
UMHVERFISMÁL Eftir tíu ár kann að
vera of seint að snúa við
veðurþróun sem leiðir til hlýn-
unar jarðar. Afleiðingarnar verða
gífurlegar og geta meðal annars
leitt til bráðnunar Grænlandsjök-
uls og þess að Golfstraumurinn
breyti um leið en hann gerir
Ísland byggilegt. Þetta kemur
fram í skýrslu sem birt verður í
dag og breska blaðið The
Independent greindi frá í gær.

Skýrslan er unnin af hópi hátt-
settra stjórnmálamanna, forystu-
manna í viðskiptalífi og fræði-
manna. Hún er hugsuð sem inn-

legg í umræðu átta stærstu iðn-
ríkja heims og sett fram á sama
tíma og Tony Blair, forsætis-
ráðherra Bretlands, hefur lofað
að mæla fyrir stefnumótun ríkja-
hópsins um loftslagsbreytingar.

Í skýrslunni er í fyrsta sinn
lagt mat á við hversu mikla hlýn-
un þróunin verður óumflýjanleg.
Hækki meðalhiti um tvær gráður
á Celsius umfram meðalhita árs-
ins 1750 segja skýrsluhöfundar að
ekki verði aftur snúið. Hitastig
haldi áfram að hækka, sjávarmál
hækki, skógar eyðist, vatnsskorts
gæti í meiri mæli og aukin hætta

verði á náttúrufarslegum stór-
slysum svo sem því að Græn-
landsjökull bráðni og að
Golfstraumurinn heyri sögunni
til. Síðastnefnda atriðið myndi
gera Ísland óbyggilegt.

Samkvæmt útreikningum í
skýrslunni kann að fara svo að
einungis tíu ár líði þar til þróunin
verði óumflýjanleg, þó það taki
lengri tíma að koma í ljós.

Hlýnunin er reiknuð út frá
meðaltalshita í kringum árið 1750
því þá var iðnbyltingin ekki hafin.
Síðan þá hefur meðalhitinn hækk-
að um 0,8 gráður. Forsendur fyrir

hlýnun næsta ár eru metnar út frá
magni koldíoxíðs í andrúmsloft-
inu, það er nú 379 einingar á
hverjar milljón einingar and-
rúmslofts en skýrsluhöfundar
segja að fari það yfir 400 einingar
verði ekki aftur snúið. Miðað við
aukningu síðustu ára gerist það á
næstu tíu árum.

„Umhverfistímasprengja telur
niður,“ hefur The Independent
eftir Stephen Byers, fyrrum sam-
gönguráðherra Bretlands. Hann
er einn af forystumönnum hóps-
ins sem stendur að skýrslugerð-
inni. -bþg

Byggð á Íslandi 
kann að vera í hættu

Ef ekki tekst að snúa hlýnun jarðar við á næstu tíu árum verður það hugsanlega of seint, sam-
kvæmt nýrri skýrslu um loftslagsbreytingar. Samkvæmt henni kann að verða óbyggilegt á Íslandi.

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI
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ÁTAK GEGN SPILLINGU Kristján Guy
Burgess, stjórnmálafræðingur og blaðamað-
ur, fjallar um alþjóðlegt átak gegn spillingu
á vegum samtakanna Transparency Inter-
national í fyrirlestri á Lögfræðitorgi Háskól-
ans á Akureyri í stofu 102 í hádeginu.
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EKKI Á MÓTI
BIRTINGU Halldór
Ásgrímsson sagði á Al-
þingi í gær að sín
vegna mætti utanríkis-
málanefnd birta trún-
aðarupplýsingar frá
fundum nefndarinnar
um Íraksmálið. Þeim hafi hvort eð er þegar
verið lekið í fjölmiðla. Sjá síðu 2

ALÞINGI SAMÞYKKTI ANNAÐ EN
TIL STÓÐ Forsætisráðherra segir að
mönnum hafi yfirsést sá möguleiki að fyrr-
verandi ráðherrar gætu þegið eftirlaun á
sama tíma og þeir gegndu starfi á vegum
hins opinbera. Hann segir ástæðu til að taka
málið til athugunar.  Sjá síðu 4

FORMANNSSLAGUR Í FJÓRA
MÁNUÐI Landsfundur Samfylkingarinnar
verður haldinn 22. til 24. maí í stað þess að
bíða til hausts eins og stefnt hafði verið að.
Kosið verður á milli formanns og varafor-
manns í fyrsta skipti í íslenskum stjórnmál-
um í fjórtán ár í kosningu upp á pólitískt líf
eða dauða. Sjá síðu 6

HÚSALEIGA HEFUR HÆKKAÐ
Gríðarleg aukning á sér stað á húsnæðis-
markaði og í byggingu verslunar- og skrif-
stofuhúsnæðis á Egilsstöðum og hefur verð
á húsnæði hækkað gríðarlega. Sama gildir
um húsaleigu.  Sjá síðu 8

Kvikmyndir 26
Tónlist 26
Leikhús 26

Myndlist 26
Íþróttir 22
Sjónvarp 28

HLÁKA FRAM EFTIR VIKUNNI
MEÐ NOKKRUM HLÝINDUM UM
ALLT LAND Rigning á suðvesturhorninu í
dag en annars þurrt næstu daga.  Sjá síðu 4
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STJÓRNMÁL Framkvæmdastjórn
Samfylkingarinnar samþykkti á
fundi sínum síðdegis í gær að
halda landsfund sinn í vor í stað
þess að halda hann í haust eins og
áður hafði verið ákveðið. Verður
fundurinn haldinn í Reykjavík
dagana 22.-24. maí. Þrjátíu dögum
fyrr hefst póstkosning um for-
mann flokksins. Tveir eru í kjöri;

Össur Skarphéðinsson, sem gefur
kost á sér til endurkjörs, og Ingi-
björg Sólrún Gísladóttir varafor-
maður. Atkvæði verða talin sama
dag og flokksþing hefst og úrslit
tilkynnt í byrjun flokksþings.
Varaformaður verður kosinn á
sjálfum fundinum. Miklar líkur
eru á að kosningin verði upp á
pólitískt líf eða dauða frambjóð-

enda. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
segir að hún sitji ekki áfram í
varaformennsku tapi hún kosn-
ingunni: „Ég myndi ekki gefa kost
á mér í varaformennsku“. Sama
er uppi á teningnum hjá Össuri:
„Nei, ég hef ekki gefið þessu
gaum. Ég starfa í þeirri einbeittu
vissu að ég hafi unnið flokknum
vel og muni sigra.“ - ás

18-40 ára
Me›allestur dagblaða

Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallups nóvember 2004

MorgunblaðiðFréttablaðið

62%

38%

HÁLKA Í HÖFUÐBORGINNI Ingi Þór Birgisson ríghélt í afa sinn, Hafstein Rósinkarsson, þegar sá stutti var nærri dottinn í hálkunni við
Naustabryggju í Reykjavík í gær. Mikil hálka og bleyta var á höfuðborgarsvæðinu í kjölfar hlýinda síðustu daga og urðu gangandi vegfar-
endur að vera varir um sig.

Formannsslagur Samfylkingar í vor:

Vilja ekki verða varaformenn

Laufey Tryggvadóttir:

▲

Í MIÐJU BLAÐSINS 

Hvetur konur til að taka
þátt í krabbameinsrannsókn
●  heilsa

Bush minnist Carsons:

▲

SÍÐA 27

Skemmtilegasti
maður í heimi

● konungur spjallþáttanna látinn

Ingþór Bjarnason:

▲

SÍÐA 30

Pólfari keypti
snjótroðara

HM í handbolta í Túnis:

▲

SÍÐA 22

Strákarnir spila við
Slóvena í kvöld

● slóvenar eru brothættir

Skógrækt í fimmtán ár:

Hefur
fimmfaldast 

UMHVERFISMÁL Skógrækt á landinu
hefur fimmfaldast síðan Skógrækt
ríkisins var flutt frá Reykjavík til
Egilsstaða fyrir fimmtán árum, að
sögn Jóns Loftssonar skógræktar-
stjóra. Skógræktin var fyrsta ríkis-
stofnunin sem flutt var frá Reykja-
vík.

Miklar breytingar hafa orðið á
skógrækt síðan þá. Áður ræktaði
stofnunin skóg fyrir þjóðina en nú
eru það fyrst og fremst bændur
sem sjá um skógræktina meðan
stofnunin sinnir ráðgjöf, rannsókn-
um og stjórnsýslu.

Jón segir vonir standa til að
skógrækt geti enn aukist og vísar
til aukins áhuga, hlýnandi loftslags
á norðurslóðum og möguleika
tengdra Kyoto-bókuninni um losun
gróðurhúsalofttegunda.

Uppfylling Kyoto getur að hans
mati skipt efnahag þjóðarinnar
verulegu máli og í því gegnir skóg-
rækt mikilvægu hlutverki. „Við
getum þá bundið koltvísýring á
móti því sem við mengum.“ Jón
nefnir sem dæmi að með skógrækt
megi binda  koltvísýring sem
útgerðin losar. Sjá síðu 20
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Bíldudalur:

Hús rýmd
SNJÓFLÓÐAHÆTTA Fjögur hús voru
rýmd á Bíldudal seint í gærkvöld
vegna snjóflóðahættu. Lögreglan á
Patreksfirði segir að húsin séu við
Gilsbakkagil og gripið hafi verið til
þessa af öryggisástæðum. 

Í gærkvöld var talið að íbúar
húsanna yrðu að vera að heiman í
nótt. Að sögn lögreglu dvelur fólk-
ið hjá vinum og kunningjum. 

Lögreglan á Patreksfirði hefur
þá fimm sinnum þurft að rýma hús
í vetur; þrisvar í bænum sjálfum,
einu sinni á Tálknafirði og nú á
Bíldudal. -ghg

● treður göngubraut fyrir skíðafólk
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Átök innan SÍF:

Lögbann samþykkt á fyrrum starfsmenn
VIÐSKIPTI Fjórum af fimm fyrr-
verandi starfsmönnum SÍF sem
sögðu upp störfum fyrir áramót
og stofnuðu eigið fisksölufyrir-
tæki hefur verið meinað að
starfa fyrir nýja félagið eða
taka á nokkurn annan hátt í
starfsemi félagsins til 30. júní.
Þetta er niðurstaða Sýslumanns-
ins í Reykjavík en SÍF fór fram
á lögbannið. Alls sögðu átta
starfsmenn upp störfum um
áramót og fóru í samkeppni við
fyrrum vinnuveitanda sinn en
lögbanns var krafist á fimm
þeirra. . 

Stjórnendur SÍF telja niður-
stöðuna renna stoðum undir þau
sjónarmið að viðkomandi starfs-

menn hafi brotið gegn ráðning-
arsamningum og skuldbinding-
um með því að hefja samkeppni
við félagið og að tímasetning
uppsagna þeirra hafi verið valin
til að reyna að skaða SÍF. Stjórn-
endur SÍF töldu einnig ólíðandi
að starfsmennirnir hafi notað
tíma sinn í vinnu fyrir félagið til
að undirbúa samkeppni við það.

Stjórnendur SÍF hafa óskað
eftir viðræðum við starfsmenn-
ina fyrrverandi vegna starfs-
loka þeirra hjá félaginu. ■

Setur sig ekki upp
á móti birtingu

Halldór Ásgrímsson sagði á Alþingi í gær að sín vegna mætti utanríkis-
málanefnd birta trúnaðarupplýsingar frá fundum nefndarinnar um

Íraksmálið. Þeim hafi hvort eð er þegar verið lekið í fjölmiðla.
ALÞINGI „Mín vegna getur utanrík-
ismálanefnd birt það sem hún vill
í þessu máli,“ sagði Halldór Ás-
grímsson forsætisráðherra í
svari við fyrirspurn Össurar
Skarphéðinssonar, formanns
Samfylkingarinnar, á Alþingi í
gær. Össur spurði: „Er ekki í allra
þágu, ekki síst forsætisráðherra,
að allri leynd verði aflétt af um-
mælum hans í utanríkismála-
nefnd og ríkisstjórn sem tengjast
stuðningi hans og formanns Sjálf-
stæðisflokksins við innrásina í
Írak?“

Á fundi nefndarinnar 19. febr-
úar 2003, rétt rúmum mánuði áður
en Íslendingar lýstu yfir stuðn-
ingi við innrásina, lýsti Halldór
Ásgrímsson því yfir að rétt væri
að gefa vopnaeftirlitsmönnum
meiri tíma og freista þess að ná
friðsamlegri lausn. Þetta var eini
fundur utanríkismálanefndar
áður en innrásin hófst þar sem
Halldór mætti og fjallaði um mál-
efni tengd Írak

Í máli Halldórs á fundinum 19.
febrúar kom fram sú afdráttar-
lausa afstaða ríkisstjórnarinnar
að ef til aðgerða gegn Írak kæmi
skyldu þær einungis gerðar með
samþykki öryggisráðsins. Á þessu
stigi málsins, tæpum mánuði fyrir
innrásina í Írak, hafði ekkert
gefið utanríkismálanefnd ástæðu
til að ætla að Íslendingar tækju
þátt í aðgerðum gegn Írökum án
stuðnings allra þeirra þjóða sem
sæti eiga í öryggisráðinu.

„Var ákvörðunin rædd í ríkis-
stjórn eða ekki? Var ákvörðunin

rædd í utanríkismálanefnd eða
ekki?“ spurði Össur.

„Ég hef upplýst um þetta mál
bæði í utanríkismálanefnd, hér á
Alþingi og í fjölmiðlum eins og
eðlilegt er. Núna hefur þessum
trúnaði verið aflétt með því að
leka þeim út. Það er ekki venja að
bóka orðaskipti í ríkisstjórn.
Málið var þar á dagskrá 18. mars
2003. Það liggur allt fyrir í þessu
máli og ekkert nýtt þarf að koma
fram,“ sagði Halldór.

„Það er á valdi utanríkismála-
nefndar að ákveða það hvort
aflétta eigi trúnaði af þessum
gögnum. Ég tel að svo sé máli
komið að utanríkismálanefnd er
í stórkostlegum vanda því trún-
aði hefur verið aflétt með því að
leka þessum gögnum. Það er
kannski ástæða til að rannsaka
það með hvaða hætti það hefur
verið gert og af hvaða hvötum,“
sagði Halldór.

sda@frettabladid.is

MÆLISTÖÐIN SEM REYKJAVÍKUR-
BORG LÁNAÐI AKUREYRINGUM

Mælingarnar eru samstarfsverkefni Akur-
eyrarbæjar og Heilbrigðiseftirlits Norður-

lands eystra. 

Akureyri:

Loftmengun
MENGUN Mælingar á loftmengun á
Akureyri standa nú yfir í fyrsta
sinn. Reykjavíkurborg lánaði
mælistöð og er hún staðsett á
horni Glerárgötu og Tryggva-
brautar. Mældir eru tveir þættir,
svifryk og köfnunarefnisoxíð, en
mikið magn af hvoru tveggja get-
ur verið skaðlegt heilsu fólks.
Mælingarnar munu standa fram í
apríl en fyrir fram er gert ráð
fyrir að mengunin sé langt fyrir
neðan þau mörk sem talin eru
skaðleg. Þó er talið hugsanlegt að
á köldum og kyrrum vetrardögum
geti styrkur köfnunarefnisoxíð-
anna nálgast viðmiðunarmörkin.

- kk

ÍSAFOLDARPRENTSMIÐJAN
Betur fór en á horfðist þegar eldur kom

upp fyrir utan prentsmiðjuna í gær.

Ísafold:

Eldur í vél
BRUNI Eldur kom upp við húsnæði
Ísafoldarprentsmiðjunnar í gær.
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins,
sem er með slökkvistöð í grennd
við prentsmiðjuna, náði að
slökkva eldinn áður en hann
breiddist út. 

Vél sem sýgur afskurð út úr
húsinu og í gám virðist hafa
brunnið yfir með þessum afleið-
ingum. Að sögn forsvarsmanna
verksmiðjunnar var lítil hætta á
að eldurinn bærist í sjálfa verk-
smiðjuna og tjónið af völdum hans
var ekki talið mikið. ■

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

■ ASÍA

150.000 kr.
AUKAHLUTAPAKKI

Dráttarbeisli og vetrardekk fylgja
öllum Nissan X-Trail jeppum sem
keyptir eru í janúar 2005.

NISSAN X-TRAIL
34.653 kr. á mán.*TILBO‹SVER‹ 2.990.000 kr.

Sævarhöf›a 2  Sími 525 8000  www.ih.is

SKIPT_um væntingar

SKIPT_um gír
JANÚARTILBO‹ Á NISSAN

SÍF
Fyrrverandi starfsmenn félagsins sem
hættu störfum um áramót mega ekki
starfa fyrir nýtt fyrirtæki sem þeir stofnuðu.

HALLDÓR ÁSGRÍMSSON Á ALÞINGI Í GÆR
„Það er á valdi utanríkismálanefndar að ákveða það hvort aflétta eigi trúnaði af þessum

gögnum. Ég tel að svo sé máli komið að utanríkismálanefnd er í stórkostlegum vanda því
trúnaði hefur verið aflétt með því að leka þessum gögnum. Það er kannski ástæða til að

rannsaka það með hvaða hætti það hefur verið gert og af hvaða hvötum.“
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FLÝÐU VEGNA ORÐRÓMS Þúsund-
ir Taílendinga flýðu heimili sín í
Kanchanaburi-héraði eftir að
orðrómur breiddist út um að
jarðskjálfti hefði rofið skarð í
fjórar stíflur og hætta væri á að
héraðið færi allt undir vatn. Þús-
undir húktu næturlangt á hæðum
fjarri heimilum sínum en sneru
heim þegar ljóst var að engin
hætta væri á ferðum.

HEFND KOLANÁMUMANNS Kín-
verskur kolanámumaður
sprengdi í loft upp rútu með sér
og samstarfsmönnum sínum. Ell-
efu létust í sprengingunni.
Maðurinn var reiður vegna þess
hversu litlar bætur hann fékk
eftir vinnuslys og er talið að það
hafi verið ástæða sprengjuárás-
arinnar.
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■ LÖGREGLUFRÉTTIR
INNBROT Í FOSSVOGI Brotist var
inn í hús í Fossvogi snemma á
mánudagsmorgni. Eldhúsgluggi
var spenntur upp og lyfjum,
skólatösku, áfengi, sundpoka og
peningum stolið. Málið er í rann-
sókn lögreglunnar í Reykjavík.

ÖLVAÐIR UNDIR STÝRI Átta öku-
menn voru teknir af lögreglunni í
Reykjavík grunaðir um ölvun við
akstur um helgina. Nítján voru
teknir fyrir of hraðan akstur. Til-
kynnt var um 31 umferðaróhapp
þar sem tjón varð á eignum til
lögreglunnar yfir helgina.
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HRAÐAKSTUR Á SELFOSSI Lögregl-
an á Selfossi stöðvaði í gær öku-
menn þriggja bifreiða fyrir of hrað-
an akstur. Tveir bílanna mældust á
109 kílómetra hraða en sá þriðji á
112. Allir voru bílarnir utan þéttbýl-
is; á Eyrarbakkavegi, Þorlákshafn-
arvegi og Biskupstungnabraut. 

ÓHAPP VIÐ TORFASTAÐI Bíll rann í
hálku á hjólbarða veghefils klukkan
tíu í gærmorgun. Varð óhappið á
Biskupstungnabraut við Torfastaði.
Óverulegar skemmdir urðu á bif-
reiðinni og engin meiðsl á fólki,
samkvæmt lögreglunni á Selfossi.

FYLGST MEÐ HRAÐAKSTRI Hálku-
laust er á vegum Húnavatnssýslna.
Lögreglan á Blönduósi segir hrað-
ann aukast í umferðinni fyrir vikið.
Hún verður því við hraðaeftirlit.
Lögreglan á Sauðárkróki segir enn
hálku á vegum Skagafjarðar.

STJÓRNMÁL Halldór Ásgrímsson
forsætisráðherra vísar því á bug í
viðtali við Fréttablaðið að stuðn-
ingur Íslands við innrásina í Írak
hafi verið vanræddur í ríkis-
stjórn, Alþingi eða í utanríkis-
málanefnd. „Málið var rætt í rík-
isstjórn og bókað þannnig. Það
tíðkast ekki að bóka orðaskipti
einstakra ráðherra. Það hefur leg-
ið lengi fyrir að það voru þáver-
andi utanríkisráðherra og forsæt-
isráðherra sem tóku ákvörðun um
málið, en það fór alveg nægileg
umræða fram til að við gætum
tekið sameiginlega ákvörðun um
þetta“.

Um þau orð hans á fundi utan-
ríkismálanefndar sem Fréttablað-
ið birti á dögunum segir Halldór:
„Það lá alltaf fyrir að ég taldi mik-
ilvægt að öryggisráðið samþykkti
nýja ályktun. Það varð hins vegar

ljóst að Frakkar myndu beita neit-
unarvaldi. Þannig var staðan 18.
mars. Þá lýstum við stuðningi við
það að Saddam Hússein yrði kom-
ið frá völdum á grundvelli sam-

þykktar öryggisráðsins númer
1441. Það kemur fram í áliti Eiríks
Tómassonar lagaprófessors að við
fórum að fullu og öllu að lögum í
þessu máli.“ - ás

Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra um Íraksmálið:

Fullrætt í ríkisstjórn

LEIT AÐ GEREYÐINGARVOPNUM
Íslendingar tóku þátt í leit að gereyðingarvopnum í Írak.

SPURNING DAGSINS
Tómas, berðu ekki ábyrgð á
offituvandanum hér á landi?

„Nei. Hamborgarinn samanstendur af
þurrsteiktu nautakjöti, brauðsneiðum,
grænmeti, tómatsósu og sinnepi. Fólk
verður ekki feitt af þessu nema í óhófi.
En ég ber ekki ábyrgð á því. Ekki frekar
en forstjóri ÁTVR ber ábyrgð á of-
drykkju í landinu.“

Tómas Tómasson, eigandi Hamborgarabúllunnar,
var meðal fyrstu manna til að opna hamborgara-
stað hér á landi. Evrópusambandið íhugar að
setja reglur til að minnka skyndibitaát barna. Um
25 prósent barna innan sambandsins eru of feit
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Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP
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DKK
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SEK

JPY
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61,99 62,29 

116,71 117,27

81,12 81,58 

10,899 10,963 

9,894 9,952 

8,951 9,003 

0,6029 0,6065 

94,44 95,00
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GENGIÐ

Heimild: Seðlabanki Íslands

SALA

111,80 +0,27%
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Viðbúnaðarstig vegna hættu á snjóflóðum:

Hættan ekki talin mikil en eftirlit nauðsynlegt
VIÐBÚNAÐUR Viðbúnaðarstigi
vegna hláku sem eykur hættu á
snjóflóðum var aflétt á norðan-
verðum Vestfjörðum um fimm-
leytið í gær. Ennþá er viðbúnað-
ur á sunnanverðum Vestfjörð-
um. Fylgst er með ástandinu.

Leifur Örn Svavarsson á
snjóflóðavakt Veðurstofu Ís-
lands segir að ekki sé talin mikil
hætta á snjóflóði næstu daga en
full ástæða þyki til aukins eftir-
lits með snjóalögum. Eitt minni-
háttar flóð hafi fallið á vegskála
í Óshlíð í gærmorgun.

Leifur Örn segir að í byrjun
hláku geti vot flekasnjóflóð
orðið. Sú hætta sé að mestu

gengin yfir en enn sé talið að
krapaflóð geti myndast.

„Við höfum minni áhyggjur
núna þar sem aðeins eitt flóð
hefur fallið og úrkoman hefur
ekki verið gríðarlega mikil.
Meirihluti af því vatni sem
hefur komið fram er vegna
bráðnunar í hitanum og vindin-
um. Lengri tíma þarf svo nægi-
legt vatn sé í snjónum og krapa-
flóð myndist.“ 

- gag

Alþingi samþykkti
annað en til stóð

Forsætisráðherra segir að mönnum hafi sést yfir þann möguleika að fyrrver-
andi ráðherrar gætu þegið eftirlaun á sama tíma og þeir gegndu starfi á
vegum hins opinbera. Hann segir ástæðu til að taka málið til athugunar.

KJARAMÁL Tilgangurinn með lögum
um eftirlaun ráðherra og þing-
manna var ekki að bæta kjör fyrr-
verandi stjórnmálamanna sem
gegna föstum störfum hjá ríkinu.
Þetta segir Halldór Ásgrímsson
forsætisráðherra vegna umræðu
um sjö fyrrverandi ráðherra sem
fengu samtals rúmar sautján
milljónir króna í eftirlaun á liðnu
ári þrátt fyrir að vera enn í fullu
starfi á vegum hins opinbera. 

Með lögunum, sem voru sam-
þykkt í desember árið 2003, voru
heimildir til töku eftirlauna
rýmkaðar og aðeins einn þeirra
sjö sem nú þiggja eftirlaun hafði
öðlast réttindi til þeirra fyrir gild-
istöku nýju laganna. 

„Breytingarnar sem voru gerð-
ar miðuðu meðal annars að því að
bæta kjör stjórnarandstöðufor-
mannanna og gera stjórnmála-
mönnum kleift að hætta fyrr,“
segir Halldór. „Mönnum sást ein-
faldlega yfir þetta og ég tel rétt að
taka þetta til athugunar.“ Halldór
telur líklegt að lagabreytingu
þurfi til. Hann minnir á að sam-
staða hafi verið um það meðal for-
manna stjórnmálaflokkanna að
leggja málið fram á sínum tíma og
segist vonast til að samstaða náist
um málið á Alþingi. „Ég tel eðli-
legt að málið verði rætt innan
þingsins og samstaða náist um
það í viðkomandi þingnefnd og
það verði síðan lagt fram í nafni
hennar.“ 

Össur Skarphéðinsson, for-
maður Samfylkingarinnar, segist
vilja breyta lögunum þannig að
stjórnmálamenn geti ekki þegið

eftirlaun hjá ríki og jafnframt
verið í vinnu annars staðar. „Ann-
að er fráleitt og það voru mistök
að hafa ekki búið svo um hnútana
á sínum tíma að tryggt væri að
stjórnmálamenn gætu ekki þegið
tvenn eftirlaun hjá ríkinu.“

Ögmundur Jónasson, þingmað-
ur Vinstri grænna, segir tillögur
Halldórs Ásgrímssonar kattar-

þvott. „Það er ein leið fær í þessu
máli og hún er að afnema þessi
lög og setja þingmenn og ráðherra
inn í Lífeyrissjóð starfsmanna
ríkisins. Það er góður sjóður og
meira en boðlegur öllum þeim
sem starfa hér á vinnumarkaði,
þar á meðal þingmönnum og ráð-
herrum.“ a.snaevarr@frettabladid.is

ghg@frettabladid.is

Miðbærinn:

Keypti hús
með leynd

MIÐBORGIN Engilbert Runólfsson,
eigandi verktakafyrirtækisins
Stafna á milli, hefur keypt
fjölda húsa frá horni Laugavegs,
niður Frakkastíg og niður á
Hverfisgötu. Þar ætlar fyrir-
tækið að reisa fimmtán þúsund
fermetra nýbyggingu sem í
verða bæði íbúðir og verslunar-
húsnæði, en sex þúsund fer-
metrar fara undir bílageymslu.

Runólfur segist hafa verið að
kaupa upp húsin með leynd síð-
asta hálfa árið en hann hefur
einnig keypt hús við Hverfis-
götu þar sem hann ætlar að
reisa hús með fjölda íbúða. Run-
ólfur býst við að geta hafið
verkið um næstu áramót, ef ekki
fyrr. Þá hefur annað bygginga-
fyrirtæki keypt nokkur hús á
Vatnsstíg og niður á Hverfis-
götu. - hrs

FIMMTUNGUR ATVINNULAUS At-
vinnuleysi í Póllandi var hálfu
öðru prósenti lægra í síðasta mán-
uði síðasta árs en fyrsta mánuði
ársins. 19,1 prósent voru atvinnu-
laus í desember en 20,6 prósent í
janúar. Þó jókst atvinnuleysi milli
mánaða í desember eftir að hafa
minnkað stöðugt allt árið.

SAUTJÁN DAUÐADÓMAR Víet-
namskur dómstóll dæmdi sautján
manns til dauða fyrir smygl á
rúmlega 800 kílóum af heróíni
inn í landið. Tíu til viðbótar voru
dæmdir til ævilangs fangelsis,
einn til tuttugu ára fangelsisvist-
ar og sá tólfti til fjögurra ára
fangelsisvistar.

MÆLING LOFTMENGUNAR
Ísland stendur sig vel í sjálfbærri þróun ef

marka má niðurstöður bandarískra
vísindamanna.

Sjálfbær þróun:

Ísland í 
fimmta sæti

MENGUN Ísland er í fimmta sæti á
lista yfir þau lönd sem best standa
í sjálfbærri þróun. Þetta er niður-
staða alþjóðlegs rannsóknarverk-
efnis á vegum bandarískra há-
skóla.

Finnland lenti í fyrsta sæti á
listanum en Ísland varð á eftir
Noregi, Úrúgvæ og Svíþjóð. Í
neðsta sæti lenti Norður-Kórea.

Við gerð listans eru 75 atriði
skoðuð og mæld eftir því sem hægt
er, svo sem vatnsgæði, loftgæði,
losun gróðurhúsalofttegunda og
samstarf við aðrar þjóðir á sviði
umhverfismála. Árið 2002 lenti Ís-
land í 8. sæti listans. – ghg

■ EVRÓPA

■ ASÍA

Höfðabakka 1 - sími 587 50 70

Stór humar
og risarækjur

opið laugardaga frá 10-14.30

Súr hvalur
Harðfiskur að vestan

og hákarl frá Bjarnarhöfn

ENN ÓTTI UM SNJÓFLÓÐ
Vestfirðingar eru ekki lausir undan

snjóflóðahættu. Hætta er á krapaflóði á
sunnanverðum Vestfjörðum.

VIÐBÚNAÐARSTIG VEGNA SNJÓFLÓÐAHÆTTU

Viðbúnaðarstig. Hafi menn grun um að hætta geti orðið
á snjóflóðum. Samráð hefst milli vísindastofnanna og al-

mannavarna. Hættumat fer fram sem leiðir í ljós hvort hætt-
an fer vaxandi, dvínandi eða helst óbreytt.

Hættustig. Fari hætta vaxandi er gripið til tafarlausra ráð-
stafana til að tryggja öryggi þeirra sem á svæðinu eru.

Viðbúnaður neyðar- og öryggisþjónustunnar er efldur. Gripið
til rýminga, brottflutnings eða lokunar svæða.

Neyðarstig. Hafi slys orðið á fólki
og/eða tjón á mannvirkjum. Tafar-

lausar aðgerðir til lífsbjargandi aðstoðar
og viðleitni til að afstýra öðrum slysum
og varna frekara tjóni.

Heimild: Almannavarnardeild ríkislögreglustjóra

Líknardráp á 
nýfæddum börnum:

Tíðkast í
Hollandi

HOLLAND Frá því árið 1997 hafa
hollenskir læknar 22 sinnum
framið líknardráp á nýfæddum
börnum, sem vegna illvígra
sjúkdóma hefðu ekki átt sér
langra lífdaga auðið. Saksóknar-
ar í landinu hafa ekki talið
ástæðu til þess að höfða mál
vegna neins af þessum tilvikum,
jafnvel þótt hollensk lög heimili
einungis líknardráp á fullorðnu
fólki sem sjálft óskar eftir því.

Þetta kom fram í rannsókn
sem birt var í hollensku lækna-
blaði í gær. Árið 2001 varð Hol-
land fyrsta landið í heimi til
þess að heimila líknardráp, en
setti því jafnframt ákveðnar
skorður. ■

ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON OG HALLDÓR ÁSGRÍMSSON
Formaður Samfylkingarinnar og forsætisráðherra eru sammála um að breyta lögunum.
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Vinnumálastofnun:

Atvinnuleyfi gefin út í dag
IMPREGILO Gissur Pétursson,

forstjóri Vinnumálastofnunar,
býst við atvinnuleyfi fyrir hóp
erlendra verkamanna til starfa
hjá Impregilo verði gefin út í dag.
Ekki er enn ljóst hversu mörg
atvinnuleyfi verða gefin út. 

