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LEIKIÐ VIÐ RÚSSA Íslenska lands-
liðið í handbolta mætir Rússum á Heims-
meistaramótinu í Túnis. Leikurinn hefst
klukkan 15.15 og verður sýndur beint í
Sjónvarpinu.

DAGURINN Í DAG

28. janúar 2005 – 26. tölublað – 5. árgangur

NEYTENDUR SITJA EFTIR Margt
bendir til þess að styrking krónunnar að
undanförnu hafi ekki skilað sér að fullu í
vasa neytenda. Lyf, heimilisbúnaður og bíl-
ar hafa hækkað í verði. Sjá síðu 2

LANDSFUNDI FLÝTT Flestir ef ekki
allir þingmenn Samfylkingarinnar virðast
sammála um að flýta landsfundinum enn
frekar. Formaðurinn segist vera þjónn fólks-
ins. Sjá síðu 2

BEÐIÐ EFTIR ÍBÚÐUM Afhending á
íbúðum í 101 Skuggahverfi hefur dregist
verulega. Um 15 einstaklingar bíða á hóteli
eða í leiguíbúðum úti í bæ eftir að fá af-
henta íbúð. Sjá síðu 4

FIMM HJARTAÁFÖLL Tilkynnt hefur
verið til Landlæknisembættisins um fimm
einstaklinga sem tóku gigtarlyfið Vioxx og
fengu hjartaáfall. Sjá síðu 6
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KJARAMÁL Félag íslenskra hjúkrun-
arfræðinga er reiðubúið að höfða
dómsmál á hendur vinnuveitanda
sínum, íslenska ríkinu, í því skyni
að leiðrétta þann kynbundna
launamun sem stéttin þarf að
þola. Elsa B. Friðfinnsdóttir, for-
maður félagsins og varaformaður
Bandalags háskólamanna, segir að
félagið íhugi þennan möguleika í
kjölfar nýfallins hæstaréttardóms
í máli sem höfðað var gegn Akur-
eyrarbæ. Í honum staðfesti
Hæstiréttur að starf kvenkyns
deildarstjóra á Félagsmálastofn-
un Akureyrarbæjar væri jafn-

verðmætt og starf karlkyns deild-
artæknifræðings hjá sama bæjar-
félagi.

„Það er umbeðið í ljósi þessa
dóms og á því sem hann byggist að
hefðbundin kvennastétt höfði
dómsmál til að fá leiðréttingu á
kjörum sínum. Það kemur vel til
greina og ég er tilbúin til þess
fyrir hönd míns fólks,“ segir Elsa.

Hún segir að undirbúningur
málsins sé ekki kominn það langt
á veg að búið sé að ákveða viðmið-
unarhóp.

Sif Konráðsdóttir hæstaréttar-
lögmaður segir að samkvæmt

jafnréttislögum hvíli sú skylda á
atvinnurekendum að leiðrétta
þann kynbundna launamun sem sé
til staðar. „Stéttarfélag sem teldi
að félagsmenn sínir væru með
lægri laun en aðrir í jafnverðmæt-
um og sambærilegum störfum
gæti farið þess á leit við vinnu-
veitanda sinn að láta fara fram
starfsmat. Ef ekki er fallist á það
hefur félagið samkvæmt réttar-
farslögum meðal annars rétt á því
að gera kröfu í dómsmáli fyrir
hönd sinna félagsmanna til að
knýja það fram,“ segir Sif.

Ef í ljós kemur samkvæmt

starfsmatinu að kynbundinn
launamunur sé milli hjúkrunar-
fræðinga og viðmiðunarstéttar-
innar geta hjúkrunarfræðingar
farið fram á bótakröfu frá ríkinu.

Aðspurð segist Elsa vilja hefja
málið á vormánuðum. „Það er
spennandi að sjá hvað út úr þessu
kemur því það er nánast þjóð-
félagsmein hve vanmetin umönn-
unarstörf eru. Það er sárgrætilegt
að peningahyggjan í samfélaginu
er orðin svo mikil að störf sem
tengjast peningum virðast vera
þau æskilegustu,“ segir Elsa. 

sda@frettabladid.is

ÖRYGGISÆFINGAR Á KJÖRSTAÐ Íraskur lögreglumaður heldur byssumanni á kjörstað í Az Zubayr í suðurhluta Írak. Byssumaðurinn
var hins vegar ekki hættulegur því í gær æfði lögreglan viðbrögð við því að ofbeldismenn láti til skarar skríða á kjörstöðum. Kosið verður
um 275 þingsæti í Írak á sunnudaginn.

VERÐLAUN Auður Jónsdóttir og
Halldór Guðmundsson hljóta Ís-
lensku bókmenntaverðlaunin
2004. Ólafur Ragnar Grímsson,
forseti Íslands, afhenti þeim verð-
launin við hátíðlega athöfn á
Bessastöðum í gær. 

Auður hlýtur verðlaunin í flok-
ki fagurbókmennta fyrir skáld-
söguna Fólkið í kjallaranum og
Halldór í flokki fræðirita og bóka
almenns efnis fyrir Halldór Lax-
ness – ævisaga.

Mál og menning gaf út Fólkið í
kjallaranum og JPV útgáfa Hall-
dór Laxness – ævisaga.

Um árabil var Halldór í hópi

aðstandenda Íslensku bókmennta-
verðlaunanna. „Ég þekki verð-
launin hinum megin frá og sat í
nefndum sem skipulögðu þau í
meira en áratug. Þá ímyndaði ég
mér aldrei að ég yrði hinum meg-
in borðs,“ sagði hann glaður í
bragði í samtali við Fréttablaðið í
gær. 

„Ég hef tvisvar áður verið til-
nefnd og maður fær ekkert endi-
lega verðlaun þó maður sé til-
nefndur,“ sagði Auður, ekki síður
glöð.

Hvort um sig hlaut 750 þúsund
krónur, viðurkenningarskjöl og
verðlaunagrip. - bþs
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Palestína:

Vopnaburður
er bannaður

PALESTÍNA, AP Palestínsk stjórnvöld
hafa bannað almenningi að bera
vopn og þykir ákvörðunin bera vitni
um herta afstöðu stjórnarinnar
gagnvart ofbeldi gegn Ísraelum. 

Mahmoud Abbas, forseti Palest-
ínu, ætlar enn fremur að skipa nýj-
an innanlandsráðherra sem þekktur
er fyrir hörku sína gegn herskáum
Palestínumönnum. Í dag munu
hundruð palestínskra lögreglu-
manna fara til mið- og suðurhluta
Gaza til að sporna gegn auknu of-
beldi. Ariel Sharon, forsætisráð-
herra Ísraels, lýsti í gær yfir
ánægju með aðgerðir palestínskra
stjórnvalda.

„Það er greinilegt að Abbas er
byrjaður að taka til hendinni,“ sagði
Sharon. „Ég er mjög sáttur við það
sem ég hef heyrt og áhugasamur
um að vinna með honum.“ ■

Íslensku bókmenntaverðlaunin afhent í gær:

Auður og Halldór hljóta
bókmenntaverðlaunin

HANDHAFAR VERÐLAUNANNA
Verðlaunahafarnir tengjast með tvennum
hætti. Auður er dótturdóttir Halldórs Lax-
ness, viðfangsefnis Halldórs Guðmunds-

sonar, og Halldór Guðmundsson var fyrsti
útgefandi Auðar. 
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● þemað sálin hans jóns míns
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Átta liða 
úrslit í kvöld
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HÉR ÞAR ALSTAÐAR

» SIGRÍÐUR RUT JÚLÍUSDÓTTIR »

Stjörnulögmaður
og grallari

Sigríður Rut Júlíusdóttir:

▲

Fylgir Fréttablaðinu í dag

●  tískuvikur ●   flóamarkaðir

Á leið til Stoke
frá Bochum

● skrifar undir samning í dag

▲

Þórður Guðjónsson:

HVASST OG JAFNVEL STORMUR
FYRIR NORÐAN! Það má reikna með
hvassviðri á landinu í dag og stormi fyrir
norðan, jafnvel víðar. Fylgist vel með
spám.  Sjá síðu 4
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Íhuga dómsmál til 
kjaraleiðréttingar

Hjúkrunarfræðingar hyggjast höfða dómsmál á hendur atvinnurekanda sínum í von um að ná
fram leiðréttingu á kjörum. Nýlegur hæstaréttardómur verður hafður til hliðsjónar.
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Össur Skarphéðinsson:

Fús til að flýta fundi
STJÓRNMÁL Mörður Árnason, al-
þingismaður Samfylkingarinnar,
hvetur til þess að landsfundi Sam-
fylkingarinnar verði flýtt enn
frekar: „Ef það er hægt að stytta
kosningabaráttuna um formanns-
embættið um mánuð tel ég að það
eigi að gera það.“ Flestir ef ekki
allir þingmenn flokksins virðast
sammála Merði. Össur Skarphéð-
insson, formaður, segist vera
þjónn flokksins: „Ef það er vilji til
þess að flýta fundinum enn frekar
er ég algjörlega til í það.“ 

Framkvæmdastjórn Samfylk-
ingarinnar samþykkti á mánudag
að halda landsfund 20.-22. maí í
stað þess að bíða fram á haust

eins og til stóð. Stefán Jón Haf-
stein, formaður framkvæmda-
stjórnarinnar, segir að hugmyndir
um að halda fundinn enn fyrr hafi
verið ræddar á fundinum á mánu-
dag: „Við vissum af þessum rödd-
um í þingflokknum og ræddum
kosti og galla en komumst að
þessari niðurstöðu. Ég sé heldur
ekki að það skipti meginmáli
hvort formannskjörið stendur í
þrjá eða 4 mánuði.“

Ekki náðist í Ingibjörgu Sól-
rúnu Gísladóttur. - ás

Styrking krónunnar 
hefur ekki skilað sér

Margt bendir til þess að styrking krónunnar að undanförnu hafi ekki skilað sér
að fullu í vasa neytenda. Lyf, heimilisbúnaður og bílar hafa hækkað í verði.

Verð á fatnaði hefur haldist nokkuð stöðugt en matarverð hefur farið lækkandi.
VERÐÞRÓUN Á næstu mánuðum
kemur í ljós hvort svigrúm sem
myndast hefur til verðlækkana á
mörgum flokkum innfluttra vara
skili sér í lægra verði til neytenda
eða hvort ávinningur almennings
verði étinn upp með aukinni
álagningu.

Þetta kemur fram í greinar-
gerð ASÍ um breytingar á verð-
lagi innfluttra vara og gengis-
þróun á árunum 2000-2004.

Þegar gengi krónunnar lækk-
aði árin 2000 og 2001 leiddi það til
verðhækkana á innfluttum vörum
í takt við gengisbreytinguna. Í
nóvemberlok 2001 náði gengis-
vísitalan hámarki, 151,16 stigum,
og hafði þá hækkað um 37
prósent frá ársbyrjun 2000.

Í aðdraganda stóriðjufram-
kvæmda 2002 fór krónan að
styrkjast og hefur sú þróun hald-
ið áfram. Við þessar aðstæður
ætti innflutningsverðlag að
lækka þar sem innkaupsverð hjá
birgjum og verslunum er lægra. 

Eðlilegt er að gengisbreyting-
ar taki nokkurn tíma að skila sér
út í verðlagið og stjórnast það af
birgðastöðu, gengisvörnum og
samkeppnisumhverfi fyrirtækja

svo nokkuð sé nefnt. Þetta getur
skilað sér misjafnlega milli vöru-
flokka.

Á mörkuðum með mikilli sam-
keppni í smásölu eða þar sem
auðvelt er að gera samanburð á
verði og flytja vörur milli landa,
til dæmis í tækni og fatnaði, virð-
ist verð hafa lækkað eða staðið í
stað.

Á öðrum mörkuðum hækkaði
verðlag mikið í upphafi tímabils-
ins og hefur sú hækkun ekki

gengið til baka eftir að gengi
krónunnar fór að styrkjast frá
2002, heldur hækkað ef eitthvað
er. Þannig hefur verð á fatnaði
haldist nokkuð stöðugt og matar-
verð og verð á raftækjum hefur
lækkað en verð á húsgögnum,
lyfjum, heimilisbúnaði og bílum
farið hækkandi. 

Henný Hinz, verkefnisstjóri
verðlagseftirlits ASÍ, segir að aft-
ur verði kannað í vor hvort verð
hafi lækkað. ghs@frettabladid.is

Lögreglumenn stefna:

Ríkið sýknað 
af bótakröfu

DÓMSMÁL Lögreglumenn sem
slasast hafa við íþróttaiðkanir fá
ekki slysabætur frá íslenska rík-
inu.

Lögreglumennirnir tveir
kröfðust bótanna því í kjarasamn-
ingi við ríkið standi að þeir teljist
við vinnu slasist þeir við þátttöku
í íþróttum og kappleikjum á
vegum félaga lögreglumanna. 

Hæstiréttur taldi mennina ekki
eiga rétt á greiðslum frá ríkinu
því bætur sem þeir hafi fengið frá
Landssambandi lögreglumanna
og Vátryggingafélagi Íslands telj-
ist bætur frá ríkinu.

- gag

Mistök í frétt:

Fréttamaður
segir upp

FRÉTTAFLUTNINGUR Róbert Marshall,
fréttamaður á Stöð 2, hefur sagt
upp störfum.

Ákvörðunina
tók Róbert í
kjölfar fréttar
um að Ísland
hefði verið á
lista hinna vilj-
ugu þjóða fyrir
ríkisstjórnar-
fund 18. mars
2003. Róbert
mislas tíma-
setningar í frétt
CNN sem stuðst
var við.

Róbert segir
að með ákvörð-
un sinni vilji
hann sýna að
hann láti sér ekki mistök sín í
léttu rúmi liggja: „Ég vil axla með
sýnilegum hætti ábyrgð fyrir
þessi mistök sem ég gerði. Þetta
er í fyrsta skipti á mínum ferli
sem þurft hefur að biðjast afsök-
unar á frétt sem ég hef gert og
draga hana til baka.“

- gag

STEINGRÍMUR NJÁLSSON
Húsbrotið þótti alvarlegt og til þess fallið
að vekja Steingrími ótta um líf og limi.

Réðust inn til
Steingríms Njálssonar:

Sýknaðir
af árás

DÓMSMÁL Tveir menn voru dæmd-
ir í 45 og 30 daga fangelsi fyrir
húsbrot á heimili Steingríms
Njálssonar í maí árið 2003. Menn-
irnir voru sýknaðir af líkamsárás
gegn Steingrími sem þeir voru
einnig ákærðir fyrir. Dómurinn
var kveðinn upp í Héraðsdómi
Reykjavíkur á miðvikudag.

Þótti dóminum framburður
Steingríms um þátt mannanna í
líkamsárásinni vera svo á reiki að
ekki þótti vera lögfull sönnun um
hvor þeirra réðst á hann eða hvort
báðir hafi gerst sekir um líkams-
árás. Því voru mennirnir sýknaðir
af þeim hluta ákærunnar. Menn-
irnir voru hins vegar fundnir sek-
ir um húsbrot. - hrs

SPURNING DAGSINS
Guðjón, verða áfengislögin
afturvirk ef þau verða sam-
þykkt?

„Nei, því miður verða þau ekki aftur-
virk. Því sitja menn uppi með það að sú
þekking sem til er á sveitabæjum og í
dreifbýli landsins fær ekki að njóta sín
vegna tvöfeldni í lögum.“ 

Guðjón A. Kristjánsson vill ásamt fólki í öllum
stjórnmálaflokkum á þingi utan framsóknar að
leyft verði að brugga. Guðjón sagði á þingi að í
sextugsafmæli hans hefðu verið veitt hvítvín úr
rabarbara og rauðvín úr bláberjum.

RÓBERT 
MARSHALL

Segir mistökin ekki
hafa áhrif á störf

hans sem formanns
Blaðamannafélags
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Heimild: Hagstofa Íslands

GENGISVÍSITALA ÍSK OG ÝMSAR INNFLUTTAR VÖRUR,
3 MÁN. HLAUPANDI MEÐALTAL

Innfluttar mat- og
drykkjarvörur

Föt og skór

Sjónvörp,
myndbönd, tölvur
o.fl.

Gengisvísitala

GENGISVÍSITALA OG VERÐ Á INNFLUTTUM VÖRUM
Grafið sýnir lækkandi gengisvísitölu og hækkun á ýmsum vöruflokkum.

INGIBJÖRG OG ÖSSUR
Hvatt til að formannsslag verði flýtt.
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DÓMSMÁL Reykjavíkurborg hefur
verið gert að greiða konu 2,5
milljónir króna með vöxtum
vegna tjóns sem hún varð fyrir
árið 2002 þegar skyggni við Ing-
ólfstorg féll niður og á konuna þar
sem hún var viðstödd Gay Pride
hátíðahöldin. Hæstiréttur komst
að þessari niðurstöðu í gær.
Skipuleggjandi göngunnar var
hins vegar sýknaður af kröfu kon-
unnar.

Þegar lokaskemmtun hátíða-
haldanna hófst á Ingólfstorgi á
sínum tíma tók fólk að klifra upp
á skyggni við torgið með þeim af-
leiðingum að framhlið þess féll
niður. Tugir manna urðu undir því

og konan sem fór fram á skaða-
bætur fékk höfuðhögg og skurð á
höfuðið. Samkvæmt niðurstöðu
Hæstaréttar hefði Reykjavíkur-
borg átt að hafa í huga við gerð
skyggnisins að börn hafi tilhneig-
ingu til að komast eins nærri
skemmtiatriðum og kostur er. Í
ljósi þessa hafi verið varhugavert
að hafa skyggnið uppi. Þótt kenna
megi ungmennunum sem í hlut
áttu um slysið var það einnig
rakið til gáleysis starfsmanna
Reykjavíkurborgar.

Áður hafði Héraðsdómur
Reykjavíkur sýknað bæði Reykja-
víkurborg og aðstandendur Gay
Pride. - ghg

Gay Pride:

Skaðabætur vegna slyss

VIÐ INGÓLFSTORG
Skyggnið féll á konu sem fékk við það höfuðhögg. Henni hafa verið dæmdar bætur frá

Reykjavíkurborg.

NORSKT LOÐNUSKIP
Varðskipið Týr hafði eftirlit með íslensku efnahagslögsögunni þar sem fjöldi norskra

loðnuskipa var að veiðum.

LANDHELGISGÆSLAN Þrettán loðnu-
veiðiskip á miðunum austur af
Reyðarfirði hafa fengið lög-
gæslumenn Landhelgisgæslunn-
ar um borð í eftirlitsferð síðustu
daga. Í gærmorgun voru 24
norsk loðnuveiðiskip í íslensku
efnahagslögsögunni. Eftirlit í
norsku skipunum sýnir að afli er
yfirleitt í samræmi við tilkynn-
ingar til Landhelgisgæslunnar
þó að gera hafi þurft ákveðnar
leiðréttingar.

Norðmenn hafa nú þegar til-
kynnt um veiðar á 53 þúsundum

tonna af loðnu en þeir hafa leyfi
til að veiða 78 þúsund tonna
loðnukvóta í íslensku efnahags-
lögsögunni. Íslensku nótaskipin
eru á svipuðum slóðum og þau
norsku, fimmtíu til sextíu sjómíl-
ur austur af Reyðarfirði, og eru
um tuttugu talsins. Sigurður
Steinar Ketilsson skipherra seg-
ir veiðina hafa verið heldur
dræma að undanförnu, sjórinn sé
þungur en veður ágætt. Tungl-
bjart er á næturnar, sem hefur
slæm áhrif á veiðarnar að sögn
Sigurðar. - hrs

Varðskip Landhelgisgæslunnar: 

Hefur eftirlit með
norskum loðnuskipum

VIÐ VESTURVÖR Í KÓPAVOGI
Mjöll Frigg flutti af Fosshálsi í Kópavog í

haust. Í verksmiðjunni er framleiddur klór
með klórgasi. Leysist efnið úr læðingi

getur hætta stafað af.

Mjöll Frigg:

Óskar eftir 
undanþágu

KLÓRGAS Fyrirtækið Mjöll Frigg
hefur sótt um undanþágu til um-
hverfisráðuneytisins til klórfram-
leiðslu í Kópavogi næstu sex mán-
uði. Skoða þarf hvort hægt sé að
breyta skipulagi svæðisins.

Ráðuneytið hefur óskað um-
sagnar Umhverfisstofnunar. Þór
Tómasson, verkfræðingur hjá
Umhverfisstofnun, segir stefnt að
því að umsögnin liggi fyrir í dag
eða strax eftir helgi. Ákvörðunina
taki umhverfisráðuneytið.

Þór segir mál Mjallar Friggjar
áður hafa verið á borðum Um-
hverfisstofnunar. Í sumar hafi
stofnunin gert athugasemdir við
starfsemina.

- gag

MEIRA ATVINNULEYSI Lítið eitt
fleiri Svíar eru atvinnulausir nú
en fyrir ári. Atvinnuleysi mæld-
ist 5,3 prósent í desember, 0,2
prósentustigum meira en í fyrra.
Atvinnuleysið mældist undir
fimm prósentum í nóvember, 4,9
prósent nánar tiltekið.

■ NORÐURLÖND



Gildir til 30. janúar eða á meðan birgðir endast.

Fjörfiskur roð- og beinhreinsaðir
ýsubitar 800 gr/pk

Chicago Town pizzur í örbylgjuofninn
- 3 tegundir

Kjörís ís ársins 2005
- Vanilluís með mjúkri karamellu og kexkúlum

Helgarmaturinn
á lægra verði

799kr/kg
Verð áður 1.128,-

TILBOÐ396kr/kg
Merkt verð 695,-

TILBOÐ

1.021kr/kg
Merkt verð 1.458,-

TILBOÐ

399kr/pk
Verð áður 499,-

TILBOÐ

399kr/pk
Verð áður 489,-

TILBOÐ

399kr/pk
Verð áður 499,-

TILBOÐ

í Hagkaupum
Nýtt

29%
afsláttur 

20%
afsláttur 

20%
afsláttur 

30%
afsláttur viðkassa

43%
afsláttur viðkassa

lambaframpartur
Rauðvínsleginn

kjúklingur
Heill ferskur

lambalæri
Frosið



KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

62,19 62,49

116,97 117,53

81,07  81,53

10,90 10,96

9,82 9,88

8,93 8,99

0,60  0,60

94,52 95,08

GENGI GJALDMIÐLA 27.1.2005
GENGIÐ

Heimild: Seðlabanki Íslands

SALA

111,50 -0,18%
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Íslensku kajakmennirnir þökkuðu fyrir sig:

Fagnaðarfundir í varðskipi
GRÆNLANDSFARAR Fagnaðarfundir
urðu um borð í danska varðskip-
inu Triton í gær, þegar íslensku
kajakmennirnir sem reru með
fram Grænlandsströnd í sumar
og haust heimsóttu skipverja til
að þakka þeim fyrir björgunina
í september. Skipið liggur nú í
Reykjavíkurhöfn.

„Þeir urðu mjög glaðir að sjá
okkur,“ sagði Baldvin Kristjáns-
son, annar kajakmannanna, sem
heimsótti Triton í gær. Með hon-
um var Friðgeir Þráinn Jóhann-
esson, sem einnig var í leið-
angrinum. Þeir afhentu skips-
höfn Triton þakkarskjal fyrir
björgunina í haust. 

„Það er ekki svo oft sem

varðskipsmenn hitta einhverja
aftur af þeim sem þeir hafa að-
stoðað, því fólk fer hvert í sína
áttina eins og gengur,“ sagði
Baldvin.

Það var í september, þegar
kajakræðararnir voru á leið til
Julienhaab, sem þeir lentu í lífs-
háska. Þá varð bátur þeirra vél-
arvana. Áhöfnin á varðskipinu
brást skjótt við og sendi þyrlu
þeim til bjargar. Skipið lagði
þegar úr höfn og mætti þyrl-
unni, þar sem hún var á leiðinni
til baka með leiðangursmenn-
ina. Þeir voru þá færðir um borð
í Triton, þar sem tekið var vel á
móti þeim.

- jss

Bíða á hóteli eftir
íbúðinni sinni

Um 15 einstaklingar bíða á hóteli eða í leiguíbúðum úti í bæ eftir að
fá afhenta íbúð í 101 Skuggahverfi. „Þetta er mjög bagalegt og hefur

komið illa við marga,“ segir Einar Halldórsson, framkvæmdastjóri Stoða. Alþýðusambands
Íslands:

Þrýstir á
Kínverja

VERKALÝÐSMÁL Grétar Þorsteins-
son, forseti Alþýðusambands Ís-
lands, hefur sent dómsmálaráð-
herra Kína bréf þar sem þess er
krafist að tveim verkalýðsforingj-
um verði sleppt úr fangelsi. 

Þeir Yao Fuxin og Xiao Yunli-
ang frá Liaoyang voru handteknir
og dæmdir til fangavistar vegna
þátttöku í aðgerðum verkalýðs-
félaga. Alþjóðasamband verka-
lýðsfélaga hafa ítrekað bent á að
mennirnir hafi starfað innan sam-
þykkta um félagafrelsi og þátt-
töku í að þrýsta á um gerð kjara-
samninga.

Alþýðusambandið krefst þess
að mennirnir verði látnir lausir
vegna slæmrar heilsu þeirra. 

– ghg

Garðyrkjuskóli ríkisins:

Sýknaður í 
Hæstarétti

DÓMSMÁL Garðyrkjuskóli ríkisins
var í gær sýknaður af kröfu
konu sem taldi samning við sig
vanefndan og að jafnréttislög
hafi verið brotin þegar karlmað-
ur var ráðinn í starf sem hún
sótti um þar. 

Konan hugðist fá rannsóknar-
vinnu við Garðyrkjuskólann
metna til doktorsprófs. Konunni
var hins vegar sagt upp þar sem
ekki fengust styrkir til verkefn-
isins.

Hæstiréttur taldi jafnrétt-
islög ekki hafa verið brotin og
að íslenska ríkið gæti hekki bor-
ið ábyrgð gagnvart konunni.
Hún hafi ekki verið innrituð í
doktorsnám.

- gag

GRÉTAR  ÞORSTEINSSON

Danska sendiráðið:

Margir kjósa
KOSNINGAR Um þrjátíu Danir hafa
kosið til danska þingsins í danska
sendiráðinu hér á landi, að sögn
Ernst Hemmingsen, ræðismanns.
Þá kusu rúmlega fimmtíu manns,
nú um helgina, sem eru á danska
varðskipinu sem liggur við Reykja-
víkurhöfn. Alls hafa því um áttatíu
manns greitt utankjörstaðar-
atkvæði sitt vegna kosninganna
sem verða haldnar 8. febrúar. 

Ernst segir að þetta séu frekar
margir, sé tekið mið af síðustu þing-
kosningum og einnig ef mið er tekið
af kosningunum til Evrópuþingsins
sem haldnar voru í sumar, en þá
kusu ekki nema einn eða tveir. Ekki
er vitað hversu margir Danir hér á
landi hafa kosningarétt. - ss

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

Danski þjóðarflokkurinn:

Vilja tungu-
málalög

DANMÖRK Opinber skjöl, auglýs-
ingaspjöld, bæklinga, vinnu-
reglur og samninga skal einung-
is birta á dönsku. Grunnskóla-
kennarar skulu einnig einungis
tala dönsku við nemendur sína.
Þetta er meðal þess sem Danski
þjóðarflokkurinn segjast vilja
með setningu tungumálalaga.
Eins og danska útvarpið segir
frá, hefur þetta einnig áhrif á
flokkinn, því hann kynnir stefnu
sína á tugi tungumála á heima-
síðu sinni. 

Peter Skaarup, talsmaður út-
lendingamála í flokknum segir
að það hjálpi fólki í öðrum lönd-
um að kynna sér stefnu þeirra.
En fyrir tæpum tveimur árum,
sagði blaðafulltrúi flokksins að
sumir kjósendur tali ekki
dönsku, og því sé stefna flokks-
ins kynnt á fleiri tungumálum. ■

ENDURFUNDIR
Íslendingarnir sem fóru í blindraleiðangur-
inn á kajökum í sumar og haust heimsóttu
Triton í gær og þökkuðu fyrir björgunina í
haust. Á myndinni eru Baldvin Kristjáns-
son, Friðgeir Þráinsson og Helge O. B.

Christensen, skipstjórinn á Triton, 

101 SKUGGAHVERFI Afhending á
íbúðum í 101 Skuggahverfi hef-
ur dregist verulega og hafa um
15 manns „lent illa í því“, eins
og Einar Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri fasteignafélags-
ins Stoða, orðar það. Þetta fólk
hefur búið á hótelum eða í leigu-
íbúðum í nokkrar vikur eða
mánuði. Stærsti hópurinn, um
tíu manns, hefur búið í leigu-
íbúðum á Hótel Fróni, sumir
jafnvel frá því fyrir jól. 

„Við höfum reynt að axla
þessa ábyrgð þó að ekki hafi
verið við okkur að sakast að af-
hending hafi dregist svona og
sjá til þess að fólkið lenti ekki á
vergangi. Þetta er mjög baga-
legt og hefur komið illa við
marga en sumt af þessu fólki
ætlaði að innrétta sína íbúð
sjálft og þá ræður það ferðinni.
Það eru þá íbúðir sem við höfum
afhent en eru í

innréttingum á veg-
um þessa fólks,“
segir hann. 

„Það er erfitt að
negla niður tíma hvenær
fólkið hefði átt að geta flutt inn
því að það fer svolítið eftir því
hvað það tekur langan tíma að
innrétta íbúðina hjá því. Við inn-
réttum þær íbúðir sem átti að
skila tilbúnum án gólfefna og
síðan höfum við tekið að okkur
með viðbótarsamningi að inn-
rétta hluta af hinum íbúðunum
og þá eru mismunandi afhend-
ingartímar á því,“ segir Einar. 

Gísli Úlfarsson, sölustjóri á
Hótel Fróni, segir að sumir hafi
búið þar stutt og aðrir lengur en
að tveir til þrír fái afhent á
næstu dögum og svo fari þetta
smám saman að leysast. 

Ýmsar ástæður hafa valdið
töfinni en Einar segir að ekki

hafi náðst þau af-
köst í

v e r k -
inu sem
miðað hafi verið
við. Guðrún Árna-
dóttir, fasteignasali á
Húsakaupum, segir að
kaupendur hafi í töluverðum
mæli samið við Stoðir um
breytingar á íbúðunum og það
hafi meðal annars tafið afhend-
ingu.

Fjölbýlishúsin í 101
Skuggahverfi eru
byggð í þremur
áföngum og er
fyrsti áfangi ris-
inn. Afhending
íbúðanna er að
hefjast en síðustu
íbúðirnar verða
afhentar í júní.

hs@frettabladid.is

NÝSKRÁNINGUM FJÖLGAR Ný-
skráð hluta- og einkahlutafélög
voru 2.517 á liðnu ári og hefur
nýskráningum fjölgað um rúm
fimm prósent frá árinu 2003,
þegar 2.389 ný félög voru skráð.
Hlutfallsleg skipting nýskráninga
eftir atvinnugreinum er nokkuð
jöfn á milli ára. Fjölgun nýskrán-
inga er hlutfallslega mest á höf-
uðborgarsvæðinu, þar sem ný-
skráningum fjölgaði um ellefu
prósent frá fyrra ári.

■ HLUTAFÉLÖG
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Fundur í utanríkismálanefnd í dag:

Rætt um trúnaðar-
upplýsingar og Írak

Verjandi fagnar sanngjörnum dómi:

Fékk skilorð með skilyrðum
DÓMSMÁL Nítján ára piltur var í
Héraðsdómi Reykjavíkur dæmd-
ur í fimmtán mánaða fangelsi
fyrir vopnað rán í Hringbrautar-
apóteki með gasskammbyssu. Þá
var hann sakfelldur fyrir að
leggja haglabyssu að andliti
manns í heimahúsi. Tólf mánuðir
refsingarinnar eru skilorðsbundn-
ir í þrjú ár með þeim skilyrðum að
pilturinn sæti umsjón á skilorðs-
tímanum.

Á skilorðstímanum má piltur-
inn ekki neyta áfengis eða deyfi-
lyfja og er þess krafist að hann
sæti meðferð á stofnun til að
venja hann af fíkn sinni. Þá þarf
hann að sæta læknismeðferð.
Sveinn Andri Sveinsson, verjandi
piltsins, fagnar niðurstöðu dóms-
ins, sem hann segir rétta og sann-
gjarna. „Því miður er þessu úr-
ræði allt of sjaldan beitt,“ segir
Sveinn.

Tilgangur þessa sérstaka skil-
orðs er til að tryggja að pilturinn
sæti þeirri læknismeðferð sem
þarf til að draga úr líkunum á því
að hann fremji ný brot. Geðlækn-
ir segir piltinn sakhæfan þrátt
fyrir nokkra geðsjúkdóma en
aftur á móti sé mjög nauðsynlegt
að sjúkdómar piltsins verði með-

höndlaðir. Annars sé einsýnt að
afbrigðileg og andfélagsleg hegð-
un hans muni halda áfram.

Pilturinn kom í Hringbrautar-
apótek vopnaður gasskammbyssu
í byrjun september og hótaði
starfsstúlku og lyfsala lífláti, en
hann vildi fá afhent rítalín. Þá

hefur hann hótað og tekið starfs-
mann veitingastaðar hálstaki og
otað hnífi að bensínafgreiðslu-
manni. Í október strauk pilturinn
úr gæsluvarðhaldi þegar átti að
flytja hann úr fangelsinu á Skóla-
vörðustíg á Litla-Hraun.

- hrs

Fimm tóku Vioxx 
og fengu hjartaáfall

Tilkynnt hefur verið til Landlæknisembættisins á síðustu dögum um fimm einstaklinga sem tóku 
gigtarlyfið Vioxx og fengu hjartaáfall. Embættið hyggst gera rannsókn á hugsanlegum afleiðingum

notkunar lyfsins hér á landi.
HEILBRIGÐISMÁL Landlæknisemb-
ættið athugar nú möguleikana á
því að gera rannsókn á hvort
finna megi aukningu á hjarta- og
heilaáföllum hjá gigtarsjúkling-
um sem notuðu Vioxx hér á
landi síðastliðin ár miðað við
sjúklinga með sama sjúkdóm,
sem notuðu eldri gigtarlyfin. Til
þess þarf að nota upplýsingar úr
gagnagrunnum sem fyrir hendi
eru og fá til þess tilskilin leyfi.

