KR.

<jÂbjcYjgHi#GV\cVghdcA\\#[VhiZ^\cVhVa^d\]Ya#

Ágæt 2ja herb. 61,2 fm íbúð með sérinngangi ofarlega við Laugarveg. Eldhúsið er
nýtt, á stofugólfum eru flísar, andyrið er
mjög stórt og gefur möguleika á að útbúa
þar auka herbergi. Búið er að skipta um útidyrahurð og glugga sem eru meðþreföldu
gleri. Góð íbúð fyrir þá sem vilja búa miðsvæðis í Reykjavík. Verð 12,7 milj.
Tómas tekur á móti gestum milli
15 og 16 sunnud. 24 apríl.

Gyða
Gerðarsd.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 16–17

KRISTNIBRAUT 55 – ÍBÚÐ 201
Glæsileg 4ra herb. íbúð ásamt bílskúr í Grafarholti.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi, glæsilegt eldhús með vönduðum stáltækjum frá Miele. Allar innréttingar sérsmíðaðar
úr kirsuberjavið. Hönnun íbúðar og skipulag einstaklega
skemmtilegt.
Sameign til fyrirmyndar - frábær staðsetning - Eign sem
vert sem er að skoða
Upplýsingar veita: Gyða Gerðarsdóttir S: 695-1095
og Auður Ólafsdóttir S: 892-9599

=6;>ÁH6B76C9"K:GÁB:IJBH6B9¡<JGH":@@:GIH@DÁJC6G<?6A9
SÍMI 565 8000
SÍMI 533 6050
Bæjarhraun 22
Suðurlandsbraut 20
Sigurður Örn Sigurðarson löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG, SUNNUDAG 24. APRÍL Á MILLI 14 OG 16

157,5 FM GLÆSI ÍBÚÐ
Í HJARTA REYKJAVÍKUR MEÐ ÚTSÝNI TIL ALLRA ÁTTA

HRAUNBÆR 26 1.H.M.
Í dag býðst þér og þínum að
skoða þessa fallegu 60 fm
tveggja herbergja íbúð á
1.hæð á þessum eftirsótta
og fjölskylduvæna stað. Grill
suður svalir. Verð 12,5 millj.
Evald býður ykkur velkomin.

• Meiri lofthæð en almennt gerist,
eða um 2,7 m
• Góð hljóðeinangrun milli íbúða og
hæða
• Fullkomið fjarskiptakerfi.
• Sérstök gestsnyrting
• Þvotaherbergi innan íbúðar
• Sameiginleg þjónusta, þrif á sameign
umhirða á lóð og almennt viðhald.
• Háhraðatenging fyrir samskiptatæki.

Runólfur Gunnlaugsson • lögg. fasteignasali

www.hofdi.is

• Lyfta.
• Rúmgott stæði í bílageymslu.
• 12,8 fm geymslaTILBÚIN TIL INNRÉTTINGA. V:33 millj.
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Opið Hús

Drekavellir 22 - Hafnarfirði

í dag frá kl: 13:00 - 15:00

teikningar á holl.is

Til afhendingar strax
- nýtt heimili fullbúið tækjum
Fullbúnar íbúðir með öllu
Vandaðar og vel skipulagðar 24ra herbergja
íbúðir í nýju húsi við Drekavelli í Hafnarfirði.
Íbúðirnar afhendast fullbúnar með AEG
ísskáp, uppþvottavél, örbylgjuofn,
þvottavél og þurrkara.

Til afhendingar nú þegar
Eikarparket á stofu og herbergjum. Gólf á
baðherbergi flísalagt sem og geymslu og
þvottahúsi.

© gandri - Guðmundur Andri Skúlason

Spónlagðar eikarinnréttingar
frá Brúnás í eldhúsi og á baði
og allar hurðir í íbúðinni eru
yfirfelldar.
Lóð verður skilað fullfrágenginni, bílastæði
malbikuð, gangstéttar hellulagðar og
garður við húsið tyrfður.
Hér vantar ekkert nema fleira skemmtilegt
fólk með húsgögnin.

Nýtt hverfi, skipulagt með
þarfir fólksins í huga
Drekavellir 22 eru staðsettir í nálægð við alla
helstu þjónustuþætti. Skóli og
leikskóli eru steinsnar frá og
verslunar- og þjónustukjarni
í næsta nágrenni.
Á jarðhæð er sérhönnuð 98 fm.
íbúð fyrir fatlaða.
Allt skipulagt og teiknað með
þínar þarfir að leiðarljósi.

Verð og áætluð greiðslubyrði
hámarkslána frá SPH.
Verð, 105 fm. íbúð
Eigið fé
Íbúðalán SPH
Mánaðarleg greiðsla

22.950.000
2.295.000
20.155.000
86.700

Hóll - tákn um traust
Hóll hefur frá upphafi verið frumkvöðull í
fasteignasölu og haft það að markmiði að
skapa umhverfi þar sem allir leggja metnað
sinn í að þjónusta þig. Fagleg ráðgjöf um
fjármögnun og greiðslutilhögun ásamt
skilningi á ykkar þörfum er lykillinn að
tækifærunum. Möguleikarnir eru í raun rétt
við dyrastafinn

Teikningar á netinu, www.holl.is
Hóll fasteignasala | Skúlagata 17 | Franz Jezorski lögg. fasteignasali | sími: 595 9000 | fax: 595 9001 | holl@holl.is | www.holl.is | Tákn um traust ]
* Greiðslubyrði miðast við lán frá Sparisjóði Hafnarfjarðar til 40 ára með 4,15 % föstum vöxtum. Ekki er gert ráð fyrir verðbótaþætti né vaxtabótum í þessum útreikningum. Kostnaður við lántöku, stimplun og þinglýsingu er ekki innifalinn í greiðsluútreikningi þessum.
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FASTEIGNIR

Lyngberg

ÁLAKVÍSL 108 – OPIÐ HÚS Í DAG
Í dag kl.14 – 16 er opið hús hjá Sigríði
Katrínu. Hún mun sýna áhugasömum
fallega 115 fm, 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum ásamt stæði í bílageymslu og rislofti á þessum rólega
stað í Ártúnsholtinu. Íbúðin skiptist
þannig: neðri hæð: forstofa, gangur,
geymsla/búr, eldhús, stofa og gestasnyrting. Efri hæð: Hol, hjónaherbergi, tvö barnaherbergi og baðherbergi.
Parket, dúkar og flísar á gólfum. Risloftið er manngengt og bíður það uppá
marga möguleika á útfærslu og nýtingu. Sér inngangur er í íbúðina af svölum. Allt rafmagn í íbúðinni hefur verið stórlega endurbætt. Þetta er falleg
eign sem vert er að skoða. Ásett verð 20,9 millj.

Nánari uppl. veitir Pálmi á Fasteignasölunni
Bifröst í síma 533-3344.
SAMTENGD SÖLUSKRÁ FIMM FASTEIGNASALA
EIN SKRÁNING • MARGFALDUR ÁRANGUR • HUS.IS

533 4300

564 6655

Salómon Jónsson lögg. fasteignasali

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

Opið hús í dag sunnudag

EINLYFT EINBÝLI Í SETBERGINU HF.

að Jörfagrund 26, Kjalarnesi

Vorum að fá i einkasölu einstaklega fallegt 153
fm. einlyft einbýli með innb. 36 fm bílskúr á
þessum vinsæla stað í Setbergslandi.
Glæsilegur og skjólgóður garður. Baðherbergi
allt nýendurnýjað, mjög gott skipulag. Allar
nánari upplýsingar veittar hjá sölumönnum.
Verð: Tilboð

Glæsilegt endaraðhús með sérsmíðuðum ítölskum innréttingum, allt að
5 m lofthæð, 15 fm barnaherbergjum, útsýni yfir flóann til Reykjavíkur.
Sjón er sögu ríkari. Fínn sunnudagsbíltúr. Verð 35,9 m. Guðný s. 8216610 bíður ykkur velkomin.

fasteignasala
www.nytt.is
hamraborg 10 | 200 kópavogur
hans pétur jónsson löggiltur fasteignasali
www.nytt.is | nytt@nytt.is | sími: 414 6600 | fax: 414 6601

Bröndukvísl
Glæsilegt 239 fm. einbýlishús á einni hæð, þaraf 54,6
fm. bílskúr. Fallegur garður í mikilli rækt (japanskur
stíll), hiti í stéttum bæði fyrir framan húsið sjálft og bílskúrinn. Mjög falleg hönnun á þessu húsi bæði að innan sem utan. Frá einu svefnherberginu er hægt að
ganga í gegnum tengibyggingingu, þessi viðbygging er
ekki inni í heildarfermetratölunni. Í dag er bílskúrinn
innréttaður sem vinnustofa. Þetta er mjög fallegt og vel
skipulagt hús á eftirsóttum stað. Verð 49,5 millj. kr.

Opið hús sunnudaginn 24. apríl í
Básbryggju 1 íbúð á 2. hæð

OPIÐ HÚS - Laugavegur 147
Ágæt 2ja herb. 61,2 fm íbúð með sérinngangi ofarlega við Laugarveg. Eldhúsið er
nýtt, á stofugólfum eru flísar, andyrið er
mjög stórt og gefur möguleika á að útbúa
þar auka herbergi. Búið er að skipta um útidyrahurð og glugga sem eru meðþreföldu
gleri. Góð íbúð fyrir þá sem vilja búa miðsvæðis í Reykjavík. Verð 12,7 milj.
Tómas tekur á móti gestum milli
15 og 16 sunnud. 24 apríl.

Opið hús

Góður fjárfestingarkostur

í

BÁSBRYGGJA - 110 RVK. Góð 3ja herb. íbúð í Bryggjuhverfinu
með sér geymslu og sér bílastæði í lokuðu bílastæðahúsi. Olnýlegu
viðhaldslitlu
húsi
með
góðumeru
leigusamning.
íuborið og
eikarparket
á gólfum.
Allar
innréttingar
úr öli og ná
upp í Ákvílandi
loft. Góð eign
stað.
Verð 24 millj.
eruá góðum
14 millj.
í góðu láni
VERÐ 20,9 millj.
NánariAkkurat,
uppl. verður á staðnum á
Gunnar Ólason, sölufulltrúi
Viggó Sig. milli
sími 14:00
: 594-5050
– 15:00/ 824-5066
e-mail : viggo@akkurat.is
GSM: 694-9900
eða gunnar@akkurat.is

Daltún 23 - 200 Kópavogi
Stórglæsilegt parhús í Fossvoginum

í dag á milli klukkan
þrjú og fjögur

Glæsilegar innréttingar
Ný og vönduð gólfefni
Auka íbúð í kjallara
Friðsælt umhverfi
Neðst við Fossvogsdalinn
Lárus og Guðmundur Andri taka
á móti gestum í dag á milli
15:00 og 16:00 - sími: 8 200 215

Verð: 47,7 millj.
Hóll fasteignasala | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | Skúlagata 17 | 101 Reykjavík

[ 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

Bílar til sölu

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

Toyota Yaris ‘00. 3dyra, beinsk, ek.54þ.
1300cc. Skoðaður ‘06 án aths. Verð
725þ. Sími 899-0282.
Toyota Corolla Sedan ‘97, ek. 105 þús.
1.6. Góður bíll. V. 530.000. S. 868 8498.

MMC Colt ‘91 1,3, 5 g. Ný kúpling,
tímareim, bremsudiskar + klossar, lítur
vel út. V. 130 þ. stgr. S. 898 8829.
BMW 318IS ‘94 til sölu. Ekin 181 þús,
alger gullmoli. 140Hp og eyðir ekki
miklu. 200 út og yfirtaka á láni, afborgun er 30 þús á mán. Upplýsingar í síma
8430085 eftir kl 16. Sindri.

VW Golf árg. ‘99, ekinn 120 þús. Verð
690 þús. Uppl. í s. 695 0868.

Tiboð óskast í Til sölu Renault 19 1800.
árg. ‘94, ssk. ek. 200 þús. Útvarp, segulband. Uppl. í s. 696 9335.

Til sölu Blazer 1973, algjört antik. 4822273, 898-1650.
Til sölu Bens 500 Sel ‘86 með öllu.
Skoða öll tilboð. Uppl. í s. 820 8191.
Til sölu Nissan Sunny “95 ekinn aðeins
97þ. km, vel með farinn. v. 200þ kr
staðgr. s. 6984891/5554820.

GMC Jimmy 4WD, 4.3L ek.155þús.
árg’96 Sjálfsk. Ath.skipti./700.000kr?
S:660 1567

Range rover 1986 til sölu Diesel, 36” og
2.8 Turbo Diesel Patrol vél í Síma 822
1555.

WV-Polo 1996 ek 153000 skoðun o6
sumar og vetradekk á felg . tilb.v.
250.000 s.6176264

Opel Astra station 1400 Gl ssk., ekinn
128 þús. Verð 195.000. S. 868 3381.

TOYOTA AVENSIS árg 2003 ek. 26 þús.
station. hvítur- vel með farinn-reyklaus.
Bílalán 863-4480

1-2 milljónir

VW Polo árg.’95. Ný sk. ‘06,ek. 176 þ.
Uppl. í s. 866 0112.

Nissan Sunny árg. ‘91, ek. 160 þús. Sk.
‘06, cd , rafm. í öllu og hiti í sætum.
Verð 70.000. Uppl. í s. 661 7872.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Subaru Legacy ‘98. Fallegt og vel búið
eintak. Verð 890 þús. S. 659 2399.

Ford Excursion.

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

Toyota Corolla 1600 5 dyra, ek. 93 þús.,
ssk. Verð 680 þús. Sími 820 4946.

Range Rover árg. ‘88, ekinn 191 þús.
Nýskoðaður, ssk. Verð 150 þús. S. 893
1527
Vantar bíl á 50-80 þús. Í góðu ásigkomulagi og skoðaðan. Ekki einhverja
algjöra druslu takk! Davíð sími 697
7199

Volvo FH12 6x4. Nýskráður 04/2003.
Ek. 475.000 km. 460 hö, I-Shift, VEB
mótorbremsa. Vökvakerfi fyrir sturtur.
Upplýsingar í síma 515 7000 og 893
4435 Ólafur.

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

500-999 þús.

Golf 1,8 Cl árg. ‘92. Ssk., ek. 160 þús.
Fínn bíll. Verð 160 þús. stgr. Uppl. í s.
864 8338.
Subaru Forester. Yfirtaka á hagstæðum
rekstrarleigusamningi skv. viðunandi
skilyrðum. Mánaðarleg greiðsla 36000
kr. 21 mánuður eftir af gildandi samningi. Nýskr janúar 2004. ek. 23000 km,
Ssk með 2 L vél. Dráttarkrókur, sumarog vetrardekk á felgum, cd. Uppl í S
699-3444.

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

Tilboð. Renault Laguna RTE 11/98 ekinn 75 þús.Dökkblár, 5.gíra rafm.rúður,
dráttarkrókur, smurbók.Bíll í toppstandi.
Frábært verð aðeins kr. 670.000,- 150
þús út, restin í 36 mán. afborg. kr.
15.600,- per mán.

Toyota Avensis dísel árg.’02. V. 1390þ.
áhv. 1150þ. Uppl. í s. 899 1766.

Ódýr jeppi. Range Rover árg. ‘87. Álfelgur, krókur, loftdæla, ágætt útlit, gengur
vel. Verð 150 þús. Uppl. í síma 840
5998.

Til sölu Toyota Turing ‘91. Þarfnast viðgera. Upplýsingar í síma 821 3880.
Toyota Starlet árg.’93 ek.127 þús.Bíll í
toppstandi verð 220 þús. Uppl. í s.
8991577.

250-499 þús.

Toyota Cor. Touring ‘90, ek. 226þ. bsk.
sk. ‘06. Góð vél. Vh. 115þ. S. 552 9345
/ 699 4345.

MMC L200 ‘98 til sölu. Ekinn 150 þús.
35” breyttur, mikið yfirfarinn bíll. Toppeintak. Verð 1.170.000. Uppl. í s. 892
5195.

Toyota Land Cruiser VX 90 beinskiptur,
“98, ek. 134þ. Verð 1,850þ. kr staðgr. Á
sama stað Toyota Corolla “00 s.
8958954.

0-250 þús.

2005 Nissan Murano SE Dýrasta týpa
hlaðin búnaði. Leður, lúga, rafdrifin
sæti, “18 álfelgur, Bose græjur m. 6
diska CD ofl. Listaverð frá 4.990 þús.
Okkar verð á dýrustu týpu: 4.584 þús.

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

Til Sölu Nissan Sunny wagon’91
ek.220þ. sk.06 5g. v.260þ s.861-3790
Til sölu VW Golf 1.4 ‘95, bíll í toppstandi. Verð 250 þús. Uppl. í síma 899
4275.

Pajero, árg. 1992, ekinn 212þús. sjáfsk.
Verð: 450þús. Uppl. Georg 8666605.
Mazda 323, ‘96, 4x4, station, ek. 129
þús., sk. ‘05. Tilboð 230 þús. S. 898
2128.

Mercedes Benz 260E 4/1991 grábrúnn, sóllúga, fjarlæsingar, álfelgur,
sóllúga. Fallegur bíll í góðu standi.
Skoða ýmis skipti. Uppl. í s. 856 2794 &
696 9089.

Dekurdós til sölu

Civic 1,4 si ‘98, ek. 130 þ., 5 gíra, Ónotaður öskubakki, Low Profile á áli, naglar á stáli. Góðar græjur með geisla, Nýr
Viper m. central, spoiler, smurbók frá
upphafi, Ný tímareim. V. 570 þ. stgr.
Svavar s. 616 6049.

Toyota Avensis 2,0 árg. 2001. Sjálfsk.
Ekinn 2700 km. Verð: 1.350.000 Uppl. í
síma 557-2565/698-6936.

Corolla 1400 H/B 2003, ek. 24000. 16
“ dekk, spoiler. V.1.530.000. S. 664
0380.
Til sölu Mitsubishi Pajero 2800, sjálfsk.,
árg. ‘97, ekinn 155 þ. km. Mjög góður
bíll. Verð kr. 1350 þ. Uppl. í s. 860 6353.

Nissan Terrano II’99, ek. 110.000 bensín, br. 33”, krókur. Verð 1.400þkr. Ekkert
áhv. Uppl í s. 891 6444.

Korando ‘98 (9/’97), disel, ekinn 141 þ.
km, saml., rafm í rúðum, nýleg 32”dekk,
5 gíra. Áhvílandi 400 þ. Verð 720 þ. stgr.
Uppl. í s. 895 9558.

Bílar óskast
Óska eftir bíl á 10 - 50þ. verður að vera
gangfær og helst skoðaður. Uppl. í s.
860 3299, Þorsteinn.

Saab 9000 Turbo ‘91, 5dyra, 5gíra. Tveir
eig. sama fjölsk. Reglulegt eftirlit.
Gæðabíll. Skoðaður ‘06, selst á 240.þús
stgr. Uppl. 822 4200

Hyundai Santa Fe V6 At. Nýskr. 01/’01,
ek. 56 þ. km. Silfurgrár, álfelgur, sumar
og vetrardekk, hiti í sætum o.fl. Verð
1.850.000. Heimsbílar eru staðsettir á
nýja stóra bílasölusvæðinu við Klettháls
11.

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

1998 FORD ESCORT CLX STATION til
sölu. reyklaus bíll, nýtt púst, ekinn
88.000 km. 1600 vél, 5 gíra bsk. Uppl. í
síma 551-8838/848-6438 ludvigf@ismennt.is
Vw Golf st. ek. 131 þús., árg. ‘95, nýsk.
ný dekk. Verð 265 þús. Uppl. í s. 895
7556.

Jeppar
Bíll í toppstandi

Glæsilegt eintak Terrano sept 91, eign
sömu fjölsk. álfelgur,topplúga,krókur,sílsastál,NMT, þjónustubók, 136þ. km
verð 615 þ. stgr. Sími 8965692

Nissan Primera ‘98, ek. 112 þús, nýsk.
‘06. Bíll í góðu ásigkomulagi. Verð
550 þús. S. 699 5565.

VW Vento árg. ‘95, ekinn 120 þús.,
steingrár, álfelgur, skoðaður ‘06. Verðhugmynd 320 þús. Uppl. í síma 893
4631.
OPEL ASTRA ‘97, e. 95 þ.km. V. 370.þ Ný
yfirfarinn,ný tímar. o.fl. sk.’06. Gott eintak s. 661-6264.
Volvo 460 ‘95. Nýskoðaður. Ekinn 150
þús. Verð aðeins 250 þús! S. 822-2275.

Til sölu álfelgur og dekk, 215x40x16.
Upplýsingar í síma 868 7472.

Jeep Grand Cherokee 4.L

Toyota Yaris silfurgrár ‘99, ek. 67þ., 3ja
dyra. V. 590þ. Uppl. í s. 824 9092.

Árg ‘00. Ek. aðeins 32 þ. mílur, ssk.,
snyrtilegur bíll. Áhvílandi 1800, ásett
verð 1.990 þús. Upplýsingar í síma 696
9335.

Næstum nýr Doble cap

MMC L200 diesel turbo intercooler
árg.’05. Ssk., ek. 19þ., kastarar, dráttarb.,
heitklætt pallhýsi, álfelgur, 32” dekk.
Sími 862 0026.
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SMÁAUGLÝSINGAR
Til sölu Nissan Patrol SE+ árg.’00, ek.
75þ. km. 35” breyttur. Topp eintak tilboð óskast. Uppl. í s. 896 5293.

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

Toyota 4Runner ‘89 til sölu, breyttur fyrir 38” er á 33”. Ásett verð 450 þús. Uppl.
í síma 899 0364.

Til sölu Yamaha YZ 250 2T, árg. ‘04,
nánast ónotað. Uppl. í síma 696 4479.

Toyota Hi-Lux Dc, árg. ‘90, dísel, 38”
breyttur, er á 35”. Þarfnast lagfæringar.
Uppl. í s. 869 6696.

Pallbílar
2 Izuzu pick-up ‘91 og ‘92 til sölu. Verð
kr. 250.000 saman. Sími 866 1919.

Hjólbarðar
NÝJAR PERURNÝJAR PERUR!!!!