Ómar R. Valdimarsson, tals-
maður Impregilo, segir að dragist
útgáfa atvinnuleyfanna mikið
lengur komi það til með að hafa al-
varleg áhrif á framkvæmdir á
stíflusvæðinu. Hver dagur skipti
máli.

„Það er ljóst að nú þegar hafa
framkvæmdir við stífluna dregist
um nær mánuð,“ segir Ómar. Fái
Impregilo ekki starfsfólk til að
vinna við framkvæmdirnar sé

ekki við fyrirtækið að sakast tefj-
ist framkvæmdir. 27 Kínverjar
séu meðal þeirra sem bíði leyf-
anna á hótelum í Peking. Það sé
Impregilo mjög kostnaðarsamt.
Sextán séu enn í norðurhluta Kína.

Gissur segir að sótt hafi verið
um atvinnuleyfi fyrir hátt á þriðja
hundrað manns. Í sumum tilfell-
um vanti ennþá starfsréttinda-
vottorð og því sé ljóst að ekki
verði gefin út atvinnuleyfi fyrir
allan hópinn. - ghs/gag

Helsti bandamaður Júsjenkós verður forsætisráðherra:

Júsjenkó heldur í ferðalög
RÚSSLAND, AP Framtíðarsýn Viktors
Júsjenkó fyrir Úkraínu vísar í
vesturátt en hann hélt í austur í
fyrstu opinberu heimsókn sína
eftir að hann tók við embætti for-
seta Úkraínu. Júsjenkó hélt til
fundar við Vladimír Pútín Rúss-
landsforseta í gær þar sem þeir
ræddu samskipti ríkjanna.

Pútín studdi Viktor Janúko-
vitsj, mótframbjóðanda Júsj-
enkós, í úkraínsku forsetakosning-
unum, meðal annars vegna þess að
Janúkovitsj lagði meiri áherslu á
samskipti við Rússland en
Júsjenkó. Bæði Júsjenkó og Pútín
leggja þó áherslu á að ríkin geti
átt góða sambúð.

Sjónir Júsjenkó beinast þó
einkum að Vesturlöndum en þang-
að er hann væntanlegur í vikunni.
Hann fer í höfuðstöðvar Evrópu-
ráðsins í Strassborg í dag og á
fimmtudag heldur hann á þing
Evrópusambandsins í Brussel. Þar

er búist við að hann tali fyrir aðild
Úkraínu að Evrópusambandinu.

Júsjenkó skipaði helsta banda-
mann sinn í stól forsætisráðherra

í gær. Það er Júlía Tímosjenkó,
sem lék lykilhlutverk í baráttu
Júsjenkós fyrir forsetaembætt-
inu. ■

Formannsslagur
í fjóra mánuði 

Landsfundur Samfylkingarinnar verður haldinn seint í maí, ekki í haust.
STJÓRNMÁL Framkvæmdastjórn
Samfylkingarinnar samþykkti á
fundi sínum síðdegis í gær að flýta
landsfundi flokksins. Fundurinn
verður haldinn 22.-24 maí. Karl
Th. Birgisson, framkvæmdastjóri
Samfylkingarinnar, segir að  séu
margvísleg rök fyrir því að halda
fundinn í vor en ekki í haust:
„Sveitarstjórnarmenn hafa
áhyggjur af að landsfundur í haust
muni trufla byrjun kosningabar-
áttunnar í sveitarstjórnum. Átök
um formennsku í flokknum virð-
ast komin af stað og við viljum öll
ljúka þessu af sem fyrst.“

Fjórtán þúsund manns eru
skráðir í Samfylkinguna og hafa
kosningarétt. Þeir þingmenn Sam-
fylkingarinnar sem Fréttablaðið
hefur rætt við eru sammála um að

langlíklegast sé að slegist verði
upp á pólitískt líf eða dauða þeirra
Össurar Skarphéðinssonar for-
manns og Ingibjargar Sólrúnar
Gísladóttur varaformanns. Ingi-
björg Sólrún vill ekkert segja um
hvort hún muni hætta í stjórnmál-
um ef hún tapi: „Ég gæfi alla vega
ekki kost á mér til varafor-
mennsku.“ Samherjar Össurar
segja sama uppi á teningnum hjá
honum og hann sjálfur gefur frá
sér varaformennsku: „Nei, ég hef
ekki einu sinni gefið því gaum.“

Margir líta svo á að kosninga-
baráttan hafi hafist með yfirlýs-
ingum stuðningsmanna Ingibjarg-
ar Sólrúnar í síðustu viku. 

Frambjóðendurnir eru þegar
komnir í hár saman um fylgi
verkalýðshreyfingarinnar. Stuðn-

ingur Gylfa Arnbjörnssonar,
framkvæmdastjóra ASÍ, við Ingi-
björgu Sólrúnu hefur farið mjög
fyrir brjóstið á Össuri Skarphéð-
inssyni: „Þeir lifa á steinöld sem
telja að verkalýðshreyfingin eigi
að blanda sér í innanflokksátök.“

Grétar Þorsteinsson, forseti
ASÍ, segir Gylfa Arnbjörnsson
hafa fulla heimild til að tjá per-
sónulegar skoðanir. Sjálfur telji
hann ekki tímabært að lýsa stuðn-
ingi við frambjóðendur: „Eftir-
launamálið veikti Össur Skarp-
héðinsson og aðra stjórnarand-
stæðinga sem ljáðu máls á að
leggja frumvarpið fram.“ Össur
segist sjálfur eiga „þungaviktar-
menn“ í stuðningsliði sínu úr
verkalýðshreyfingunni.

a.snaevarr@frettabladid.is

Barnaspítalinn:

Vildu klára
verkið sjálfir

NÝBYGGING Byggingasvið Landspít-
ala - háskólasjúkrahúss hefur lag-
fært barnaspítalann og klárað húsið
fyrir 8,2 milljónir króna. 

Aðalsteinn Pálsson, sviðstjóri
byggingasviðs, segir að ákveðið hafi
verið að sviðið sæi um endurbæt-
urnar þar sem húsið væri í notkun.
Verktakinn hafi gefið afslátt á móti
þeim göllum sem upp komu og á
þeim verkum sem ekki voru unnin.

„Við gengum frá stjórnbúnaði á
hitastýringu í húsinu og við löguð-
um til dæmis gólf á baðherbergj-
um,“ segir Aðalsteinn. Lagfæring-
um er lokið og almennt viðhald
verður hér eftir á húsinu. - gag

FRÁ FLUGVELLINUM Í BOSTON
Við óveðrið í Boston í Bandaríkjunum

lokaðist fyrir flugumferð. Snjóruðningstæki
hafa rutt og saltað flugbrautirnar.

Óveður í Boston:

240 manns
biðu flugs

FLUGSAMGÖNGUR Flugvél Icelanda-
ir lagði af stað frá Keflavíkurflug-
velli til Bandaríkjanna síðdegis í
gær. Hún flutti og sótti farþega
sem áttu pantað flug milli land-
anna á sunnudag en því hafði ver-
ið aflýst vegna óveðurs. 

Guðjón Arngrímsson, upplýs-
ingafulltrúi Icelandair, segir rösk-
unina hafa haft áhrif á um 120 far-
þega beggja vegna Atlantshafs-
ins. Margt fólk millilendi hér á
leið til Bandaríkjanna. Það hafi
gist á hótelum:

„Við sendum út stærstu vélina
okkar sem tekur rúmlega 220 far-
þega, þannig að við ættum að ná
að taka langflesta með okkur
heim.“ - gag

Skattsvik:

Ráðherra
í fangelsi

ÍRLAND, AP Ray Burke, fyrrum
dómsmálaráðherra Írlands, var í
gær dæmdur í hálfs árs fangelsi
fyrir skattsvik. Burke er fyrsti
háttsetti stjórnmála- eða embætt-
ismaðurinn sem dæmdur er í
fangelsi í kjölfar átta ára langrar
rannsóknar á spillingu háttsettra
stjórnmálamanna. Áður hafa
nokkrir þingmenn verið dæmdir í
fangelsi.

Burke þáði leynilegar greiðsl-
ur frá verktökum 1993 og gaf þær
ekki upp til skatts. Hann sagði af
sér árið 1997 eftir að upp komst
um spillingu í stjórnkerfinu en
neitaði árum saman að hafa gert
nokkuð rangt sjálfur. Hann játaði
hins vegar sök sína í fyrra. ■

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

Hefurðu farið á skíði á árinu?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Fylgistu með heimsmeistara-
mótinu í handbolta?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

90,6%

9,4%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

GISSUR PÉTURSSON
Forstjóri Vinnumálastofnunar telur líklegt
að atvinnuleyfi verði gefin út í dag. Hve
stór hópurinn verður veit hann ekki ná-
kvæmlega. Ákvörðun verður að líkindum
tekin eftir hádegið.

M
YN

D
/A

P

UMFERÐARÓHAPP Á BÚLANDS-
HÖFÐA Stýrisbúnaður bifreiðar
eyðilagðist þegar ökumaður
keyrði á grjót sem fallið hafði úr
hlíðum Búlandshöfða og lent á
veginum milli Grundarfjarðar og
Ólafsvíkur. Ökumaðurinn slapp
ómeiddur en hann var einn í bíln-
um. Skyggni var slæmt þegar
óhappið varð. Bifreiðin var dregin
burt með kranabíl.

FORSETARNIR TVEIR
Júsjenkó og Pútín voru á öndverðum meiði framan af úkraínsku kosningabaráttunni en

heita nú góðu samstarfi.

Áfengiseinkasala:

Grunur
um spillingu

NOREGUR, AP Norska áfengiseinka-
salan hefur ráðið utanaðkomandi
lögfræðing til að rannsaka hvort
starfsmenn stofnunarinnar hafi
þegið mútur af áfengisheild-
sölum. Fjórtán manns sæta rann-
sókn á því hvort þeir hafi þegið
óeðlilegar gjafir.

Margir þeirra sem sæta rann-
sókn eru verslunarstjórar sem
eru grunaðir um að taka við gjöf-
um eða sitja veislur í boði Ekjord,
stærsta áfengisinnflytjanda Nor-
egs. Komast á að því hvort það
hafi ráðið einhverju um innkaup
þeirra. ■

PARTÍ Á SUNNUDEGI Tvö útköll
bárust lögreglunni í Keflavík á
næturvaktinni aðfaranótt mánu-
dags vegna hávaða í partíum í
heimahúsum, annað í Keflavík
og hitt í Sandgerði.

INGIBJÖRG SÓLRÚN GÍSLADÓTTIR OG ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON
Fjórtán þúsund manns eru skráðir í Samfylkinguna og hafa kosningarétt.





1Hversu margra marka forystu náði
tékkneska landsliðið í handbolta á

það íslenska í leik þeirra í heimsmeistara-
keppninni á sunnudag?

2Í hvað þýsku borg eru hin nýju skip
Samskipa smíðuð?

3Hver vill ekki mynd af sér á frímerki?

SVÖRIN ERU Á BLS. 30

VEISTU SVARIÐ?
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Essó:

Fresta afhendingu viðskiptayfirlits
VERÐSAMRÁÐ Starfsfólk Essó neit-
aði í liðinni viku viðskiptavinum
sínum um yfirlit yfir viðskipti
þeirra við félagið undanfarin ár.
Töluvert var um að fólk óskaði
eftir upplýsingunum eftir að
Neytendasamtökin hvöttu al-
menning til að afhenda samtök-
unum nótur vegna olíukaupa.
Það var gert vegna fyrirhugaðr-
ar skaðabótakröfu sem rekin
verður fyrir dómstólum. 

Jóhannes Gunnarsson, for-
maður Neytendasamtakanna,
segir að um fjörutíu manns hafi
þegar skilað inn nótum og fleiri
hafi boðað komu sína í þessari
viku.

Hann segir marga hafa kvart-

að undan viðbrögðum Essó.
„Fólk sem hringdi á þriðjudeg-
inum fékk yfirlit en frá og með
miðvikudegi var lokað á þetta
hjá félaginu.“ Jóhannes segir að
flestir sem skili inn nótum hafi
verið í viðskiptum við Essó. Það
sé vegna þess að félagið hafi
lengi boðið upp á notkun svo-
nefnds safnkorts. 

Talsmaður Essó segir að fé-
lagið hafi viljað meta umfang
verksins eftir að viðskiptavinir
fóru fram á að fá afhentar nótur.
„Þess vegna báðum við fólk um
að hringja aftur í þessari viku
og ég geri ráð fyrir því að þetta
verði afhent.“

– ghg

Húsaleiga hefur marg-
faldast fyrir austan

Gríðarleg aukning á sér stað á húsnæðismarkaði og í byggingu verslunar- og skrifstofuhúsnæðis
á Egilsstöðum og hefur verð á húsnæði hækkað gríðarlega. Sama gildir um húsaleigu. 

EGILSSTAÐIR Hátt í 100 íbúðir eru í
byggingu eða í farvatninu á Egils-
stöðum, þar af er 21 íbúðablokk
risin og hefur verið flutt inn í
tæpan helming íbúðanna. Verið er
að byggja 23 íbúða blokk til við-
bótar auk einbýlishúsa á vegum
Malarvinnslunnar. Afgangurinn
er á vegum annarra fyrirtækja. 

Sigurþór Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Malarvinnslunn-
ar, segir að Íbúðalánasjóður hafi

veitt lán á sérkjörum til þeirra
sem hafi viljað byggja leigu-
íbúðir og þá hafi margir farið af
stað. Malarvinnslan hafi verið
með lóð undir blokk og því hafið
framkvæmdir. Fyrsta íbúðin
hafi verið afhent í haust og nú
hafi verið flutt inn í tæpan
helming íbúðanna, hinar séu til-
búnar en óseldar.

„Maður hefði ímyndað sér að
fleiri íbúðir myndu seljast en ég

trúi því að það gerist með hækk-
andi sól,“ segir hann. 

Fyrirhuguð er bygging versl-
unar- og þjónustuhúsnæðis á
Egilsstöðum þó að ekki sé búið að
fastsetja hvenær framkvæmdir
hefjast. Til viðbótar mun rísa
tveggja hæða verslunarhúsnæði,
250 fermetrar að grunnfleti.
Tískuverslunin Sentrum verður
þar á götuhæðinni og skrifstofur á
efri hæðinni. 

Systurnar Þuríður og Margrét
Halldórsdætur reka tískuverslun-
ina Sentrum í Miðvangi. Þær
segja að rekstur verslunarinnar
hafi gengið þar til húsaleiga hafi
hækkað og margfaldast. Þær hafi
því ákveðið að spila djarft og
byggja nýtt tveggja hæða versl-
unarhúsnæði skammt frá Sam-
kaupum. Framkvæmdir eru hafn-
ar og stefna þær að því að opna í
nýju húsnæði á þessu ári. 

„Við teljum það vænlegri kost

en að leigja á markaðnum. Rekst-
urinn hefur rétt náð að fljóta en
nú er enginn grundvöllur fyrir því
að leigja. Húsaleigan stendur litl-
um fyrirtækjum hér fyrir þrifum
og margir hafa hætt, meðal ann-
ars út af húsnæðisskorti. Markað-
urinn er enn ekki orðinn nógu stór
til að sérverslun gangi hér,“ segja
þær.

ghs@frettabladid.is

Öldurhúsakeðja:

Bannar allar
reykingar

BRETLAND Wetherspoons-öldurhúsa-
keðjan hefur ákveðið að banna
reykingar á öllum 650 öldurhúsum
sínum frá maí á næsta ári. Bannið
tekur þó gildi í maí næstkomandi, á
sextíu öldurhúsum Wetherspoons.

„Sífellt fleiri landsmenn eru
hættir að reykja og stór hluti heldur
sig fjarri krám og veitingahúsum
vegna þess hversu reykmettuð þau
eru,“ sagði Tim Martin, stjórnarfor-
maður Wetherspoons, í viðtali við
Sky-fréttastofuna. Hann gagnrýndi
að fyrirhugað reykingabann
stjórnvalda gengi of stutt þar sem
áfram megi reykja á krám sem
bjóða ekki upp á mat. ■

Íhaldsflokkurinn:

Baráttan
þegar töpuð

BRETLAND Helsti ráðgjafi
Michaels Howard, leiðtoga
íhaldsmanna, vegna komandi
þingkosninga í Bretlandi, hefur
ráðlagt honum að einbeita sér að
því í kosningabaráttunni að
minnka forskot Verkamanna-
flokksins. Ekki þýði að setja
markið hærra því kosningarnar
séu þegar tapaðar.

Breska dagblaðið The Times
greindi frá þessu í gær og sagði
að komið hefði til deilna í höfuð-
stöðvum Íhaldsflokksins. Aðal-
kosningaráðgjafinn Lynton
Crosby segir Verkamannaflokk-
inn öruggan um sigur en Saatchi
lávarður, einn leiðtoga flokksins,
vill berjast til sigurs allt til loka.

Crosby segir meiri líkur á að
Íhaldsflokkurinn tapi þing-
sætum en felli sitjandi stjórn. ■

Ný þjónustustöð:

Burger King-
keðjan í Fossvoginn

FRAMKVÆMDIR Hamborgarar frá
Burger King eru meðal þess sem
verður á boðstólum í nýrri þjón-
ustustöð Esso í Fossvoginum. Þar
hafa veitingar og bensín verið í
boði í hartnær hálfa öld, síðan
Axel Helgason opnaði Nesti. 

Nýja Esso-stöðin verður tæp-
lega fjögur hundruð fermetrar að
stærð og leiðir að og frá henni
verða bættar stórum frá því sem
nú er. Þá verður þar sérstök að-
staða fyrir útivistarfólk enda
Fossvogsdalurinn og nágrenni
vinsæl til hreyfingar og útivistar.
Áætlað er að opna stöðina um
miðjan júní. - bþs

TÖLVUMYND AF NÝJU ESSO-STÖÐINNI
Arkitektastofan Ask teiknaði en

ÍAV annast framkvæmdir.
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EIGENDUR SENTRUM
Margrét og Þuríður Halldórsdætur reka tískuverslunina Sentrum. Þær telja Egilsstaðabúa

fara burt til að versla þegar þeir hafi meiri peninga milli handanna. 

HÚSASMÍÐI
Gríðarlegar framkvæmdir eiga sér stað á

Egilsstöðum þessa dagana.

BENSÍNVIÐSKIPTI
Neytendasamtökin hvöttu fólk til að safna
saman nótum um viðskipti við olíufélögin
og afhenda samtökunum. Flestir skila nót-
um frá Essó vegna þess að félagið hefur

lengi boðið upp á notkun safnkorts.
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Vaðlaheiðargöng:

Frumrannsóknum lokið í vor
JARÐGÖNG Stefnt er á að ljúka
fyrstu jarðfræðirannsóknum
vegna Vaðlaheiðarganga við Eyja-
fjörð í vor en þær miðast við að
finna heppileg munnastæði beggja
megin ganganna. KEA lagði fimm
milljónir króna í rannsóknirnar og
verði ráðist í framkvæmdir við
göngin hefur KEA gefið vilyrði
fyrir 100 milljóna króna framlagi.

Hlutafélagið Greið leið er undir-
búningsfélag fyrir gerð jarðgang-
anna. Að félaginu standa öll sveit-
arfélög í Eyþingi, Sambands sveit-
arfélaga í Eyjafirði og Þingeyjar-
sýslum, auk 10 fyrirtækja. 

Að sögn Péturs Þórs Jónassonar,
framkvæmdastjóra Eyþings, verð-

ur kostnaður við göngin um fimm
milljarðar króna með virðisauka-
skatti. Þau verða 7,2 km löng og
munu stytta leiðina frá Akureyri
og austur um tæpa 16 kílómetra. „Í
upphafi gerðum við ráð fyrir að
ríkið legði til 40 til 45% af kostnaði
ganganna. Þeir sem nota göngin
munu svo greiða veggjöld, líklega
500 krónur á stakan bíl, og boðið
verður upp á samsvarandi afslátt-
arkjör og í Hvalfjarðargöngum,“
segir Pétur. - kk

Bleikjuveiðar í Mývatni:

Stofninn í lágmarki
VEIÐIBÚSKAPUR Stofnmæling á
bleikju í Mývatni, sem fram fór síð-
astliðið haust, bendir til að stofninn
hafi ekki verið minni í tæp tuttugu
ár. Bleikjuveiði í vatninu hefur far-
ið minnkandi frá árinu 1970 og legg-
ur Veiðimálastofnun til að allri veiði
verði hætt í þrjú ár svo stofninn
geti vaxið á ný. Veiðifélag Mývatns
ber ábyrgð á veiðinni en embætti
veiðimálastjóra getur gripið inn í og
bannað veiði í vatninu.

Veiði í Mývatni er hluti af bú-
skaparhefð bænda sem land eiga að
vatninu en Veiðifélag Mývatns
fagnar aldarafmæli í ár. Veiðimála-
stofnun áætlar að meðalveiði fyrir
árið 1970 hafi verið um tuttugu tonn
á ári, að verðmæti sex til níu millj-
ónir króna á núvirði. Bleikjustofn-
inn nú er einungis brot af því sem
skilaði sér í afla fyrr á árum en
meðalafli bleikju í Mývatni á árun-
um frá 1930 til 1970 var um þrjátíu
þúsund silungar á ári. Meðalveiði
áranna eftir 1970 var tæplega
sautján þúsund silungar en bleikju-
veiði síðustu fjögurra ára hefur
ekki náð 3.500 fiskum. - kk

Hryðjuverkaforingi
tekinn höndum

Íraska lögreglan handtók einn af helstu liðsforingjum Abu Musab
al-Zarqawi. Hann skipulagði nokkrar mannskæðustu sprengjuárásir

samtaka al-Zarqawi. Karzai forseti hvetur Íraka til að kjósa.
ÍRAK Íraska lögreglan hefur hand-
tekið hryðjuverkamann sem talinn
er hafa staðið að nokkrum mann-
skæðustu bílsprengjuárásunum í
Írak, þeirra á meðal árásinni á
höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna
í ágúst 2003 og árás á helgireit í

Najaf sem kostaði 85 manns lífið.
Sami Mohammed Ali Said al-

Jaaf er að sögn írösku lögreglunn-
ar sá liðsforingja hryðjuverkafor-
ingjans Abu Musab al-Zarqawi sem
hefur líf flestra á samviskunni.
Hann hefur skipulagt fjölda

sprengjuárása, meðal annars árás-
ina þar sem Izzadine Saleem, sem
um skeið var í forsæti íraska fram-
kvæmdaráðsins, var ráðinn af
dögum.

Al-Zarqawi hefur farið mikinn í
sprengjuárásum og tengjast sam-
tök hans al-Kaída, hryðjuverka-
hreyfingu Osama bin Laden.

Tíu manns hið minnsta særðust
í bílsprengjuárás fyrir framan
höfuðstöðvar flokks Iyad Allawi,
forsætisráðherra Íraks, í Bagdad í
gær. Átta lögreglumenn og tveir
óbreyttir borgarar voru í hópi
hinna særðu.

Hamid Karzai, forseti Afganist-
ans, hvatti Íraka til að feta í fótspor
Afgana og mæta á kjörstað þrátt
fyrir hótanir um hryðjuverk.
„Íraska þjóðin má ekki óttast
hryðjuverkamennina,“ sagði
Karzai, sem kjörinn var forseti
Afganistans í kosningum 9. októ-
ber. Margir Írakar óttast um líf sitt
fari þeir á kjörstað enda hefur al-
Zarqawi lýst yfir stríði gegn kosn-
ingunum sem fram fara á sunnu-
dag.

Óöldin í Írak kemur fram með
margvíslegum hætti. Í gær urðu
tvær jórdanskar farþegaflugvélar
að hverfa frá alþjóðaflugvellinum í
Bagdad án þess að lenda. Ástæðan
var sú að vegna bardaga í nágrenni
flugvallarins þótti flugumferðar-
mönnum ekki óhætt að láta flugvél-
arnar lenda. Þær fóru aftur til
Amman í Jórdaníu.

brynjolfur@frettabladid.is

flugfelag.is

ÍSAFJARÐAR

5.700 kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Reykjavíkur og

AKUREYRAR

5.700kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Reykjavíkur og

flugfelag.is
 26. jan. - 1. feb.

EGILSSTAÐA

6.300
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Milli Reykjavíkur og

kr.
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Börn, 2ja–12 ára, í fylgd með fullorðnum, 

greiða 1.940 kr. aðra leiðina.

VAÐLAHEIÐI
KEA hefur gefið vilyrði fyrir eitt hundrað
milljón króna fjárveitingu verði ráðist 
í framkvæmd Vaðlaheiðarganga.

MÝVATN
Bleikjustofninn í Mývatni nú er aðeins brot af því sem áður skilaði sér í afla.

Á VETTVANGI SPRENGJUÁRÁSAR
Tíu hið minnsta særðust í sprengjuárás sem var gerð á höfuðstöðvar stjórnmálaflokks

Iyad Allawi forsætisráðherra.



STAÐGREITT

Á MÁNUÐI Í 12 MÁNUÐI VAXTALAUST3.999
47.988 SCHT520

Panasonic heimabíókerfi m/DVD
• Fjölkerfa • Magnari  500W RMS • 54MHz/10-Bit Video DA breytir • Útvarp FM/AM  RDS 

• Spilar CD-R/CD-RW/DVD-R/VCD/JEPG/MP3 • Progressive scan • DVD-Audio • Dolby Digital,DTS,Dolby Pro Logic II 
• 5 hátalarar + Bassahátalari • Hljóðtengi fyrir sjónvarp • DSP • Fjarstýring

FYLGIR

2 bíómiðar 
á Elektra fylgja

DVD spilarinn b‡›ur upp á miki› af 
skemmtilegum möguleikum s.s.: Zoom, hra›- 
og hægspilun, fullkomin kyrrmynd, a›ger›ir á 
skjá ofl. ofl.

Spila›u alla tónlistina beint í Panasonic 
heimbíókerfinu -  venjulega diska e›a skrifa›a. 
Spilar MP3 tónlistina sem 
þú hle›ur af netinu.

Digital Theather System (DTS) 
stu›ningur.  Þannig getur þú 
noti› hljómgæ›a kvikmynda 
sem teknar eru upp í DTS til 
fullnustu

Þa› skiptir miklu máli a› hafa öflugan magnara.  
Magnarinn í Panasonic heimabíóinu tryggir 
tærari og betri hljóm. 
Panasonic - gæði í gegn!

1 265

34

1-4. Hátalarar
5. Miðjuhátalari
6. Bassahátalari

Svona virkar heimbíó

Kerfi› spilar bæ›i Video CD og 
skrifa›a DVD diska. Grí›arlega 
mikilvægt nú þegar flestar 
tölvur koma me› DVD skrifara.

Memorystick PRO
Tryggir þér hraðari 
gagnaflutning.

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

Myndflaga
4.1 Megapixlar. Myndflagan 
frá Sony tryggir þér meiri 
myndgæði.

Litaskjár
Vandaður 1.5" 
litaskjár þar sem allar 
stillingar birtast.

PictBridge
Þráðlaus tenging 
við prentara. 

Multi Burst
Fjölmyndataka taktu 
allt að fjórar myndir 
í einu skoti.

Tengimöguleikar
USB 2.0 tölvutengi og  Video 
tengi fyrir sjónvarp.

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

Sony Cybershot DSC-P73/S

 128MB Sony memorystick 
minniskort á 999 kr. með 

DSC-P73
  

999

TilboðTilboð

Hreyfimyndataka
Taktu upp vandaðar 
hreyfimyndir með hljóði í 
MPEG Movie VX. 

BotnBotn
verðverð
Botn
verð

STAÐGREITT

Á MÁNUÐI Í 12 MÁNUÐI VAXTALAUST2.499
29.988

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

stimpilgjald bætist við 
samningsfjárhæðina og greiðist með 

jöfnum greiðslum yfir samningstímann.

899Hver mynd

Diskur 2
Heimilidarmyndir um myndina
Atriði sem komust ekki í myndina 
Ævisögur um persónurnar og margt fleira

Diskur 1
Hellboy kvikmyndin • Kynning á myndinni 
4 stuttmyndir um Hellboy • 8 teiknimyndasögur um Hellboy
Athugasemdir leikara • Frá hugmynd að mynd

HELLBOYHELLBOY

4.1 MB4.1 MB
PixlarPixlar
4.1 MB
Pixlar

699Hver mynd

FYLGIR
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Verkalýðshreyfingar og stjórn-
málaflokkar tengjast órofa böndum
Samskipti verkalýðs-
hreyfingarinnar og
Samfylkingarinnar hafa
talsvert verið til um-
ræðu. Slík tengsl eiga
sér langa sögu í íslensk-
um stjórnmálum og
hafa velflestir flokkar
kappkostað að hafa ítök
í launþegahreyfingun-
um og þær um leið í
flokkunum.
Verkalýðshreyfingin hefur tengst
velflestum stjórnmálaflokkum
nánum böndum í gegnum tíðina
þótt slaknað hafi á tengslunum á
síðustu árum. Forystumenn
verkalýðsfélaga sátu iðulega á
þingi fyrir vinstri flokkana en
jafnframt var samband Sjálf-
stæðisflokksins við ýmis samtök
launþega allnáið.

Þingmenn Dagsbrúnar
Náin tengsl stjórnmálaflokka og
verkalýðshreyfinga á Íslandi eru
ekki ný af nálinni. Þegar Alþýðu-
samband Íslands var stofnað árið
1916 var um leið settur á fót póli-

tískur armur þess, Alþýðuflokk-
urinn. Þessi samtök „voru frá
upphafi sósíalísk og vinstrisinnuð
samtök sem kröfðust þess að
ríkisvaldið beitti sér af fullum
þunga í þágu alþýðufólks gegn
eignastéttunum sem samtökin
töldu arðræna þá sem ekki höfðu
tekjur af öðru en vinnu sinni,“
eins og segir í bókinni Ísland í
aldanna rás. 

Ekki var skorið á þessi form-
legu tengsl fyrr en árið 1942.
Svanur Kristjánsson, prófessor í
stjórnmálafræði við Háskóla Ís-
lands, segir að þá hafi sósíalistar
verið farnir að sækja allfast að Al-
þýðuflokknum en Héðinn Valdi-

marsson hafði ásamt kommúnist-
um stofnað Sameiningarflokk Al-
þýðu – Sósíalistaflokkinn fjórum
árum áður. „Héðinn er symból
fyrir verkalýðinn, formaður
Verkamannafélagsins Dagsbrún-
ar og varaformaður Alþýðu-
flokksins.“ Eins og búast mátti við
snarjukust áhrif sósíalista í Dags-
brún við þetta og þau héldust í
næstu áratugi á eftir. Þannig áttu
formenn Dagsbrúnar lengi tryggt
þingsæti fyrir Sósíalistaflokkinn
og síðar Alþýðubandalagið, til
dæmis þeir Sigurður Guðnason,
Eðvarð Sigurðsson og Guðmund-
ur J. Guðmundsson. 

Hannibal Valdimarsson var
annar lykilmaður í þessum efn-
um. Hann var forseti Alþýðusam-
bandsins og formaður þriggja
stjórnmálaflokka á sinni tíð: Al-
þýðuflokksins, Alþýðubandalags-
ins og Samtaka frjálslyndra og
vinstri manna. Eftirmaður hans
hjá Alþýðusambandinu, Björn
Jónsson, sat á þingi fyrir alla
þessa flokka. Annar forseti Al-
þýðusambandsins, Ásmundur
Stefánsson, var í framboði fyrir
Alþýðubandalagið árið 1987 en
komst ekki á þing.

Sjálfstæðismenn styrkja tengslin
Sjálfstæðisflokkurinn hefur frá
fyrstu tíð lagt sig fram um að hafa
áhrif inn í verkalýðshreyfinguna.
Á fjórða áratugnum mynduðu
sjálfstæðismenn óformlegt
bandalag við kommúnista í verka-
lýðsfélögunum gegn sínum sam-
eiginlega óvini, Alþýðuflokknum.
„Þessi nánu tengsl sósíalista og
sjálfstæðismanna eru eitt af
leyndarmálunum í íslenskri póli-
tík,“ segir Svanur. Félög sjálf-

stæðisverkamanna spruttu upp á
þessum tíma, til dæmis Óðinn í
Reykjavík sem enn er starfandi.