Tilkynningar hafa borist á
síðustu dögum til embættisins
um fimm sjúklinga sem allir
voru á Vioxx – gigtarlyfinu og
hafa fengið hjartaáfall, að sögn
Matthíasar Halldórssonar að-
stoðarlandlæknis. Þeir lifðu það
allir af.

„Hér er um tölfræðilega
nálgun að ræða, það er saman-
burð á þessum hópum fólks. Það
má líta á töku lyfsins sem
áhættuþátt, líkt og reykingar
eru áhættuþáttur fyrir hjarta-

sjúkdóma samkvæmt tölfræði-
legum gögnum, en ekki er hægt
beinlínis að benda á ákveðinn
einstakling og fullyrða að Vioxx
hafi orðið honum að bana,“ sagði
Matthías.

Hann kvaðst vilja undir-
strika að rannsóknarhug-
myndin væri á algjöru
frumstigi. Til hennar þyrfti
aukafjármagn, sem reynt
yrði að sækja, svo og ein-
hvern aukamannafla.

Varðandi tilkynninga-
skyldu lækna um auka-
verkanir lyfja sagði Matth-
ías, að hún væri vissulega til
staðar. Hins vegar væri oft
erfitt fyrir menn að átta sig
á því hvenær væri um ein-
dregnar aukaverkanir að
ræða og hvenær um hluta
meðferðar, eða einfaldlega
einkenni sem tengdust sjúk-
dómnum sjálfum eða þá öðrum
lyfjum sem viðkomandi
notar.

„ H i n s
v e g a r
e r

því ekki að neita að tilkynningar
frá íslenskum læknum eru færri
heldur en gengur og gerist með-

al annarra þjóða,“ sagði Matthí-
as. Spurður hversu miklu mun-
aði þar sagði hann að það gæti
verið allt að helmingur. Í Vioxx-
málinu hefðu aukaverkanatil-
kynningar þó litlu breytt, því
um væri að ræða áföll sem
kæmu eftir áralanga notkun.

„Þessi tilkynningaskylda er
til þess að lyfjaframleiðendur
og yfirvöld fái upplýsingar,“
sagði hann. „Íslendingar nota
aðeins örlítið brot af lyfjunum í
heiminum. Það má kannski
segja að ekki skipti sköpum
hvort allt sé tilkynnt frá Íslandi
eða ekki neitt, þótt ekki sé verið
að draga úr því að íslenskir
læknar eiga að standa sig betur
í því að tilkynna um aukaverk-
anir og leggja þannig sitt af
mörkum.“

jss@frettabladid.is

Kárahnjúkar:

Reisa norskar
vinnubúðir

KÁRAHNJÚKAR Verið er að reisa fimm
nýjar einingar af norsku vinnubúð-
unum Moelven á Kárahnjúkum en
það eru sams konar vinnubúðir og
íslenskir fjallamenn hafa vanist.
Impregilo hefur hingað til notast
við tyrkneskar vinnubúðir. Nýju
vinnubúðirnar verða komnar upp
eftir tvær til þrjár vikur.

Leó Sigurðsson, heilsu-, um-
hverfis- og öryggisstjóri Impreg-
ilo, segir að hver þessara fimm ein-
inga rúmi 14 menn. Heimilt sé að
hafa tvo í herbergi á álagstímum,
til dæmis yfir sumarið, og því
rúmist þarna hátt í 140 manns. 

- ghs

TONY BLAIR
Forsætisráðherrann óskaði eftir aukinni

aðstoð vegna fátæktar í Afríku.

Fátæktin í Afríku:

Sinnuleysi
heimsins

SVISS, AP Fátæktin í Afríku er sem
„ör á samvisku heimsins“. Þetta
sagði Tony Blair, forsætisráð-
herra Bretlands, á Alheimsráð-
stefnunni um efnahagsmál sem
haldin er í Davos í Sviss.

Blair gagnrýndi leiðtoga
heimsins fyrir sinnuleysi gagn-
vart Afríkuríkjunum. Hann sagði
að ef ástandið væri svipað annars
staðar í heiminum myndu leiðtog-
arnir taka allt öðruvísi á málun-
um. Blair bað leiðtogana um að
auka fjárveitingar til aðstoðar fá-
tækum ríkjum Afríku. Auk al-
mennrar fátæktar væri heilsufari
ábótavant og alnæmisvandinn
gríðarlegur. ■

Hefurðu staðið við áramóta-
heitin?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Fylgist þú með heimsmeistara-
mótinu í handbolta?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

40%

60%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN ALÞINGI Utanríkismálanefnd Al-
þingis kemur saman til fundar í
dag. Stjórnarandstæðingar hafa
ítrekað óskað eftir því að trúnaði
verði aflétt af fundargerðum ut-
anríkismálanefndar. 

„Ég geri ráð fyrir því að sú ósk
verði borin upp að nýju, ekki síst í
ljósi ummæla Halldórs Ásgríms-
sonar á Alþingi síðastliðinn mánu-
dag, er hann sagði að sín vegna
mætti utanríkismálanefnd birta
það sem hún vildi í þessu máli,“
segir Steingrímur J. Sigfússon,
formaður Vinstri grænna.

Össur Skarphéðinsson, for-
maður Samfylkingarinnar, segir
að jafnframt verði óskað eftir því
að farið verði yfir álit Eiríks Tóm-
assonar um lögmæti stuðnings við
innrás í Írak. „Við erum ósam-
mála niðurstöðum Eiríks og það
vekur eftirtekt að í fjölmiðlum
segir hann að álitsgerðina hafi
hann byggt á frásögn Halldórs Ás-
grímssonar um það sem hann hafi
sagt á utanríkismálanefndarfund-
um fremur en orðréttum fundar-
gerðum. Við teljum það afskap-
lega hæpin vinnubrögð. Við mun-

um jafnframt óska eftir því að
fyrir nefndina verði kallaðir aðrir
sérfræðingar, svo sem Ragnar Að-
alsteinsson, og álits þeirra óskað á
grundvelli nákvæmlega sömu
gagna og Eiríkur Tómasson fékk,“
segir Össur. - sda

SÓLVEIG PÉTURSDÓTTIR
Formaður utanríkismálanefndar sagðist í
síðustu viku ætla að ræða meðferð trún-

aðarupplýsinga í nefndinni.

VIÐ HÉRAÐSDÓM REYKJAVÍKUR
Geðlæknir segir nauðsynlegt að sjúkdómar piltsins verði meðhöndlaðir því annars muni

afbrigðileg hegðun hans halda áfram.

MATTHÍAS HALLDÓRSSON
Landlæknisembættið hyggst

gera könnun á hugsanleg-
um afleiðingum

Vioxx-lyfsins
hér á landi.





1Hver var hagnaður KB banka á síð-
asta ári?

2Hvað heitir gigtarlyfið sem tekið hefur
verið af markaði vegna hættulegra

aukaverkana?

3Við hverja á íslenska landsliðið í
handbolta að leika í dag?
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Íraksstríðið:

Danir vilja Dani heim
DANMÖRK Danir vilja hermenn sína
heim frá Írak, eftir því sem fram
kom í könnun sem Gallup í Dan-
mörku gerði fyrir Berlingske
Tidende. 

41 prósent þeirra sem svöruðu
spurningunni segir að það eigi að
fastsetja nú hvenær hermennirnir
koma heim en um fjórðungur vill að
þeir komi tafarlaust heim. Tæplega
helmingur stuðningsmanna stjórn-
arflokkanna vill að skýrt sé frá því
hvenær dvöl hermannanna ljúki í
Írak.

Per Stig Møller, utanríkisráð-
herra Dana, segir við Berlingske
Tidende að ef nú verði ákveðið að
draga herinn til baka, eða ákveðin

dagsetning sett, muni það hvetja
hryðjuverkamenn til að halda
áfram aðgerðum sínum í Írak. 

Könnunin sýnir einnig að stuðn-
ingur Dana við þá ákvörðun ríkis-
stjórnarinnar að styðja Íraksstríðið
fer minnkandi. Nákvæmlega helm-
ingur kjósenda telur að þetta hafi
verið röng ákvörðun, en 44 prósent
telja hana rétta. 

Ekki er vitað hversu mikil áhrif
þetta mun hafa á kosningarnar í
Danmörku sem fram munu fara 8.
febrúar. ■

Tölurnar eru
komnar frá NCC

Byggingarverkfræðingur hjá verktakafyrirtækinu NCC staðfestir að hafa 
unnið skýrslu fyrir Árna Johnsen þar sem hugsanlegur kostnaður við jarð-

göng til Vestmannaeyja sé undir 16 milljörðum.

JARÐGÖNG Byggingarverkfræðingur
hjá norska verktakafyrirtækinu
NCC staðfestir að hann hafi fyrir
hönd fyrirtækisins unnið skýrslu
fyrir Árna Johnsen um kostnað
vegna jarðganga til Vestmannaeyja. 

Í fréttum Stöðvar tvö á miðviku-
dag sagði Øyvind Kvaal, talsmaður
NCC, að fyrirtækið hefði ekki lagt
fram útreikninga, mat, greiningu,
tilboð eða kostnaðaráætlun um jarð-
göng til Vestmannaeyja. Í gær sagði
Kvaal síðan að NCC bæri ekki
ábyrgð á skýrslunni.

Árni sendi fjölmiðlum íslenska
þýðingu af skýrslunni frá NCC í
gær þar sem fram kemur að hún sé
unnin af Svein E. Kristiansen, bygg-
ingarverkfræðingi hjá NCC
Construction Norge AS, og Sverre
Barlindhaug, jarðverkfræðingi frá
Multiconsult avd. Noteby. Skýrslan
er rúmar tvær blaðsíður að lengd og
er sögð vera forathugun á jarðgöng-
um til Vestmannaeyja og byggjast á
„almennum jarðfræðilegum upplýs-
ingum auk endurkasts- og bylgju-
brotsmælinga á Landeyjarsandi og

á sjávarbotninum milli Vestmanna-
eyja og meginlands Íslands.“ 

Þar segir að áætla megi að kostn-
aður við jarðgöng til Vestmannaeyja
verði um 1.450 milljónir danskra
króna, sem samsvarar tæpum sext-
án milljörðum íslenskra króna. Við
kostnaðarmat er byggt á reynslu
NCC af tvennum neðansjávargöng-
um frá Færeyjum auk lengstu vega-
ganga í heimi, Lærdal-ganganna. 

Fréttablaðið hringdi í Svein
Kristiansen og hann staðfesti að
hann væri annar höfunda þessarar
skýrslu og hefði unnið hana fyrir
hönd NCC. Aðspurður hvers vegna
talsmaður fyrirtækisins hefði ekki
kannast við það í samtali við Stöð
tvö sagði Kristiansen að NCC væri
stórt fyrirtæki, með um 40 þúsund
starfsmenn, og það væri ekki víst að
Kvaal hefði vitað af þessari skýrslu. 

Árni Johnsen segir að reynt hafi
verið að gera málið tortryggilegt í
fjölmiðlum og að viðbrögð tals-
manns NCC í frétt Stöðvar tvö
skýrist af því að honum hafi verið
komið úr jafnvægi. „Það var auðséð
að þessu var stillt þannig upp að við
værum að kynna eitthvert tilboð og
skuldbindingar, sem er ekki rétt.
Þetta er áætlun á kostnaði byggð á
forathugun og ég er eingöngu að
kynna þessar hugmyndir,“ segir
Árni. bergsteinn@frettabladid.is

Danmörk:

Atvinnuleysi
minnkar

DANMÖRK Atvinnulausum í Dan-
mörku fækkaði um 1.700 í byrjun
janúar, miðað við mánuðinn þar á
undan. Um áramótin voru því
171.900 Danir atvinnulausir, sem
samsvarar 6,2 prósenta atvinnu-
leysi. Í nóvember var atvinnuleysið
6,3 prósent. 

Atvinnuleysi hefur farið hátt í
málflutningi jafnaðarmanna fyrir
kosningarnar, og því er það talið gott
fyrir stjórnina að slíkar tölur birtast
nú og eru þær taldar merki um
betra efnahagsástand.  Ekki voru þó
allir bankamenn sem danska
útvarpið hafði samband við vissir
um að ástandi batni til langframa. ■

HEILSAÐ UPP Á BÖRNIN
Halldór Ásgrímsson tók létt spjall við börn-

in á leikskólanum Grænuborg í gær.

Verndum bernskuna:

Átak í upp-
eldismálum

UPPELDISMÁL Forsætisráðuneytið,
Þjóðkirkjan og Velferðarsjóður
barna undirrituðu í gær sam-
starfsyfirlýsingu um átaksverk-
efni í uppeldismálum undir heit-
inu Verndum bernskuna. Þetta er
sagt vera liður í því að bæta stöðu
barna í samfélaginu og styrkja
foreldra í uppeldishlutverkinu.

Atakinu verður hleypt af stokk-
unum næsta haust með málþingi,
útgáfu efnis og kynningarfundum.
Tekið er fram í fréttatilkynningu
að það efni sem stuðst verður við í
átakinu er almenns eðlis en ekki
bundið við trúarleg gildi. -ss

INNBROT Í FANGELSI Sex fangar
létust og fjórir særðust þegar
marxískir uppreisnarmenn brut-
ust inn í fangelsi í Kólumbíu til
að frelsa félaga sína úr haldi. 23
fangar sluppu, hvort tveggja upp-
reisnarmenn og aðrir glæpa-
menn, en þrír þeirra hafa þegar
náðst.

■ EVRÓPA
■ SUÐUR-AMERÍKA

„KJÓSTU MIG – ÉG LÝG EKKI“
Veggspjald í Kaupmannahöfn. Einhverjum

datt í hug að líkja forsætisráðherranum við
Gosa í kosningabaráttunni.

inniheldur plöntustanólester sem

 lækkar 
              kólesteról

Rannsóknir sýna að dagleg 
neysla Benecols stuðlar að 
lækkun kólesteróls um allt 
að 15%.

nýjung

BARÁTTAN HAFIN Frambjóðend-
urnir fjórir sem gera sér von um
að verða næsti forseti Alþjóða
viðskiptastofnunarinnar héldu í
gær framboðsræður sínar á fundi
stofnunarinnar í Genf í Sviss.
Þeir vongóðu eru Jaya Krishna
Cuttaree frá Máritíus, Úrúgvæinn
Carlos Perez del Castillo, Frakk-
inn Pascal Lamy og Luiz Felipe
de Seixas Correa frá Brasilíu.

GEIR H. HAARDE
Fjármálaráðherra segir ríkissjóð hafa haft

tíu milljarða króna tekjur af stimpilgjöldum
síðastliðin tvö ár.

Stimpilgjöld:

Ríkissjóður
fær milljarða
RÍKISFJÁRMÁL Tekjur ríkissjóðs af
stimpilgjöldum síðastliðin tvö ár
námu um tíu milljörðum króna.
Þetta kom fram í svari Geirs H.
Haarde fjármálaráðherra við
fyrirspurn Margrétar Frímanns-
dóttur, þingmanns Samfylkingar. 

Stimpilgjöld af fasteignavið-
skiptum á fyrri hluta síðasta árs
voru rúm 65 prósent af öllum
stimpilgjöldum. Því má sam-
kvæmt svarinu gera ráð fyrir að
stimpilgjöld vegna fasteigna-
kaupa 2003 hafi verið um 2,4
milljarðar króna og tæpir 4 millj-
arðar á liðnu ári. 

Ekki fengust svör við því
hversu stór hluti tekna ríkissjóðs
af stimpilgjöldum vegna fast-
eignaviðskipta yrði til vegna
endurfjármögnunar lána. -ghg

Frelsunar gyðinga frá Auschwitz-Birkenau minnst:

Aldrei má afskræma söguna
PÓLLAND, AP Fjölmargir gyðingar
sem lifðu af helför nasista í
seinni heimsstyrjöldinni komu
saman í útrýmingarbúðunum
Auschwitz-Birkenau í gær til að
minnast þess að 60 ár voru liðin
síðan sovéskir hermenn frelsuðu
gyðinga úr búðunum. Sex millj-
ónir gyðinga létust í helförinni.

Auk þeirra sem lifðu helför-
ina af voru fjölmargir heimsleið-
togar saman komnir í Póllandi
vegna minningarathafnarinnar,
sem og gamlir hermenn Rauða
hersins og Jóhannes Páll páfi II. 

Moshe Katsav, forseti Ísraels,
lagði áherslu á það í ræðu sinni
að aldrei mætti afskræma sögu
helfararinnar. Þá beindi hann
einnig orðum sínum að leiðtog-
um Evrópuríkja og bað þá að
vera á varðbergi gagnvart upp-
gangi nýnasisma meðal ungra
Evrópubúa sem þekktu ekki sög-
una.

Anatoly Shapiro, 92 ára fyrr-
verandi hermaður Rauða hers-
ins, minnist þess þegar her-
mennirnir gengu fyrst inn í búð-
irnar.

„Bak við fyrstu hurðina sem
við opnuðum hafði nöktum líkum
verið raðað upp. Það var blóð alls

staðar. Lyktin var svo hræðileg
að það var ekki hægt að vera inni
lengur en í fimm mínútur.“ ■

GRÁTIÐ VIÐ RÆÐUPÚLTIÐ
Kurt Julius Goldstein, sem lifði af dvölina í Auschwitz, grét þegar hann flutti ræðu við

minningarathöfnina.

FUNDAÐ MEÐ HEIMAMÖNNUM
Árni stóð fyrir fjölmennum borgarafundi í Höllinni í Vestmannaeyjum á miðvikudagskvöld

og ræddi við heimamenn um jarðgöng.
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Skelfisktínsla getur
endað með skelfingu

Kræklingatínsla er hættulegra tómstundagaman en marga grunar. Eitraðir þörungar geta sest í
skeljarnar og valdið veikindum og jafnvel dauða. Best er að sneiða hjá slíkri iðju á sumrin.

Mörgum finnst gaman að tína
krækling í fjörum landsins sér til
matar en slík iðja getur verið
stórhættuleg. Rannsóknir sýna
að eitraðir þörungar setjast í
skeljarnar og valda fólki veruleg-
um óþægindum, jafnvel dauða.
Líkur á eitrun eru mestar á sumr-
in en það er einmitt sá tími sem
vinsælastur er til tínslu. 

Skelfisktínsla er vinsælt tóm-
stundagaman hjá fjölmörgu

fólki. Höfuðborgarbúar þyrpast
gjarnan upp í Hvalfjörð með stíg-
vélin á fótunum, gramsa í þaran-
um eftir kræklingi, skella honum
á grillið og skola matnum að lok-
um niður með köldu hvítvínsglasi
í sumarsólinni. Líffræðingarnir
Karl Gunnarsson og Agnes Eydal
sýna hins vegar fram á í nýjasta
hefti Náttúrufræðingsins, sem er
félagsrit Hins íslenska náttúru-
fræðifélags, að slík neysla getur

dregið dilk á eftir sér. Þau mældu
svifþörungagróður í Hvalfirði í
heilt ár og könnuðu áhrif hans á
skelfisk. Niðurstöður þeirra sýna
að á sumrin fjölgar þörungum
sem myndað geta eiturefni. 

Agnes segir að viðmiðunar-
mörk um eitrun geri ráð fyrir að
ekki megi vera fleiri en þúsund
frumur af skoruþörungi í hverj-
um lítra sjávar til að eituráhrif
komi fram hjá fólki. Yfir hásum-
arið var hins vegar að finna allt
að tólffalt það magn í sýnum
þeirra, tólf þúsund frumur í
hverjum lítra sjávar. Skoruþör-
ungurinn myndar eiturefni sem
kallast DSP og koma áhrif þess
einkum fram í meltingarvegi þar
sem efnið veldur uppköstum og
niðurgangi, án þess þó að vera
verulega hættulegt. „Hins vegar
hefur mælst annars konar eitur,
myndað af öðrum skoruþörungi,
yfir leyfilegum viðmiðunar-
mörkum bæði í kræklingi og
hörpudisk. Það getur verið ban-
vænt í miklu magni.“ Þessi eitur-
tegund hefur ekki fundist í Hval-
firði heldur í Breiðafirði og við
Vestmannaeyjar. Engar skrár
virðast vera til um eitranir af
völdum þörunga en Agnes segist
ekki vita til þess að nokkur hafi
látist af þessum ástæðum hér-
lendis.

Skamman tíma tekur fyrir
skelina að safna upp eitri en lang-
an tíma að hreinsa það út. Því eru

líkurnar á eitrunum mestar yfir
sumarmánuðina þegar þörunga-
blóminn er hvað mestur og fram
á haustið. „Það er óhætt að tína
þetta frá því seint í nóvember
fram á vor,“ segir Agnes en göm-
ul regla segir að sneiða eigi hjá
skelfisktínslu í þeim mánuðum
sem hafa ekki stafinn r í nafni
sínu: maí, júní, júlí og ágúst. Var-

úðartímabil-
ið er þó
l e n g r a .
Vandamálið
er hins vegar
það að flestir
vilja finna
sér skel í
góða veðrinu
en þá eru
e i n m i t t
mestar líkur
á að hún sé
eitruð. Einu
gildir hvern-
ig krækling-
urinn er
meðhöndlað-

ur. „Þú getur soðið skelina í sólar-
hring og samt losnarðu ekki við
eitrið,“ bætir Agnes við.

Þótt mælingar tvímenning-
anna hafi farið fram í Hvalfirði
eru þörungarnir ekki staðbundn-
ir að sögn Agnesar þótt meiri lík-
ur séu á eitruðum þörungum í í
hlýja sjónum sunnanlands og
vestan.

sveinng@frettabladid.is

16.685 BÖRN 
voru í leikskóla 2003.

SAMKVÆMT HAGSTOFUNNI

SVONA ERUM VIÐ

Enn er ekki komið á hreint hver á og ber
ábyrgð á vindmyllunni í Grímsey, að
sögn Óttars Jóhannssonar, oddvita í
sveitarfélaginu. Málið hefði verið til um-
ræðu í sveitarstjórn en ekkert meira.
Fréttablaðið greindi frá því í ágúst að
myllan sú arna væri mörgum þyrnir í
augum. Hún væri að grotna niður en
enginn vissi í raun hver ætti hana og
tæki ákvörðun um hvað gert yrði við
hana.
„Það eru meiri líkur en minni á því að
hún verði þarna eitthvað, að minnsta
kosti næstu mánuðina,“ sagði Óttar.
„Ríkið var með þennan pakka á sínum
tíma, en hver vill eiga hana?“
Spurður hvort vindmyllan væri kannski til
sölu sagði oddvitinn að ekki væri hægt að
selja það sem enginn vissi hver ætti.

„Ég hef ekki séð í neinum gögnum hjá
sveitarfélaginu að okkur hafi verið
ánafnað þetta. Þetta er mál sem kanna
þarf hjá iðnaðarráðuneytinu. Það er ekk-

ert viðhald á henni núna. Sumum finnst
að þetta eigi að vera þarna sem minnis-
varði, en það eru skiptar skoðanir á því.
Hún má fara mín vegna. Það er engin
sérstök eftirsjá í þessu af minni hálfu, en
langbest væri ef hægt væri að nýta
hana.“
Óttar kvaðst þó ekki telja að það yrði
gert. Það væri ekki í umræðunni og
hefði ekki verið athugað.
„Að sjálfsögðu þyrfti að ganga í þetta
mál, en það er eins með það og annað,
þegar þetta er farið að dankast þá er
eins og sé erfitt að fara að gera eitthvað
í því. En meðan ekki er vitað hvert
ástandið á þessu er, þá er ekki vitað
hvort einhver grundvöllur er fyrir að gera
eitthvað fyrir þetta eða rífa það og láta
það hverfa.“

Verður þarna eitthvað áfram
EFTIRMÁL: AFDRIF VINDMYLLUNNAR Í GRÍMSEY

533 2000
www.pizzahut.is

Su›urlandsbraut 2 • Sprengisandi • Smáralind

Nú fá öll börn
frían ís me›
hverri máltí›
á Pizza Hut!
Komdu me› fjölskylduna á Pizza Hut
og fá›u frían ís fyrir börnin.

Frír ís

Gildir til 7. febrúar 2005

• Hádegishla›bor›- Súpa,
   salat og pizzur

• Afmælisveislur

• Kjúklinga- og Pastaréttir

• Gómsætir eftirréttir

Pizza Hut veitingasta›ur
Meira en bara pizzur

Nú fá öll börn
frían ís me›
hverri máltí›
á Pizza Hut!

FÁKAR Í FÖNN
Hrossin í suðurhluta Þýskalands gátu ekki
annað en látið sér snjóinn sem þar féll á

dögunum lynda. 

KRÆKLINGUR ER GÓÐUR
Alexander Áki Einarsson veit að öruggast er að tína kræklinga síðla vetrar og snemma

vors. Annars geta þeir verið eitraðir.

AGNES EYDAL
„Mér finnst kræklingur
ekkert bragðvondur,“

segir Agnes en gengur
þó ekki lengra í lofinu.
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ÞJÓÐARATKVÆÐI UM STJÓRNAR-
SKRÁ Bresk stjórnvöld hafa
lagt fram lagafrumvarp þar
sem kveðið er á um að almenn-
ingur greiði atkvæði um hvort
Bretlandi staðfesti stjórnarskrá
Evrópusambandsins eða ekki.
Búist er við því að þjóðarat-
kvæðagreiðslan fari fram
snemma á næsta ári.

MARGAR ÓGNIR Þöglar hamfar-
ir á við flóðbylgjuna í Asíu
ógna heiminum, sagði Jacques
Chirac á efnahagsráðstefnunni
í Davos. Hann sagðist þar eiga
við atvinnuleysi, farsóttir og
uppreisnir, sem væru jafn skað-
leg og flóðbylgjan í Asíu þó
minna væri um þessi vandamál
rætt.

■ EVRÓPA

TÍGRÍSDÝR Í SNJÓ
Tígrisdýr í Schoenbrunn-dýragarðinum í
Vín í Austurríki spókaði sig í snjónum í

garðinum í gær. Gríðarlegt fannfergi hefur
verið víðs vegar um Evrópu undanfarið.

Úkraína og ESB:

Viðræðurnar
hefjist 2007

PÓLLAND, AP „Það verður mjög
mikilvægt að hefja viðræður um
samskiptin við Evrópusamband-
ið árið 2007,“
sagði Viktor
Júsjenkó, forseti
Úkraínu. Hann
sagði aðild að
Evrópusamband-
inu mikilvægan
valkost fyrir land
sitt en hélt opn-
um þeim mögu-
leika að sam-
skiptin yrðu með
öðrum hætti.

„Markmiðið er að innleiða í
Úkraínu nýja mælikvarða í lýð-
ræðismálum, efnahagnum,
félagsmálastefnunni og á fleiri
sviðum,“ sagði Júsjenkó og
bætti við. „Við skiljum að það
hvenær Úkraína gerist aðili
byggist á því hve snemma Úkra-
ína stendur undir þessum mæli-
kvörðum.“ ■

Félagsmálaráðherra um gjaldfrjálsa leikskóla:

Vill auka gildi leikskóla í menntakerfinu 
MENNTAMÁL „Það er stefna míns
flokks að auka gildi leikskólans í
menntakerfinu,“ sagði Árni
Magnússon félagsmálaráðherra á
Alþingi í gær, þegar hann svaraði
fyrirspurn Ágústs Ólafs Ágústs-
sonar alþingismanns um hvort til
greina kæmi að flytja tekjustofna
og fjármagn til sveitarfélaga til
að hægt væri að tryggja gjald-
frjálsan leikskóla.

Árni vísaði til ályktunar
flokksþings Framsóknarflokksins
árið 2003 um það að í samvinnu
við sveitarfélögin yrði komið á
skólaskyldu á síðasta ári leikskól-
ans og jafnframt stefnt að afnámi
leikskólagjalda um leið og skóla-
skyldu yrði komið á. 

Ráðherra kvaðst þeirrar skoð-
unar að fyrst þyrfti að svara
spurningunni um það hvort stefna
bæri að því að leikskólinn yrði að
hluta til eða að öllu leyti hluti af
skyldunámi. Ljóst væri að sam-
hliða þyrfti þá að kanna með hvaða
hætti standa ætti straum af kostn-
aði við slíka breytingu. Hvort það
yrði ríkissjóður eða sveitarfélögin
eða báðir aðilar í sameiningu.

Hann kvaðst þeirrar skoðunar
að staða leikskóla væri eitt af fjöl-
mörgum málum sem menn hlytu
að hyggja að í tengslum við þá
vinnu sem forsætisráðherra hefði
boðað að sett yrði af stað til þess að
meta stöðu íslensku fjölskyldunn-
ar í þjóðfélaginu. - jss

Sjólaskip:

Útgerð nýju
skipanna að

hefjast
SJÁVARÚTVEGUR Útgerð á verk-
smiðjuskipunum þremur sem
Sjólaskip festu kaup á í haust
hefst á næstu vikum og mánuð-
um. Skipin hafa að undanförnu
verið í slipp í Las Palmas á
Kanaríeyjum.

Guðmundur Jónsson, fram-
kvæmdastjóri Sjólaskipa, á von
á því að eitt skipanna byrji fljót-
lega að veiða en hin tvö í apríl-
byrjun. Skipin eru systurskip,
sömu gerðar og verksmiðjuskip-
ið sem HB-Grandi festi kaup á
nýlega. Þau taka 2.500-3.000
tonn hvert.

Skipin verða gerð út á
makrílveiðar við Máritaníu en
þau hafa einmitt áður verið gerð
út á uppsjávarveiðar. - ghs

FÉLAGSMÁLARÁÐHERRA
Ákveða þarf hvort stefna beri að því að

leikskólinn verði að hluta eða að öllu leyti
hluti af skyldunámi.

Útfararþjónusta:

Hélt afslætti
fyrir líkkistur
DÓMSMÁL Útfararþjónusta Ís-
lands fær afslátt á 54 líkkistum
sem hún keypti af Fjöl-smíð,
samkvæmt dómi Hæstaréttar
Íslands í gær. Hæstiréttur snýr
dómi héraðsdóms, sem hafði
gert Útfararþjónustunni að
greiða reikninginn.

Fyrirtækin höfðu samið um
afsláttarkjör sín á milli með
fimm ára samningi. Fjöl-smíð
veitti hann hins vegar ekki þar
sem Útfararþjónustan sagði upp
samningnum.

Útfararþjónustan greiðir því
rúmar þrjár milljónir fyrir kist-
urnar í stað rúmlega fjögurra.
Hún greiðir þó Fjöl-smíð 500
þúsund í málskostnað. - gag

VIKTOR
JÚSJENKÓ

Vill viðræður við
ESB eftir tvö ár.
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Umbrotatímar á Héraði
Skuldir og eigið fé Fljótsdalshéraðs verða um 2,8 milljarðar í árslok. Skuldir og skuldbindingar sveitarfélag-

anna þriggja, sem nú mynda Fljótsdalshérað, voru um 1,6 milljarðar króna fyrir rúmum tveimur árum.
Meðvituð og raunhæf áhætta til að standa að nauðsynlegri uppbyggingu, segir bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs.

ÞENSLA Nýtt sameinað sveitar-
félag á Héraði, Fljótsdalshérað,
er fjölmennasta sveitarfélagið á
Austurlandi en það varð til 1.
nóvember sl. við sameiningu
Austur-Héraðs, Fellahrepps og
Norður-Héraðs. Íbúar Fljóts-
dalshéraðs voru 3.364 1. desem-
ber sl. og fjölgaði um 433 á síð-
asta ári. Munar þar mestu um
fjölgun á virkjunarsvæðinu við
Kárahnjúka en íbúum á Egils-
stöðum fjölgaði einnig jafnt og
þétt á síðasta ári. 

Samkvæmt fjárhagsáætlun
Fljótsdalshéraðs fyrir yfir-
standandi ár er gert ráð fyrir að
íbúar sveitarfélagsins verði um

3.600 í árslok. Fljótsdalshérað
er víðfeðmasta sveitarfélag
landsins, tæpir níu þúsund fer-
kílómetrar að flatarmáli, og
Fellbær og Egilsstaðir mynda
stærsta þéttbýliskjarnann á
Austurlandi með um 2.100 íbúa. 

Fólksfjölgun á Fljótsdalshér-
aði, í tengslum við virkjunar- og
álversframkvæmdir á Austur-
landi, kallar á gífurlega upp-
byggingu í sveitarfélaginu og
einkennir hún fjárhagsáætlun
ársins. Samkvæmt áætluninni
er gert ráð fyrir að heildartekj-
ur bæjarsjóðs, og stofnana
sveitarfélagsins, verði 1.508
milljónir króna. Það er hækkun
upp á rúmar 214 milljónir króna
á milli ára miðað við rauntölur
ársins 2003 hjá sveitarfélögun-
um sem sameinuðust í Fljóts-
dalshérað. Af heildartekjum eru
skatttekjur áætlaðar 820 millj-
ónir króna, eða 54%, og framlag
úr Jöfnunarsjóði 262 milljónir
króna eða 17%.

Vegna uppbyggingarinnar í
sveitarfélaginu, íbúafjölgunar
og væntinga um frekari fjölgun,
hafa bæjaryfirvöld skuldsett
sveitarfélagið töluvert. Eiríkur
Bj. Björgvinsson, bæjarstjóri
Fljótsdalshéraðs, segir það hafa
verið nauðsynlegt til að tryggja
vöxt sveitarfélagsins og til að
nýta þau tækifæri sem stór-
framkvæmdirnar á Austurlandi
bjóða upp á. „Við höfðum sam-
band við eftirlitsnefnd með fjár-
málum sveitarfélaga fyrir um
tveimur árum þegar við sáum
fram á þenslutímabilið og höf-
um síðan þá verið í góðu sam-
bandi við nefndina án þess þó að
hún sé að fylgjast sérstaklega
með okkur. Við reyndum að
hugsa málið frá öllum hliðum og
að okkar mati erum við ekki að
taka of mikla áhættu varðandi
skuldsetningu heldur erum við
að taka raunhæfa áhættu,“ segir
Eiríkur.