Til sölu Kawasaki KDX 450 árg. ‘84.
Topphjól. Verð 100 þús. Uppl. í s. 869
6696.
Mikið af móturhjólavarahlutum til sölu í
110 Suzuki ‘87-’88. Uppl. í s. 894 3596
/ 565 5126.
Til sölu Honda CB600F árg. 2002. Ekið
3000 km. Upplýsingar í síma 462 3587.

Hreinlega betri sólbaðsstofur.
Lindarsól, sími 564 6666. Fjarðarsól, sími 555 6464.
Cat 140h árg. ‘98 til sölu. Slóp og
laysermótakari. Vinnustundir 4500. Útlit
og ástand mjög gott. Uppl. í síma 892
5195.

Lyftarar
Reiðhjól

Til sölu 17” álfelgur og sumardekk.
Mjög lítið notað, sem nýtt. Gata stærð
4x114,3. Einnig ný 15” 195/65 og ný
175/65 14” dekk. Uppl. í s. 898 8228.
Vantar felgur með sumardekkjum 15”,
mega vera hálfslitin, á Golf ‘99, 5 gata.
S. 820 9960.

Sendibílar

Lítið notuð sumardekk (notuð eitt sumar) á 15” álfelgum til sölu. Uppl. í síma
849 1347.

Til sölu Man ‘97, ek. 211 þús. Uppl. í s.
696 4191.

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

Kerrur

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

Bátar

Fólks-jeppakerra til sölu. 50x1,20x1,80
cm. Verð 50 þús. Uppl. í s. 863 3003.

Hobby hjólhýsi, þýskt, ‘04, lítið notað,
12watt og 220watt, WC og bað. Til sölu
á Engjaseli 54. S. 564 3128 & 897 2504.

Nissan Urvan diesel ‘90. Þarfnast smá
lagfæringa. Verð 50.000. Upplýsingar í
síma 897 1286.

Hobby Landhouse. Hjólhýsið er í Þýskalandi. Nánari uppl. á www.husbill.tk

Vörubílar

Þvottavél til sölu einnig hv.lakkað eldhúsborð og 4 stólar. Uppl. í s. 861 6142.

Til sölu fjögur 33” heilsársdekk, lítið
notuð. Verðhugmynd 30.000. S.
8974649.

Varahlutir

Hedd 557 7551

Golf, Polo, Skoda Fabia, Feilicia, Neon,
MMC, Nissan, Subaru, Toyota 4 runner,
Applos ofl. Hedd, Skemmuvegi 16.
Chevrolet Pick-up árg. ‘96, vélarlaus til
niðurrifs. S. 893 1527.
Til sölu diesel mótorar Toyota 3b og
13bt, Nissan 4,2 l.+gírkassi og millikassi
og Toyota hásingar 4 stk. Upplýsingar í
síma 863 4580.

Falleg Alno eldhúsinnrétting með innbyggðum nýlegum tækjum. Uppl. í
síma 8495411
Hvítar spónlagðar innihurðir 7 stk, kr.
8000 stk. eða allar á 40 þús. Veggtengd
salerni 2 stk. kr. 5000 stk. rennni-sturtuhurð kr. 3000. Uppl. í síma 898 5928.

Kr. 5.490

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

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

Fyrirtæki
Falleg Blómaverslun til sölu. Mjög hagstætt verð. Uppl. í síma 551 4466 & 694
4166.

Til sölu vegna breytinga 2f. glæsil.,
bleikur baðherbergisvaskur m. blöndunart., baðkar, þvottav., ísskápur, fataskápur, innr. í þvottahús, gufubaðsofn,
skatthol og fl. Uppl. í s. 821 9930 & 897
4903 e. kl. 20.

Gefins

Þvottavél óskast gefins. Má þarfnast
lagfæringa. Sími 869 1364.

Hreingerningar
Nostra - Hreingerningarþjónusta. Tökum að okkur heimilisþrif, flutningaþrif,
teppahreinsanir, stigagangar og fyrirtæki. Ellý s. 898 9930, einnig er hægt
að senda fyrirspurnir á nostra@nostra.is

Óskast keypt

Til sölu Camplite 8UD, 8 fet. árg. ‘99.
Miðstöð, vaskur, kælibox. Fallegur vagn.
Verð 550.000. Uppl. í síma 847 7088.

Óska eftir að kaupa A3 laserprentara.
Uppl. í síma 896 0297.

Garðyrkja

Til sölu
Tjaldvagnar

Til sölu 22 feta Flugfiskur ásett verð 1.4
sími 4671863 gsm 845 1518.

Hljóðfæri
Til sölu Petrof píanó. Uppl. í 696 0983
og 551 4469.

Comanche easy camp Florida árgerð
1998. Með fortjaldi til sölu. Verð
350.000. Sími 698 7062.

Sjónvarp

Óskum eftir Combi Camp Family tjaldvagni eða öðrum sambærilegum tjaldvagni. Uppl. í síma 896 9962 & 431
4011.

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

Til sölu Camplet Apollo Lux árg.’02.
Góður og vel með farinn vagn. V. 430þ.
Uppl. í s. 898 0701.
Húsbíll til sölu. Árg. des. 8/ 2000, ekinn
50.000 km, Role team International
Granduca 67,hús á Fiat Ducato grind.
Vél 2.8 idtd diesel. Stórglæsilegur og
vel útbúinn bíll með borð og svefnpláss
fyrir 7. Verð 3.9 millj. Uppl. í síma 895
0093.

Eldhúsinnrétting. Til sölu notuð eldhúsinnrétting, hvítt plast og beyki. U
innrétting 2,67m breið. Einnig eldavél,
uppþvottavél sem þarfnast etv. viðgerðar og vifta. Verð 85.000 gsm: 891-8650
Jón.

2 til 3 sæta sófi óskast gefins eða ódýrt.
Uppl. í síma 868 1602 eftir kl. 4 alla
daga.

Fellihýsi

Til sölu Fleedwood Ceyenne árg. 2004,
sólarsella, fortjald. Uppl. í síma 696
4950.

Húsbílar

Handsmíðuð gyllt beltis- og borðapör,
millusett og doppur á ísl. búning. Uppl.
662 8831.

Óska eftir sumardekkjum 235x6575x15. Uppl. í s. 860 5103.

Óska eftir að kaupa 4ra til 6 ára gamalt
fellihýsi. Uppl. í s. 824 7744.

Einn öflugasti gripaflutningabíll landsins Man 19423 4x4 með sídrifi, kassi
2.50x8.20 verðtilboð óskast. Upp. í
síma 897 2272.

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

Til sölu ný og ónotuð jeppadekk.
265x65x17. Seljast á hálfvirði (40þ. kr.)
Vil kaupa stálfelgur undir Nissan Almera 15”. Uppl. í s. 568 9404 e. kl. 17.

Opel, Opel, Opel, Opel. Kaupi bíla. S.
483 1919 & 845 2996 553-9900.

Hjólhýsi

Óska eftir gömlum sendibíl ( má vera
óökufær). Af stærri gerðinni eða bíl
með rúmgóðum kassa. Uppl. í s. 896
1484 e. hádegi.

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

Til sölu eldhúsinnrétting smíðuð 1982
af Trésmiðju KÁ. Vifta og lítil uppþvottavél í borð fylgja. Gæti hentað í lítið eldhús eða sumarbústað. Afhendingartími
í júní. Selst ódýrt. Uppl. gefur Margrét í
s. 486 3377.

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

Mjög vönduð jeppa og fólksbíla kerra
með sturtu. 195x320sm. Með bremsum, neonljós, álskjólborð. Uppl. í s. 894
3596 / 565 5126.
VW Caddy árg. ‘98, ek. 166 þús. Verð
240 þús. Uppl. í s. 896 9819.

Verslun

Vinnuvélar

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

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

Trjáklippingar, garðsláttur, garðaúðun
og önnur garðvinna... Nú er tíminn til
að klippa og fá tilboð í garðslátt sumarsins! Garðar best, ánægðir viðskiptavinir frá 1988.

KÍKTU Á ÞETTA !!!

Frí ástandskoðun- Frí 30daga vírusvörnFrí Rykhreinsun. Notaðar og nýjar tölvur- leitið tilboða.. Sækjum og sendum
innan höfuborgasvæðisins. BMS-Tölvulausnir 565 7080, www.bms.is

Til sölu húsbíll, Fiat Talento árg 1991.
Skráður á Ísl. 17.05.02. Nýskoðaður.
Svefnpláss fyrir 4, WC og sturta. Ísskápur og ofn nýyfirfarinir. Geymslukassi á
bakhlið passar fyrir 2 golfsett og auka
gaskút. Tengdamömmubox á þaki.
Uppl. í síma 848 1900.

2 Tölvur með öllu 2.4GHz, 160GB,
WinXP, 19” Skjár 1.7GHz, 80GB, WinXP,
17” Skjár 844 7237.
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

Mótorhjól

Til bygginga
Hringstigar

2 stykki notaðir Hringstigar til sölu seljast á sanngjörnu verði uppl í 8221603

Garðsláttur, trjáklippingar, garðaúðun,
beðahreinsun o.fl. Hér færðu alla viðhaldsþjónustu á einum stað fyrir garðinn. Garðlist 554-1989 www.gardlist.is .

46 feta skemmtibátur til sölu, V. 10.8
millj. Ýmis skipti mögul. Uppl. í s. 892
5195.

FASTEIGNIR
Yamaha yz250f til sölu. Hjól í toppstandi og vel með farið verð 700 þ. S.
848 1515.

Yamaha V-Max 1200. 09.08.04, ekið
1600 km. 140 hestöfl, 3 sek í hundrað.
Verð 1.350 þús. stgr., bílalán 750 þús.,
afb. 26 þús. S. 898 8829.

Case CX 210 (Sumitomo) beltagrafa til
sölu. ‘03, ek. 850 vinnust. 800 mm
spyrnur, hraðtengi, vökvalagnir f/fleyg
ofl. Verð 7,5 millj. + vsk. S. 892 5195.

Til sölu Skel 80 árg.’92. Mjög fallegur
bátur í góðu ástandi. Verðhugmynd tilboð. Uppl. í s. 424 6553 á kvöldin.
Freyja VE 260 skrnr. 1590 til sölu. Tilbúin á línu og færi. V. 1 m. Uppl. í s. 481
3104 & 869 3499.

“Elegance poolborð”

Verðdæmi:Dynasty
8
ft
(eik)277.500,Cavalier 9 ft(hnota)
265.900. Hámarksgæði, lágmarks verð
S. 698 3917. www.147.is/jb
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SMÁAUGLÝSINGAR
Trjáklippingar - garðyrkja.
Klippi tré og runna og felli tré.
Fljót og góð þjónusta.
Látið fagmann vinna verkin.
Jóhannes garðyrkjumeistari,
s. 849 3581.

Túnþökusala

Túnþökur til sölu. Gerum tilboð í minni
og stærri verk. Steini.s. 663 6666/663
7666
Snyrtum og klippum tré og runna. Berum á húsdýraáburð og fellum tré. S.
616 1569.
Trjáklippingar. Klippi og grisja garða,
tugára reynsla. Sanngjörn þjónusta.
Uppl. í s. 698 7991. Gunnar, garðyrkjumaður.

Bókhald
FRAMTAL 2005 Einstaklingar og minni
rekstraraðilar. FRAMTALSÞJÓNUSTAN s.
533 1533

Ráðgjöf

Parketlagnir! Getum bætt við okkur
verkefnum, vönduð vinnubrögð, föst
verðtilboð. Upplýsingar S. 866 5351
Helgi.

Húsaviðgerðir

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

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

Húsaviðhald

Óska eftir einst.íbúð eða góðu herbergi
m. aðstöðu. Reglus. og skilvirkargr.
Uppl. í s. 860 3299, Þorsteinn.

Gisting
Kennsla

Spádómar

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

Veiði og markriffill 308 mjög vandaður.
Flútað rustfrítt hlaup, remingtonlás.
MackMillan fíber skefti, nightforcekíkir
með ljósi. quicklock festingar. Tvífótur.
Breyttur gikkur. Uppl. í s. 894 3596 /
565 5126.

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

Viltu upplifa ævintýri? Að sigla er ævintýri. Siglinganámskeið sumarsins ehefjast 18 maí, skráning er hafinn! Siglingaskólinn, s. 898 0599 & 588 3092

Fyrir veiðimenn

Trésmíði
Trésmiðir. Óskum eftir vönum trésmiðum í mótauppslát. Uppl. í síma 896
4591.
Hef fólk og lærða smiði á lausu í byggingavinnu. Stálsmiðir, trésmiðir og fleira
fagfólk. Umsóknir sendist á men@internet.is

www.sportvorugerdin.is

Heilsunnar vegna
www.aloe.verslunin.net
Sjálfstæður dreifingaraðili á
4ever living products.

Antík

Eitt besta taumefnið á markaðinum. Algerlega
gegnsætt.
Nánar
á
www.frances.is

Ýmislegt

Fæðubótarefni
www.k-2.is

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

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Ert þú að fara að flísaleggja? Get bætt
við mig verkefnum. Upplýsingar
í síma 843 0117.

Nú færðu brauðost í sérmerktum kílóastykkjum
með 20% afslætti í næstu
verslun.
Osta-og-Smjörsalan.
Sýpris, aðeins 799 krónur
1 metri.
Blómaval

Til sölu fallegt borðstofusett, 2 skenkar,
borð og 6 stólar. Upplýsingar í síma
6903300

Starfsmaður óskast

Beykilitað rimlabarnarúm og viðarlituð
skiptiborðskommóða með baði til sölu.
Uppl. í s. 892 2171.

Bakarí í Hafnarfirði óskar eftir
að ráða starfsmann í
afgreiðslu sem fyrst.
Uppl. í s. 555 0480 & 896 9808
Bæjarbakarí í Hafnarfirði.

Til sölu Simo kerruvagn m. burðarrúmi.
Voksi kerrupoki, Maxi Cosy burðarstóll,
Primi sogni ungbarnastóll (stillanlegur),
hv. barnarimlarúm(125x65cm) léleg
dýna, FischerPrice bílstóll fyrir -18kg. og
göngugrind. Allt vel með farið á góðu
verði. Uppl. í s. 565 7410.

Fullt starf - Dagmaður

Dýrahald

Ýmislegt

Vorlaukar og fræ með
40% afslætti.
Blómaval.

Sumartilboðsverð á Grasfræi.
Blómaval.

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

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

Ný verslun með skrifstofuvörur hefur opnað í
Borgartúni 29.
Oddi.

Sérstaklega verið að leita af starfsfólki í hlutastarf. Unnið er á vöktum. Umsækjendur þurfa að vera
þjónustulundaðir, áreiðanlegir,
vinnusamir og góðir í mannlegum
samskiptum. Einnig verða umsækjendur að vera fæddir ‘87 eða fyrr.
Áhugasamir geta sett inn umsókn á vefslóðinni www.10-11.is
eða fyllt út umsóknareyðublöð í
verslununum sjálfum.

Barnavörur

NUTRO - 30 % afsláttur!

Opið í dag sunnudag frá
kl. 13 til 17, í verslun
Odda Borgartúni 29.
Oddi.

Atvinna í boði

Shell stöðvarnar.

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.

Húsnæði í boði
2ja herb. kjallari í 101, sérinngangur. Frá
1. maí, 55.000 á mán. Sími 866 9579.
Mubleruð risíbúð Þingoltsstr. Útsýni.
Laus 1. maí. Sumarleiga, ef lengur þá
ómubleruð. Uppl. benediktus@anarki.dk
Tvö herb. til leigu við Suðurver 105 Rvk.
Aðg. eldh., baði + þvottav.Símt og
breiðband. S. 899 2060.
Stúdióíbúð 25 fm. til leigu. Sér inngangur. Svæði 103. Reyklaus. Sími 8953320.

Húsnæði óskast

Rafhitaðir
heitir
pottar
frá
Beachcomber. Eigum potta hlaðna
auka hlutum til afgreiðslu samdægurs.
Er nú á frábæru vortilboði. Fimm ára
ábyrgð. Frí heimsending hvert á land
sem er. Sendum bæklinga samdægurs.
opið alla daga frá 9 til 9. Allar nánari
uppl. í 897 2902 mvehf@hive.is

Sauma- og sníðakonur vantar LYSTADÚN - VOGUE Mörkin 4 Sími 660 4948,
Grímur.
óskar eftir vönum vélamanni á beltagröfu. Uppl. í síma 565 0877.
Veitingahúsið Lækjarbrekka getur bætt
við sig faglærðum þjónum, þjónanemum og vönu starfsfólki í sal. Uppl. á
staðnum milli kl. 14-17 alla daga eða í
síma 551 4430.

Pizza Höllin í Mjódd

óskar eftir ráða starfsfólk í kvöld- og
helgarvinnu. Umsóknareyðublöð liggja
á staðnum.
Leita eftir áhugasömum og duglegum
starfsmanni við sandspörslun og málningarvinnu. Góð laun í boði fyrir réttan
aðila. Uppl. s. 822-1920
Gleðilegt sumar! Frískir starfsmenn á
góðum aldri óskast til útiverka. Ekki
verra að þeir hafi réttindi á gröfu og
vörubíl. Sími 894 7010.
Valhúsaskóli, Mýrarhúsaskóli. Skólaliðar
/ matráður óskast til starfa við valhúsaskóla. Upplýsingar veita Hafsteinn Jónsson s. 822 9120 og Þröstur Leifsson s.
822 9125.

Óskum eftir duglegum og þjónustulunduðum einstaklingum 18 ára og
eldri til afgreiðslu á Shell stöðvarnar í vaktavinnu og eins í hlutastörf á
kvöldin og um helgar.
Hægt er að sækja um á heimasíðu 10-11. www.10-11.is eða
senda umsóknir á sat@10-11.is

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

Glæný! Skoðaðu arangur.is Þökkum frábærar viðtökur. Lífsstílsráðgjöf s. 586
8786.

Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlanum. Góð aðstaða, hagstæð kjör. S. 899
3760.
Til leigu 2000 fm útisvæði, vatn og
rafm. Rétt hjá GP krananum í Hafnarfirði. Uppl. í s. 698 3271.
Til leigu viðgerðar aðstaða. Hvert pláss
kostar 25.000. Leigt í mánuð í senn.
Uppl. í s. 698 3271.
Skúlatún - skrifstofuhúsnæði. Til leigu
tvö góð skrifstofurými á 3. hæð við
Skúlatún, hvort um sig 138 ferm. Einnig
möguleiki á einu 276 ferm. rými. Leiga
750 kr. ferm. Uppl. í s. 820 6350 eða
jara@isl.is

10-11 óskar eftir duglegu
starfsfólki í verslanir sínar
á höfuðborgarsvæðinu.

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

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

Starfskraftur 20 ára og eldri óskast í
Jolla Hafnarfirði i fullt starf, hlutastarf
eða eftir samkomulagi. Uppl. á staðnum eða í síma 898 6670, Inga.

Bakarí.

Bakari óskast. Upplýsingar í síma 557
7698 & 899 0185.

Til sölu vatnsrúm 183x213, barnarúm
úr járni 90x2 og Sprinter 16” 3ja gíra
reiðhjól. Selst ódýrt. Sími 696 6928.
Ódýrt - til sölu v/flutninga. Borðstofu+sófaborð(Mira), eldhúsinnrétting(hvít/beyki),Ikea húsgögn í barnaherbergi,ca.60 fm eikarparket,bókahillur o.fl.. Uppl. í s. 8987005.

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

Grunnskóli Seltjarnarnes

Til sölu vegna flutnings falleg hillusamstæða, samanstendur af tveimur glerskápum kommóðu og lægri skáp,
einnig TV-skápur gott verð. s. 8930577.

Aloe Vera

Stál-Orka ehf í Hafnarfirði óskar eftir að
ráða vanan járnsmið eða mann vanan
járnsmíði, framtíðarstarf.upl gefur
Benedikt í síma 8927687.

Loftorka Reykjavíkur.

Atvinnuhúsnæði

Húsgögn
Til sölu 1 árs gamlir hlutir, king size
rúm, kommóða, 2 náttborð og borð yfir
rúm. Kr. 50 þús. Uppl. í s. 824 7475
Guðný.

Heilsuvörur

Vandað 68 m2 heilsárshús til sölu. Selst
tilbúið að utan og fokhelt að innan
með einangrun í útveggjum. Ásett verð
5,2 millj. S. 822 4200, www.husoghonnun.is

Byssur

Örlagalínan
908 1800 & 595 2001

Málarar

Eðalmálun GE. getur bætt við sig verkefnum nú og fyrir sumarið.Fagleg og
snyrtileg þj. Uppl. í s. 697 6284, Guðjón
Eðal.

Óskum eftir 3-4ra herbergja íbúð til
leigu, verður að vera laus fyrir 20. maí.
Uppl. í símum 616 6439 & 867 3944.

Ræsting/Matráður

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.

Kaflaskipti ehf. - Skipholti 5 Sími 517 1030 og 822 9670
kaflaskipti@rsg.is

Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Tilboð eða tímavinna. Uppl. í s.
869 3934.

Viltu taka þátt í Reykjarvíkurmaraþoni eða
bara læra að skokka? Hlaupanámskeið 27.
apríl - 20. ágúst. Æfingar, fræðsla og góður félagsskapur. Martha og Bryndís Ernstdætur s. 863 8125 & 695 2401.

3ja herb. íbúð óskast á leigu á höfuðborgarsv. Helst með húsg. Uppl. í s.897 8978

Tölvur

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjármál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Endurskipulagning fjármála,
fjármálaráðgjöf, samningar við
lögmenn, banka og aðra kröfuhafa.
Stofnun einkahlutafélaga, bókhaldsþjónusta og skattskil. Geymið
auglýsinguna.

Viltu læra að skokka?

FYRIR SÆLKERA Ljost Rococcosofasett
3-1-1 til sölu a 70 þus. Töff tekk stofuskapar/hillur 2 stk 10 þus stykkið, Fagor
þvottavel 10 þus og Westinghouse isskápur , kuptur og med sál a 8 þusund.
Uppl. 6976963

Sumarbústaðir

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

Alhliða fjármálaog rekstrarráðgjöfSkattskil og bókhaldsþjónusta.
Sími 517 1030
OG 822 9670.