Á sjöunda áratugnum aukast
enn áhrif sjálfstæðismanna í
verkalýðshreyfingunni þegar
Landssamband íslenskra verslun-
armanna (LÍV) er dæmt inn í Al-
þýðusambandið en forystumenn
þess höfðu barist gegn inngöngu
verslunarmanna af pólitískum
ástæðum. Sverrir Hermannsson
var á þessum tíma formaður LÍV
en hann ferðaðist um allt land og
stofnaði verslunarmannafélög og
komst í krafti þeirrar vinnu á þing
árið 1972. 

Ráðherrar viðreisnarstjórnar-
innar, með Bjarna Benediktsson í
broddi fylkingar, tóku á stjórnar-
tíð sinni upp náið samband við
forystumenn launþegasamtak-
anna án milligöngu Alþýðu-
bandalgsins, til dæmis við gerð
svonefndra Breiðholtssamninga á
árinu 1964. Svanur segir að slíkt
hefði þótt óhugsandi nokkrum
árum áður og hafi þetta styrkt
mjög stöðu sjálfstæðismanna á
þessum vettvangi.

Enn eru tengsl Sjálfstæðis-
flokksins við launþegasamtökin
nokkur. Verkalýðsráð hefur alltaf
verið starfrækt innan flokksins
og það hefur haft launaðan starfs-
mann á sínum snærum. Síðastlið-
inn laugardag var Magnús L.
Sveinsson kjörinn formaður
landsmálafélagsins Varðar en
hann var um árabil formaður
Verzlunarmannafélags Reykja-
víkur.

Stjórnir í skjóli verkalýðshreyf-
ingarinnar
En hversu mikil áhrif hafa verka-

Við verkfall grunnskólakennara minnk-
aði launakostnaður hjá Reykjavíkurborg.
Er áætlað að launakostnaður borgarinn-
ar vegna almennrar kennslu í grunn-
skólum hafi verið um 20 milljónir á dag
fyrir nýgerðan kjarasamning. Inni í þeirri
tölu eru laun skólastjórnenda og leið-
beinenda. Þar sem þeir hópar voru ekki
í verkfalli þykir ekki óvarlegt að áætla
að 500 milljónir hafi sparast hjá borg-
inni. Þegar verkfallið leystist greiddi
borgin 195 milljónir í eingreiðslu til
kennara. Borgin keypti vinnu af kennur-
um þegar vetrarfrí átti að standa yfir og
kostaði það 80 milljónir króna. 
Kennarar í grunnskólum Reykjavíkur fá
ekki greitt fyrir endurskipulagningu
skólastarfsins sem riðlaðist við verkfall
kennara. Fræðsluráð lagði 15. desem-
ber fram hugmynd um að kennararnir

fengju greitt, auk annarra tillagna sem
miðuðu að því að borgin gæti klakk-
laust komist í gegnum skólaárið. Var

það að beiðni borgaryfirvalda. Borgar-
ráð ákvað hins vegar 30. desember að
fara ekki að öllum tillögum Fræðslu-
ráðs.
Borgarráð ákvað að „hækka fjárveitingu
til fræðslumála“ um 50 milljónir króna
til að standa að kennslu nemenda
vegna tapaðra skóladaga í verkfalli
kennara. Samkvæmt tillögu fræðsluráðs
verður peningunum varið til að standa
straum af undirbúningi tveggja efstu
bekkjanna fyrir samræmdu prófin og
undirbúninginn fyrir framhaldsnám en
hluta verður einnig veitt til þeirra sem
þurfa á sérstakri aðstoð að halda. Borg-
arráð ákvað að hunsa tillögur um
greiðslu fyrir endurskipulagningu skóla-
starfsins. Kom það mörgum í opna
skjöldu. Kennarar höfðu rætt um það
sín á milli að þeir fengju einn skóladag

greiddan. Má ætla að það hefði kostað
tæpar 20 milljónir króna.
Borgarstjóri útskýrði ákvörðunina með
þeim hætti að farið hefði verið að þeim
tillögum fræðsluráðs sem voru vel út-
færðar. Peningarnir ættu að fara beint
til nemendanna en ekki kennaranna.
Spurð hvort ekki væri þörf á skipulagn-
ingu svo nemendurnir fengju sem mest
út úr kennslunni sagði hún svo vera.
Skólastjórum yrði falið að endurskipu-
leggja starfið með sínu fólki. Sam-
kvæmt varaformanni Skólastjórafélags
Íslands kemur það niður á öðrum þátt-
um starfsins. Skólastarf verður því ekki
með eðlilegu sniði nú á vorönninni. 
Séu tölurnar reiknaðar saman má áætla
að fjárhagslegur sparnaður borgarinnar
sé um 175 milljónir vegna verkfalls
kennara. ■

Sparnaður borgarinnar 175 milljónir vegna verkfallsins
FBL GREINING: LAUNAMÁL KENNARA

Helgi Bernódusson hefur tekið við
starfi skrifstofustjóra Alþingis en þar
hefur hann unnið í tæp 30 ár. Hann
þekkir því Alþingi vel sem vinnustað.
Hvernig vinnustaður er Alþingi?
Afskaplega skemmtilegur. Bæði er
gaman að vinna með þingmönnum og
starfsliðið hér er einstakt. Þingmenn
eru ánægðir með starfsfólkið hérna.
Er þetta ekki virðulegur vinnustaður?
Við teljum að svo sé. Við reynum sjálf
að vera eins virðuleg og háttvís og við
getum. Það er líka mikilvægt að starfs-
menn séu ekki að reka sín erindi við
þingmenn. Við reynum að hlífa þeim
við öllu slíku því nóg er nú samt. 
Í hverju felst starf þitt?
Skrifstofustjórinn hefur heildaryfirsýn
yfir starf skrifstofunnar og alla aðstoð
sem hún veitir þingmönnum, til dæmis
við skipulagningu þingfunda og vinnu
við þingmál svo eitthvað sé nefnt.
Stundum eru framkvæmdir á vegum
þingsins og ekki má gleyma alþjóðleg-
um samskiptum. ■

HELGI BERNÓDUSSON

Virðulegur staður

ALÞINGI
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KRÖFUGANGA Á FYRSTA MAÍ
Ríkisstjórnir hafa setið í skjóli verkalýðshreyfingarinnar – og fallið fyrir atbeina hennar.

GUÐMUNDUR J. GUÐMUNDSSON
Guðmundur jaki var formaður Dagsbrúnar
á níunda áratugnum og sat á þingi fyrir Al-

þýðubandalagið um svipað leyti.
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lýðshreyfingarnar haft á starf og
stefnumótun flokkanna? „Á tíma-
bili voru ríkisstjórnir búnar til og
féllu fyrir atbeina verkalýðs-
hreyfingarinnar,“ segir Svanur
Kristjánsson og máli sínu til
stuðnings bendir hann á að hreyf-
ingin var bakhjarl vinstristjórn-
arinnar sem sat á árunum 1956-58
en sú stjórn féll eftir að Alþýðu-
sambandið hafði hafnað hug-
myndum hennar í efnahagsmál-
um. „Forsætisráðherra landsins,
Hermann Jónasson, fer á þing
Alþýðusambandsins til að biðja
sambandið um að gefa eftir kaup-
hækkanir, sambandið neitar og þá
segir forsætisráðherrann af sér.
Svona var þetta.“ 

Á áttunda áratugnum olli það
vinstri stjórnunum verulegum
erfiðleikum að alþýðubandalags-
menn þurftu að bera allar meiri-
háttar ákvarðanir undir launþega-
samtökin eða verkalýðsmálaráð
flokksins og svipað var uppi á
teningnum í stjórn Steingríms
Hermannssonar sem var við völd
á árunum 1988-1991. 

Rétt eins og hjá Sjálfstæðis-
flokknum starfar innan Samfylk-
ingarinnar verkalýðsmálaráð sem
hefur talsverð áhrif á stefnumót-
un flokksins í þessum efnum. Í
stefnuyfirlýsingu Samfylkingar-
innar frá árinu 2000 segir: „Í sam-
ræmi við stefnu sína hyggst
flokkurinn eiga náið samstarf við
verkalýðshreyfinguna og frjáls
félagasamtök, og vinna með öðr-
um“. Tengsl Samfylkingarinnar
við Alþýðusambandið hafa þó
ekki verið eins náin og þau voru á
tímum Alþýðubandalagsins. Ekki
þarf hins vegar að fjölyrða um
tengsl Bandalags starfsmanna
ríkis og bæja við stjórnmála-
hreyfingar en Ögmundur Jónas-
son, formaður þess, situr á þingi
fyrir Vinstri græna.

sveinng@frettabladid.is

SVANUR KRISTJÁNSSON



Það þarf ekki alltaf mikið til.
Ánægjulegt spjall við kvöldverð-
arboðið getur gert ágætt gagn.
Stutt gönguferð eða kakóbolli við
arininn. En ávöxtunin er góð. Í
hvert sinn sem við leggjum inn í
minningabankann vex innistæðan
dag frá degi, ár frá ári, miklu
meira en við sjáum nokkurn tíma í
venjulegum peningabönkum.

Minningabankinn er dýrmæt-
asti og verðmætasti bankinn. Þar
getum við lagt inn án útláta og við
getum tekið út hvenær sem okkur
hentar án þess að rýra innistæð-
una. Þangað sækjum við verðmæti
þegar okkur líður illa, þegar okkur
gengur illa að sofna á kvöldin, þeg-
ar við leggjumst í veikindi og þeg-
ar við eldumst og höfum minna
umleikis. Og alltaf er nóg inni-
stæða, þ.e.a.s. ef við höfum gætt
þess að leggja inn. Börnin okkar
eiga ekki eftir að sækja þangað
minningar um langtímasetu við
tölvuleiki eða sjónvarpsáhorf.
Meðan við berum ábyrgð á börn-
um berum við einnig ábyrgð á að
leggja inn í minningabankann
þeirra og með þeim hætti að þau
kunni sjálf að bæta við innistæð-
una þegar þau eldast. Meðal verð-
mæta má t.d. nefna snjóþotuferðir,
skíðaferðir, gönguferðir, spil á spil
og leiki ýmiskonar. 

Meðal innleggja í okkar eigin
minningabanka, okkar sem full-
orðin teljast, eru stundir með góð-
um vinum og með fjölskyldunni
líka dýrmætust. Og trúlega leggj-
um við flest of sjaldan inn. Það er
auðvelt að kalla til sín góða vini í
tebolla eða mæta til þeirra með
vínber í poka til að rifja upp gaml-
ar minningar og bæta jafnframt
við innistæðuna í minningabank-
anum. En einhvern veginn virðist
lífsgæðakapphlaupið verða ofan á.
Umhverfið krefst þess að við vinn-
um langan vinnudag, öflum fjár og
meiri fjár til að eignast meira,

kaupa stærra hús, stærri bíl, fara í
fleiri utanlandsferðir, kaupa fleiri
og dýrari föt, fara á kaffihús, út að
borða og í líkamsræktina. Allt
kostar þetta peninga og þar með
tíma okkar. Tíma sem stundum
væri betur varið með öðrum hætti.

Sumt verður ekki metið til fjár,
þar á meðal það dýrmætasta sem
við eigum eins og t.d. fjölskyldan
og vinirnir. Samt verjum við
stærri hluta okkar dýrmæta tíma í
að afla fjár en til að sinna raun-
verulegum verðmætum svo sem
fjölskyldunni.

Það má samt ekki skilja þessi
orð svo að peningar séu einskis
virði eða af hinu illa. Peningar eru
afl góðra hluta og án þeirra eigum
við hvorki þak yfir höfuðið né mat
að borða í nútíma samfélagi. Þetta

er frekar spurning um forgangs-
röðun, hvenær við eigum nóg af
því sem keypt verður fyrir pen-
inga og ættum frekar að verja
tíma okkar í annað en að afla meiri
peninga. Þurfa virkilega allir að
vinna úti allan daginn, 9-11 stundir
á dag, eins og virðist algengt? Er
það nauðsynlegt fyrir sálarheill
barna að foreldrar þeirra vinni
báðir úti allan daginn þannig að
þau þurfi að verja 9 klukkutímum
á dag í dagvist? Gæti fjölskyldan
komist af með minna af peningum
milli handanna og fengið þess í
stað dýrmætari samverustundir?
Til skamms tíma var algengt að
ungar mæður ynnu hlutastarf og
væru þar með heima hjá börnum
sínum stóran hluta dagsins. Vissu-
lega bar fjölskyldan minna úr být-
um af beinhörðum peningum en
hún var sett í forgangssæti, pen-
ingar komu þar á eftir. Þetta var
kynslóðin sem gerði uppreisn gegn
heimavinnu húsmæðra, ungu kon-
urnar sem kröfðust þess að vinna
utan heimilis þótt þær eignuðust
börn. Þær gengu þó almennt ekki
lengra en svo í uppreisn gegn gild-
andi viðhorfum þess tíma að þær
létu sér nægja að vinna hluta úr
degi. Sá tími kemur ekki aftur og
ljóst að leikskólar skipta orðið
miklu máli í uppeldi barna. En það
hlýtur að mega stytta vinnutíma
barna úr 9 klukkustundum á dag,
því leikskólinn er í raun vinnustað-
ur barnanna, alveg eins og grunn-
skólinn verður við 6 ára aldurinn. 

Þegar kemur að því að börnin
okkar fara að sækja innistæðuna
sína í minningabankann verða
innistæður þeirra í formi sam-
verustunda með fjölskyldunni
töluvert dýrmætari en tölvuleik-
irnir og jafnvel utanlandsferðirn-
ar. Dýrmætustu stundirnar kosta
oft minnst í beinhörðum peningum
en ávaxtast best í minningabank-
anum þegar fram líða stundir.  ■

N ú er ljóst að landsfundur Samfylkingarinnar verður
haldinn í vor en ekki í haust, eins og ráðgert hafði
verið, enda skynsamlegra miðað við hvernig ástandið

er innanbúðar í flokknum. 
Það hefur lengi verið vitað að skiptar skoðanir eru innan

Samfylkingarinnar um Össur Skarphéðinsson sem formann
flokksins. Össur var á sínum tíma kjörinn formaður til að
sameina ólík öfl innan flokksins og margir litu svo á að hann
væri heppilegasti formaðurinn á meðan verið væri að leita að

framtíðarleiðtoga fyrir flokkinn. Það var ekkert auðvelt fyrir
hann að taka að sér formennskuna, en hann var maðurinn sem
flestir – ekki allir – gátu sætt sig við. Það voru margir kallað-
ir en fáir útvaldir þegar kom að kosningu fyrsta formannsins.
Menn gengu út frá því sem vísu að formaðurinn yrði að vera
í þingflokknum, og þá þrengdist hópurinn töluvert. Ekki þótti
heppilegt að fyrrverandi framámenn í Alþýðuflokki, Alþýðu-
bandalagi eða Kvennalista gegndu leiðtogahlutverki fyrir
hinn nýja flokk, og þá þrengdist enn um. Niðurstaðan var sem
sé sú að Össur var kjörinn fyrsti formaður Samfylkingarinn-
ar. Það leið ekki á löngu þar til gagnrýnisraddir tóku að heyr-
ast og svo kom að því að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir tók af
skarið og sagðist ætla að bjóða sig fram til formennsku á
landsfundinum haustið 2005. Hún hafði þá tekið þá ákvörðun
að bjóða sig fram í alþingiskosningunum vorið 2003 og var
kynnt sem forsætisráðherraefni flokksins. Jafnframt var hún
neydd til að segja af sér sem borgarstjóri. Kapallinn gekk
ekki upp. Ingibjörgu tókst ekki ætlunarhlutverk sitt, og síðan
hefur hún verið svolítið utanveltu í Samfylkingunni þrátt
fyrir að vera þar varaformaður. Það er útilokað fyrir formann
eða varaformann flokks að vera ekki í föstu þingliði flokks.
Dæmi undanfarinna ára sýna það og sanna. Ingibjörg Sólrún
hefur að vísu átt góða spretti á Alþingi en það er ekki nóg.

Um helgina má segja að lokið hafi verið tekið af kraum-
andi potti Samfylkingarinnar. Yfirlýsing Gylfa Arnbjörnsson-
ar um að verkalýðshreyfingin muni fylkja sér að baki Ingi-
björgu Sólrúnu kom eins og köld vatnsgusa framan í Össur.
Auðvitað hefur hann vitað undir niðri hvað var að gerast, en
hann hefur kannski ekki átt von á þessu á þessum tímapunkti. 

Fram undir þetta hefur ekki verið áberandi málefna-
ágreiningur hjá þeim Össuri og Ingibjörgu Sólrúnu, en nú má
búast við að þau fari að skerpa á þeim málum sem þau vilja
leggja áherslu á. Þau eiga bæði sterka stuðningsmenn innan
þingflokksins, en síðan eru líka aðrir sem ekki hafa gefið sig
fram. Kjör formanns Samfylkingarinnar fer fram skriflega
meðal almennra flokksmanna, en þingmenn í hverju kjör-
dæmi hafa mikil áhrif á úrslitin. Á þeim fjórum mánuðum
sem eru fram að landsfundi á margt eftir að gerast og fylk-
ingar þeirra Ingibjargar Sólrúnar og Össurar munu hart
berjast. ■

25. janúar 2005 ÞRIÐJUDAGUR

SJÓNARMIÐ
KÁRI JÓNASSON

Nú er ljóst að landsfundur Samfylkingarinnar
verður haldinn í vor.

Ingibjörg eða
Össur

FRÁ DEGI TIL DAGS

Fram undir þetta hefur ekki verið áberandi mál-
efnaágreiningur hjá þeim Össuri og Ingibjörgu

Sólrúnu, en nú má búast við að þau fari að skerpa á þeim
málum sem þau vilja leggja áherslu á.

,,

S: 552 5070 

við JL-Húsið
Opið 08:00-18:30

Þar sem fiskurinn stoppar stutt

Ýsuflök 479,-
Rauðmagi 99,-

hrogn og lifur

Minningabankinn
gefur bestu ávöxtunina

Áhersla á framboð
Eitt af fyrstu verkum Davíðs Oddssonar í
embætti utanríkisráðherra var að kveðja
heim frá París Sigríði Snævarr sendiherra,
og fela henni að sinna undirbúningi og
kynningu á framboði Íslands til Öryggis-
ráðs Sameinuðu þjóðanna. Auk þess að
vera einn reyndasti diplómat okkar er Sig-
ríður náin vinkona utanríkisráðherra, eigin-
kona Kjartans
Gunnarssonar,
framkvæmda-
stjóra Sjálfstæð-
isflokks-
ins. Að
fram-

boðinu til Öryggisráðsins hefur verið unn-
ið í nokkur ár fyrir frumkvæði Halldórs Ás-
grímssonar og stór orð látin falla um þýð-
ingu þess fyrir stöðu Íslands á alþjóðavett-
vangi. Töldu ýmsir aðkomu Sigríðar að
málinu til marks um að Davíð hygðist ekki
leggja á það minni áherslu en fyrirrennari
hans.

Allt of dýrt
Það kom því mörgum á óvart þegar náinn
samherji utanríkisráðherra, sjálfstæðis-
þingmaðurinn Einar Oddur Kristjáns-
son, varaformaður fjárlaganefndar Al-
þingis, birtist í sjónvarpsfréttum um
helgina með þann boðskap að Íslend-
ingar ættu að hætta við fram-
boðið; ekkert vit væri í að
eyða milljarði króna af al-

mannafé í fyrirtækið. Þá kvaðst þingmað-
urinn hafa fyrir því heimildir frá mönnum
„sem öllum hnútum væru kunnugir í ut-
anríkisþjónustunni“ að Ísland mundi hvort
eð er aldrei ná kosningu. Davíð Oddsson
er í fríi á Flórída svo ekki var hægt að bera
þetta undir hann en aðstoðarmaður hans,
Illugi Gunnarsson, sem reyndar er tengda-
sonur Einars Odds Kristjánssonar, svaraði í
véfréttastíl um málið. Þeir sem til þekkja
segja að þetta merki aðeins eitt: Davíð

Oddsson sé búinn að ákveða að hætta
við framboðið. Ljóst sé að ráðgjafar
hans og vinir séu sama sinnis. Fram-
boðið sé de facto úr sögunni. Til-
kynningin komi seinna. En líklegt er

að Halldóri Ásgrímssyni forsætisráð-
herra sé ekki skemmt yfir fram-

vindu mála.

gm@frettabladid.is
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ENDURMINNINGAR

INGA RÓSA 
ÞÓRÐARDÓTTIR 

Til þess að eiga 
innistæðu í minn-

ingabankanum þegar við
þurfum á henni að halda
þurfum við að gæta þess að
leggja inn og á meðan við
berum ábyrgð á börnum
þurfum við að gæta þess að
leggja inn í bankann þeirra.
Þetta hefur ekkert með
peninga að gera.

,,



Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 4

Flokkar & fjöldi

Bílar & farartæki 58 stk.

Keypt & selt 28 stk.

Þjónusta 43 stk.

Heilsa 10 stk.

Skólar & námskeið 2 stk.

Heimilið 13 stk.

Tómstundir & ferðir 7 stk.

Húsnæði 11 stk.

Atvinna 15 stk.

Tilkynningar 2 stk.

Góðan dag!
Í dag er þriðjudagurinn 25. janúar, 

25. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 10.28 13.40 16.53
AKUREYRI 10.28 13.25 16.22

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Eva Dögg Sigurgeirsdóttir, tískugúrú og
athafnakona, er að safna sér fyrir lík-
amsræktarkorti en nýtur náttúrunnar
þangað til líkamsræktarstöðin tekur við.
„Ég er reyndar ekki í ræktinni núna þó að ég
myndi glöð vilja segjast fara alla daga. En ég
er að safna mér fyrir korti í Nordica. Ég
prófaði það í tvo mánuði og fannst það æðis-
legt. Ég þarf að hafa dekur með ef ég fer í
ræktina – annars fer ég ekki. En á meðan ég
er að safna mér fyrir þessu líkamsræktar-
korti labba ég mikið,“ segir Eva, sem er al-
gjört náttúrubarn. „Mér finnst mjög gaman
að fara út í náttúruna og út úr bænum. Mér
finnst æðislegt að vera úti því það veitir mér
hugarró og mér finnst gott að vera ein með
sjálfri mér.“

Eva er að setja upp leikritið Brilljant
skilnaður með mömmu sinni Eddu Björg-

vinsdóttur og er það viss heilsubót. „Við
hlæjum rosalega mikið saman og ég er eigin-
lega búin að blómstra meira af því en að
hreyfa mig. Síðan vinn ég með svo rosalega
uppbyggilegu fólki. Mig langar ekkert að
vera fimmtíu kíló því ég er mjög sátt við mig
eins og ég er. Ég henti meira að segja vigt-
inni minni um daginn því ég nenni ekki að
stressa mig á því hvort ég bæti á mig einu
kílói eða ekki. En hreyfingin er mikilvæg því
hún veitir svo mikla andlega vellíðan. Ég trúi
ekki á megrunarkúra en ég veit að ég á að
borða hollan mat. Mér finnst voða gott að
fara á Grænan kost eða Maður lifandi einu
sinni í viku því fjölskyldan mín er ekki mikl-
ar grænmetisætur. Ég drekk líka mikið vatn
því það er mikilvægt og svo finnst mér það
gott. En ef maður er hamingjusamur er allt í
lagi að hafa brjóst og rass og eitthvað til að
klípa í. Mér finnst það bara flott.“ ■

Trúir ekki á megrunarkúra
heilsa@frettabladid.is

Hegðunarvandi og geðraskanir
barna og unglinga – Forvarnir,
meðferð og samþætting þjón-
ustu, er yfirskrift ráðstefnu á veg-
um Barnaverndarstofu, Barna- og
unglingadeildar LSH, Miðstöðvar
heilsuverndar barna og Land-
læknisembættisins sem verður
haldin á Grand hótel í Reykjavík
dagana 3. og 4. febrúar. Til ráð-
stefnunnar er boðið þremur er-
lendum gestum sem flytja fyrir-
lestra, auk þess sem fjölmargir
íslenskir sérfræðingar flytja erindi
á ráðstefnunni. 

Vísindamenn telja að hægt sé
að verjast krabbameini með því
að borða mikið af ávöxtum og
grænmeti og takmarka neyslu á
rauðu kjöti og sykri. Helst virðist
mataræðið af þessu tagi virka
gegn ristilkrabbameini, auk þess
sem það er gott fyrir hjartað.
Hinsvegar virðist það ekki hafa
áhrif í vörnum gegn brjósta-
krabbameini en hægt er að bæta
úr því með að setja smá ólífuolíu
út á matinn. Rannsóknir hafa
nefnilega sýnt að ólífuolía getur
dregið úr hættu á brjóstakrabba.

Í nýjasta tölublaði Læknablaðs-
ins er kynnt rannsókn sem gerð
var meðal íslenskra skólabarna í
9. og 10.
bekk þar
sem
könnuð
voru
tengsl lík-
amsstærðar barna og fjögurra
heilsufarslegra útkomuþátta:
sjálfsmyndar, depurðar, líkam-
legrar heilsu og heilbrigðisupplif-
unar. Rannsóknin sýndi að börn
á þessum aldri sem voru of þung
reynast hafa lakari sjálfsmynd,

eru daprari og hafa neikvæðari
heilbrigðisupplifun en önnur
börn. Of þung börn upplifa sig
þó ekki á þann hátt að þeim
finnist þau hafa lakari líkamlega
heilsu en önnur börn og tengist
því þyngd þeirra frekar andlegum
þáttum eins og sjálfsmynd og
geðslagi. Ástæða er til að taka
offitu hjá skólabörnum alvar-
lega enda virðist hún tengjast
neikvæðri sjálfsmynd þeirra og
geðslagi sem getur verið and-
lega mótandi til framtíðar.

Óbeinar reykingar auka hætt-
una á leghálskrabbameini sam-
kvæmt nýrri rannsókn. Spurn-

ingalista var
dreift til næst-
um 25.000
kvenna sem
bjuggu við

óbeinar reykingar árið 1963 og
um 26.000 kvenna sem bjuggu
við óbeinar reykingar árið 1975.
15 árum síðar voru gögnin skoð-
uð til að sjá tíðni leghálskrabba-
meins. Áður hefur verið sýnt
fram á tengsl reykinga við leg-
hálskrabbamein.

Karlmenn með lægri greindar-
vísitölu eru líklegri til að fremja
sjálfsmorð en þeir sem hafa
hærri greindarvísitölu. Fylgst var
með stórum hópi sænskra karl-
manna á löngu tímabili og komu
upp mörg sjálfsmorð á tímabil-
inu. Það sýndi sig að þeir karl-
menn sem framið höfðu sjálfs-
morð voru með lægri greindar-
vísitölu en aðrir í úrtakinu. Talið
er að lægri greindarvísitala þýði
að þeir eigi erfiðara með að
vinna úr vandamálum sem koma
upp á lífsleiðinni. 

Evu Dögg finnst frábært að vera úti í náttúrunni með sjálfri sér.

Smáauglýsingar
á 995 kr. 
visir.is

LIGGUR Í LOFTINU
í heilsu

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

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is

KRÍLIN

Pabbi, 
hvaða dýr 

verpir 
appelsínum?

Bláa lónið best 
BLS. 3
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Hlaupið úti í rigningunni
Þegar farið er út að hlaupa í rigningu skal klæðast vatnsheldum fötum. Best er
að vera í nærfatnaði sem hrindir frá sér vatni svo ekki safnist í hann sviti. Buxur
og peysur skulu vera úr efnum sem anda og utanyfirflíkin skal vera vatnsheld 
og helst í björtum lit með endurskini því birtuskilyrði eru oft slæm í rigningu.[ ]

HÁGÆÐA AMERÍSK FÆÐUBÓTAREFNI

Eykur brennslu líkamans meðan þú hvílist.
Minnkar matarlyst. 3 hylki fyrir svefn.

Fæst í apótekum, Fjarðakaupum
og Hagkaupum Kringlunni

NÝTTfrá
Futurebiotics

YGGDRASILL, KÁRASTÍG 1, 101 RVK., S: 5624082

- þar sem þú getur treyst á gæðin -

Lífrænt ræktaðar vörur

Laufey segir afar þýðingarmikið fyrir áreiðanleika 
könnunarinnar að sem flestar konur í úrtakinu taki þátt.

„Þessir spurningalistar eru liður í
geysilega umfangsmikilli nor-
rænni könnun sem fer þannig
fram að 80.000 konur á fjórum
Norðurlöndum fá senda spurn-
ingalista um lífshætti og heilsufar.
Ísland er með jafnfjölmennt úrtak
og hin Norðurlöndin,“ segir Lauf-
ey Tryggvadóttir, framkvæmda-
stjóri Krabbameinsskrár Krabba-
meinsfélags Íslands. „Spurning-
arnar lúta fyrst og fremst að atrið-
um sem geta tengst áhættunni á að
fá leghálskrabbamein. Þar skiptir
kynlífshegðun langmestu máli en
aðrir þættir koma inn í svo sem
lífshættir og heilsufar og af því
dregur könnunin nafn sitt.“ Það
eru um þrjátíu ár síðan það upp-
götvaðist að leghálskrabbamein
orsakast af veiru og að þær konur
sem ekki hafa veiruna í líkaman-
um fá ekki þessa tegund krabba-
meins. Flestar konur smitast ein-
hvern tíma á ævinni af þessum
veirum. Oftast hreinsar líkaminn
veiruna út sjálfur en hjá sumum
konum þróast veiran út í krabba-
mein eða kynfæravörtur. „Það er
ekki vitað hve algengar kynfæra-
vörtur eru og eitt af því sem er
verið að athuga er hversu margar
konur hafa fengið þær. Veiran sem
orsakar kynfæravörtur er náskyld
þeirri sem veldur krabbameininu.
Það er einkar mikilvægt fyrir töl-
fræðilegan áreiðanleika könnunar-
innar að sem flestar konur svari.“

Þær 20.000 konur á aldrinum
18-45 ára sem fá spurningalistann
geta svarað annarsvegar með því
að fylla út spurningalistann eða
fara á netið og svara þar. Íslenskar
konur hafa verið mjög duglegar að
svara á netinu og miklu duglegri
en konur á hinum Norðurlöndun-
um en þó verða fleiri konur af
þeim sem þegar hafa fengið
listana að svara til að könnunin
verði marktæk. Niðurstöðurnar
eru unnar á algerlega ópersónu-
greinanlegan hátt. „Persónuein-
kenni koma ekki fram á svarlist-
unum og sjást aldrei við úrvinnsl-
una,“ segir Laufey. En af hverju
ættu konur að svara þessari könn-
un?

„Í fyrsta lagi er mikilvægt að
vita hversu margar konur hafa
fengið kynfæravörtur svo hægt sé
að meta umfang vandamálsins. Í
öðru lagi er verið að prófa bóluefni
gegn þessum veirum sem valda
bæði vörtunum og krabbameininu,
bæði hér á Íslandi og í ýmsum
löndum um allan heim. Þessi könn-
un kemur inn í úrvinnsluna á
þeirri rannsókn og hjálpar til við
að túlka niðurstöðurnar. Bóluefnin
gætu hugsanlega orðið til þess að
leghálskrabbameini yrði útrýmt
úr heiminum og framlag okkar í
könnuninni skiptir mjög miklu
máli við þessa rannsókn.“ Þannig
að nú er um að gera fyrir konur í
úrtakinu að taka þátt.  ■

SÖLVI GEFUR GÓÐ RÁÐ

Hreyfingarleysi 
er heilbrigðisvá!
Hvað er að gerast hjá okkur?
Samkvæmt skýrslu frá Efnahags- og
framfarastofnun jókst offita meðal full-
orðinna Íslendinga um 65% milli ár-
anna 1990-2002. Hátt í fjórðungur ís-
lenskra barna er of feitur. 

Í heilbrigðisáætlun til ársins 2010 er
áætlað að um 22% Íslendinga eldri en
5 ára þjáist af geðröskunum af ýmsu
tagi. Rannsóknir hafa leitt í ljós að í
sumum tilfellum hefur líkamsrækt meiri
áhrif en lyfjameðferð á þunglyndi.
Hreyfingarleysi veldur dauða um
tveggja milljóna einstaklinga í heimin-
um árlega og hreyfingarleysi er meðal
tíu algengustu dánarorsaka og orsaka
fötlunar í heiminum. 