Samkvæmt fjárhagsáætlun
yfirstandandi árs verða heildar-
skuldir og eigið fé sveitar-
félagsins í árslok um 2,8 millj-

arðar króna en þar af verða 1,6
milljarðar langtímaskuldir. Í
árslok 2003 tók Austur-Hérað
400 milljóna króna skuldabréfa-
lán þegar ljóst var að sveitarfé-
lögin á Mið-Austurlandi voru að
ganga inn í mikið uppbyggingar-
tímabil en fyrir þá lántöku voru
heildarskuldir og skuldbinding-
ar sveitarfélaganna þriggja,
sem nú mynda Fljótsdalshérað,
um 1,6 milljarðar króna. Þar af
voru langtímaskuldir um 1,3
milljarðar króna. 

Eiríkur segir að með upp-
byggingarstarfinu á Héraði séu
bæjaryfirvöld að horfa til langs
tíma. „Hlutverk bæjaryfirvalda
er að tryggja að öll nauðsynleg
grunnþjónusta sé til staðar svo
bæjarfélagið sé vel í stakk búið
til að taka á móti því fólki sem
hér vill setjast að. Við vitum að
sjálfsögðu ekki nákvæmlega
hvernig íbúaþróunin verður en í
skýrslu sem Nýsir vann á sínum
tíma er gert ráð fyrir að 40%
starfsmanna í álverinu í Reyðar-
firði muni setjast að á Héraði.
Við vonumst eftir enn hærra
hlutfalli en tíminn mun leiða það
í ljós,“ segir Eiríkur.

Af einstökum málaflokkum
er gert ráð fyrir að hæstu út-
gjöldin fari til fræðslu- og upp-
eldismála á árinu 2005 eða tæp-
ar 740 milljónir króna. Er það
tæplega 53% af rekstrargjöld-
um og ríflega 90% af öllum
áætluðum skatttekjum sveitar-
félagsins á árinu. Til æskulýðs-
og íþróttamála er áætlað að fari

tæpar 147 milljónir króna,
félagsþjónustunnar um 87 millj-
ónir króna og áætluð útgjöld til
menningarmála eru um 41 millj-
ón króna. 

Gert er ráð fyrir að fjárfest-
ingar ársins verði samtals 620
milljónir króna. Stærsta ein-
staka fjárfestingin er bygging
nýs leikskóla við Skógarlönd á
Egilsstöðum fyrir 254 milljónir
króna. Nýbygging gatna mun
kosta sveitarfélagið tæpar 100
milljónir króna en á móti koma
tekjur af gatnagerðargjöldum.
Framkvæmdakostnaður við
hitaveitu er áætlaður um 70
milljónir króna og 46 milljónir
króna við vatnsveitu. Uppbygg-
ing á félagsaðstöðu eldri borg-
ara mun kosta um 40 milljónir
króna og viðbygging við
Menntaskólann á Egilsstöðum
mun kosta sveitarfélagið 38
milljónir króna. Gert er ráð fyr-
ir framkvæmdum við grunn-
skóla upp á 34 milljónir króna.

Uppbygging og vöxtur sveit-
arfélagsins er mikill, fólksfjölg-
un kallar á framkvæmdir við ný
íbúðarsvæði, nýjar þjónustu-
stofnanir og aðstöðu fyrir ný
fyrirtæki. Vegna sameiningar
sveitarfélaganna þriggja, sem
nú mynda Fljótsdalshérað, er
framundan vinna við gerð aðal-
skipulags fyrir sveitarfélagið.
Fjölmörg önnur verkefni á sviði
skipulagsmála eru í vinnslu, svo
sem skipulag og uppbygging
miðbæjar. 

kk@frettabladid.is

Lög um eftirlaun forseta Íslands, ráð-
herra, alþingismanna og hæstaréttar-
dómara, sem tóku gildi 30. desember
2003, skilgreina hvenær þessir aðilar
eiga rétt á að hefja töku eftirlauna. 

Ráðherrar
Fyrrverandi ráðherra á rétt á eftir-
launum þegar eftirfarandi gildir:
Hann er 65 ára eða eldri, hann lætur
af ráðherrastörfum þegar hann er
orðinn sextugur eða ef hann hefur
gegnt ráðherrastörfum í sex ár eða
lengur. Ef það síðasttalda á við lækk-
ar aldurstakmarkið niður í 60 ár og
lækkar síðan þann tíma sem hann er
í embætti umfram þessi sex ár. Þó
getur ráðherra ekki hafið töku eftir-

launa fyrir 55 ára aldur. Fyrir hvert ár
í embætti er eftirlaunahlutfall fyrrver-
andi ráðherra 6 prósent, en getur þó
ekki orðið meira en 70 prósent. 
Um fyrrverandi forsætisráðherra gild-
ir hið sama og um fyrrverandi forseta
þar sem einungis er tekið mið af því
hve lengi þeir sitja en ekki við aldur.
Ef forsætisráðherra hefur einnig
gegnt öðrum ráðherrastörfum má þó
telja þriðjung þess embættistíma
með til réttinda. Sömu reglur gilda
um forseta Alþingis og ráðherra fyrir
þann tíma sem hann gegnir forseta-
embættinu. Ráðherrar sem jafnframt
hafa gegnt þingstörfum og uppfylla
skilyrði um eftirlaun fá jafnframt rétt
til eftirlauna fyrir þingmennsku. 

Alþingismenn
Svipað er með eftirlaun alþingis-
manna: Þeir þurfa að vera 65 ára eða
eldri, láta af þingmennsku eftir sex-
tugt eða ef þeir hafa setið á Alþingi í
það minnsta í 16 ár. Við það síðast-
talda lækkar aldurstakmark um fimm
ár og síðan til viðbótar helming þing-
setutímans umfram þessi 16 ár.
Þingmaður til 20 ára getur því hafið
töku eftirlauna við 58 áraaldur. Þó er
ekki hægt að hefja töku eftirlauna
fyrir 55 ára aldur. Fyrir hvert ár á
þingi er eftirlaunahlutfall þingmanns
þrjú prósent, þó aldrei meira en 70
prósent. Ef þingmaður er skemur en
þrjú ár á þingi, fellur niður réttur til
eftirlauna samkvæmt þessum lögum. 

Eftirlaun sem þingmenn og ráðherrar
FBL GREINING: EFTIRLAUNAFRUMVARPIÐ

ENGINN SYKUR
ALVÖRU BRAGÐ
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KERTI LÖGÐ Á LESTARTEINANA 
TIL AUSCHWITZ

Sjálfboðaliðar kveiktu á kertum meðfram
lestarteinunum til Auschwitz í gær þegar

þess var minnst að 60 ár voru liðin frá því
að Sovéski herinn náði valdi á Auschwitz

og frelsaði fanga sem þar voru. 

UPPBYGGING Á FLJÓTSDALSHÉRAÐI 
Fólksfjölgun vegna virkjunar- og álversframkvæmda kallar á mikla uppbyggingu.

EIRÍKUR BJ. BJÖRGVINSSON, BÆJAR-
STJÓRI FLJÓTSDALSHÉRAÐS 

Héraðsbúar spenna bogann hátt en til
mikils er að vinna ef vel tekst til.
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Gildir til 1. febrúar eða á meðan birgðir endast.

Roma hornsófi

Ítalskt leðursófasett 3+1+1

Vaxtalaust 12 mán. tilboð

15.699kr á mánuði *
fullt verð 188.388kr

Nice sófasett 3+1+1

Vaxtalaust 12 mán. tilboð

14.999kr á mánuði *
fullt verð 179.988kr

London leðursófasett 3+1+1

Vaxtalaust 12 mán. tilboð

12.499kr á mánuði *
fullt verð 149.988kr

Vaxtalaust 12 mán. tilboð

10.999kr á mánuði *
fullt verð 131.988kr

*Fæst í Hagkaupum Smáralind og 
á Akureyri.

Ekta leður

Ekta leður

Ekta leður

Vaxtalaus
verðsprengja

Sérsmíðum eftir þínum
þörfum.

Þú velur áklæði, stærð og gerð 
og við smíðum fyrir þig.

Tilboðið er á leðursófasetti.
Tveir litir

Barí leðursófasett 3+1+1

Vaxtalaust 12 mán. tilboð

10.999kr á mánuði *
fullt verð 131.988kr

í Hagkaupum
Nýtt

30.000kr

afsláttur 
Verð áður 179.988,-

67.200kr

afsláttur 
Verð áður 199.188,-



Tortryggni margra Íraka
gagnvart kosningnum á
sunnudag má að hluta rekja

til fyrstu kynna landsmanna af
yfirráðum vestrænna manna. Þeg-
ar hinir síðarnefndu brutu vald-
hafa á landsvæðinu á bak aftur í
fyrri heimsstyrjöld og lýstu sjálf-
um sér sem frelsurum varð reynsl-
an sú að þeir skiptu landinu upp
eftir eigin hagsmunum og réðu lög-
um og lofum þar um áratugaskeið.

Landsvæðið sem nú myndar
Írak og Kúvæt var í tæpar fjórar
aldir hluti af Ottómanaveldinu, en
valdamiðstöð þess var í Tyrk-
landi. Bretar brutust hins vegar
til valda þar á síðari hluta fyrri
heimsstyrjaldar þegar þeir lögðu
landið undir sig og hröktu Tyrki á
brott en Tyrkir höfðu stillt sér upp
við hlið Þjóðverja og Austurríkis-
Ungverjalands, gegn Bretum og
bandamönnum þeirra í stríðinu.

Hagsmunir Breta réðu
Þrátt fyrir að Bretar hafi kynnt
sig sem frelsara þegar þeir ráku
Tyrki á brott varð fljótt ljóst að
þeir ætluðu sér ekki að láta Írök-
um það eftir að stjórna sér að vild.

Þeir tóku þrjú héruð sem áttu lítið
sameiginlegt og steyptu þeim
saman í eitt land, verndarsvæði
Breta. Að auki settu þeir Kúvæt á
fót sem sjálfstætt ríki til að eiga
auðveldara með að ráða olíuauð-
lindum á svæðinu. Að auki leiddu
Bretar til valda menn sem voru
þeim þóknanlegir, súnní-múslima
sem höfðu reyndar þegar fengið
forréttindi umfram aðra í valdatíð
Ottómana.

Konungur landsins var sóttur
til útlanda, Sádi-arabinn Faysal
prins sem hafði meðal annars
starfað með hinum goðsagna-
kennda Arabíu-Lárens, T. E.
Lawrence, í baráttu araba gegn
Tyrkjum á tímum fyrri heims-
styrjaldar.

Í kjölfarið fylgdi uppreisn
heimamanna, sem Bretar börðu
niður af mikilli hörku. Þetta hafa
margir Írakar rifjað upp í kjölfar
innrásar Bandaríkjanna og banda-
manna þeirra og eru fjarri því all-
ir bjartsýnir á að efndir fylgi orð-
um innrásarmanna.

Sjálfstæði háð Bretum
Árið 1932 fékk Írak svo sjálfstæði
og Faysal I var krýndur konung-
ur. Bretar höfðu eftir sem áður
töglin og hagldirnar í landinu,
reistu þar herstöðvar og dældu
upp olíu en ríkisstjórnir þeim
hliðhollar sátu að völdum. Hagur
Íraka batnaði lítið enda höfðu þeir
lítið að segja um stjórn landsins
og Bretar tryggðu sér yfirráð yfir
olíuauðnum.

Sjötti áratugurinn einkenndist

af miklum umbrotum í Mið-Aust-
urlöndum þegar þjóðernisöfl með
Nasser Egyptalandsforseta í
broddi fylkingar tóku að brjótast
undan oki Vesturlanda. 1958
frömdu herforingjar í Írak valda-
rán, tóku konunginn og forsætis-
ráðherrann af lífi og settust sjálf-
ir í valdastólana. Fimm árum síð-
ar rændi Baath-flokkurinn, sem
þá var tiltölulega nýstofnaður,
völdum og í kjölfarið voru þús-
undir kommúnista drepnar. 1965
var enn eitt valdaránið framið og
1968 það þriðja en þá náði Baath-
flokkurinn völdum í annað og síð-
asta sinn.

Blóðug valdatíð Saddams
Næstu miklu tímamót urðu þegar
Saddam Hussein komst til valda
árið 1979. Eftir það má segja að
saga Íraks sé stöðug átakasaga og
var hún ekki friðsöm fyrir.

Skömmu eftir valdatöku Saddams
fyrirskipaði hann innrás í Íran,
sem þá var í sárum eftir uppreisn
sem leiddi klerka úr röðum sjía-
múslima til valda. Saddam taldi
Íran auðvelda bráð sem gæti litla
vörn sér veitt og því hægt að ná
auðugum olíulindum Írana undir
íraskt vald. Reyndin varð önnur
og í kjölfarið fylgdi blóðugt og
mannskætt stríð sem stóð stærst-
an hluta níunda áratugar síðustu
aldar. Að lokum þurfti þrýsting al-
þjóðasamfélagsins til að Íranar
féllust á vopnahlé.

Stríð þjóðanna frá 1980 til 1988
kostaði hálfa til eina milljón manna
lífið og skildi fjárhag Íraks eftir í
rjúkandi rúst. Til að bæta úr því
ákvað Saddam að halda í aðra her-
för, nú gegn smáríkinu Kúvæt, sem
hann sakaði um að stela olíu úr
sameiginlegum olíulindum ríkj-
anna. Eftirleikurinn varð sá að al-

þjóðlegar hersveitir hröktu innrás-
arherinn á brott 1991 og í kjölfarið
fylgdu refsiaðgerðir og viðskipta-
bann sem ollu miklum búsifjum
fram að innrásinni í Írak í mars
2003.

Vopnum beitt á eigin þjóð
Saddam Hussein var aldrei feim-
inn við að beita vopnum á eigin
þjóð, hvort sem var í hreinsunum
innan Baath-flokks síns eða árás-
um á aðra landsmenn. Mesta at-
hygli vakti sennilega efnavopna-
árásin á kúrdíska bæinn Halabja
árið 1988. Þá létust um fimm þús-
und bæjarbúar þegar herferð ír-
askra stjórnvalda gegn Kúrdum
komst í hámæli vegna frétta-
mynda úr þorpinu sem birtust í
fjölmiðlum um heim allan.

Ekki urðu andstæðingar Sadd-
ams síður illa úti þegar hersveitir
hans hrökkluðust frá Kúvæt. Upp-
reisnir Kúvæta í norðri og sjía í
suðri voru barðar niður af mikilli
grimmd og töldu einkum sjíar sig
illa svikna af bandamönnum sem
höfðu hvatt þá til uppreisnar en
veittu þeim enga aðstoð.

Margar þjóðir
Eitt af þeim vandamálum sem
Írakar standa frammi fyrir er
hversu sundurleit þjóðin er, ef
þjóð skyldi kalla. Súnní-múslimar,
sem telja um þriðjung þjóðarinnar,
og enn færri þegar Kúrdar eru
undanskildir, hafa löngum haft
mun meiri áhrif en fjöldi þeirra
segir til um. Ottómanar veittu
þeim réttindi umfram aðra þjóð-
flokka, Bretar leiddu þá í öndvegi
og í valdatíð Saddams héldu þeir
um völdin.

Sjía-múslimar hafa lengi verið
fjölmennastir í Írak en voru tor-
tryggðir af valdhöfum, höfðu lítil
áhrif og hafa löngum orðið fyrir
barðinu á stjórnvöldum eða risið
upp gegn þeim. Þetta breytist
líklega í kosningunum á sunnudag,
en fylkingum þeirra er spáð yfir-
burðasigri.

Kúrdar töldu undir lok fyrri
heimsstyrjaldar að þeirra biði
sjálfstætt ríki líkt og Bretar lof-
uðu. Bretar sviku hins vegar lof-
orðið og málamiðlunin var sjálf-
stjórn sem Kúrdar fengu innan
íraska ríkisins en var að vísu ekki
virt fyrr en á síðasta áratug síð-
ustu aldar þegar stjórn Saddams
Hussein hafði ekki tök á að berja
kröfur þeirra niður.

Fleiri þjóðarbrot er að finna í
Írak. Túrkmenistar eru sjö prósent
landsmanna. Kristnir Assyríu-
menn eru til staðar þó þeim hafi
fækkað. Gyðingar sem voru
fjölmennir flýðu flestir ofsóknir
um miðbik síðustu aldar. ■

– hefur þú séð D– hefur þú séð DV í dag?V í dag?

Hafnarfjarðarbær hefur
margoft ákallað
heilbrigðisyfirvöld vegna
ömurlegs aðbúnaðar
aldraðra á Sólvangi

Gömlu fólki
hrúgað inn í allt
of lítil herbergi
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Níu áratugir átaka
Afskipti erlendra stjórnvalda, innlendir einræðisherrar og núningur ólíkra þjóðarbrota og trúarhópa hafa leitt til þess
að saga Íraks hefur að miklu leyti einkennst af átökum. Átökin í landinu verða því að sumu leyti að skoðast í ljósi sög-
unnar, sem hefur á köflum verið blóði drifin.

KOSNINGAR Í LJÓSI SÖGUNNAR Írakar horfa til sögunnar í aðdraganda kosninganna. Á þessu kosningaveggspjaldi í verslunarmið-
stöð í kúrdísku borginni Arbil minnast menn efnavopnaárásanna á Halabja þar sem á fimmta þúsund Kúrdar voru myrtir.

SVEINN GUÐMARSSON
BRYNJÓLFUR ÞÓR GUÐMUNDSSON
BLAÐAMENN

FRÉTTA-
SKÝRING
ÍRAK Í LJÓSI
SÖGUNNAR





Ýmsir forustumenn Samfylkingar-
innar, þar á meðal bæði Össur
Skarphéðinsson formaður og 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir vara-
formaður, hljóta að vera nokkuð
hugsi eftir þessa fyrstu viku opin-
bers formannsslags í flokknum. Það
er einkum tvennt sem hefur komið
á óvart. Annars vegar er það hitinn
sem nú þegar er kominn í þessa bar-
áttu og tilfinningaþrunginn sem
lagður er í málflutninginn nánast
strax frá fyrsta degi. Hins vegar er
það nánast einróma undrun og
furða allra og gjörólíkra aðila sem
með stjórnmálum fylgjast, yfir því
að þessi slagur skuli yfirleitt fara
fram með þeim hætti sem raun ber
vitni – sérstaklega að ætla að draga
þessa baráttu áfram í heila fjóra
mánuði.

Útspil Gylfa Arnbjörnssonar 
um stuðning verkalýðssinna við 
Ingibjörgu Sólrúnu vöktu upp hörð
viðbrögð Össurar og ýmissa hans
stuðningsmanna. Það kom ekki á
óvart. Hins vegar vakti athygli og
undrun hversu viðkvæmur Össur
virtist vera fyrir þessari gagnrýni
sem og ummælum yfirlýstra stuðn-
ingsmanna Ingibjargar Sólrúnar
um að hún væri forsætisráðherra-
legri en Össur. Brigsl Össurar um
óheilindi og subbuskap sem hann
hefði ekki einu sinni kynnst hjá
pólitískum andstæðingum sínum,
virtust einhvern veginn full
dramatísk fyrir tilefnið. Tilfinning-
in sem þessir fjölmiðlaatburðir allir
skyldu eftir sig hjá almennum
áhorfendum var að annað hvort
væri Össur að ofleika í pólitísku
leikriti (þar sem Gylfi Arnbjörns-
son hafði raunar líka ofleikið sitt
hlutverk líka) eða þá að eitthvað
miklu meira hafi gegnið á í þessu
formannskjöri á bak við tjöldin,
sem ekki hafði komið upp á yfir-
borðið fyrr. Það skiptir hins vegar í
raun ekki máli hvort tilfinningin er
rétt, því í báðum tilfellum er um að
ræða vísbendingu um að gríðarleg-
ur hiti er í málinu og ólíklegt að for-
mannsslagurinn haldist á þeim
kumpánlegum nótum sem mála-
myndaslagur þeirra Össurar og
Tryggva Harðarsonar var á sínum
tíma. Í hinum klassísku fegurðar-

samkeppnum verða allir keppendur
miklir vinir og allir bera mikla virð-
ingu fyrir hæfileikum og persónu-
leika hvers annars. Í lokin eru svo
allir glaðir og reynslunni ríkari, þó
það komi í hlut sigurvegarans að
brosa gegnum tárin. Hitinn í þeirri
pólitísku fegurðarsamkeppni sem
efnt hefur verið til í Samfylking-
unni sýnir að hún verður allt annars
eðlis. Þetta er barátta upp á póli-
tískt líf og dauða, án þess þó að
menn séu í raun að takast á um 
pólitísk málefni, heldur einungis
stíl og ásýnd. Þetta er persónupóli-
tík á efsta stigi, pólitísk fegurðar-
samkeppni að ætti ABBA, sem söng
svo eftirminnilega um sigurvegar-
ann sem tæki allt, á meðan sá sem
tapaði stæði eftir í sárum – „The
winner takes it all/The loser stand-
ing small“.

Í þessu ljósi er sú ákvörðun
framkvæmdastjórnar flokksins
nánast óskiljanleg að hafa upp-

gjörið ekki miklu fyrr. Hugmyndin
er að láta baráttuna dragast í eina
þrjá mánuði áður en sjálf kosningin
sem mun standa í mánuð hefst. Ef-
laust hafa þar einhver tæknileg 
atriði ráði miklu, en pólitískt er
þetta augljóslega mjög varasamt.
Verði skotgrafirnar grafnar af jafn
miklum krafti á næstu 12-16 vikum
og þessa fyrstu viku, gefur auga
leið að þær verða ansi djúpar þegar
til uppgjörsins kemur. Áhættan 
fyrir flokkinn sem fylgir formanns-
kjörinu virðist liggja í augum uppi
fyrir flesta þá sem utan Samfylk-
ingarinnar standa, enda eru áhuga-
menn jafnt til vinstri og hægri við
Samfylkinguna allir jafn undrandi á
framvindunni og að flokksmenn
hafi yfirleitt ákveðið að láta til
þessa koma. Augljóst er að flestir
hafa búist við að málið yrði leyst
með einhvers konar málamiðlunar-
samningum, en vandamálið ekki
borin á torg. Þannig að jafnvel þótt
formaður og varaformaður hafi
ekki náð að leysa málið sín á milli að
þá kæmu aðrir forustumenn til
skjalanna og gerðust einhvers 
konar milligöngumenn. Og einmitt
þetta sjónarmið endurómar raunar
frá mörgum samfylkingarmönnum
sem spyrja eðlilega hvort þetta hafi
nú verið nauðsynlegt? 

Forustu Samfylkingarinnar er
vandi á höndum að missa átök næstu
mánaða ekki úr böndunum. Þriggja
til fjögurra mánaða pólitísk fegurð-
arsamkeppni er erfitt mál. Sérstak-
lega þegar það sem kemst næst því
að verða málefnalegur mismunur er
sú líffræðilega staðreynd að annar
keppandinn er karl en hinn kona –
en pólitískt eru þó bæði femínistar.
Pólitísk rökræða um smekk, tilfinn-
ingar og stíl er eldfim. Hún getur
líka orðið afskaplega leiðigjörn fyr-
ir almenning. Fjölmiðlamálið frá í
fyrravor stóð yfir í nokkra mánuði
og snerist um mikilvæga hagsmuni
og grundvallaratriði í samfélaginu.
Menn þorðu varla að hafa það með í
áramótaskaupinu af ótta við að fólki
myndi stökkva til og slökkva. Það
verður fróðlegt að fylgjast með því
hvort formannsslagur Samfylking-
arinnar kemst í næsta ára-
mótaskaup. ■

Í Fréttablaðinu í gær birtist ítarlegt viðtal við Ingibjörgu Sól-
rúnu Gísladóttur þar sem hún ræddi framboð sitt til formanns
Samfylkingarinnar en líka framtíð Reykjavíkurlistans og ríkis-
stjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Það kemur auð-
vitað engum á óvart að álit Ingibjargar á ríkisstjórninni er ekki
upp á marga fiska, en þetta hafði hún um stjórnina að segja:

„Þessi ríkisstjórn er búin að sitja allt of lengi. Hún er orðin
löskuð og geðstirð eftir ýmis erfið mál og menn virðast ekki
lengur hafa neinn áhuga á því sem þeir eru að gera. Þeir eru
löngu hættir að vera skapandi eða sjá nokkra ögrun í því sem
þeir eru að fást við eða miðla bjartsýni út í samfélagið.“

Því er ekki að neita að það er mikið til í þessum orðum Ingi-

bjargar Sólrúnar. En hitt er ekki síður athyglisvert að auðveld-
lega má skipta út orðinu „ríkisstjórn“ í þessari tilvitnun fyrir
„meirihlutinn í borgarstjórn Reykjavíkur“ án þess að textinn
tapi gildi sínu því það stafar ekki síður þreytumerkjum frá Ráð-
húsi Reykjavíkur en Stjórnarráðinu.

Ingibjörg Sólrún virðist á hinn bóginn ekki sjá nein teikn á
lofti um að Reykjavíkurlistinn sé kominn að fótum fram. Þvert
á móti segist hún í viðtalinu vera sannfærð um að ef Reykja-
víkurlistinn haldi saman sé framtíðin björt og hann eigi alla
möguleika á að vinna kosningarnar að ári. Til er gamalt og gott
máltæki sem lýsir vel þessari afstöðu Ingibjargar Sólrúnar:
Stundum er erfitt sjá bjálkann í eigin auga fyrir flísinni í auga
náungans.

Það verður ekki af Reykjavíkurlistanum tekið hann að bar
með sér ferska vinda þegar hann komst til valda í höfuðborg-
inni 1994 eftir langvarandi einveldi Sjálfstæðisflokksins í borg-
arstjórn. Stjórnartíð hans hefur verið um margt farsæl og
margir góðir sigrar unnist. Þar er efst á lista bygging skolp-
hreinsistöðva og tilheyrandi hreinsun strandlengjunnar í borg-
arlandinu, eins óspennandi og það kann ef til vill að hljóma í
eyrum þeirra sem hrífast frekar af glæsibyggingum. 

Ferskleikinn er hins vegar fyrir löngu farinn af Reykjavík-
urlistanum, sem hefur nú fremur á sér yfirbragð stjórnmála-
afls sem heldur í völdin valdanna vegna. Þar fyrir utan eru aug-
ljósar sprungur komnir í samstarf flokkanna sem standa að list-
anum. Það væri sannkallaður greiði við borgarbúa ef Reykja-
víkurlistinn hætti að rembast við að berja í brestina og leysti
þess í stað upp samstarf sitt. Þannig gæti hver flokkur boðið
fram undir eigin merkjum og óbundinn í sveitarstjórnarkosn-
ingunum á næsta ári og Reykvíkingar vonandi fagnað kröftugri
borgarstjórn í kjölfarið. ■
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Ríkisstjórnin og borgarstjórnarmeirihlutinn
í Reykjavík eiga ýmislegt sameiginlegt.

Tækifæri í
höfuðborginni

FRÁ DEGI TIL DAGS

Ferskleikinn er hins vegar fyrir löngu farinn af 
Reykjavíkurlistanum, sem hefur nú fremur á sér

yfirbragð stjórnmálaafls sem heldur í völdin valdanna
vegna.
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Þetta er barátta upp
á pólitískt líf og

dauða, án þess þó að menn
séu í raun að takast á um
pólitísk málefni, heldur ein-
ungis stíl og ásýnd. Þetta er
persónupólitík á efsta stigi,
pólitísk fegurðarsamkeppni
að ætti ABBA, sem söng svo
eftirminnilega um sigur-
vegarann sem tæki allt, á
meðan sá sem tapaði stæði
eftir í sárum.
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Pólitísk fegurðarsamkeppni

Halldór óhress
Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra er
allt annað en hress með frétt Stöðvar 2 í
fyrrakvöld og sakar fréttastofuna um að
hafa ekki gætt þess að reikna með tíma-
mun milli Íslands og Bandaríkjanna. Hall-
dór segir að fréttamaðurinn hafi ekki haft
samband við ráðuneytið vegna fréttarinn-
ar og því hafi ekki verið nokkur leið að
bjarga fréttastofunni frá skömminni. Ró-
bert Marshall, sem var með fréttina, fær
skammir frá ráðherranum fyrir vinnu-
brögðin.

Halldór óhress
Halldór Ásgrímsson lætur í það skína
að fréttamaður Stöðvar 2 hafi ekki
haft samband við ráðuneytið. Auðvitað

hefði það verið heppilegra, en ástæðu-
laust er að gleyma því að Halldór hefur
tekið upp nýja siði, því að eftir að hann
varð forsætisráðherra er mun verra fyrir
fjölmiðla að ná tali af honum en áður.
Halldór Ásgrímsson lætur ekki duga að
skammast við Stöð 2. Hann virðist, úr
því hann var sestur við tölvuna, hafa
ákveðið að tuða í öðrum fjölmiðlum
sem hann segir að skorti nákvæmni,
vandvirkni og sanngirni. Eðlilega hefur
hann engin dæmi um slíkt, en slær því

samt fram. Þessi sami maður hef-
ur lýst því yfir að hann vilji gera
breytingar á rúmlega ársgöml-
um lögum sem hann ásamt
meirihluta þingmanna sam-

þykkti, eftirlaunaforréttindabrell-
unni. Þegar á reyndi voru lögin

allt önnur en þingheimur hélt og þess
vegna á að bjarga skömminni með nýj-
um lögum. Kannski er við hæfi að
segja: maður, líttu þér nær.

Össur bloggar
Eitt merkið um að kosningabaráttan um
formennsku í Samfylkingunni er hafin að
fullu er að Össur Skarphéðinsson er bú-
inn að opna heimasíðu á netinu þar sem
hann birtir bæði texta og hljóð. Talblogg
eins og sumir kalla þetta er snjöll og
hraðvirk leið til að koma skilaboðum á
framfæri án þess að skrifa texta sem oft
getur verið tafsamt; það er nóg fyrir 
Össur að hringja inn á síðuna með boð-
skapinn og síðan er honum útvarpað
þaðan með einum smelli. Slóðin er oss-
ur.hexia.net. 

sme@frettabladid.is
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Kvótakerfið virðist vera að gera
enn eitt strandhöggið í byggðir
landsins. Nú er það Stöðvarfjörð-
ur sem verður illilega fyrir 
barðinu á vonlausu fiskveiði-
stjórnunarkerfi. Á heimasíðu
minni www.sigurjon.is má sjá
línurit sem sýna svo ekki verður
um villst að kerfið hefur engu
skilað. Bæði er aflinn nú helm-
ingi minni en fyrir daga kerfis-
ins og einnig er viðmiðunarstofn
Hafrannsóknarstofnunar minni
en fyrir daga kerfisins. 

Það er athyglisvert að renna í
gegnum útgerðarsögu Stöðvar-
fjarðar á síðustu 10 árum. Árið
1995 slitnar upp úr samstarfi
Stöðfirðinga og Breiðdælinga um
rekstur sjávarútvegsfyrirtækis-
ins Gunnarstinds og í kjölfarið
kemst Stöðvarfjarðar-hluti fyrir-
tækisins í eigu hreppsins og 
fyrirtækja sem tengd eru Fram-
sóknarflokknum s.s. Olíufélagið
hf. Essó. Á næstu árum eignaðist
KEA fyrirtækið og það rann 
síðan inn í stórt sameinað sjávar-
útvegsfyrirtæki Snæfell 1997.
Snæfell lenti í brasi með sinn
rekstur og gekk þar ekki eftir sú
kennisetning að sameinuð sjávar-
útvegsfyrirtæki væru öflugri og

sterkari. Hið sameinaða fyrir-
tæki varð eins og fleiri sameinuð
sjávarútvegsfyrirtæki einungis
stærra og skuldugra en ekki
batnaði reksturinn. 

Snæfell sameinaðist fyrir um
fjórum árum Samherja. Nú ber-
ast þær fréttir af sameinuðum
Samherja að reksturinn gangi

svo erfiðlega að ekki gangi leng-
ur að vinna fisk á Stöðvarfirði. 

Lokun landvinnslunnar á
Stöðvarfirði er augljós merki um
slæmar afleiðingar kvótakerfis-
ins sem er sem krabbamein á
landsbyggðinni. Öllu lúmskari
eru áhrifin sem kvótakerfið 
hefur haft í að draga allan þrótt
úr Stöðvarfirði sem og öðrum
sjávarbyggðunum þ.e. með því
að koma í veg fyrir nýliðun í
sjávarútvegi. Það hefur valdið
bæði stöðnun í atvinnugreininni,
jafnvel í sjávarbyggðum þar sem
mikill kvóti er skráður til hafnar. 

Það voru vægast sagt ósmekk-
leg ummæli sjávarútvegsráð-
herra Árna Mathiesen sem hann
lét hafa eftir sér þegar fréttir
bárust af því að Stöðfirðingar
misstu atvinnuna og hefðu nán-
ast enga von um að geta sótt
björg í sjó vegna handónýts
kvótakerfis.

Ráðherranum fannst þarna
vera komið tilefni til þess að
hrósa Samherja fyrir hvernig
þeir hefðu staðið að andlátsfrétt
fyrirtækisins. Ég tel að ráðherr-
ann eigi að biðjast afsökunar á
orðum sínum og aflétta þeim
höftum sem hann leggur á at-

vinnufrelsi Stöðfirðinga. Það
myndi öllu breyta á Stöðvarfirði
ef íbúar fengju einungis að nýta
nálæg fiskimið.