Námskeið

Húsnæði óskast á leigu í Garðabæ sem
fyrst. Fyrirframgreiðsla. Upplýsingar í
síma 897 3873 eða 864 8008.
Óska eftir einstaklings íbúð. 2ja herb.
eða stúdíó á höfuðborgarsvæðinu. Sími
862 1854.
45 reglusamur karlmaður óskar eftir
íbúð í Reykjavík frá 1. maí, skilvísum
greiðslum heitið. Uppl. í s. 867 1511.

Starfið er blandað föstum verkefnum og tilfallandi ræstingum
víðsvegar um höfuðborgarsvæðið. Vinnutími er frá kl: 8.00 alla
virka daga. Verðandi starfsmaður
hefur ýmis fríðindi s.s. kostnað
vegna bifreiða og reksturs síma.
Fín laun eru í boði.
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf
s. 554 6088.

Næturræstingar

Sumarafleysingamanneskja óskast á
heildsölulager frá maí til enda ágúst.
Lyftarapróf æskilegt. Umsóknir sendist
til Fbl. Skaftahlíð 24 merkt “Lager-1”eða
á lager@eggert.is
Óskum eftir mönnum vönum hellulögnum. Uppl. í s. 692 2697.
Verkamenn óskast í vinnu við hellulagnir og lóðaframkvæmdir. Góð laun í
boði fyrir rétta aðila. Næg vinna
framundan. Uppl. í s. 898 4202, Baldur
og 897 4583, Tóti.
MEÐFERÐARHEIMILIÐ Í KRÝSUVÍK óskar að ráða matráð í sumarafleysingar,
júní, júlí, og ágúst.- Einnig vantar afleysingar um helgar í maí. Upplýsingar í
síma 565 5612
Vantar vélamann á tveggja til fimm
tonna smávélar. Sími: 894-2089 og
896-3580.
Starfskraftur óskast á smurstöð. Helst
vanur. Uppl. í s. 892 5939.
Vanur vélamaður óskast á traktorsgröfu.
Upplýsingar í s: 894 2089 og 896 3580.
Hellulagnir ofl. Vantar harðduglega
menn í hellulagnir og annan lóðafrágang. S: 894 2089 og 896 3580.

Sumarstarf

Óskum eftir starfsmanni í almenn skrifstofustörf. Umsóknir eru á www.gardlist.is
Vantar þig vinnu? Góð laun, ferðalög og
frábær vinnutími. Upplysingar hjá
Hönnu Kristínu í s: 892 4284

Spennandi námskeið.

Neglur, skraut og french. kr. 55.000,-,
TrimForm og strata, líkamsmótun kr
55.000, Fót og handsnyrtingar með
skrauti og sérmeðferðum kr. 65.000,Litun plokkun og permó kr. 55.000,Einnig vantar okkur nema í tattoo og
snyrtingu.Didrix spa s: 5618677
Langar þig að grennast, stinnast eða
laga vöxtinn þinn á einn eða annan
hátt. Við erum með lausnina fyrir þig.
Frábærar andlitsmeðferðir sem hreinsa
stinna og upplífga húðina svo um munar. Langar þig að líta betur út komdu á
til okkar og fáðu aðstoð. Didrix spa s:
561 8677.
Vantar blikksmið eða vanan mann til
blikksmíða. Uppl. í síma 896 5042.
Smiðir óskast í Grafarholti. Góður aðbúnaður. Fimir ehf, s. 892 3207.

Leitum að starfsmanni í næturræstingar, frá kl 24.00 og 04.00
aðra hvora viku.
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf
s. 554 6088.

Morgunræstingar
Viljum ráða manneskju til ræstingar sem hefjast kl: 8.00.
Upplýsingar á www.hreint.is
eða hjá Hreint ehf
s. 554 6088.

Einkamál
Kona óskar eftir ferðafélaga til Austurríkis. Ekki eldri en 60 ára. Enskukunnátta æskileg. Svar sendist Fréttablaðinu
merkt “ferðafélagi”.
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Heimur án landamæra

Ársfundur 2005
Ársfundur Lífeyrissjó›sins Frams‡nar ver›ur haldinn a› Grand Hótel
Reykjavík miðvikudaginn 27. apríl 2005 og hefst kl. 15.00.

Dagskrá fundarins:

ÁSDÍS JÓELSDÓTTIR Höfundur bókarinnar Tíska aldanna.

að ég byrjaði að kenna,“ segir
Ásdís og hlær. Hún segir jafnframt að það sé mjög skapandi
að vera í kennarastarfinu og það
gefi sér heilmikið. „Það er svo
gaman að vinna með nemendum
á þessum aldri. Þau eru full af
áhuga og ég finn fyrir miklum
metnaði enda hefur nemendum
fjölgað mjög mikið.“
Aðspurð um tískuáhuga vill
hún ekki meina að hún sé nein
„tískulögga“. „Ég get bæði hælt
og krítiserað tískuna. Það skiptir miklu máli að vera góðu neytandi og vera meðvitaður um
hvernig tískuheimurinn virkar.
Maður má þó alls ekki láta hann
stjórna sér,“ segir Ásdís.
Í sumar ætlar hún að hefja
mastersnám í menningar- og
menntastjórnun á Bifröst og
hlakkar hún til að takast á við
það verkefni. ■

1.
2.

3.

Venjuleg ársfundarstörf.
Samrunasamningur við Lífeyrissjóð sjómanna og tillögur til breytinga
á samþykktum sjóðsins. Meginefni tillagnanna er að sjóðirnir sameinist
frá og með 1. júní 2005 og taki frá sama tíma upp nýtt aldurstengt
réttindakerfi. Kynningargögn er hægt að nálgast á heimasíðu sjóðsins,
www.framsyn.is, þ.m.t. samrunasamning og tillögur að nýjum samþykktum.
Önnur mál, löglega upp borin.
Allir sjóðfélagar eiga rétt til setu á ársfundinum með málfrelsi og tillögurétti.
Sérstakt fulltrúaráð að jöfnu skipað fulltrúum stéttarfélaga og samtaka
atvinnurekenda sem að sjóðnum standa fer með atkvæði á ársfundinum.

Að loknum ársfundinum verður haldinn stofnfundur nýja sjóðsins og hefst hann
kl. 18.00 þennan sama dag, enda hafi ársfundir beggja sjóðanna samþykkt
samrunasamninginn.
Reykjavík 15. apríl 2005
Stjórn Lífeyrissjóðsins Framsýnar

H V Í TA H Ú S I ‹ / S Í A

Á dögunum leit bókin Tíska aldanna dagsins ljós. Bókin er ákaflega fallega sett upp og textinn
er lipur og skemmtilegur. Bókin
er því sannkallað konfekt fyrir
sálina. Í henni er fatasagan rakin í máli og myndum. Inn í söguna fléttast byggingarlist, húsgagnahönnun og myndlist á
skemmtilegan máta.
Höfundur bókarinnar, Ásdís
Jóelsdóttir, hefur haft bókina
lengi í smíðum en hugmyndin að
henni kviknaði árið 1993 þegar
hún hóf kennslu við Fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Það var þó
ekki bara af illri nauðsyn sem
hún settist við skriftir. Hún hefur bæði mikinn áhuga á sögu og
svo er hún þrælgóður penni.
„Mér fannst vera þörf fyrir
svona bók, ekki bara fyrir nemendur í hönnunarnámi heldur
líka fyrir þá sem hafa áhuga á
sögu, tísku og öðru sem tengist
listum og langar til að fræðast
meira. Ég held ég geti fullyrt að
þetta sé í fyrsta skipti sem þessir þættir eru tvinnaðir saman í
eina bók. Tíska aldanna spannar
allt tímabilið frá tímum FornEgypta til nútímans. Sem lesandi á maður að geta haft það
huggulegt yfir lestrinum og
fengið skemmtilega yfirsýn inn
í söguna,“ segir Ásdís.
Tíska aldanna er önnur bók
Ásdísar en fyrir sex árum skrifaði hún bókina Sniðteikningar
fyrir kvenfólk. Einnig hefur hún
búið til mikið af námsefni en
hún kennir fata-og textílgreinar
við Fjölbrautaskólann í Garðabæ. Um tíma var hún aðstoðarritstjóri á handíðatímaritinu
Nýtt af nálinni. Hún hefur líka
gert mikið af því að hanna fatnað og híbýli, þótt bókaskrifin
hafi átt hug hennar allan síðustu
árin.
„Ég varð meira fræðileg eftir
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Besta tónleikasveit rokksins í dag
Stórhljómsveitin Velvet Revolver er væntanleg hingað til lands 7. júlí næstkomandi. Velvet Revolver er álitin ein besta tónleikasveit rokksins um þessar mundir og vann m.a. til Grammy-verðlauna fyrir að vera besti flytjandi harðrar rokktónlistar. Smári Jósepsson sló á þráðinn
til Duffs McKagan, bassaleikara Velvet Revolver.

Þ

að ráku margir upp stór
augu þegar hljómsveitin
Velvet Revolver varð til
fyrir u.þ.b. þremur árum. Þar
voru á ferðinni nokkrir heimsþekktir kappar sem höfðu getið
sér gott orð með rokkrisunum
Guns n’ Roses og Stone Temple
Pilots og varð Velvet Revolver
strax rómuð sem rokklandslið
Bandaríkjamanna.
Bassaleikarinn Duff McKagan,
trommuleikarinn Matt Sorum að
ógleymdu gítargoðinu Slash, voru
allir meðlimir í Guns n’ Roses en
frægðarsól þeirrar sveitar skein
skært á árunum 1987-1992. Margir vilja meina að Appetite For
Destruction sé ein besta rokkplata allra tíma en þar er að finna
lög á borð við Sweet Child O’
Mine, Welcome to the Jungle og
Paradise City sem lifa öll góðu lífi
enn þann dag í dag.
Guns n’ Roses er reyndar enn
starfandi í dag, hvað sem það nú
þýðir, en söngvarinn Axl. Rose
hefur ítrekað tilkynnt að ný plata
sé á leiðinni. Úr því hefur ekki
orðið en Rose halar engu að síður
inn bílförmum af peningum með
tónleikahaldi undir formerkjum
Guns n’ Roses en það hefur þótt
mjög umdeilt og sérstaklega af
hálfu meðlima Velvet Revolver
sem þykir ekki mikið til þess
koma að kappinn skuli enn notast
við nafn sveitarinnar.
Duff McKagan sagði hljómsveitina mjög spennta fyrir að
spila á Íslandi. „Við erum að koma
til Íslands!“ öskraði Duff í símann. „Ég hef aldrei verið þar áður

og það verður stórkostleg upplifun eftir því sem ég hef heyrt.“
Nú eru meðlimir hljómsveitarinnar hoknir af reynslu í bransanum og er Duff t.a.m. búinn að vera
stanslaust í rokkinu í tvo áratugi.
„Tvo áratugi? Vá, maður!“ sagði
Duff og trúði vart hve langur tími
væri að baki. „Ég held að fólk
muni muna eftir tónleikunum
okkar í mörg, mörg ár. Það hafa
ekki verið neinar almennilegar
rokk og ról hljómsveitir í langan
tíma. Við erum þannig hljómsveit
og ég held að margir af ungu
krökkunum hafi aldrei upplifað
neinu þessu líkt,“ sagði Duff, fullur sjálfstrausts um að sýna ungum sem öldnum Íslendingum
hvernig alvöru rokktónleikar eiga
að fara fram.

Ég hitti hann þegar hann var 18
ára og vorum heima hjá mömmu
hans í svefnherberginu. Hann tók
upp gítarinn og ég bara stóð á öndinni. Hver er þessi strákur? Hann
gat spilað á gítar, það er á hreinu.“

VELVET REVOLVER Velvet Revolver er álitin
ein besta tónleikasveit rokksins um þessar
mundir og vann m.a. til Grammy-verðlauna
fyrir besta flytjandann í harðri rokktónlist.

Fór Duff í Metallica?
Duff McKagan er af mörgum
álitinn einhver albesti rokkbassaleikari sem völ er á. Eftir að Jason
Newsted sagði skilið við Metallica
á sínum tíma var Duff orðaður
sem eftirmaður hans. „Ég heyrði
þann orðróm líka!“ sagði Duff
hlæjandi. „Það var hringt í mig
frá MTV og ég spurður: Hvernig
er að vera í Metallica? Ég bara
veit það ekki, svaraði ég. En frábær orðrómur engu að síður. Ég
heyrði líka að ég hefði verið ráðinn til The Rolling Stones. Ekki
dónalegt hlutskipti það.“
Blaðamaður finnur sig knúinn til
að spyrja Duff hvernig Velvet
Revolver sé í samanburði við Guns
n’ Roses. „Fólk verður að skilja að
síðustu tónleikar Guns n’ Roses
voru árið 1993, fyrir 12 árum síðan.
Á þessum 12 árum hefur mikið vatn
runnið til sjávar og við náð miklum
þroska og breikkað sjóndeildarhringinn sem tónlistarmenn. Þrír af
okkur voru Guns n’ Roses en við
erum með David Kuschner og Scott
Weiland og því er andrúmsloftið og
samvinna manna á milli allt öðruvísi en Guns. Velvet Revolver er
engu að síður með sama kraft og
Guns n’ Roses, nær að fanga þessa
stemningu og færa hana yfir í nútímann,“ sagði Duff McKagan,
bassaleikari Velvet Revolver. ■

Eins og fyrsta sæðisskotið
Samkvæmt Duff varð fyrsta plata
Velvet Revolver, Contraband, til á
mjög skömmum tíma og á það
stóran þátt í þeim neista sem þar
skín í gegn. „Hún var samin á
fjórum vikum og tekin upp á
tveimur. Hún er, má segja, eins og
fyrsta sæðisskotið,“ sagði Duff og
skellti upp úr.
Duff sagðist fagna því að spila
með Slash á nýjan leik á sviði en ítrekaði það að leiðir þeirra hefðu í
raun aldrei skilið. „Við Slash höfum
þekkst í 22 ár og eiginlega spilað
saman allar götur síðan. Við erum
bestu vinir og lesum hugsanir hvor
annars tónlistarlega séð. Slash er
einn af bestu gítarleikurunum í
sögu rokksins og hann verður í
minnum hafður sem slíkur.
ÁHRIFAVALDUR Í LÍFI MÍNU

ÁSTRÓS GUNNARSDÓTTIR DANSARI

Veðurfræðin víkur fyrir djassdansi

ÁSTRÓS GUNNARSDÓTTIR DANSARI Fór í fyrsta djassdanstímann sextán ára gömul en hafði áður stundað fimleika.

Ég var sextán ára þegar ég mætti fyrst
mínum mesta áhrifavaldi, sem er Sóley Jóhannsdóttir danskennari. Vinkona mín hafði skráð sig í djassdanstíma í Dansstúdíói Sóleyjar og ég
skellti mér með. Upp frá því var ekki
aftur snúið. Milli okkar Sóleyjar tókust
góð kynni sem uxu og döfnuðu í einstaka vináttu sem enn blómstrar í dag.
Danskennarinn Sóley sá strax í mér
einhverja hæfileika og hvatti mig til
dáða. Í gegnum Sóleyju kynntist ég

SÓLEY JÓHANNSDÓTTIR DANSKENNARI Hvatning Sóleyjar breytti
áformum Ástrósar um að fara í veðurfræðina.

fullt af fólki sem einnig átti eftir að
verða miklir áhrifavaldar í lífi mínu, afbragðs danskennurum sem lögðu hart
að mer að fara utan í dansnám, en
áður hafði ég verið í fimleikum og
ætlað í veðurfræði í Háskólanum, sem
var planið eftir að hafa haft yndi af
veðurfræði í menntaskóla.
Sóley var afar framsýn í sínu starfi og
dugleg að fá gestakennara í stúdíóið,
sem var mikil hvatning fyrir okkur
nemendurna. Steve Fant var einn
þeirra, úrvals kennari sem áður hafði
kennt í þeim dansskóla sem ég síðar
sótti í New York, en Steve benti mér á
að stíll og tækni þess skóla hentuðu
bæði líkama mínum og dansstíl.
Í gegnum Sóleyju, og ótal dansuppfærslur sem ég tók þátt í á hennar
vegum, kynntist ég sömuleiðis mörgum víðfrægum danshöfundum sem
ég leit mikið upp til, eins og Bob
Fosse og Jerome Robbins, sem hafði
þá þýðingu að opna vitund mína fyrir
mismunandi dansstílum sem seinna
meir varð til þess að maður prófaði
allskyns hluti í dansi og danssköpun.
Ég á mér alltaf draum um að við Sóley
eigum eftir að gera meira saman sem
tengist dansinum, en Sóley er mér
alltaf hvatning og innblástur, meðal
annars í eldhúsinu og matargerð.

25%
af öllum ljósum

afsláttur
í Hagkaupum
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Kraftlyftingar eru.... frábær íþrótt.

Heyrst hefur...

Morgunmatur? Skyr eða Súrmjólk.

... að enn sé titringur í Safamýrinni þrátt
fyrir yfirlýsingu frá leikmönnum og
stjórn handknattleiksdeildar Fram þar
sem stríðsöxin var grafin. Ekki eru allir
sáttir við að sú yfirlýsing hafi fengið að
fara á heimasíðu Fram á meðan yfirlýsing leikmanna var tekin út af síðunni.
Ekki batnaði ástandið þegar byrjað var
að ritskoða spjallsíðu félagsins í gær.

Er glasið hálf fullt eða hálf tómt?
Hálf fullt.
Skemmtilegasta sportið? Kraftlyftingar.
Sterar eru.... eitthvað sem ég nota
ekki.
Bestur á bekknum? Ég – 300
kílóin tala sínu máli.
Bill Kazmaier er.... einn
sterkasti maður sem uppi
hefur verið.
Kaffi eða Te? Vatn.

sport@frettabladid.is

Fiskbúð til sölu
Ein glæsilegasta fiskbúð landsins er til sölu.
Fiskbúðin er mjög vel staðsett og þykir til
fyrirmyndar hvað varðar hreinlæti, ferskleika
og metnað í framreiðslu fisks.
Upplýsingar eru ekki gefnar í gegnum síma eða með tölvupósti.
Frekari upplýsingar eru veittar á staðnum.

Fyrirtækjasalan suðurveri stigahlíð 45-47.

Atlantic bikarinn í knattspyrnu 2005
Í S L A N D S M E I S TA R A R F H
& FÆREYJAMEISTARNIR HB

-HB
sunnudaginn 24. apríl í Egilshöll kl. 17:00
Miðaverð kr. 1.000, frítt fyrir 16 ára og yngri.

Alvöru karlmenn... eru teymið
hans Hjalta Árnasonar.
Sterkastur í heimi? Brian Siders
(sem á 1147,5 kg í samanlögðu)
Bekkur eða Beygja? Beygjan.
Benedikt Magnússon verður....
sterkastur.
Vaxtarrækt er... eitthvað sem ég
gæti átt eftir að prófa.
Átrúnaðargoð? Úrsusinn.
Hrikalegastur? Ég.
Matarreikningurinn er.... hár.
Jón Páll er..... flottastur, skemmtilegastur og sterkastur.

> Við undrumst ...
... hversu fáir áhorfendur sáu sér fært að
mæta á Ásvelli í gær og sjá tvö bestu
handboltalið landsins keppa
um Íslandsmeistaratitilinn.
Stelpurnar leggja mikið á
sig og eiga skilið að
fá fleiri áhorfendur á
úrslitaleiki en mættu
í gær.

> Við mælum með ...
... að leikmenn ÍBV og ÍR einbeiti sér að
því að spila handbolta í Vestmannaeyjum í
dag en mikið hefur gengið á þegar þessi
lið hafa mæst fyrr í vetur
og oftar en ekki hafa
leikmenn og þjálfarar
vælt yfir dómgæslu í
leikslok. Einbeitið
ykkur að spila
handbolta,
hættið vælinu
og megi betra
liðið sigra.

Chelsea á titilinn vísann
Chelsea vann Fulham 3-1 í ensku úrvalsdeildinni í gær og hefur 14 stiga forskot á Arsenal sem má ekki tapa stigi á White Hart Lane á mánudaginn, annars vinnur Chelsea fyrsta meistaratitil félagsins í 50 ár.
FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen
innsiglaði 3-1 sigur Chelsea á Fulham í gær með sínu 100. marki í
enska boltanum og sínu 15. á tímabilinu þegar hann slapp einn í
gegn á lokamínútunum og skoraði
af öryggi. Enginn leikmaður liðsins hefur skorað fleiri mörk í
deildinni en Eiður Smári sem
skoraði þarna sitt 11. deildarmark
á tímabilinu.
„Í dag var þetta dálítið ofurmannlegt hjá mínum mönnum. Ég
trú því að við unnum þennan leik
af því að það býr mikill karakter í
þessu liði. Við áttum ekki að eiga
inni líkamlega getu til þess að
vinna þennan leik eftir að hafa
verið að spila á miðvikudagskvöldið. Mínir menn voru frábærir og
nú vita þeir að þá vantar bara einn
sigur í viðbót og þá er þetta gulltryggt,“ sagði Jose Mourinho.
Hollenski
vængmaðurinn
Arjen Robben lagði upp annað
mark liðsins sem Frank Lampard
skoraði og kom Chelsea yfir í 2-1
og Mourinho fagnaði þá áberandi
mikið. „Ég tel að án hans hefðum
við tapað þessum leik. Hann verður líka orðinn enn betri á miðvikudaginn eftir þrjár góðar æfingar,“
sagði Mourinho ánægður með að
vera búinn að endurheimta hinn
eitraða Robben fyrir leikinn gegn

GULLTRYGGÐI TITILINN Eiður Smári gulltryggði 3-1 sigur á Fulham með laglegu marki
en með þessum sigri er Chelsea komið með aðra hönd á titilinn.