Helsti áhrifavaldur barna og ung-
linga er samband þeirra við foreldra
sína. Í nýlegri bandarískri rannsókn á
heilbrigði var rætt við 12.118 unglinga.
Þar kemur fram að unglingar setja for-
eldrasamband sitt í fyrsta sæti hvað
varðar öryggi, hvort heldur um er að
ræða einstæða foreldra eða pör. Þetta
atriði hefur veruleg áhrif á heilbrigði
ungmennanna. Þeir unglingar sem eru
í góðu sambandi við foreldra og telja
sig metna að verðleikum, eru síður lík-
legir til að reykja, drekka, gera tilraunir
með eiturlyf eða ótímabært kynlíf. [1]

Í ljósi þess að við komumst ekki hjá
því að vera fyrirmynd barna okkar
neyðumst við til þess að líta enn betur
í eigin barm. Við þurfum að sýna börn-
unum fram á að við getum bæði sett
okkur sjálf í fyrsta sæti og leyft þeim að
njóta sín í leiðinni …

Þetta gerum við meðal annars með
því að stunda einhverja líkamsrækt og
borða skynsamlega. Þetta hlýtur að
auka líkur þess að börn okkar tileinki
sér lífsstíl sem er heillavænlegri en sá
sem leiðir til þess sem ég taldi upp hér
fyrst. Við verðum því að standa okkur
sjálf sem fyrirmyndir þeirra. Það mun,
fremur öðru, hjálpa þeim til að gera sér
grein fyrir því að þau og enginn annar,
bera ábyrgð á því sjálf að þeim líði vel
og séu sátt við sig.
„Hreyfingarleysi er heilbrigðisvá!“ er
slagorð okkar hjá Heilsuráðgjöf.

[1] Að alast upp aftur; 
Jean Illsley Clarke & Connie Dawson

Þetta og fleiri hollráð er einnig að finna
á heimasíðu Heilsuráðgjafar www.heils-
uradgjof.is.
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SPLENDA er náttúrulegt
sætuefni sem hefur eðlilegt
sætubragð.

SPLENDA er kalóríufrítt og
veldur ekki tannskemmdum.

Hægt er að baka, elda og sulta
úr SPLENDA.

SPLENDA kemur í stað sykurs
og er frábært fyrir sykursjúka.

Fæst í Lyf og heilsu,
Hagkaupum og Lyfju

Mikilvægt að ná
góðri þátttöku
Um þessar mundir fá 20.000 íslenskar konur á aldrinum 18-45
ára senda spurningalista sem eru liður í rannsókn á bóluefni
gegn leghálskrabbameini.

Sölvi Fannar Viðarsson er fram-
kvæmdastjóri Heilsuráðgjafar. 
Hann hefur starfað við 
einkaþjálfun og 
heilsuráðgjöf 
um árabil. 
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Lesendur breska ferðatímaritsins
Condé Nast Traveller gáfu Bláa lón-
inu hæstu einkunn í flokknum besta
náttúrulega heilsulind í heimi. 

Í fyrra náði Bláa lónið áttunda
sætinu á sama lista, en hefur á einu
ári náð að komast á toppinn og skot-
ið þar með keppinautum sínum ref
fyrri rass, en Condé Nast Traveller
er eitt virtasta ferðatímarit heims.
Meðal annarra þekktra heilsulinda
á listanum eru Royal Park Evian í

Frakklandi og Clinique La Praire í
Sviss. Jafnframt gáfu lesendur
tímaritsins Bláa lóninu hæstu ein-
kunn fyrir einstaka upplifun í ein-
stöku náttúrulegu umhverfi. Tals-
menn Bláa lónsins telja að þróun
nuddmeðferða ofan í lóninu og þró-
un á Blue Lagoon Iceland húðvör-
um hafi átt sinn þátt í að auka heild-
arupplifun gesta í Bláa lóninu.
Verðlaunin voru afhent við hátíð-
lega athöfn í London í gær.  ■

SÓMABAKKAR

Nánari uppl‡singar á somi.is

*Gildir a›eins ef panta› er fyrir meira en 3.000 kr.

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000  /  FRÍ HEIMSENDING*

FJÖLVÍTAMÍN 
MEÐ GINSENG
FJÖLVÍTAMÍN 
MEÐ GINSENG

Aukin 
líkamleg orka 

og andleg
vellíðan

FÆST Í APÓTEKUM, 
HAGKAUP, NETTÓ,

SAMKAUP, SPARKAUP,
NÓATÚNI, ÚRVALI 

OG STRAX

Aukin 
líkamleg orka 

og andleg
vellíðan

FÆST Í APÓTEKUM, 
HAGKAUP, NETTÓ,

SAMKAUP, SPARKAUP,
NÓATÚNI, ÚRVALI 

OG STRAX

NÝTTfrá
Futurebiotics

Hindrar að líkaminn taki sykur og fín kolvetni
úr fæðunni. 2 hylki fyrir máltíð.

Fæst í apótekum, Fjarðakaupum
og Hagkaupum Kringlunni

HÁGÆÐA AMERÍSK FÆÐUBÓTAREFNI

Borgartúni 24

Opið virka daga kl. 10–20
laugardaga kl. 11–17

Heilsuvörur 
og matstofa

vinnur gegn fílapenslum og bólum.

Bindur bakteríur og húðflögur og dregur þær til sín.

Silicol Skin

Þannig getur þú haldið húð

þinni mjúkri og hreinni og

komið í veg fyrir bólur.

Fæst í apótekum.

Þróun nuddmeðferða ofan í Bláa lóninu
hefur aukið vinsældir þess.

Kosin besta náttúrulega heilsulindin
Lesendur tímaritsins Condé Nast Traveller gáfu Bláa lóninu hæstu einkunn.
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Með Fréttablaðinu
alla fimmtudaga

Vi› segjum fréttir



[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGA- 
SÍMINN ER OPINN 
ALLA DAGA KL. 8–22

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 15 smaar@frettabladid.is / visir.is

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Toyota Corolla 1600 L/B Luna, nýskr.
12/99, ek. 48 þús., sjálfsk., 2 eigendur.
V:890 þ. Til sýnis og sölu hjá Bílalíf
(fleiri myndir á www.bilalif.is) þú verð-
ur að kíkja!!! ath. við erum á nýja gríða-
stóra bílsölusvæðinu á Klettháls 11
(110 RVK), uppl. S: 562-1717.

Bílalíf
Klettháls 11, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
www.bilalif.is

VW Toureg V6, árg. 2004, ek. 16 þ.km.
Topplúga, 18” álfelgur. Möguleiki á láni
uppá 3.450.000.- Verð 4.990.000.-
Upplýsingar í símum 866-5354 og 820-
3373.

M.benz 250 Disel, árg. 1995, ek. 495
þ.km. SSK, topplúga. Mikið yfirfarinn af
Ræsi. Verð 390.000. Upplýsingar í sím-
um 866-5354 og 820-3373.

Ford F-250 7.3. Disel. árg. 1991. Ek. 208
þ.km. SSK, 35 dekk, loftdæla. Verð
990.000. Upplýsingar í símum 866-
5354 og 820-3373

Bílasalan.is
Kleppsvegur 35 v/Sæbraut, 

Sími: 533 4000
Opið mán-fim 10-18.30. Fös.

10-18. Lau. 12-16.
www.bilasalan.is

Dodge Grand Caravan 4X4, árg. ‘99, ek.
75 þús. km. Sjálfsk., 7 manna, filmur,
álfelgur, CD og fl. Verð 1840 þús. ATh
skipti á ód. / dýrari.

SSANGYOUNG REXTON, árg. 2004, ek.
2 þús. km. Sjálfsk., dísel, heilsársdekk,
álfelgur, Cd og fl. Verð 4850 þús. ATH
TILBOÐ 4250 þús.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Nýr 2005 Chrysler 300 C 4x4 Leður,
topplúga, ofl.ofl. Val um lit að innan
sem utan. Verð: 5.060. þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Innflutningur á notuðum
og nýjum bifreiðum frá

Þýskalandi.
www.bilasolur.is/magnusson

Range Rover 3.0 TD6 disel. Árg.
04/2003, ABS hemlar, leðuráklæði,
loftkæling, Xenon aðalljós, þjófavörn.
Tuning úr 177 / 216 Hö. Handfrjáls
búnaður, dráttarkúla og fl. Verð
7.990.000, Ágúst 862 2000, magnus-
son@internet.is

Tilboðsverð 990.000. Verð áður 1.390
þ. BMW 520 I STEPTRONIC, ek. 137 Þ.
km. Sk. ‘05. Dökkblár 11/’96, 97 mod-
el, ABS hemlar, ASR spólvörn, Álfelgur,
Fjarstýrðar samlæsingar, 6 diska CD-ný
vetrardekk og fl. ‘Agúst 862 2000,
magnusson@internet.is

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000

Ford Escape 11/01, ek 62 þús, 4x4, ssk,
litað gler, krókur. Verð 2.500 þús. Uppl í
s 896 9616.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

MMC L300 MINIBUS 4 x4 TDI 7
MANNA Árg 1995. Ek . 214 þ.km. V kr.
650.000.Mjög gott Eintak. Uppl í Síma
896-0315

Pottþéttur sjálfskiptur miðbæjar snatt-
ari!!!SUZUKI JIMNY JLX 4X4 Árg 2001.
ek. 8 þ.km. V. kr. 1290.000. lán 800 þús
.15 þús á mán. Uppl í Síma 896-0315

Athugið get útvegað
Allar gerðir af bílum frá Ameríku þar á
meðal Dodge (benz) Sprinter, árgerðir
2005 bæði vörubílum og fólksbílum.
Uppl. í s. 899 3004.

Til sölu 4.0l vél úr ‘93, Grand Cherokee.
Ekinn 80 þús. mílur Uppl. í s. 893 7076.

Til sölu 5 stk bílar, Daihatsu Charade,
‘92, ek. 181 þ. Ný sk. V. 110 þ. Opel Ast-
ar STW, ‘95, ssk., ek. 132 þ. Sk. ‘06, v.
260 þ. Daewoo Lanos ‘01, ek. 56 þ. km.
3 d., 5 g. Tilboð 550 þ. Suzuki Vitara,
árg. ‘91, ek. 180 þ. km. 5 d., sk. ‘05, v.
230 þ. WV Polo, disel, árg. ‘99, sk. ‘05,
áhv. 240 þ. þarfnast lagfæringar, v. 350
þ. S. 691 4441.

Daihatsu Applause ‘90. Sk ‘06. V. 190
þús. Golf ‘97. Sk ‘06. V. 250 þús. S. 698
7600.

Daewoo Lanos ‘99 silfraður með skotti,
sjálfskiptur, ekinn 70000. Fínn frúar bíl.
Allar upplýsingar í síma 868 4989 og
565 2794.

Golf 1.6, ‘99, 5d, 5g. V. 690Þ. Sko
08/’05 grár. Skipti?? kasmir.hugi.is/AFX
821 0626.

Dodge Grand Caravan, 7 manna ‘00,
ek. 85 þ., saml., rafm. í rúðum og spegl-
um, hiti í fram og afturrúðum, nýsk. ‘06,
eins og nýr að utan sem innan. V. 1.290
þ. S. 663 2961.

VW Golf 4 Motion, skrd. 9/’01. Ekinn 60
þús. Verð 1.450 þús. Góður í ófærðina.
S. 862 9131.

Lexus IS 200 árg 2000, ek. 67 þús. Góð-
ur bíll. Ásett verð 1.850 þús. Tilboð
1.700 þús. kr. S. 868 8569.

Grand Cherokee 2005
Get boðið Grand Cherokee á góðu
verði. Laredo á 3.950 þús. Limited 4,7L
á 4.700 þús. Hemi limited á 4.950 þús.
Allt í einu ehf sími 893 6001.

BMW X-5 skrd. 07.2001. Ekinn 85.000
km. Ásett verð 4.950.000. Sími 453
5141 & 898 3341, Jóhann.

VW Touareg 2004, V6, ek. 52 þús.,
sjálfsk, leður, lúga, ASR, Navig system,
rafdr. sæti, hraðast og m. fl. Verð 4,9
mkr., sk. á ód. Sími 695 0012.

Vinnubíll óskast
Helst japanskur. Má vera bilaður. Sími
847 5545.

Óska eftir dísel jeppa breyttur fyrir 38”
dekk. Skipti á Hondu Civiv árg.’97, 3
dyra. Óska einnig eftir brettaköntum á
Musso árg ‘99, hlutföllum og læsingum.
Uppl. í s. 587 4700

Dekurbíll!! Toyota Landcruiser 90 VX,
árg. ‘98, ek. 133 þ. Diesel, sjálfskiptur.
Uppl. í síma 895 0131.

Gullmoli. Rav4. 1800. Beinsk. árg 2003.
Ekinn 20.000, engin skipti. Sími 557
1540 og 694 4414.

MMC Pajero 09/’00, ssk, 3,2 dísel, ek.
106 þús. Innfluttur af umboði. Toppbíll.
Verð 2,980 m. Áhv. Bílalán. Skipti á
ódýrari. S. 820 4381 & 864 8338.

Til sölu VW Transporter árg. ‘97, ek. 87
þús., rennihurð báðum megin, ný
tímareim. Sumar- og vetrardekk á felg-
urm. Verð 740 þús. Uppl. í s. 695 0261.

Snjóplógar og snjókeðjur.
Útvegum með stuttum fyrirvara snjó-
plóga og snjókeðjur á traktorsgröfur,
hjólaskóflur og vörubíla. Vélaborg Krók-
hálsi 5F Reykjavík, (gengið inn frá Járn-
hálsi). Sími 414 8600 og Draupnisgötu
1 Akureyri. Sími 464 8600. Skoðið
einnig úrvalið á velaborg.is

Honda CB 1100 X 136hö. Ek. 14.400
km. Svart, 06/2002. Verð 950.000.
Hjólið er til sýnis hjá Bílamiðstöðinni
Hyrjarhöfða 2, 540 5800. Skipti mögu-
leg á bíl, Góður staðgr.afsl. Ágúst 862
2000. E-mail magnusson@internt.is

Óska eftir að kaupa fjórhjól, helst
Suzuki eða Kawasaki. Uppl. í s. 426
7121.

Ski Doo MXZ X 440. Árg. 2002, 100 HÖ.
Nýupptekinn mótor, skipt um legur.
Belti 136 .34 mm - CA Pro skíði. Tilboð
490 þús. Ágúst 862 2000 e-mail -
magnusson@internet.is.

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

Bobcat Toolcat fjölnota
vinnutæki !

Alvöru tæki í snjóinn, fjórhjólastýri, fjór-
hjóladrif og sturtupallur. Upphitað hús
fyrir tvo. Mikið úrval aukahluta t.d. sóp-
ur, skóflur, staurabor, gafflar, snjóblað
o.fl. Aðeins 154 cm á breidd, flottur í
gangstígana. Til sýnis hjá Vélaborg
Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi)
110 Reykjavík, sími 414 8600, Draupn-
isgötu 1, 603 Akureyri, sími 464 8600

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

Gerni háþrýstidælur. Verð frá 7995 Jöt-
unn Vélar ehf Austurvegi 69, Selfoss
s.4800400 www.jotunn.is

Nettilboð www.bataland.is Bátalend
ehf., Óseyrarbraut 2, Hafnarfirði. s.
5652680

Hjólbarðar

Bílaþjónusta

Næstu námskeið hjá
Flugskóla Íslands hf.

MCC - hefst 31. janúar.
Airbus310/300-600

- hefst 1. febrúar.
FI(A) - hefst 1. mars.

B737 300-500
- hefst í byrjun mars.

FI(A) upprifjun - 1.-3. mars.

Nánari upplýsingar á
www.flugskoli.is

Flug

Bátar

Vinnuvélar

Vélsleðar

Fjórhjól

Mótorhjól

Vörubílar

Sendibílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu



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

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

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

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kapla-
hrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niður-
rifs.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

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

Bílapartar og þjónusta. S.
555 3560

Subaru, Nissan, MMC, Toyota, Ford,
Hundai, Suzuki, Daihatsu, Opel, VW,
Kia, Peugeot, Honda. S. 555 3560.
Sendum á flutning.

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

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

Nýtt!!!!
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen, á mikið af varahlut-
um. Franskir bílapartar ehf. S. 587 8200
& 694 9117.

Á mikið í Opel, Toy Celica ‘00, Suzuki
Vitara ‘89-’00. VW Golf ‘94 -’98 ofl.
Kaupi bíla. S. 483 1919 & 845 2996.

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

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

Drifskaftaefni
Eigum til drifsköft og aukahluti t.d.
hjöruliði, hjöruliðsgafla, kúplingar, drif-
skaftsrör og hlífar o.fl. Vélaborg Krók-
hálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110
Reykjavík, sími 414 8600, Draupnisgötu
1, 603 Akureyri, sími 464 8600.

Calix
Öruggari gangsetning. Rafmagnsmótor-
hitarar í vinnuvélar, auðveldar gang-
setningu í köldu veðri, sparar orku og
eykur vellíðan. Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk, sími
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Akur-
eyri, sími 464 8600. Skoðið einnig úr-
valið á velaborg.is

Kíktu á íslenska uppboðsvefinn. Alls
konar spennandi uppboð í gangi.
www.uppbod.is

Tilbúnir stigar og hringstigar með harð-
viðar þrepum og handlista. Handriða-
efni í tré, smíðajárni og ryðfrítt stál, á
lager. Stigalagerinn,Dalbrekku 26, s.
564 1890

Blek.is og vitamin.is Verslun Ármúla 32.
Opið mán-fös. 10-18. S. 544 8000.

Til sölu 12 sæta, u-laga, ljósbrúnt leður-
sófasett. Uppl. í s. 891 7081.

Telemark Madshus gönguskíði, Gar-
mont skór, nýjar topp græur. V. 25.000
kr. S.690 7500.

Lítil búslóð til sölu. Samsung 28” sjón-
varp, fallegt queen size rúm með járn-
göflum, 5 hurða fataskápur með spegli
utaná frá Húsgagnahöllinni. Uppl. í s.
695 4834

Bílskúrshurðaþjónusta. Bílsk.hurðir og
mótorar, varahl. - viðgerðir. S. 892
7285.

2 kettlingar fást gefins, 1 gulur högni og
1 grá læða. Eru kassavanir. Uppl. í s.
820 0809.

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

Flottasti Stratocaster á landinu. Nýr
Stevie Ray Vaughn USA. Gsm 693 1426.
valgeir@rikiskaup.is v. 139.900. ef þú er
snögg/ur.

Notað trommusett óskast. Uppl. í s. 698
3311.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Borgartúni
29, s. 552 7095.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.
Heimaþjónusta í hæðsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, S. 694 6161.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkennd-
ur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153. Frá kl 8-23.

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengsl-
um. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

www.rum.is frábær opnunartilboð, Am-
erísk rúm frá 29.900 kr. Snorrabraut 56,
s. 551 5200.

100% Verðvernd!!!!
Venus erotic store. Nýjar 6 tíma dvd
myndir á 2.990. Spólur 1990. 3 á 5.000.
Egg frá 990. Venus Freyjugötu 1 sími
552 2525. www.venus6.is. Sendum í
póskröfu um land allt.

Útsalan hafin 20-50% afsláttur af gjafa-
vöru. H-Gallerí Grænatúni 1 kóp. S. 554
5800.

Verktakar athugið. Erum með til sölu
notaða malbikunarsög og fleira á góðu
verði. Uppl hjá Víkurverk í síma 567
2357.

Hreinlega - Hreingerningarþjónusta.
Tökum að okkur heimilisþrif, flutninga-
þrif, teppahreinsanir, stigagangar og fyr-
irtæki. Ellý og Co. S. 898 9930.

Reikningshald, skattskil, fjármálaþj.,
stofnun félaga. SMCO- S. 861 8349.

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

Málari, tek að mér smærri verk. Eyjólfur.
S. 867 4325.

Húsaviðgerðir
Tökum að okkur málningar og viðgerð-
ir inni sem úti. Gifs, spörslun, lökkun,
múr, tré og blikk. Vanir menn og vönd-
uð vinna. Uppl. í s. 867 4167.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Meindýraeyðing heimilanna. Öll mein-
dýraeyðing f. heimili og húsfélög. Skor-
dýragreining, sérfræðiráðgjöf. S. 822
3710.

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

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

Steiningarefni
Ýmsar tegundir

Ma. Kvartz, marmari, gabbró,
granít ennfremur steiningarlím.

Mikið litaúrval. Þvoum og
blöndum efnin eftir óskum

viðskiptavina.
Flytjum

efnin á byggingarstað.
Sjón er sögu ríkari

Fínpússning sf
Íshellu 2, Hafnarfirði

sími: 553 2500 - 898 3995.

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Kaflaskipti í
fjármálum þínum?

Aðstoðum einstaklinga og minni
fyrirtæki við endurskipulagningu

fjármála og samninga við lögmenn,
banka og aðra kröfuhafa.
Einnig bjóðum við upp á
stofnun einkahlutafélaga,

bókhaldsþjónustu og skattskil.
Kaflaskipti ehf, Skipholti 5,

sími 822 9670 kaflaskipti@rsg.is

Ráðgjöf

Bókhald

Hreingerningar

Ýmislegt

Verslun

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Gefins

Til sölu

Varahlutir
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ATH NÝTT! LÁNTÖKUGJÖLD GREIDD AF MASTER EHF. 
FYRSTI GJALDDAGI ALLT AÐ 1 MARS 2005. ATH NÝTT. 

MASTER EHF, SIMI 540220 OPIÐ 10 TIL 18 ALLA VIRKA DAGA. 

Toyota Yaris árg 1999 
5dyra 5 gíra ekinn. 125þús km verð kr.
650 þús tilboðsverð kr 520.þús 

Ford F-250 Lariat. 
6.0 diesel árg 2004. Ekinn 15þús km
sjálfskiptur, leður, álfelgur og fl. Fullt
verð kr. 4.390þús tilboðsverð kr.
3.990.000.-

Grand Cherokee Lariet.
ssk Árg 2003 ekinn 26000km
LMT- leðurinnrétting – topplúga –
og fl verð kr. 4.100þús tilbðsverð kr.
3.720.000.-

Ford Explorer LMT
V8 árg 2004 sjálfsk. Leðurinnrétting-
AWD-Fullt verð kr. 3.900.þús tilboðs-
verð kr. 3.590.000.-

Volvo XC 90
árg 2004 ekinn 24þús km ssk leður
topplúga og fl. Fullt verð kr.
5.190.þús Tilboðsverð kr.
4.790.000.-

BMW X5
árg 2003 ekinn 10'000km SSK –
leðurinnrétting sportpakki og fl. Fullt
verð kr. 6.990.000.- Tilboðsverð kr.
6.390.þús 

Suzuki Vitara
V6 árg 1998 ekinn 100þús km 5dyra
verð kr. 1000þús tilboðsverð kr.
790þús 

BMW 745i 
árg 2002 ekinn 50þús km 
Ssk – leður – lúga- 20T álfelgur –
eða einn með öllu. Verð kr.
8.700þús tilboðsverð kr. 7.790þús 

MMC Pajero
cdi 3.2 tdi árg 2000 ekinn 135þús
km Ssk – pluss áklæði góður bíll
33T dekk. Verð kr. 3.290þús tilboðs-
verð kr. 2.790þús 

Chevrolet Equinox
nýr 2005 sjálfskiptur litur Silfurgrár. 
AWD LT útfærsla Topplúga – raf-
magn í öllu. Verð kr. 4790þús til-
boðsverð kr. 4.390þús 

Yamaha RX 1
árg 2003 snjósleði. Ásett verð kr.
1190.000.- tilboðsverð kr. 890.000.-

TILBOÐ TIL ÞÍN FRÁ 
MASTER EHF, GLÆSIBÆ. 
OPIÐ ALLA VIRKA DAGA FRÁ KL. 10.00 TIL
18.00. TILBOÐIÐ GILDIR ÚT JAN 2005.

SÍMI 540 2200.

BÍLAR TIL SÖLU
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Múrvinna.
Flísalagnir, múrviðgerðir, almenn múr-
vinna, flotlagnir, múrklæðning. Fljót og
góð þjónusta. Múrklæðning ehf. S. 848
2576.

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

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

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

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

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Sími 616
9153. Milli kl 8-23 alla daga vikunnar.

Er húðin þurr?
Djúpnæring með hljóðbylgjum. 1/2 klst
kr. 2.900- Greifynjan Hraunbæ 102,
sími 587 9310. opið frá kl 9-20.

Alspá 908-6440
Orkulaus? óþarfi. Nýjar leiðir, miðlun og
huglækningar. 10-22. Y.Carlsson.

Kristjana spámiðill tekur fólk í einka-
tíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í S. 554 5266 & 695 4303.

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. S. 908
6040. Frá kl. 13 til 01.

Örlagalínan 908 1800
& 595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

SPÁSÍMINN 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.

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

Miðlun að handan, fáðu svör við spurn-
ingum morgundagsins. Tarot, miðlun
og fyrirbænir. Opið frá 18-24, Laufey
spámiðill. 908 6330.

Þetta hús er til sölu. Tilboð óskast! Inn-
anmál 6 m2. Uppl. í símum 899 0161
og 897 2569.

Það er óþarfi að hýrast í kuldanum yfir
jólin! Hringdu Steina pípara. Gleðileg
Jól. S. 699 0100 & 567 9929.

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

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dag-batnandi.topdiet.is s. 557
5446 & 891 8909, Ásta.

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

Kristalneglur, flottasta ámálaða skrautið
í dag. Tilvalið fyrir t.d. árshátíðina og
brúðkaupið. Tilboð í janúar aðeins
3.500 kr. Uppl. í síma 868 5004.

Barnshafandi konur!
Yoga fyrir ykkur, liðkandi, styrkjandi, sér-
stök öndun og slökun. Yogastöðin
Heilsubót Síðumúla 15. S. 694 6103.

MCSA kerfisstjóranám 270 st á aðeins
kr. 209.900. Hefst 7. feb. Rafiðnaðar-
skólinn www.raf.is

Ævar Friðriksson. Kenni allan daginn.
Toyota Avensis 2004. Tek í akstursmat
og hjálpa við endurtökupróf. S. 863
7493 og 557 2493.

Sófalist
Fallegar yfirbreiðslur yfir sófa og stóla.
Opnunartími, mánudaga til fimmtu-
daga 15-18:30. www.sofalist.is Síðu-
múli 20 2. hæð s. 553 0444.

Útsala, útsala.
Á ekta Amerískum rúmum. Rekkjan,
Skipholti 35. Sími 588 1955.

Hornsófi til sölu. Verð kr. 12.000. Uppl.
í síma 695 9645.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Útsalan hafin 20-50% afsláttur. Róbert
Bangsi ...og unglingarnir Hlíðasmára 12
og Hverafold 1-3. Firði Hafnarfirði. Sími
555 6688.

Rúm fyrir litla hvolpinn. Dýrabær Hlíða-
smára 9, Kóp.op.mán-fös.13-18 lau.11-
15

KENNEL PARADISE PASSIO
KENNEL PARADISE PASSION AUG-
LÝSIR FYRSTA GOT Á ÍSLANDI! Basset
hound hvolpar loksins fæddir og eru
tilbúnir til þess að fara á ný heimili
fjótlega. Þetta eru yndislegir barna og
fjölskylduhundar,sérkennilegir í útliti
og frábæra skapgerð. Ræktaðir und-
an innfluttum gæðadýrum með flotta
meistaratittla. Fara eingöngu til
áhugasamra traustra eiganda, með
ættbók frá hrfí, heilsufarsskoðaðir,
bólusettir og örmerktir. Allar nánari
uppl. í síma 663 6342 basset@bas-
set.is www.basset.is

30% Vetrarafsláttur !
Allar gæludýravörur og fóður með 30%
afsl. Full búð af nýjum vörum. Opið alla
daga. Tokyo, Hjallahrauni 4. Hfj., s. 565
8444.

Tveir sætir átta vikna kettlingar fást gef-
ins á gott heimili. Uppl. í s. 567 7920 &
862 7920.

Tökum að okkur heimilisþrif og flutn-
ingsþrif. Uppl. í símum 820 9622 & 824
2706.

www.sportvorugerdin.is

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ferðalög

Ýmislegt

Hundaræktin í
Dalsmynni auglýsir
Hvolpar að smáhundakyni
til sölu. Uppl. í s. 566 8417.

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Húsgögn

Ökukennsla

Námskeið

Barnið

Snyrting

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Almenn rennismíði
Viðgerðir/viðhald.
Áralöng reynsla,

vönduð vinnubrögð.
Renniverk ehf, Súðarvogi 9
Sími 869-1933 & 563-2563

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.

Sími 897 6613. Gísli Steingríms-
son. Löggiltur pípulagningar-

meistari.

Viðgerðir

Rafvirkjun

Iðnaður

Spádómar

Snyrting

Tölvuviðgerðir
- Vírushreinsanir

- Uppfærslur
Start tölvuverslun,

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

Tölvur

Stífluþjónusta

Vantar fólk í dreifingu 
á Fréttablaðinu og DV
Upplýsingar í síma 5858330

Næturvinna í boði 
Fast starf og hlutastarf (hlaup)
Nánari upplýsingar í síma
5858330

Næturvinna
Vegna forfalla vantar okkur fólk
í vinnu. Góð laun í boði.
Pósthúsið, sími 5858330

Pósthúsið óskar eftir
nátthröfnum í vinnu 
Góð laun í boði fyrir 
duglegt fólk.
Upplýsingar í síma 5858330
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Hestaklippur
Hestamenn nú er rétti tíminn til að raka
undan faxi. Eigum hágæða LISTER raf-
magnsklippur með hleðslurafhlöðu og
220 voltra. Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Reykjavík,
sími 414 8600, Draupnisgötu 1, 603
Akureyri, sími 464 860

Í hesthúsið !
Drenmotturnar í hesthúsið komnar aft-
ur, stærð: 75cm x 100cm x 5,5cm. Verð:
kr. 5.980. Vélaborg Krókhálsi 5F (geng-
ið inn frá Járnhálsi) 110 Reykjavík, sími
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Akur-
eyri, sími 464 8600

Leiguliðar. Akranes nýjar íbúðir; 2ja, 3ja
og 4ra herb. íbúðir. Til afhendingar í
Febrúar. S. 517 3440.- www.leigulidar.is

Herbergi á svæði 109 til leigu, fullbúið
húsgögnum. Allur búnaður í eldhúsi,
þvottavél, Stöð 2 og Sýn. Uppl. í síma
698 3211.

2. herb. íbúð, nýuppgerð á Laufásv.,
101. Laus strax, leiga 70þ. á mán.
Reglusemi/reyklaus. Uppl. í s. 694
8585.

Mjög flott herb. til leigu í Kóp. Aðgang-
ur að eldhúsi, þvottavél, WC. Reyklaus
íbúð. S. 899 2582.

Hjón með barn óska eftir 2-3 herb.
íbúð. Greiðslugeta 40-50 þús. Upplýs-
ingar í síma 868 4989 Kristín.

Maður á miðjum aldri, reglusamur í
góðri stöðu, vantar íbúð helst mið-
svæðis. Uppl. í s. 551 5248 og 823
1778.

Húsnæði óskast til leigu fyrir vinnustofu
listamanns, í eða nærri miðbæ Rvk.
Uppl. í s. 552 1526.

Til leigu 290 fm atvinnuhúsnæði í Ár-
múla. Innréttað í dag sem skrifstofur og
sýningarsalur. Sanngjörn leiga. Uppl. í s.
846 8467 & 895 7380.

Bílskúr til leigu. Uppl. í s. 565 7283.

Charlott’undirföt
Vegna mikilla anna getum við bætt við
okkur sölufulltrúum víðsvegar á landinu
til að selja glæsilegan franskan undir-
fatnað. Vörugæði í hámarki-Auðveld
söluvara - Frjáls vinnutími - Miklir tekju-
möguleikar. Kennsla og stöðug þjálfun.
Áhugasamir sendi tölvupóst á:
charlott@simnet.is

Vilt þú vinna heima og byggja upp vax-
andi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunar-
fræðingur, sími 861 4019 www.Hall-
doraBjarna.is

Viltu 10.000 kr á dag?
Og starfa hjá traustu markaðsfyrirtæki í
þægilegu starfsumhverfi? Aldur og
reynsluleysi engin fyrirstaða. Uppl. í
síma 533 4440.