Viðbrögð oddvita Samfylking-
arinnar, Kristjáns Möller, voru
um margt sérstök, en hann kok-
gleypti þá skýringu Samherja að
kenna gengisskráningunni um
ástandið á Stöðvarfirði. Auðvitað
veit Kristján að kvótakerfinu er
um að kenna en samt sem áður
forðast hann eins og heitan eld-
inn að nefna þá staðreynd að
kerfið er að kæfa byggðarlagið.
Það er orðið löngu tímabært að
Kristján Möller geri hreint fyrir
sínum dyrum og segi af eða á
hvort að hann sé fylgjandi eða
andvígur núverandi kvótakerfi. 

Að lokum er rétt að taka skýrt
fram að ekki ber einungis að
kenna Samherjamönnum einum
um lokun fiskvinnslunar á Stöðv-
arfirði heldur einnig og miklu
frekar við þá stjórnmálamenn
sem hafa búið til krabbameinið
s.s. Halldór Ásgrímsson sem er
guðfaðir kvótakerfisins. Vísasta
leiðin til þess að skera æxlið í
burtu er að ganga til liðs við
Frjálslynda flokkinn en hann
mun ganga hreint til verks. ■

Grein þessi er skrifuð vegna yfir-
lýsingar rektors Tækniháskóla 
Íslands (THÍ) um hallarekstur
skólans, en þar er vegið að fyrri
stjórnendum skólans á óvæginn
hátt. Í yfirlýsingu rektors segir
m.a. að „slæmur rekstur skólans
sé gamall vandi, skuldbindingar
fyrri stjórnenda Tækniskólans
hafi numið tugmiljónum og beðið
efnda. Raunverulegur halli þess
skóla hafi nálgast 300 m.kr.“.

Þessi yfirlýsing kemur fram
hjá rektor vegna greinargerðar
frá fjármálaráðuneyti um vænt-
anlega sameiningu THÍ og Há-
skólans í Reykjavík (HR), en þar
kemur fram að áætlaður halli THÍ
verði 110-125 m.kr. um mitt ár
2005, frá stofnun hans árið 2002.

Rétt er að uppsafnaður halli
Tækniskóla Íslands (TÍ), eins og
skólinn hét áður, frá 1996 til 2002
var 260 m.kr. Á vefsíðu Alþingis
má finna aukafjárveitingar til
THÍ árin 2002 og 2003. Þar sést að
haustið 2002 er aukafjárveiting til
THÍ (vegna TÍ ) 205 m.kr. og á ár-
inu 2003 var veitt 35 m.kr. auka-
fjárveiting til THÍ. Einnig er rétt

að geta þess að við samningu fjár-
laga fyrir árið 2002 „gleymdist“
að uppfæra fjárveitingu vegna
frumgreinadeildar Tækniskólans
um 25%, eins og gert var við allar
aðrar framhaldsskóladeildir í
landinu. Sá kostnaður sem skólinn
hefur borið þess vegna er a.m.k.
15 m.kr. á hverju ári síðan þá og
orsakar halla bæði hjá TÍ og THÍ.

Ofangreindan halla THÍ vill
rektor að hluta til telja vegna hús-
næðissamninga og biðlauna-
greiðslna til nokkurra starfs-
manna TÍ auk fortíðarvanda.

Um húsnæðissamningana er
það að segja, að þeir hafa verið
þekkt stærð í áratug ef ekki ára-
tugi. Þeir samningar eru gerðir af
menntamálaráðuneyti og fjár-
málaráðuneyti. Stjórnendur ríkis-
skóla hafa gegnum tíðina haft lítil
áhrif á húsnæði og leigukjör skól-
anna. Það var því nýbreytni og
ánægjulegt þegar leiðrétting
tókst á því sviði eftir stofnun THÍ.
Um biðlaun starfsmanna er það að
segja, að gert var ráð fyrir slíku
við yfirfærslu TÍ yfir í THÍ og
ættu þau ekki að koma neinum á
óvart.

Þeir sem komið hafa nálægt
rekstri skóla á árunum í kringum
1995-2000, vita að allir framhalds-
skólar og háskólar áttu í miklum
fjárhagsvanda á þeim tíma, en
uppsafnaður halli TÍ var eimitt
frá árinu 1996 til 2002. TÍ var 
engin undantekning þar. 

Öllum ætti að vera það ljóst, að
kostnaður við rekstur verk- og
tæknináms er miklu meiri en
kostnaður við bóknám. Á þessu
hefur verið lítill sem enginn skiln-
ingur hjá fjárveitingarvaldinu.

Þessi skilningsskortur hefti mjög
kennslu við TÍ og sami vandi mun
hafa verið hjá verkfræðideild HÍ,
og reyndar á þetta við um alla
verknámsskóla.

Það hefur enda heldur ekki 
farið framhjá nýjum stjórnendum
THÍ að tækjakostur er fábrotinn.
Kennarar við TÍ hafa gegnum tíð-
ina haft metnað fyrir sinni grein
og sinni kennslu, og margir kenn-
arar hafa notað persónuleg tengsl
og frítíma sína til að útvega skól-
anum og jafnvel smíða allra nauð-
synlegustu tæki til kennslu. Þessa
viðleitni ber að virða en ekki
kasta rýrð á. En það er einnig
kunnugt að verkfræðideild HÍ
hefur lengi barist fyrir auknu
fjármagni til að geta eflt kennslu í
verkfræði og komið þaki yfir
starfsemi sína.

Af tölunum hér að framan má
sjá, að frá stofnun THÍ hefur 
verið veitt inn í skólann miklu fé,
m.a. aukafjárveitingu vegna yfir-

færslu TÍ í THÍ, og aukið fjár-
magn vegna fjölgunar nemenda-
ígilda svo nemur tugum milljóna
króna og einnig hefur fengist leið-
rétting á leigusamningi. Þessu ber
að fagna. En hvers vegna er verið
að draga gamlan halla TÍ inn í 
yfirlýsingu vegna sameiningar
THÍ og HR, halla sem nánast hef-
ur verið þurrkaður út með með
aukafjárveitingum frá Alþingi?
Það er ekki við hæfi að draga alla
fyrri stjórnendur og starfsmenn
TÍ inn í umfjöllun um halla THÍ.

Einn þeirra sem að þessari grein
standa hefur starfað við skólann
sem kennari frá miðjum áttunda
áratugnum og hefur góða sýn yfir
liðinn tíma, en óneitanlega byggir
skólinn á því starfi sem fyrr hefur
verið unnið. Það svíður undan því
þegar hallað er á fólk að ósekju, og
þess vegna er nauðsynlegt að koma
þessum upplýsingum á framfæri.

Höfundar eru starfsmenn
Tækniháskóla Íslands.
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Kvótakerfið virðist 
vera að gera enn eitt

strandhöggið í byggðir
landsins. Nú er það Stöðv-
arfjörður sem verður illilega
fyrir barðinu á vonlausu
fiskveiðistjórnunarkerfi.

Krabbameinið á Stöðvarfirði

SIGURJÓN ÞÓRÐARSON 
ALÞINGISMAÐUR

UMRÆÐAN
AFLEIÐINGAR
KVÓTAKERFISINS

,,

Um Tækniskólann og Tækniháskólann 
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Fyrstir koma
- fyrstir fá!

Alicante
Beint leigu-

flug me›
Icelandair

í allt sumar!

Sumarhúsa-
eigendur
og a›rir
farflegar

til Spánar!

Alicante

Flugáætlun

 

Flugáætlun

Flug fram og til baka
með flugvallarsköttum.

Verð miðast við að bókað sé 
á Netinu, ef bókað er í síma eða 

á skrifstofu bætast 2.000 kr.
við hverja bókun.

Netverð frá

19. og 31. mars
11. apríl
18. maí

og síðan alla
miðvikudaga
í sumar til
5. október.

KÁRI EINARSSON, KRISTINN 
SIGURJÓNSSON OG RAGNHILDUR
ÞÓRARINSDÓTTIR  SKRIFA UM FJÁR-
MÁL TÆKNIHÁSKÓLANS 

Það er ekki við hæfi 
að draga alla fyrri

stjórnendur og starfsmenn
TÍ inn í umfjöllun um halla
THÍ.

,,

Ríkislögreglustjórinn hefur ný-
lega sent skiptastjóra Frjálsrar
fjölmiðlunar ehf. tilkynningu
þess efnis að ekki sé tilefni til 
opinbers málareksturs í kjölfar
ábendinga skiptastjórans vegna
gjaldþrots félagsins, en bú þess
var tekið til gjaldþrotaskipta
árið 2002. Erindi hans til 
embættis Ríkislögreglustjórans 
hefur orðið tilefni sögusagna og
dylgja í meira en tvö ár en ætla
mætti að slíku myndi linna nú
þegar fyrir liggur niðurstaða
Ríkislögreglustjórans.

Svo virðist sem einhverjum
þyki þau málalok miður og telja
að forsvarsmenn Frjálsrar fjöl-

miðlunar eigi ekki að njóta
þeirra sjálfsögðu réttinda að
þessu máli sé lokið þegar þar til
bær yfirvöld hafa lokið umfjöll-
un þar um. Þannig hafa þessar
málalyktir orðið Fréttablaðinu
tilefni til að endurvinna stöðugt
kjaftasögur í fréttaform. Við
munum að svo komnu ekki elta
ólar við að svara í löngu máli frá-
leitum fréttaflutningi af þessu
tagi en teljum þó rétt að láta 
eftirfarandi koma fram:

-Skiptastjórar hafa ríkar
heimildir til gagnaöflunar og
geta sjálfir látið kveðja menn til
skýrslugjafar fyrir héraðsdómi
ef viðkomandi þverskallast við
að láta af hendi upplýsingar sem
skiptastjóri telur sig þurfa að fá.
Fyrrum stjórnendur Frjálsrar
fjölmiðlunar ehf. hafa samtals
mætt hátt í 100 sinnum hjá
skiptastjóra og Ríkislögreglunni

að veita umbeðnar upplýsingar
og ekki hefur komið fram á þeim
fundum óánægja með að skort
hafi á þær upplýsingar sem
veittar hafa verið.

-Tæpur helmingur krafna í
þrotabú Frjálsrar fjölmiðlunar
ehf. eru kröfur frá aðstandend-
um félagsins og eigendum, atriði
sem lítill áhugi virðist vera á að
láta koma fram í þeim fráleitu
myndum sem dregnar eru upp af
félaginu.

-Af ofangreindu ætti að vera
ljóst að þeir sem stóðu að félag-
inu áttu hjá því umtalsverða fjár-
muni en ekki öfugt. Engin óvissa
leikur um ráðstöfun fjármuna úr
búinu og engin mál hafa verið
höfðuð á hendur forsvarsmönn-
um félagsins til endurgreiðslu
fjármuna.

-Félagið átti margvíslegar
eignir við gjaldþrotið, m.a.

útistandandi kröfur á viðskipta-
menn og aðrar eignir. Til skipta
milli kröfuhafa koma hátt í 
fjögur hundruð milljónir króna í
peningum og eru því rakalaus
ósannindi að halda því fram að
bú félagsins sé eignalaust. 

Að öllu samanlögðu er því hér
um fráleitan, meiðandi og ósann-
gjarnan fréttaflutning að ræða.

Rétt er að halda til haga að
enn eru mál til skoðunar hjá Rík-
islögreglustjóra sem lúta að
meðferð vörslufjár einstakra
dótturfélaga FF og aðgerða
starfsmanna í aðdraganda gjald-
þrotsins. Vonandi lýkur þeim
skoðunum sem fyrst með farsæl-
um hætti.

Vegna þessarar athugasemd-
ar skal tekið fram að Fréttablað-
ið stendur við fréttaflutning sinn
af máli þessu.

Athugasemd við fréttaflutning
SVEINN R. EYJÓLFSSON
OG EYJÓLFUR SVEINSSON 
SKRIFA VEGNA FRÉTTAFLUTNINGS Í
FRÉTTABLAÐINU



Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 6 

Flokkar & fjöldi

Bílar & farartæki 79 stk.

Keypt & selt 28 stk.

Þjónusta 37 stk.

Heilsa 10 stk.

Skólar & námskeið 2 stk.

Heimilið 8 stk.

Tómstundir & ferðir 4 stk.

Húsnæði 18 stk.

Atvinna 19 stk.

Tilkynningar 3 stk.

Frjáls íbúðalán
vextir

100%
veðsetningarhlutfa

ll

Engin skilyrði um önnur bankaviðskipti
Lánin eru verðtryggð og bera fasta 4,15% vexti sem eru endurskoðaðir
á fimm ára fresti. Hægt er að greiða upp án uppgreiðslugjalds þegar vextir
koma til endurskoðunar. Engin hámarksupphæð og er lánstími allt að 40 árum.
Krafa er gerð um fyrsta veðrétt íbúðarinnar. Lánshlutfall er allt að 80%
við endurfjármögnun fasteigna (engin hámarksupphæð) og 100% við kaup
fasteignar (hámarksupphæð 25 milljónir króna).
Hægt er að nota lánin til íbúðarkaupa, til að stokka upp fjármálin
eða í eitthvað allt annað.

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 www.frjalsi. is
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Hólmgeir Hólmgeirsson
rekstrarfræðingur er lánafulltrúi
á viðskiptasviði

Ragnheiður Þengilsdóttir
viðskiptafræðingur er lánafulltrúi á viðskiptasviði.

Lánstími              5 ár                25 ár              40 ár

4,15% vextir      18.485            5.361             4.273

*Lán með jafngreiðsluaðferð án verðbóta

Dæmi um mánaðarlega greiðslubyrði af 1.000.000 kr.*

Góðan dag!
Í dag er föstudagurinn 28. jan, 

28. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 10.19 13.41 17.03
AKUREYRI 10.18 13.25 16.33

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Kökubakstur var lengi eftirlætis 
eldhúsverk Gurrýjar en nú er matar-
gerðin að sækja á. Hér eldar hún 
fína fiskisúpu.

„Með árunum hefur mér þótt matargerð æ
skemmtilegri,“ segir Guðríður Helgadóttir
líffræðingur sem er nýtekin við starfi
deildarstjóra við hinn nýja Landbúnaðarhá-
skóla Íslands á Hvanneyri auk þess að vera
staðarhaldari Garðyrkjuskólans á Reykj-
um. Hún hefur yndi af vinnunni en líka eld-
hússtörfum og kökubakstur var lengi vel í
uppáhaldi. Hún kveðst þó vera að þreifa sig
áfram í matargerðinni og er einmitt að elda
himneska fiskisúpu þegar samtalið fer
fram svo það liggur beinast við að fá upp-
skriftina. Gurrý segir að gerð hennar sé
afar einföld eins og leiðbeiningarnar. 

FISKISÚPA GURRÝJAR
olía
2-3 tesk. karrí
1 laukur, meðalstór
2-3 stilkar sellerí
3-4 gulrætur
1 rauð paprika
2-3 hvítlauksrif
1 1/2 dós kurlaðir tómatar, Hunts diced tomatos,

t.d. með steiktum lauk
3-4 msk. tómatpúrré
2 Knorr fiskiteningar
1 lítil ds kókosmjólk, 165 g (fæst í Hagkaupum)
1/2 peli rjómi
ýsa, rækja, hörpuskel, lax
smávegis af kryddinu Eftirlæti hafmeyjunnar frá
Pottagöldrum
örlítið tarragon (líka nefnt dragon)

Ég set olíuna fyrst í pottinn og karríið er
látið hitna með henni. Mér finnst best að nota
milt Madras karrí. Grænmetið er saxað og
mýkt í olíunni. Þá er komið að kurluðu tómöt-
unum. Ég tæmi dósina og fylli hana síðan
tvisvar með vatni sem ég bæti út í pottinn.
Síðan kemur tómatpúrré, teningarnir og
kókosmjólkin. Þetta læt ég malla smá stund
og bæti svo rjómanum í. Rétt áður en ég ber
súpuna fram skelli ég út í hana þeim fiski sem
ég á, ýsu, rækju, hörpuskel og stundum laxi,
100-200 g af hverju. Rækjuna og hörpuskelina
má bara sjóða í 2-3 mínútur, svo ég set fiskinn
fyrst. Eftirlæti hafmeyjunnar er rosalega gott
og tarragonið gefur sætt kryddbragð sem
passar vel við fiskinn en má bara vera í litlu
magni. Súpan er borðuð með góðu brauði, t.d.
hvítlauksbrauði. Ef afgangur verður af súp-
unni er upplagt að frysta hann. ■

Smáauglýsingar
á 995 kr. 
visir.is

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

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is

KRÍLIN
Aldrei loka á
eftir þér því

þú gætir þurft
að fara til baka

sömu leið!

Aukaafsláttur á útsölunum
BLS. 2

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Eitt það besta við þessa súpu er að hún er einföld að gerð og svo er rosalega gott að eiga hana tilbúna í frystinum.

Gaman að dúlla við góðan mat
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tilbod@frettabladid.is

Allar gæludýravörur eru seldar
með vetrarafslætti í versluninni
Tokyo að Hjalla-
hrauni 4 í Hafnar-
firði og lækka um
30%. Um er til
dæmis að ræða
sand og kassa fyrir
ketti, búr fyrir
fugla og fiska,
bjöllur á kettina
og bein fyrir hundana. Einnig er
30% afsláttur á fóðri fyrir
hunda, ketti, fugla, hamstra og
fiska svo nú er tækifæri að
birgja sig upp af vörum handa
þessum heimilisvinum.

Lagerhreinsun er þessa dag-
ana á útlitsgölluðum spring-
dýnurúmum og fleiri eiguleg-
um hlutum í Lystadún, Snæ-
land, Marco sem er í Mörkinni
4, Reykjavík, Hofsbót 4, Akur-
eyri og Miðvangi 1, Egilsstöð-
um. Einnig eru amerísk Star-
light rúm þar á tilboði í mörg-
um stærðum.  Sem dæmi um
verð má nefna hjónarúm sem
hægt er að fá tæp 60.000 kr.
Rúmin standa á löppum en
gaflar eru seldir sér. 

Stórútsalan hjá Heimilistækj-
um í Sætúni er nú á lokasprett-

inum og af því tilefni er veittur
enn meiri afsláttur af völdum

vörum en verið hefur, eða allt
að 75% frá upprunalega verð-
inu. Af stærri hlutum má
nefna Euroline þvottavél, þús-
und snúninga, sem nú er á
29.900 kr., eða „verði sem
menn sjá ekki á hverjum
degi,“ eins og Hlíðar af-
greiðslumaður orðar það. 

Flísar í þúsundum fermetra
eru á verulega lækkuðu verði í
versluninni Álfaborg í Skútuvogi
6 og nemur afslátturinn allt að
70% svo hægt er að gera þar
góð kaup ef vilji er fyrir hendi.
„Við erum með flísar á allt nið-
ur í 790 krónur á fermetrann
og það eru
engir af-
gangar
heldur eru
þær til í
magni,“
segir Kol-
beinn sem
tekur að sér að upplýsa blaða-
mann. Margt fleira er á afslætti
í Álfaborg enda verslunin með
úrval af hreinlætistækjum,
parketti, teppum og málningu
og eitthvað á tilboði í öllum
vöruflokkum.

LIGGUR Í LOFTINU
í tilboðum



Pilsner, kjúklingur og nautahamborgarar
Aldrei þessu vant nær engin vörutegund helmingsafslætti eða meira þessa
helgina en þrjár eru með 45%. Það eru Egils pilsner í Þinni verslun, ferskur
Holtakjúklingur í Hagkaupum og frosnir nautahamborgarar í Spar, Bæjarlind.[ ]

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466

Jólasendingin af Pilgrim
skartgripum komin.

Einnig mikið úrval af nælum og
öðrum semelíu skartgripum.

Sendum í póstkröfu.

ÚTSALA Í SKARTHÚSINU
20-50% afsláttur af töskum

30% afsláttur af Elsie Ryan kjólum og toppum.

Mikið úrval af sjölum, treflum, alpahúfum 
og flísfóðruðum vettlingum

Sendum 
í póstkröfu

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466

Jólasendingin af Pilgrim
skartgripum komin.

Einnig mikið úrval af nælum og
öðrum semelíu skartgripum.

Sendum í póstkröfu.
Stærðir 27-41
Bómull: Svartir og rauðir
Satín blóma: svartir, rauðir og dökkbláir
Flauel: Svartir og brúnir ( stærðir 35-41)
Einnig mikið úrval af blómaskóm 
í mörgum litum og stærðum. 

KÍNASKÓR
Mikið úrval af kínaskóm 

í barna- og fullorðinsstærðum 
Tilboð - Eitt par kr. 1290 • Tvö pör kr. 2000 -

GULLBRÁ, Nóatún 17 s. 562-4217

ÚTSALA ÚTSALA
30 – 70% afsláttur

JANÚARÚTSALAN ER AÐ HEFJAST

27.900

Þjóðlagagítar
frá kr. 14.900

ÚTSALA!
Síðustu dagar

Viðbótarafsláttur

Með Fréttablaðinu
alla fimmtudaga

Vi› segjum fréttir

45%

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Ungnautahakk úr kjötborði 698 987 698 30
Toro mexíkóskur pottréttur 193 g 198 225 1.026 10
Lambasvið, frosin 399 498 399 20
Nautahamborgarar 10x80 g frosnir 499 899 50 45
Crispy kruður 100 g 69 89 690 20
Kelloggs Special K 750 g+ snyrtitaska 489 Nýtt 652
Holger bruður 400 g fínar og grófar 148 184 370 20
AB mjólk án bragðefna 0.5 l 79 91 158 15
AB mjólk braðbætt 0.5 l 4 teg. 125 139 250 10

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Freschettu pítsur 400 g 279 399 697 30
Rifflaðar franskar 1 kg 149 159 149 5
Bónus kolsýrt vatn 2 l 89 99 45 10
Bónus ís 2 l 199 299 100 35
Bónus Golden jasmine hrísgrjón 4*100 g 99 Nýtt 248
Bónus Golden jasmine hrísgrjón 2 l 259 Nýtt 130
Blik uppþvottalögur 500 ml 59 59 118
Mc handsápur 500 ml 89 99 178 10
Emmess vanillustangir 10 stk. 259 285 26 10
Bónus musli 1 kg 199 259 199 25

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Holta ferskur kjúklingur heill 396 695 396 45
Lambalærisneiðar úr kjötborði 1.109 1.479 1.109 25
SS lambalæri frosið 799 1.128 799 30
Rauðvínslegin helgarsteik 1.021 1.458 1.021 30
Fjörfiskur ýsubitar roð- og beinlaus 399 499 399 20
Chicago T. örbylgjupítsa osta 340 g 399 499 1.173 20
Kjörís – Ís ársins 2005 1 l 399 489 399 20

Tilboðin gilda til
30. janúar

Tilboðin gilda til
1. febrúar

Tilboðin gilda til
30. janúar

Bæjarlind

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Kjúklingabringur frá Ísfugl 1.298 1.698 1.298 25
Oetker pítsur 335 g 298 398 889 25
Svínakótilettur úr kjötborði 698 798 698 15
Bananar 95 159 95 40
Appelsínur 95 119 95 20
Nýmjólk 1.5 l 95 116 63 20
Sunglory appelsínudjús 1L 95 129 95 25
Samlokubrauð stórt & gróft 1/1 95 129 95 25

Tilboðin gilda til
29. janúar

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Náttúra Pítsa Margarita 300 g 149 199 497 25
Náttúra Pítsa m/ pepparóni 400 g 149 199 373 25
Náttúra Pítsa m/skinku 350 g 149 199 426 25
Iceberg (jöklasalat) 199 299 199 35
Sveppir box 159 196 636 20
Svið verkuð Goði 299 499 299 40
Nettó ofnsteik 899 1.349 899 35
Eldfugl kjúkl.borgari+brauð 2 stk. 199 310 100 35

Tilboðin gilda til
30. janúar

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
SS bjúgu 454 568 454 20
SS brauðskinka 1.390 1.738 1.390 20
Breskar morgunverðarpylsur 798 998 1.798 20
Ora Luxus kryddsíld 220 g 179 234 805 25
Forsoðnar kartöflur 1 kg 329 398 329 20
Þykkvabæjar kartöflumús 600 g 319 387 510 20
Egils pilsner 0.5 l 49 89 98 45
Cheerios 567 g 299 359 508 15

Tilboðin gilda til
2. febrúar

Risaútsala er nú hjá Míru í Bæjarlind 6 í
Kópavogi. Öll húsgögn eru á lækkuðu verði,
jafnvel þau nýkomnu. Meðal þess sem fæst
í Míru eru náttborð, speglar, borðstofuhús-
gögn, kommóður, sófar og skápar. Einnig fæst
gjafavara af ýmsum gerðum svo sem körfur,
kerti, púðar, myndir og aðrar smávörur.
Mexíkósk olíuborin furuhúsgögn eru þar og
líka hvít húsgögn frá Hollandi sem hafa slegið
í gegn. Afsláttur er verulegur á útsölunni, allt
upp í 70%. Svo tekið sé verðdæmi þá er sófi
sem áður var á 108 þúsund nú á 59.900 og
annar sem var á 112.900 er nú á 39.900.

Kommóður, sófar og körfur
MÍRA Í BÆJARLIND ER MEÐ ALLT Á LÆKKUÐU VERÐI FRAM YFIR HELGI

Kápur á hálfvirði
HÖRKUÚTSALA ER Á YFIRHÖFNUM 
Í TOPPHÚSINU Í MÖRKINNI.

Topphúsið í Mörkinni 6 í Reykjavík
selur yfirhafnir á konur. Þar er nú
hægt að gera góð kaup, meðal 
annars í ullarkápum og akrýlpelsum.
Pels-mittisjakkar kosta 6.500, úlpur
5.900 og ullarjakkar 5.900 svo nokk-
uð sé nefnt. Þá eru síðar pelskápur
og ullarkápur á hálfvirði þessa 
dagana.
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Sími: 580 1800 • www.mimir.is

Fyrirlesarar: Viðar Hreinsson,
Gísli Sigurðsson, Helga Ögmundar-
dóttir og Böðvar Guðmundsson

Fyrirlesarar: Viðar Hreinsson,
Gísli Sigurðsson, Helga Ögmundar-
dóttir og Böðvar Guðmundsson

Miðvikudaga kl. 20-22Miðvikudaga kl. 20-22
(4 vikur frá 2. febrúar)
Miðvikudaga kl. 20-22
(4 vikur frá 2. febrúar)

Námskeið
haldið í samvinnu við
Borgarleikhúsið

Námskeið
haldið í samvinnu við
Borgarleikhúsið
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Bragðgóðar og frískandi mintur sem minnka
matarlyst og auka brennslu. 

Þú færð Slim Mints í verslunum um land allt

MEGRUNARMINTUR

Helmingsafsláttur
og meira
Í BERNHARÐ LAXDAL STENDUR
VETRARÚTSALAN SEM HÆST.

Gæðafatnaður er nú
með 50 til 70% af-
slætti í versluninni
Bernharð Laxdal
á Laugavegi 63.
Þar eru kápur,
úlpur, dragtir,
peysur, blússur,
bolir og buxur
svo nokkuð sé
nefnt, eða „öll
flóran,“ eins
og ein afgreiðslu-
kona orðar það.
Sparilegir stakir jakkar eru
nú á um 10.000 og regnheldir frakkar
sem hægt er að kippa vattfóðrinu úr,
fást bæði stuttir og síðir. Þeir kosta
nú 18.500 og hafa lækkað um helm-
ing frá því sem þeir voru upphaflega. 

Úrval af gluggatjaldaefnum er nú á
50% afslætti í versluninni Álnabæ
sem er staðsett á þremur stöðum á
landinu, í Síðumúla 32 í Reykjavík,
Tjarnargötu 17, Keflavík og Glerárgötu
32 á Akureyri. Þetta eru bæði einlit
efni og mynstruð og uppistaðan er
ýmist 100% polyester eða blanda af
bómull og polyester. Þau eru seld í
metravís og breiddin er 1.40 m gegn-
umsneitt. Einnig eru stórrisar og önn-
ur þunn efni á helmingsafslætti svo
og eldhúskappar. Talsvert úrval er
einnig af efnum á 300 krónur meter-
inn. Nú er því upplagt að endurnýja
fyrir gluggunum. 

Vetrartilboð stendur yfir í versluninni
Paul & Shark í Bankastræti 9 í
Reykjavík. Þar fæst ítalskur hágæða-
fatnaður fyrir herra og dömur, bæði
til daglegra nota og einnig vandaður
frístundafatnaður. Ýmsir fylgihlutir og
gjafavörur eru í versluninni en þessa
dagana er 30% afsláttur af buxum,
jökkum og úlpum og 15% af skyrt-
um. Tilboðið stendur út þennan
mánuð.

Peysur, blússur
og buxur
GUÐRÚNARBÚÐ MEÐ 20% AUKA
AFSLÁTT Á ÚTSÖLUVÖRUM.

Peysur, blússur, bux-
ur og stakir jakkar
eru meðal þess
sem fæst á
verulega lækk-
uðu verði í
Guðrúnarbúð,
tískuverslun á
Rauðarárstíg 1 í
Reykjavík, með-
an lokahnykkur
vetrarútsölunnar
stendur. Guð-
rúnarbúð er þekkt
fyrir vandaðan fatnað og nú er gefinn
20% afsláttur af fyrra útsöluverði svo
sannarlega er hægt að gera reifara-
kaup. Sem dæmi um verð má nefna
blússu sem áður kostaði 8.600 en er
nú á 3.500. 

Gluggatjaldaefni á góðu verði
ÁLNABÆR ER MEÐ METRAVÖRU Á HÁLFVIRÐI ÞESSA DAGANA

Ítalskur hágæðafatnaður
PAUL & SHARK Í BANKASTRÆTI ER MEÐ VETRARTILBOÐ ÚT ÞENNAN MÁNUÐ

Mynsturmálun á neglur er á tilboði út
þennan mánuð hjá Margréti í Engi-
hjalla og kostar vinnan nú 3.500 en
skrautið 500. Um margskonar mynstur
er að ræða en kristallar af ýmsum
gerðum eru einna vinsælastir. Þótt
skrautið sé fínlegt kveðst Margrét vera
fljót að mála hverja nögl og spurð um
endingu svarar hún því til að ef hún
setji gel yfir þá endist skrautið jafnlengi
nöglinni en annars í um það bil tvær
vikur. Upplýsingar eru í síma 868 5004.

Mynstraðar neglur
KRISTALLAR OG FLEIRA FÍNLEGT SKRAUT FER VEL Á NÖGLUM



Ekki eru margar tegundir af
maltviskí í boði í Vínbúðum
en eitt það þekktasta og
besta er hið 12 ára gamla
Highland Park, gulbrúnt, ilm-
ríkt og með krydduðum
keim, bragðmikið og maltað
með sætum blæ. Eftirbragðið
er langt og margslungið.
Viskíið er framleitt á Orkneyj-
um en hvergi er viskí fram-
leitt jafn norðarlega. Það ber
keim af loftslagi eyjanna,
með salttónum sem kallast á
við milt reykjarbragð úr
viskítunnunum. Hinn kunni
vínrýnir Michael Jackson lýsir
Highland Park sem „besta al-
hliða viskíinu“ (the greatest
all rounder) í bókinni „In the
World of Malt Whiskey“.

Verð í Vínbúðum 
6.660 kr. í 1 l flösku.

Kræklingur Bláskel eða kræklingur er afar góður með frönskum kartöflum og
iðulega borinn þannig fram í Frakklandi. Best er að nota tvær samfastar tómar skelj-
ar til að klípa út kjötið úr skelinni, þannig að engin þörf er á hnífapörum þegar
þessi matur er borðaður. Svo er gott er að skola matnum niður með köldu hvítvíni.[ ]

Sykurlaus
jógúrt!

Hreina lífræna jógúrtin frá
Biobú er framleidd án sykurs.
A›eins er nota›ur lífrænn hrásykur í
ö›rum jógúrt tegundum frá Biobú.

Biobú ehf. • Stangarhyl 3a • Sími: 587 4500 • Netfang: biobu@biobu.is • www.biobu.is
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Réttir kvöldsins
Fordrykkur í boði hússins

M/ þriggja rétta seðlinum Canasta Cream
Forréttur verð f/ einrétta verð f/ þriggja 

rétta máltíð
Humarsúpa kr. 850
m/ rjómatoppi og hvítlauksbrauði

Aðalréttir
Smjörsteiktur skötuselur kr. 2.950                kr. 3.890
m/ hvítvínssósu , grænmeti 
og bakaðri kartöflu

Lambafillet kr. 2.980                kr. 3.890
m/ sherrybættri sveppasósu, grænmeti 
og bakaðri kartöflu

Nautalundir kr. 3.150                kr. 3.990
m/chateaubriandsósu, grænmeti
og bakaðri kartöflu

Eftirréttur
Súkkulaðifrauð kr. 690

Borðapantanir í síma 562 1988
Veitingahúsið Madonna     Rauðarárstíg 27      www.madonna.is

sími 568 6440

ÚTSALA

Þorramatur er dýrðarinnar dásemd
Eggert er einn af þeim sem kann að meta forna matarmenningu þjóðarinnar. Hér gæðir hann sér á vel verkuðu góðmeti úr Múlakaffi.

„Þorrinn er það besta sem yfir
þessa þjóð gengur,“ segir Eggert
með áherslu og mælir með súrs-
uðum hrútspungum, hval og harð-
fiski og hákarlinum alveg sérstak-
lega því hann sé svo hollur.
„Rannsóknir sýna að hákarlinn
bætir öll mein og eykur karl-
mönnum karlmennsku og konum
kynþokka. Þetta er svo dulúðug
skepna og þegar búið er að míga
yfir hana og grafa hana í jörð þá
gefur auga leið að hún hlýtur að
gera eitthvað fyrir fólk,“ eru hans
orð. Eggert segir þó vissulega það
sama gilda almennt um þorramat
og annan mat að menn verði að
borða hann af einhverri skyn-
semi, til dæmis séu spikfeitir

bringukollar og lundabaggar 
bestir í hófi.