Liverpool í meistaradeildinni á
miðvikudaginn.
Liverpool tapaði hinsvegar
fyrir Crystal Palace. Þetta var afar
mikilvægur sigur fyrir Palace-liðið sem er í harðri fallbaráttu. Andy
Johnson skoraði sigurmarkið, sitt
20. mark á tímabilinu, og með því
skaut hann liðinu upp úr fallsæti.
Liverpool fékk þarna kjörið
tækifæri til þess að ógna Everton í
fjórða sætinu sem gerði 1-1 jafn-

tefli við Birmingham en það tókst
ekki. Norwich ætlar líkt og Crystal
Palace að bíta frá sér en eftir 1-0
sigur á Charlton í gær hefur liðið
náð í 10 stig af síðustu tólf mögulegum og hefur fyrir vikið lyft sér
upp af botninum og upp fyrir WBA
og Southampton.
Það lítur því út fyrir afar líflega
fallbaráttu á lokavikum ensku
deildarinnar en titilbaráttunni er
ooj@frettabladid.is
hins vegar lokið.

LEIKIR GÆRDAGSINS

Enska úrvalsdeildin
EVERTON–BIRMINGHAM

1–1

0–1 Emile Heskey (5.), 1–1 Duncan Ferguson
(86.).

CHELSEA–FULHAM

3–1

1–0 Joe Cole (17.), 1–1 Collins John (41.), 2–1
Frank Lampard (64.), 3–1 Eiður Smári
Guðjohnsen (90.).

ASTON VILLA–BOLTON

1–1

1–0 sjálfsmark (26.), 1–1 Gary Speed (54.).

BLACKBURN–MAN. CITY

0–0

CRYSTAL PALACE–LIVERPOOL

1–0

1–0 Andrew Johnson (34.).

MIDDLESBROUGH–WBA

4–0

1–0 Szilard Nemeth (27.), 2–0 Jimmy Floyd
Hasselbaink (33.), 3–0 Szilard Nemeth (37.),
Stewart Downing (90.).

NORWICH–CHARLTON

1–0

1–0 Mathias Svensson (88.).

STAÐAN
CHELSEA
ARSENAL
MAN. UTD
EVERTON
LIVERPOOL
BOLTON
MIDDLESB.
TOTTENH.
A. VILLA
MAN. CITY
CHARLTON
BLACKB.
BIRMINGH.
NEWCAST.
PORTSM.
FULHAM
C. PALACE
NORWICH
WBA
SOUTH.

33
33
33
34
35
35
34
34
35
35
35
34
35
32
34
34
35
35
34
34

26
21
19
17
16
15
13
13
12
11
12
9
9
9
9
9
7
6
5
5

7
8
10
7
6
9
10
9
11
12
9
13
12
11
8
8
9
12
14
13

1
4
4
10
13
11
11
12
12
12
14
12
14
12
17
17
19
17
15
16

65–13
73–33
48–20
41–34
48–36
45–39
50–44
42–38
42–43
42–37
40–51
29–37
36–43
42–51
38–53
40–56
37–58
38–67
32–57
37–55

85
71
67
55
54
54
49
48
47
45
45
40
39
38
35
35
30
30
29
28

26
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> LOGI GUNNARSSON

MESTU KVALIR SEM ÉG HEF LIÐIÐ
Körfuknattleiksmaðurinn
Logi Gunnarsson er nú
loksins búinn að ná sér
eftir þrálát meiðsli í öxl
og horfir hann björtum
augum á framtíðina. Í
samtali við Fréttablaðið
fer Logi yfir síðasta eina
og hálfa árið hjá sér í
Þýskalandi, þar sem hann
spilar með úrvalsdeildarliðinu Giessen 46ers.
„Þessi meiðsli hafa gert það að
verkum að maður er farinn að
meta heilsuna meira en áður. Ég
hef verið heill í allan vetur og það
er það sem skiptir mestu máli. En
ég hef ekki fengið að spila eins
mikið og ég er vanur og auðvitað
er ég ekki sáttur með það. En öxlin er í lagi og það er fyrir öllu,“
segir Logi.
Það var í nóvember árið 2004
sem öxlin umrædda fór fyrst að
vera til trafala. Þá lenti Logi í
samstuði á æfingu og fór hann úr
axlarlið. „Þeir náðu að smella honum í aftur fljótlega en hann fór
síðan aftur skömmu síðar. Þá var
alveg ljóst að eitthvað mikið var
að og var mér skipað að hvíla mig
í tvo mánuði,“ segir hann.

,,

Það var sama
hversu oft og fast
þeir rykktu, ekkert gekk.“

Logi var á þessum tíma á sínu
fyrsta ári hjá Giessen og hafði
staðið sig framar vonum eftir að
hafa komið til liðsins frá 1. deildarliðinu Ulm. Fjölmiðlar töluðu
um Loga sem einn besta unga leikmann deildarinnar og því komu
meiðslin á versta mögulega tíma.
Öxlin vildi ekki aftur í liðinn
Þegar tveggja mánaða hvíldinni lauk kveðst Loga hafa liðið
vel og átti hann ekki von á öðru en
að öxlin hafði jafnað sig. Annað
átti eftir að koma á daginn.
„Fyrsti leikurinn eftir meiðslin
var alveg rosalegur og var leikstjórnandinn okkar meiddur. Þess
vegna spilaði ég meira en ég hefði
átt að gera. Ofan á það fór leikurinn í framlengingu og ég neita því
ekki að þá var ég orðinn örþreyttur. Og það koma að því að eitthvað
gaf sig. Í blálokin hoppaði ég upp
í frákast og þá small öxlin aftur úr
lið,“ segir Logi.
Við tóku aðrar sex vikur á

Ásthildur Helgadóttir:

hliðarlínunni.
„Eftir á að hyggja hefði ég átt
að fara að læknisráði og fara í aðgerð strax á þessum tímapunkti,“
segir Logi, sem þráaðist við og
vildi reyna að láta öxlina gróa
með hvíldinni einni saman. Í
fyrstu virtist sem sú ákvörðun
hefði verið rétt – Logi náði að
spila nokkra leiki af fullum krafti
og segist hann sjálfur hafa fundið
sig afar vel.
En gleðin var skammvinn.
Meiðslasagan var rétt að hefjast
og á æfingu daginn eftir að hafa
spilað einn sinn besta leik í treyju
Giessen dundi ógæfan yfir á ný –
öxlin gaf sig einu sinni enn. Og í
þetta skiptið fór hún algjörlega úr
lið.
„Liðurinn fór alveg úr og hafði
það aldrei gerst áður,“ segir hann.
Þegar slíkt gerist fylgir venjulega
mikill sársauki og segir Logi engu
logið um það. Hann lýsir næstu
klukkustundum sem þeim verstu
sem hann hafi nokkru sinni upplifað. „Öxlin vildi ekki fara aftur í
liðinn. Læknarnir voru farnir að
setja lappirnar undir handakrikann á mér til að geta náð betra
taki á hendinni á mér. En það var
sama hversu oft og fast þeir
rykktu, ekkert gekk,“ segir Logi
þegar hann rifjar upp kvalirnar.
„Þetta var það versta sem ég
hef nokkurn tíma lent í. Eftir
klukkutíma af árangurslausum
tilraunum þar sem var meðal annars búið að dæla í mig morfíni og
öðrum lyfjum gáfust þeir upp. Ég
var fluttur á sjúkrahús þar sem ég
var svæfður og þá gátu þeir lagað
öxlina í friði.“
Til Íslands í endurhæfingu
Eftir þessa óskemmtilegu lífreynslu var ekki um annað að
ræða en fara í aðgerð og kaus
Logi að fara í hana á Íslandi. Að
henni lokinni tók við endurhæfing
sem var undir handleiðslu Benedikts Guðmundssonar, þjálfara
Fjölnis. Benedikt hefur gert nokkuð af því að sjá um einstaklingsþjálfun margra af bestu körfuboltamönnum landsins, og fyrir
utan Loga má nefna Jón Arnór
Stefánsson.
Eftir að hafa æft allt upp í
þrisvar á dag á Íslandi síðasta
sumar mætti Logi aftur út til
Giessen í ágúst. Þá var honum
gefið grænt ljós á að spila að nýju.
„Ég er búinn að vera í góðum
gír í vetur og er kominn í fínt
form. Ég er duglegur að gera
styrktaræfingar og læknar segja
að öxlin eigi að halda,“ segir Logi.
Eins og áður segir hefur Logi
mátt þola mikla bekkjarsetu í
vetur og er það nokkuð sem hann

LOGI GUNNARSSON Býr í bænum Giessen þar sem íbúar eru um 80 þúsund manns. Um er að ræða sannkallaðan körfuboltabæ og er
uppselt á alla heimaleiki liðsins. Íþróttahöll bæjarins rúmar tæplega 4000 þúsund manns.

sættir sig ekki við. En þrátt fyrir
að hann sé ekki inni í myndinni
hjá þjálfara Giessen horfir Logi á
björtu hliðarnar. Hann er á síðasta ári samningsins við liðið og
hefur hug á því að leita á önnur
mið í sumar.

,,

„Ég er búinn að vera
í góðum gír í vetur
og er kominn í fínt form.
Læknar segja að öxlin eigi
að halda.“

„Þetta er í fyrsta skipti sem ég
lendi í því að spila svona lítið en
ég er löngu búinn að ákveða að
fyrst ég spila nota ég bara tímann
til að fara á aukaæfingar með aðstoðarþjálfaranum og reyni að
gera mig tilbúinn fyrir næsta
verkefni, hvort sem það verður
hér í Þýskalandi eða í einhverju
öðru landi,“ segir Logi, sem er
laus allra mála í júní.
„Ég ætla að nota þann tíma til
að bæta mig. Ég æfi daglega með
mjög öflugum leikmönnum og þó
ég sé ekki að spila mikið finnst
mér ég hafa verið að bæta mig.

Það eina sem ég get gert er að
reyna að vera jákvæður og halda
mínu striki. Ég er búinn að eyða
allt of miklum tíma í körfubolta á
ævinni til að vera eitthvað að
bakka út núna,“ segir Logi og er
staðráðinn í því að spila körfubolta erlendis eins lengi og mögulegt er.
„Ég hef stefnt að atvinnumennsku frá því að ég var lítill
patti og ég ætla mér að vera í
henni næstu árin. Hvar svo sem
það verður eftir sumarið verður
bara að koma í ljós. En ég er ekki
á heimleið.“
vignir@frettabladid.is

EINAR LOGI VIGNISSON: SKRIFAR UM BOLTANN Í SUÐUR-EVRÓPU Á HVERJUM SUNNUDEGI

Skoraði tvö Ný kynslóð spænskra slátrara
góð mörk
Knattspyrnukonan
Ásthildur Helgadóttir er
komin á fulla ferð með félagi
sínu Malmö FF í sænsku
úrvalsdeildinni.
Malmö-stúlkur léku við
Mallbacken, sem Erla Steina
Arnardóttir leikur með, og
unnu Ásthildur og félagar
auðveldan sigur, 5–0.
Ásthildur var í fantaformi
í leiknum og kom Malmö á
bragðið með marki á 8.
mínútu og rak síðasta
naglann í kistu Mallbacken á
69. mínútu með sínu öðru
marki.
Malmö er í öðru sæti
deildarinnar með fjögur stig
eftir tvo leiki en Mallbacken
er stigalaust í næstneðsta
sæti
sænsku
úrvalsdeildarinnar. ■
FÓTBOLTI

Victor vinur minn er stoltur baski og aðdáandi Athletic
Bilbao. Hann verður alltaf jafn sár þegar ég spyr hann
hvað sé að frétta af slátraranum frá Bilbao, Andoni
Goikoetxea. Bæði finnst honum svekkjandi að harðjaxlinn gamli sé eiginlega eini leikmaðurinn úr sögu
Bilbæinga sem við útlendingarnir könnumst við og svo
þekkir hann Goikoetxea persónulega og segir kappann
séntilmenni sem óverðskuldað hafi fengið þetta blóðuga viðurnefni. En Goikoetxea var óneitanlega tákn
síðustu kynslóðar hinna dæmigerðu suðurevrópsku slátrara ásamt Claudio Gentile,
heimsmeistara með Ítölum 1982.
Reglugerðarbreytingar hafa þrengt
mjög að harðjöxlum og slátrarar
eru deyjandi stétt. Þó ber svo til
um þessar mundir að
Spánverjar hafa
eignast tvo nýja
harðjaxla sem
vekja upp minningar um
gömlu

slátrarana; miðvarðapar Sevilla-liðsins þá Javi Navarro
og dr. Pablo Alfaro.
Doktor dauði
Rétt eins og Goikoetxea er dr. Pablo Alfaro mikið
séntilmenni utan vallar, lærður kvensjúkdómalæknir
og vinsæll fyrirlesari og viðmælandi í spjallþáttum. Á
leikvelli er hann hins vegar grófasti leikmaður síðari
ára og enginn núspilandi hefur af jafnmörgum rauðum spjöldum að státa. Alfaro er leikmaður sem jafnvel
Madrídarjaxlinum Michel Salgado (sem af samherjanum David Beckham er sagður harðasti maður á
plánetunni) þykir ganga lengra en sæmandi er. Á síðasta tímabili vann hann sér til frægðar að stinga fingri
upp í endaþarm andstæðings sem svo skemmtilega
vill til að ber nafnið Toché, en honum hefur eflaust
mislíkað „tötsið“, jafnvel þótt þar færi fær læknir alvanur slíkum skoðunum. Toché karlinn fór alveg úr
sambandi við þetta en Alfaro, sem ber viðurnefnið „Dr.
dauði“ komst á forsíður allra helstu blaða. Bæjarpressan í Sevilla snerist gegn honum og hörmuðu að í stað
hins fræga „rakara í Sevilla“ væri nú frægasti maður
borgarinnar þessi nútíma arftaki Goikoetxea, „slátrarinn í Sevilla“. Doktorinn lét sér fátt um finnast og notaði tímann til að mennta lærlinginn Javi Navarro, sem
á þessari leiktíð hefur farið langt fram úr lærimeistara
sínum í fautaskap.

Fleiri grófir
Í leik gegn Real Mallorca nýverið braut Navarro svo illa
á Venesúelamanninum Juan Arango að sá endaði á
gjörgæsludeild í tvo sólarhringa með kjálkabrot og
heilahristing og sauma þurfti 47 spor í andlit hans.
Brotið var kannski ekki það grófasta sem sést hefur en
Navarro fór ansi hraustlega í Arango og hefði verðskuldað eitthvað meira en gula spjaldið sem slakur
dómari leiksins veifaði. Enda fór pressan á Spáni hamförum og endaði það með því að Navarro var dæmdur
í nokkurra leikja bann. Arango hefur jafnað sig að
mestu en á eftir að fara í nokkrar heimsóknir til lýtalækna.
Sevilla-menn hafa löngum gengist upp í að leika fast
og þykir mörgum það miður, ekki síst í ljósi þess að
liðið er léttleikandi og hefur náð stórgóðum árangri
eins og sést á því að það berst nú um sæti í Meistaradeildinni. Fleiri lið eru svo sem þekkt fyrir að vera
býsna föst fyrir, t.d. Valencia, en þar verður þó enginn
af hinum grjóthörðu varnarmönnum sakaður um að
vera grófur. Ásamt Sevilla-tvíeykinu hafa hins vegar
skotið upp kollinum fleiri svartir sauðir nýverið. Pablo
Garcia hjá Osasuna þykir allsvakalegur en tölfræðilega
er Alberto Lopo hjá Espanyol verstur, með 17 gul
spjöld og 4 rauð á síðasta tímabili, en hefur eitthvað
róast þessa leiktíðina.
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LIÐIÐ MITT > ALFREÐ GÍSLASON SETUR SAMAN HEIMSLIÐIÐ SITT Í HANDBOLTA
Tveir Íslendingar í heimsliði Alfreðs
Markvörður: Henning Fritz, Kiel: Mjög heilsteyptur markvörður sem virðist alltaf verja
mikilvægustu boltana í hverjum leik.
Línumaður: Gueric Kervadec, Créteil: Í mínum huga besti varnarmaður heims. Er mikill
leiðtogi og einnig góður sóknarmaður.
Vinstra horn: Guðjón Valur Sigurðsson,
Tusem Essen: Hann hefur leikið alveg frábærlega í vetur, ekki bara í sókn heldur
líka í vörn.
Vinstri skytta: Siarhei Rutenka, Celje
Lasko: Hann hefur verið mjög sterkur síðustu ár og er alveg ótrúlega öflugur þrátt
fyrir frekar ungan aldur.

LEIKIR GÆRDAGSINS

DHL-deild kvenna í
handbolta úrslitaeinvígi
HAUKAR–ÍBV

22–19 (12-9)

Mörk Hauka: Hanna Guðrún Stefánsdóttir 6/4,
Erna Þráinsdóttir 4, Ramune Pekarskyte 4, Harpa
Melsted 2, Martha Hermannsdóttir 2, Inga Fríða
Tryggvadóttir 2 Ragnhildur Guðmundsdóttir 1,
Anna Halldórsdóttir 1.
Varin skot: Helga Torfadóttir 12, Kristina
Matuzeviciute 3.
Mörk ÍBV: Alla Gokorian 7/2, Anastasia Patsiou
5, Eva Björk Hlöðversdóttir 5, Darinka Stefanovic
1, Tatjana Zukovska 1.
Varin skot: Florentina Grecu 17.

Deildarbikar kvenna
ÍBV–KR

2–7

Olga Færseth (21.), Hólmfríður Björk
Magnúsdóttir (70.) – Hrefna Huld Jóhannesdóttir
3 (5., 34., 53.), Ásgerður Ingibergsdóttir 2 (4.,
84.), Fjóla Dröfn Friðriksdóttir (55.), Íris
Símonardóttir (65.).

STJARNAN–BREIÐABLIK

1–4

– Sandra Karlsdóttir, Greta Mjöll Samúelsdóttir,
Fanndís Friðriksdóttir, Edda Garðarsdóttir.

Þýska úrvalsdeildin
DORTMUND–KAISERSLAUTERN

4–2

Koller 2 (60., 73.), Ewerthon (12.), Kehl (29.) –
Alintop (3.), Amanatidis (42.).

BIELEFELD–FREIBURG

3–1

Porcello 3 (5., 55., 69.) – Cairo (15.).

BAYERN MUNCHEN–BOCHUM

3–1

Pizarro (9.), Ballack (26.), Makaay (63.) –
Tapalovic (51.).

MAINZ–HANNOVER

2–0

Abel (22.), Gerber (78.).

STUTTGART–WOLFBURG

0–0

HAMBURG–HANSA ROSTOCK

3–0

Mpenza (49.), Benjamin (61.), Takahara (64.).

HERTHA–SCHALKE

4–1

Marcelinho 2 (víti 34., 58.) Basturk (5.), Rafael
(50.).

STAÐA EFSTU LIÐA
BAYERN
SCHALKE
STUTTGART
HERTHA
W. BREMEN
HAMBURG
L’KUSEN
DORTM.

30
30
30
30
29
30
29
30

20 5 5 58–27
18 2 10 46–35
16 7 7 52–33
14 11 5 55–28
15 5 9 58–32
16 2 12 54–46
13 7 9 50–37
12 9 9 40–40

65
56
55
53
50
50
46
45

Þýski handboltinn
DUSSELDORF–TUSEM ESSEN

27–27

Sigfús Sigurðsson skoraði 1 mark fyrir Magdeb.

LEMGO–POST SCHWERIN

38–22

Logi Geirsson skoraði 7/1 mörk fyrir Lemgo.

KIEL–WETZLAR

30–24

FLENSBURG–LÜBBECKE

45–30

Þýski fótboltinn:

Bayern að
vinna titilinn
Bayern München er
komið langleiðina með því að
landa 19. þýska meistaratitli
félagsins eftir 3–1 sigur á Bochum
því auk þess töpuðu aðalkeppinautar þeirra í Schalke
stigum.
Bayern hefur nú níu stiga
forskot á Schalke-liðið sem hefur
nú tapað þremur leikjum í röð.
Einn sigur í viðbót ætti að
gulltryggja titilinn þar sem
markatala Bayern er það góð.

FÓTBOLTI

Hægri skytta: Ólafur Stefánsson, Ciudad Real: Óli er einn af þessum mönnum
sem getur nánast allt og gerir mennina í
kringum sig betri. Hann er hverju liði
ómetanlegur þótt hann sé upp og niður í
vörninni.
Hægra horn: Mirza Dzomba, Ciudad Real:
Hann er bestur í þessari stöðu eins og er.
Hann nýtir færin sín ótrúlega vel og er með
góð afbrigði af skotum.

Dzomba
Kervadec

Rutenka

Balic

Ólafur

„Ég myndi vinna Meistaradeildina aftur með
þetta lið í höndunum. Kannski ekki með vinstri
en við færum samt alla leið.“

Tilþrifalítill sigur hjá Haukum
Haukastúlkur tóku forystuna í baráttuna um Íslandsbikarinn við ÍBV í gær þegar þær sigruðu fyrsta leik liðanna, 22-19. Bæði lið voru fjarri sínu besta og ollu vonbrigðum.
HANDBOLTI Íslandsmeistarar ÍBV í
kvennahandknattleik eiga verk
fyrir höndum eftir að þær töpuðu
fyrstu rimmunni um bikarinn
eftirsótta á Ásvöllum í gær. Þótt
ÍBV hafi skorað fyrsta mark
leiksins voru það Haukar sem
höfðu öll völd á vellinum nánast
frá fyrstu mínútu. Þær keyrðu
grimmt á Eyjastúlkur og röðuðu
inn mörkum úr hraðaupphlaupum. Þær voru á góðri leið með að
sökkva Eyjaliðinu þegar Alfreð
Finnsson brá á það ráð að taka
leikhlé eftir aðeins 12 mínútna
leik en þá var staðan 6-2 fyrir
Hauka.
Eyjastúlkur röknuðu aðeins við
sér í kjölfarið en Haukastúlkur
héldu áfram að keyra hratt og
náðu fimm marka forystu, 10-5,
en þá kom fínn kippur hjá gestunum og þær voru ekki fjarri heimastúlkum í leikhléi, 12-9. Það er
reyndar ótrúlegt að munurinn
skuli ekki hafa verið meiri í leikhléi því Alla Gokorian var sú eina
sem lék af eðlilegri getu í fyrri
hálfleik ásamt Florentinu Grecu
markverði. Aðrir leikmenn voru
einfaldlega í felum og ekki í neinum takti við leikinn.