Fiskbúðin Vör
Starfsfólk óskast í Fiskbúðina Vör í fullt
starf og hlutastarf. Fólk með mikinn
metnað og áhuga á matargerð. Einung-
is fólk með smá reynslu af fiski kemur
til greina. Upplýsingar veitir Kristján í
síma 896 0602 eða á staðnum, Höfða-
bakka 1.

Veitingarhúsið Lækjarbrekka getur bætt
við sig matreiðslu -og framreiðslunem-
um (þjónanemum) ásamt vönu starfs-
fólki í sal í kvöld- og helgarvinnu. Uppl.
á staðnum milli kl. 14-17 alla daga eða
í síma 551 4430.

Starfskraftur óskast í afgreiðslustarf í
matvöruverslun í miðbænum. Uppl. í s.
553 4791 eftir kl. 19.

Tek að mér þrif í heimahúsum, er vön.
Helst svæði 111 eða 109. Uppl. í s. 690
4862.

Háseti
Háseta vantar á 120 tonna netabát sem
rær frá Suðurnesjum. Uppl. í s. 845
1546 & 854 8764.

Óska eftir verkamönnum til starfa á
Reykjavíkursv. Inni- og útivinna í boði.
Uppl. í s. 893 3959 Elías og 893 6469
Sverrir.

Viltu vinna með hressu fólki á skemmti-
legum vinnustað? Þá erum við að leita
að þér. Okkur vantar starfsmann í
vaktavinnu sem er jákvæður, hress og
skemmtilegur. 18 ára aldur er skilyrði.
Hlöllabátar Bíldshöfða. Upplýsingar á
staðnum og í síma 892 9846.

Atvinnumiðlun býður upp á hæft starfs-
fólk frá Lettlandi, byggingarmenn, au-
pair o.fl. S. 845 7158.

27 ára nemi í grunndeild rafiðnaðar
óskar eftir vinnu. Þarf ekki að tengjast
faginu. Skoða allt. Uppl. í síma 694
3480.

Tökum að okkur að skemmta í veislum,
erum með Íslensk og erlend dægulög
frá ýmsum tímum. Söngur Sólveig
Birgirsdóttir, píanóleikur Jón Möller.
Uppl. í s. 660 5176 e. kl. 17 virka daga.

Einkamál

Tilkynningar

Atvinna óskast

Atvinna - kvöldsölustarf !
Mán - fös kl. 17:00 - 22:00

Góð laun + bónus og góð aðstaða.
Getur hentað 18 ára - 70 ára +

Nánari upplýsingar:
bm@bm.is

Sími 822 5052.

Langar þig að vera með
í skemmtilegu og

gefandi starfi?
Er að leyta að einstaklingum

sem vill kynna og selja
náttúrulegar hár-húð og

heilsuvörur og förðunarlínuna
Unique frá Volare. Volare býður

þér verðlaunaðar vörur úr
hæðsta gæðaflokki, námskeið,

persónulegt samband við
leiðtoga þinn, persónulegan

frama og m.fl.
Alma Axfjörð sjálfst.

söluráðgjafi og hópstjóri
Volare s. 863 7535 eða

volare@centrum.is

Atvinna í boði

Bílskúr

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Hestamennska

UTBOÐ FUNDIR

ATVINNA

Í Hafnarfirði búa um 22 þúsund manns. Bærinn stendur í fallegu
umhverfi hrauns og kletta. Hafnarfjörður hefur þá bæjarsál sem
einkennir búsetu við sjó og státar um leið af hagkvæmni stærðar-
innar og staðsetningar í jaðri höfuðborgarsvæðisins. Það er gott að
búa og starfa í Hafnarfirði.

HAFNARFJÖRÐUR 
Útboð

VESTURGATA – ENDURGERÐ

Hafnarfjarðarbær auglýsir útboð á endurgerð Vesturgötu,
ásamt nýlögn og endurnýjun fráveitulagna, vatnslagna,
hitaveitu, rafstrengja og símastrengja.

Um er að ræða endurgerð 600 m Vesturgötu ásamt
hringtorgum á gatnamótum Vesturgötu við Herjólfsgötu,
við Vesturbraut og við Merkurgötu. Einnig skal leggja
heimæðar að nýjum lóðum á Norðurbakka. Verklok eru
30. júní 2005.

Nokkrar helstu magntölur eru:

Fráveitulagnir 2500 m
Þrýstilögn fráveitu 470   m
Malbik 6600 m2

Kantsteinn 2000 m
Hellulögn 1000 m2

Útboðsgögn eru til afhendingar í Þjónustuveri 
Hafnarfjarðar, Strandgötu 6 gegn 10.000 kr greiðslu og 
á heimasíðu Strendings ehf, verkfræðiþjónustu, veffang:
strendingur.is án endurgjalds.

Tilboðum skal skila til Umhverfis- og tæknisviðs Hafnar-
fjarðar, móttaka er í Þjónustuveri Hafnarfjarðar Strand-
götu 6, fyrir kl. 11.00, þann 8. febrúar 2005 og verða
þá tilboð opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem
þess óska. 

Umhverfis- og tæknisvið Hafnarfjarðar.

Samráð við skipulag og
mat á umhverfisáhrifum
MÁLÞING SKIPULAGSSTOFNUNAR
Laugardaginn 29. janúar n.k. kl. 9.00 – 13.00 á Grand
Hóteli, Sigtúni 3, Reykjavík

Dagskrá
09.00 Ávarp umhverfisráðherra, 

Sigríðar Önnu Þórðardóttur
Frummælendur:
Gunnar H. Kristinsson prófessor, Háskóli Íslands 
Laufey Jóhannsdóttir formaður skipulagsnefndar 
Garðabæjar
Salvör Jónsdóttir deildarstjóri skipulags- og bygg
ingarsviðs, Reykjavíkurborg
Helgi Jensson forstöðumaður framkvæmda- og 
eftirlitssviðs, Umhverfisstofnun
Jónas Snæbjörnsson svæðisstjóri, Vegagerðinni

10.25 Kaffihlé 
10.50 Frummælendur:

Stefán Gunnar Thors umhverfishagfræðingur, 
VSÓ-Ráðgjöf
Árni Ólafsson arkitekt, Teiknistofu arkitekta – Gylfi
Guðjónsson og félagar ehf.
Halldóra Hreggviðsdóttir ráðgjafi, Alta
Sigurður J. Grétarsson prófessor, áhugamaður um
betri byggð á Seltjarnarnesi
Árni Finnsson formaður, Náttúruverndarsamtökum
Íslands
Ásdís Hlökk Theodórsdóttir starfandi skipulags
stjóri, Skipulagsstofnun

12.10 Umræður
13.00 Slit 

Allir velkomnir og aðgangur ókeypis

Tilkynnið þátttöku á skipulag@skipulag.is eða í síma 595
4100 fyrir 28. janúar 2005 Nánari upplýsingar veita Hafdís
Hafliðadóttir hafdis@skipulag.is Þóroddur F. Þóroddsson
toroddur@skipulag.is, Gríma Eik Káradóttir,
grima@skipulag.is

Skipulagsstofnun

Hlíðaskóli óskar að ráða 
skólaliða nú þegar

Upplýsingar gefa Kristrún G. Gumundsdóttir

skólastjóri kgg@hlidaskóli.is og Ingibjörg

Möller aðstoðarskólastjóri imoll@hlidaskóli.is

Sími skólans er 5525080. 

Fólk í fiskvinnslu
Vantar fólk í fiskvinnslu í Hafnarfirði. 
Upplýsingar í síma 845-5141 og 897-0447 

eftir klukkan 13 á daginn.

Sjóntækjafræðingur
Óska eftir sjóntækjafræðingi. 

Umsóknir merktar „sjóntækjafræðingur“ berist
Fréttablaðinu fyrir 2. febrúar.
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LESTUR/ÁHORF: NOKKUR DÆMI ÚR NÝRRI GALLUP KÖNNUN *

*Upplýsingarnar í þessari auglýsingu eru fengnar úr nýafstaðinni fjölmiðlakönnun Gallup í október sl.
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Lesendur „Allts“ eru fólk með áhuga á efni 
hverrar opnu og eru auglýsingarnar eðlilegur
hluti lesefnisins og ein af ástæðum þess að
þeir staldra við. 

Það er með öðrum orðum vel skilgreindur og
áhugasamur hópur sem skoðar t.d. þessa
auglýsingu.

Á opnunni „heimili og fleira“ fimmtudaginn
28. október voru 12 auglýsingar. 56% kvenna á
aldrinum 18-49 ára, eða 34.555 konur, skoðuðu
opnuna og gátu veitt hverri auglýsingu athygli
eftir áhuga og eins lengi og þær vildu. 

Til samanburðar voru 53 auglýsingar í Innlit -
Útlit á Skjá einum þriðjudaginn 26. október. Þær
fengu áhorf 37% sama hóps, eða 23.025 konur,
og höfðu þær að meðaltali 14 sekúndur til að
horfa á  hverja auglýsingu. 

Grunnhugmyndin á bak við „Allt“ er að flokka
auglýsingar og staðsetja í lesefni sem vekur
áhuga þeirra sem auglýsandinn vill ná til. „Allt“
er löngu tímabær og áhugaverður valkostur á 
íslenskum auglýsingamarkaði.

Hafið samband við auglýsingadeild „Allts“.
Síminn er 550-5000.

SAMANBURÐUR VIÐ AÐRA MIÐLA 
[ 25-54 ára; Heimilistekjur yfir 400 þús. ]

- markvissar auglýsingar -

Algjör morgunhani
Í hverju felst starfið þitt? 
Það er svo margt. Ég sé um starfsmannahald, innkaup og eiginlega allar hliðar
verslunarrekstrarins frá degi til dags. Panta vörur, næ í vörur og set þær upp í
versluninni.

Hvenær vaknar þú á morgnana? 
Ég og sonur minn vöknum alltaf klukkan 6.30 enda erum við svo miklir morg-
unhanar. En ég mæti alltaf í vinnuna klukkan 9.

Hversu lengi vinnur þú? 
Ég vinn yfirleitt til klukkan 17 en ef það er mikið að gera er ég stundum lengur
ef þarf.

Hvað er skemmtilegast við starfið? 
Það er fjölbreytnin, það gerist alltaf eitthvað nýtt á hverjum degi. Síðan finnst
mér mjög gaman að fylgjast með því sem er að gerast í tískunni.

En erfiðast? 
Það er ekkert eitt leiðinlegt því mér finnst voðalega gaman í vinnunni.

Hvað gerir þú eftir vinnu? 
Ég sæki strákinn minn og reyni að fara í ræktina. Síðan á kvöldin kem ég barn-
inu niður og reyni bara að slaka á og hafa það gott.

Gætir þú hugsað þér eitthvert annað starf? 
Örugglega en ég hef bara ekkert verið að spá í það. Ég á ekkert eitt drauma-
starf en mér finnst mjög gaman að vera verslunarstjóri. Það er líka gaman að
breyta til en ég er mjög sátt við lífið.

SIGURLÍNA ANDRÉSDÓTTIR ER VERSLUNARSTJÓRI 
Í MONSOON OG ACCESSORIZE Í KRINGLUNNI.

HVUNNDAGURINN



Um daginn var ég að leita að hag-
stæðu fargjaldi til Bandaríkjanna
og leitaði á leitarvél Icelandair á
netinu. Þar fékk ég ótrúlega niður-
stöðu sem ég vil greina hér frá í ör-
stuttu máli og jafnframt óska skýr-
inga frá þessu góða fyrirtæki, sem
er reyndar það eina sem ég get not-
að til að komast til Bandaríkjanna
með þokkalegum hætti. 

Ég setti inn í leitarvélina brott-
farardaginn 30. janúar og heimfar-
ardag 16. febrúar og bað um niður-
stöðu fyrir flug til og frá Keflavík
og Baltimore. Leitarvélin gaf upp í
hvelli niðurstöðuna: flugið kostaði
32.600 kr. og að viðbættum sköttum
alls 40.460 kr. 

Til gamans ákvað ég að kanna
hvað það myndi nú kosta mig ef ég
væri búandi í Danmörku og þyrfti
fyrst að fljúga þaðan, hingað á klak-
ann og áfram til Bandaríkjanna.
Niðurstaðan kom mér verulega á
óvart og var eftirfarandi: Tölvan
kom með sama flug til og frá Ís-
landi og Bandaríkjanna en bætti við

flugi frá Danmörku og til Íslands
og öfugt. Og verðið: 24.200 kr. fyrir
flugið og að viðbættum sköttum
34.120 kr. Það er s.s. 15,7% ódýrara
fyrir Dani að ferðast til Bandaríkj-
anna með Icelandair en fyrir Ís-
lendinga, þrátt fyrir viðbótarflug
og klárlega verulega hærri til-
kostnað Icelandair við flug danskra
frænda vorra! 

Ég get jafnframt bent á að ég
gat ekki fundið fargjald til og frá
Íslandi til Danmerkur þessa ferða-
daga fyrir minna en 22.220 kr. 

Nú spyr ég þá ágætu Icelandair-
menn: Af hverju er svona miklu
ódýrara fyrir Dani að ferðast með
okkar eigin flugfélagi en fyrir okk-
ur Íslendinga? 

Ég get vel skilið að þegar farið
er í markaðsetningarátak þá þarf
oft að lækka verðin, en hvenær get-
um við Íslendingar átt von á slíkum
kostaboðum? Hvenær mun okkur
Íslendingum standa til boða að fá
flug til Bandaríkjanna og til Dan-
merkur fyrir samtals 24.200 kr. fyr-
ir utan skatta? Ég man ekki eftir
því að slík kostaboð hafi staðið okk-
ur til boða síðustu árin en fagna því
vissulega ef þau eru í vændum. ■

Sagt var frá því í fréttum á dögun-
um að sjávarútvegurinn tapaði á
ársgrundvelli tuttugu miljörðum
á of háu gengi krónunnar um
þessar mundir. Þessa tuttugu
miljarða þarf sjávarútvegurinn
að hafa í dag til að geta haldið nú-
verandi 200 miljarða skuld sinni
gangandi vegna kvótakaupa. Ef
þessa tuttugu miljarða vantar í
tekjur eins og er í dag hlaðast
risaskuldir sjávarútvegs okkar
upp sjórnlaust. Verða óviðráðan-
legar. 

Nú mætti vænta að ríkisstjórn-
in hefði einhver úrræði um þau
ráð til bjargar sem á vantar. Um
þau er ekki talað. Í stað þess er
rætt um terror aðgerðir gegn
sjórnarskrá Íslands. Hún var fyr-
ir mönnum þegar berja átti fjöl-
miðlalög í gegn í sumar á móti
vilja meirihluta landsmanna. Svo
kom neitun forseta. Svar stjórn-
valda er komið. Nú er sett nefnd í
það að hluta núverandi stjórnar-
skrá í sundur. Sérstaklega á að

rústa þau ákvæði stjórnarskrár
sem létu vilja meirihluta þjóðar-
innar ráða. Afnema þau. Eru fyrir
mönnum sem vilja heldur einræð-
isvald og ofbeldi.

Prófessor í hagfræði hefur ný-
lega komið með þá tillögu í um-
boði stjórnvalda að við segjum
okkur úr EES. Þetta er líka hugs-
að sem ný terror aðferð gegn
þeim fyrirtækjum sem hafa gert
það gott í útrás í skjóli EES. Þau
mætti lama stórlega með úrsögn
úr EES. Samtök iðnaðarins segja
þessa hugmynd um úrsögn úr EES
glapræði og vanhugsaða. Myndi
skaða allan fjölda iðnfyrirtækja.
Á bak við er terror hugarfar gegn
þeim fyrirtækjum sem ganga vel
eins og KB banki og Baugur. Bæði
eru orðin hvort um sig á stærð við
ríkissjóð og þarna ráða ráðherrar
engu ef lög EES gilda og frjáls
samkeppni er virt. Þá má koma
með terror hótun.

Við þurfum að taka upp evruna
en þá lækka vextir á Íslandi enn
frekar en þessi 4,15% sem KB
banki hafði forgöngu um að bjóða
fyrstir á húsnæðislánum sínum.
Ef evran er tekin upp þá er vísi-
tala á lánum óþörf og verður lögð
af. Hún yrði samt reiknuð út
vegna eldri lána. Er á þeim í dag.
Evran myndi bjarga sjávarútvegi
okkar.

Framsóknarfokkkurinn ætti að
hugleiða nýja ríkisstjórn en þessi
núverandi stjórn hefur ekki í dag
önnur fyrirheit og stefnumál en
að rústa núverandi stjórnarskrá
og eyðileggja stærstu fyrirtækin
með úrsögn úr EES. Evran komi í
þess stað og ný stjórn. ■

Evran myndi bjarga 
sjávarútvegi okkar.

Taka ber upp evruna
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KOLBRÚN ANNA ÖRLYGSDÓTTIR,
HVANNEYRI, SKRIFAR UM FLUGFARGJÖLD

Hvað er í gangi?



Eigendur ríflega helm-
ings hlutar í Húsasmiðj-
unni gengu um helgina
að tilboði Baugs um
kaup á hlutnum. Baug-
ur fær nýja hluthafa í
lið með sér og mun ráða
sér nýjan forstjóra.

Baugur hefur keypt út meðeig-
endur sína í Húsasmiðjunni, þá
Árna Hauksson og Hallbjörn
Karlsson, sem áttu 55 prósenta
hlut í fyrirtækinu. Þeir munu láta
af störfum í kjölfar eignabreyt-
inganna.

„Við hugsuðum eign okkar í
fyrirtækinu til langs tíma, en
fengum tilboð sem við gátum ekki
hafnað,“ segir Árni Hauksson,
forstjóri Húsasmiðjunnar. Árni
mun gegna starfi forstjóra þar til
nýir eigendur ráða nýjan í starfið
en áætlað er að gengið verði frá
því á næstu vikum.

Baugur átti fyrir 45 prósenta
hlut í Húsasmiðjunni og að sögn
Skarphéðins Steinarssonar, fram-
kvæmdastjóra hjá Baugi og
stjórnarformanns Húsasmiðjunn-
ar, hyggst Baugur eiga 40 til 45
prósenta hlut í fyrirtækinu áfram
og verða stærsti hluthafinn. Aðrir
fjárfestar munu koma að félag-
inu. Gert er ráð fyrir að endanleg-
ur hópur hluthafa liggi fyrir á
næstu dögum. 

Kaupverðið er trúnaðarmál, en

Árni segir þá félaga koma ágæt-
lega út úr viðskiptunum. Skarp-
héðinn segir ástæðu kaupanna þá
að komið hafi verið að því að taka
þátt í rekstri fyrirtækisins. „Við
höfum átt mjög gott samstarf við
þá félaga og vonum að við munum
eiga það áfram á öðrum vígstöðv-
um. Þeir hafa staðið sig vel í
rekstri fyrirtækisins. Það varð
einfaldlega niðurstaðan að við
gerðum þeim tilboð sem þeir
tóku.“

Húsasmiðjan er stærsta fyrir-
tækið í sölu á byggingavörum hér
á landi og rekur fyrirtækið 18
verslanir. Fram undan er að setja
á fót nýja stórverslun í Grafar-
holti sem verður stærsta bygg-
ingavöruverslun landsins undir
einu þaki. Auk byggingavöru-
verslana rekur Húsasmiðjan
Blómaval, Ískraft og Áltak.

Kaupin eru gerð með fyrirvara
um niðurstöðu áreiðanleikakönn-
unar og samþykki samkeppnis-
yfirvalda.

haflidi@frettabladid.is

Deilur settar í salt
SÍF hefur ráðið nýjan stjórnanda SÍF í Frakklandi.
Sá heitir Philippe Darthenucq og kemur frá
Labeyrie. Ráðningin kemur ekki á óvart, enda yfir-
lýst markmið félagsins með kaupum á Labeyrie að
næla sér í sterka stjórnendur í Frakklandi. Rekstur-
inn þar hafði verið fyrirtækinu þungur í skauti. 
Félagið missti á dögunum átta starfsmenn sem
stofnuðu fyrirtæki í samkeppni við félagið í saltfisk-
sölu. Nú hefur fjórum af fimm þeirra verið bannað
að hefja störf hjá nýju félagi næstu sex mánuði.
Áhersla fyrirtækisins færist með kaupunum á
Labeyrie yfir á kælda matvöru. Saltfisksalan er því
ekki jafn mikilvæg og áður. Einhverjir velta fyrir sér
hvort SÍF selji ekki áttmenningunum og Gunnari
Erni, fyrrverandi forstjóra, saltfisksöluna og losni
þannig endanlega út úr þeim rekstri. Þar með yrðu
deilurnar um uppsagnirnar settar í salt.

Framsýni í símakapphlaupi
Bjarni Brynjólfsson hefur verið ráðinn fram-

kvæmdastjóri eignastýringar Meiðs. Hann verður
því hægri hönd Erlendar Hjaltasonar. Meiður er eitt
öflugasta íslenska fjárfestingarfélagið og stærsti
hluthafi í KB banka, Bakkavör og Medcare Flögu.
Bræðurnir í Bakkavör eru stærstu eigendur Meiðs. 
Bjarni er þrautreyndur í heimi verðbréfa og fjárfest-
inga og hefur að undanförnu
stýrt lífeyrissjóðnum Framsýn
við góðan orðstír. Meiður er
talinn hafa mikinn áhuga á
kaupum á Símanum. Ráðn-
ing Bjarna dregur síst úr
þeim
orðrómi, því
faðir Bjarna
heitir
Brynjólfur
Bjarnason
og er for-
stjóri
Símans.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   3.564

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 170
Velta: 920 milljónir

-0,24%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
Hagnaður Sparisjóðsins í

Keflavík fyrir árið 2004 nam 509
milljónum króna fyrir skatta sam-
anborið við 738 milljónir. árið
áður. Hagnaður eftir skatta nam
409 milljónir samanborið við 604
milljónir árið áður.

Gengi krónunnar hækkaði um
0,27 prósent í gær. Gengisvísital-
an sveiflaðist á bilinu 111,50 til
112,10.

Gengisvísitalan byrjaði í 112,10
stigum og endaði í 111,80. 

Air Atlanta hefur gert samning
við flugfélagið Etihad Airways í
Abu Dabi um leigu á einni Airbus
A300-600F fraktvél til þriggja ára.
Þá liggur fyrir viljayfirlýsing um
leigu tveggja annarra. Vélarnar
eru nýjar í flugflota Atlanta.
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Financial Times segir
Actavis ætla að kaupa
fyrirtæki í Evrópu og
Bandaríkjunum og
auka hlutafé samhliða
skráningu.

Actavis hyggur á hlutafjár-
hækkun að markaðsvirði um 30
milljarða króna samhliða skrán-
ingu í London, samkvæmt frétt
sem birtist á vef Financial Times.
Í fréttinni er fjallað um fyrirhug-
aða skráningu Actavis í kauphöll-
inni í London. Félagið hefur ekki
sent frá sér tilkynningar um
hlutafjárhækkun né heldur um

tímasetningu skráningar.
Financial Times segir einnig

frá því að fyrirtækið sé að undir-
búa mikilvæga yfirtöku á evr-
ópsku félagi og hugleiði auk þess
stór kaup í Bandaríkjunum til
þess að brjóta sér leið inn á
stærsta sameheitalyfjamarkað í
heimi, sem er sá bandaríski. 

Samkvæmt frétt Financial
Times stefnir félagið að því að til-
kynna tímasetningu skráningar og
hlutafjárútboðs í kjölfar ársupp-
gjörs síns. Actavis frestaði skrán-
ingu á erlendan markað fram á
þetta ár og var sú skýring gefin að
innleiðing reikningsskilastaðla
réði þeirri ákvörðun. - hh

vidskipti@frettabladid.is

Peningaskápurinn…

Actavis 41,30 +0,73% ... Atorka 5,76 -
0,35% ... Bakkavör 25,30 – 1,17%... Burðarás 12,55 – ... Flugleiðir 12,20
– ... Íslandsbanki 11,40 -0,44% ... KB banki 481,00 -0,41% ... Kögun
46,80 -0,85 ... Landsbankinn 12,70 – ... Marel 53,40 +1,91% ... Medcare
5,90 – ... Og fjarskipti 3,39 – ... Samherji 11,30 -0,44% ... Straumur
10,15 -0,49% ... Össur 82,00 -

Marel 1,91% 
Actavis 0,73%

Bakkavör -1,17% 
Kögun -0,85%
Straumur -0,49%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

nánar á visir.is

ALVÖRU
ÚTSALA

GRANDAGARÐI  2  –  REYKJAVÍK –  S ÍMI  580-8500
Opið virka daga 8-18, laugardag 10-16 

Fyrir fyrirtæki og
einstaklinga

Nitril hanskar
bláir með púðri

Latex hanskar
hvítir án púðurs

Verð á hönskum 
frá aðeins
390 kr/pk

Sorppokar
Svartir

50 pokar
Verð áður 1.190 kr.
Nú aðeins 695 kr.
10 pokar
Verð áður 250 kr.
Nú aðeins 130 kr.

HLUTAFÉ AUKIÐ Róbert Wessman og
stjórnendur Actavis hafa verið fámálir um
skráningu í London. Financial Times segir
félagið ætla að auka hlutafé og freista
skráningar með vorinu.

Hlutafjáraukning og kaup

GOTT TILBOÐ Eigendur meirihluta í Húsasmiðjunni hugsuðu eign sína í fyrirtækinu til langs tíma. Þeir endur-
skoðuðu þá afstöðu sína þegar fyrir lá tilboð frá Baugi í hlutinn. Þeir seldu og munu hætta hjá fyrirtækinu.

Meirihluti í Húsa-
smiðjunni seldur

ÁRNI 
HAUKSSON,
FORSTJÓRI
HÚSASMIÐJ-
UNNAR
Seldi og hættir
innan nokkurra
vikna.

SKARPHÉÐINN
BERG 
STEINARSSON
HJÁ BAUGI
Ákveðið að fara
með fyrirtækið á
næsta stig.
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Gamlir kunningjar og vinir

Kór Áskirkju hefur sent frá sér hljóm-
disk með íslenskum ættjarðarlögum.
Stjórnandi kórsins er Kári Þormar.

Tónlist er ung listgrein á Íslandi og
tónsmíðar í þeim skilningi sem nú er
lagður í það orð hafa hérlendir menn
ekki stundað nema í rúma öld. Á fyrri
hluta tuttugustu aldar stóð blóma-
skeið íslenska sönglagsins. Allt í einu
var kominn hópur fólks sem hafði orð-
ið sér úti um grundvallarþekkingu í

tónfræði og hljómfræði og farinn að
semja lög við íslensk ljóð. Almenning-
ur tók þessu listræna framtaki með
þökkum og íslensk sönglög voru sung-
in við öll hugsanleg tækifæri. Þetta
leið svo hjá eins og annað. Poppið tók
yfir smekk almennings. Fjölmiðla-
frægð íslenska sönglagsins stóð lengst
í síðasta lagi fyrir fréttir. Það lifir enn
góðu lífi í smærri hópum en fyrr, með-
al áhugafólks um tónlist.

Á hljómdiski Kórs Áskirkju eru 24
lög eftir litlu færri höfunda. Elsta tón-
skáldið er Jónas Helgason (1839-
1903), þau yngstu eru núlifandi fólk,
Jón Ásgeirsson, Jón Nordal og Jórunn
Viðar. Öll eru lögin alþekkt og ljóðin
sömuleiðis. Það er ánægjuleg reynsla
að hlusta á þennan disk. Þarna eru

allt gamlir kunningjar og vinir. Það
gildir jafnt um elstu lögin sem þau
yngri að þau eru vandvirknislega sam-
in. Laglínur eru vandlega byggðar og
hljómsetningin eftir kúnstarinnar regl-
um og oft býsna fjölbreytt. Lögin gefa
ekkert eftir ljóðunum sem flest eru
eftir hin bestu ljóðskáld þjóðarinnar
og sum þeirra eru hreinar perlur. Gott
er til þess að vita að almenningur í
landinu hafi einhvern tíma haft smekk
fyrir svo góðri tónlist. Það gæti gerst
aftur síðar. 

Diskurinn er gefinn út á 100 ára af-
mæli heimastjórnar. Hann er allur
hinn vandaðasti í frágangi, umbúðir
smekklegar og ítarlegur bæklingur
fylgir þar sem söngtextar eru birtir á
mörgum tungumálum. Smári Ólafsson

ritar fróðlega ritgerð um efnið og veit-
ir upplýsingar um bæði ljóðskáld og
tónskáld.

Kári Þormar er ungur tónlistarmað-
ur sem stofnaði Kór Áskirkju 2001.
Þetta er frumraun þeirra í diskaútgáfu.
Flutningur kórsins er hreinn og tær,
texti heyrist óvenju vel og öll meðferð
laganna er vandvirknisleg. Kórinn virð-
ist hafa ágætum röddum á að skipa
einkum hafa sópranraddirnar fallegan
blæ. Þetta er góð byrjun hjá hinum
unga stjórnanda og lofar góðu um
framhaldið. Sverrir Guðjónsson stjórn-
aði upptökunni og hefur honum tekist
vel hin vandasama kúnst að gefa lif-
andi hljóm án þess að texti fari for-
görðum.

Þessi hljómdiskur er upplagður til

kynningar á hinu klassíska íslenska
sönglagi. Þarna er sýnishorn af því
besta, fram sett af smekkvísi og vand-
virkni með tilheyrandi ítarefni til að
fræða jafnt innvígða sem ókunna. ■

TÓNLIST
FINNUR TORFI STEFÁNSSON

Það er óskaland íslenskt
Kór Áskirkju
Stjórnandi: Kári Þormar 

ÍSLENSK ÆTTJARÐARLÖG Diskurinn er
allur hinn vandaðasti í frágangi, umbúðir
smekklegar og ítarlegur bæklingur fylgir
þar sem söngtextar eru birtir á mörgum
tungumálum.

Linda hlýtur
Ljóðstafinn
Linda Vilhjálmsdóttir hefur hlotið
Ljóðstaf Jóns úr Vör, árleg ljóðlistar-
verðlaun sem
veitt eru að lok-
inni samkeppni
þar sem öllum er
frjálst að senda
inn frumsamin
ljóð á íslensku. Að
þessu sinni voru
innsend ljóð 243
og eftir gaumgæfilegan lestur komst
dómnefndin að þeirri niðurstöðu að
verðugur handhafi ljóðstafs Jóns úr
Vör árið 2005 sé Linda Vilhjálms-
dóttir fyrir ljóð sitt „Niður“.

Í ljóðinu yrkir Linda í orðastað
sálar síra Hallgríms Péturssonar,
þeirrar sem hann sendir „upp, upp“,
ásamt öllu sínu geði, í fyrsta Passíu-
sálmi. Sálinni er nú farin að leiðast
vistin í efra og yrkir sig niður í hjart-
að á nýjan leik. Dómnefnd var ein-
róma í vali sínu á „niður“ og þykir
Lindu hafa tekist frábærlega að brúa
tímana tvenna, hið andlega og hið
veraldlega, hið hátíðlega og hið létt
leikandi, í ljóði sem er þrauthugsað
að gerð og inntaki. Ásamt því að fá
hinn silfurbúna ljóðstaf Jóns úr Vör
til varðveislu í eitt ár hlýtur Linda
400.000 krónur í verðlaun.

Samkvæmt þeirri hefð sem
myndast hefur við veitingu ljóðstafs
Jóns úr Vör veitir dómnefndin
einnig tvær 100.000 króna viður-
kenningar fyrir ljóð sem vöktu sér-
staka athygli hennar. Annað þeirra,
„Sónata fyrir forynju og fylgirödd“,
reyndist einnig vera eftir Lindu, en
hitt ljóðið, „Fæðing“, er eftir Val B.
Antonsson, ungt skáld sem gaf út
sína fyrstu ljóðabók, „Ofurmennis-
þrá“, haustið 2004.

Í dómnefnd sátu Hjörtur Pálsson,
ljóðskáld og þýðandi, Soffía Auður
Birgisdóttir bókmenntafræðingur
og Sjón rithöfundur sem var formað-
ur dómnefndar. ■

Notkun
nýrra efna
Þýski iðnhönnuðurinn Nicola Statt-
mann flytur í dag fyrirlestur í
Listasafni Reykjavíkur, Hafnar-
húsinu, um ný efni sem komin eru
fram á sjónarsviðið og alla þá
óþrjótandi möguleika sem þau
opna fyrir hönnun og nýsköpun.