Hann minnist sælutímabils í
lífi sínu sem stóð yfir meðan 
konan hans vann hjá þorrakóngin-
um Jóhannesi Stefánssyni í Múla-
kaffi. „Þá var ég með stóra tunnu
úti í skúr sem ég kallaði happ-
drættistunnu. Í henni var mysa og
ég fékk súrasta afskurðinn úr
Múlakaffi. Ég þurfti alltaf að vera
á stuttermabol því tunnan var svo
djúp, stakk hendinni upp að öxlum
í sýruna og vissi aldrei hvað kæmi
upp. Þess vegna var þetta happ-
drætti – og gríðarlega öflugir
vinningar.

Steininn tók þó úr þegar félagi
minn Bjarni Hafþór kom í heim-

sókn eftir að tunnan var orðin tóm
af vinningum, því þá drakk hann
mysuna sem ég var búinn að baða
mig upp úr að ofan allan mánuð-
inn. Honum hefur ekki orðið mis-
dægurt síðan, sem segir allt um
það hversu holl þessi mysuböð
eru, innvortis sem útvortis.“

Eggert ólst upp við að borða fýl
í Mýrdalnum og kann að lýsa 
honum. „Fýll er eitt af því fáa sem
kemst í þann flokk að vera mann-
kostamatur því það er beinlínis
bætandi að borða hann. Það eina
sem mér finnst leiðinlegt við
þorrann er að menn skuli ekki
súrsa fýl. Hann er hornsteinn 
íslenskrar arfleifðar.“

gun@frettabladid.is

Sviðasulta, hrútspungar, flatkaka, harðfiskur, hangiket og hákarl. Allt þetta er í miklu uppáhaldi
hjá Eggerti Skúlasyni fjölmiðlamanni. Helst vill hann bæta fýl við hinn hefðbundna þorramat.

nýjungar }

Heitir og kaldir
réttir allan daginn
VERSLUNARKEÐJAN 10-11 HEFUR
OPNAÐ NÝJA OG ENDURBÆTTA
VERSLUN Í LÁGMÚLA. 

Helstu nýjungar í versluninni eru
fullbúið þjónustu-
borð sem býður upp
á tilbúna heita og
kalda rétti allan dag-
inn. Þetta er fyrsta
þjónustuborð sinnar
tegundar á Íslandi
en með þessum
breytingum er kom-
ið til móts við þarfir nútímafólks.
Þessa rétti má borða á staðnum eða
taka með sér. Áhersla verður lögð á
morgunverð með úrvali af hollum
réttum. Í hádeginu og á kvöldin er
boðið upp á fjölda heitra rétta auk
kaldra. Margir sjálfsafgreiðslubarir
eru líka í versluninni eins og salat-
bar, samlokubar, ávaxtabar og sæl-
gætis- og hnetubar.

HIGHLAND PARK: Besta alhliða viskíið
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Lífrænt heilsukex

Speltkex með fyllingu
2 bragðtegundir:
• með eplum og kanel 
• með rauðum berjum
Sérpakkað: 6 stangir 
í pakka
Ekkert hveiti 
Einungis sæta úr 
ávöxtum og spelti.

Fæst í heilsubúðum 
og heilsuhillum 
matvörumarkaða.

Dreifing: Yggrasill ehf. 

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*

Maldon í Englandi.

Ber keim
hafsins
Maldon salt hefur notið vin-
sælda hjá matreiðslumönn-
um um allan heim.
Bragðið af Maldon saltinu er frá-
brugðið venjulegu matarsalti, er
mildara og ber keim hafsins.
Maldon salt er algerlega nátt-
úruleg afurð sem inniheldur
verðmæt sporefni hafsins, öfugt
við hefðbundið borðsalt sem
inniheldur aukaefni til að fyrir-
byggja kekki í röku veðri. 

Við framleiðslu á Maldon salti
er sjóvatn tekið á háflóði hálfs-
mánaðarlega, hreinsað og sett í
risastórar uppgufunarpönnur
sem kynt er undir. Við uppgufun-
ina myndast píramídalaga krist-
allar sem einkenna Maldon salt-
ið, en eru ekki harðari í sér en
svo að auðvelt er að mylja þá á
milli fingra sér. Maldon Crystal
Salt fyrirtækið er starfrækt við
árbakka á ströndinni í Maldon í
Essex á Englandi, og hefur á
annað hundrað ár þróað fram-
leiðslu á saltkristalsflögum með
gömlum hefðbundnum aðferð-
um. Aðstæður á Maldon svæðinu
þykja sérstaklega góðar fyrir
saltvatn og veðurfar heppilegt.
Saltið hefur notið vinsælda hjá
matreiðslumönnum um allan
heim og oft má sjá í vönduðum
matreiðslubókum, að sérstak-
lega er bent á að nota Maldon
salt í uppskriftir. ■

Fyrr á öldum bar viskí gjarnan nafn þeirrar kráar eða verslunar
sem seldi það og í mörgum tilfellum nefndi verslunar-/kráareig-
andinn viskíið sjálfur. Það var árið 1842, þegar Viktoría Breta-
drottning heimsótti bæinn Perth, að Matthew Gloag var fenginn
til þess að útvega veitingar fyrir hið konunglega boð sem haldið
var drottningunni til heiðurs. Þannig hófst saga hinnar
frægu rjúpu. Upphaflega var tegundin nefnd The Grouse
Brand en að veislunni lokinni urðu gæði hins „gullna
drykkjar“ gjörkunn um allar sveitir undir nafninu The
Famous Grouse. Allar götur síðan hefur hið mjúka
bragð Famous Grouse verið rómað og það er
nú eitt mest selda viskí á Íslandi. Nýlega
skipti rjúpan fræga um ham er útliti flösk-
unnar var breytt. Fátt hressir meira að
loknum vel heppnuðum degi en
Famous Grouse. Flestir njóta þess á
klaka. Svo þykir öðrum best að bæta
örlitlu vatni saman við. Enn aðrir
kjósa að hafa það ókælt og óblandað. Hvað
finnst þér?
Verð í Vínbúðum 3.590 kr. í 70cl flösku.

Sala svínakjöts minnkaði
Tölur um kjötsölu síðasta árs.

Til hnífs og skeiðar
GUÐRÚN JÓHANNSDÓTTIR ELDAR HÆGT.

Marokkóskur lambaréttur
Þótt frjósi í æðum blóð hér á Fróni getum við alltaf horfið á vit

þúsundar og einnar nætur. Angan og bragð þessa marokkóska
lambaréttar seiða fram hita í beinin og sólskin í sinnið. Saffron,
kanill, hunang og pistasíuhnetur, keimur af roðagullinni sól sem sest
í túrkisblátt haf. Lengi.

Setjið lambakjötið í pott eða pönnu með þykkum botni. Blandið
saman við olíu, lauk, hvítlauk, engifer, saffroni, kanil, tómatkrafti og
kryddið svo með salti og pipar. Steikið örlitla stund en hellið svo soð-
inu yfir. Látið suðuna koma upp og látið síðan kássuna malla á væg-
um hita í lokuðum potti í 1 og 1/2 tíma. Bætið þá apríkósunum út í
ásamt hunanginu og látið malla áfram, nú loklaust, í 45 mínútur til
viðbótar eða þar til sósan hefur þykknað hæfilega. Takið hneturnar
úr skelinni og stráið þeim yfir réttinn og berið fram með kúskús og
soðnum gulrótum. Gulræturnar eru steiktar örlitla stund ásamt
cumin fræjum upp úr ólífuolíu og sítrónusafi kreistur yfir .

1,5 kg beinlaust lambakjöt (skorið í frekar litla bita)
Ólífuolía
1 laukur (smátt saxaður)
2 hvítlauksgeirar (marðir með hnífsblaði og saxaðir
smátt)
25 g engiferrót (rifinn)
Klípa af saffrani (eða turmerik)
1 tsk kanill
2 msk tómatkraftur
650 ml lamba- eða grænmetissoð (af teningi)
350 gr þurrkaðar apríkósur (skornar í tvennt)
1 msk hunang (seigfljótandi)
50 g pistasíuhnetur

Samkvæmt bráðabirgðatölum um
kjötsölu á síðasta ári var heildar-
sala á íbúa svipuð og árið á undan
eins og Bændasamtökin greina
frá á vefsíðu sinni, bondi.is. Sala á
kindakjöti á hvern íbúa fór úr 21,9
kílóum í 24,7 árið 2004 sem er
þrettán prósenta aukning. Sala á
svínakjöti minnkaði hins vegar
um níu prósent og fór úr 20,6 kíló-
um í 18,7 kíló. Alifuglinn er í
þriðja sæti hvað sölu varðar með
17,9 kíló á hvern íbúa sem er
fimm prósenta samdráttur frá
fyrra ári. Nautakjötssala fór úr
12,5 kílóum í 12,4 kíló og dróst því
saman um eitt prósent. ■

FAMOUS GROUSE: Rjúpan
fræga skiptir um ham

Sala á svínakjöti dróst saman á
síðasta ári.

Píramídalaga
kristallar ein-

kenna Maldon
saltið.

�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is
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Cadilac Sedan De Ville árg. 1994 ek.
110 þús. mílur. Gullfallegur bíll í góðu
lagi. Ýmis skipti möguleg.

Bílamiðstöðin
Hyrjarhöfða 2, 112 Rvk.

Sími: 540 5800
www.bilasala.is

Suzuki Grand Vitara 6/2000, ek: 79
þ.km. álf, CD, krókur, þjónustubók o.fl.
áhv. 790 þ. afb. 29 þ. V: 1.480 þ. Til sýn-
is og sölu hjá Bílalíf (fleiri myndir á
www.bilalif.is) þú verður að kíkja!!! ath.
við erum á nýja gríðastóra bílsölusvæð-
inu á Klettháls 11 (110 RVK), uppl. S:
562-1717.

Bílasala Matthíasar - Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
www.bilalif.is

Skoda Octavia 2.0 ssk. árg. 2002, ekinn
50.000 km. Ásett verð 1400.000. Góð-
ur stgr. afsl. og möguleiki á 100 % láni.
Upplýsingar í síma 420 5000.

Mmc Pajero 2001, ekinn 94 þús, 35”
breyttur með öllu. Upplýsingar í síma
420 5000.

Hekla Söluumboð
Sími: 420 5000

BMW 318 I, árg. 2002, ek. 37 þús. km.
Sjálfsk., heilsársd., CD, álfelgur, kastarar
og fl. Verð 2970 þús.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Subaru Impreza 1.6 4x4 wagon
12/1998, 5 g., álfelgur, ek. 130 þ. km.
Verð 740 þús. Lán 400 þ. Skipti á sleða!
ód/svip.

Vw Bora 1.6 Comfortline 2002, ssk., ek.
20 þ. km. Verð 1690 þús. Lán 1250 þús.

Musso disel 1996, 5 g., ek. 195 þ. km,
álfelgur, snyrtilegur jeppi, tilboð 499
þús.

Litla bílasalan
Funahöfða 1, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Nýr ‘05 M.Benz Vaneo. Fjölskyldubíll af
bestugerð. Nokkrir litir og útfærslur.
Beinskiptir og sjálfskiptir. Með eða án
leðurinnréttingar. Verð frá aðeins 2.356
þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

PorsceE 911 Carrera 2 7/ ‘00 ek. 33 þ.
Verð 7.7 m. Uppl. í s. 896 9616.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Econoline 7,3 turbo, dísil, ekinn
150.000 km., 11 manna, áhvílandi
1400 þúsund í 5 ár, verð 1.690.000
þúsund. Ýmis skipti skoðuð. Sími 893
0462.

Tilboð. VW Golf Syncro 4WD ‘98.
Ek.114, 5 d., bsk., ABS. V. 650 (ásett
744). Uppl. jgj@simnet.is, s. 896 8989.

Til sölu Volvo Cross Country Volvo XC70
Station AWD 2.5 turbo 210 hö. Nýskr.
07/2003. Ssk. Ekinn 23 þ. Eins og nýr.
Með aukabúnað. Verð 4.050 þ. Ekki
skipti. S. 690 3553.

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.

Fiat Uno árg 1993 skoðaður 05. Verð
65.000 nánari upplýsingar í síma 696-
7509

Ford Focus ‘04, blár, sjálfsk. Ekinn
11.800, 1350 þús. áhv. Uppl. í síma 897
9641.

Gerið góð kaup - 3 lítið
eknir bílar!

Mercedes Benz vörubíll 1628 árg. 1986.
Sex hjóla bíll með ca 10-12 m krana
ásamt fjarstýringu. Bifreiðin er ekin 310
þús.km. Daewood Matiz árg. 2000.
Rauður 5 dyra. Bifreiðin er ekin 36 þús.
km. Toyota Avensis árg. 2000. Silfurgrá
með vindskeiðum á skottinu. Í bílum er
útvarp og geislaspilari. Sumar- og vetr-
ardekk á felgum fylgja með. Bifreiðin er
ekin 50 þús. km. Uppl. í síma 893 2862.

Tilboð 140 þús. staðgr.
Mazda 323 F ‘94. Ekinn 152 þús., sk.
‘05, 5 gíra, rafmagn í rúðum og fl. Uppl.
í s. 691 4441.

MMC Lancer ‘93. 4x4. Ekinn 230 þús.
Góður bíll. Verð 200.000. Engin skipti.
Upplýsingar í síma 893 5470.

Suzuki Samurai 4x4 með palli og húsi
árg. ‘88, sk. ‘05, frábær vinnubíll, selst á
70 þús. S. 691 7522.

Útsala!! Renault Clio árg. ‘96, 5 d., nýsk.,
ek. 149 þ., v. 115 þ. Daihatsu Feroza
árg. ‘91, ek. 140 þ. nýsk. V. 105 þ. S. 844
6609.

Toyota Corolla. Árgerð ‘97. Ek. 28 þús
km. Verð 450 þús. Sími 824 0925.

Ford Escort 1600 H/B ‘98. Álfelgur,
spoiler, ný dekk, nýskoðaður, ekinn 76
þús. Uppl. í s. 696 5158.

Toyota Corolla, árg. ‘95, 4ra dyra,
beinsk., ek. 147 þ., verð 280 þ. S. 659
1919.

Til sölu Peugeot 206, árg ‘99, 1400 cc
beinskiptur, 3 dyra, svartur, ek., 70 þús
álfelgur, spoiler, toppeintak, smurbók
frá upphafi. Verð aðeins 590 þús. Uppl.
í s. 823 0000.

Toyota Yaris 2002 - Gott staðgreiðslu-
verð ca. 815 þús. (ásett 930 þús). Fal-
legur og vel með farinn. Ljósgrænn, ek-
inn 60.000 km. Uppl. í síma 694 3078.

Toyota Avensis til sölu árg. ‘98. Ekinn
132 þús. Ásett verð 790 þús. Bílalán
400 þús. Tilboð óskast. Sími 869 2654
& 867 4878.

Subaru Legacy Outback ‘97, ekinn 163
þús., dráttakrókur. Verð 890 þús. Ath.
skipti. Upplýsingar í síma 861 7733.

Toyota Carina station ‘97. Ek. aðeins
90000. CD, sumar/naglad o.fl. Kr.
650.000. Uppl. í s. 898 8427.

Daihatsu Terios ‘98, ek. 38 þús., 4x4, 5
gíra, cd & aukadekk. Verðtilboð 600
þús. stgr. Uppl. í s. 696 0898.

Toyota Corolla G6 árgerð ‘99, ekinn 120
þús., CD, 15” álfelgur. Uppl. í síma 860
2075.

Audi A6 1998 ek 65 þ, 1.8 t bsk mjög
vel með farinn. áhv 650 þús. verð um
1550 þús, skoða öll skipti. Uppl. í s. 840
0158 Hjörtur.

Volvo S40 2,0. Ekinn 77 þús. Mjög vel
með farinn bíll. Uppl. í síma 699 3177.

Honda crv ‘98 sjálfsk. ek 124 þús. Topp
eintak. Þjónustubók frá upphafi. Verð
1160 þ. eða 320 þ. út og 26 þ. á mán.
Uppl. í s. 898 9694.

Til sölu Passat 2000 1600cc, ek. 72 þús.
Ný tímareim, nýsk. Ath. taka ódýran
upp í. S. 846 5453.

Frábær fjölskyldubíll Dodge Caravan
árg. ‘01 áhv. 1,7 m. kr. (andvirði 2,3
m.kr.). Tilboð óskast. Fystur kemur fyrst-
ur fær. S. 660 7707.

Til sölu silfurgrá Nissan Almera Luxury
‘02. Topplúga, spoiler, álfelgur, filmur og
cd magasín. S. 862 8619.

Audi A6 Quattra 2,7 Turbo 4x4 2001
með öllum hugsanlegum aukabúnaði.
Ekinn 80.000 km. Listaverð 3,9. Tilboð
3,5 millj. S. 861 4414.

Patrol ‘99. “38 breyttur. Ásett verð
2.450.000. Upplýsingar í síma 861
7733.

Benz eða BMW óskast á góðu verði í
skiptum f. BMW 525ix. V. 700 þús. +
stgr. Uppl. í síma 699 0065 & 566 6770.

Vantar góðan skoðaðan bíl fyrir 5 til 50
þús. S. 866 0582.

Nissan Patrol árg. 1994, 36” breyttur, 3”
púst, intercooler, ek. 139 þús., góður
bíll. Uppl. í síma 840 4090 & 897 8082.

Til sölu Peugot Boxer háþekja árg. ‘95,
ek. 122 þús., dísil vél. Verð 590 þús.
stgr. Uppl. í s. 892 8340.

Til sölu VW Caddy 1997, ekinn 139 þ.
Ásett verð 420 þ. Verð 300 þ. stgr. Mik-
ið yfirfarinn. Ný tímareim, krókur. Á
sama stað álfelgur 31”-10-50, 5 gata
undir jeppa. S. 898 4300.

Erum að rífa Volvo FH12, FL10,
Scania143, 142 einnig varahl í M. Bens
og Man. Nýjar fjaðrir á lager í Volvo
Scania MB og Man. Heiði Vélahlutir S.
534 3441.

Mercedes Benz vörubíll 1628 árg. 1986.
Sex hjóla bíll með ca 10-12 m krana
ásamt fjarstýringu. Bifreiðin er ekin 310
þús. km. Uppl. í síma 893 2862.

2 Glæsilegir vel með farnir Polaris til
sölu EDGE X 700 ‘02. Neglt belti, taska,
brúsagrind, lítið ekinn. V. 650 þús. XC
700 ‘98. Lengdur 136” 50 mm belti.
Brúsagrind, töskur og fl. V. 420 þús.
Uppl. í síma 698 1100.

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

Fjórhjóladrifin skæralyfta !
Eigum á lager Haulotte Compact 12 DX.
skæralyftu með vinnuhæð 12 m., skot-
pallur, stuðningslappir. Ónotað tæki til
afgreiðslu strax. Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Reykjavík,
sími 414 8600, Draupnisgötu 1, 603
Akureyri, sími 464 8600.

Vinnuvélar

Vélsleðar

Vörubílar

Sendibílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu



Snjókeðjur
Útvegum með stuttum fyrirvara snjó-
keðjur undir vinnuvélar. Vélaborg Krók-
hálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110
Rvk, sími 414 8600, Draupnisgötu1,
603 Akureyri, sími 464 8600.

Hitamottur í bílsæti
Eigum til sætishitamottur í bíla og
vinnuvélasæti, 12v og 24v. Tengist í
vindlingakveikjara. Verð: 12 volt kr.
6.777- og 24 volt kr. 9.267-. Vélaborg
Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi)
110 Rvk, sími 414 8600, Draupnisgötu
1, 603 Akureyri, sími 464 8600.

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

Okkur vantar flugvél
Flugklúbbinn Lágflug vantar 2/4 sæta
flugvél til kaups v/ fjölgunar í félaginu.
Uppl. í s. 892 5011-Snorri og s. 820
1005.

“Toppbox” stórt, tilvalið fyrir stóra skíða-
fjölskyldu. Toppbogar fyrir jeppa fylgja.
Verð 55 þús. S. 820 3363.

Til sölu
Til sölu negld vetrardekk og felgur
undir Hondu CRV. Upplýsingar í síma
821 7513.

Til sölu 4 stk. Cooper 32” negld dekk,
grófmynstruð, nánast óslitin, á Pajero
felgum. Verð 40 þús. Sími 893 1338.

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.

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

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.

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

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

Lofthreinsitækið sem allir
eru að tala um!

Hreinsar loftið, eyðir lykt (t.d. matar- og
reykingalykt) og drepur sýkla. Tækið er
hljóðlaust, eyðir mjög litlu rafmagni
(28W). Engir fílterar sem þarf að skipta
um. Fæst hjá ECC Skúlagötu 17 S. 511
1001.

Allar pizzur á matseðli á 1000 kr. Frítt
hvítlauksbrauð fylgir með/Sótt. Frábær
heimsendingartilboð. Opið alla daga
16:00-22:00. Pizza 67. Austurveri s. 800
6767.

Skransala Skipholti 29 A
Föstudag frá 12-18. laugard og sunnud
10-14 S.694-6016. Komið og gerið góð
kaup.

Siemens sjónvarp og sjónvarpsskápur.
Verð 5 þús. Uppl. í s. 562 5531.

Gráblátt sófasett 3+1+1, vel með farið.
Úr Rúmfatalagernum; lítið notaðar koj-
ur + tveir fataskápar. S. 893 5820.

Vegna flutnings er til sölu uppþvottavél
Electrolux, hvítur klæðarskápur
200x80x60, hvítt vinnuborð 150x80.
Sími 899 2182.

Íssk. 145 cm m/sér frysti á 10 þ. 120 cm
á 8 þ. Frystikista á 10 þ. Barnakerra á 3
þ. Þríhjól á 3 þ. Einnig varahlutir í ýmsa
bíla. S. 896 8568.

Til sölu málverk, krítamynd. Eft. Ólöf K
Wiler. Einnig LP gullplata, eina eintakið,
safngripur. Uppl. í s. 694 5281.

Þvottavélar og þurrkarar
Til sölu þvottavélar og þurrkarar, lítil
eldavél og borðuppþvottavél. Sími 847
5545.

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

Óska eftir vel með förnu fótanuddtæki
fyrir lítið. Uppl. í s. 869 4356.

Óska eftir vel með förnum fataskáp í
svefnherb. (Eik,kirsuber). H.200+, br. ca
250. S. 699 7145.

Óska eftir að kaupa notaðan 20 feta
gám. Uppl. í s. 899 7066.

Óska eftir að kaupa lager, margt kemur
til greina. Uppl. í s. 694 5281.

Til leigu æfingaaðstaða fyrir hljómsveit-
ir. Nokkur herbergi laus, snyrtileg og
góð aðkoma. Upplýsingar í síma 893
9678.

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.

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.

20-80% afsláttur á Rýmingarsölunni,
sem verður 31. jan - 6. febr. Mikið úrval
af: Plakötum, Gallery myndum,
myndarömmum og innrömmuðum
myndum á veggjum. Hjá Hirti Bónus-
húsinu Seltj. s. 561 4256,
xnet.is/hjahirti

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

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

Felli, snyrti og klippi tré og runna. Besti
tíminn. Uppl. í s. 698 1215 Halldór.

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

Lögg. endurskoðandi getur bætt við sig
verkefnum fyrir stærri sem smærri að-
ila. Framtöl, uppgjör, bókhald og tengd
þjónusta. Vönduð vinnubrögð. Tíma-
gjald eða föst tilboð. Saldo endurskoð-
un. S. 659 2483.

Lækkið skattana með stofnun ehf. Til-
valið að byrja um áramót. Taxlaw s. 663
4141.

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.

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.

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Ráðgjöf

Bókhald

Garðyrkja

Hreingerningar

Verslun

Tölvur

Til bygginga

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Til sölu

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öx-

ulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,

spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.

Opið frá 08.00-18.00 mánudaga-
föstudaga. Betri vara, betra

verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Rafstilling ehf. Dugguvogi
23

Startarar. Alternatorar. Nýir hlutir,
skipti hlutir, viðgerðir áratuga

reynsla. Hröð þjónusta, mikið úrval.
Sími 581 4991, GSM 663 4942.

Varahlutir

Hjólbarðar

Aukahlutir í bíla

Næstu námskeið hjá
Flugskóla Íslands hf.

MCC - hefst 31. janúar.
Airbus310/300-600 - hefst 1. febr-

úar.
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
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Allskonar Flutningar. Er með meðalstór-
an sendibíl. 9 rúmmetrar. Flyt hvað sem
er. Fagmennska og öryggi í fyrirrúmi.
Geri föst verðtilboð sé þess óskað.
Uppl. í síma 891 7585.

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

Byggingameistari
Byggingafélag getur bætt við sig verk-
efnum. Úti sem inni. Tilboð eða tíma-
vinna. Upplýsingar í síma 845 3374.

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.

Alm. viðhald húsa, málun, múrun, flísa
& parketlagnir og trésmíðavinna. Föst
tilboð eða tímavinna. Sími 616 1569.

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

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.

Ný lausn í heimasíðumálum! Einfaldari
og þægilegri. Netvistun.is Sími 517
1944.

Heimahús & Fyrirtæki. Tölvuviðgerðir,
uppfærslur, virushreinsanir, netkerfi og
ADSL ráðgjöf. Kem samdægurs 24t
þjónusta alla daga. S. 699 8315.

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáin-
draumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sam-
bandi. Hringdu núna!

Alspá 908-6440
Finn týnda muni. Andleg hjálp, Ráðgjöf,
nýjar leiðir, NLP. Y. Carlsson.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Til leigu hljóðkerfi og myndvarpi fyrir
allar skemmtanir + 5 m. hljómsveit, 3
m. tríó og trúbadora. Þrælvant fólk að
skemmta þér og þínum. S. 866 6386
J.Magg og fender57@simnet.is

Fermingaveislur
Eigum ennþá eftir nokkra lausa daga í
sölunum okkar fyrir fermingaveislur.
Kaffi Berg menningarmiðstöðinni í
Gerðubergi. S. 691 6815 og 557 7194.

Fermingarveislur
Eigum lausa daga í veitingasal fyrir
fermingarveislur. Upplýsingar í síma
892 2899.

Byggingarverktaki
Með langa reynslu af byggingarstarf-
semi, getur bætt við sig verkefnum.
Uppl. í s. 897 7258.

Trésmíði
Tökum að okkur glugga og hurðasmíði
ásamt ísetningu og einnig milliveggja
uppsetningar. Tilboð eða tímavinna.
Uppl. í s. 696 6686 Helgi, 863 3707 Jón
og 892 8413 Sveinn.

Pípulagnaviðgerðir sími
897 3656

Pípulagnaviðgerðir á öllu höfuðborg-
arsvæðinu. Uppl. í s. 897 3656.

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

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

Viltu léttast? Auka orku? ShapeWorks er
lausnin. www.321.is s. 577 2777.

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

Yoga unnendur
Astanga Yoga ( kraftyoga) í Yogastöð-
inni Heilsubót Síðumúla 15. Guðmund-
ur kennir. Astanga er kröftugt yoga.
Uppl. í s. 694 6103.

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

Nudd, meðferð til betri heilsu. Vöðva-
bólgu-, slökunar-, ilmolíu- og svæða-
nudd. Anna Margrét nuddari, Hamra-
borg 7, s. 694 4226.

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

Postulínsmálun
Ný námskeið eru að hefjast. Dag- og
kvöldtímar. Aðeins 4 nemendur í einu.
Nánari upplýsingar í síma 821 6016.

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

Beykihjónarúm m/fót-og höfuðgafli,
tvöfaldar springdýnur. 15 þús. Óli s. 867
7663.

Til sölu hið sjaldgæfa Albert royal hall,
old bounty roses gold seríu bollastell
fyrir 6 m. öllu + kertastjaki. Einstaklega
fallegt. S. 461 2632 & 862 7744.

50% afsláttur af öllum vörum. Róbert
Bangsi ...og unglingarnir Hlíðasmára 12,
Hverafold 1-3 og Firði Hafnarfirði. Sími
555 6688.

Útsala
Enn meiri afsláttur af öllum vörum -
Diesel, Nike og Lego. Skór diesel og
nike 40-70%. Barnaheimur, Síðumúla
22.

20% afsl. á kattavörum. DÝRABÆR
Hlíðasmára 9 Kóp. Op.má-fös 13-18
lau.11-15 Sími 553-3062

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

www.ferðalangur.net Nýr, skemmtileg-
ur vefur í bloggstíl fyrir fólk í ferðahug.

Lax og Silungsveiði!
Fjölbreytt úrval lax og silungsveiðileyfa.
Veiðiþjónustan Strengir. www.streng-
ir.is ellidason@strengir.is S 567-5204
og 660-6890.

Lax og silungur
Yfir 40 Lax og silungsveiðiár í Öllum
verðflokkum. Frekari upplýsingar Lax-á
ehf. S. 557 6100 veidileyfi@lax-a.is
www.lax-a.is

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á á www.leigu-
listinn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600.

2ja herbergja 60 fm íbúð á 2. hæð með
húsgögnum til leigu í vesturbænum.
Leigutími 6 mánuðir frá 1. febrúar. Upp-
lýsingar í síma 661 0292.

Gullfalleg stór 2ja herbergja íbúð í
Seljahverfi til leigu. Laus strax. Upplýs-
ingar í síma 664 6590 og 896 1362.

Laus strax! Til leigu falleg 110 fm 4ra
herb íbúð í Hfj. Íbúðin er laus frá og
með 1. febrúar. Verð 100 þús á mán.
m/ hita og hússjóði. Uppl. í s. 693
5704.

Risherbergi í Hlíðunum til leigu. Að-
gangur að salerni, frábært fyrir náms-
mann eða einstakling. Uppl. í síma 864
6501.

Til leigu 80m2 sérhæð á II hæð við
Laugaveg. Tvö einkabílastæði. S. 899
9047 og 896 9747

3ja herb. 65 fm íbúð til leigu á 1. hæð,
í Keflavík. Með geymslu, ísskáp, þvotta-
vél. Verð 55 þús. á mán. + tryggingavíx-
ill. Langtímaleiga. Uppl. í s. 866 1992.

2ja herb. íbúð á svæði 109 til leigu frá
1. feb. 65.000 á mán. án bóta, 2ja mán.
fyrirfram. Uppl. í s. 846 3690.

Til leigu 70 fm 2ja herb. íbúð í Grafar-
vogi. Laus strax. 65 þús. m. hita & rafm.
Uppl. s. 581 4204 & 849 4204.

101 Reykjavík. Fallegt herb. til leigu.
Góð sameiginleg aðstaða. Reyklaust.
Uppl. í s. 891 7040.

2ja herb. til leigu íbúð á góðum stað í
Kópavogi frá 1 feb til 1 júli ‘05, sangjörn
leiga fyrir góðan leiganda. Reglusemi
áskilinn, uppl. 564 1610 milli kl. 17.00 -
20.00.

Hjón með 2 börn óska eftir 4ra herb.
eða stærri íbúð til leigu á höfuðborgar-
sv. Langtímaleiga. 100% skilvísi og góð
meðmæli. Uppl. í s. 565 7412 og 698
1885.

Iðnmeistari sjálfstætt starfandi, bráð-
vantar 2ja til 3ja herbergja íbúð. Góður
í umgengni og skilvísum greiðslum
heitið. Er reykingamaður. Uppl. í s. 849
3405.

Reyklaus og reglusöm háskólastelpa
utan að landi óskar eftir herb./stúdíó íb.
nálægt HÍ á sv. 101/107/105. Uppl. í s.
699 2075.

Tónlistarþróunarmiðstöðin
Æfingarhúsnæði á heimsmælikvarða.
Æfingarhúsnæði fást á leigu og fjölnota
salur. Sími 824 3001 & 824 3002.

Til leigu er 300 m. iðnaðar-, lager, - eða
verslunarhúsnæði við Súðarvog. Góðar
innkeyrsludyr. Uppl. í s. 894 6828 &
894 6838.

Íbúð til leigu í Barcelona og Menorka.
Sími 899 5863.

Aðstoðarfólk
Óskast í veitingasali og bari á Hótel
Sögu. Uppl. veitir Gunnar Már í síma
820-9911

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.

Hársnyrtir/hárskeri óskast. Uppl. í s. 552
1144.

Veitingahúsavinna
Helgar- og næturvinna. Viljum ráða
starfsmann í vaktstjórastöðu um helgar.
Aðeins fólk með reynslu kemur til
greina. Uppl. aðeins veittar á staðnum
frá kl. 10-16. Kringlukráin.

RIZZO Viltu vinnu talaðu þá við okkur,
Nánari uppl. á staðnum, Hraunbæ 121.

Óskum eftir konu inn á heimilið til að
passa 10 mán. gamalt barn. Vinnutm.
8-14(16), vantar strax. Uppl. í s. 588
1944.

Starfskraftur óskast í ræstingu í bakarí.
Vinnutími frá 12-20. Uppl. gefur Vil-
hjálmur í s. 897 5399.

Argentína Steikhús!
Vantar starfsfólk í uppvask, aðra hverja
helgi. Kvöldvinna. Upplýsingar á staðn-
um, fimmtudag og föstudag, frá 15-18.

Pizza Höllin JL Húsinu
óskar eftir að ráða starfsfólk í hlutastörf
; í afgreiðslu, bílstjóra og bakara. Um-
sóknareyðublöð á staðnum.

Óska eftir starfskrafti vönum vinnuvéla-
viðgerðum. Þarf að geta starfað sjálf-
stætt. Uppl. í s. 691 3822.

Ræstingar
Vantar fólk á daginn í daglegar ræsting-
ar. Ráðið verður strax í vinnu. Uppl. s.
824 1230. Nostra.

Ice in a bucket,
Smáralind, óska eftir að ráða starfskraft
í almenn verslunarstörf sem og aðstoð-
ar verslunarstjóra. Upplýsingar veittar á
staðnum, ekki í síma.

Bílstjóri
Óska eftir vönum Trailerbílstjóra með
ABR réttindi fyrir tankaflutning. Þarf að
geta hafið störf 1. apríl. Upplýsingar gef-
ur Stefán í síma 892 8210.

Málarar-sandsparslarar
K.J. Málun ehf. óskar eftir að ráða starfs-
menn vana sandspörslun og málun.
Uppl. í s. 861 0006.