Stanslaus eltingarleikur
Eltingarleikurinn hélt áfram í
fyrri hálfleik. Haukar héldu ÍBV í
hæfilegri fjarlægð og þegar Eyjastúlkur komust óþægilega nærri
var stigið á bensínið á ný. Næst
komust Eyjastúlkur að jafna í
stöðunni 19-18 en lengra komust
þær ekki.
Haukastúlkur fögnuðu sigri
sem var vart til orða tekið tilþrifalítill. Þær spiluðu mjög góða vörn
framan af en svo fjaraði undan
henni sem og sóknarleiknum sem

var skynsamur framan af. Haukar léku langar og skynsamar
sóknir þar sem beðið var eftir
góðu skotfæri en allur taktur datt
úr sóknarleiknum eftir því sem
leið á leikinn. Erna Þráinsdóttir
lék best Hauka, nýtti skotin sín
vel og skoraði góð mörk úr hraðaupphlaupum. Aðrir sóknarleikmenn Hauka léku undir getu en
Ramune Pekarskyte getur þó afsakað sig með að hafa verið tekin
úr umferð nánast allan leikinn.
Slök frammistaða
Ef Haukastúlkur voru slakar í
leiknum þá voru Eyjastúlkur
skelfilegar. Grecu varði ágætlega
eins og oft áður en allt of fáir leikmenn lögðu lóð sín á vogarskálarnar úti á vellinum. Lengi vel
biðu Eyjastúlkur eftir því að Alla
tæki af skarið og ef hún gerði það
ekki runnu sóknir liðsins út í
sandinn. Patsiou hóf leikinn allt of
seint og Eva Björk hefði mátt
reyna mikið meira því hún skoraði nánast í hvert skipti sem hún
vildi.
Bæði lið eiga mikið inni miðað
við þessa viðureign og leiðin hjá
þeim getur ekki legið annað en
upp á við eftir þessa slöku
frammistöðu. Haukastúlkum er
eflaust slétt sama um hversu slakar þær voru því þær sigruðu og
það er það eina sem skiptir máli.
Vorum ekki að spila vel
„Við byrjuðum ágætlega en
síðan hleyptum við þeim inn í leikinn en blessunarlega tókum við
þetta á lokasprettinum og kláruðum leikinn,“ sagði hornamaðurinn
Hanna Guðrún Stefánsdóttir sem
hefur oft leikið betur en öll hennar mörk komu úr vítum og hraða-

Í FÍNU FORMI Haukastúlkan Erna Þráinsdóttir var ein fárra sem komst vel frá leiknum á
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI
Ásvöllum í gær. Hún skorar hér eitt fjögurra marka sinna í leiknum.

upphlaupum.
„Við vorum ekki að spila vel í
dag og því er léttir að hafa samt
sigrað. Það verður fjör að fara til
Eyja í næsta leik en okkur hefur

ekki gengið vel þar hingað til en
það er kominn tími á sigur þar og
við ætlum okkur að ná sigri þar í
næsta leik.“
henry@frettabladid.is

27–25

Alexander Peterson skoraði fjögur mörk fyrir
Dusseldorf og Markús Máni Michaelsson 3.
Guðjón Valur Sigurðsson skoraði 8 mörk fyrir
Essen.

GUMMERSBACH–MAGDEBURG

Miðjumaður: Ivano Balic, Portland San
Antonio: Leikstjórnandi af bestu gerð. Tekur góðar ákvarðanir, leikur félagana vel
uppi og getur líka spilað fína vörn.

Fritz
Guðjón Valur

Oddaleikur ÍBV og ÍR í undanúrslitum DHL-deildar karla í handbolta fer fram í Vestmannaeyjum í dag:

Komast Eyjamenn í lokaúrslitin í fyrsta sinn?
Eyjamenn geta brotið
blað í sögu karlahandboltaliðs
félagsins vinni þeir oddaleikinn
gegn ÍR í Eyjum í dag en með því
kemst liðið í fyrsta sinn í lokaúrslit úrslitakeppninnar. Liðin hafa
unnið hvor sinn heimaleikinn,
ÍBV vann fyrsta leikinn í Eyjum
30-29 og ÍR jafnaði metin með
33-29 sigri í öðrum leiknum í
Austurbergi.
Það hefur verið hart tekist á í
báðum leikjum og dómarar hafa
meðal annars rekið leikmenn liðanna útaf í 68 mínútur í þessum
tveimur leikjum. ÍR-ingar eiga
hins vegar möguleika á að komast í lokaúrslitin í annað skipti á
þremur árum en Breiðhyltingar
töpuðu einmitt í bráðabana í
oddaleik undanúrslitanna í
fyrra.
Roland Valur Eradze fékk
ekkert að spila síðustu 20 mínúturnar í síðasta leik en náði samt
verja yfir 20 bolta í leiknum og

HANDBOLTI

hefur því gert það í öllum fjórum
leikjum úrslitakeppninnar. Roland hefur varið 24,5 skot að meðaltali í leik og 47,8% þeirra skota
sem á hann hafa komið. ÍR-ingurinn Hannes Jón Jónsson er
markahæsti leikmaður einvígisins til þessa auk þess að eiga ófáar stoðsendingarnar en Hannes
hefur nýtt 15 af 21 skoti sínu í
leikjunum tveimur sem gerir
frábæra 71% skotnýtingu.
„Áhorfendur eiga að vera kolvitlausir á pöllunum í Eyjum á
sunnudaginn, það eru skilaboðin
frá okkur til þeirra. Þeir eiga
ekki að vera með slagsmál og
læti heldur eiga þeir að mæta,
búa til geðveikan hávaða og
hvetja okkur til sigurs,“ sagði
Erlingur Richardsson, þjálfari
ÍBV, í samtali við Fréttablaðið
eftir annan leikinn. Það má búast
við að Eyjamenn taki hann á orðinu og fjölmenni í Höllina í dag
en eins má búast við að harðir

FLEST MÖRK ÍBV Í FYRSTU
TVEIMUR LEIKJUNUM: (SKOT)
SPENNA Í DAG Tryggvi Haraldsson
skorar fyrir ÍR gegn ÍBV í öðrum
leiknum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

stuðningsmenn Breiðhyltinga
láti heldur ekki sitt eftir liggja.
Sigurvegari leiksins tryggir sér
sæti í úrslitunum gegn meisturum síðustu tveggja ára, Haukum.
ooj@frettabladid.is

Samúel Ívar Árnason
Tite Kalandaze
Zoltan Belányi
Sigurður Ari Stefánsson

14/6 (23/8)
12 (21)
11/3 (17/4)
9 (21)

FLEST MÖRK ÍR Í FYRSTU
TVEIMUR LEIKJUNUM: (SKOT)
Hannes Jón Jónsson 15/5 (21/6)
Bjarni Fritzson 10 (16)
Ólafur Sigurjónsson 10/1 (18/1)
Tryggvi Haraldsson 8 (16)
Ingimundur Ingimundarson 8/4 (21/6)
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KYNNUM NÆSTU KYNSLÓ‹
TÆKNI TIL HVERS KONAR BYGGINGAFRAMKVÆMDA
LP40
4-átta laser bendill.
Ló›lína upp, ló›lína ni›ur,
lárétt og hornrétt.
Sjálfstillandi, einfaldur í
notkun.
Upplag›ur vi› uppsetningar
á veggjum, flísa e›a
teppalagnir

LYFTIR HANN BIKAR Í DAG? Heimir Guðjónsson fékk að lyfta Íslandsbikarnum í
FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.
fyrrasumar og spurning hvort hann lyfti Atlantic-bikarnum í dag.

Leikið um Atlantic-bikarinn í Egilshöll í dag:

Íslensk knattspyrna vonandi betra en sú færeyska
LL300

Sterkbygg›asta laser tæki›
á marka›inum! ﬁolir eins
meters fall ni›ur á har›an
flöt og er mjög vel varinn
fyrir bleytu og óhreinindum Lei›réttir sig sjálfur.
Au›veldur í notkun.

WWW.TRIMBLE.COM
Ísmar hf. • Grandagar›ur 7-9 • 101 Reykjavík
Sími: 5105100 • Fax: 5105101 • www.ismar.is
© 2002 Trimble Navigation Limited.

HV301

Eitt skarpasta og fjölhæfasta lárétta/ló›rétta laser
tæki› til margvíslegra nota
úti e›a inni. Sjálvirk stilling me› einum takka gerir
uppsetningu einfalda og
fljótlega.

HD150

Hra›virkur og ﬂægilegur
hand- fjarlæg›armælir sem
mælir einnig og reiknar út
flatarmál og rúmmál.
Virkar hvort heldur er úti
e›a inni me› +/- 2 mm nákvæmni. Dregur 150 metra.
Au›velt a› mæla áhættulaust á óa›gengilegum
svæ›um.

LL200

Eins manns
laserbúna›ur í
einni tösku.
Sendir, móttakari, stöng
og ﬂrífótur í pakkanum.
Borgar sig upp á einni
rafhlö›unotkun – 100
tímum.

FÓTBOLTI Íslandsmeistarar FH taka
á móti Færeyjarmeisturum HB í
Egilshöllinni kl. 17 í dag er keppt
verður um Atlantic-bikarinn
þriðja sinni en það er árlegur leikur á milli Íslands- og Færeyjameistaranna. KR og HB mættust í
fyrstu tvö skiptin. KR sigraði
fyrra skiptið í Frostaskjóli en HB
náði fram hefndum í Færeyjum í
fyrra.
Fréttablaðið hafi samband við
fyrirliða
Íslandsmeistaranna,
Heimi Guðjónsson, og spurði
hann að því hvernig leikurinn
leggðist í hann og hvernig ástandið væri í herbúðum Íslandsmeistaranna í dag.
„Það eru allir heilir fyrir utan
Sverri Garðarsson sem er meiddur. Danirnir eru allir komnir og
eru klárir í slaginn,“ sagði Heimir
en hann segist lítið sem ekkert
vita um færeyska liðið annað en
að 70 manns hafi fylgt liðinu til
landsins. „Við eigum von á erfið-

um leik enda lagði þetta lið KR að
velli í fyrra og það sannfærandi.
Við munum þurfa að hafa fyrir
þessu.“
Það er farið að styttast í að Íslandsmótið hefjist og Heimir segir að svona leikir séu mjög vel
þegnir á þessum tímapunkti.
„Við erum alltaf að spila við
sömu liðin og það er kærkomið að
mæta nýjum andstæðingum. Við
erum enn að slípa okkar leik enda
með nýja menn í lykilstöðum og
það er nokkuð verk eftir hjá okkur næsta mánuðinn,“ sagði Heimir en líta FH-ingar á það sem
skandal tapi þeir leiknum? „Það
er erfitt að segja. Við munum
engu að síður leggja allt í sölurnar
til þess að vinna þennan leik og
við viljum að sjálfsögðu sýna að
íslensk knattspyrna stendur
framar þeirri færeysku. Við vonum það og trúum því,“ sagði
Heimir Guðjónsson, fyrirliði FH.
henry@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
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Sunnudagur
■ ■ LEIKIR
 16.15 ÍBV og ÍR mætast í
undanúrslitum Íslandsmóts karla í
handbolta. Þetta er oddaleikur
liðanna.

 17.00 FH og HB mætast í Egilshöll
í Atlantic bikarnum.

■ ■ SJÓNVARP
 11.20 Skoski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Celtic og Rangers.

 11.30 Formúla 1 á RÚV. Bein
útsending frá San Marínókappakstrinum.

 12.30 Enski boltinn á Skjá einum.
Bein útsending frá leik Portsmouth
og Southampton.

 15.00 Enski boltinn á Skjá einum.
Bein útsending frá leik Man. Utd og
Newcastle.

 16.10 Handbolti á Rúv. Bein
útsending frá leik ÍBV og ÍR.

 16.50 Spænski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Malaga og
Barcelona.

 18.50 Ítalski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Lazio og Juventus.

 20.30 Golf á Sýn. Útsending frá
opna Shell-Houston mótinu.

 21.55 Helgarsportið á Rúv. Íþróttir
helgarinnar í einum pakka.

kanntu ekki að
keyra aulinn þinn!
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Dularfullt páfakjör

MYND: HELGI SIGURÐSSON

KRISTJÁNI HJÁLMARSSYNI FINNST EITTHVAÐ BOGIÐ VIÐ KOSNINGU JOSEPHS RATZINGER

Náðu þínum hlut
í ferðaveltu sumarsins

Eftir að Joseph
Ratzinger var
kjörinn páfi á
þriðjudag hefur hver samsæriskenningin
af fætur annarri
sprottið
fram.
Líklega
hafa
bækur
Dan
Brown, Da Vinci
lykillinn
og
Englar og djöflar, fengið fólk til að sjá undarlega
hluti í hverju horni þeirrar fornu
stofnunar sem Vatíkanið er, sem
og í hinum mystíska reyk sem
stígur upp úr reykháfnum á henni
í hvert sinn sem kardinálarnir
kjósa sér nýjan páfa.

Kenningarnar eru vissulega
misgóðar en ljóst er að páfakjörið hefur alltaf verið mjög dularfullt. Ekki síst á þriðjudaginn.
Það sést best þegar tölurnar sem
tengjast hinum nýja páfa eru
skoðaðar. Páfagarður hafði verið
páfalaus í sautján daga þegar
Ratzinger var kjörinn. Ratzinger
tók sér nafnið Benedikt sextándi.
Bókstafirnir í nafninu hans eru
fimmtán. Hann er fæddur árið
1927 – tvisvar sjö eru fjórtán.
Jólasveinarnir eru þrettán og
lærisveinarnir voru tólf. Ellefu
stafir eru í nafni heimabæjar
hans, Marktl am Inn, og boðorðin
eru tíu. Kvaðratrótinn af 81 er
níu, talan átta hefur oft verið
tengd óhamingu og hver vika

hefur að geyma sjö daga. Páfinn
hefur kvartað undan hinu sex
stafa orði græðgi og samkvæmt
fornri trú táknar talan fimm
jafnmarga heilaga hluti sem
flestir karlmenn bera. Kardinálarnir kusu páfann í fjórðu atkvæðagreiðslu, talan þrír myndar hina heilögu þrenningu, B í
nafninu Benedikt er annar stafurinn í stafrófinu og páfinn trúir
aðeins á einn guð.
Vísbendingarnar liggja nokkuð augljóslega fyrir. Tölurnar
mynda einhvers konar niðurtalningu. Erfitt er þó að átta sig á
hvert þær leiða okkur en eitt er
þó víst: Það var eitthvað mjög
undarlegt við kjör páfa á þriðjudag. ■

■ PONDUS

Eftir Frode Överli

Stjörnukerfið
„hálfviti“

Vetrarbrautin
„Taunus-Kadett“

Drengir! Hvað
er lengst í
burtu?

Plánetan
Satúrnus

Sumarfríið!

Þú hefur svo
sannarlega
rétt fyrir þér!

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS PRE 28122 04/2005
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Ferðablaðið - sérblað Fréttablaðsins um ferðalög
innanlands kemur út þann 5. maí. Farið er vítt og
breitt um landið í fjölbreyttu efnisvali og fjallað
um ýmsa ferðamöguleika ásamt flestu því sem
ferðalangar þurfa að vita um landið okkar. Blaðið
kemur út í yfir 100.000 eintökum um allt land.
Ferðablaðið er kjörin leið til að auglýsa
ferðatengdar vörur eða þjónustu.
Auglýsendur hafi samband við Hinrik Fjeldsted
í síma 515 7592 eða hinrik@frettabladid.is

■ PÚ OG PA

Hún var Hún var svo
ánægð með rosalega
glöð að hún
fríið! Hún lyktaði af
var svo glöð brennivíni.
að hún söng!

Eftir SÖB
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■ ■ KVIKMYNDIR
 20.00 Margmiðlunarsýningin The
Big Cry eftir Margréti Sigurðardóttur söngkonu verður í Hafnarhúsinu.
Kvikmyndabrotum er varpað á tvo
skjái með lifandi djasstónlist.

■ ■ TÓNLEIKAR
 15.00 Kristinn Sigmundsson heldur tónleika í Laugarborg í Eyjafarðarsveit ásamt Jónasi Ingimundarsyni
píanóleikara. Þeir flytja þýska ljóðasöngva eftir Schubert, Wolf, Brahms
Strauss, Wolf, Loewe, Beethoven og
Mahler.

 16.00 Hátíðartónleikar Kirkjulistarviku Kór Akureyrarkirkju, Kammerkór Norðurlands, Voces Thules,
Guðlaugur Viktorsson tenór, Eiríkur
Hreinn Helgason bassi og organistarnir Eyþór Ingi Jónsson og Björn
Steinar Sólbergsson flytja verk eftir
Charles Marie Widor og Maurice
Duruflé á hátíðartónleikum kirkjulistarviku í Akureyrarkirkju. Gestastjórnandi er Hörður Áskelsson.

Eldri manna söngur
Eldri félagar Karlakórs Reykjavíkur ásamt einsöngvurunum Gunnari
Guðbjörnssyni og Hönnu Dóru
Sturludóttur halda vortónleika í
Ými í dag klukkan 17.
Söngskráin er að vanda fjölbreytt en þó er vert að vekja athygli
á því að með þessum tónleikum er
starfsemi
kvartettsins
„Leikbræðra“ sérstaklega heiðruð. Á
þessu ári eru liðin 60 ár frá því Leikbræður byrjuðu að syngja saman og
syngur kórinn af því tilefni syrpu af
lögum sem þeir gerðu vinsæl.
Meðal kórfélaganna eru þeir
Ástvaldur Magnússon og Friðjón

 17.00 Borgarkórinn heldur sína árlegu vortónleika í kirkju Óháða safnaðarins við Háteigsveg. Stjórnendur
eru Sigvaldi Snær Kaldalóns og
John Gear, en sá síðarnefndi leikur
einnig á píanó.

 17.00 Eldri félagar Karlakórs
Reykjavíkur ásamt einsöngvurunum
Gunnari Guðbjörnssyni og Hönnu
Dóru Sturludóttur halda vortónleika
í Ými við Skógarhlíð.

•
•
•
•

námskeið fyrir byrjendur og lengra komna
námskeið fyrir börn
nska
einkatímar / taltímar
franska fyrir ferðamenn
alliance@simnet.is

ELDRI FÉLAGAR KARLAKÓRS REYKJAVÍKUR Þeir halda vortónleika í Ými í dag.

Innritunn til 29. apríl í síma 552 3870.

Þórðarson, sem báðir voru í kvartettinum Leikbræðrum á sínum
tíma. ■

Sjá sýningar í dálk Borgarleikhússins

Apótekarinn eftir Haydn

Óperustúdíó Listaháskóla Íslands og Íslensku óperunnar

29. apríl kl. 20 - Frumsýning
1. maí kl. 20 - 2. sýn - 3. maí kl. 20 - 3. sýn
8. maí kl. 20 - 4. sýn - 10. maí kl. 20 - 5. sýn - Lokasýning
Ath. Aðgangur ókeypis

 16.00 Unglingadeild Söngskólans í
Reykjavík lýkur starfsárinu með tónleikum í Tónleikasal skólans þar sem
nemendur á aldrinum 10-13 ára
flytja meðal annars sviðsett atriði úr
söngleiknum Oliver ásamt Jóni
Leifssyni baritónsöngvara í hlutverki
Fagins. Píanóleikari er Elín Guðmundsdóttir.

hefjast 2. maí

www.opera.is

opera@opera.is

Sími: 511 4200

Íslenska óperan v/Ingólfsstræti Pósthólf 1416 - 121 Reykjavík Sími: 511 6400

Tenórinn
Vegna fjölda áskorana
Auka aukasýning
Laugardaginn 7. maí kl. 20

 20.00 Söngsveitin Fílharmónía
flytur verkið Carmina Burana á vortónleikum sínum í Langholtskirkju.
Flytjendur eru, auk Söngsveitarinnar
Fílharmóníu, þau Hallveig Rúnarsdóttir sópran, Ólafur Kjartan Sigurðarson baríton og Þorgeir J.
Andrésson tenór, píanóleikararnir
Guðríður St. Sigurðardóttir og Sólveig Anna Jónsdóttir, sex slagverksleikarar og Drengjakór Kársnesskóla. Stjórnandi er Óliver Kentish.

■ ■ LEIKLIST
 21.00 Leikfélag Sauðárkróks frumsýnir leikrit Ólafs Hauks Símonarsonar, Þrek og tár, í leikstjórn Jóns Stefáns Kristjánssonar.

■ ■ VIKA BÓKARINNAR
 09.30 Ljóðaþingi verður haldið
áfram í dag í Háskóla Íslands, stofu
101 í Odda, þar sem 32 fræðimenn
halda erindi um ljóðagerð. Fjallað
verður jafnt um ljóð sem frumort eru
á íslensku, þýdd ljóð og óþýdd erlend ljóð. Þingið er öllum opið.

 15.00 Dagskrá í töluðu máli og

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

tónum verður í Þjóðmenningarhúsinu um Hallgrím Pétursson. Steinunn Jóhannesdóttir rithöfundur leitar svara við spurningunni hvað gerði
Hallgrím að skáldi. Bára Grímsdóttir
syngur og kveður nokkur kvæða
Hallgríms, Chris Foster leikur undir á
gítar.
Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki síðar en sólarhring fyrir birtingu.

SÖNGSVEITIN
FÍLHARMÓNÍA

CARMINA
BURANA
CARL ORFF

Tónleikar í Langholtskirkju
sunnudag 24. apríl kl. 20
þriðjudag 26. apríl kl. 20
Einsöngvarar:
Hallveig Rúnarsdóttir, Ólafur Kjartan
Sigurðarson og Þorgeir J. Andrésson

Stjórnandi: Óliver Kentish
Miðar fást við innganginn, í versluninni
12 tónum, Skólavörðustíg 15 og hjá
kórfélögum.
Sjá nánar á www.filharmonia.mi.is

STÓRA SVIÐ

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

DRAUMLEIKUR
e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.
Í kvöld kl 20, Fi 28/4 kl 20 - UPPSELT,
Síðustu sýningar

RÉTTÓ
– árgerð 1953

Varst þú í Breiðagerðis- eða Réttarholtsskólanum og ert árgerð 1953?
Nú ætlum við að hittast í tilefni þess að í vor eru 35 ár
frá því að 1953 árgerðin kvaddi RÉTTÓ. Það eru allir úr
ìHverfinu ì fæddir 1953 hvattir til að mæta – við viljum
sjá þig og eiga góða stund saman! Hafðu samband við
okkur sem allra fyrst og í síðasta lagi 27.apríl, til að tilkynna þátttöku og fá upplýsingar.