Nicola hefur sérhæft sig í ráð-
gjöf varðandi ný efni og tæknimál
þeim tengdum. Hún hefur meðal
annars skrifað bókina „Ultra Light
– Super Strong“ og haldið fyrir-
lestra og námskeið víða. Hún er
gestakennari hjá vöruhönnunar-
deild Listaháskóla Íslands. ■

NICOLA STATTMANN Flytur erindi um
notkun nýrra efna í iðnhönnun.



„Flutningurinn var happa-
spor, það er mitt mat,“ segir
Jón Loftsson skógræktar-
stjóri, en Skógrækt ríkisins
er í dag búin að vera á Egils-
stöðum í 15 ár. Skógræktin
varð árið 1990 fyrsta ríkis-
stofnunin sem flutt var frá
Reykjavík. Jón segir að á
þessum tíma hafi skógrækt
fimmfaldast og spáir enn
frekari vexti í greininni.
„Skógrækt hefur gengið í
gegnum miklar breytingar á
þessum 15 árum. Við vorum
áður ríkisstofnun sem rækt-
aði skóg fyrir þjóðina. Í dag
eru það fyrst og fremst bænd-
ur landsins sem sjá eiginlegar
framkvæmdir, en við erum
orðnir ráðgjafar, rannsóknar-
aðilar og sinnum stjórn-
sýslu,“ segir Jón. 

Skógræktarstjóri viður-
kennir þó að breytingarnar í
skógrækt landsins helgist
ekki einvörðungu af flutningi
stofnunarinnar austur á
Egilsstaði. „Þetta var búið að
eiga sér ákveðinn aðdrag-
anda. Það var verið að stofna um
leið fyrsta stóra skógræktarverk-
efnið, sem var Héraðsskógur. Við
vorum með í því í upphafi og unn-
um svo mikla vinnu við að útfæra
þetta fyrir landið í heild. Í dag
heita þetta landshlutabundin skóg-
ræktarverkefni.“ Jón segir að við-
brögðin hafi verið mjög góð og
bændur áhugasamir. Nokkuð er
um að bændur færi sig yfir í skóg-
arbúskap og annað hvort láti þá af

eða minnki við sig í öðrum bú-
greinum. „Þó að menn sem rækta
skóg á eigin jörðum séu kannski
ekki þar með heilsársstarf eru
þeir þó með trygga atvinnu í ein-
hverja mánuði á ári. Það getur
skipt sköpum varðandi árstekjur
þeirra þannig að menn geta enn
búið í sinni sveit þó svo að annar
búskapur hafi dregist saman.“ 

Jón segir að þrátt fyrir aukna
skógrækt síðustu ár sé nokkuð í að

hún breyti ásýnd landsins.
„Við verðum að halda ansi vel
á spöðunum ef við ætlum að
gera það. Í magni hefur skóg-
rækt kannski fimmfaldast
miðað við það sem var að ger-
ast fyrir 15 árum. En jafnvel
þó við höldum þessu striki
næstu 40 árin gerum við ekki
mikið annað en að bæta við
prósenti eða tveim við það
eitt prósent lands sem í dag
er þakið skógi.“ Hann segir
vonir þó standa til að skóg-
rækt geti aukist enn og vísar
til aukins áhuga, hlýnandi
loftslags á norðurslóðum og
möguleika tengdum Kyoto-
bókuninni um losun gróður-
húsalofttegunda. „Við teljum
okkur vera að búa til mjög
mikilvæga auðlind í landi þar
sem gróðureyðing er virki-
lega alvarlegt vandamál. Með
okkar reynslu, þekkingu og
rannsóknum þykjumst við
reiðubúin til að takast á við
þetta,“ segir hann og bætir
við að uppfylling skilyrða
Kyoto-bókunarinnar geti

skipt efnahag þjóðarinnar veru-
legu máli. „Við getum þá bundið
koltvísýring á móti því sem við
mengum og myndað þannig inn-
eign.“ Þannig taldi Jón að skóg-
ræktin gæti allt eins selt kvóta upp
í mengun. „Til dæmis ef togara-
flotinn væri í vondum málum
vegna þess að hann mengaði of
mikið gætum við gegn gjaldi tekið
að okkur að binda fyrir þá kol-
tvísýring.“ ■
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VIRGINIA WOOLF (1882-1941)
fæddist þennan dag.

Fimmföldun skógræktar
á fimmtán árum

TÍMAMÓT: FYRSTA RÍKISSTOFNUNIN SEM FLUTT VAR ÚT Á LAND

„Fólk í stórum hópum ber aldrei ábyrgð á
gjörðum sínum.“

Virgina Woolf er í hópi áhrifamestu skáldsagnahöfunda síðustu ald-
ar og oft nefnd í sömu andrá og James Joyce, enda brautryðjandi

nýrra aðferða við skáldsagnaritun með notkun hugflæðis og innra
eintals. Hún drekkti sér í marslok árið 1941.

timamot@frettabladid.is

AFMÆLI

Helga Ingólfsdóttir
semballeikari er 63
ára í dag. 

Ingólfur Steinsson
tónlistarmaður er 54

ára í dag.

Sjöfn Haraldsdóttir myndlistarmaður er
52 ára í dag.

Gunnar Leó Gunnarsson framkvæmda-
stjóri er 39 ára í dag.

Steinar Adolfsson knattspyrnumaður er
35 ára í dag.

Steinunn Ólafsdóttir
leikkona er 43 ára í
dag.

Baldur Þórhallsson
stjórnmálafræðingur

er 37 ára í dag.

Ragnheiður Eiríks-
dóttir tónlistarkona
(Heiða í Unun) er 34
ára í dag.

JÓN LOFTSSON Skógræktarstjóri leggur áherslu á að viður
sé bara ein afurð skógræktar. Hann vísar til þess að hafa
megi tekjur af ferðamönnum, sveppa- og berjatínslu, veiðum
og ýmsu öðru og telur hliðartekjur í skógrækt koma til með
að fá aukið vægi í framtíðinni.

Þennan dag árið 1890 varð bandaríski rit-
höfundurinn og blaðamaðurinn Nelly Bly
heimsfræg fyrir að ferðast hringinn í kring-
um heiminn á 72 dögum og slá þar með
metið úr skáldsögu Jules Verne, Umhverfis
heiminn á 80 dögum.
Bly, sem var fædd árið 1864, varð frumkvöð-
ull í blaðamennsku með því að kafa í mál
og rannsaka. Á endanum varð hún þekkt
sem „besti blaðamaður í Bandaríkjunum“.
Fyrir kom að hún legði sjálfa sig í hættu í
störfum sínum. Hún lét til dæmis leggja sig
inn á geðsjúkrahús í 10 daga til að geta sjálf
upplifað hvernig komið væri fram við geð-
sjúka og kom með umfjöllun sinni í gegn að
umbætur voru gerðar. Hugmyndina að ferð-
inni umhverfis heiminn fékk hún á haust-
dögum árið 1888. Hana langaði að feta í

fótspor Phileasar Fogg úr bók Jules Verne
og taldi þjóðráð að láta blaðið sem hún
vann hjá greiða fyrir ferðina. Karlarnir á rit-
stjórninni töldu að konur þyrftu mikinn far-
angur og auk þess gætu ungar konur ekki
ferðast án velsæmisvarðar, en oft voru það
rosknar konur sem fylgdu þeim yngri út á
meðal manna. Hugleiddu þeir að senda karl
í hennar stað en Bly hótaði þá að fara fyrir
annað dagblað og verða á undan í mark. 
Ferðin gekk vel og var Bly hvarvetna fagnað
sem hetju. 25 ára gömul var hún því orðin
ein frægasta kona heims, lög voru samin
um hana og blaðið nýtti sér frægð hennar
til hins ýtrasta. Meira að segja var gefinn út
leikur sem kallaðist „Umhverfis heiminn
með Nellie Bly“, eins og hún var oftar köll-
uð.25. JANÚAR 1890

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1938 Óvenjumörg rauð norður-

ljós sjást bæði hér á landi
og annars staðar í Evrópu.

1971 Skólaskylda er lengd úr
átta árum í níu í frumvarpi
til laga á Alþingi.

1992 Boris Jeltsín, forseti Rúss-
lands, segir að hætt verði
að beina rússneskum
kjarnaflaugum að skot-
mörkum í Bandaríkjunum.

1994 Tónlistarmaðurinn Michael
Jackson reiðir fram sátta-
greiðslu, án þess þó að
játa sök, í máli þar sem
hann var sakaður um að
hafa misnotað ungan
dreng.

2000 Breska ríkisstjórnin segir að
halda verði áfram að leita
að gereyðingarvopnum í
Írak, þrátt fyrir uppsögn
Davids Kay, yfirmanns leit-
arhópsins.

Fór umhverfis heiminn á 72 dögum

Ástkær sonur minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi, 

Heiðar Rafn Baldvinsson 

lést að kvöldi 21. janúar. Útför verður auglýst síðar.

Minningarkort 
Hjartaverndar 

535 1825

ANDLÁT

Hörður Hermóðsson, Mánagötu 16,
Reyðarfirði, lést fimmtudaginn 20. janú-
ar.

Ársæll Magnússon, fv. umdæmisstjóri
Pósts og síma, Lindasíðu 4, Akureyri,
lést föstudaginn 21. janúar.

Karl Þórðarson, Háeyrarvöllum 44, Eyr-
arbakka, lést laugardaginn 22. janúar.

Margrét Ingimarsdóttir, áður Hátúni
12, Safamýri 53, Reykjavík, lést laugar-
daginn 22. janúar.

Sigurjón Oddsson Sigurðsson, Holta-
teigi 3, Akureyri, lést sunnudaginn 23.
janúar. 

JARÐARFARIR

13.00 Anna Magnúsdóttir, frá Flögu,
Sunnuflöt 25, Garðabæ, verður
jarðsungin frá Garðakirkju.

13.00 Gísli Brynjólfsson, frá Króki,
Norðurárdal, Hraunbæ 164,
Reykjavík, verður jarðsunginn frá
Fossvogskirkju.

13.00 Ólafía Jónsdóttir, Vatnskoti, verð-
ur jarðsungin frá Þykkvabæjar-
kirkju.

15.00 Einar Hansen, frá Hólmavík, verð-
ur jarðsunginn frá Bústaðakirkju.

15.00 Jóna Svanhvít Hannesdóttir,
Norðurbrún 1, Reykjavík, verður
jarðsungin frá Fossvogskirkju.

15.00 Vilborg S. Einarsdóttir (Monna),
Digranesvegi 36, Kópavogi, verður
jarðsungin frá Kópavogskirkju.

FÆDDUST ÞENNAN DAG

1540 Edmund Campion, enskur jesúíti.

1759 Robert Burns,
skoskt ljóðskáld.

1874 W. Somerset
Maugham,

enskur rithöf-
undur.

1913 Witold Lutoslaw-
ski, pólskt tónskáld og
hljómsveitarstjóri.

1938 Etta James, blússöngkona.
1944 Leigh Taylor-Young, bandarísk

leikkona.

1957 Jenifer Lewis,
bandarísk leik-

kona.

1958 Dinah Manoff, bandarísk leikkona.

1960 Andy Cox, gítarleikari Fine Young
Cannibals.

1975 Mia Kirshner,
kanadísk leikkona.

1981 Alicia Keys,
bandarísk söng-

kona.

Land og synir
frumsýnd
25. janúar árið 1980 var frumsýnd
samtímis í Reykjavík og á Dalvík
kvikmyndin Land og synir, en hana
gerði Ágúst Guðmundsson eftir
sögu Indriða G. Þorsteinssonar.

Myndin er afsprengi íslenska
kvikmyndavorsins, en hún var
fyrst í röð nýrra íslenskra kvik-
mynda. Kvikmyndasjóður Íslands,
undir stjórn Knúts Hallssonar,
studdi nær einn við innlenda kvik-
myndagerð á þessum árum, enda
erlent fjármagn af skornum
skammti. Sjóðurinn var smár að
vöxtum en þó voru gerðar um þrjár
til fjórar myndir á ári, ekki síst
fyrir bjartsýni framleiðenda og
mikinn áhuga þjóðarinnar. ■

Fjölskyldumiðstöðin sem var til
húsa í Heilsuverndarstöð Reykja-
víkur er nú flutt í Sjónarhól á
Háaleitisbraut 13 og er þar á
þriðju hæð til hægri. Á vegum
miðstöðvarinnar er veitt sérhæfð
fjölskylduráðgjöf sem meðal ann-
ars lítur að samskiptum innan
fjölskyldna.

Markmið Fjölskyldumiðstöðv-
ar er að aðstoða og styðja fjöl-
skyldur sem eiga í ýmsum vanda,
svo sem vegna vímuefna, sam-
skiptaörðugleika, vegna þverr-
andi námsáhuga barna eða vegna
barna sem sýna andfélagslega
hegðun af einhverju tagi. Þá er
þjónustan einnig ætluð fjölskyld-
um ofvirkra og fatlaðra barna. 

Starf Fjölskyldumiðstöðvar fer
fram með viðtölum og hópastarfi
sem miðar að því að gera fjöl-
skyldur hæfari til að takast á við
uppeldishlutverk sitt og foreldra
betur í stakk búna til að bregðast
við aðsteðjandi vanda barna
sinna. Frekari upplýsingar um
starfsemina eru að finna á heima-
síðu miðstöðvarinnar, barni-

vanda.is, en að Fjölskyldumiðstöð
standa Félagsþjónustan í Reykja-
vík, heilbrigðis- og trygginga-
málaráðuneytið, félagsmálaráðu-
neytið og Reykjavíkurdeild Rauða
kross Íslands. 

Sjónarhóll er ráðgjafarmiðstöð
fyrir fjölskyldur barna með sér-
þarfir og rekinn af sjálfseignar-
stofnuninni Í góðum höndum. ■

Fjölskyldumiðstöðin
komin í Sjónarhól

SJÓNARHÓLL OPNAÐUR Jón Kristjáns-
son heilbrigðisráðherra, Ólafur Ragnar
Grímsson, forseti Íslands, og Dorrit
Moussaieff forsetafrú við opnunarhátíð
Sjónarhóls um miðjan nóvember síðastlið-
inn.
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Við skiljum ekki...

... hvernig Viggó Sigurðsson landsliðsþjálfari fékk það út eftir leikinn gegn Tékkum
að dómararnir hefðu í raun og veru séð til þess að Tékkar náðu jafntefli með
vafasömum dómum þeim í hag á lokamínútu leiksins á sunnudaginn. Ísland vann
þrátt fyrir allt upp níu marka forystu Tékkanna á síðustu átján mínútum leiksins.

„Annars voru leikmenn með brúnt í
brók allan fyrri hálfleikinn og biðu
afhroð.“

Gamla handboltakempan Sigurður Sveinsson hitti naglann á 
höfuðið í DV í gær þegar hann fór yfir leik Íslands og Tékklands.sport@frettabladid.is

LEIKIR GÆRDAGSINS

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

22 23 24 25 26 27   28
Þriðjudagur

JANÚAR

HM Í HANDBOLTA Íslenska hand-
boltalandsliðið spilar sinn annan
leik á HM í Túnis í dag og and-
stæðingarnir að þessu sinni eru
Slóvenar. Þeir nældu í silfurverð-
laun á EM fyrir ári síðan en eftir
það mót hefur byrjað að halla
undan fæti.

Þeir voru slakari en við á
Ólympíuleikunum í sumar og leik-
urinn gegn Slóveníu var einmitt
eini „alvöru“ leikurinn sem lands-
liðið vann í Aþenu. Rétt eins og Ís-
lendingar skiptu Slóvenar um
þjálfara eftir ÓL. Þessi nýi þjálf-
ari á erfitt verkefni fyrir höndum
hér í Túnis því hann vantar þrjá
lykilmenn í liðið. 

Stórskyttan Renato Vugrinec
gaf ekki kost á sér í liðið, eigin-
kona Ales Pajovic á von á barni og
hann varð því eftir heima og Rom-
an Pungartnik er meiddur. Svo
eru nokkrir fastamenn frá síðustu
árum einnig fjarri góðu gamni að
þessu sinni.

Þrátt fyrir þessi afföll eru
Slóvenar með hörkulið. Þeir eiga
góðan markvörð, Dusan Popdec-
an; Vid Kavticnik er ekki mikið
síðri en Vugrinec og Uros Zorman
er betri en Pajovic að margra
mati. Svo státa þeir af einni bestu
skyttu heims, Sergei Rutenka. Sá
hefur reynst okkur erfiður ljár í
þúfu síðustu ár og skoraði vel yfir
tíu mörk gegn okkur í Aþenu. 

Slóvenska liðið er gríðarlega
jafnt og liðsheildin er afar sterk.
Helsta vandamál liðsins er
hugarfarið. Leikmenn eiga það til
að brotna við mótlæti og eru oftar
en ekki stemningslausir þegar þeir
leika utan heimalandsins. Kollegar
mínir frá Slóveníu hafa ekki sér-
staka trú á sínum mönnum og nýja
þjálfaranum, sem þeir segja að eyði
meiri tíma í að funda en að æfa.

Það að komast upp úr riðlinum
er sigur í huga Slóvena. Þótt ís-
lenska liðið sé mun meira breytt
en það slóvenska gera slóvensku

blaðamennirnir ekki ráð fyrir því
að leggi okkur að velli. 

Hvað sem þeim vangaveltum
líður er ljóst að íslenska liðið
verður að spila mun betur gegn
Slóvenum en það gerði fyrstu 45
mínúturnar gegn Tékkum. Lykill-
inn að því að sigra Slóvena er að
byrja vel og brjóta þá strax niður.
Ef það gengur ekki gætum við
lent í verulegum vandræðum.

henry@frettabladid.is

ÓLAFUR STEFÁNSSON STÖÐVAÐUR
Ólafur Stefánsson sést hér reyna að brjóta
sterka vörn Slóvena á bak aftur í leik lið-
anna á Evrópumótinu í Slóveníu fyrir ári.

Slóvenar eru brothættir
Margir lykilmenn eru fjarri góðu gamni í slóvenska liðinu sem mætir því ís-
lenska í B-riðli HM í Túnis í kvöld.

■ ■ LEIKIR
� 19.15 KR og Haukar eigast við í

DHL-höllinni í körfuknattleik kvenna.

■ ■ SJÓNVARP
� 17.45 Olíssport á Sýn. 

� 18.30 HM í handbolta á RÚV. 

� 19.00 The World Football Show
á Sýn. Fótbolti um víða veröld. 

� 19.10 HM í handbolta á RÚV.
Bein útsending frá viðureign Íslands
og Slóveníu.

� 19.30 Enski boltinn á Sýn.
Watford gegn Liverpool.

� 22.00 Olíssport á Sýn. 

� 23.15 World Supercross á Sýn.

HM í handbolta í Túnis

C-RIÐILL
ÁSTRALÍA–SPÁNN 19–51
JAPAN–KRÓATÍA 25–34
ARGENTÍNA–SVÍÞJÓÐ 23–30

STAÐAN Í C-RIÐLINUM
SPÁNN 2 2 0 0 92–41 4
Svíþjóð 2 2 0 0 79–39 4
KRÓATÍA 2 2 0 0 70–48 4
Argentína 2 0 0 2 46–66 0
JAPAN 2 0 0 2 47–75 0
Ástralía 2 0 0 2 35–100 0

D-RIÐILL
EGYPTALAND–SERBÍA/SVARTFJ. 24–22
BRASILÍA–ÞÝSKALAND 23–30
KATAR–NOREGUR 22–33

STAÐAN Í D-RIÐLINUM
NOREGUR 2 2 0 0 67–34 4
Þýskaland 2 2 0 0 58–48 4
EGYPTALAND 2 1 0 1 49–50 2
Serbía/Svartf. 2 1 0 1 56–50 2
KATAR 2 0 0 2 48–67 0
Brasilía 2 0 0 2 35–64 0

Enska úrvalsdeildin
BLACKBURN–BOLTON 0–1
0–1 El-Hadji Diouf (77.).

STAÐAN
CHELSEA 24 19 4 1 48–8 61
ARSENAL 24 15 6 3 53–25 51
MAN. UTD 24 14 8 2 37–14 50
EVERTON 24 13 5 6 28–25 44
LIVERPOOL 24 11 4 9 36–25 37
MIDDLESB. 24 10 7 7 39–33 37
CHARLTON 24 11 4 9 28–33 37
TOTTENH. 24 9 6 9 29–26 33
BOLTON 24 9 6 9 31–31 30
MAN. CITY 24 8 7 9 30–26 31
A. VILLA 24 8 7 9 27–29 31
NEWCASTLE 24 7 8 9 35–41 29
FULHAM 24 8 4 12 31–40 28

Hvað viltu verða þegar 
þú ert orðin(n) “stór”?
Námskeið sem fjallar um hvernig við nálgumst
óskir okkar og væntingar og njótum lífsins með
því að hlusta á innri rödd.

Námskeiðið verður haldið í safnaðarheimili Neskirkju
föstudaginn 28. janúar kl: 20-22 og laugardaginn 29.
janúar kl: 10-12 og 13-17 alls 8 stundir og er byggt á
fyrirlestrum og verklegum æfingum. Verð 16.000.- krónur.

Kennarar eru Dr. Árelía Eydís Guðmundsdóttir og sr.
Petrína Mjöll Jóhannesdóttir.

Upplýsingar og skráning í síma 660-0741 (Árelía) 
og 690-0775 (Petrína) milli kl. 10:00 og 14:00.

Það voru margir samverkandi þætt-
ir sem gerðu það að verkum að ís-
lenska liðið náði ævintýralegu jafntefli
gegn Tékkum á sunnudag. Þrír leik-
menn lögðu þar ansi þung lóð á vogar-
skálarnar en allir voru þeir spurningar-
merki fyrir mótið og satt að segja var
ekki búist við miklu af þeim enda allir
óreyndir landsliðsmenn að spila á sínu
fyrsta stórmóti.

Þeir heita Markús Máni Michaels-

son, Vignir Svavarsson og Arnór Atla-
son. Markús Máni varð vinstri skytta
númer eitt í landsliðinu þegar Jaliesky
Garcia Padron var hent úr hópnum.
Garcia spilaði á köflum ágætlega með
liðinu en skotnýting hans var oftar en
ekki glæpsamlega léleg og skynsamur
sóknarmaður er Garcia ekki heldur.

Því var ákaflega gaman á sunnudag
að fylgjast með innkomu Markúsar,
sem aðeins klúðraði einu skoti og
skoraði flott mörk, mörg hver á mikil-
vægum augnablikum. Hann valdi skot
sín vandlega, var yfirvegaður og skaut
ekki bara til þess að skjóta. Sannarlega
frábær innkoma og vonandi að Markús
haldi uppteknum hætti.

Innkoma Arnórs hafði líka mjög já-
kvæð áhrif á sóknarleikinn. Arnór lét
boltann ganga hratt og vel og var þar
að auki ákaflega áræðinn og óhrædd-

ur. Arnór er afbragðs gegnumbrots-
maður og ljóst að hann hefur tekið
miklum framförum undir stjórn Alfreðs
Gíslasonar. 

Þar að auki var allur annar bragur á
sóknarleiknum með Arnór á miðjunni
og Viggó getur vart annað en látið
strákinn byrja gegn Slóvenum því ekki
var Dagur Sigurðsson að gera merki-
lega hluti.

Síðastur en langt frá því að vera
sístur er Vignir Svavarsson. Frammi-
staða hans í vörninni í síðari hálfleik
var stórbrotin. Hann var límið sem hélt
vörninni saman og þar að auki var
Vignir manna duglegastur við að öskra
og rífa menn áfram. Baráttugleði og
kraftur Hafnfirðingsins sterka smitaði
svo sannarlega út frá sér og það sem
meira er, hann gerði aðra menn í
kringum sig betri.

Tríóið sem tékkaði sig inn

HENRY BIRGIR GUNNARSSON
ÍÞRÓTTAFRÉTTAMAÐUR

UTAN VALLAR
ÍSLAND MÆTTI TÉKKUM Á

HM Í HANDBOLTA Í
TÚNIS Í FYRRAKVÖLD

henry@frettabladid.is

Góður aðbúnaður á HM:

Það fer vel
um strákana
HM Í HANDBOLTA Landsliðsstrákarn-
ir geta ekki kvartað yfir aðbúnað-
inum í Túnis. Þeir búa á lúxus-
hóteli sem minnir meira á höll en
hótel, slíkt er mannvirkið. Þetta
hótel ber svo sannarlega nafn með
rentu því það heitir einfaldlega
Palace, eða Höllin. Kunnugir
segja að þetta sé glæsilegasta
hótelið í borginni en tvö önnur
landslið gista á sama hóteli –
Rússar og Kúvætar. ■

HM í handbolta í Túnis:

Furðulegt
skipulag
HM Í HANDBOLTA Skipulagið á HM í
Túnis er upp og ofan. Sumt er
mjög vel gert en annað illa eða
hreinlega ekki gert yfir höfuð. Á
leikstöðum eru aðstaða og að-
gengi áhorfenda í góðu lagi og
sömu sögu er hægt að segja af
tækniþjónustunni sem er veitt
fjölmiðlafólki. Litlu hlutirnir hafa
samt algjörlega gleymst því ekki
er hægt að kaupa mat á staðnum.
Þess í stað er veglega veitt í
leikléi en maturinn tekinn jafnóð-
um þegar leikurinn byrjar á ný.
Rútur sem eiga að fara frá einum
stað yfir á annan fara aldrei á
réttum tíma og geta jafnvel tekið
upp á því að fara yfir á önnur
hótel og bíða þar í klukkutíma.
Útskýringarnar eru síðan engar
og engir tveir gefa sama svarið.
Svona er í raun hægt að telja lengi
en vonandi tekst Túnisbúum að
laga það sem vantar á næstu
dögum. ■

H M  Í  H A N D B O L T A

T Ú N I S

FLOTT OG FÍNT Hótelin í Túnis eru
ekkert slor eins og sést á þessari mynd.

Áhyggjur af hryðjuverkum á HM í handbolta:

Öryggisgæsla, eða hvað?
HM Í HANDBOLTA Túnisbúar hafa
nokkrar áhyggjur af hryðjuverk-
um á HM og það er gríðarlegur
fjöldi manna sem sér um öryggis-
gæslu. Hvert sem litið er sjást
einkennisklæddir lögreglumenn,
flestir gráir fyrir járnum. 

Sama á við um hótel liðanna og
blaðamanna; þar eru öryggisverð-
ir á hverju strái og liðin fá lög-
reglufylgd á völlinn. Svo virðist
sem þessi öryggisgæsla sé meiri
sýndarmennska en alvara því
flestir þeir sem sinna öryggistörf-

um sýna litla viðleitni í því að
sinna starfi sínu. 

Þeir sem eiga að athuga bíla á
viðkvæmum svæðum veifa öllum
framhjá án athugasemda og
mennirnir í málmleitarhliðunum
gáfust upp eftir fyrsta daginn og
leyfa fólki nú að labba framhjá
sér þótt hliðið láti öllum illum lát-
um.

Þeir nenna margir hverjir ekki
einu sinni að setja töskur lengur í
gegnumlýsingartækin. Þess í stað
er reykt og spjallað. ■

EKKI EINS OG Í AÞENU Túnisbúar eru
rólegri gagnvart hryðjuverkum en skipu-
leggjendur Ólympíuleikanna í Aþenu.

Þrír leikir við Slóvena 2004:
EVRÓPUMÓTIÐ Í SLÓVENÍU (22. JAN.)
SLÓVENÍA–ÍSLAND 28–34 (13–13)
Flest mörk: Ólafur Stefánsson 7/4,
Guðjón Valur Sigurðsson 6, Snorri Steinn
Guðjónsson 5, Sigfús Sigurðsson 4. 

ÓLYMPÍULEIKAR Í AÞENU (18. ÁG.)
ÍSLAND–SLÓVENÍA 30–25 (10–10)
Flest mörk: Jaliesky Garcia 7, Guðjón
Valur Sigurðsson 7, Ólafur Stefánsson
6/1, Róbert Gunnarsson 4. 

WORLD CUP Í SVÍÞJÓÐ (21. NÓV.)
ÍSLAND–SLÓVENÍA 39–34 (18–18)
Flest mörk: Róbert Gunnarsson 14/4,
Einar Hólmgeirsson 6, Markús Michaels-
son 4, Ásgeir Örn Hallgrímsson 4. 
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Ég hef ekki enn öðlast
fulla trú á mannkyninu
eftir að hafa unnið
fyrir mér sem bensín-
afgreiðslumaður á síð-

ari hluta nýliðinnar ald-
ar. Meintir „viðskipta-

vinir“ (annað orð yfir
manneskjur) hafa einkennilega ríka
tilhneigingu til þess að sýna sínar
verstu hliðar þegar þeir standa and-
spænis fólki í þjónustustörfum,
fólki sem er uppálagt, af vinnuveit-
endum sínum, að láta allt yfir sig
ganga og þar með hefur hinn al-
menni, vansæli og illa fullnægði
fýlupúki fengið skotleyfi á það. 

Á bensínstöðinni fékk maður
yfir sig gusurnar frá stjórnmála-
fólki, sjónvarpsstjörnum og alls

konar öðru liði sem grundvallar til-
veru sína á því að smjaðra fyrir al-
menningi þegar því hentar og brosa
þess á milli til þeirra sauðsvörtu af
forsíðum Séð og heyrt þar sem allir
eru svo svakalega ánægðir með sig
og glaðir yfir því að vera til.

Meðaljóninn var svo sem litlu
skárri en fræga fólkið en einhvern
veginn fannst manni honum frekar
stætt á því að kasta grímu sið-
menntaðrar manneskju á almanna-
færi og breytast í óargadýr sem er
að kafna úr frekju og sérgæsku.

Það eru markaðsöflin sem hafa
grafið svona heiftarlega undan
mennsku okkar með því að skapa
fólki svigrúm til að níðast á sjálfs-
virðingu náungans í skjóli svokall-
aðrar „þjónustu“ en síðan þjónustan

varð að markaðstæki hefur mann-
kynið færst stöðugt nær því að
verða hjörð ofdekraðra og sérhlíf-
inna aumingja. 

Halli gamli sem vann með mér
hafði lagt vegi og brýr yfir landið
þvert og endilangt og byrjað að
draga afla að landi á barnsaldri til
þess eins að sitja, á efri árum,
undir fúkyrðaflaumi flottræfla á
Glitnisbílum sem fengu ekki nógu
góða þjónustu. Það er eitthvað
sorglegt við þetta en Halli brást við
yfirganginum með því að bjóðast
til að koma heim með fólki og
vaska upp og ryksuga fyrir það.
Hann tautaði svo í hálfum hljóðum
að lífið hefði verið betra í den þeg-
ar þjónustan var bara veitt í kirkj-
um og hjá vændiskonum. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON VANN Á BENSÍNSTÖÐ OG MISSTI TRÚNA Á MANNKYNINU.

Hvar er þjónustan?

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Hvar 
eru gler-

augun
þín?

Ég braut 
þau! Þau 

gerðu ekki
gagn!

Ég trúi 
því vel! 
Þú leist 

út eins og
fífl með 

gleraugun!

Segðu maður!
En læknirinn

segir að 
ég þurfi að 
fá mér ný

gleraugu eða
kaupa mér

linsur!

Það er
gott. 

Ertu búinn
að fá 

þér augn-
linsur?

Ekki 
ennþá.

...Heeey!

Takk!

Slegið!Við borgum
19.500. 

Jæja, hvað 
viltu fá fyrir
rúgbrauðið?

En reynið 
að lækka 

verðið, ekki
borga það 
sem hann 
setur upp.

Þetta er 
ykkar ákvörð-
un drengir. 
Þið verðið að

ræða við
manninn.

Svo þú fylgdist
með Dollý í 

skólanum í dag –
lærðir þú 
eitthvað?

Jabb!

Ég er
ánægður
með að 
vera 

köttur!

Búmm! !#@%$!!
Blótsyrði og rokk og ról
eru einu hlutirnir sem
njóta sín best í fullum
styrk.

Leyfðu 
kónginum 
að líta á 
vöruna!