Vanan slæingarmann (kútun) vantar á
Suðurnesjum. Uppl. í s. 892 5522.

Járnabindingamenn. Óskum eftir járna-
bindingamönnum, mikil vinna, helst
vönum. Upplýsingar í síma 544 2020
eða 699 6060. Steingrímur.

Maður um fertugt óskar eftir vinnu.
Meirapróf, vinnuvélaréttindi. Ýmis
reynsla. Uppl. í s. 846 8513.

Atvinna óskast

Veisluþjónustan Skútan
auglýsir

Óskum eftir starfskrafti í almenn
eldhússtörf frá kl 9-15.

Upplýsingar veitir Sigurpáll á
staðnum eftir hádegi og í sima

555-1810

Atvinna í boði

Gisting

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ferðalög

Dýrahald

Barnavörur

Antík

Húsgögn

Námskeið

Nudd

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Viðgerðir

Trésmíði

Veisluþjónusta

Skemmtanir

Ólöf spámiðill komin 
aftur til landsins

Ráðgjöf, Tarot, Fuþark ofl. Vegna
anna verður símat. eingöngu á

mán., mið, og föstud. frá kl. 9-14.
Sími 905 7000. 

Geymið auglýsinguna.

Spádómar

Tölvuviðgerðir - Vírus-
hreinsanir - Uppfærslur
Start tölvuverslun, Bæjarlind 1,

Kópavogi.
Sími 544-2350, www.start.is

Tölvur

Stífluþjónusta

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

HLJÓÐFÆRI
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Einkamál

Sú breyting hefur átt sér stað að Pósthúsið hefur
nú tekið við dreifingu Fréttablaðsins og Dv. Ef þú
hefur áhuga að slást í hóp blaðbera hafðu þá endile-
ga samband í síma 5858330. 

Okkur vantar blaðbera í eftirtalin hverfi: 

Um helgar: 
101-20 Framnesvegur 
101-21 Blómvallagata 

Brávallagata 
Hringbraut 
Ljósvallagata 
Ásvallagata 

101-34 Aðalstræti 
Garðastræti 
Grjótagata 
Mjóstræti 
Vesturgata 

101-35 Hofsvallagata 
Hringbraut 
Ásvallagata 

101-38 Sólvallagata 
101-45 Blómvallagata 

Brávallagata 
Hofsvallagata 
Hringbraut 
Ásvallagata 

101-56 Brekkustígur 
Holtsgata 
Sólvallagata 
Vesturvallag. 

104-03 Laugarásvegur 
Sunnuvegur 

104-04 Laugarásvegur 
104-29 Kambsvegur 

Ásvegur 
105-04 Háteigsvegur 
105-18 Barmahlíð 

Miklabraut 
105-24 Miðtún 

Samtún 
105-41 Grænahlíð 

Stigahlíð 
107-04 Einimelur 

Hofsvallagata 
Melhagi 

109-27 Stafnasel 
Stallasel 
Stapasel 
Staðarsel 
Steinasel 
Stekkjarsel 

109-31 Strýtusel 
Stuðlasel 

110-17 Urriðakvísl 
Álakvísl 

113-03 Kristnibraut 
113-10 Gvendargeisli 
170-05 Fornaströnd 

Látraströnd 
Víkurströnd 

200-02 Kópavogsbr. 
Þinghólsbraut 

200-10 Holtagerði 
200-18 Melaheiði 

Tunguheiði 
Álfhólsvegur 

200-36 Skálaheiði 
Álfaheiði 

200-37 Digranesheiði 
Gnitaheiði 
Lyngheiði 

200-41 Álfhólsvegur 
200-43 Fífuhvammur 

Víðihvammur 

200-47 Brekkuhvarf 
Dimmuhvarf 
Grundarhvarf 
Melahvarf 

200-54 Álfhólsvegur 
210-28 Garðatorg 

Heiðarlundur 
Hofslundur 
Kirkjulundur 

210-29 Hrísmóar 
Kjarrmóar 

210-33 Ásbúð 
220-01 Flókagata 

Herjólfsgata 
Klettagata 
Langeyrarv. 
Skerseyrarv. 

220-04 Austurgata 
Hverfisgata 
Mjósund 
Mánastígur 
Sunnuvegur 
Tjarnarbraut 
Álfaskeið 

220-05 Austurgata 
Gunnarssund 
Hraunstígur 
Hverfisgata 
Urðarstígur 

220-09 Arnarhraun 
Erluhraun 
Tjarnarbraut 
Álfaskeið 
Þrastahraun 

220-24 Skjólvangur 
Sævangur 

220-30 Hvammabraut 
Klausturhva. 
Kvíholt 
Staðarhva. 
Túnhvammur 

225-07 Brekkuskógar 
Bæjarbrekka 
Lambhagi 
Miðskógar 
Ásbrekka 

230-03 Heiðarból 
Heiðarhva. 

230-14 Austurgata 
Framnesvegur 
Hrannargata 
Suðurgata 
Vatnsnesvegur 

240-05 Blómsturvellir 
Efstahraun 
Gerðavellir 
Hólavellir 
Höskuldarvellir 
Iðavellir 
Litluvellir 
Sólvellir 

250-01 Einholt 
Eyjaholt 
Hraunholt 
Lindartún 
Silfurtún 

600-22 Aðalstræti 
Duggufjara 
Lækjargata
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Dægurlagakeppni
á Króknum 2005

verður haldin í enda apríl. Höfundir laga skulu skila inn lagi
& texta fyrir 15. febrúar 2005 merkt „Dægurlagakeppni á

Króknum“. Pósthólf 48, 550 Sauðarkróki. 
Nánari uppl. gefnar í síma: 867-8206. Merkið lög með
nafni, símanúmeri og heimilisfangi í lokuðu umslagi.

Aðalfundur
Samfylkingarfélagið í Reykjavík heldur aðalfund sinn
laugardaginn 29. janúar kl. 16 í húsnæði Samfylking-
arinnar, Hallveigarstíg 1, Reykjavík. Á dagskrá eru
venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt lögum félagsins.

Stjórnin.

FUNDIR

TILKYNNINGAR

Nú
er það svart

Fréttablaðið vill beina þeim tilmælum 
til lesenda að auðvelda blaðberum okkar 

að bera út blaðið. 

Vinsamlegast mokið frá útidyrahurðum 
og hafið kveikt á útiljósum.



ELDRI BORGARAR

HRAUNBÆR - RVÍK - ÞJÓNUSTUÍBÚÐ
LAUS STRAX. Vorum að fá í einkasölu
BJARTA OG FALLEGA 88 fm 3ja herbergja
íbúð á 5. hæð í góðu LYFTUHÚSI fyrir ELDRI
BORGARA. Viðarinnréttingar. Góðar svalir
og GLÆSILEGT ÚTSÝNI YFIR BORGINA.
Verð 18,9 millj.  3253

BOÐAHLEIN - ELDRI BORGARAR Fallegt
og vel viðhaldið 59,7 fm RAÐHÚS á einni
hæð við Hrafnistu í Hafnarfirði/Garðabæ.
SÉRINNGANGUR. FALLEGT ÚTSÝNI út á
Álftanes og fjörðinn. Verð 14,5 millj.  3197

EINBÝLI

KIRKJUVEGUR - GÓÐ STAÐSETNING Fal-
legt 60,8 fm EINBÝLI, hæð og kjallari á mjög
góðum stað í MIÐBÆ Hafnarfjarðar. Hæðin
er 34,1 fm og kjallarinn 26,7 fm. Húsið er
töluvert endurnýjað bæði að utan og innan,
góður pallur. Verð 13,5 millj.  3339

FURUVELLIR 40 - EINBÝLI GLÆSILEGT
180 fm EINBÝLI Á EINNI HÆÐ með 60 fm
innbyggðum bílskúr á góðum stað á Völlun-
um í Hafnarfirði, samtals 240,0 fm. Húsið
skilast fullbúið að utan, klætt með Steni og
rúmlega fokhelt að innan, þ.e. búið að ein-
angra og plasta, vélslípuð plata. FALLEG
OG GÓÐ STAÐSETNING VIÐ JAÐAR
BYGGÐAR. Verð 24,9 millj.  3023

KLAPPARHOLT - FRÁBÆRT ÚTSÝNI
STÓRGLÆSILEGT 219,7 fm EINBÝLI á
tveimur hæðum á frábærum ÚTSÝNIS-
STAÐ. Útsýni til austurs yfir Hafnarfjarðar-
höfn, yfir Álftanes til fjalla og allan hringinn
yfir Flóann til Snæfellsjökuls. Marmari og
gegnheilt parket á gólfum. Möguleg 5
svefnherbergi. SÉRSTÆÐ STAÐSETNING.
Verð 41,0 millj.  3084

SELVOGSGATA - ÚTSÝNISSTAÐUR FAL-
LEGT TALSVERT ENDURNÝJAÐ 122 fm
EINBÝLI, kjallari, hæð og ris á góðum
útsýnisstað í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR.
Nýlegar innréttingar, allt á baði og fl. 4
svefnherb. möguleg 5. Hlýleg og falleg eign
á góðum stað. Verð 23,9 millj.  1281

RAÐ- OG PARHÚS  

VÆTTABORGIR - GLÆSILEGUR
ÚTSÝNISSTAÐUR Tvö NÝ OG GLÆSILEG

parhús með innbyggðum bílskúr sem hönn-

uð eru af arkitekt bæði að innan og utan.

Húsin afhendast fullbúin að utan og innan.

FYRSTA FLOKKS innréttingar og hurðir úr

Hlyn. FALLEGT PARKET OG STEINFLÍSAR

Á GÓLFUM. Fallegt útsýni að Esjunni og

víðar. Stutt í alla þjónustu, róleg og stað-

setning. Uppl. hjá Eiríki Svani  2038

FÍFUVELLIR 9 OG 11 - RAÐHÚS NÝ OG

GLÆSILEG 166 fm RAÐHÚS á tveimur

hæðum með 43 fm innbyggðum bílskúr á

góðum stað á Völlum í Hafnarfirði, samtals

209 fm. HúsiN verða afhent fullbúinað utan

og fokheld að innan. Lóð grófjöfnuð. AÐ-

EINS TVÖ HÚS EFTIR. Verð 19,7 og 20,4

millj.  3186

KRÓKABYGGÐ - MOSFELLSBÆR Fallegt

og vel skipulagt 108 fm raðhús, nánast allt á

einni hæð, þrjú svefnh. Góð verönd, falleg

lóð, bjart og rúmgott miðrými, hátt til lofts.

NÝ ELDHÚSINNRÉTTING, falleg eign sem

hægt er að mæla með. Verð 23,5 millj. Sjá

myndir á netinu, www.as.is - söluskrá.  1379

4RA TIL 7 HERB.  

ENGJAVELLIR - AFHENDING FLJÓTLEGA
Falleg og vönduð 4ra herb. íbúð á 2. hæð.

SÉRINNGANGUR AF SVÖLUM. Hús klætt

með báruformaðri álklæðningu. Vandaðar

MODULIA innréttingar og tæki frá BYKO.

Stutt í alla þjónustu. Verð 17.0 millj.  3350

HÁHOLT - FRÁBÆRT ÚTSÝNI Falleg 105,3

fm 4-5 herbergja íbúð á 3. hæð í litlu 8 íbúða

fjölbýli. Suður svalir með FRÁBÆRU

ÚTSÝNI. Góð gólfefni og innréttingar. Falleg

eign sem vert er að skoða.  3351

BREIÐVANGUR - MEÐ BÍLSKÚR Glæsileg

TALSVERT ENDURNÝJUÐ 115 4ra herb.

íbúð á 3. hæð, ásamt 25 fm bílskúr í góðu

fjölbýli. Nýlegar innréttingar. Parket og flísar.

Verð 18,9 millj.  2952

EYRARHOLT - 115 FM ÍBÚÐ Á 2. HÆÐ.
Falleg 4ra herb. íbúð með auka gluggalausu
herbergi nýkomin á sölu, ath sem fimm her-
bergja. Gott ástand eignar að utan og sam-
eign fín. Parket og dúkur á gólfum. FAL-
LEGT ÚTSÝNI. Verð 17,0 millj.  3322

KALDAKINN - SÉRINNGANGUR FALLEG
OG TALSVERT ENDURNÝJUÐ 4ra her-
bergja 93 fm NEÐRI SÉRHÆÐ í tvíbýli. SÉR-
INNGANGUR. Þrjú svefnherbergi. RÓLEG
OG GÓÐ STAÐSETNING. Verð 16,9 millj.
3264

HOLTSGATA - M. BÍLSKÚR FALLEG og
mikið ENDURNÝJUÐ 89 fm 4ra herb. MIÐ-
HÆÐ, ásamt 21 fm BÍLSKÚR, samtals 110
fm. Hús og lóð nýlega tekið í gegn. GÓÐ
VERÖND á lóð, hiti í gangstétt. Þrjú herbergi
og rúmgóð stofa. SÉRINNGANGUR. Verð
17,2 millj. 17,2 3298

HÓLABRAUT - FALLEG EIGN Góð 82 fm
4ra herb. íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli. Húsið
er almennt í góðu ástandi að utan og sam-
eign er góð. Íbúðin að innan er töluvert end-
urnýjuð og vel með farin. Sjón er sögu ríkari.
Verð 14,7 millj.  3318

3JA HERB.  

ENGJAHLÍÐ - FALLEG ÍBÚÐ Vel með farin
77 fm íbúð á þriðju hæð í litlu fjölbýli. Hús að
utan og sameign er almennt gott. Góð her-
bergi. Parket á gólfum. Baðherbergi end-
urnýjað. Verð 14.5 millj.  3352

SUÐURHÓLAR - REYKJAVÍKGóð 85 fm 3ja
herb. íbúð á 2. hæð, auk geymslu í sameign
samt. 91 fm. Flísar og parket á gólfum.
Blokkin klædd að hluta. Verð 13,3 milj.  3326

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala - skoðum og verðmetum samdægurs

Opið virka daga kl. 9–18

Hafnarfirði
Fjarðargata 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.is HRINGBRAUT - SÉRHÆÐ Falleg 68 fm 3ja

herbergja íbúð á 1. hæð í góðu þríbýli á
góðum stað. Parket á gólfum. Stutt í skóla.
Verð 12,9 millj.  2968

HLÍÐARVEGUR - KÓPAVOGUR Töluvert
endurnýjuð 3ja herb. íbúð. SÉR-INNGANG-
UR. Flísar og parket á gólfum. Rólegt um-
hverfi. Góð ræktuð lóð. GOTT ÚTSÝNI. verð
12,9 millj.  3340

HRINGBRAUT - NEÐRI SÉRHÆÐ Falleg
talsvert endurnýjuð 96 fm 3ja herbergja
NEÐRI SÉRHÆÐ í góðu og velviðhöldnu
tvíbýli á góðum útsýnisstað. SÉRINN-
GANGUR. Allt nýtt á baði og fl. Verð 16,2
millj.  3273

SKELJATANGI - MOSFELLSBÆ Frábær
3ja herb. íbúð á annari hæð í permaform-
húsi, sér inngangur. Góð gólfefni, nýlegar
flísar og parket á gólfi. Töluverðar end-
urnýjar innréttingar. Gott leiksvæði fyrir
börn. Verð 17.5 millj. Stærð 84 fm.  3282

ÁRSALIR - LYFTUHÚS NÝLEG OG FALLEG
115 fm íbúð á 2. hæð í LYFTUHÚSI ásamt 8
fm geymslu í kjallara og stæði í læstri bíla-
geymslu, samtals 123 fm. Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni. Tvö svefnherbergi, mögu-
leiki á þriðja. SUÐVESTURSVALIR. ALLT
FYRSTA FLOKKS. Blokk sem hefur fengið
viðurkenningu fyrir frágang að utan. FRÁ-
BÆRT ÚTSÝNI. Verð 24.9 millj.  3005

SELJAVEGUR - REYKJAVÍK Góð 41,5 fm
3ja herbergja RISÍBÚÐ í 8 íbúða húsi. Íbúð-
in er stærri að gólffleti, einungis eru mældir
fermetrar þar sem lofthæð fer yfir 1,80. Góð
íbúð sem nýtist vel.  2958

AUSTURBERG - REYKJAVÍK Góð 91 fm
3ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli.
SÉRINNGANGUR. Góð gólfefni. Verð 13,6
millj.  3170

MÓABARÐ - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ
Ósamþykkt 78 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð
í þríbýli. Endurnýjaðar innréttingar og tæki,
skápar, rafmagnstafla og fl. FALLEG EIGN Á
GÓÐUM STAÐ. Verð 11 millj.  3137

2JA HERB.  

HÁHOLT - FALLEG EIGN FALLEG 51,6 fm

2ja herb. íbúð á fyrstu hæð í góðu fjölbýli.

Góðar innréttingar og gólfefni. Verönd með

skjólveggjum. Verð 11 millj.  3278

HVERFISGATA - ENDURNÝJUÐ - M. BÍL-
SKÚR Falleg MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 57 fm.

2ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu þríbýli,

ásamt 22,2 fm. BÍLSKÚR í MIÐBÆ HAFN-

ARFJARÐAR. Nýlegar innréttingar og tæki.

Allt á baði. Flísar og parket. Verð 13,9 millj.

2871

ATVINNUHÚSNÆÐI  
ÓSEYRARBRAUT - HAFNARFJÖRÐUR -
GÓÐ OG NÝLEG EIGN. 1460 fm fiskvinnu-

húsnæði á góðum stað við Hafnarfjarðar-

höfn. Húsnæðið skiptist þannig 830 fm

vinnslusal, 490 fm kæligeymsla og 140 fm í

skristofu og starfsmannaaðstöðu. LAUST

VIÐ KAUPSAMNING. Hægt er að yfirtaka

fiskvinnslusaming til þriggja ára um 1000 -

1500 tonn. Fasteignamatið er kr. 86.700.000

og brunabótamatið er kr.13.150.000. Verð

155,0 millj. Uppl. hjá Eiriki sölumanni hjá ÁS

862-3377.  1313

HJALLAHRAUN - GOTT BIL - LAUST VIÐ
KAUPSAMING 200 fm bil á góðum stað í

Hafnarfiriði, staðsett við umferðagötu, mik-

ið augl. gildi. 90 fm milliolft sem þolir allt að

450 kg á fm. Stór innkeysluhurð, 4.5 m hæð

og 3 m breidd. Lofthæð í húsinu er sérlega

góð, 5.3 m til 8 m. Verð 20.0 millj.  3240

RAUÐHELLA - HAFNARFJÖRÐUR Stein-

steypt atvinnuhúsnæði 148 fm ásamt ca 50

fm millilofti. Tvennar innkeyrsludyr. Verð

12,7 millj.  1408

GRANDATRÖÐ - HAFNARFJÖRÐUR
Nýlegt 402 fm bil á einni hæð með góðri loft

hæð, möguleiki á 138 fm millilofti (komið

samþ.). Hægt er að skipta húsnæðinu í tvö

bil þ.e. 201 fm gólfflötur og 68 fm millilofti.

Ásett verð er 22,4 millj. fyrir allt 11,2 millj fyr-

ir helming. Húsnæðið fullbúið að utan en

fokhelt að innan, hægt að fá það lengra

komið.  1102

KAPLAHRAUN - FRÁBÆRT VERÐ Gott

351 fm bil, ásamt 20 fm millilofti. Eignin

skiptist niður í góðan sal, skrifstofu, wc og

kaffistofu. Verð 19,0 millj.  1182

KAPLAHRAUN - GLÆSILEGT Nýlega

standsett 497 fm atvinnu- og skrifstofuhús-

næði. Á JARÐHÆÐ: Er 248 fm salur með

tveimur innkeyrsludyrum og tveimur inn-

göngudyrum, snyrting og eldhús, góðir

sýningargluggar og stórt útisvæði. Á EFRI

HÆÐ: Er mjög vandað skrifstofuhúsnæði

með 7 björtum skrifstofum, með gegnheilu

parketi, 2 wc, eldhús og fundarherbergi,

halogen lýsing er á báðum hæðum. HÚSIÐ

ER ALLT NÝLEGA GEGNUM TEKIÐ Á

VANDAÐAN MÁTA. GÓÐ STAÐSETNING. V.

39 m. 1495

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali, Jónas Hólmgeirsson, Eirikur Svanur Sigfússon, Birna Benediktsdóttir, Melkorka Guðmundsdóttir, Laufey Lind Sigurðardóttir
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LANDIÐ

GARÐBRAUT - GARÐI Gott TALSVERT

ENDURNÝJAÐ 172,8 fm EINBÝLI á tveimur
hæðum. 6 svefnherbergi. Nýlega einangrað
og klætt að utan, nýlegt þak og nýlegt gler,
nýlegir ofnar að hluta, legaliðatafla. Verð
10,8 millj.  3348

NORÐURVÖR - GRINDAVÍK Fallegt MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 128,7 fm. EINBÝLI, ásamt
ca: 22,3 fm BÍLSKÚR. 5 svefnherbergi. End-
urnýjað er: veggklæðningar, einagrun, raf-
magnslagnir og rafmagnstöfla, innréttingar,
gólfefni, innihurðar og fl.  2122

BORGARHRAUN - GRINDAVÍK TVEGGJA
ÍBÚÐA HÚS. Fallegt TALSVERT END-
URNÝJAÐ 307,4 fm EINBÝLI/TVÍBÝLI,
ásamt 24,4 fm BÍLSKÚR, samtals 331,8 fm.
Efri hæðin er 195 fm með 5 svefnherbergj-
um. Neðri hæð er 112 fm með 2 svefnher-
bergjum. Verð 25 millj.  3315

VOGAGERÐI - VOGUM Falleg 72 fm 3ja
herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. END-
URNÝJAÐ baðherbergi. Verð 9,7 millj.  2720

URÐARVEGUR - ÍSAFIRÐI Falleg 131 fm
4ra herbergja NEÐRI SÉRHÆÐ í góðu
tvíbýlishúsi. SÉRINNGANGUR. 3 svefnher-
bergi. Saunaklefi. Góð staðsetning. Verð
8,4 millj  3245

AUSTURVEGUR - GRINDAVÍK Bárujárnsk-
lætt timburhús á einni hæð. Húsið er 65 fm
en búið er að fá leyfi fyrir stækkun. Tvö
svefnherbergi. Nýlegt þak, rafmagn, hita-
lögn og rotþró. Verð 5,9 millj.  3234

DALBRAUT - GRINDAVÍK Fallegt og vel

viðhaldið 52 fm PARHÚS á góðum stað í

hjarta Grindavíkur. Tvö svefnherbergi.

Gluggar og gler er að mestu nýlegt. Nýleg-

ar rennur og niðurföll. Verð 6,2 millj.  2991

GERÐAVELLIR - GRINDAVÍK - ATVINNU-
OG VERSLUNARHÚSNÆÐI Gott talsvert

endurnýjað 150,0 fm atvinnuhúsnæði

(verslunarhúsnæði) á einni hæð á góðum

stað miðsvæðis í bænum. Húsið er nýlega

málað að utan. Flísalagður salur með kerf-

islofti. Frábær staðsetning miðsvæðis. Verð

14,0 millj.  3211

FORNAVÖR - GRINDAVÍK GLÆSILEGT

149 fm EINBÝLI Á EINNI HÆÐ ásamt 54 fm

innbyggðum BÍLSKÚR, samtals 203 fm.

Húsið skilast fullbúið að utan, steinað og

fokhelt eða lengra komið að innan. Verð

17,0 millj.  3166

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK Einbýli á

tveimur hæðum, kjallari 65 fm, hæðin 136

fm og bílskúr 28 fm, samtals 229 fm. Tvær

íbúðir í húsinu með sérinngangi. Þrjú svefn-

herb. á efri hæð og tvö á neðri. Verð 15,8

millj.  3162

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK Góð 136 fm

EFRI SÉRHÆÐ í steni klæddu tvíbýlishúsi

ásamt 28 fm BÍLSKÚR, samtals 164 fm.

SÉRINNGANGUR. Þrjú svefnherbergi. Bað-

herbergi endurnýjað. Verð 12,0 millj.  3189

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK 120 fm

EINBÝLI á einni hæð ásamt 29 fm BÍL-

SKÚR, samtals 149 fm. Þrjú svefnherbergi.

Nýlegt þak. Verð 15,9 millj.  2998

ARNARHRAUN - GRINDAVÍK Fallegt og
hlýlegt talsvert endurnýjað 94 fm EINBÝLI á
tveimur hæðum, ásamt 24 fm BÍLSKÚR,
samtals 118 fm. Nýlegir ofnar að hluta og
nýlegt rafmagn. Húsið er lagfært og klætt
að utan. Timburverönd. Verð 11,2 millj.
3163

EFSTAHRAUN - GRINDAVÍK FALLEGT OG
VEL VIÐHALDIÐ 201 fm einbýlishús ásamt
63 fm bílskúr, samtals 264 fm. Sólstofa.
Góð verönd með skjólveggjum. Lítil aukaí-
búð í hluta af risi. Sauna. Stórar svalir. Fal-
leg ræktuð lóð. FRÁBÆR EIGN SEM VERT
ER AÐ SKOÐA. Verð 26 millj.  3082

HEIÐARBÓL - KEFLAVÍKV EL SKIPULÖGÐ
50 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli.
SUÐVESTURSVALIR. Hús og sameign í
góðu ástandi. Falleg og snyrtileg eign sem
vert er að skoða. Verð 6,5 millj.  2992

ÁSABRAUT - GRINDAVÍK - TVÆR ÍBÚÐ-
IR Gott 128 fm einbýli á góðum stað í
Grindavík ásamt risi sem er ekki skráð hjá
FMR. Húsið er kjallari, hæð og ris. 2ja herb.
aukaíbúð í kjallara með sérinngangi (hægt
að hafa innangengt). GÓÐ STAÐSETNING.
Verð 11,3 millj.  2718

TÚNGATA - GRINDAVÍK - SÉRHÆÐ Góð
talsvert endurnýjuð 124 fm EFRI SÉRHÆÐ,
ásamt 70 fm BÍLSKÚR í góðu klæddu
tvíbýli. SÉRINNGANGUR. Fjögur svefnher-
bergi. Verð 10,5 millj.  1610

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK - RISÍBÚÐ
Falleg 55 fm 3ja herbergja rísíbúð í góðu
þríbýli. Fallegt útsýni. Verð 5,6 millj.  1095

Fallegt 60,8 fm EINBÝLI, hæð og kjallari á
mjög góðum stað í MIÐBÆ Hafnarfjarðar.
Hæðin er 34,1 fm og kjallarinn 26,7 fm.
Húsið er töluvert endurnýjað bæði að utan
og innan, góður pallur. Verð 13,5 millj.
3339

KIRKJUVEGUR - GÓÐ STAÐSETNING

Fallegt og vel skipulagt 108 fm raðhús,
nánast allt á einni hæð, þrjú svefnh. Góð
verönd, falleg lóð, bjart og rúmgott mið-
rými, hátt til lofts. NÝ ELDHÚSINNRÉTT-
ING, falleg eign sem hægt er að mæla
með. Verð 23,5 millj. Sjá myndir á netinu,
www.as.is - söluskrá.  1379

KRÓKABYGGÐ - MOSFELLSBÆR

Falleg og vönduð 4ra herb. íbúð á 2. hæð.
SÉRINNGANGUR AF SVÖLUM. Hús klætt
með báruformaðri álklæðningu. Vandaðar
MODULIA innréttingar og tæki frá BYKO.
Stutt í alla þjónustu. Verð 17.0 millj.  3350

ENGJAVELLIR - AFHENDING FLJÓTLEGA

Frábær 3ja herb. íbúð á annari hæð í
permaformhúsi, sér inngangur. Góð gólf-
efni, nýlegar flísar og parket á gólfi. Tölu-
verðar endurnýjar innréttingar. Gott leik-
svæði fyrir börn. Verð 17.5 millj. Stærð 84
fm.  3282

HÁHOLT - FRÁBÆRT ÚTSÝNI

Frábær 3ja herb. íbúð á annari hæð í
permaformhúsi, sér inngangur. Góð gólf-
efni, nýlegar flísar og parket á gólfi. Tölu-
verðar endurnýjar innréttingar. Gott leik-
svæði fyrir börn. Verð 17.5 millj. Stærð 84
fm.  3282

BREIÐVANGUR - MEÐ BÍLSKÚR

Töluvert endurnýjuð 3ja herb. íbúð. SÉR-
INNGANGUR. Flísar og parket á gólfum.
Rólegt umhverfi. Góð ræktuð lóð. GOTT
ÚTSÝNI. verð 12,9 millj.  3340

HLÍÐARVEGUR - KÓPAVOGUR

Falleg 68 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
góðu þríbýli á góðum stað. Parket á gólf-
um. Stutt í skóla. Verð 12,9 millj.  2968

HRINGBRAUT 

NÝBYGGINGAR

ESKIVELLIR - NÝTT - LYFTUHÚS

Vorum að fá í sölu NÝTT OG FALLEGT 4ra hæð LYFTUHÚS á Völlunum í Hafnarfirði. Um er að ræða
2ja - 3ja - 4ra og 5 herb. íbúðir. Stæði í bílgeymslu fylgir öllum 4ra og 5 herb. íbúðum. Íbúðirnar skil-
ast fullbúnar en án gólfefna, nema baðherb. og þvottahús verða flísalögð. Vandaðar innréttingar í
eldhúsi sem ná upp í loft. Góð staðsetning - stutt í alla þjónustu - skóla - sund - og íþróttaaðstöðu. 

2ja herb. Verð frá 14,0 millj.

3ja herb. Verð frá 16,1 millj.

4ra herb. Verð frá 20,0 millj.

5 herb. Verð frá 22,0 millj.

TRAUSTIR OG GÓÐIR BYGGINGARAÐILAR

DVERGHAMRAR EHF. 

FÍFUVELLIR 9 OG 11 - RAÐHÚS

FÍFUVELLIR 10 - GLÆSILEGT EINBÝLI

NÝ OG GLÆSILEG 166 fm RAÐHÚS
á tveimur hæðum með 43 fm inn-
byggðum bílskúr á góðum stað á
Völlum í Hafnarfirði, samtals 209 fm.
HúsiN verða afhent fullbúinað utan
og fokheld að innan. Lóð grófjöfnuð.
AÐEINS TVÖ HÚS EFTIR. Verð 19,7
og 20,4 millj.  3186

GLÆSILEGT 189 fm EINBÝLI Á
EINNI HÆÐ með 42 fm innbyggðum
bílskúr á góðum stað á Völlunum í
Hafnarfirði, samtals 231 fm. Húsið
skilast fullbúið að utan og fokhelt að
innan. Verð 27 millj.  3040
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Hreindýr á flótta frá mannfólki./Ljósmynd: GVA

SJÓNARHORN
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Vissir þú ...

… að yngsti maður sem hefur
gengið á Suðurskautið var Bretinn
Andrew Cooney en hann var 23
ára og 268 daga þegar hann
komst á leiðarenda 2. janúar árið
2003?

… að Mike Hessman í Bandaríkj-
unum sagði 12.682 brandara í 24
tíma frá 16. til 17. nóvember árið
1992?

… að dýpsti sífreri hefur mælst á
1.370 metra dýpi í ofanverðu fljót-
inu Viluy í Síberíu í Rússlandi í
febrúar árið 1982?

… að stærsta gljúfur á landi er
Miklagljúfur, eða Grand Canyon, í
ánni Colorado í Arizona í Banda-
ríkjunum?

… að langlífustu skordýrin eru
ljómabjöllur en 27. maí árið 1983
fannst slík bjalla sem hafði verið á
lirfustigi í að minnsta kosti 47 ár?

… að Vatíkanið hafði mestar tekjur
miðað við ferkílómetrafjölda árið
2001 eða alls 35.727.272.700
krónur?

… að alls hafa 62 lönd fengið
sjálfstæði frá Bretlandi?

… að Suður-Afríka hefur flest op-
inber tungumál í heiminum, eða
alls ellefu?

… að stærsta löggjafarsamkunda
heims er kínverska alþýðuþingið í
Kínverska alþýðulýðveldinu?

… að mestu fjöldahandtökur í lýð-
ræðisríki voru þegar 15.617 mót-
mælendur voru fangelsaðir í mót-
mælum í Suður-Kóreu 11. júlí árið
1988 til að tryggja öryggi fyrir
Ólympíuleikana í Seúl?

… að kauphöllin í Amsterdam í
Hollandi er elsta kauphöll heims
og var stofnuð árið 1602?

… að stærsti árlegi matarslagurinn
er hin árlega tómatahátíð Tomat-
ina sem haldin er fyrsta miðviku-
dag í ágúst í bænum Bunol á
Spáni?

LESTUR/ÁHORF: NOKKUR DÆMI ÚR NÝRRI GALLUP KÖNNUN *

*Upplýsingarnar í þessari auglýsingu eru fengnar úr nýafstaðinni fjölmiðlakönnun Gallup í október s.l..
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Lesendur „Allts“ er 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 SkjáEinum þriðjudaginn 26. október. Þær
fengu áhorf 37% sama hóps eða 23.025 konur
og höfðu þær að meðaltali 14 sek. 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 -

REYKJAVÍKURVEGI 66 • HAFNARFIRÐI • SÍMI 565 4100

ÚTSALA
10-50%

AFSLÁTTUR
Opið til 18 í dag
Laugardag til 16

» BETRI SJÓNVARPSDAGSKRÁ



Það eru svolítið undarlegar um-
ræður þessa dagana um lista
hinna viljugu þjóða eða ríkja.
Menn deila meðal annars um
hvort einhver listi sé til, hvort
hann hafi einhverntíma verið til,
hvort hann sé til enn, hvort sé
eitthvert mark takandi á honum
hafi hann einhvern tíma verið til,

hvort hann sé bara verk einhvers
undirsáta í Washington og ég veit
ekki hvað. 

En væri ekki ráð að spyrja sig
fyrst: Hvað eiginlega er listi? Er
listi nokkuð annað en upptalning
á einhverjum hlutum eða atriðum
sem af einhverjum ástæðum er
ástæða til að telja saman? 