HÍBÝLI VINDANNA
leikgerð Bjarna Jónssonar eftir
Vesturfarasögu Böðvars Guðmundssonar

Lau 30/4 kl 20, Su 8/5 kl 20, Fö 13/5 kl 20
Su 22/5 kl 20, Fi 26/5 kl 20
- Síðustu sýningar

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Einleikur Eddu Björgvinsdóttur.
Í kvöld kl. 20 - UPPS., Fö 29/4 kl 20 - UPPS.,
Lau 30/4 kl 20 - UPPS., Su 1/5 kl 20,
Mi 4/5 kl 20 - UPPS., Fi 5/5 kl 20 - UPPS.,
Fö 6/5 kl 20 - UPPS., Lau 7/6 kl 20 - UPPS.,
Su 8/5 kl 20

HÉRI HÉRASON

SVIK

e. Coline Serreau
Fö 29/4 kl 20, Lau 7/5 kl 20, Lau 21/5 kl 20

eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Í kvöld kl 20, Fi 28/4 kl 20 - Aukasýningar

KALLI Á ÞAKINU
e. Astrid Lindgren
Í samstarfi við Á þakinu
Í dag kl 14 - UPPSELT,
Su 1/5 kl 14, Su 1/5 kl 17, Fi 5/5 kl 14,
Lau 7/5 kl 14, Su 8/5 kl 14

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

Addý. s: 553-0653, Gústi s: 898-3950, Edda s: 848-3890, Einar s: 4268137, Gunnar J. s: 551-4925, Jónas s: 894-6994, Palli s: 898-5858.
Einnig er þátttökulisti hjá Gunna í Kjötborg Ásvallagötu 19....alltaf opið.
Nánari upplýsingar og skráningu má einnig senda á netfangið
edda@simnet.is

TERRORISMI
e. Presnyakov bræður
Fi 28/4 kl 20, Fi 5/5 kl 20

RIÐIÐ INN Í SÓLARLAGIÐ
e. Önnu Reynolds.
Í samstarfi við leikhópinn KLÁUS.
Lau 30/4 kl 20, Su 1/5 kl 20

AUGNABLIKIÐ FANGAÐ
DANSLEIKHÚSIÐ
fjögur tímabundin dansverk
Í kvöld kl 19:09, Su 1/5 kl 19:09
Aðeins þessar sýningar

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 sunnudag
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> Steinar Bragi

„Eftir tiltekið rof í lífi mínu eyddi
ég sumrinu í náttfötum, hitti
fáa, fór ekki framúr, las ævintýri
og vinkona mín færði mér mat í
rúmið og kallaði mig ljúfling.
Þegar ég fór að sofa þóttist ég
stundum gráta en það var leikur, ég hafði aldrei haft það
betra og var ekki krafinn um að
uppfylla skyldur nema gagnvart
sjálfum mér.“
- Það er rólegt yfir mælandanum í ljóðinu Biðstofan
í Útgönguleiðum, nýrri bók Steinars Braga.

baekur@frettabladid.is

Sverðberinn verðlaunaður
Ragnheiði Gestsdóttur voru afhent Barnabókaverðlaun menntaráðs fyrir bestu frumsömdu barnabókina í ár á síðasta degi vetrar. Að þessu sinni hlaut hún verðlaunin fyrir Sverðberann sem kom út hjá Eddu útgáfu í haust. Hún hefur áður
hlotið þessi verðlaun en það var árið 2001 fyrir unglingasöguna 40 vikur.
Það hefur verið skammt á milli gleðitíðinda hjá Ragnheiði undanfarið en í
síðustu viku fékk hún Norrænu barnabókaverðlaunin 2005 fyrir höfundarferil sinn sem rithöfundur og myndlistarmaður, með sérstakri áherslu á
Sverðberann. Sverðberinn segir frá Signýju sem slasast alvarlega í bílslysi
og liggur í dái á sjúkrahúsi. Önnur höfuðpersóna sögunnar er Leda, en
það er einmitt nafnið sem Signý hafði valið á persónu sína í hlutverkaleik. Sagan gerist á tveimur sviðum: Á sjúkrahúsinu fylgist lesandinn
með fjölskyldu og vinum Signýjar og fær innsýn í líf þeirra, en Leda þarf
að særa íshjarta drottningar í ævintýraheimi til að frelsa álfaþjóð undan
ánauð. Tilgangur Barnabókaverðlauna fræðsluráðs er að örva metnaðarfullar ritsmíðar og þýðingar fyrir börn og að vekja athygli á því sem vel
er gert á þessum mikilvæga vettvangi íslenskrar bókaútgáfu. Úthlutunarnefndin er skipuð af fræðsluráði Reykjavíkur. Ragnheiður er fædd í
Hafnarfirði 1953. Hún er kennari að mennt og stundaði einnig háskólanám í listasögu og bókmenntafræði. Ragnheiður er sem stendur formaður Síung, samtaka íslenskra barna- og unglingabókahöfunda.

> Bók vikunnar ...
ENGAR OG DJÖFLAR
eftir Dan Brown
Hafi fólk ekki nú þegar
lesið þessa þéttu
spennusögu sem er forleikurinn að hinni geysivinsælu Da Vinci lykillinn
er nú lag en bókin hefur
náð óvenju nánu sambandi við atburði líðandi stundar eftir
að heimsbyggðin fylgdist andaktug
með reykmerkjasendingum frá Páfagarði. Englar og djöflar segir nefnilega
meðal annars frá vali nýs páfa en svo
óheppilega vill til að leynifélag sem
hefur haft horn í síðu kaþólsku kirkjunnar um árhundruða skeið hefur
rænt kardínálunum fjórum sem eru
líklegastir til að hreppa hnossið og
hótar að drepa þá. Til að bæta gráu
ofan á svart hyggjast skúrkarnir jafna
Vatíkanið við jörðu, gera það gjaldþrota og binda endi á alla reykjarframleiðslu þar á bæ.

Nietzsche var maður lífsins
EYMUNDSSON
MÁL OG MENNING
PENNINN
AÐALLISTINN - ALLAR BÆKUR

1 ÞÚ ÁTT NÓG AF PENINGUM
Ingólfur H. Ingólfsson
VERK AÐ VINNA

2 Geir Svansson – þýðandi
ENGLAR OG DJÖFLAR (KILJA)

3 Dan Brown

BJARGVÆTTURINN Í GRASINU

4 J.D. Salinger

HUGMYNDIR SEM BREYTTU HEIMINUM

5 Felipe Fernández-Armesto

6 SKUGGA BALDUR (KILJA)
Sjón

7 ÍSLENDINGAR

Sigurgeir Sigurjónsson og Unnur Jökulsdóttir

8 BELLADONNA SKJALIÐ (KILJA)

Ian Caldwell og Dustin Thomason

9 MEÐ KÖLDU BLÓÐI (KILJA)
Ian Rankin

10 HULDUSLÓÐ (KILJA)
Liza Marklund

Listinn er gerður út frá sölu dagana
13.04.05 – 19.04.05 í Bókabúðum Máls
og menningar, Eymundsson og Pennanum

H

eimildarmyndin fjallaði
um afbakanir, rangtúlkanir og falsanir á verkum
Nietzsches, sem gerði að verkum
að auðvelt var að fella hugmyndir hans og skoðanir að kenningum fasisma og nasisma, en systir
hans átti talsverðan þátt í því
sem þjóðernissinni, þótt hún hafi
engan veginn verið ein um þær
afbakanir. Þetta lá í samfélaginu
frá lokum 19. aldar þegar þjóðernissinnar tóku Nietzsche upp á
arma sína,“ segir Birgir, en leikrit hans Dínamít fjallar um samband þeirra systkina, vini
Nietzsches og þá makalausu afbökun á verkum hans sem leiddi
til hræðilegra hluta, enda verkið
hádramatískt.
„Þau systkin voru afar náin í
æsku en samband þeirra brenglaðist mikið þegar Elísabet giftist

Beint flug til Mexico við
Karabíska hafið með TransAtlantic, 13 nætur og 14 dagar.
Ótrúleg tilboðsverð
Heillandi menning Maya indíána – pýramídar, óviðjafnanleg
endalaus hvít strönd, kristaltær sjórinn, næst stærsta kóralrif
heims, næturlíf, verslanir, skemmtigarðar, ævintýraferðir og
þjóðgarður með fjölbreyttu dýralífi t.d.krókódílar, apar og
jagúar.
Verðdæmi
Brottfarir:
25. maí uppselt
8. og 22. júní takmarkað sætamagn
Carmen Inn 3 stjörnur
2ja manna herbergi
Barn 2-11 ára

95.775 kr.
78.354 kr.

Innifalið: Flug gisting, rúta til og frá flugvelli og flugvallarskattar.
Real Playa Del Carmen 4 stjörnur - Allt innifalið
2 manna herbergi
116.800 kr
Barn 0-2 ára
3.957 kr.
Barn 2-11 ára
85.354 kr.
Innifalið: Flug, skattar, gisting, rúta til og frá flugvelli, flugvallarskattur. Allur matur og innlendir drykkir (áfengir/óáfengir). Fjölbreytt skemmtidagskrá, kvöldsýningar(show). Þá má
nefna tennis, blak og siglingar.
Flugsæti með sköttum 69.320 kr.

Sími 588 8900 • www.transatlantic.is

stækum gyðingahatara, sem varð
Nietzsche mikið áfall. Upp frá
því urðu snörp átök, en hafði líka
verið áður þegar Nietzsche varð
ástfanginn af Lou Salome, sem
síðar varð frægur rithöfundur og
einn af nánustu lærisveinum Sigmunds Freud. Lou var bæði fögur og stórlega vel gefinn, en
Elísabet hataðist við hana því
hún vildi eiga bróður sinn ein,“
segir Birgir, en seinna meir notfærði Elísabet verk bróður síns
til að græða á þeim og fullnægja
eigin aðdáunarþörf og þrá eftir
frægð og viðurkenningu.
Þjóðlegur Messías
Birgir segir hugmyndir flestra
um Nietzsche litaðar ætluðum
tengslum hans við nasisma, en að
á síðustu áratugum hafi menn
uppgötvað að tengslin voru ekki
fyrir hendi, heldur tilbúin meðan
Nietzsche sjálfur gat ekki borið
hönd fyrir höfuð sér.
„Neitzsche varð geðveikur
1889 og alveg út úr heiminum til
dauðadags. Fyrir veikindin voru
verk hans sama og ekkert þekkt
og enginn vissi hver hann var, en
geðveikur verður hann skyndilega frægur og á svo skömmum
tíma að líkja má við sprengingu. Í
augum þýsku þjóðarinnar varð
hann þjóðlegur, mystískur Messías þegar Þjóðverjar hrokast upp
af menningaryfirburðum sínum
og germanska kynstofnsins, en
hermenn fóru með bók hans Also
sprach Zarathustra með sér í
rassvasanum á vígvöllinn í fyrri
heimstyrjöldinni,“ segir Birgir,
en ævi og örlög Nietzsches var
mikil harmsaga.
„Sjálfur var hann stórkostlega
skemmtilegur og einhver mesti
lífsjátandi sem hugsast getur.
Langt frá því að vera þunglamalegur hugsuður, en vildi gleði, var
þrælfyndinn, háðskur og meinlegur. Hann var líflegasti heimspekingur sögunnar, maður lífs en
ekki kenninga og hataði alla
akademíska hugsun, en vildi að
hugsun manna væri hluti af lífsreynslu þeirra sjálfra. Menn áttu
að lifa lífinu til fulls.“

■ NÝJAR BÆKUR
Bækurnar Herra Kjáni og Herra
Djarfur eftir Roger Hargreaves eru
komnar út hjá JPV –
bókaútgáfunni. Bækurnar um Herramennina komu fyrst
út á íslensku fyrir um
aldarfjórðungi síðan
og nutu gífurlegra vinsælda hjá íslenskum börnum. Einungis hluti

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

[ METSÖLULISTI ]

„Ég er ekki maður. Ég er dínamít,“ sagði þýski
heimspekingurinn Friedrich Nietzsche og átti við
sprengikraftinn sem bjó í orðum hans og hugmyndum. Þessi sami sprengikraftur varð kveikjan að
nýjasta leikriti Birgis Sigurðssonar, Dínamít, sem
kviknaði í Edinborg 1992 þegar leikskáldið Birgir sá
sjónvarpsþátt BBC um samband þeirra systkina
Friedrichs og Elísabetar Förster-Nietzsche. Þórdís
Lilja Gunnarsdóttir ræddi við Birgi um Nietzsche,
klassískan söng og konur.

LEIKSKÁLDIÐ OG RITHÖFUNDURINN BIRGIR SIGURÐSSON Ætlaði að verða
söngvari að ævistarfi og hafði stundað nám í klassískum söng á sjöunda ár þegar skáldagyðjan gerðist ágengari sönggyðjunni og sló vopnin úr höndum Birgis, sem hlýða varð
yrkingum og skáldskap.

Fangi í eigin fangelsi
Þrátt fyrir að Nietzsche hafi verið 19. aldar heimspekingur segir
Birgir boðskap hans eiga fullt erindi í nútímann.
„Öll hans sýn á erindi til okkar.
Nietzsche gagnrýnir samfélagið
fyrir græðgi þess, efnishyggju,
sjálfsánægju, andlega stöðnun og
sjálfgefnar siðferðishugmyndir.
Það á fyllilega við í dag, og
kannski aldrei betur.“
Birgir segir skrif leikritsins
hafa verið eins og hverja aðra
geggjun, enda sé geggjun að vera
rithöfundur.
„Heimildavinnan hefur verið
ofboðsleg, ég hef lesið tugi bóka
og bréfasafna, en samfellt hefur
vinnan tekið fimm ár og kominn
tími til að stritinu ljúki. Ein af
ráðgátum skáldskapar er hvernig
hugmyndir koma til manns, en
segja má að efni leiti á mann og
láti mann ekki í friði, svo maður
er knúinn áfram af tilfinningalegri þörf sem maður verður að
sinna, líkt og fangi í eigin fangelsi. Maður kemst ekki út fyrr en
búið er að afplána,“ segir hann
hlæjandi og viðurkennir að bindast persónum sínum mjög tilfinn-

ingalegum böndum, hvort sem
þær eru geðfelldar eða ógeðfelldar.
„Annars álíta margir, og þar
með ég sjálfur, að mér hafi tekist
best upp í því að skapa kvenpersónur. Ástæðan má vera sú að ég
var föðurlaus og ólst upp hjá móður minni sem var afar sterkur
persónuleiki. Konur komu og
trúðu henni fyrir vandamálum
sínum en litlir pottar hafa líka
eyru. Maður vakti því oft yfir
trúnaðarsamtölum kvenna sem
komu til hennar. Því hef ég alltaf
haft meiri áhuga á konum en körlum í skáldskap. Þær höfða meira
til mín og eru tilfinningalega
flóknari verur en flestir karlar.
Það finnst mér óskaplega áhugavert, bæði sem manni og skáldi,“
segir Birgir sem ætlaði sér að
verða söngvari að ævistarfi.
„Ég átti í mikilli togstreitu um
að verða söngvari eða rithöfundur
en ég lærði klassískan söng í sex
ár og fór það sjöunda til Amsterdam í framhaldsnám. Þá helltust
yfir mig yrkingar og ég réð ekki
neitt við neitt. Hef síðan ekkert
sungið en bara skrifað, og aldrei
nokkurn tímann séð eftir því.“ ■

bókanna kom út á sínum tíma en
JPV útgáfa hefur endurútgefið þær
síðustu misseri ásamt þeim bókum
sem ekki hafa komið út áður á íslensku. JPV hefur einnig gefið út
nokkrar bækur um Ungfrúrnar í
sama flokki.

sköllóttum, andlitsþrútnum manni.
Sama sólarhringinn er hann á kvöldgöngu meðfram sjónum og gengur
fram á dauðan fugl, máv. Í millilendingu á flugvellinum í H*** kaupir
hann sér kaffi og samloku og finnur
sér sæti innan um fleira þreytulegt
fólk sem angar af kæfisvefni. Steinar
Bragi hefur áður sent frá sér ljóðabækur og skáldsögur, þar á meðal
Turninn, Ljúgðu, Gosi, ljúgðu,
Áhyggjudúkkur og Sólskinsfólkið.

Bókaforlagið Bjartur hefur gefið út
ljóðabókina Útgönguleiðir eftir
Steinar Braga. Sá sem talar er mjög
drukkinn og yfirgefur barinn með
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Celeron M
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byggður á Centrino tækni og
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FireWire (DV ready)
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Nú er leikur einn að færa myndskeið af
stafrænni tökuvél og klippa í tölvunni.
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Auðvelt er að tengja tölvuna við tölvuskjá og nota hann sem vinnupláss.
Hægt er að nota 2 skjái sem einn.
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Þráðlaust net
Vélin er með innbyggðu
þráðlausu neti sem er
nauðsynlegt í ferðavélum í dag.
Nýjasti 54Mpbs staðallinn að sjálfsögðu.

Gullna tölvan
Allar Medion tölvur eru framleiddar
samkvæmt ströngustu gæðastöðlum í
Þýskalandi. Þá hafa Medion tölvur unnið
til ótal verðlauna t.d. Gullnu Tölvuna

DVD skrifari
Auðvelt er að afrita DVD.
Skrifanlegir DVD diskar rúma
allt að 7 falt gagnamagn
miðað við eldri geisladiskana
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Sony Cybershot DSC-L1

2.499

**

Á MÁNUÐI

RAFHLAÐA
Lithium rafhlaða
Lithium-Ion hleðslurafhlaðan gefur þér
upp rauntíma í mín. Þannig veist þú
nákvæmlega hvort þarf að hlaða eða
ekki. Allt að 240 myndir á hleðslu.

Carl Zei!ss
linsa

ST

I VAXTALAU

Í 12 MÁNUÐ

29.988
EITT

STAÐGR

4.9

4.9

Bættu við

4.9

Besta
verðið

kr. 333

Sony T3 svört
• 5.1 Megapixels effective Super HAD CCD myndflaga
• Carl Zeiss Vario-Tessar linsa
• 3x optical aðdráttur (6x Precision digital)
• Memorystick Duo PRO
• MPEG Movie VX Fine með hljóði (VGA 30fs)

3.999

**

XTALAUST

ÁNUÐI VA
UÐI Í 12 M

Á MÁN

á mánuði í 12 mán.

og fáðu 256 mb minniskort

Carl Zeiss
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47.988
EITT

STAÐGR

Lithium rafhlaða
Lithium-Ion hleðslurafhlaðan gefur þér
upp rauntíma í mín. Þannig veist þú
nákvæmlega hvort þarf að hlaða eða
ekki. Allt að 240 myndir á hleðslu.

RAFHLAÐA

13.999

Aðdráttur
3x optical 4,1 Mp, Carl Zeiss Vario
Tessar linsan gefur hármarks gæði og
þú nærð smáatriðum sem skipta máli í
fullum gæðum.

Litaskjár
Vandaður 1.5" hybrid litaskjár
tryggir frábær myndgæði og skerpu
jafnvel þegar verið er að taka
myndir í mikilli birtu.

Litaskjár
Vandaður 2.5" hybrid litaskjár
tryggir frábær myndgæði og skerpu
jafnvel þegar verið er að taka
myndir í mikilli birtu.

HEIMSFRUMSÝND 29. APRÍL

SÍMI 564 0000

HUGSAÐU STÓRT

SÍMI 551 9000

Iceland International Film Festival

FRÁ SÖMU OG FÆRÐU OKKUR
SCREAM MYNDIRNAR!

Nýjasta meistaraverk Woody Allen. Gagnrýnendur eru
sammála um að þetta sé hans besta mynd í mörg ár. Mynd
sem engin sannur kvikmyndaáhugamaður má missa af!

7.-30. april 2005

ĦĦĦĦ O.H.T. Rás 2
Hún fær þig til að öskra! Magnaður
hrollvekjutryllir frá Wes Craven!

Sýnd kl. 3.30 5.45, 8 og 10.15
Sýnd í lúxus kl. 3.30 5.45, 8 og 10.15 Sýnd kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ára

Nýjasta mynd eins allra virtasti leikstjóri heims
Pedro Almódavar sem hefur fengið lof gagnrýnenda
og verðlaun um allan heim. „Sterkasta mynd Almódavar í tvo áratugi.“ (Village Voice). Í aðalhlutverki
er latneska súperstjarnan Gabriel Garcia Bernal og
Fele Martinez.

Magnþrungið meistaraverk um síðustu dagana í
lífi Hitlers séð með augum Traudl Junge sem var
einkaritari Hitlers. Túlkun Bruno Ganz á Hitler er
stórkostleg. Ein besta stríðsmynd allra tíma.