Tuttugu
þúsund
krónur.
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■ KVIKMYNDIR

Það sem brennur einna mest á þeim
sem hafa atvinnu af hestamennsku
er hvernig á að markaðssetja það
sem til sölu er: Hvernig á ég að láta
vita af því að ég sé mjög góður og
samviskusamur tamningamaður?
Að ég sé með pottþétt hross til sölu?
Og sem reiðkennari sé ég alveg sér
á parti? Reynslan hefur sýnt að
einna áhrifaríkasta markaðssetn-
ingin fyrir atvinnumann í hesta-
mennsku er að ná árangri í keppni
og vera framarlega á sýningum.
Þeir sem hafa kunnað að notfæra
sér slíkan árangur hafa komið ár
sinni vel fyrir borð og njóta ávaxt-
anna af því. Má þar nefna kappa
eins og Sigurbjörn Bárðarson og
Gunnar Arnarson.

En það að komast í sviðsljósið
er ekki eina leiðin til að ná fót-
festu. Við þekkjum allnokkra aðila
sem kjósa að láta lítið á sér bera en
hafa nóg að gera; sem tamninga-
menn, hestasölumenn eða reið-
kennarar, t.d. Magnús Svavarsson
á Blesastöðum, Gunnar Ágústsson
á Galtastöðum og Sigrún Sigurðar-
dóttir, reiðkennari í Reykjavík.
Þetta er fólk sem hefur kosið að
fara eigin leiðir í kyrrþey en áunn-
ið sér orðspor með vinnusemi og
nýtur trausts fyrir verk sín. En sú
leið sem menn horfa einna mest til
í dag til að koma sér á framfæri er
netið. Ótal heimasíður um hesta,
hrossabú og hestamennsku hafa
sprottið fram á skjáinn undanfarin
ár. Síður þessar eru æði misjafnar
að gerð og lifa mislengi. Sumar
hafa náð fótfestu og eru vel sóttar.
Er þá ekki átt við hestafréttavef-
ina þrjá: Eiðfaxa, Hesta og 847,
heldur síður einyrkjanna, stóru og
smáu, sem keppast við að ná at-
hygli fjöldans á miðli þar sem

keppinautarnir eru nánast eins og
ryk, en þó aðgreinanlegir, og þar
getur hugkvæmni og framsetning
skipt máli.

Kunningi minn í stétt mat-
reiðslumanna, sem býður upp á
margs konar vöru og þjónustu, hef-
ur verið með síðu á netinu í nokkur
ár en ekki fengið nema eina fyrir-
spurn þar í gegn þrátt fyrir að vera
með fjölda virkra leitarorða. Hann
hefur misst trúna á miðlinum. Ann-
ar kunningi í sömu stétt hefur allt
aðra sögu að segja, selur grimmt og
dásamar netið á alla kanta.

Og þannig er þetta í hesta-
mennskunni líka. Sumar síður hafa

aðdráttarafl en aðrar ekki. Hvað
það er sem skilur á milli er ekki
alltaf augljóst en það er greinilega
ekki nóg að hafa það á boðstólum
sem fólk leitar eftir, það verður að
matreiða það rétt.

Við látum fylgja hér slóðir á tvær
nýlegar heimasíður í hestamennsk-
unni, sem eru hvor með sínu yfir-
bragði, annars vegar frá keppnis-
fólki úr höfuðborginni, Hinriki
Bragasyni og Huldu Gústafsdóttur:
www.hestvit.is og hins vegar frá
bændum í dreifbýlinu, Jóhanni B.
Magnússyni og Guðnýju Helgu
Björnsdóttur á Bessastöðum í Húna-
þingi: www.simnet.is/bessast/.■

JENS EINARSSON FJALLAR UM HESTA OG HESTAMENNSKU

Á HESTBAKI

Að koma sér á netið

Þ að verður mikið um dýrðir á
Iceland Film Festival 2005
sem hefst 7. apríl en í gær

var tilkynnt um sex myndir sem
verða á dagskrá hátíðarinnar. Þar
leynist hvert trompið á fætur
öðru í afskaplega fjölbreyttu úr-
vali mynda úr ólíkum áttum og
heimshornum. Myndirnar hafa
allar vakið mikla athygli, ekki síst
fyrir bersögli og harkaleg tök á
viðkvæmum málum þannig að það
er óhætt að segja að það verði

boðið upp á eldfimt efni á hátíð-
inni. Það eru myndirnar Beautiful
Boxer, Downfall, House of Flying
Daggers, I Heart Huckabees,
Maria Full of Grace og 9 Songs
sem hafa bæst við þetta glæsilega
úrval en áður var búið að bóka
Mala educación, nýjustu mynd
spænska leikstjórans Pedro
Almodóvar, Ett Hål i mitt hjärta
eftir Svíann Lukas Moodysson og
gamanmyndina Garden State
eftir Zach Braff. ■

Hjartaknúsarinn Colin Farrell
telur að hjónaband hans sem fór í
vaskinn fyrir nokkrum árum
valdi því að hann hugsi sig
tvisvar um áður en hann stofni til
alvarlegs sambands.

Farrell var kvæntur leikkon-
unni Amelia Warner í fjóra mán-
uði árið 2001 en hefur ekki verið
í nánu sambandi síðan. „Ég hlýt
að eiga við vandamál að stríða.
Síðasta samband mitt var þegar
ég var kvæntur í fjóra mánuði.
Kannski hefur það haft meiri
áhrif á mig en ég hef hingað til

talið,“ sagði
F a r r e l l ,
sem er
28 ára. „Ég
er ekkert
h r æ d d u r
við að verða
ástfanginn.
Það er
vandamálið .
Ég verð ást-
fanginn allt of
auðveld-
lega.“ ■

Á NETINU Knapinn Hinrik Bragason og Skemill eru komnir á netið.

COLIN FARRELL Írski hjartaknúsarinn
var kvæntur í fjóra mánuði árið 2001.

Vill ekki alvarlegt samband

HOUSE OF FLYING DAGGERS Þessi magnaða kínverska mynd hefur farið sigurför um
heiminn og ratar til Íslands í apríl þar sem hún verður sýnd með öðrum úrvalsmyndum á
Iceland Film Festival 2005.

Hátíð umdeildra mynda

Beautiful Boxer eftir Ekachai Uekrongtham er frá Taílandi. Myndin
byggir á sönnum atburðum og fjallar um frægan sparkboxara sem
sigraði alla andstæðinga sína í Taílandi og Japan og barðist alla leið á
toppinn – til þess að eiga fyrir kynskiptiaðgerð.

Þýska myndin Downfall eftir Oliver Hirschbiege, sem gerði síðast
hina mögnuðu mynd „Das Experiment“, er leikin mynd um Hitler.
Hún hefur vakið mikil viðbrögð fyrir það að sýna Hitler sem raun-
verulega og flókna manneskju. Gagnrýnendur eru sammála um að
aldrei áður hafi persónu Hitlers, sem og síðustu ævidögunum, verið
gerð jafn góð skil. 

Kínverska myndin House of Flying Daggers eftir Yimou Zhang, leik-
stjóra Hero, er epísk bardagamynd og ástarsaga sem keppti um
Gullpálmann í Cannes, var valin besta erlenda mynd síðasta árs af
gagnrýnendum í Los Angeles og í Boston. Myndin var einnig tilnefnd
sem besta erlenda myndin á Golden Globe og Evrópsku kvikmynda-
verðlaununum og hlaut 9 tilnefningar til bresku BAFTA verðlaun-
anna, þ.á.m. sem besta erlenda myndin og og fyrir bestu leikkonu árs-
ins.

Bandaríska gamanmyndin I Heart Huckabees er eftir David O.
Russell sem vakti fyrst athygli á með Spanking the Monkey árið 1994,
fylgdi henni eftir með Flirting with Disaster og festi sig í sessi með
Three Kings. Í þessari nýju mynd hefur hann fengið til sín mikinn
stjörnufans: Jason Schwartzman, Mark Wahlberg, Dustin Hoffman,
Lily Tomlin, Jude Law, Naomi Watts og Isabelle Huppert.

Maria Full of Grace segir frá Maríu, lífsglaðri unglingsstúlku sem býr
með þremur ættliðum í litlu húsi í Kólumbíu. Freistandi boð um skjót-
an gróða og spennandi ferðalög umturnar lífi hennar. Það sem átti að
vera auðvelt verkefni breytist í martröð þegar henni er fyrirvaralaust
kastað í harða undirheima eiturlyfjanna. Myndin er eftir Joshua Mar-
ston sem þykir með efnilegustu ungleikstjórunum um þessar mundir.

9 Songs eftir Michael Winterbottom er sjálfsagt ein umdeildasta
myndin sem boðið verður upp á á hátíðinni en það má segja að hér sé
í fyrsta sinn komin klámmynd frá alvöru leikstjóra með alvöru leikur-
um. Winterbottom fer iðulega ótroðnar slóðir en hann á að baki mynd-
ir á borð við 24 Hour Party People, Welcome to Sarajevo og Jude. Hér
brýtur hann blað í kvikmyndasögunni þar sem aldrei áður hefur verið
sýnt jafn mikið af raunverulegum kynlífsathöfnum á hvíta tjaldinu, í
það minnsta ekki í mynd sem ætluð er til almennrar dreifingar eftir
virtan leikstjóra með lærðum leikurum. 

Myndin er einföld, kostaði lítið sem ekkert og tökuliðið taldi þrjá að
meðtöldum Winterbottom, sem tók hana upp án handrits. Strákur og
stelpa hittast og stunda kynlíf alla myndina, milli þess sem þau
skreppa á klúbba til að fylgjast með vinsælustu hljómsveitum Bret-
lands koma fram.
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Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10     

Sýnd kl. 3.45, 6, 8.15 og 10.30

Sýnd kl. 10.30
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 6Sýnd kl. 4, 6.15 & 8.30

Kl. 3.45 og 6 m/ísl. tali
kl. 3.45, 6, 8.15 & 10.30 m/ens. tali

Hjartans mál
(Le coeur des

hommes)

Sýnd kl. 6

Grjóthaltu kjafti
(Tais Toi) Ísl. texti
Sýnd kl. 8 og 10

Einkadætur
(Filles Uniques) 
Sýnd kl. 10.30

Yfir 32.000 gestir
HHHHHH
ÓHT - Rás 2

HHHHHH
HL - MBL

HHHHHH
SV - MBL

Sýnd kl. 3.35 og 5.45

Sýnd kl. 3.45, 5.50, 8 og 10.15   b.i. 10 

Sýnd kl. 8 og 10.15

Tilnefnd til 5 Golden
Globe verðlauna
þ.á.m. besta mynd,
leikstjóri og leikari í
aðalhlutverki.

Tilnefnd til 5 Golden
Globe verðlauna
þ.á.m. besta mynd,
leikstjóri og leikari í
aðalhlutverki.

HHH HHH NMJ
Kvikmyndir.com

Sýnd kl. 5.45 & 9

Sýnd kl. 5.30 & 8  Ísl. texti HHHHHHHH SV Mbl
„Ein snjallasta mynd
ársins...  Ógleymanleg...
ljúf kvikmyndaperla."

Sýnd kl. 5.20, 8 og 10.40  B.i. 14 ára
Sýnd í LÚXUS kl. 5.20, 8 og 10.40

Sýnd kl. 6, 8.30 og 10.10          b.i. 14
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 8.30

Epísk stórmynd sem fólk verður að sjá.
Frá leikstjóranum Oliver Stone.

Stórstjarnan Nicole Kidman var tilnefnd til Golden
Globe verðlaunanna fyrir leik sinn í myndinni

Frá leikstjóra About
Schmidt kemur ein
athyglisverðasta mynd
ársins.

Skyldu-
áhorf fyrir
bíófólk,
ekki
spurning!"

Hlaut tvenn
Golden Globe
verðlaun
Besta
myndin
Besta
handritið

Epísk stórmynd sem fólk verður að sjá.
Frá leikstjóranum Oliver Stone.

BRIDGET JONES - THE EDGE OF REAS... kl. 5.50

THE INCREDIBLES kl. 6              ísl. tal

SÝND kl. 8 og 10.15           

Langa trúlofunin

Sýnd kl. 8.10 og10

HHHHHH „Frumleg og úthugsuð... pers-
ónur eru skýrar og forvitnilegar... jafn-
hrollvekjandi og sannleikurinn sem felst í 
myndinni... Sisto er mjög sannfærandi í
aðalhlutverkinu." HL MBL

HHHHHH
HL MBL

HHHh HHHh T.V
Kvikmyndir.is

HHHHHHHH Ian Nathan/EMIan Nathan/EMPPIIRREE

HHHhHHHh
KKvikmyndirvikmyndir.is.is

HHHHHHHH Ian Nathan/EMIan Nathan/EMPPIIRREE

HHHhHHHh
KKvikmyndirvikmyndir.is.is

HHHHHH ...þegar hugsað er til myndar-
innar í heild,er hún auðvitað ekkert
annað en snilld" JJHHH/kvikmyndirH/kvikmyndir.com.com

FAÐIR VOR
fös. 4. feb. kl. 20.00
sun. 13. feb. kl. 20.00
sun. 20. feb. kl. 20.00
Sýningum fer fækkandi

fös. 21. jan  kl. 20.00
lau. 29. jan. kl. 20.00

Sýningum fer fækkandi

TENÓRINN

Síðustu sýningar

Fös. 4. feb. kl. 20 örfá sæti

Sun. 13. feb. kl. 20

Sun. 20. feb. kl. 20 örfá sæti

2. sýning 13.feb. kl. 19.00 – 3. sýning 18.feb. kl 20.00
4. sýning 20. feb. kl. 19.00 – 5. sýning 25. febrúar kl. 20.00
6. sýning 27. febrúar kl. 19.00 – 7. sýning 4. mars kl. 20.00
8. sýning 6. mars kl. 19.00 – 9. sýning 12. mars kl. 19.00

Miðasala á netinu: www. opera.is

Miðasalan er opin kl. 14-18 virka daga, kl. 13-18 lau. og sun. og fram að sýningu sýningardaga. Símasala kl. 10-18 virka daga.

Banki allra landsmanna

Frumsýning 11. febrúar kl. 20 – UPPSELT

■ ■ KVIKMYNDIR
� 20.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir

myndina Andrei Rublyov frá árinu
1969 eftir rússneska kvikmyndagerð-
armanninn Andrei Tarkofskí. Myndin
er þriðja og síðasta kvikmyndin sem
rithöfundurinn Thor Vilkjálmsson
valdi.

■ ■ FYRIRLESTRAR
� 12.00 Kristján Guy Burgess,

stjórnmálafræðingur og blaðamaður,
fjallar um alþjóðlegt átak gegn spill-
ingu á vegum samtakanna Trans-
parency International í fyrirlestri á
Lögfræðitorgi Háskólans á Akureyri í
stofu 102, Sólborg við Norðurslóð.

� 12.05 Hallfríður Þórarinsdóttir
mannfræðingur flytur erindi sem
hún nefnir „Mál valdsins - vald máls-
ins“ á hádegisfundi Sagnfræðingafé-
lagsins í Norræna húsinu. 

� 17.00 Þýski iðnhönnuðurinn Nicola
Stattmann fjallar um ný efni og
möguleika sem þau opna fyrir hönn-
un og nýsköpun í fyrirlestri í Lista-
safni Reykjavíkur, Hafnarhúsinu.

hvar@frettabladid.is

Hvítur drengur á leiðinni
Áttunda hljóðversplata Beck
nefnist Guero, sem þýðir Hvítur
drengur á spænsku. Platan kem-
ur út 29. mars. Síðasta plata
Beck, Sea Change, kom út 2002
og var afar róleg. Nýja platan er
aftur á móti mun hressari og
kemur Jack White, söngvari The
White Stripes, meðal annars við
sögu í einu lagi.

„Ég hef unnið við hana í
nokkurn tíma,“ sagði Beck um
plötuna. „En ég ákvað að gera
Sea Change fyrst. Mig hefur
lengi langað að gera plötu með
hávaðasömum gítarleik.“ 

Ekki þurfa aðdáendur þó að
bíða lengi eftir að heyra fyrsta
lagið því fyrsta smáskífan, E-
Pro, mun heyrast í útvarpi í
næsta mánuði. Hluti plötunnar
hefur lekið á netið en útgáfunni
mun samt sem áður ekki verða
flýtt. Lagalistinn hefur verið op-
inberaður og á honum er að
finna lög eins og Black Tam-

bourine, Que Onda Guero,
Scarecrow, Rental Car og
Emergency Exit. Beck kom síð-

ast fram á styrktartónleikum
fyrir fórnarlömb hamfaranna í
Asíu í síðustu viku. ■

BECK Tónlistarmaðurinn Beck gefur út nýja plötu á næstunni.

■ TÓNLIST

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 
10-18 mánudaga og þriðjudaga,

10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

Miðasölusími 568 8000
midasala@borgarleikhus.is

Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

LEIKHÚSVEISLA FYRIR HÓPA

- UPPSKRIFT AÐ SKEMMTILEGU KVÖLDI - 
Kl 18:00 Gleðistund í forsal - veitingasalan opin

Kl 18:30 Kynnisferð um leikhúsið
- kynning á verki kvöldsins

Kl 19:00 Matseðill kvöldsins
Kl 20:00 Leiksýning kvöldsins

NÆRING FYRIR SÁL OG LÍKAMA - BÓKIÐ Í TÍMA

STÓRA SVIÐ

HÍBÝLI VINDANNA 
leikgerð Bjarna Jónssonar á vesturfara-
sögu Böðvars Guðmundssonar
Fim 27/1 kl 20, 
Lau 29/1 kl 20 - UPPSELT
Su 30/1 kl 20 - UPPSELT
Lau 5/2 kl. 20 - UPPSELT, Sun 6/2  kl 20,
Fi 10/2 kl 20 - UPPSELT,
Fö 11/2 kl 20 - UPPSELT,
Lau 12/2 kl 20 - UPPSELT, Fi 17/2 kl 20, 
Fö 18/2 kl 20 - UPPSELT, Lau 19/2 kl 20 

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau
Fö 28/1 kl 20, Fö 4/2 kl 20, Su 13/2 kl 20

LÍNA LANGSOKKUR 
e. Astrid Lindgren
Su 30/1 kl 14, 
Su 6/2 kl 14, Su 13/2 kl 14 Síðustu sýningar

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ

BELGÍSKA KONGÓ 
e. Braga Ólafsson, Gríman fyrir besta leik í
aðalhlutverki
Su 30/1 kl 20
Lau 5/2 kl 20 - UPPSELT,
Lau 12/2 kl 20, Su 13/2 kl 20 
Sýningum lýkur í febrúar

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA. Lau 29/1 kl 20, Su 6/2 kl 20,
Fö 11/2 kl 20  Ath: Miðaverð kr. 1.500

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Fö 4/2 kl 20, Su 13/2 kl 20

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR

eftir Agnar Jón Egilsson. Í samstarfi við TÓBÍAS.

Fi 27/1 kl 20, Su 30/1 kl 20, Fi 3/2 kl 20, 

Lau 5/2 kl 20

BOUGEZ PAS BOUGER
Frönsk - japönsk nýsirkussýning

Lau 29/1 kl 20 - kr. 2.100
Aðeins þessi eina sýning

Börn 12 ára og yngri fá frítt 
í Borgarleikhúsið í fylgd

fullorðinna
- gildir ekki á barnasýningar
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Sýnd kl. 6                      Ísl. tal

Sýnd kl. 6, 8 og 10 Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20        b.i. 16Ein vinsælasta myndin 
í USA í 4 vikur samfleytt.
Ein vinsælasta myndin 
í USA í 4 vikur samfleytt. Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20            

Sýnd kl. 10                                  b.i. 16 

Sýnd kl. 6 og 8                           b.i. 10 

Tilnefnd til 5 Golden
Globe verðlauna
þ.á.m. besta mynd,
leikstjóri og leikari í
aðalhlutverki.

Einstök mynd um
höfund hinnar sígildu
sögu um Pétur Pan.

HHH HHH NMJ
Kvikmyndir.com

HHHHHH
SV - MBL HHHHHHHH SV Mbl

„Ein snjallasta mynd ársins...
Ógleymanleg... ljúf kvikmyndaperla."

Sýnd kl. 10.10           b.i. 16Sýnd kl. 6, 8 og 10                         

Sýnd kl. 5.20, 8 og 10.40    B.i. 14 ára  

Epísk stórmynd sem fólk verður að sjá.
Frá leikstjóranum Oliver Stone.

Stórstjarnan Nicole Kidman var tilnefnd
til Golden Globe verðlaunanna fyrir leik

sinn í myndinni

Frá leikstjóra About
Schmidt kemur ein
athyglisverðasta mynd
ársins.

Hlaut tvenn
Golden Globe
verðlaun
Besta
myndin
Besta
handritið

Dómnefndarverðlaunin
í Cannes
Valin besta erlenda
myndin í Bretlandi
Myndin sem Quentin
Tarantino elskar!

HHHHHHHH HJ - MBL
HHHHHHHH ÓÖH - DV
HHHHHHHH Kvikmyndir.com

HHHhHHHh
kvikmyndir.com

HHHHHH
DV

HHHHHHHHHH
Mbl

Yfir 32.000 gestirSýnd kl. 5.45 m/ísl. tali             

Sýnd kl. 6, 8 og 10           b.i. 14 Sýnd kl. 6, 8.15 og 10.30

Tilnefnd til 5 Golden
Globe verðlauna
þ.á.m. besta mynd,
leikstjóri og leikari í
aðalhlutverki.

Skyldu-
áhorf fyrir
bíófólk,
ekki
spurning!"

HHHh HHHh T.V
Kvikmyndir.is

HHHHHHHH Ian Nathan/EMIan Nathan/EMPPIIRREE

HHHhHHHh
KKvikmyndirvikmyndir.is.is HHHHHH ...þegar hugsað er til myndar-

innar í heild,er hún auðvitað ekkert
annað en snilld" JJHHH/kvikmyndirH/kvikmyndir.com.com

Miðaverð 400 kr.

Tónleikaferð í lok mars

Konungur spjallþáttanna látinn
Spjallþáttastjórnandinn fyrrver-
andi Johnny Carson lést á sunnu-
dagsmorgun eftir þriggja ára
veikindi. Hann var 79 ára. Car-
son sló í gegn árið 1962 þegar
hann tók við stjórn þáttarins The
Tonight Show á NBC-sjónvarps-
stöðinni.

Eftir þriggja áratuga starf
hætti hann með þáttinn og dró
sig alfarið í hlé frá fjölmiðlum.
Við starfi hans tók Jay Leno, sem
hefur verið með kvöldþáttinn all-
ar götur síðan. 

Carson var ákaflega vinsæll
spjallþáttastjórnandi og átti auð-
velt með að létta lund Banda-
ríkjamanna með gamansemi
sinni. Einnig þótti hann einlægur
og var ófeiminn við að gera grín
að sjálfum sér og eigin breysk-
leika, en ýmislegt gekk á hjá
honum í einkalífinu. Kvæntist
hann meðal annars þrisvar sinn-
um. Þrátt fyrir að Carson hafi
horfið af skjánum fyrir þrettán
árum er hann Bandaríkja-
mönnum enn í fersku minni sem
konungur spjallþáttanna.

„Allir okkar sem komu á sjón-
arsviðið á eftir honum eru bara
hermikrákur. Við munum aldrei
sjá neinn líkan honum aftur,“
sagði David Letterman, stjórn-
andi kvöldþáttar CBS-sjónvarps-
stöðvarinnar. George W. Bush
Bandaríkjaforseti sér einnig á
eftir Carson og lýsir honum sem
„traustum og upplífgandi náunga
sem öll heimili í Bandaríkjunum
horfðu á í þrjá áratugi. Skopskyn
hans og innsæi fékk Bandaríkja-
menn bæði til að skella upp úr og
hugsa. Hann hafði líka mikil
áhrif á bandarískan lífsstíl og
afþreyingu.“

Aðstoðarmaður Carsons, Ed
McMahon, kynnti hann á svið
fyrir hvern einasta þátt með mikl-
um látum. Setningin „Heeeeeere’s
Johnny!“ hefur þannig lifað vel og
lengi í minningu Bandaríkja-

manna í gegnum árin.
„Enginn einstaklingur hefur

haft jafn mikil áhrif á sjónvarpið
og Johnny,“ sagði eftirmaður
hans, Jay Leno. „Hann var sá sem
allir litu upp til af lotningu.“ ■

■ SJÓNVARP

■ TÓNLIST

JOHNNY CARSON Johnny Carson skellir upp úr við upptökur á síðasta kvöldþætti sín-
um í maí árið 1992. 

Hljómsveitin U2 ætlar að hefja
tónleikaferð sína um heiminn til
að fylgja eftir plötunni How to
Dismantle an Atomic Bomb í
San Diego 28. mars. 

Ferðin átti upphaflega að
byrja í Miami 1. mars en öllum
tónleikum var þá frestað vegna
veikinda í fjölskyldu eins af
meðlimum sveitarinnar. U2 mun
halda rúmlega 100 tónleika víðs
vegar um heiminn til að fylgja
plötunni eftir. Rokksveitin
Kings of Leon mun hita upp
fyrir sveitina í Bandaríkjunum
fram í lok maí. Þann tíunda júní
í Brüssel heldur U2 síðan fyrstu
tónleika af þrjátíu í Evrópureisu
sinni.

„Fólk vill sjá U2 og finnst það
verða hluti af einhverju sér-
stöku,“ sagði trommarinn Larry

Mullen Jr. „Fólk tengist U2 á
óvenjulegan hátt. Það treystir
hljómsveitinni og trúir á það
sem við gerum. Það er miklu
stærra en tónlistin sjálf.“

U2 er tilnefnd til þriggja
Grammy-verðlauna fyrir smá-
skífulagið Vertigo. Sveitin mun
jafnframt koma fram á hátíðinni
sem verður haldin í Los Angeles
13. febrúar. ■

Hljómsveitin Oasis er
að leggja lokahönd á

nýja plötu sem á að koma
út um miðjan maí. Að
sögn Noel Gallagher, for-
sprakka sveitarinnar, eiga
þeir félagar 66 lög á lager
en aðeins 11 til 12 fá að
hljóma á plötunni, sem
upphaflega átti að vera
tvöföld. Vinnuheiti henn-
ar er Don’t Believe The
Truth.

Leikarinn Christian Slater og eigin-
kona hans, Ryan Haddon, hafa

ákveðið að fara hvort í sína áttina, í bili
að minnsta kosti. Ástæðan ku vera sú
að Haddon vill ekki búa í
Englandi með Slater,
sem hefur farið þar
með hlutverk í leikrit-
inu One Flew Over
the Cuckoo’s Nest.
Haddon vill flytjast aft-
ur til Bandaríkjanna með
börnin þeirra tvö og
því ákváðu þau að
skilja að skiptum. 

U2 Rokksveitin U2 hefur
tónleikaferðalag sitt um

heiminn 28. mars.

FRÉTTIR AF FÓLKI



Af hverju geta íslenskir kvik-
myndagerðarmenn ekki fetað í fót-
spor þeirra dönsku og gert al-
mennilega framhaldsþætti? Þjóð-
inni er boðið upp á niðurklipptan
Myrkrahöfðingja sem er einn
mesti víkingahrollur sem ég hef
séð. Ef ég mætti ráða myndi ég
leggja niður íþróttadeildir sjón-
varpsstöðvanna og nota peningana
í að framleiða alíslenska fram-
haldsþætti. Svo mætti líka leggja
meira fé í íslenska dagskrárgerð.
Þráinn Bertelsson gæti rifjað upp
gamla takta og leikstýrt framhalds-
þáttunum og leikkonan Elva Ósk
gæti verið honum til halds og
trausts. Hún hefur reynsluna eftir
að hafa sjálf leikið í dönskum
framhaldsþáttum. Hinn sæti og

sjarmerandi leikari Friðrik Frið-
riksson gæti farið með aðalhlut-
verkið. Hann gæti leikið strokinn
og sleiktan nýútskrifaðan lögfræð-
ing sem er að leggja grunn að
framtíðinni, bæði í einkalífi og
starfi. Hann hefur tekið það að sér
að verja einn svaðalegasta kókaín-
barón landsins. Sjónvarpskokkur-
inn Jón Arnar Guðbrandsson fengi
að spreyta sig í hlutverki kókaín-
barónsins þar sem hann hefur rétta
útlitið. Það kæmi í hlut Stefáns
Karls, Björns Thors, Ívars Arnar,
Álfrúnar Örnólfs, Brynhildar Guð-
jóns og Tinnu Gunnlaugsdóttur að
leika vinina sem hanga á Rex um
helgar, spila golf og fara í Vestur-
bæjarlaugina. Kannski mættu ein-
hverjir aðrir leika vinina? Eitt er

þó víst, að tíma Friðriks væri betur
varið í íslenskum sápuóperum en
að stinga banana upp í rassinn á
Gunnari Helgasyni í stykkinu Ég
er ekki hommi sem frumsýnt var
um helgina. ■
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Slefað og sleikt í 101

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Gormur (19:26) 

SKJÁREINN

12.00 Neighbours 12.25 Í fínu formi 12.40
Fear Factor (e) 13.30 Hidden Hills (8:18) (e)
13.55 Punk'd (e) 14.20 George Lopez 3
(3:28) (e) 14.45 Married to the Kellys (8:22)
(e) 15.10 American Idol 4 16.00 Barnatími
Stöðvar 2 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í
dag

SJÓNVARPIÐ

19.10

HM í handbolta. Nú verður sýnt beint frá leik Ís-
lendinga og Slóvena á heimsmeistaramótinu í
handbolta sem fer fram í Túnis.

▼

Keppni

20.45

Las Vegas. Þáttur sem gerist í spilavíti í Las Vegas
þar sem öryggisgæslan þarf að vera í toppstandi því
spilað er um háar fjárhæðir.

▼

Drama

20.00

Blow Out. Jonathan Antin fær aðeins þrjár vikur
til að opna hárgreiðslustofu og meika það í
Beverly Hills.

▼

Raunveruleiki

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.00 Amazing Race 6 (4:15) (Kapphlaupið

mikla)
20.45 Las Vegas 2 (3:22) Myndaflokkur sem

gerist í spilaborginni Las Vegas. Háar
fjárhæðir skipta oft um hendur í borg
gleðinnar og þá er eins gott að örygg-
isgæslan sé í góðu lagi. 

21.30 Navy NCIS (23:23) (Glæpadeild sjó-
hersins) Sjóhernum er svo annt um
orðspor sitt að starfandi er sérstök
sveit sem rannsakar öll vafasöm mál
sem tengjast stofnuninni. Aðalhlut-
verkið leikur Mark Harmon.

22.15 The Wire (1:12) (Sölumenn dauðans 3)
Myndaflokkur sem gerist á strætum
Baltimore í Bandaríkjunum. Eiturlyf eru
mikið vandamál og glæpaklíkur vaða
uppi. Stranglega bönnuð börnum. 

23.10 Nip/Tuck 2 (10:16) (e) (Stranglega
bönnuð börnum) 23.55 Cold Case 2 (4:24)
(e) (Bönnuð börnum) 0.40 Fire (Bönnuð
börnum) 2.25 Fréttir og Ísland í dag 3.45 Ís-
land í bítið (e) 5.20 Tónlistarmyndbönd frá
Popp TíVí 

23.40 Myrkrahöfðinginn (3:4) 0.30 Dagskrár-
lok

18.30 HM í handbolta Hitað upp fyrir leik Ís-
lendinga og Slóvena sem hefst klukk-
an 19.10.

19.00 Fréttir og veður 
19.10 HM í handbolta Bein útsending frá

leik Íslendinga og Slóvena.
20.55 Mósaík Þáttur um listir, mannlíf og

menningarmál.
21.30 Skipstjórinn og skonnortan hans (Per-

spektiv: Skipperen og hans galeas)
Heimildarmynd um Norðmanninn Jon
Hausberg sem festi kaup á rúmlega
aldargömlu tvímöstruðu seglskipi og
gerði það upp með glæsibrag.

22.00 Tíufréttir
22.30 Ódáðaborg (4:6) (Murder City) Breskur

sakamálaflokkur. Meðal leikenda eru
Amanda Donohoe, Kris Marshall, Geff
Francis, Amber Agar, Laura Main og
Connor McIntyre. Atriði í þáttunum
eru ekki við hæfi barna. 