Um leið og vitað var um 30 ríki
sem studdu innrás Bandaríkjanna
í Írak og einhver búinn að skrifa
þau á blað var kominn listi. Og sá
listi hverfur ekki þótt einhverjum
þyki ástæða til að telja saman þau
ríki sem eru með hermenn í Írak
og þannig verði til annar listi. Og
listi yfir ríki sem studdu innrás-
ina hverfur ekki heldur þótt ein-
hver ríki sem það gerðu ákveði að

hætta stuðningi við hernám Íraks
og aðgerðir Bandaríkjanna þar.
Það bætast bara tveir listar við:
listi yfir þau ríki sem enn styðja
hernámið og listi yfir þau ríki
sem hafa hætt því. Þannig er list-
inn sem slíkur aukaatriði. 

Málið snýst um tvennt: Annars
vegar hvort rétt hafi verið að
styðja innrásina og hins vegar
hvort rétt hafi verið að þeirri
ákvörðun staðið. Og það er sitt-
hvort málið. Ef við vorum á móti
innrásinni skiptir í sjálfu sér ekki
höfuðmáli hvernig ákvörðunin
var tekin, hún var röng og for-
kastanleg hvernig sem hún var
tekin.

Hins vegar er það í sjálfu sér
alvarlegt mál að svo mikilvæg

ákvörðun sé tekin á jafn ólýðræð-
islegan hátt og gert var. Um það
geta menn verið sammála þótt
þeir séu á öndverðri skoðun um
réttmæti innrásarinnar – eða
ættu að geta verið það. Í skoðana-
könnun Gallups sem var birt 7.
janúar er spurt hvort Ísland eigi
að „vera á lista með þeim þjóðum
sem styðja hernaðaraðgerðir
Breta og Bandaríkjamanna í
Írak“.

Með þessu er augljóslega verið
að spyrja um hvort íslenska ríkis-
stjórnin (eða ráðherrarnir tveir)
eigi að draga til baka stuðning
sinn við hernaðaraðgerðirnar
sem nú standa yfir í Írak. Þetta
hljóta allir að skilja nema um-
ræddir tveir ráðherrar og þeirra

nánasti umgangskreðs. Þetta
skilningsleysi stafar ekki endi-
lega af greindarskorti. Þeir eru
bara í vondum málum og rök-
þrota en vilja ekki horfast í augu
við vilja þjóðar sinnar. 

Ef við höldum áfram þessu
listatali, þá getum við talað um
lista yfir lönd þar sem þjóðin hef-
ur hafnað stuðningi við stríð sem
ráðherrar hennar vildu styðja og
það væri líka hægt að hugsa sér
lista yfir ráðherra eða ríkis-
stjórnir sem hafa séð að sér og
látið af stuðningi við hernaðarað-
gerðir í Írak. Þeir væru menn að
meiri ráðherrarnir sem færu á
slíkan lista. 

Höfundur er ritari Samtaka
herstöðvaandstæðinga.

Listi þeirra sem sáu að sér
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All or nothing
Ef ég man rétt þá sendi hljómsveitin
Small Faces frá sér um árið hið vinsæla
lag All or nothing. Óneitanlega kemur
það upp í hugann við hótanir Ingibjargar
Sólrúnar til flokksmanna sinna. Skilaboð-
in eru þessi: Verði ég ekki kosin er ég
hætt í pólitík! Svona einfalt er það. Í
morgunþætti Stöðvar 2 í morgun stað-
festi ISG þetta viðhorf sitt en taldi samt
enga hótun felast í þessum orðum. Hætt
ef ég verð ekki formaður en það er eng-
in hótun! Hvaða hringlandi er þetta? Fólk
er ekki vitlaust. Allir skynja þá hótun sem
í orðum frambjóðandans felst. Hver er
svo ábyrgð manneskju sem býður sig til
formennsku í stjórnmálaflokki? All or
nothing. Sagt er að 14.000 manns séu
skráð í SF. Hver væri nú staðan ef allir
nálguðust flokkinn sinn með þessum
eigingjörnu viðhorfum? Hætt ef ég verð
ekki formaður. Samkvæmt orðanna
hljóðan telur ISG sig sum sé ekki koma
að gagni fyrir félaga sína nema þeir flykk-
ist um formennsku hennar. Störf í stjórn-
málum eiga að snúast um málefni fyrst
og fremst en ekki persónur og allra síst
eigin frama. Þess vegna eru hótanir IGS
all sérkennilegar – svo ekki sé fastar að
orði kveðið.
Hjálmar Árnason á althingi.is/hjal-
mara

Grunnnetið sjálfstætt?
Líklegt er að sala Símans verði hitamál á
komandi flokksþingi framsóknarmanna
og að þar verði ýmsir til að taka undir
kröfu fyrirtækjanna í dag um að grunn-
netinu verði haldið eftir þegar Síminn
verði seldur. Á meðan almenningi hefur
ekki verið sýnt fram á að það sé ætlun
þeirra sem stjórna Símanum í dag að
byggja upp viðunandi þjónustu á lands-
byggðinni er viðbúið að krafa sam-
keppnisaðilanna eigi sér öfluga tals-
menn þegar málefni Símans ber á
góma á flokksþingi framsóknarmanna. 
G. Valdimar Valdemarsson á timinn.is

Ríkisstuðningur við leikhús
Það er í höndum sveitarstjórnar Hafnar-
fjarðarbæjar hvort ákveðið sé að eyða
útsvari Hafnfirðinga til að styrkja leikhús
bæjarins. Öðru máli gegnir með fjár-
framlag ríkisins sem vekur upp ýmsar
spurningar. Við megum sjálfsagt eiga
von á því að fleiri aðilar hugsi sér nú
gott til glóðarinnar, ef það nægir að vera
frumlegur og framsækinn til að eiga til-
kall til skattpeninga almennings. Getur
t.d. Kvennakór Garðabæjar átt von á að
fá fjármuni frá ríkinu eða telst hann
kannski ekki frumlegur og framsækinn?
Þarf kórinn kannski að bíða eftir að
menntamálaráðherra komi frá Garðabæ
til að sú verði raunin?
Haukur Þór Hauksson á sus.is

Eiga stöðuna
Maður les í Fréttablaðinu að Framsókn
„eigi“ fréttastjórastöðuna á útvarpinu.
Þeir muni fá að ráðstafa henni. Vonandi
felst ekki í þessu að sá sem er hæfastur
til að gegna starfinu verði ekki ráðinn.
Það væri skrítið ef gengið væri framhjá
hinum margreynda og hámenntaða
Friðriki Páli Jónssyni, en líklega verður
það raunin. Pólitíkusunum þykir hann
ekki nógu áreiðanlegur. Hitt er svo ann-
að mál að maður vill fremur hlusta á
Friðrik Pál í útvarpinu en vita af honum
í einhverri stjórnsýslu.
Egill Helgason á visir.is

EINAR ÓLAFSSON
BÓKAVÖRÐUR 

UMRÆÐAN
LISTI HINNA 
VILJUGU

AF NETINU
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Í dag eru 98 ár frá stofnun Slátur-
félags Árnesinga og Rangæinga,
það var samvinnufélag bænda
sem síðar varð Sláturfélag Suður-
lands.

Á vef Sláturfélagsins kemur
fram að um aldamótin 1900 hafi,
eftir afnám verslunarhafta sem
viðloðandi höfðu verið um
margra alda skeið, verið byrjað
að stofna verslunarfélög til að
greiða fyrir sölu búvara á er-
lenda markaði. „Um aldamótin
1900 voru ýmsir erfiðleikar í 
afurðasölumálum. Árið 1890 var
innflutningur lifandi fjár til Bret-
lands bannaður, en fram til þess
tíma hafði hann verið ein aðal-
tekjulind bænda. Varð því að
auka slátrun í landinu en á því
voru miklir byrjunarannmarkar,
þar sem skipulögð sauðfjárslátr-
un hafði ekki tíðkast, heldur
slátrun heima á bæjum við ófull-
komnar aðstæður. Frystitækni
var ókunn, geymsluaðferðin var
því eingöngu söltun kjötsins og
öll sölumeðferð á frumstæðu
stigi. Það er upp úr þessum jarð-
vegi að Sláturfélag Suðurlands er
stofnað við Þjórsárbrú 28. janúar
1907 af 565 stofnendum,“ segir
þar um stofnun félagsins, en í
kjölfarið urðu svo miklar fram-
farir í vinnslu og sölu landbúnað-
arafurða.

Á fyrsta starfsári félagsins
var reist sláturhús í Reykjavík,
sem var aðalmarkaðssvæðið og

síðar voru svo reist sláturhús á
helstu stöðum á Suðurlandi. Árið
eftir stofnun félagsins var einnig
hafinn rekstur fyrstu matvöru-
verslunar þess, en það var Matar-
deildin í Hafnarstræti. Á tímabili
var félagið með umfangsmikinn
verslunarrekstur og margar
verslanir en þær voru svo seldar.

Árið 1920 hóf Sláturfélagið
niðursuðu á kjöti og reisti níu
árum síðar fullkomna niðursuðu-
verksmiðju, en niðursuða var

lengi mikilvægur þáttur í starf-
seminni. Hún var svo aflögð 
þegar neysluvenjur fólks breytt-
ust. Þá hefur Sláturfélagið verið
með ýmsan annan rekstur sem nú
hefur verið aflagður, svo sem sút-
unarverksmiðju sem komið var í
gagnið árið 1965. Hún var fyrst á
Skúlagötu 20 í Reykjavík og svo 
á Grensásvegi 14, en rekstri
hennar var hætt árið 1988. 

Í yfirliti yfir sögu Sláturfé-
lagsins kemur fram að kjöt-
vinnslan hafi verið flutt árið 1991
frá Reykjavík, þar sem hún hafði
verið frá upphafi, til Hvolsvallar.
Þá var stórgripa- og sauðfjár-
sláturhús á Hvolsvelli lagt niður
og það tekið undir kjötvinnsluna
ásamt því að húsnæðið var
stækkað til muna. „Lokið var við
1.800 fermetra stækkun kjöt-
vinnslunnar á Hvolsvelli á árinu
1998. Starfsstöð félagsins á
Hvolsvelli er rúmir 8.000 fer-
metrar. Um er að ræða stærstu
og fullkomnustu kjötvinnslu
landsins og er stefnt að því að fá
heimild fyrir útflutningi til landa
ESB ríkja innan fárra ára,“ segir
á vef félagsins. ■
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ELIJAH WOOD
Þessi snaggaralegi leikari sem lék Stikkilsberja-

Finn snemma á ferli sínum en er þekktastur
sem Fróði í Hringadróttinssögu er 24 ára í dag.

Samvinnufélag stofnað
við Þjórsárbrú að vetri

TÍMAMÓT: SLÁTURFÉLAG SUÐURLANDS 98 ÁRA

„Ég vildi óska að hringurinn hefði aldrei
komið til mín og að ekkert af þessu hefði

nokkurn tíma gerst.“

- Fróði Baggason komst að því að það er erfitt að 
vera lítill þegar þungar byrðar eru lagðar á mann.

timamot@frettabladid.is

AFMÆLI

Þórhildur Líndal,
fyrrverandi umboðs-
maður barna, er 54
ára.

Arnaldur Indriðason, rithöfundur, er 44
ára.

Ómar Örn Hauksson, tónlistarmaður, er
30 ára. 

Í SLÁTURHÚSINU Ekki er víst að nokkur þeirra 565 manna sem stóðu að stofnun Slát-
urfélags Árnesinga og Rangæinga fyrir 98 árum síðan hafi órað fyrir því hvernig sam-
vinnufélagið ætti eftir að vaxa og dafna, eða hve víðtækur og fjölbreyttur reksturinn ætti
eftir að verða.

Á þessum degi árið 1997 viður-
kenndu fjórir menn sem störfuðu
sem lögreglumenn á tímum að-
skilnaðarstefnunnar að hafa barið
mannréttindaleiðtogann Stephen
Biko til ólífis í Suður-Afrísku fang-
elsi árið 1977.
Biko, sem var einn ötulasti bar-
áttumaður fyrir réttindum blökku-
manna í Suður-Afríku, lést þann
12 september árið 1977 af völd-
um höfuðáverka sem hann hlaut
eftir barsmíðar rannsóknarlög-
reglumanna sex dögum fyrr. Biko
fæddist árið 1946 og var því 31
árs þegar hann lést. 
Biko barðist af kappi gegn að-
skilnaðarstefnu stjórnvalda í 

Suður-Afríku og fékk að gjalda
fyrir andóf sitt með lífi sínu. Hann
komst vitaskuld oft í kast við lög-
in og var færður til yfirheyrslu í
borginni Port Elizabeth þar sem
rannsóknarlögreglumenn mis-
þyrmdu honum harkalega. Þegar
yfirvöld tilkynntu andlát hans var
því haldið fram að hann hefði
dáið án þess að fá hvorki vott né
þurrt dögum saman þar sem
hann hefði verið í hungurverkfalli.
Biko varð píslarvottur í baráttunni
gegn aðskilnaðarstefnunni og
dauði hans vakti heimsathygli og
varð til þess að krafa alþjóðasam-
félagsins um tilslakanir í Suður –
Afríku urðu enn háværari.

28. JANÚAR 1997
Lögreglumenn viðurkenndu að hafa
barið Steve Biko í hel.

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1547 Hinrik VIII Englandskon-

ungur deyr og hinn níu ára
gamli sonur hans, Játvarð-
ur VI, tekur við krúnunni.

1807 Fyrstu gasgötuljósin eru
kveikt í London.

1914 Hollywood í Kaliforníu fær
kaupstaðarréttindi og 
verður að borg.

1916 Louis D. Brandeis verður
fyrsti gyðingurinn sem 
tekur sæti í hæstarétti
Bandaríkjanna.

1938 Fyrsta skíðalyftan er tekin í
notkun í Vermont.

1986 Bandaríska geimskutlan
Challenger sprakk skömmu
eftir flugtak. Allir sjö áhafn-
armeðlimirnir létust í slys-
inu.

1999 Bílaframleiðandinn Ford
kynnir áform sín um að
kaupa bíladeild sænska
framleiðandans Volvo á
6,45 milljarða dollara.

Morðingjar Biko játa

Tilkynningar um 
merkisatburði, stórafmæli, 

andlát og jarðarfarir 
í smáletursdálkinn hér á

síðunni má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.

Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is

eða hringja í síma 
550 5000.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma. og langalangamma, 

Elísabet Kristjánsdóttir 
Hrepphólum, Hrunamannahreppi,

sem andaðist á hjúkrunarheimilinu Ási, Hveragerði, 
fimmtudaginn 20. janúar, verður jarðsungin í 
Hrepphólakirkju laugardaginn 29. janúar kl. 14.00.

Rútuferðir eru frá Umferðamiðstöðinni í Reykjavík kl. 11.30 og frá
Fossnesti, Selfossi kl. 12.30. Blóm og kransar eru vinsamlegast af-
þakkaðir, en þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Hrepphólakirkju eða Hjúkrunarheimilið Ás, Hveragerði.

Elín Jónsdóttir, Ámundi Elísson
Sigurður Jónsson, Guðrún Sólveig Guðmundsdóttir
Stefán Jónsson, Katrín Ólafsdóttir
Guðjón Jónsson, Guðmunda Ólafsdóttir
Kristján Jónsson, Ásta Gottskálksdóttir
Gunnar Jónsson, Sigríður Karlsdóttir
Sólveig Jónsdóttir, Ake Jonsson
Anna Jónsdóttir, Sigurður Kristinsson
Barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra sem sýndu
samúð, vináttu og hlýhug við andlát og útför 
elskulegrar systur okkar, mágkonu og frænsku,

Elenóru Jónsdóttur (Nóu)
Mjóuhlíð 8,  Reykjavík.

Systkinin frá Hellu og fjölskyldur þeirra.

Innilegar þakkir til allra þeirra, sem sýndu okkur
samúð, vináttu og hlýhug við andlát og útför föður
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Valgarðs Einarssonar
frá Ási.

Fyrir hönd fjölskyldunnar, börn og tengdabörn.

ANDLÁT

Arnar Reynir Valgarðsson, Miðgarði 12,
Reykjavík, lést fimmtudaginn 13. janúar.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Haraldur Magnússon, Fjarðarvegi 12,
Þórshöfn, lést sunnudaginn 23.janúar.

Bolli Ágústsson lést á Hjúkrunarheimil-
inu Ási, Hveragerði, mánudaginn 24.
janúar.

Sigríður G. Auðunsdóttir, frá Dverga-
steini, lést mánudaginn 24. janúar.

Margrét Guðleifsdóttir, Garðvangi,
Garði, áður Háteigi 5, Keflavík, lést mið-
vikudaginn 26. janúar.

JARÐARFARIR

13.00 Aðalheiður Einarsdóttir, Ásbraut
3, Kópavogi, verður jarðsungin frá
Kópavogskirkju.

13.30 Tryggvi Jónatansson, Litla-Hamri,
verður jarðsunginn frá Munka-
þverárkirkju.

13.30 Ársæll Magnússon, fv. umdæm-
isstjóri Pósts og síma, Lindasíðu
4, Akureyri, verður jarðsunginn frá
Akureyrarkirkju.

14.00 Birgitta Hrönn Einarsdóttir verð-
ur jarðsungin frá Keflavíkurkirkju.

15.00 Guðjón Skarphéðinsson, Eiríks-
bakka, verður jarðsunginn frá
Langholtskirkju.

15.00 Sigurður Ó. Guðmundsson, frá
Siglufirði, Breiðvangi 16, Hafnar-
firði, verður jarðsunginn frá Víði-
staðakirkju.

15.00 Steinunn Jóhannsdóttir, frá
Glæsibæ í Sléttuhlíð, síðast á
Háaleitisbraut 101, verður jarð-
sungin frá Grafarvogskirkju.

Minningarkort 
Hjartaverndar 

535 1825

Á NÁMSKEIÐI FYRIR KJÖTIÐNAÐARMENN Myndin er úr safni Sláturfélagsins og er af
þátttakendum á námskeiði sem haldið var fyrir kjötiðnaðarmenn í júlí árið 1962.
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Samskip hafa samið við Bechtel
um flutninga vegna byggingar ál-
versins við Reyðarfjörð. Að sögn
Knúts G. Haukssonar, forstjóra
Samskipa, er þetta stærsti samn-
ingur sem félagið hefur gert.
Samningurinn er gerður eftir að
leitað hafði verið tilboða hjá
nokkrum skipafélögum.

Samskip verða undirverktaki
hjá flutningsmiðlunarfyrirtæki
sem gerir samninginn við
Bechtel.

Um síðustu helgi tóku Samskip
í notkun nýtt og stærra Arnarfell
og í næsta mánuði verður nýtt
Helgafell tilbúið til notkunar.
Meðal annars vegna þessa samn-
ings munu Samskip einnig stækka
hin tvö skipin sem eru í Evrópu-
siglingum; Akrafell og Skaftafell.

„Þetta styrkir okkur í upp-
byggingu okkar kerfa. Fyrir ári
vorum við með tvö skip og nú
erum við komnir með fjögur,“
segir Knútur. - þk

Bakkavör heldur áfram
að vaxa bæði í veltu og
hagnaði. Samkeppnis-
aðilar fyrirtækisins í
Bretlandi hafa mátt
horfa á afkomuna
lækka í harðri sam-
keppni.
Bakkavör hagnaðist um ríflega
1,5 milljarða íslenskra króna á
síðasta ári. Hagnaðurinn er svip-
aður og í fyrra, en þá var færður
til bókar söluhagnaður af sjávar-
útvegsstarfsemi félagsins. Hagn-
aður fyrir skatta nam tveimur
milljörðum króna. Vöxtur í undir-
liggjandi starfsemi var átján pró-
sent. Hagnaður á fjórða ársfjórð-
ungi jókst um ríflega 40 prósent.

Bakkavör gerir upp í breskum
pundum og í þeirri mynt jukust
tekjur um 18,6 prósent og hagnað-
ur fyrir fjármagnsliði um 18,3
prósent.

Ágúst Guðmundsson, stjórnar-
formaður Bakkavarar, segir nið-
urstöðuna sýna góðan rekstur og
hraður vöxtur gefi ótvírætt til
kynna þá sterku stöðu sem félag-
ið hafi áunnið sér meðal við-
skiptavina sinna. Hann segir sölu
hafa aukist til allra helstu við-
skiptavina félagsins. „Markaðsað-
stæður hafa verið erfiðar, en samt
erum við að vaxa heilmikið. Það
sem er mikilvægast er að vöxtur-
inn skilar sér hlutfallslega í af-
komu félagsins.“

Eignabreytingar og samþjöpp-
un hafa orðið á breska smásölu-
markaðnum, sem er markaðs-
svæði Bakkavarar. Harðnandi

samkeppni smásala í Bretlandi
hefur leitt til þrýstings á verð frá
framleiðendum. Sala fyrir jólin
var einnig minni en búist var við.
Þetta hefur leitt til þess að fram-
legð samkeppnisfyrirtækja
Bakkavarar hefur minnkað. Hlut-
fall rekstrarhagnaðar af tekjum
batnar hins vegar lítillega hjá
Bakkavör milli áranna 2003 til
2004 samfara vexti.

Bakkavör á fimmtungshlut í
breska matvælafyrirtækinu
Geest og kannar nú áreiðanleika
fjárhagsupplýsinga fyrirtækisins
með kaup á því í huga. Ágúst seg-
ir gert ráð fyrir að þeirri könnun
ljúki í febrúar. 

Bakkavör hefur stofnað félag í
Asíu og hyggst fylgja stærsta við-
skiptavini sínum Tesco í uppbygg-
ingu á þeim slóðum. Tesco hefur
unnið til sín markaðshlutdeild á
breskum smásölumarkaði og
Bakkavör nýtur góðs af því. 

Stjórnendur Bakkavarar meta
horfur góðar fyrir þetta ár. „Við
búumst við áframhaldandi örum
vexti í eftirspurn eftir kældum
tilbúnum réttum á heimamarkaði
félagsins í Bretlandi.“

Vextir og þokki

Létt var yfir Hreiðari Má Sigurðssyni, forstjóra KB
banka, þegar hann fór yfir ársuppgjör bankans.
Bankinn er fjárhagslega mjög sterkur og sagði
Hreiðar Már kaupgetu hans um 100 milljarða
króna. Fleira hefur glatt starfsfólk KB banka að
undanförnu. „Sjö af níu innlánsreikningum okkar
skiluðu bestu ávöxtun sambærilegra reikninga
og við áttum líka tvo af þremur kynþokkafyllstu
karlmönnunum,“ sagði Hreiðar við góðar undir-
tektir. Aðrar upplýsingar sem fram komu voru
forvitnilegar án þess að skemmtigildið væri
það sama. Bankinn hyggst birta efnahags-
reikning samkvæmt alþjóðlegum reiknings-
skilastaðli. Þá verða óskráð félög í eigu bank-
ans færð á nýju matsverði og eflaust
leikur mörgum forvitni á að sjá
hvernig eignarhlutir í Baugi
og Mosaic verða metnir
samkvæmt nýjum reikn-
ingsskilastaðli.

Jólakortareikningsskilin

Það kemur sjálfsagt engum á óvart að debetkorta-
velta jókst milli desember 2003 og sama mánaðar
2004 eða um 5,3 milljarða króna. Fastlega má bú-

ast við því að sama muni gilda um
kreditkortin, en jólareikningarnir

eru nú á leið inn um lúgur
landsmanna. Hver og einn get-
ur þá borið reikninginn saman
við árið áður. Og þó. Kortum

hefur nefnilega fjölgað mikið á
milli ára og því má búast að
nýir notendur hafi bæst í mikl-
um mæli í hóp þeirra sem
kunna þá list að lifa á framtíðar-
tekjum. Nema ef vera skyldi að

fleiri séu með tvö kredit-
kort sem hlýtur að
vera helmingi
skemmtilegra en
að vera með eitt.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   3.627

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 308
Velta: 3.480 milljónir

-0,12%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
Hagnaður Sparisjóðs Mýra-

sýslu í fyrra nam 192,2 milljón-
um króna. Eignir sjóðsins í árslok
námu tæplega sextán milljörðum
og jukust um tæpan fjórðung á
árinu.

Alls voru skráð 2.517 ný hluta-
og einkahlutafélög á Íslandi í
fyrra. Þetta er aukning um fimm
prósent milli ára. Tölurnar komu
fram á vef Hagstofu Íslands.

Greiningardeild Landsbank-
ans spáir því að vísitala neyslu-
verðs hækki um 0,1 prósent milli
janúar og febrúar.

Í Lundúnum hækkaði FTSE
vísitalan um 0,13 prósent í gær. Í
Þýskalandi styrktist Dax vísitalan
um 0,05 prósent en í Japan lækk-
aði Nikkei um 0,31 prósent.
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Varabúnaður frá Erics-
son tók ekki við þegar
vélbúnaður bilaði. Not-
endur án netsambands í
tvo til þrjá tíma.
Tölvubilun varð til þess í gær að
verulegar truflanir urðu á net-
þjónustu viðskiptavina Og Voda-
fone. Nokkrir GSM-sendar duttu
einnig út vegna bilunarinnar. Bil-

unin hafði því áhrif á um 25 þús-
und notendur DSL þjónustu fyrir-
tækisins.

Það var um hádegið í gær sem
vart varð við truflanir í kerfinu
og voru viðskiptavinir án netsam-
bands í tvær til þrjár klukku-
stundir. Upp úr fjögur í gær hafði
tekist að lagfæra vandann.

„Þetta var bilun í grunnkerfinu
hjá okkur,“ segir Gestur Gests-
son, framkvæmdastjóri sölu- og

markaðssviðs hjá Og Vodafone.
Hann segir fjarskiptakerfið
þannig úr garði gert að bilun eigi
ekki að valda notendum truflun-
um þar sem ætíð séu til staðar
varakerfi sem taki við fari eitt-
hvað úrskeiðs. „Það alvarlega við
þessa bilun var að varakerfið frá
Ericsson tók ekki við um leið og
þetta gerðist en sérfræðingar Er-
icsson vinna nú að greiningu á
þessu máli,“ segir hann. - þk

vidskipti@frettabladid.is

Peningaskápurinn…

Actavis 41,50 -3,26% ... Atorka 5,80
+0,69% ... Bakkavör 24,90 -0,40% ... Burðarás 12,75 -0,39% ... Flugleið-
ir 13,30 +5,14% ... Íslandsbanki 11,30 – ... KB banki 499,00 -0,20% ...
Kögun 46,50 -0,43% ... Landsbankinn 13,20 +1,54% ... Marel 53,50
+0,56% ... Medcare 5,85 – ... Og fjarskipti 3,35 – ... Samherji 11,35
+0,44% ... Straumur 10,00 +1,01% ... Össur 81,50 -

Bakkavör í takt við spár

Flugleiðir 5,14%
Hampiðjan 1,72%
Landsbankinn 1,54%

Actavis -3,26%
SÍF -0,63%
Kögun -0,43%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

nánar á visir.is

Samskip flytur fyrir Bechtel

Íslandsbanki og Landsbanki birta
ársuppgjör sín í dag. Búist er við
góðri afkomu hjá báðum bönkum
þótt lækkun hlutabréfaverðs á
síðasta ársfjórðungi hafi dregið
úr hagnaði fyrirtækjanna.

Greiningardeildir bankanna spá
ekki um eigin hagnað en hinir bank-
arnir gefa út slíkar spár. Gert er ráð

fyrir að Landsbankinn skili milli 1,6
og 2,3 milljarða hagnaði á fjórða
ársfjórðungi en að hagnaður Ísl-
andsbanka verði tæpur milljarður.

Árið 2003 var hagnaður af
rekstri Íslandsbanka 5,8 milljarð-
ar en tæplega þriggja milljarða
hagnaður var á rekstri Lands-
bankans. - þk

Landsbankinn er enn á
ný efstur á lista grun-
aðra hjá breskum fjöl-
miðlum vegna orðróms
um kaup á fjármálafyr-
irtæki.
Forsvarsmenn verðbréfafyrir-
tækisins Teather & Greenwood í
Bretlandi hafa staðfest við þar-
lenda fjölmiðla að eiga í viðræð-
um um mögulega yfirtöku félags-
ins. Fréttirnar urðu til þess að
bréf fyrirtækisins hækkuðu um
ríflega 25 prósent í gær. 

Landsbankinn er efstur á lista
grunaðra í umfjöllun breskra fjöl-
miðla. Breskir fjölmiðlar hafa
áður beint grunsemdum sínum að
íslenskum bönkum þegar orðróm-
ur er um yfirtöku. Forsvarsmenn
Teather & Greenwood hafa ekki
gefið upp hver sé hugsanlegur
kaupandi.

Fyrir liggur að Landsbankinn
leitar að hentugu fjármálafyrir-

tæki til kaups, en ekkert hefur
fengist staðfest um áhuga á þessu
fyrirtækið. Verðmæti Teather &
Greenwood er talið liggja á bilinu
fjórir til fimm milljarðar króna. 

-hh

BJARTSÝNIR Stjórnendur Bakkavarar telja að áfram verði vaxandi eftirspurn eftir framleiðsluvörum fyrirtækisins.
Hagnaður Bakkavarar var í takt við spár greiningardeilda.

SPÁR UM AFKOMU BAKKAVARAR*

4. fjórðungur 2004 Ársuppgjör 2004
KB banki 3.681 12.406  
Íslandsbanki 4.700 13.400
Landsbankinn 4.290 13.000
Niðurstaða 4.379 13.104

* Bókhald Bakkavarar er fært í sterlingspundum og eru tölurnar þúsundir sterlingspunda.

Bilun í kerfum hjá Og Vodafone
VERKEFNIN BÍÐA Nýtt Arnarfell var tekið í notkun um síðustu helgi. Það verður notað til
flutninga vegna byggingar álversins í Reyðarfirði.

SPÁR UM HAGNAÐ 
ÍSLANDSBANKA*

Árið 2004 4. árshluti
KB banki 11.091 958
Landsbanki 11.020 885

SPÁR UM HAGNAÐ 
LANDSBANKA*

Árið 2004 4.árshluti
KB banki  10.020 -1.676
Íslandsbanki 9.365 -2.330

* í milljónum króna

Tvö stór uppgjör í dag

GRUNAÐUR Sigurjón Þ. Árnason, banka-
stjóri Landsbankans, er efstur á lista grun-
aðra þegar orðrómur er á kreiki á breska
markaðnum um sölu fjármálafyrirtækja.

Aftur undir grun
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Aðalfundur
Landsbanka Íslands hf.

Dagskrá:

1.  Skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans sl. starfsár.

2.  Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðenda lagður fram 

 til staðfestingar.

3.  Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða taps á síðastliðnu reikningsári.

4.  Tillögur til breytinga á samþykktum.

5. Tillaga um að heimila bankanum að kaupa eða taka að veði allt að 10% af eigin bréfum.

6.  Kosning bankaráðs.

7.  Kosning endurskoðenda.

8.  Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil.

9.  Önnur mál.

Tillögur frá hluthöfum, sem bera á fram á aðalfundi, skulu hafa borist í hendur stjórnar með 

skriflegum hætti eigi síðar en átta dögum fyrir aðalfund. Tilkynna skal um framboð til 

bankaráðs eigi síðar en 31. janúar 2005.

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins fela í sér hækkun á heimild bankaráðs

til hækkunar hlutafjár. Er hluthöfum bent á að kynna sér tillögurnar fyrir fundinn. 

Dagskrá, endanlegar tillögur og ársreikningur félagsins ásamt skýrslu endurskoðenda munu 

liggja frammi í aðalbanka Landsbankans, Austurstræti 11, Reykjavík, hluthöfum til sýnis, sjö 

dögum fyrir aðalfund. Einnig verður hægt að nálgast þessi gögn á www.landsbanki.is

Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent við innganginn við upphaf fundarins.

                                                                                 Bankaráð Landsbanka Íslands hf.

Aðalfundur Landsbanka Íslands hf. verður haldinn 
á Nordica hótel, laugardaginn 5. febrúar kl. 14.00.

410 4000  |  landsbanki.is

Horfurnar batna hjá Nokia
Finnski farsímafram-
leiðandinn jók markaðs-
hlutdeild sína á síðasta
ári.
Afkoma Nokia á síðasta ársfjórð-
ungi var heldur lakari en á sama
tíma fyrir ári en niðurstaðan var
þó betri en sérfræðingar og fjár-
festar áttu von á. Hlutabréf í félag-
inu tóku því stökk upp á við í gær
þegar tölurnar voru birtar í gær.

Nokia virðsit nú vera að ná til
baka markaðshlutdeild sem
félagið hefur misst á síðustu
árum. Hönnun farsíma hjá Nokia
þótti fyrir nokkrum árum bera af
öðrum fyrirtækjum hvað þessa
þætti varðar en önnur fyrirtæki,
svo sem Sony-Ericsson, hafa
höggvið verulega í forskot Nokia
á undanförnum árum.

Hagnaðurinn á síðasta árs-
fjórðungi nam rúmum milljarði
evra, um áttatíu milljörðum
króna. Sölutekjur jukust hins
vegar um þrjú prósent saman-
borið við árið á undan og seldi
fyrirtækið 66 milljón farsíma á
fjórðungnum. Það er nítján pró-
senta aukning frá því á síðasta
ári og hækkaði markaðshlutdeild
Nokia í 34 prósent.

Jorma Ollila, forstjóri Nokia,

sagði við kynningu uppgjörsins
að síðasta ár hefði reynt á þolrif
fyrirtækinsins en á síðari hluta
ársins hefði það náð að snúa þró-
uninni sér í vil.

Forsvarsmenn Nokia gera
ráð fyrir að áframhaldandi vöxt-
ur verði í starfsemi félagsins í
ár.