Bad Education - Sýnd kl. 5.50 og 8 Downfall - Sýnd kl. 6 og 9

ĦĦĦ B.B. Sjáðu Popptíví
ĦĦĦ M.J. Kvikmyndir.com
ĦĦĦ H.L. MBL

Sýnd kl. 8 og 10.30
ĦĦĦĦ ÓÖH DV ĦĦĦ K&F X-FM
ĦĦĦ SV MBL ĦĦĦ ÓHT Rás 2
Sýnd kl. 2, 4 og 6 m/ísl. tali
GÆTI
VAKIÐ ÓTTAtali
UNGRA BARNA
Sýnd kl.
2,HUGSANLEGA
4 og 6 m/ensku

House of the Flying Daggers
- Sýnd kl. 3.40 og 10.15

ĦĦĦĦ SK DV

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

Hættulegasta
gamanmynd ársins

ĦĦĦ ÓÖH DV
Sýnd kl. 8 og 10.30 B.I. 14 ára

Sýnd kl. 3 og 5.30

Sýnd kl. 8

- allt á einum stað

The Door in the Floor - Sýnd kl. 4
Aðrar myndir sem eru til sýningar:

Hotel Rwanda
- Sýnd kl. 3.40. 8 og 10.15
Bomb the System - Sýnd kl. 6
What the Bleeb do we Know
- Sýnd kl. 5.50
Kinsey - Sýnd kl. 3.40
Darkness - Sýnd kl. 10.40

- allt á einum stað

SUMARDAGAR Í SMÁRABÍÓI 21.-24. APRÍL!
400 kr. í bíó á allar myndir alla helgina
og aðeins 1.000 kr. í Lúxussal!*
FRÉTTIR AF FÓLKI

Iceland International Film Festival

Endaspretturinn er haﬁnn!
Ætlarðu að missa af þessum?

DAGAR
EFTIR

Ak Einnig
ur sýnd
ey á
ri

Ak Einnig
ur sýnd
ey á
ri

6
Der Untergang
(Downfall)

Diarios de motocicleta
(The Motorcycle Diaries)

- eftir Oliver Hirschbiege

- eftir Walter Salles

öngkonan Mariah Carey ætlar
að feta í fótspor stöllu sinnar
S
Madonnu og gefa út barnabækur.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Napoleon Dynamite
- eftir Jared Hess

What the #$*! do We
Know?!

Über Goober
- eftir Steve Metze

www.icelandﬁlmfestival.is

JÓNSSON & LE’MACKS

- eftir Mark Vicente, Betsy Chasse
og William Arntz

Carey, sem er 35 ára, ætlar að gefa
út myndskreyttar bækur sem munu
nefnast Automatic Princess. Hóf hún
vinnu við bækurnar síðasta sumar.
„Ég er þannig að ég þarf að taka
þátt í hlutunum. Ég gæti ekki látið
aðra vinna úr minni hugmynd. Þetta
er eitthvað sem mig hefur langað
rosalega mikið til að gera,“ sagði
hún. Bækurnar verða byggðar á
æskuárum hennar sem dóttur úr
blönduðu hjónabandi.

3

TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

opnunarmynd iiff 2005
Margverðlaunuð
stórkostleg
kvikmynd sem
hefur hrifið
gagnrýnendur og
áhorfendur um
allan heim.

Nýjasta meistarastykki meistara
Mike Leigh, sem
hefur rakað til sín
verðlaunum og
hvarvetna hlotið
mikið lof.
EIN AÐSÓKNAMESTA ÓHÁÐA MYNDIN Í USA.
Hefur unnið til fjölda verðlauna og var ein
vinsælasta myndin á Sundance kvikmyndahátíðinni.

The Motorcycle Diaries
Napoleon Dynamite
Beautiful Boxer
Don´t Move
Über Goober
Shake hands with the Devil
Garden State

Lúðar eru bestir
[ KVIKMYNDIR ]
UMFJÖLLUN

Preston í Idaho er einn af þessum
bandarísku smábæjum þar sem
tískan hætti að þróast á níunda áratugnum. Þar eru allir lúðar. Og þar
er Napoleon Dynamite lúði lúðanna.
Hann er svo lúðalegur að öllum hinum lúðunum finnst hann vera lúðalegur. Hann býr í fallega innréttuðu
einbýlishúsi ásamt ömmu sinni og
eldri bróður. Amman stundar fjórhjólaakstur og eldri bróðirinn hangir alla daga á spjallrásum í sambandi við netkærustu sína.
Sjálfur er Napoleon ennþá í
menntaskóla og unir sér ekkert sérstaklega vel frekar en aðrir í hans
stöðu. Félagslega gengur honum
fremur illa, sökum þess hversu
lúðalegur hann er. Besti vinur
Napoleons heitir Pedro og er lúði
frá Mexíkó. Dag einn ákveða þeir að
taka þátt í skólakosningunum og þá
byrja hjólin að snúast. Fyrir utan atburðarásina í kosningarbaráttunni
er nánast ekkert plott í myndinni.
En plott er líka ofmetið fyrirbæri.
Auk þess er myndin bara svona
rosalega fyndin og falleg. Napoleon
veit ekkert hversu lúðalegur hann
er. Reyndar er hann frekar sannfærður um að hann sé nokkuð kúl.
Og áður en myndin er hálfnuð er
ekki laust við að maður sé sjálfur
sannfærður. Maður dáist að honum
og hlær að honum til skiptis. Reyndar er Napoleon Dynamite örugglega
ekki fyrir alla. Hún er allavega ekki

NAPOLEON DYNAMITE
SÝND Á IIFF 2005 KVIKMYNDAHÁTÍÐINNI
LEIKSTJÓRI: JARED HESS
AÐALHLUTVERK: JON HEDER,
JON GRIES, AARON RUELL
NIÐURSTAÐA: Napoleon Dynamite er allavega
ekki fyrir þá sem vilja sterka söguþræði. Heldur
ekki fyrir þá sem finnst ljótt að hlæja að félagslega heftu fólki í bíómyndum. En raunin er sú
að myndin er mjög mannleg.

fyrir þá sem vilja sterka söguþræði.
Heldur ekki fyrir þá sem finnst ljótt
að hlæja að félagslega heftu fólki í
bíómyndum. En raunin er sú að
myndin er mjög mannleg. Hún er
svokallað „sleeper-hit“, sem þýðir
að hér er mynd sem enginn bjóst við
að yrði svona vinsæl. Mörgum
finnst greinilega gaman að hlæja að
lúðanum. En í augum flestra áhorfenda er ný hetja fædd. Napoleon
Dynamite er hjartnæm lúðamynd
sem er aðeins raunsærri en
Revenge of the Nerds, aðeins jákvæðari en Welcome to the Dollhouse og með aðeins flottari upphafstitlum en Seven.
Hugleikur Dagsson
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kl. 3, 5.30 og 10
kl. 3.45 og 8
kl. 8 og 10.30
kl. 5.30
b.i. 16
kl. 3.30
kl. 5.45
kl. 8

A Hole in my Heart
Vera Drake
Maria Full of Grace
Beyond the Sea
Million Dollar Baby
Life and Death of Peter Sellers

kl. 10.15
b.i. 16
kl. 3 og 8
kl. 6 og 10.30 b.i. 14
kl. 3 og 8
kl. 5.30
b.i. 14
kl. 10.20

24. apríl 2005 SU N N U DAGU R
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Spider-Man kl. 10.00 &16.00 Peter
Parker, nemandi í miðskóla, er bitinn af
könguló. Í kjölfarið öðlast hann eiginleika sem þessir áttfætlingar búa yfir. Aðalhlutverk leika Tobey Maguire og
Willem Dafoe.

POPP TÍVÍ
17.00 Game TV (e) 21.00 Íslenski popp
listinn (e)

Emmanuelle Béart fæddist 14. ágúst árið 1965 í Saint
Tropez í Frakklandi. Hún bjó með systkinum sínum á
bóndabæ í Gassin því faðir hennar, franski söngvarinn
og skáldið Guy Béart, vildi ekki að lífið í París hefði
áhrif á hana.
Þegar Emmanuelle var þrettán ára sá hún Romy
Schneider leika í myndinni Mado. Frá þeirri stundu
vildi hún vera leikkona. Foreldrar hennar sendu hana
í þrjú ár til Montreal í Kanada svo hún gæti lært
ensku. Í Montreal hitti hún leikstjórann Robert Altman og hann hvatti hana til að gerast leikkona. Hann
lofaði henni kvikmyndahlutverki en sú mynd var
aldrei gerð.
Þegar Emmanuelle snéri aftur til Frakklands sótti hún
leiklistartíma og fékk hlutverk í sjónvarpsmyndinni
Raison perdue árið 1984. Leikstjórinn David Hamilton
Þrjár bestu myndir

Emmanuelle:

Barcelona
í maí
frá kr.

24.090

Barcelona er einstök perla sem íslendingar hafa tekið ástfóstri
við. Heimsferðir bjóða þér nú tækifæri til að njóta vorsins í
þessari einstöku borg á frábærum kjörum. Beint flug.
Fjölbreyttir gistivalkostir í boði í hjarta Barcelona.

Verð kr.

24.090

20.00

Íslendingarnir í Dakóta. Í þessari heimildarmynd
er sagt frá Þorfinni blinda sem flutti í Íslendingabyggðir.

Flug og gisting frá kr.

49.990

í 5 daga

M.v. 2 í herbergi á Hotel
Atlantis, 20. maí. Netverð.

20.40

20.30

Drama

Fræðsla

Cold Case. Lilly Rush fær öllu óleystu málin í
hendurnar og leysir þau með félögum sínum í
lögreglunni.

Gaman
Will & Grace – lokaþáttur. Karen og Lyle gifta sig
í Las Vegas og Jennifer Lopez syngur í brúðkaupinu.

SJÓNVARPIÐ

SKJÁREINN

7.50 Formúla 1 8.02 Sammi brunavörður
(12:26) 8.34 Bjarnaból (22:26) 9.00 Disneystundin 9.01 Stjáni (18:26) 9.25 Sígildar
teiknimyndir (32:42) 9.32 Sögur úr Andabæ
(4:14) 9.55 Matta fóstra og ímynduðu vinirnir
(2:26) 10.25 Andarteppa (37:39) 11.00 Óp
11.30 Formúla 1. Beint frá San Marino.

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Svampur, Pingu,
Litlir hnettir, Vaskir Vagnar, Leirkarlarnir, Kýrin
Kolla, Véla Villi, Litlu vélmennin, Smá skrítnir
foreldrar, As told by Ginger 1, Könnuðurinn
Dóra, Shin Chan, Scooby Doo, WinxClub,
Lizzie McGuire, Yu Gi Oh, Froskafjör, Shoebox
Zoo)

9.00 Malcolm In the Middle (e) 9.30 The
King of Queens (e) 10.00 America’s Next Top
Model (e) 11.00 Sunnudagsþátturinn

14.00 Laugardagskvöld með Gísla Marteini
14.50 Spaugstofan 15.10 Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsst. (1:4) 16.10 Íslandsm. í

12.00 Silfur Egils 13.30 Neighbours 14.55
American Idol 4 (30:41) 15.35 American Idol
4 (31:41) 16.05 Joe Cocker 16.20 Diets From
Hell (e) 17.20 Whoopi (21:22) (e) 17.45

12.30 Portsmouth – Southampton 14.30
The Awful Truth (e) 15.00 Man. Utd –
Newcastle 17.10 Fólk – með Sirrý (e) 18.00

handbolta. Undanúrslit karla, oddaleikur, bein úts. 16.50 Táknmálsfréttir 17.00 Íslandsm. í handbolta. Seinni hálfleikur. 18.00 Stundin okkar

18.30 Elli eldfluga (3:6)
18.40 Bréfið Leikin ungversk barnamynd.
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
20.00 Íslendingarnir í Dakóta Í þessari
heimildarmynd er sagt frá Þorfinni
blinda sem flutti í Íslendingabyggðir
Norður-Dakóta í Bandaríkjunum upp
úr 1870 ásamt konu sinni og sjö
börnum.
20.55 Króníkan (Krøniken) Sjá nánari
upplýsingar á vefslóðinni
http://www.dr.dk/kroeniken.
21.55 Helgarsportið
22.20 Kona að nafni Carmen (Prénom Carmen) Frönsk bíómynd frá 1983.
Hermdarverkakonan Carmen verður
ástfangin af ungum lögreglumanni við
gæslu í banka sem hún og samverkamenn hennar ræna. Leikstjóri er JeanLuc Godard og meðal leikenda eru
Maruschka Detmers, Jacques
Bonnaffé og Myriem Roussel. Kvikmyndaskoðun telur myndina ekki
hæfa fólki yngra en 14 ára.

▼

Flugsæti með sköttum, 20. maí.
Netverð

Beint flug
13. maí - uppselt
20. maí - nokkur sæti laus
27. maí - nokkur sæti laus

dáðist af henni og réð hana í myndina Premiers désirs. Árið eftir hitti hún manninn sinn fyrrverandi,
Daniel Auteuil, við gerð L’Amour en douce en þau eiga
saman eina dóttur, Nelly.
Kvikmyndin sem gerði Emmanuelle fræga í Frakklandi var Manon des sources árið 1986 en fyrsta
Hollywood-myndin hennar var Date with an Angel
árið eftir. Síðan þá hefur hún bæði leikið í bandarískum og frönskum myndum og er vel þekkt leikkona um allan heim þótt lítið fari fyrir henni.
Í dag býr Emmanuelle í Frakklandi með manni sínum, tónlistarframleiðandanum David Moreau,
en þau eignuðust soninn Johan árið
1996.

La Belle noiseuse – 1991 Un coeur en hiver – 1992 8 femmes – 2002

▼

6.00 Deeply (Bönnuð börnum) 8.00
Lína langsokkur á ferð og flu 10.00
Spider-Man 12.00 Scorched 14.00 Lína
langsokkur á ferð og flu 16.00 SpiderMan 18.00 Scorched 20.00 Deeply
(Bönnuð börnum) 22.00 Elephant Juice
0.00 The Big Fix (Stranglega bönnuð
börnum) 2.00 The Shadow (Stranglega
bönnuð börnum) 4.00 Elephant Juice

9.00 Robert S. 10.00 Daglegur styrkur
11.00 Samverustund 12.00 Miðnæturhróp 12.30 Maríusystur 13.00 Daglegur
styrkur 14.00 Um trúna og tilveruna
14.30 Gunnar Þorsteinsson (e) 15.00
Ron P. 15.30 Mack L. 16.00 Daglegur
styrkur 17.00 Samverustund (e) 18.00
Freddie F. 18.30 Dr. David 19.00 Daglegur styrkur 20.00 Fíladelfía 21.00 Samverustund (e) 22.00 Daglegur styrkur
23.00 Robert S.

Fór til Montreal til að læra ensku

▼

OMEGA

EM MAN U ELLE LEI KU R Í ELEPHANT J U ICE KLU KKAN 22.00 & 4.00 Á STÖÐ 2 BÍÓ Í KVÖLD

23.40 Kastljósið 0.00 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

Innlit/útlit (e)

Oprah Winfrey

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.15 Home Improvement (13:22) (Handlaginn heimilisfaðir 1)

19.40 Whose Line Is it Anyway? (Hver á
þessa línu?)

20.05 Sjálfstætt fólk (Sjálfstætt fólk 20042005) Í hverri viku er kynntur til sögunnar skemmtilegur viðmælandi sem
hefur frá mörgu að segja.
20.40 Cold Case 2 (14:24) (Óupplýst mál)
Myndaflokkur um lögreglukonuna Lilly
Rush sem starfar í morðdeildinni í
Fíladelfíu. Hún fær öll óleystu málin í
hendurnar. Bönnuð börnum.
21.25
Twenty Four 4 (14:24) (24) Jack
Bauer fær kaldar kveðjur þegar nýr
yfirmaður er ráðinn til CTU. Bauer er
látinn fjúka en fer til starfa hjá varnarmálaráðuneytinu. Leyniþjónustan getur samt ekki verið án hans lengi og
kallar strax á kappann þegar hætta
steðjar að. Aðalhlutverkið leikur Kiefer
Sutherland. Stranglega bönnuð börnum.
22.10 Medical Investigations (3:20) (Læknagengið) Doktor Stephen Connor fer
fyrir sérfræðingasveit sem er kölluð til
þegar hætta er á ferðum og stöðva
þarf plágur og smitsjúkdóma.
22.55 60 Minutes I 2004

23.40 Silfur Egils 1.10 Hunter: Back in Force
(Bönnuð börnum) 2.45 Apollo 13 5.00 Fréttir Stöðvar 2 5.45 Tónlistarmyndbönd frá

19.00 Pimp My Ride (e)
19.30 The Awful Truth Þættirnir eru gagnrýnar en háðskar heimildarmyndir um atburði líðandi stundar.
20.00
Allt í drasli Hver þáttur segir frá
einstaklingi eða fjölskyldu, venjulegu
fólki, sem hefur hreinlega gefist upp á
því að þrífa í kringum sig.
20.30 Will & Grace – lokaþáttur Karen og
Lyle ákveða að gifta sig í Las Vegas.
Þau fljúga þangað með Will og Jack.
21.00 CSI: New York Allt fer í uppnám á
kaupþingi New York þegar skjalataska
finnst þar en enginn eigandi. Í ljós
kemur að eigandinn hvarf á dularfullan hátt er hann rannsakaði skuggalega hegðun annars verðbréfasala.
21.50 Dirty Harry Rannsóknarlögreglumaðurinn Harry er þekktur fyrir að ganga
hreint til verks, svo hreint að sumum
þykir nóg um.

▼

7.15 Korter 14.00 Samkoma í Fíladelfíu
16.00 Bravó e. 18.15 Korter 20.30 Andlit
bæjarins 21.00 Níubíó 22.15 Korter

Í TÆKINU

▼

AKSJÓN

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

23.30 C.S.I. (e) 0.15 Boston Legal (e) 1.00
Þak yfir höfuðið (e) 1.10 Cheers – 2. þáttaröð (13/22) (e) 1.35 Óstöðvandi tónlist

Popp TíVí

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS

ANIMAL PLANET

Fréttir allan sólarhringinn.

Fréttir allan sólarhringinn.

12.00 Big Cat Diary 13.00 Wild Indonesia 14.00 Ultimate
Killers 14.30 Predators 15.00 Crocodile Hunter 16.00
Horsetails 16.30 Zoo Story 17.00 Lyndal’s Lifeline 18.00
Big Cat Diary 19.00 Wild Indonesia 20.00 State of the
Great Ape 22.00 Pet Rescue 22.30 Breed All About It
23.00 Wildlife SOS 23.30 Aussie Animal Rescue 0.00
Ultimate Killers 0.30 Predators

EUROSPORT

DISCOVERY

12.00 All sports: WATTS 12.30 Weightlifting: European
Championship Sofia 14.30 Cycling: UCI Protour LiegeBastogne-Liege 15.30 Snooker: World Championship
Sheffield 16.30 Weightlifting: European Championship
Sofia 17.30 Motorsports: Motorsports Weekend 18.00
Snooker: World Championship Sheffield 21.00 Superbike:
World Championship Spain 22.00 News: Eurosportnews
Report 22.15 Sumo: Hatsu Basho Japan 23.15 News:
Eurosportnews Report

12.00 World Biker Build-Off 13.00 Mummy Autopsy 14.00
Blueprint for Disaster 15.00 Conspiracies on Trial 15.30
Storms of War 16.00 Building the Ultimate 16.30 Massive
Machines 17.00 Battle of the Beasts 18.00 American
Chopper 19.00 Battle of the Ice Age Beasts 20.00 What
Killed the Mega Beasts? 22.00 American Casino 23.00
Zero Hour 0.00 Deadly Women

CNN INTERNATIONAL

Fréttir allan sólarhringinn.
FOX NEWS

BBC PRIME

12.00 Classic Eastenders 13.00 Eastenders Omnibus
15.00 Going Ape 16.00 Keeping Up Appearances 16.30
My Hero 17.00 A Place in France 17.30 Location,
Location, Location 18.00 Popcorn 18.50 Living the
Dream 19.40 Escape to the Country 20.40 Top Gear Xtra
21.40 The Human Mind 22.40 Wildlife 23.10 Blood of the
Vikings 0.00 Prohibition: 13 Years That Changed America
1.00 Make French Your Business

MTV

14.00 TRL 15.00 Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30
Punk’d 17.00 World Chart Express 18.00 Dance Floor
Chart 19.00 MTV Making the Movie 19.30 Wild Boyz
20.00 Top 10 at Ten 21.00 Pimp My Ride 21.30 MTV
Mash 22.00 MTV Live 23.00 Just See MTV
VH1

15.00 So 80s 16.00 VH1 Viewer’s Jukebox 17.00 Top 40
Bands 21.00 MTV at the Movies 21.30 VH1 Rocks 22.00
VH1 Hits

NATIONAL GEOGRAPHIC

12.00 Built for the Kill 13.00 Battle of Stalingrad 13.30
Battle of Norway 14.00 The Heroes of Telemark 16.30
Battle of Norway 17.00 Ultimate Survivor – The Mystery
of Us 19.00 Megastructures 20.00 Air Crash Investigation
21.00 Seconds from Disaster 22.00 Tsunami – The Day
the Wave Struck 23.00 Megastructures 0.00 Explorations

CLUB

12.10 Spectacular Spas 12.40 City Hospital 13.35
Hollywood One on One 14.00 Weddings 14.25 Matchmaker 14.50 It’s a Girl Thing 15.15 Cheaters 16.00 Yoga
Zone 16.25 The Method 16.50 The Stylists 17.20 Backyard Pleasures 17.45 City Hospital 18.40 The Roseanne

Show 19.25 Matchmaker 19.50 Hollywood One on One
20.15 Sex and the Settee 20.40 Cheaters 21.25 City
Hospital 22.20 Crime Stories 23.10 The Race 0.00 Fashion House
E! ENTERTAINMENT

13.00 The E! True Hollywood Story 20.00 The Entertainer
21.00 The E! True Hollywood Story 0.00 The Entertainer
1.00 The E! True Hollywood Story
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

12.20 Digimon I 12.45 Super Robot Monkey Team 13.10
Iznogoud 13.35 Life With Louie 14.00 Three Friends and
Jerry II 14.15 Jacob Two Two 14.40 Ubos 15.05
Goosebumps
MGM

13.35 Cool Change 15.05 Lady in White 17.00 Thief of
Paris, the 19.00 Madhouse (1990) 20.30 Electric Dreams
22.05 Mad Dog Coll 23.45 Vigilante Force 1.15 Midnight
Witness 2.45 Boss, the
TCM

19.00 Wild Rovers 21.10 Shaft in Africa 22.55 Julie 0.30
That’s Entertainment 2.35 Murder, She Said
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VIÐ MÆLUM MEÐ...
DIRTY HARRY

TALSTÖÐIN

Skjár einn kl. 21.50

Harðsvíraði Harry

Einkunn á imdb.com: 7,6.