17.45 Guinness World Records (e) 

23.30 Law & Order (e) 0.20 Sunnudagsþátt-
urinn (e) 1.50 Óstöðvandi tónlist 

18.30 Dead Like Me (e) Komið er að því að
meta störf sálnahirðanna. 

19.30 The Simple Life 2 (e) Vinkonurnar Paris
Hilton og Nicole Richie takast í annað
sinn á við alvöru lífsins.

20.00 Blow Out Hárgreiðslumaðurinn Jon-
athan Antin fær þrjár vikur til að opna
glæsilega hárgreiðslustofu í Beverly
Hills. Antin notar sparifé sitt til að
koma stofunni á legg og fljótlega
mætir hann fyrstu hindruninni þegar
hann neyðist til að reka vini sína og
ráða rándyra verktaka. 

21.00 Innlit/útlit
22.00 Judging Amy Áhorfendur fá að sjá Amy,

Maxine, Peter og Vincent kljást við marg-
háttuð vandamál í bæði starfi og leik.

22.45 Jay Leno Jay Leno tekur á móti gestum
af öllum gerðum í sjónvarpssal og má
með sanni segja að fína og fræga
fólkið sé í áskrift að kaffisopa í settinu.

6.00 Miss Congeniality 8.00 Swept Away 10.00
Black Knight 12.00 Maid in Manhattan 14.00
Miss Congeniality 16.00 Swept Away 18.00
Black Knight 20.00 Maid in Manhattan 22.00
Captain Corelli's Mandolin (B. börnum) 0.05
Raising Arizona (B. börnum) 2.00 The Right
Temptation (Strangl. b. börnum) 4.00 Captain
Corelli's Mandolin (B. börnum)

OMEGA

14.30 Ron Phillips 15.00 Ísrael í dag 16.00
Robert Schuller 17.00 Kvöldljós 18.00 Joyce
Meyer 18.30 Fréttir á ensku 19.30 T.D. Jakes
20.00 Robert Schuller 21.00 Ron Phillips
21.30 Joyce Meyer 22.00 Dr. David Yonggi
Cho 22.30 Joyce Meyer 23.00 Fréttir frá CBN
0.00 Ísrael í dag 1.00 Nætursjónvarp

AKSJÓN

7.15 Korter 18.15 Korter 19.15 Korter 20.15
Korter 20.30 Bæjarstjórnarfundur 23.15 Kort-
er

Alíslenskar sápuóperur gætu falið í sér
spennandi verkefni fyrir leikara.
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SKY NEWS

10.00 SKY News Today 13.00 News on the Hour 17.00 Live
at Five 19.00 News on the Hour 19.30 SKY News 20.00 News
on the Hour 21.00 Nine O'clock News 21.30 SKY News 22.00
SKY News at Ten 22.30 SKY News 23.00 News on the Hour
0.30 CBS News 1.00 News on the Hour 5.30 CBS News

CNN INTERNATIONAL

8.00 Business International 9.00 Larry King 10.00 World News
10.30 World Sport 11.00 Business International 12.00 World
News Asia 13.00 World News 13.30 World Report 14.00
World News Asia 15.00 World News 15.30 World Sport 16.00
Your World Today 19.30 World Business Today 20.00 World
News Europe 20.30 World Business Today 21.00 World News
Europe 21.30 World Sport 22.00 Business International 23.00
Insight 23.30 World Sport 0.00 CNN Today 2.00 Larry King
Live 3.00 Newsnight with Aaron Brown 4.00 Insight 4.30
World Report

EUROSPORT

8.30 Tennis: Grand Slam Tournament Australian Open 12.00
Tennis: Grand Slam Tournament Australian Open 13.00 Figure
Skating: European Championship Torino Italy 16.00 Rally:
World Championship Monte Carlo Monaco 17.00 Trial: Indoor
World Championship Granada 18.00 Figure Skating: Europe-
an Championship Torino Italy 20.45 Boxing 22.30 News:
Eurosportnews Report 22.45 Rally: World Championship
Monte Carlo Monaco 23.45 Tennis: Tennis Stories 0.00 Tenn-
is: Grand Slam Tournament Australian Open

BBC PRIME

7.00 Captain Abercromby 7.15 The Story Makers 7.35 Stitch
Up 8.00 Location, Location, Location 8.30 Ready Steady
Cook 9.15 Big Strong Boys 9.45 Trading Up 10.15 Cash in the
Attic 10.45 The Weakest Link Special 11.30 Diet Trials 12.00
EastEnders 12.30 Antiques Roadshow 13.00 Animal Hospital

13.30 Teletubbies 13.55 Tweenies 14.15 Bits & Bobs 14.30
Captain Abercromby 14.45 The Story Makers 15.05 Stitch
Up 15.30 The Weakest Link Special 16.15 Big Strong Boys
16.45 Cash in the Attic 17.15 Ready Steady Cook 18.00
Diet Trials 18.30 EastEnders 19.00 Steve Leonard's Search
for the Loch Ness Monster 20.00 50 Places to See Before
You Die 20.30 Birthday Programme 21.00 Hollywood Inc
21.50 Black Cab 22.00 Casualty 22.50 Holby City 0.00
Sonny Liston 1.00 Great Romances of the 20th Century 1.30
Great Romances of the 20th Century 2.00 The Mark Steel
Lectures 2.30 The Mark Steel Lectures 3.00 I'll Show Them
Who's Boss 3.40 Business Confessions 3.50 Business Con-
fessions 4.00 Follow Me 4.15 Follow Me 4.30 Teen English
Zone

NATIONAL GEOGRAPHIC 

16.00 Holy Cow 17.00 Battlefront: Liberation of the Phil-
ippines 17.30 Battlefront: Burma – the Forgotten Front 18.00
Egypt Detectives: Mystery of the Animal Mummies 18.30
Tales of the Living Dead: Cannibal Neanderthals 19.00
Totally Wild 19.30 Monkey Business 20.00 Why Chimps Kill
21.00 Air Crash Investigation: Unlocking Disaster 22.00
Seconds from Disaster: Meltdown in Chernobyl 23.00
Battlefront: U-boat War 23.30 Battlefront: Battle of Tobruk
0.00 Air Crash Investigation: Unlocking Disaster 1.00
Seconds from Disaster: Meltdown in Chernobyl

ANIMAL PLANET 

16.00 The Planet's Funniest Animals 16.30 Amazing Animal
Videos 17.00 The Snake Buster 17.30 The Snake Buster
18.00 Monkey Business 18.30 Big Cat Diary 19.00 The
Natural World 20.00 Natural World 21.00 Venom ER 22.00
The Natural World 23.00 Pet Rescue 23.30 Breed all About
It 0.00 Animal Doctor 0.30 Emergency Vets 1.00 The Natural
World 2.00 Natural World 3.00 Venom ER 4.00 The Planet's
Funniest Animals 4.30 Amazing Animal Videos

DISCOVERY

16.00 Hooked on Fishing 16.30 Rex Hunt Fishing Adventures
17.00 Unsolved History 18.00 Wheeler Dealers 18.30 A Bike
is Born 19.00 Mythbusters 20.00 Extreme Engineering 21.00
Building the Ultimate 21.30 Massive Machines 22.00 Blueprint
for Disaster 23.00 Forensic Detectives 0.00 Rescue
International 1.00 Gladiators of World War II 2.00 Hooked on
Fishing 2.30 Rex Hunt Fishing Adventures 3.00 Globe Trekker
4.00 Scrapheap Challenge

MTV

9.00 Top 10 at Ten 10.00 Just See MTV 12.00 Newlyweds
12.30 Just See MTV 14.00 SpongeBob SquarePants 14.30
Wishlist 15.00 TRL 16.00 Dismissed 16.30 Just See MTV
17.30 MTV:new 18.00 The Rock Chart 19.00 Pimp My Ride
19.30 The Ashlee Simpson Show 20.00 Cribs 20.30 Jackass
21.00 Top 10 at Ten 22.00 Alternative Nation 0.00 Just See
MTV

VH1

9.00 Then & Now 9.30 VH1 Classic 10.00 Weddings Top 10
11.00 Smells Like the 90s 11.30 So 80's 12.00 VH1 Hits
16.00 So 80's 17.00 VH1 Viewer's Jukebox 18.00 Smells Like
the 90s 19.00 VH1 Classic 19.30 Then & Now 20.00 John
Lennon Behind the Music 21.00 Exit 21.30 State of Consci-
ousness 22.00 VH1 Rocks 22.30 Flipside

CARTOON NETWORK 

7.30 The Grim Adventures of Billy & Mandy 7.55 Courage the
Cowardly Dog 8.20 Scooby-Doo 8.45 Spaced Out 9.10 Dext-
er's Laboratory 9.35 Johnny Bravo 10.00 The Addams Family
10.25 The Jetsons 10.50 The Flintstones 11.15 Looney Tunes
11.40 Tom and Jerry 12.05 Scooby-Doo 12.30 Spaced Out
12.55 Courage the Cowardly Dog 13.20 Samurai Jack 13.45
Johnny Bravo 14.10 Ed, Edd n Eddy 14.35 Codename: Kids
Next Door 15.00 Dexter's Laboratory 15.25 The Cramp Twins

ERLENDAR STÖÐVAR

STÖÐ 2 BÍÓ
VINNINGAR VERðA AFHENDIR HJÁ BT SM

ÁRALIND. KÓPAVOGI. M
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2 STK BÍÓMIÐAR 

Á 99KR?
    SENDU SMS 
      SKEYTIÐ JA EKF
Á NÚMERIÐ 1900 OG ÞÚ     
    GÆTIR UNNIÐ!

9. HVER VINNUR!
VINNINGAR ERU:
• MIÐAR FYRIR 2 Á MYNDINA Í BÍÓ
• ELEKTRA MYNDAVÉL
• BOLIR 
• ARMBÖND
• HÚFUR
• LYKLAKIPPUR OG MARGT FLEIRA
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Aðal-vinningur erMEDION XXL tölva með 17”flatskjá!

99 kr/skeytið

Með
Fréttablaðinu

alla
fimmtudaga

Vi› segjum fréttir

Laugardaginn 29. janúar kl.20:00
Borgarleikhúsið

Verð 2100 kr.
Midasala: 568 8000

midasala@borgarleikhus.is
www.borgarleikhus.is

▼

▼ ▼
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SÝN

19.30

Watford – Liverpool. Bein útsending frá leik
Watford og Liverpool í undanúrslitum enska
deildarbikarins.

▼

Íþróttir

16.30 Idol Extra 17.00 Jing Jang 17.45 Olís-
sport 18.15 David Letterman 

23.15 Enski boltinn (Watford – Liverpool)
0.55 World Supercross 

19.30  Enski boltinn (Watford – Liverpool)
Bein útsending frá síðari leik Watford
og Liverpool í undanúrslitumdeilda-
bikarsins. Rauði herinn er sigurstrang-
legri en enginn skyldi samt afskrifa
Heiðar Helguson og félaga hans. Þess
má geta að Watford hefur þegar sleg-
ið Portsmouth og Southampton út úr
keppninni. Félögin mættust á Anfield
fyrir hálfum mánuði.

22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-
viðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina en kapp-
arnir eru Arnar Björnsson, Hörður
Magnússon, Guðjón Guðmundsson
og Þorsteinn Gunnarsson.

22.30 David Letterman Það er bara einn Dav-
id Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

19.00 The World Football Show (Fótbolti um
víða veröld)

POPP TÍVÍ

7.00 Jing Jang 12.00 Íslenski popp listinn (e)
17.00 Jing Jang 18.00 17 7 (e) 19.00 Crank
Yankers 19.30 Ren & Stimpy (e) 20.00 Gary
the Rat 20.30 I Bet You Will 21.00 Real
World: San Diego 22.00 Fréttir 22.03 Jing
Jang 22.40 Idol Extra (e) 23.10 Headliners
(e) 23.40 Meiri músík 
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BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4

12.20 Hádegisfréttir 13.05 Silungurinn 14.03
Útvarpssagan, Tristan 14.30 Í þjónustu
hennar hátignar 15.03 Silfurplötur Iðunnar
16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00 Vit-
inn 19.30 Laufskálinn 20.05 Slæðingur 20.15
Bréfið 21.00 Í hosíló 22.15 Lestur Passíu-
sálma 22.25 Lóðrétt eða lárétt 

23.10 Lifandi blús 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

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

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 16.50 Spánarpistill
Kristins R. Ólafssonar 

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00 Sjón-
varpsfréttir og Kastljósið 20.00 Útvarp Samfés
21.00 Konsert með Elbow og Bell X1 22.10
Rokkland

0.10 Glefsur 1.03 Ljúfir næturtónar 

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Lauf-
skálinn 9.40 Þjóðbrók 9.50 Morgunleikfimi
10.13 Sáðmenn söngvanna 11.03 Samfélag-
ið í nærmynd 

7.05 Einn og hálfur með Magnúsi R. Einarssyni
heldur áfram 7.30 Morgunvaktin 10.03 Brot úr
degi 11.30 Íþróttaspjall

7.00 Óskar Bergsson / Þorgrímur Gestsson 8.00 Hrafnaþing
(e.) 9.03 Ólafur Hannibals. 10.03 Arnþrúður Karlsd.  -Fréttir
& hlustendur 11.03 Arnþrúður Karlsd. og íslenska þjóðin

13.05 Ólafur Hannibalsson (e.) 14.03 Arnþrúður Karlsd.
- og íslenska þjóðin 15.03 Hallgrímur Thorsteinsson
16.03 Viðskiptaþátturinn 

17.05 Heilsuhorn Gauja litla 18.00 Heil og sæl - heilsu-
þáttur (e.) 20.00 Ólafur Hannibals. (e.) 21.00 Arnþrúður
Karlsdóttir - Morgunspjall (e.) 

Í þessum þætti fá áhorfendur
dúnduruppskrift frá skemmtilega
sjónvarpsstjörnuparinu Svanhildi
Hólm og Loga Bergmanni sem elda
saman og sýna Völu Matt húsakynni
sín. Einnig verða Hera Gríms og
Steinarr Lár áfram svöl og sýna okkur
fleiri sniðugar hugmyndir úr 70s-
íbúðinni sinni. Úrslitin úr baðher-
bergis- og forstofuleiknum okkar

hafa verið kynnt og sýndar verða
fyrstu breytingarnar. 
Svavar Örn, Popptíví-maður og
tískulögga sýnir okkur meira af stór-
glæsilega húsinu sínu ásamt Danna,
kærastanum hans. Einnig ætla sjón-
varpsstjarnan Þórhallur Gunnarsson
og Brynja kona hans að taka í gegn
baðherbergið sitt og mun Innlit/útlit
fylgjast með því. 

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Skjár einn kl. 21.00INNLIT/ÚTLIT   

Uppskrift frá stjörnupari

Svar:Stymie úr kvikmyndinni
The Pooch frá árinu 1932.

„Ya ain’t got any loose food layin’ around that ya ain’t usin’, has ya, Mrs. Lady?“

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Þórhallur og Brynja leyfa Völu að fylgjast
með breytingunum á baðherberginu
sínu.

15.50 The Powerpuff Girls 16.15 Megas XLR 16.40 Samurai
Jack 17.05 Tom and Jerry 17.30 Scooby-Doo 17.55 The Flint-
stones 18.20 Looney Tunes 18.45 Wacky Races

FOX KIDS 

7.15 Magic School Bus 7.40 Tiny Planets 7.50 Little Wizards
8.15 Three Little Ghosts 8.45 Sylvanian Families 9.10 Happy
Ness 9.35 Bad Dog 9.50 Three Friends and Jerry I 10.05
Dennis 10.30 Life With Louie 10.55 Inspector Gadget 11.20
Gadget and Gadgetinis 11.45 Black Hole High 12.10 Lizzie
Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro 13.25 Moville My-
steries 13.50 Pokémon 14.15 Digimon I 14.40 Spider-Man
15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

MGM

8.00 The Wizard of Loneliness 9.50 Lambada (cannon) 11.35
The Last Time i Saw Archie 13.15 Toys in the Attic 14.45 Zero
to Sixty 16.25 Crossplot 18.00 Some Kind of a Nut 19.30
Texasville 21.35 Purple Haze 23.10 A Rage to Live 0.50 Strict-
ly Business 2.15 Teenage Bonnie &clepto Clyde 3.45 I Want to
Live!

TCM

20.00 Lolita 22.30 Mr Ricco 0.10 Edge of the City 1.35 Betra-
yed 3.25 The Best House in London

HALLMARK

8.00 Skylark 9.45 Jim Henson's Jack And The Beanstalk
11.15 Early Edition 12.00 Go Toward the Light 13.45
Wounded Heart 15.15 Skylark 17.00 Jim Henson's Jack And
The Beanstalk 18.30 Early Edition 19.30 Law & Order III 20.30
A Nero Wolfe Mystery 21.15 A Nero Wolfe Mystery 22.15 Sally
Hemings: An American Scandal

▼

Tölvupóstur þáttarins
er innlitutlit@s1.is.

Með Fréttablaðinu
alla fimmtudaga

Vi› segjum fréttir
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Íslensku bjartsýnisverðlaunin
fyrir árið 2004 voru í gær veitt
Degi Kára Péturssyni, kvik-
myndaleikstjóra og tónlistar-
manni. Verðlaunin hafa fyrir
löngu áunnið sér virðingu og
viðurkenningu enda hafa margir
af fremstu listamönnum þjóðar-
innar hlotið verðlaunin. Þrátt
fyrir ungan aldur hefur Dagur
Kári sannað sig sem listamaður,
bæði með hinni vinsælu kvik-
mynd um Nóa albínóa, sem og
með hljómsveit sinni Slowblow.
Dagur Kári er nú að ljúka við gerð
myndarinnar Voksne mennesker
(Fullorðið fólk).

Alcan á Íslandi hefur verið
bakhjarl verðlaunanna frá árinu
1999 þegar upphafsmaður þeirra,
Daninn Peter Brøste, afhenti þau í
síðasta sinn. 

Þetta er í 24. skiptið sem þessi
verðlaun eru veitt og hafa meðal
annars Þorgerður Ingólfsdóttir,
Helgi Tómasson, Kjartan Ragn-

arsson, Einar Már Guðmundsson,
Björk Guðmundsdóttir og Andri
Snær Magnason hlotið verðlaunin
í gegnum árin. 

„Þetta er bæði hugsað sem
viðurkenning fyrir það sem vel

hefur verið gert og hvatning. Við
erum að vonast til þess að það fólk
sem hlýtur verðlaunin verði lang-
líft í sínu fagi,“ segir Hrannar
Pétursson, upplýsingafulltrúi
Alcan á Íslandi. ■

Dagur Kári hlýtur bjartsýnisverðlaun

BJARTSÝNISVERÐLAUNIN Dagur Kári Pétursson fékk íslensku bjartsýnisverðlaunin í gær.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8
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Níu.

Hamborg.

Elfriede Jelinek, Nóbelsverð-
launahafi í bókmenntum árið
2004.

Bræðurnir Ásgeir og Helgi Krist-
jánssynir, í samvinnu við pólfar-
ann Ingþór Bjarnason, keyptu
fyrir ári síðan snjótroðara sem
þeir félagar hafa notað til að troða
gönguskíðabraut í Aðaldals-
hrauni. Brautin er opin öllum sem
vilja en þeir félagar lögðu út eina
og hálfa milljón fyrir troðaranum. 

„Þetta byrjaði nú á því að við
fórum að nota gönguskíðin fyrir
fimm árum. Okkur vantaði svæði
til að æfa á og tæki til að troða
braut. Við keyptum því snjó-
troðarann af skíðafélaginu Fönn í
Breiðholti en troðarinn var áður

notaður í Skálafelli,“ útskýrir Ás-
geir. „Við erum búnir að búa til
fimm kílómetra braut í Aðaldals-
hrauninu og það er nokkuð góð
braut.“

Aðsóknin hefur ekki látið á sér
standa eftir að troðarinn kom
norður. „Það er mikill fjöldi byrj-
aður á gönguskíðum og hann fer
vaxandi. Ég reyni að troða á
hverjum degi, þegar veður leyf-
ir,“ segir Ásgeir en það tekur um
klukkutíma að troða göngubraut-
ina. „Svo eru menn misjafnlega
fljótir að labba hana.“ 

Félagarnir hófu skíðagöngu til

að koma sér í betra form, enda
orðnir feitir og þungir, að eigin
sögn: „Við ætluðum að ná af okkur
kílóunum og svo vatt þetta upp á
sig,“ segir Ásgeir en þeir félagar
hafa komið víða við á gönguskíð-
unum, þar á meðal farið í sex daga
leiðangur á Vatnajökul og
Hvannadalshnjúk. „Við fórum í
Vatnsgönguna í Svíþjóð í hittið-
fyrra og stefnum á að fara aftur á
næsta ári. Sú ganga er níutíu kíló-
metrar,“ segir skíðakappinn. 

Ásgeir segir það gott að hafa
Ingþór Bjarnason með í hópnum
enda hefur hann gríðarlega

reynslu, reyndi meðal annars við
Norðurpólinn ásamt Haraldi Erni
Ólafssyni. „Ingþór hefur hvatt
okkur áfram og stjórnað þessu.
Það er nauðsynlegt að hafa hann,
hann ráðleggur okkur og þjálfar.“

Ekki er mikil hefð fyrir göngu-
skíðum á Húsavík en Ásgeir von-
ast til að breyting verði þar á.
„Við eigum von á því að ef unga
fólkið fæst til þess að ganga fáum
við góða skíðagöngumenn í kjöl-
farið,“ segir Ásgeir sem vill sjá
sem flesta í brautinni. „Við gleðj-
umst ef við sjáum fleiri í braut-
inni.“ kristjan@frettabladid.is

FRUMKVÖÐLAR Á HÚSAVÍK: TROÐA BRAUT FYRIR SKÍÐAGÖNGUFÓLK

Pólfari keypti snjótroðara

Dótið? Conference bike eða ráðstefnuhjólið.

Sem er? Þríhjól sem tekur allt að sjö sitj-
andi manneskjur. Einn sér um að stýra hjól-
inu en hinir sjá um að stíga pedalana. Þeir
sem nenna ekki eða vilja hvíla sig frá
pedulunum geta hvílt sig á milli og í raun
þarf bara einn í einu til að knýja hjólið
áfram.

Hjólið er tilvalið sem umhverfisvænn ráð-
stefnustaður. 

Hægt er að slá nokkrar flugur í einu höggi
með því að nota ráðstefnuhjólið, það sam-
einar meðal annars líkamsrækt, vinnu og
skemmtun. Þeir sem sitja á hjólinu komast
varla hjá því að ræða saman og læra um
leið að treysta hver öðrum. 

Sagan? Hjólið var fundið upp af þýskum
verkfræðingum og er smíðað í Þýskalandi.
Því má með sanni segja að í hjólinu sé að

finna „þýska stálið“ enda endist það von
úr viti. Hönnuður þess er Eric Staller sem
hefur hannað mörg skrítin farartæki svo
sem ljósabjölluna, sem var ljósum skreytt
VW-bjalla. Staller ferðaðist víða um heim í
leit að skemmtilegu farartæki og eftir að
hafa kynnt sér fjölnota tæki víða um heim
komst hann að þessari niðurstöðu. Ráð-
stefnuhjólið er notað úti um allan heim,
meðal annars fyrir ferðamenn í Berlín,
fyrir viðskiptamenn í London og fyrir
blinda í Dubai. 

Kostar? Ráðstefnuhjólið kostar um 9.500
evrur, eða tæpar 800 þúsund krónur, en
svo bætast skattar og flutningsgjöld ofan
á. Nánari upplýsingar um hjólið má finna
á heimasíðunni www.confer-
encebike.com. Þar má meðal annars sjá
myndband um hjólið og það fer ekki milli
mála að gleðin skín úr augum þeirra sem
nota það. 

DÓTAKASSINN 

Hrósið fær kötturinn Muri, sem
er á barmi heimsfrægðar fyrir
leik sinn í myndbandi Bjarkar
Guðmundsdóttur, Triumph of a
Heart. Spike Jonze leikstýrir
myndbandinu, sem verður frum-
sýnt innan skamms.

HRÓSIÐ

GÖNGUGARPARNIR Félagarnir Ingþór, Ásgeir og Helgi Kristjánsson við troðarann góða sem þeir keyptu fyrir eina og hálfa milljón. 
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Lárétt: 1 uppspretta, 5 elskaði, 6 sögn,
7 ending, 8 smjörlíki – a, 9 seig, 10 hvíld-
ist, 12 skel, 13 snæða, 15 hreyfing, 16
sin, 18 skordýr.
Lóðrétt: 1 afar létt, 2 að utan, 3
ónefndur, 4, afi, 6 skinn í skó, 8 karlfugl,
11 fiskafæða, 14 sár, 17 lofttegund -s
Lausn:

Lárétt: 1 lind,5ann,6so,7un,8akr, 9
kræf, 10lá,12aða,13éta,15ið,16
taug,18maur.
Lóðrétt: 1 lauflétt,2inn,3nn,4forfaðir,
6skæði,8ara,11áta,14aum,17ga.



Möppur
Með glærri forsíðu- 10 litir
Vörunúmer: 140200100...

Verð áður 29,-

50 í kassa

Verð á kassa

1.295,-
Verð áður 1.750,-

Gatapokar
Vandaðir gatapokar A4.
Vörunúmer: 672430008-EGI

100 saman

í pakka

Verð áður 495,-
199,-

60%
AFSLÁTTUR!

Blaðabakkar
Fallegir plastbakkar í mörgum litum.

Verð áður 395,-
295,-      pr. stk.

Ljósritunarpappír
A4 - 500 blö› í pakka 80 gr.
Rykfrír og mjög þéttur pappír. 
Pappír sem tæknimennirnir mæla 
hiklaust me›. 5 pakkar í kassa.
Vörrunúmer: 1601007010-OFF

1 pakki

299,-*
1 kassi

1.495,-

Fjölnotatæki
HP OfficeJet 4255 All-in-one

Prentari, fax, skanni, ljósritun og innbygg›ur sími
Prenttækni: HP Thermal Inkjet
Bls. á mín. A4: Allt a› 17 í svörtu, 12 í lit
1200x1200dpi í svörtu, 4800x1200dpi í lit
Photoret III, Photoret IV me› ljósmyndahylki

16.990,-
Verð áður 19.900,-

Fyrirtækjaþjónusta
Í fyrirtækjaþjónustu Office1 starfa einstaklingar með mikla þekkingu á 
skrifstofu- og rekstarvörum. Endilega hafðu samband og fáðu upplýsingar 
um  viðskiptakjör og þjónustuvalmöguleika.

Við sendum frítt á höfuðborgasvæðinu eða til næsta flutningsaðila ef 
verslað er fyrir meira en 7.000 krónur og samdægurs ef pantað er fyrir 
klukkan 12 á hádegi, en annars næsta virkan dag. 

Fyrirtækjaþjónustan er opin alla virka daga frá 8:30 - 17:00

Office 1 - Reykjavík
Pantanir 550 4111
Fax 550 4101
pontun@office1.is
www.office1.is

Office 1 - Akureyri
Pantanir 550 4125
adils@office1.is

Office 1 - Egilsstaðir
Pantanir 471 3881 
egilsstadir@office1.is

Happdrætti í janúar!
Þeir sem panta fyrir 10.000 eða meira hjá 
fyrirtækjaþjónustu Office 1 í janúar - fara í pott 
og eiga möguleika á glæsilegum vinningum.

Vinningar:

1. Helgarferð fyrir tvo til Parísar.*
 Flug og gisting í þrjár nætur.

2. Helgarferð fyrir tvo til London.*
 Flug og gisting í tvær nætur.

3.-6. Vandaður Denver DVD-spilari.

7.-15. 70 mínútur spilið.

Sjáumst í París!

Úllalla!!!

Geisladiskar
Sony skrifanlegir 
geisladiskar 700MB
• 700 MB • Hver diskur í hulstri
• 10 stk. í pakka

490,-
Verð áður 990,-

Vörunúmer: 35010...

Q5611A

50%
AFSLÁTTUR!

* Gildir í febrúar 2005

Kúlupenni
Officemate kúlupennar með 
gúmmígripi. Til í bláu og svörtu.
Vörunúmer: 6724460...

99%
AFSLÁTTUR!

Janúartilboð

1 kr.
Aðeins

pr. stk.

26%
AFSLÁTTUR!

*ef þú kaupir kassa



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

VI Ð S EG J U M F R É T T I R

Frjáls íbúðalán
4,15% verðtryggðir vextir

Ráðgjafar okkar veita allar nánari upplýsingar.
Þú getur litið inn í Ármúla 13a, hringt í síma 540 5000
eða sent tölvupóst á frjalsi@frjalsi.is

Engin skilyrði

um önnur

bankaviðskipti
100%veðsetningarhlutfall

SM Á A U G L Ý S I N G AS Í M I N N E R 550 5000

Frumsýning 11. febrúar kl. 20 – UPPSELT
2. sýning 13. febrúar kl. 19 – FÁAR SÝNINGAR

Miðasala á netinu; www.opera.is
Netfang miðasölu; midasala@opera.is  •  Sími miðasölu: 511 4200

Banki allra landsmanna

Örum skorin
framtíðarsýn

Fátt er betra en hinn væri blundur,
að fá að dotta og ranka bara við sér

til að kinka kolli brosandi og detta svo
aftur út. Þannig er frónverjum
kannski ágætlega lýst. Þeir láta gossa,
yppa öxlum kæruleysislega, eru sam-
mála síðasta og treysta því að málin
reddist og séu í góðum höndum á með-
an þeir fá sér kríu. Þeir eru hrekklaus-
ir og búast ávallt við því besta í stað
þess versta, treysta á skjótfenginn
gróða og skyndilausnir. Inn á þing
streyma fjöldaframleiddir ungliðar
flokkanna svo endurnýja megi sama
fólkið aftur og aftur, steypa í gamalt
mót og endurnýta. Víðsýni, þekking og
fjölbreytni eiga sér ekki stað í ofur-
stórum mosavöxnum flokksvélum sem
keyra áfram á afli einnar hugsunar. 

VIRKJANIR og stóriðja eru örum
skorin framtíðarsýn sem tíu náttúru-
verndarsamtök sýna nú á Íslandskorti.
Þar má sjá áhrif stóriðju á ævintýra-
eyjunni eftir fimmtán ár ef stjórnvöld
fá sínu fram – glæst sýn fyrir þjóð
sem eitt sinn státaði af ósnortnum víð-
ernum og lagði ofuráherslu á náttúru-
væna ímynd í samfélagi þjóða. Og
röddin er hávær því ríkisfyrirtækið
Landsvirkjun ver stórum fjárhæðum
af almannafé í kynningar á framtíðar-
sýninni. Það gengur í digra sjóði sem
talsmenn náttúruverndar eiga ekki að-
gang að.

SLYNGIR viðskiptajöfrar gætu haldið
langar ræður á námsstefnum um hve
heimskulegt það væri hverju fyrir-
tæki að sólunda fjársjóðum sínum,
veðsetja höfuðstólinn og leggja ger-
semarnar í óáreiðanlegar fjárfesting-
ar. Þeir myndu ráðleggja áhættudreif-
ingu, nýsköpun, fjölbreytni og egg á
víð og dreif í mörgum körfum og ætli
þeir myndu ekki ráðleggja að náttúru-
perlurnar yrðu geymdar í læstu
bankahólfi sem fjöregg framtíðar. Þeir
myndu benda á talandi dæmi nýsköp-
unnar og verðmætasköpunnar þar sem
fjölmargir landsmenn eru brimbrjótar.

ÞVÍ MIÐUR sitja ekki klókir við-
skiptarisar, sigldir menn og ímyndar-
fræðingar við stjórnvölinn á þjóðar-
skútunni, heldur einsleitur her fjölda-
framleiddra flokkshesta með framtíð-
arsýnir í kjörtímabilum. En það er ljós
í myrkri því innan um og saman við
hljóma raddir víðsýni og fjölbreyttni.
Þær eru lágværar, en ef við hættum
að dorma, hristum af okkur slenið og
hlustum er enn von um að örum skorið
Ísland verði ekki að veruleika árið
2020.

BAKÞANKAR
KRISTÍNAR HELGU 
GUNNARSDÓTTUR