BYLGJAN
Clint Eastwood sem
Dirty Harry.

9.00 Gæðatónlist á sunnudagsmorgni

„It must be so hard for you, Victoria. I mean, having to decide whether to
wear the little Gucci dress, the little Gucci dress, or... the little Gucci dress!“

Svar: Sporty úr kvikmyndinni Spice World
frá árinu 1997.

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag.
19.30 Bragi Guðmundsson - Með
ástarkveðju

SÝN

▼

9.10 Spænski boltinn. Útsending frá spænska
boltanum. 10.50 NBA (Úrslitakeppni)

12.50 Ítalski boltinn. Bein útsending frá
ítalska boltanum. 15.00 UEFA Champions
League 15.30 Fifth Gear 16.00 Bandaríska
mótaröðin í golfi 17.00 NBA (Úrslitakeppni)

19.00 US PGA Shell Houston Open Bein út-

Allt sem þú þarft

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS

og meira til

HALLMARK

12.45 Inside the Osmonds 14.15 Cupid & Cate 16.00
Fungus the Bogey Man 17.45 Just Cause 18.30 A Place
Called Home 20.00 The Book Of Ruth 21.30 3 A.M. 23.15
Spoils of War 0.45 The Book Of Ruth 2.15 3 A.M.
BBC FOOD

12.00 Jancis Robinson’s Wine Course 12.30 Capital
Floyd 13.00 Sophie’s Sunshine Food 13.30 Nigella Bites
14.00 Nigel Slater’s Real Food 14.30 Ainsley’s Meals in
Minutes 15.00 Who’ll Do the Pudding? 15.30 Ready Steady Cook 16.00 Kitchen Invaders 17.00 Ainsley’s Meals in
Minutes 17.30 A Cook On the Wild Side 18.30 Ready
Steady Cook 19.00 New Scandinavian Cooking 19.30
Safari Chef 20.00 Can’t Cook Won’t Cook 20.30 James
Martin: Yorkshire’s Finest 21.30 Ready Steady Cook
DR1

12.00 Ulveson och Herngren 12.30 Livet enligt Rosa
13.00 Wild Kids 14.00 Dokument utifrån: Soldater till salu
15.00 Människans vägar 15.30 Skolakuten 16.00 BoliBompa 16.01 Karl Sundlöv 16.10 Ramsduell 16.15 Tvhuset 17.30 Rapport 18.00 Little Britain 18.30 Sportspegeln 19.15 Stopptid 19.20 Agenda 20.15 Orden med
Anna Charlotta 20.45 Vetenskap – Robotens tid 21.15
Rapport 21.20 Design 365 21.25 Orka! Orka! 22.10
Sändningar från SVT24

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Sunnudagskaffi
14.00 Helgarútgáfan 16.08 Handboltarásin

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið
20.00 Sunnudagskaffi 21.15 Popp og ról
22.10 Hljómalind 0.10 Ljúfir næturtónar
2.03 Auðlindin 2.10 Næturtónar

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

13.00 FRELSIÐ 14.00 Torfi Geirmundsson hársnyrtir – þáttur um hár og hárhirðu 15.00
Áfengisforvarnarþáttur
16.00 Endurflutningur frá liðinni viku.

Bandaríska mótaröðin. Nú er komið að Shell
Houston Open golfmótinu en Vijay Singh sigraði
í fyrra.

SV1

FM 99,4

12.40 MEINHORNIÐ

Íþróttir

12.10 Din for altid 14.10 HåndboldS¢ndag: Sidste spillerunde (m) 16.00 Sigurds Bj¢rnetime 16.30 TV Avisen med
Sport og Vejret 17.00 Enhedslistens årsm¢de 17.30
Sådan ligger landet 18.00 En Kongelig Familie 19.00 TV
Avisen 19.15 S¢ndag 19.45 S¢ndagssporten med SAS
liga 20.10 F¢r Melodi Grand Prix 2005 21.10 OBS 21.15
Magtens billeder: Ullas vrede 22.15 Det nye Vietnam

FM 90,1/99,9

7.05 Morguntónar 9.03 Helgarútgáfan

19.00

sending frá Shell Houston Open sem
er liður í bandarísku mótaröðinni í
golfi. Vijay Singh sigraði á mótinu í
fyrra og á því titil að verja. Leikið er í
Texas.
22.00 Ítalski boltinn (Serie A) Útsending frá
ítalska boltanum en um helgina
mættust eftirtalin félög: Atalanta –
Palermo, Bologna – Fiorentina,
Brescia – Reggina, Chievo – Cagliari,
Lazio – Juventus, Livorno – Lecce,
Messina – Inter, AC Milan – Parma,
Sampdoria – Roma og Siena – Udinese.

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Rúnar Róberts
16.00 Á tali hjá Hemma Gunn.

ÚR BÍÓHEIMUM

▼

FM 98,9

RÁS 1

8.05 Morgunandakt 8.15 Tónlist á sunnudagsmorgni 9.03 Lóðrétt eða lárétt 10.15 Af
draumum 11.00 Guðsþjónusta í Fríkirkjunni
í Reykjavík 12.20 Hádegisfréttir/veðurfregnir
13.00 Útvarpsleikhúsið: Tordýfillinn flýgur í
rökkrinu 14.05 Stofutónlist á sunnudegi 15.00
Spegill tímans: Afahús, leikmynd draumanna
16.10 Helgarvaktin 17.00 Í tónleikasal 18.28
Seiður og hélog 19.00 Íslensk tónskáld 19.50
Óskastundin 20.35 Sagnaslóð 21.15 Laufskálinn
21.55 Orð kvöldsins 22.15 Af minnisstæðu fólki
22.30 Til allra átta 23.00 Úr ævintýrum H. C. Andersens 23.10 Syrpa

»

Hér er á ferð mynd frá árinu 1971 sem jafnframt er ein
vinsælasta mynd allra tíma. Harry Callaghan er
harðsvíraður lögreglumaður í San Francisco sem hlítir
engum reglum og tekur ekki við fyrirmælum frá neinum nema sjálfum sér. Hann fær nýjan félaga, Chico.
Þeir þurfa að ná flinkri leyniskyttu sem myrðir saklaust
fólk á meðan hann heldur borginni í gíslingu. En það
er hægara sagt fyrir Harry og Chico að ná skyttunni og
breytist eltingaleikurinn brátt í baráttu á milli góðs og
ills.
Leikendur eru Clint Eastwood, Harry Guardino, John
Vernon, Andrew Robinson og Reni Santoni.

FM 90,9

9.00 Er það svo – Umsjón: Ólafur B. Guðnason
e. 10.03 Gullströndin – Umsjón: Hallfríður Þórarinsdóttir og Þröstur Haraldsson. 11.00 Messufall – Umsjón: Anna Kristine Magnúsdóttir.
12.10 Silfur Egils – Umsjón: Egill Helgason.
Samsent með Stöð 2 13.40 Menningarþáttur
– Umsjón: Rósa Björk Brynjólfsdóttir. 16.00
Tónlistarþáttur Dr. Gunna.
18.00 Úr sögusafni Hitchcocks, Konfekt og
kærleikur

Allt um heilsu
á þriðjudögum í Fréttablaðinu.

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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Með breytilegan augnlit

HRÓSIÐ
...fær Stefán Máni rithöfundur
sem fær brátt að sjá bók sína
Svartur á leik á hvíta tjaldinu.

FRÉTTIR AF FÓLKI
ithöfundurinn Einar Kárason
og leikstjórinn Óskar JónasR
son eru byrjaðir á undirbúningsvinnu við nýja kvikmynd og
hyggjast laga hina vinsælu skáldsögu Einars, Stormur, að hvíta
tjaldinu. Vinnan mun enn vera á
frumstigi en þeir félagar hafa hist
og rætt málin yfir kaffi og kleinum. Óskar gerði á sínum tíma
eina bestu mynd Íslandssögunnar, Sódóma Reykjavík, og bækur
Einars hafa hingað til þótt henta
vel til kvikmyndunar og nægir þar

Hvernig ertu núna? Ég hef það bara mjög gott.
Augnlitur: Frekar breytilegur, yfirleitt grænn en stundum
blár.
Starf: Umsjónarkona Djúpu laugarinnar.
Stjörnumerki: Bogmaður.
Hjúskaparstaða: Á lausu.
Hvaðan ertu? Úr vesturbænum í Reykjavík.
Helsta afrek: Að flytja ein út til London og fara í skóla
þar.
Helstu veikleikar: Segi stundum hluti án þess að hugsa.
Helstu kostir: Ég er jákvæð og opin.
Uppáhaldssjónvarpsþáttur: Djúpa laugin.
Uppáhaldsútvarpsþáttur: Ég á ekki uppáhaldsútvarpsþátt
en það var Tvíhöfði.
Uppáhaldsmatur: Sushi.
Uppáhaldsveitingastaður: Hackasan í London.
Uppáhaldsborg: Barcelona.
að nefna Djöflaeyjuna. Það er því
von á góðu þegar þessir tveir
sameina krafta sína og enn fróðlegra verður að sjá hver verður
fenginn til að
leika athafnamanninn
Storm en sagan segir að
Einar hafi
byggt persónu hans
á Þórarni
Óskari
Þórarinssyni ljósmyndara
sem sakaði
Einar um að hafa vélað af sér
söguþráð hinnar vinsælu skáldsögu Þar sem Djöflaeyjan rís.
Þórarinn bjó á sínum tíma í
braggahverfi og var Einari innan
handar við gerð bókarinnar. Þórarinn Óskar er ekki óvanur kvikmyndaleik þar sem hann lék
annað aðalhlutverkið í Skyttum
Friðriks Þórs Friðrikssonar
þannig að hann færi létt með að
leika „sjálfan sig“ hafi sættir í
Djöflaeyjumálinu náðst.

Mestu vonbrigði lífsins: Ég veit það ekki.
Áhugamál: Útivist, tónlist og leiklist.
Viltu vinna milljón? Auðvitað, hver vill ekki vinna milljón?
Jeppi eða sportbíll? Sportbíll.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? Það er
stóra spurningin. Tíminn leiðir það í ljós.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Jim Carrey.
Hver er kynþokkafyllst(ur)? Brad Pitt.
Trúir þú á drauga? Já.
Hvaða dýr vildirðu helst vera? Tígrisdýr.
Hvaða dýr vildirðu ekki vera? Hæna.
Áttu gæludýr? Nei.
Besta kvikmynd í heimi: Ég á enga uppáhaldskvikmynd
en uppáhaldsleikstjórinn minn er Quentin Tarantino.
Besta bók í heimi: The Alchemist eftir Paulo Coelho.
Næst á dagskrá: Að einbeita mér að Djúpu lauginni og
gera það eins vel og ég get.

30.11.1
978

HILMAR JÓNSSON Leikur í nýrri mynd sem kvikmyndafyrirtækið Pegasus er með á sínum snærum. Henni er leikstýrt af Árna Ólafi Ásgeirssyni.

KVIKMYNDAFYRIRTÆKIÐ PEGASUS: STÓRTÆKT Í KVIKMYNDAGERÐ

Blóðbönd verða Farangur
Pegasus kvikmyndafyrirtækið
mun í maí hefja tökur á nýrri
kvikmynd. Verkefnið hefur
lengi vel gengið undir vinnuheitinu Blóðbönd en hefur nú
fengið nafnið Farangur. Það er
Árni Ólafur Ásgeirsson sem er
leikstjóri myndarinnar en hann
skrifar einnig handritið ásamt
skólafélaga sínum Denijel Wasanowic. Jón Atli Jónasson kom
síðan að lokagerð þess en Farangur segir frá manni sem hefur verið giftur í tíu ár, á tíu ára

son og á von á barni. Hann
kemst síðan að því að tíu ára
gamli strákurinn er í raun ekki
sonur hans og veldur það nokkurri upplausn í hjónabandinu
eins og gefur að skilja.
„Það er Hilmar Jónsson sem
fer hlutverk mannsins en verið
var að ganga frá samningum við
leikkonu og þau mál ættu að
skýrast á næstu dögum,“ segir
Snorri Þórisson, framkvæmdastjóri Pegasus.
Pegasus situr ekki auðum

höndum þessa dagana því kvikmyndin Napóleonsskjölin sem
byggð er á sögu Arnalds Indriðarsonar er nú á þróunarstigi hjá
fyrirtækinu og segir Snorri að
margir hafi komið að því verkefni. „Nú erum við og handritshöfundurinn Paul Da Silva að
vinna að gerð handrits,“ sagði
Snorri og kvaðst vera bjartsýnn
á að myndin kæmist í framleiðslu enda væri um að ræða
mjög stórt verkefni.
freyrgigja@frettabladid.is

Baðkarið fleytir þeim til Spánar

Opinn fundur um
styttingu náms til stúdendsprófs

Það voru þreyttir en sælir útskriftarnemar í Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki sem
komu til Akureyrar um klukkan 14
í gær eftir að hafa gengið frá
Varmahlíð, ýtandi á undan sér
baðkari á hjólum, fullu af KEA
skyri. Uppátækið var liður í að
fjármagna tveggja vikna útskriftarferð nemendanna til Spánar í
sumar en KEA og Lýðheilsustöðin

Menntaráð Reykjavíkur og SAMFOK bjóða
borgarbúum til opins fundar
um styttingu náms til stúdentsprófs
miðvikudaginn 27. apríl kl. 20:00-22:00

styrktu baðkarsgönguna auk þess
sem áheitum var safnað á Sauðárkróki.
Magnús Barðdal, einn nemendanna og talsmaður hópsins, segir
gönguna hafa verið erfiða en
skemmtilega og gengið slysalaust
fyrir sig. „Við lögðum af stað frá
Varmahlíð klukkan sjö á föstudagskvöld en með þessu framtaki vildum við hvetja landsmenn til að

í fundarsal Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur,
Fríkirkjuvegi 1, Reykjavík.
Foreldrar, skólastarfsmenn og aðrir
sem áhuga hafa á fræðslumálum

FRÉTTABLAÐIÐ/KK

eru hvattir til að mæta

BROSMILDAR BAÐKARSGÖNGUDÖMUR Gulklæddar og glaðar gengu þær með skyrið til Akureyrar.

stunda göngu og heilsusamlegt líferni, auk þess að safna peningum
vegna útskriftarferðarinnar.“
Magnús segir að á föstudagskvöld hafi verið mikil umferð en
ökumenn hafi sýnt tillitssemi og
hægt á sér þegar þeir óku framhjá.
„Baðkarið vakti mikla athygli vegfarenda og margir hlógu mikið.
Veður var gott, stafalogn og engin
úrkoma, og létt var yfir göngumönnum,“ segir Magnús.
Baðkarið stöðvaðist ekki allan
tímann og ýttu tveir til þrír nemendur því í senn á meðan aðrir
hvíldu lúin bein í rútu sem fylgdi
hópnum.
Magnús segir áheitasöfnunina
hafa gengið mjög vel og á meðal
bæjarbúa á Sauðárkróki safnaðist
um hálf milljón króna. „Það var
ótrúlega góð stemming fyrir þessu
framtaki okkar á Sauðárkróki og
söfnunin gekk vonum framar.
Þetta var lokahnykkurinn á fjármögnun ferðarinnar til Spánar en
við höfum verið með ýmiskonar
fjáraflanir í vetur og samtals höfum við safnað um einni milljón
króna,“ segir Magnús.
Baðkarsgangan endaði á Glerártorgi á Akureyri þar sem nemendurnir buðu gestum og gangandi að
bragða ljúffenga KEA skyrið sem
þeir höfðu ferðast með næturlangt.
kk@frettabladid.is

Stærri og betri verslanir!
Verslunin á Lynghálsi
opnar í dag eftir breytingar

19501950- 590590FRÆSISETT

VIÐARVÖRN

12 stykki - 8 mm

2,5 ltr.
Flatur pensill 120 mm 275-

HVERGI
BETRA VERÐ!

29502950-

850-

FRÆSARI
950 w

pr. stk.

SKÓFLUR / GAFFALL
4 gerðir

Nú sama
vöruval
í öllum
verslunum!

HVERGI
BETRA VERÐ!
HVERGI
BETRA VERÐ!

149149-

13951395-

GRILLKOL
2 kg

KÚLUGRILL - Ø = 44 CM

1495-

749GRASFRÆ

SMÍÐAJÁRNSBLÓMAKASSI

1 kg

100 cm

59505950HÖGGBORVÉL - 800 W

29902990-

3 stillingar - 700 s/min.

STARTTÆKI M / LOFTPRESSU

m / fylgihlutum á mynd og tösku

12 volt

Frábær
tilboð!

Hvergi betra verð!
U!

EÐ

TT

L
ÖL

M
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9990999026” REIÐHJÓL - 21 GÍRA

OPIÐ 11 - 20
ALLA DAGA

svart / silfrað / rautt / blátt
Eingöngu selt ósamsett

Birt með fyrirvara um texta - og myndabrengl. Vörur geta verið uppseldar.

14901490BÓNVÉL
110 W
Bónklútar 2 í pk. 395-

- Lynghálsi 4
- Skútuvogi 2
- Fiskislóð 3 (Granda)
- Selfoss, Austurveg 69

Síðan 1991

®

Þakviðgerðir
Málarameistari
sér um þakið

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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Kappsamir starfsmenn Icelandair klippi› hér

www.icelandexpress.is

GOLF

BAKÞANKAR

Iceland Express b‡›ur nú upp á helgarfer›ir
til fyrsta flokks golfvalla sem allir eru í 15 til
40 mínútna akstursfjarlæg› frá London
Stansted. Ekki missa af ﬂessu tækifæri til a›
bæta sveifluna!

STEI N U N NAR
STEFÁNSDÓTTU R

O

g vorið er komið einu sinni enn,
kom bara á sumardaginn fyrsta,
þegar góa kveður og harpa heilsar, á
þessum degi þegar engir fagna
sumri nema við bjartsýnu Íslendingarnir upp undir heimskautsbaugi.
Laukarnir gægjast upp úr rotnandi
garðúrgangi síðan í fyrra, skyndilega birtast marglit blóm og gleðja
augað og tré og runnar eru farnir að
bruma. Börn sem virðast hafa legið í
vetrardvala birtast í litríkum peysum iðandi af fjöri. Og svo kom
krían. Vorið er tími endurnýjunarinnar.

OG páfinn var valinn í vikunni, svo
fyrirsegjanlegur að allir héldu að
hann væri of fyrirsjáanlegur til að
verða valinn. En svona getur nú
bara stundum farið, á líklegasta veg.
Árið er 2005 og rómversk-kaþólska
kirkjan velur sér leiðtoga sem er á
móti getnaðarvörnum og lítur svo á
að konur eigi að vera heima hjá sér
og gæta bús og barna. Kardinálarnir
í Sixtínsku kapellunni áttu þess kost
að velja frjálslyndan og framsýnan
leiðtoga til að stýra samfélagi sínu
inn í 21. öldina en þeir völdu bókstafstrúarmanninn Benedikt XVI. Já
margt er nú skrítið í henni veröld og
sannarlega lítil endurnýjun þar á
ferð.
OG ríkisstjórnin átti afmæli í gær,
fagnaði því að hafa verið við völd í
heil tíu ár. Þrír kallar hafa setið þar
frá upphafi, þótt einn hafi tekið sér
leyfi um stundarsakir og ætlað að
fella borgarstjóra. Aðrir hafa verið
endurnýjaðir og forystukallarnir
hafa haft sætaskipti en hugmyndirnar hafa þó lítið endurnýjast. Ríkisstjórnin sem hefur haldið hverja
tombóluna á fætur annarri á sameiginlegum eignum okkar skattgreiðenda og virðist ætla að halda því
áfram þar til ekkert er eftir. Þar fá
vinirnir arðvænlegar eignir á silfurfati og við launalúðarnir sitjum eftir
með sárt ennið. Og meira að segja
Agnesi blöskrar.
OG Fréttablaðið átti líka afmæli í
gær, á sem sagt sama afmælisdag og
ríkisstjórnin, 23. apríl, á degi bókarinnar og fæðingardegi bæði Halldórs
Laxness og Williams Shakespeare.
En skemmtileg tilviljun er það með
Fréttablaðið og ríkisstjórnina – eða
kaldhæðni örlaganna!

FÓTBOLTI
Ver› frá 69.900 kr.

Upplif›u spennuna beint í æ› og trygg›u ﬂér
sæti á leik ársins, Chelsea gegn Liverpool 27. apríl,
ver› frá 69.900 kr. Einnig eru fjölmargir a›rir
spennandi leikir framundan sem ﬂú getur kynnt
ﬂér á icelandexpress.is.

TÓNLEIKAR

Hvort sem ﬂa› eru U2, Kylie Minogue,
Destiny’s Child, Queen, Hróarskelda e›a a›rir
tónlistarvi›bur›ir sem ﬂig langar til a› sjá me›
eigin augum ﬂá ver›ur fer›in ógleymanleg!

Ver› frá 49.900 kr.

FORMÚLA
Ver› frá 64.900 kr.

Sunnudaginn 29. maí ver›ur heldur betur fjör
á Nurburgring en ﬂá fer fram sjöunda keppni
ársins í Formúlu-1 kappakstrinum. Skelltu ﬂér á
frábæra formúlufer› og finndu sprengikraftinn.

SAMEINA‹U ÁHUGAMÁL ﬁÍN OG FER‹ALÖG Í SUMAR ME‹ ICELAND EXPRESS

DELLUFER‹IR!
Nánast allir hafa einhverja dellu sem er ﬂeim hjartans mál. Hvort sem

Finndu ﬂína dellufer› á icelandexpress.is

ﬂú ert golfgúrú, djammd‡r, formúlufan, tónlistart‡pa e›a fótboltafrík
getur›u treyst Iceland Express til a› koma ﬂér ﬂanga› sem ﬂú vilt fara.

7.995 kr.*
*
Barnaver›: 5.995 kr.

F í t o n / S Í A

Á mótum vetrar
og sumars

Ver› frá 47.900 kr.

Ver› frá:

Fer›aﬂjónusta Iceland Express, Su›urlandsbraut 24, Sími 5 500 600

*A›ra lei› me› sköttum.
Börn ﬂurfa a› vera í fylgd
me› fullor›num.