- þk

JORMA OLLILA Forstjóri Nokia er bjartsýnn á að félagið haldi áfram að auka hlutdeild
sína á farsímamarkaði.
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„Ég spurði eftirlitsmennina að því hvort þetta mót væri æfingabúðir fyrir rusldómara. Við erum með argentínska
dómara í Slóvenaleiknum sem voru að dæma sinn fyrsta leik utan Suður-Ameríku. Svo er það þetta dómarapar hér í
kvöld. Ég veit ekki hvernig þeir fóru að því að komast inn á alþjóðamót.“

Viggó Sigurðsson landsliðsþjálfari var ekki ánægður með dómarana í leiknum gegn Kúvæt frekar en í hinum tveimur leikjum íslenska liðsins
sport@frettabladid.is

LEIKIR GÆRDAGSINS
HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

25 26 27 28 29 30   31
Föstudagur

JANÚAR

HM Í HANDBOLTA Ísland tekur á móti
rússneska birninum í Túnis í dag.
Leikurinn er upp á líf og dauða
fyrir strákana okkar en þeir geta
væntanlega byrjað að pakka sam-
an tapist þessi leikur. 

Rússar hafa verið stórveldi í
handboltanum í fjöldamörg ár og
unnið allt sem hægt er að vinna í
handboltaheiminum. Það hafa
þeir gert án þess að stokka liðið of

mikið upp. Allt hefur sinn tíma og
það á einnig við um þessa gullkyn-
slóð Rússana. Lavrov, Tutschkin
og aðrir fastamenn í liðinu eru
hættir að spila með landsliðinu,
enda komnir á fimmtugsaldur, og
slíkt hið sama á við um þjálfarann
Maximov.

Lið Rússa í Túnis er því gjör-
breytt frá síðustu mótum. Aðeins
einn leikmaður í liðinu leikur utan
Rússlands en það er hornamaður-
inn magnaði Eduard Kokcharov
sem spilar með Evrópumeisturum
Celje Lasko. Flestir leikmanna
liðsins koma frá Chehovski Med-
vedi en það lið steinlá fyrir Loga
Geirssyni og félögum í Lemgo í
Meistaradeildinni.

Kokcharov er lykilmaður í lið-

inu og hægri hornamaður liðsins
er einnig skæður. Línumaður
liðsins, Tchipourine, er einnig
geysiöflugur. Stór uxi sem tekur
mikið svæði. Einnig er hann
merkilega fljótur að hlaupa og
skorar hann því talsvert úr
hraðaupphlaupum. Hann nýtur
einnig góðs af sendingum miðju-
mannsins Vitali Ivanov sem er
lunkinn.

Skyttur liðsins eru aftur á móti
ekki í sama klassa og þær hafa
verið á síðustu mótum. Sömu sögu
er að segja af markvörðum liðs-

ins, sem eru langt frá því að vera
eins öflugir og Lavrov var.

Þegar liðið er borið saman við
íslenska liðið er ekki hægt að
segja að þeir séu með betra lið en
við. Liðin eru mjög áþekk og þessi
leikur verður barátta til enda eins
og leikirnir gegn Tékkum og Slóv-
enum voru. Það er engin ástæða
til svartsýni fyrir þennan leik því
í raun hefur aldrei verið betra
tækifæri til þess að leggja Rúss-
ana en einmitt á þessu móti. Von-
andi tekst strákunum það.

henry@frettabladid.is

EDUARD KOKCHAROV Þessi snjalli hornamaður hefur farið mikinn með rússneska lið-
inu á HM og sést hér skora gegn Kúvæt á þriðjudagskvöldið.

Rússneski björninn
aldrei veikari en nú
Íslendingar mæta Rússum í dag í B-riðli HM í handbolta í Túnis í leik sem
íslenska liðið verður að vinna til að eiga möguleika á því að komast áfram í
milliriðil.

■ ■ LEIKIR
� 19.15 Valur og Stjarnan eigast við

í Valsheimilinu í DHL-deild kvenna í
handknattleik.

� 19.15 ÍBV og Haukar eigast við í
Vestmannaeyjum í DHL-deild kvenna
í handknattleik.

� 19.30 Haukar og Keflavík eigast
við á Ásvöllum í bikarkeppni KKÍ &
Lýsingar í körfuknattleik karla.

■ ■ SJÓNVARP

� 14.45 HM í handbolta á Rúv.

� 17.45 Olíssport á Sýn.

� 19.00 Motorworld á Sýn.

� 19.30 Enski boltinn á Sýn.
Skyggnst inn í bikarkeppnina.

� 20.00 World Supercross á Sýn.

� 20.55 Hnefaleikar á Sýn. Sýnt frá
bardaga Laila Ali og Gwendolyn
O’Neil.

Intersportdeildin í körfu
FJÖLNIR–KR 99–91
Stig Fjölnis: Jeb Ivey 29 (11 stoðs.), Nemanja
Sovic 22 (10 frák.), Darrel Flake 21 (16 frák.),
Pálmar Ragnarsson 13 , 
Stig KR: Cameron Echols 35 (10 frák.), Aaron
Harper 15 (6 stoðs.), Steinar Kaldal 12 (6 stoðs.),
Jón Ó. Jónsson 11, Níels Dungal 7, 
HAUKAR–SNÆFELL 79–98
Stig Hauka:Mike Manciel 29 (11 frák.), Sævar
Ingi Haraldsson 13 (9 stoðs.), Kristinn Jónasson
10, Mirko Virijevic 2.
Stig Snæfells: Calvin Clemmons 20 (18 frák.),
Hlynur B.æringsson,14 (10 frák.), Mike Aimes 19
(5 stoðs.),  Magni Hafsteinsson 13, Pálmi Freyr
Sigurgeirsson 14, Sigurður Þorvaldsson 12, Helgi
Reynir Guðmundsson 6 (8 stoðs.).
KEFLAVÍK–KFÍ 106–81
Stig Keflavíkur: Nick Bradford 21, Anthony
Glover 18, Halldór Halldórsson 11,  Gunnar
Einarsson 12, Arnar Freyr Jónsson 10, Sævar
Sævarsson 10, 
Stig KFÍ: Joshua Helm 33, Pétur Már Sigurðsson
20, Baldur Jónasson 10, 
TINDASTÓLL–ÍR 87–94
Stig Tindastóls: Brian Thompson 28, Axel
Kárason 16, Svavar Birgisson 14, Björn Einarsson
12,
Stig ÍR: Theo Dixon 31 (14 frák.), Grant Davis 25
(12 frák.), Eiríkur Önundarson 18, Ólafur Þórisson
7 (6 frák.).
SKALLAGRÍMUR–HAMAR/SELF. 97–87
Stig Skallagríms: Jovan Zdravevski 28, Geroge
Byrd 24, Clifton Cook 13.
Stig Hamars/Selfoss: Chris Woods 30, Marvin
Valdimarsson 18, Damon Bailey 14.

STAÐAN
KEFLAVÍK 14 11 3 1263–1093 22
SNÆFELL 15 11 4 1326–1223 22
NJARÐVÍK 15 10 5 1386–1206 20
FJÖLNIR 15 10 5 1408–1347 20
ÍR               15 9 6 1369–1328 18
SKALLAGR. 15 9 6 1275–1241 16
GRINDAVÍK 15 7 8 1358–1382 14
KR 15 7 8 1322–1306 14
HAM./SELF. 15 6 8 1353–1409 12
HAUKAR 14 4 10 1176–1206 8
TINDAST. 15 4 11 1245–1397 8
KFÍ 15 1 14 1237–1584 2

HM í handbolta í Túnis
C-RIÐILL
SVÍÞJÓÐ–JAPAN 32–18
SPÁNN–KRÓATÍA 31–33
ÁSTRALÍA–ARGENTÍNA 13–34

STAÐAN Í C-RIÐLINUM
KRÓATÍA 4 4 0 0 141–97 8
SPÁNN 4 3 0 1 156–100 6
SVÍÞJÓÐ 4 3 0 1 137–90 6
JAPAN 4 1 0 3 92–132 2
ARGENTÍNA 4 1 0 3 105–106 2
ÁSTRALÍA 4 0 0 4 66–172 0

D-RIÐILL
KATAR–EGYPTALAND 29–31
SERBÍA/SVARTF.–BRASILÍA 33–19
NOREGUR–ÞÝSKALAND 27–27

STAÐAN Í D-RIÐLINUM
ÞÝSKALAND 4 3 1 0 125–90 7
EGYPTALAND 4 3 0 1 104–99 6
SER./SVARTF. 4 3 0 1 114–93 6
NOREGUR 4 2 1 1 118–86 5
KATAR 4 0 0 4 92–138 0
BRASILÍA 4 0 0 4 74–121 0

Viggó Sigurðsson, þjálfari íslenska
landsliðsins í handknattleik, hefur ver-
ið þekktur á sínum þjálfaraferli fyrir að
nöldra endalaust í dómurum á meðan
á leik stendur og vanda þeim síðan
ekki kveðjurnar eftir leiki. Oft á tíðum
hefur verið gaman að hlusta á Viggó tjá
skoðanir sínar umbúðalaust en á HM í
Túnis hefur sú iðja hans að gagnrýna
dómarastéttina nánast jaðrað við þrá-
hyggju. Hann hefur haft allt á hornum
sér eftir hvern einasta leik á mótinu,
fengið gult spjald fyrir mótmæli í þeim
öllum og verið í fullu starfi við að rakka

hina alþjóðlegu dómarastétt niður í
svaðið.

„Á móti kemur að þeir fengu vafa-
sama dóma með sér undir lokin
þannig að þeir geta líka þakkað fyrir að
hafa hreinlega ekki tapað leiknum,“
sagði Viggó Sigurðsson eftir jafnteflið
gegn Tékkum í fyrsta leiknum á heims-
meistaramótinu í Túnis á sunnudaginn.
Þessi orð hans eru í besta falli hlægileg
og í raun ótrúleg einföldun að halda
því fram að dómararnir hafi haft sigur-
inn af Íslendingum. Það voru jú Tékkar
sem leiddu með níu mörkum þegar
átján mínútur voru til leiksloka og í
raun frekja að fara fram á meira en eitt
stig miðað við það hvernig leikurinn
þróaðist.

„Það var rosalega erfitt við þetta að
eiga og ég er verulega ósáttur við dóm-
gæsluna í leiknum. Þeir fá endalaus
vítaköst og við erum með mann úti af
allan seinni hálfleikinn. Svo sluppu
Slóvenarnir hinum megin hvað eftir

annað. Dómararnir tóku af skarið í
leiknum á meðan við vorum að berjast
við að spila handbolta. Því miður verð-
um við að búa við það í handboltanum
að dómararnir eru í aðalhlutverki á
vellinum,“ sagði Viggó við Fréttablaðið
eftir tapið gegn Slóveníu á þriðjudag-
inn. Hann kenndi dómurunum um tap-
ið en skeytti engu um að íslenska liðið
glutraði niður forystu og að það var
samdóma álit flestra að þótt margir
dómarar argentínsku dómaranna
hefðu orkað tvímælis hefðu bæði lið
fengið að kenna á því. 

„Ég spurði eftirlitsmennina að því
hvort þetta mót væri æfingabúðir fyrir
rusldómara. Við erum með argentínska
dómara í Slóvenaleiknum sem voru að
dæma sinn fyrsta leik utan Suður-Am-
eríku. Svo er það þetta dómarapar hér
í kvöld. Ég veit ekki hvernig þeir fóru að
því að komast inn á alþjóðamót,“ sagði
Viggó eftir leikinn gegn Kúvæt á mið-
vikudaginn. Íslenska liðið var ömurlega

lélegt í leiknum, leikmenn spiluðu með
hálfum hug og áttu í raun að skamm-
ast sín fyrir spilamennskuna gegn liði
sem myndi sóma sér þokkalega í ís-
lensku utandeildinni. Samt ákvað
Viggó að gagnrýna dómarana enda gat
hann svo sem lítið sagt sínum mönn-
um til varnar.

Þessi þrjú dæmi hér að ofan sýna
svo ekki verður um villst hvar fókusinn
liggur hjá Viggó Sigurðssyni. Íslenska
liðið hefur ekki spilað vel það sem af er
þessu móti og það má vel vera að
þessar endalausu árásir á dómarana
séu hans aðferð til að breiða yfir það.
Það virkar hins vegar ekki og gerir
Viggó í raun hjákátlegan. Hann getur
reynt að komast í dómaraeftirlitsnefnd
IHF þegar fram liða stundir en núna er
hann þjálfari íslenska landsliðsins í
handbolta. Hann er ekki sjálfskipaður
refsivöndur dómararastéttarinnar.
Viggó Sigurðsson, líttu þér nær!  

Viggó Sigurðsson, líttu þér nær!

ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON
ÍÞRÓTTAFRÉTTAMAÐUR

UTAN VALLAR
GAGNRÝNI VIGGÓS
SIGURÐSSONAR Á DÓMARA
Í TÚNIS

HENRY BIRGIR GUNNARSSON
ÍÞRÓTTAFRÉTTAMAÐUR

ÍÞRÓTTASKÝRING
NÆSTU ANDSTÆÐINGAR

ÍSLENSKA LIÐSINS Á HM Í
HANDBOLTA Í TÚNIS ERU
RÚSSAR

oskar@frettabladid.is

TÖLFRÆÐI RÚSSANNA
ÚRSLIT
RÚSSLAND-ALSÍR 28-22
RÚSSLAND-KÚVEIT 38-11
RÚSSLAND-TÉKKLAND 25-21

MARKASKORARAR
EDUARD KOKCHAROV 28
YOURI EGOROV 11
ALEXEY PESKOV 9
VITALI IVANOV 8
PAVEL BASHKIN 7
DMITRI KOVALEV 7
MIKHAIL TCHIPOURINE 6
ALEXEI RASTVORTSEV 5
ALEXEY LOMANOV 3
ALEXANDER CHERNOIVANOV 3
ALEXEY KAYNAROV 2
DANIEL CHERNOV 2

HM í handbolta í Túnis:

Hvar er 
maturinn?
HM Í HANDBOLTA Það er margt öðru-
vísi í Túnis en á Íslandi. Íslenskir
íþróttaáhugamenn eru vanir því
að geta fengið kaffi og með því
meðan á leik stendur en sú hefð er
ekki viðhöfð í Túnis. Það eru eng-
ar sjoppur í El Menzah-íþrótta-
höllinni og eina fólkið sem fær í
gogginn er fjölmiðlamenn.

Þeir hafa reyndar takmarkað-
an tíma til þess að borða því að-
eins er boðið upp á mat í hálfleik
leikjanna. Þá mæta uppáklæddir
þjónar með slaufur og bjóða upp á
samlokur, snittur og fleira huggu-
legt en um leið og hálfleikurinn er
búinn er maturinn horfinn. Það er
því oftar en ekki mikill handa-
gangur í öskjunni þessar fáu mín-
útur sem matur er í boði. Allir
vilja bestu bitana. ■

Í GOGGINN Áhorfendur á HM í hand-
bolta í Túnis geta ekki fengið sér pizzu
eins og þessi náungi gerði á krikketleik. 
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Leikstjórnandinn Steve Nash átti
ekki í miklum vandræðum með

að finna samherja sína í Phoenix
Suns er liðið mætti
Milwaukee Bucks í
NBA-körfuboltanum
í fyrrinótt. Nash gaf
17 stoðsendingar,
skoraði 21 stig, tók
6 fráköst og stal
þremur boltum en
Suns bar sigur úr
býtum, 121-115. „Ég er bara að
reyna að búa eitthvað til fyrir mína
menn,“ sagði Nash. Michael Redd
var stigahæstur í liði Bucks með 27
stig.

Auðunn Jónsson kraftlyftinga-
kappi hefur lýst því yfir að hann

muni lyfta 300 kíló-
um á Íslandsmótinu
í bekkpressu sem
fram fer í Valsheim-
ilinu á morgun.
Auðunn yrði fyrstur
Íslendinga til að ná
þessum áfanga en
Ingvar Jóel og

Magnús Magnússon hafa lofað að
veita kappanum harða keppni. 

A-landlið Íslands í snóker hefur
verið valið fyrir Evrópumeistara-

mótið sem fram fer á Möltu í mars.
Liðið skipa Jóhannes B. Jóhannes-
son, Brynjar Valdimarsson og
Gunnar Hreið-
arsson en sá síð-
astnefndi hefur
oftast leikið með
B-landsliðinu en
vermir nú A-
landsliðssæti að
þessu sinni. Ís-
lenska liðið hefur
einu sinni unnið Evrópumeistara-
mótið en sá árangur náðist í febrúar
árið 2002 þegar mótið fór fram hér
á landi. Þá var Kristján Helgason í
liðinu ásamt Jóhannesi og Brynjari.

Samningar brasilíska miðvallarleik-
mannsins Edu, sem leikur með

Arsenal, og spænska liðsins Valencia
eru á lokastigi.
Edu og Arsenal
komust ekki að
samkomulagi
um endurnýjun
á samningi Edu,
sem rennur út í
vor, og því
óskaði pilturinn
eftir að halda á
braut. „Ég er til-

búinn að gera hvað sem er til að
komast í raðir Valencia,“ sagði Edu.
Þess má geta að Edu var einnig
orðaður við Real Madrid og
Barcelona.

Blackburn hefur hafnað enn einu
tilboðinu frá Glasgow Rangers í

Barry Ferguson og í tilkynningu frá
skoska félaginu
segir að samninga-
viðræður hafi þar
með farið út um
þúfur. Tilboðið, sem
hljóðaði upp á 4
milljónir punda, var
forráðamönnum
Blackburn ekki að
skapi en þeir segj-
ast vilja fá 6 millj-
ónir punda fyrir
Ferguson. Þess má geta að hann
kostaði Blackburn 6,5 milljónir
punda fyrir tæpu einu og hálfu ári. 

Adrian Mutu hefur hætt við að
fara í mál við Chelsea vegna

óréttmætts brott-
rekstrar. Málaferlin
hefðu hindrað að
Mutu gæti leikið
með Juventus eftir
að keppnisbann
hans tekur enda.
Taka átti málið fyrir
í vikunni en Mutu
ákvað að halda því
ekki til streitu og er

því frjálst að leika með Juventus um
leið og keppnisbanninu lýkur. 

Kylfingurinn Colin Montgomerie
byrjaði árið vel þegar hann lék

fyrsta hringinn á Singapore Masters
í fyrr í vikunni.
Montgomerie lék
á 58 höggum á
par-65 hring. „Það
var mjög gott að
byrja árið á þennan
hátt,“ sagði Mont-
gomerie. „Mér leið
eins og á 10. ára-
tugnum þegar ég
gerði lítið af mis-
tökum.“

ÚR ÍÞRÓTTAHEIMINUM

ÞÓRÐUR GUÐJÓNSSON Mun að öllum
líkindum ganga til liðs við enska 1.
deildarliðið Stoke.

Knattspyrnumaðurinn Þórður Guðjónsson á leið til enska liðsins Stoke:

Á slóðir föður síns og bróður
FÓTBOLTI Þórður Guðjónsson, sem
verið hefur á mála hjá Bochum í
þýsku 1. deildinni undanfarin ár,
er á leið til Stoke City í ensku
fyrstu deildinni. 

Á heimasíðu félagsins er haft
eftir John Rudge, yfirmanni
knattspyrnumála hjá félaginu, að
Þórður sé staddur í Englandi og
muni gangast undir læknisskoðun
í dag. 

Þórður hefur lítið fengið að
spreyta sig með þýska liðinu í
vetur og fetar nú í fótspor bróður
síns Bjarna, sem lék yfir 100 leiki
með Stoke á sínum tíma. 

Faðir þeirra Guðjón Þórðarson,
nýráðinn þjálfari Keflavíkur, var
einnig knattspyrnustjóri Stoke

eins og kunnugt er. Rudge hefur
lýst yfir hrifningu sinni á Þórði og
sagði kaupin á honum mikilvæg
fyrir félagið: 

„Þórður er reyndur leikmaður
með marga landsleiki að baki.
Hann getur spilað fleiri en eina
stöðu á vellinum og við erum
hæstánægðir að hafa fengið hann
í okkar raðir,“ sagði Rudge. 

Þórður staðfesti í samtali við
Fréttablaðið að hann væri á leið til
Englands og sagði aðragandann
hafa verið mjög stuttan: 

„Jú, þetta bar fljótt að, enda
stuttur tími til stefnu. Ég var ekki
í náðinni hjá þjálfaranum hjá
Bochum, fékk lítið að spila og var
reyndar dálítið meiddur líka. Ég

átti eitt og hálft ár eftir af samn-
ingi mínum við þýska liðið og mér
finnst í raun mjög erfitt að kveðja
það. Þetta hefur verið góður tími
hérna og ég kveð félagið með
söknuði. Forráðamenn þess vildu í
raun ekkert selja mig, en ég kaus
að fara til liðs þar sem ég fengi
frekar að spila. 

Ég hef fullan hug á því að halda
áfram að spila með landsliðinu og
þetta gefur mér betri möguleika á
því. Við vorum fljótir að ná samn-
ingum og maður kannast náttúr-
lega aðeins við þennan klúbb,“
segir Þórður, sem mun mæta á
sína fyrstu æfingu á laugardaginn
ef hann stenst læknisskoðun í dag.

baldur@frettabladid.is
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Ég er alinn upp í
úthverfi Reykja-
v í k u r b o r g a r.
Nánast alltaf í
blokk. Á æsku-
árum mínum

flakkaði fjöl-
skylda mín úr
einu leiguhús-
næði yfir í annað

og yfirleitt enduð-
um við á stöðum sem

enginn kýs í raun og veru að lenda
á. Ég er semsagt blokkabarn úr
Árbænum og Breiðholti. Uppeld-
isstaðir mínir eru það eina sem
hægt væri að kalla gettó í Reykja-
vík, þegar maður er að reyna að
kortleggja borgina í hugum
erlendra gesta. Samt hefur mér

aldrei fundist ég neitt sérstaklega
fátækur. 

Við Íslendingar höfum það svo
gott að jafnvel í Rimahverfinu,
eða Rimlahverfinu eins og kald-
hæðnir kalla það vegna vand-
ræðagangs unglinga, er allt mor-
andi í fínum bílum og gervihnatta-
diskum. Fyrir utan löngu blokkar-
lengjuna í Fellahverfinu standa
jeppar. Þegar maður kemur inn í
íbúðir í Árbænum eru þær park-
ettlagðar og glerskápar standa við
hliðina á 28 tommu sjónvarps-
tæki. Þetta er ástæðan fyrir því að
íslenskir rapparar eru svo stoltir
að koma úr úthverfunum, því þeir
hafa það svo gott. Þeir sjá enga
ástæðu til að hlaða sig gulli ef þeir
komast í feitt, því það er nóg af

því í skartgripaöskju mæðra
þeirra og þeir vilja frekar hanga í
Playstation-tölvunum sínum. 

Það er ekkert svalara að koma
úr Árbænum en að vera tann-
læknissonur úr Garðabæ. Hér
geta allir, sem eru reiðubúnir að
gefa líf sitt bankanum, safnað að
sér drasli og rammað sig inn í
fallega íbúð. Það er nær engin
ástæða fyrir neinn að vera öfund-
sjúkur út í næsta mann. Hann
skuldar nefnilega sömu mönnum
og við. Samt keppumst við um að
safna að okkur sem mestu dóti
áður en við deyjum. Bráðum fara
þeir að byggja pýramída aftur,
svo hægt verði að jarða alla sigur-
vegarana með verðlaunagripun-
um þeirra. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
BIRGIR ÖRN STEINARSSON FINNUR EKKI GETTÓIÐ Á ÍSLANDI

Hver á mesta dótið þegar hann deyr?
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Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Svona kallinn minn!
Kara frænka er

ekki hættuleg! Kara
frænka er yndisleg!

Sjáðu!
Hún er

ekki
hættuleg!

Dúllí,
dúl...

...llíí.
Heyrðu! Við 

skulum prófa 
með Þrándi

frænda!

Dúllí
dúllí!

Palli, þú veist að þú getur
leitað til mín með öll 

þín vandamál!

Ef það er eitthvað
sem þú vilt tala um
lætur þú
mig bara

vita.

Hvað
sem er.

Það er að
vísu eitt
pabbi... NEEEEEEE

EEEE

EEEEEEE
EEI!!

Heyrðu! 
Hvað þýðir að
tígrisdýr sé í
útrýmingar-

hættu?

Það er 
þegar tegundir

eiga á 
hættu 

að verða 
útdauðar!

Útdauðar?
Farnar að 

eilífu!
Passaðu

mig!

Ég eska lilla bróa!
Mússí, mússí, lilli

bró. Dúlla!
Það er rétt...gefðu nú

Sollu stóru syssu koss!
Solla, ég held að öll

þessi umhyggja þín sé
farin að angra

Hannes! Til hvers
heldur þú
að ég sé

að þessu?

Úff!
Ái! Arggh!

Ááái!

Laugardaginn 29. janúar kl.20:00
Borgarleikhúsið

Verð 2100 kr.
Midasala: 568 8000

midasala@borgarleikhus.is
www.borgarleikhus.is

UPPSELT laugardag!
AUKASÝNING sunnudag kl. 14.00

LESTUR/ÁHORF: NOKKUR DÆMI ÚR NÝRRI GALLUP KÖNNUN *

*Upplýsingarnar í þessari auglýsingu eru fengnar úr nýafstaðinni fjölmiðlakönnun Gallup í október s.l..

HEIMILI Í FBL
FIMMTUDAGUR
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52.1%

FORSÍÐA MBL
SUNNUDAGUR

45.8%

TÍMARIT MBL
MIÐVIKUDAGUR

32.2%

GÍSLI MARTEINN
Á RUV
MEÐALÁHORF
VIKUNNAR 

37%

INNLIT ÚTLIT Á
SKJÁ EINUM
UPPSAFNAÐ 

31%

IDOL 
stjörnuleit
UPPSAFNAÐ

44,8%

Lesendur „Allts“ er 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 SkjáEinum þriðjudaginn 26. október. Þær
fengu áhorf 37% sama hóps eða 23.025 konur
og höfðu þær að meðaltali 14 sek. 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 -

- mest lesna blað landsins

Á SUNNUDÖGUM
�Atvinnuauglýsingar sem fara inn
�á 75% heimila landsins
�Auglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is
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Sendu SMS skeytið Sendu SMS skeytið JA ABF JA ABF  á númerið  á númerið 19001900 og þú gætir unnið.  og þú gætir unnið. Sendu SMS skeytið JA ABF  á númerið 1900 og þú gætir unnið. Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. 
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið

Golden Globe
VERÐLAUN3
tilnefningar til
BAFTA verðlauna

 Vinningar eru:
Miðar á myndina • DVD myndir

geisladiskar og margt fleira. 

9. hver vinnur.9. hver vinnur.9. hver vinnur.

Breski leikarinn Clive Owen er nú
talinn líklegastur til að hreppa
hlutverk James Bond samkvæmt
breskum veðbönkum. Hinn 41 árs
gamli leikari hefur fengið aukna
athygli í kjölfar þess að hann var
tilnefndur til Óskarsverðlauna
fyrir aukahlutverk í myndinni
Closer. 

Svo virðist sem fólk telji afar
líklegt að Owen taki við hlutverki
njósnara hennar hátignar en veð-
bankar hafa vart undan að taka
við veðmálum. Einn veðbankanna
hefur meira að segja lokað fyrir
veðmál um Owen þar sem ásóknin
hefur verið svo mikil. 

Meðal annarra sem taldir eru
líklegastir til að taka við hluverki
007 af Pierce Brosnan eru Ewan
McGregor og Hugh Jackman, sem
lék meðal annars í kvikmyndinni
X-Men. ■

Árslistakvöld Party Zone verður
haldið á skemmtistaðnum Nasa
annað kvöld. gusgus, þýsku ný-
stirnin í Tiefschwarz og plötu-
snúðurinn „The Don“ Grétar G.
troða upp og er búist við skot-
heldri stemningu. Tilefnið er
árslisti útvarpsþáttarins Party
Zone sem verður kynntur fyrr
um kvöldið á Rás 2.

Þrátt fyrir að gusgus verði
ekki fullskipuð í þetta skiptið
munu aðrir meðlimir sveitarinn-
ar þeyta skífum og gera allt
brjálað. Spiluð verða ný lög í
bland við eldri slagara en ný
plata frá gusgus hefur verið í
smíðum undanfarna mánuði.
Tónleikum sveitarinnar hefur
því síður en svo verið frestað
eins og fullyrt var í blaðinu í
gær.

Að sögn Helga Más Bjarna-
sonar hjá Party Zone er þýska
sveitin Tiefschwarz, sem sam-
anstendur af tveimur bræðrum,
í uppáhaldi á meðal plötusnúða
og hafa lög hennar mikið verið
spiluð í þættinum. „Þeir hafa
verið að „remixa“ stór nöfn og
eru orðnir stórt nafn í Þýska-
landi. Þeir eru með einstakt
sánd og eru að gera virkilega

góða hluti,“ segir hann. Ný plata
er væntanleg frá sveitinni á
næstunni.

Miðaverð á tónleikana annað
kvöld er 1.500 krónur og opnar
húsið upp úr klukkan 23.00. ■

CLIVE OWEN Breski leikarinn er talinn sá líklegasti til að hreppa hlutverk James Bond.
Hann lék meðal annars í kvikmyndinni King Arthur.

■ KVIKMYNDIR

Owen orðaður við Bond

Gusgus og Tiefschwarz troða upp
■ TÓNLIST

TIEFSCHWARZ Þýska hljómsveitin Tiefschwarz treður upp á Nasa annað kvöld ásamt
gusgus.



Þ egar Frank Miller, höfundur
myndasagnanna Sin City og
The Dark Knight Returns, tók

við Daredevil-myndasögunum blés
hann nýju lífi í þennan blinda rétt-
argæslumann þeirra sem minna
máttu sín í New York. Sögur Millers
um blinda lögfræðinginn Matt
Murdock sem skelti sér í rauðan
latexgalla á kvöldin og barði á
ribböldum urðu sígildar um leið og
þær runnu út úr prentvélunum. Enn
eru þær lesnar af áfergju um allan
heim rúmlega 20 árum eftir að Mill-
er hlóð sögurnar drungalegri film
noir stemningu.

Kærasta Ofurhugans...
Þegar Miller fóstraði Daredevil
skóp hann eina eftirminnilegustu
myndasögupersónu síðustu ára-
tuga, hina þokkafullu en banvænu
Elektru. Þessi dökkhærða, blóð-
heita, gríska stúlka varð kærasta
hins blinda Matts Murdock á fram-
haldsskólaárunum en eftir að faðir
hennar var myrtur sneri hún baki
við ástinni og gerðist einn besti
leigumorðingi í heimi.

Faðir Elektru hafði tryggt ör-
yggi hennar og sjálfstæði með því
að fá færustu bardagaíþróttamenn
heims til að kenna stúlkunni að slást
frá unga aldri. Hún er því útlærð í
austrænum bardagalistum og flink í
meðferð hvers kyns lag- og skot-
vopna auk þess sem hún er hljóðlát-
ari og skæðari en nokkur ninja.

... þar til dauðinn aðskilur þau
Elektra og Daredevil urðu andstæð-
ingar þegar hún snerist á sveif með
illu öflunum en ástin milli þeirra
kulnaði aldrei og Matt syrgði þessa
æskuást sína lengi eftir að hún féll

fyrir hendi
m o r ð i n g j a n s
Bullseye, sem
Daredevil hafði
oft tekist á við í
gegnum tíðina.

Það var í apríl 1982 sem Bullseye
bar Elektru ofurliði og henni blæddi
út í örmum fyrrum elskuga síns.
Hún lifir samt enn góðu lífi í
myndasögum og kvikmyndum enda
persóna hennar það svöl að Miller
sjálfur gat ekki sleppt af henni
hendinni eftir að hann drap hana.
Hann gerði seinna söguna Elektra:
Assasin sem er forleikur að ævin-
týrum hennar í Daradevil. Þessi
saga var bullandi pólitísk og það má
lesa hana sem ádeilu á stjórnartíð
Ronalds Reagan fyrrverandi
Bandaríkjaforseta. Þá brá Elektru
af og til fyrir í seinni Daredevil-sög-
um þangað til Miller kom með loka-
söguna Elektra Lives Again þar sem
daman mætti í öllu sínu veldi. Minni
spámenn hafa svo tekið við Elektru
og þó hún sé enn löðrandi í kyn-
þokka, vopnfim og hættuleg, hefur
hún aldrei náð sömu hæðum og hún
gerði hjá Miller en hún lifir enn á
fornri frægð og heldur vinsældum
sínum.

... og hún fær sína eigin 
framhaldsmynd
Það var vitaskuld ekki hægt að
sleppa Elektru þegar ráðist var í
gerð kvikmyndar um Daredevil og
Alias-gellan Jennifer Garner var
ráðin í hlutverk hennar. Ben
Affleck var settur í rauða latexið og
hlutverk Daredevils, Colin Farrell
lék Bullseye og Michael Clarke
Duncan túlkaði tröllvaxna glæpa-
foringjann Kingpin. Allir voru þess-
ir heiðursmenn hálf utangátta í
hlutverkum sínum og myndin olli
dyggum Daredevil-aðdáendum
þungum vonbrigðum. Garner þótti
þó komast skammlaust frá sínum
þætti enda var Elektra besta per-
sóna myndarinnar þó hún væri ekki
skugginn af sjálfri sér eins og hún
var í sögum Millers. Hún hlaut samt
sömu örlög og á prenti og Farrell
drap hana í lok myndarinnar. 

Elektra lifir samt enn, rétt eins
og í bókunum, og er nú mætt til
leiks í sinni eigin mynd, Elektra, þar
sem Daredevil, Bullseye og Kingpin
eru fjarri góðu gamni. 

Framleiðendur myndarinnar
voru svo ánægðir með Garner í

hlutverki hetjunnar að þeir fengu
hana til að endurtaka leikinn og nú
tekst hún á við ninja-morðingja-
gengið The Hand. Efniviður mynd-
arinnar er sóttur í ýmsar Elektru-
og Daredevil-myndasögur og
þannig nýtur Elektra nú handleiðslu
Stick (Terence Stamp) sem lífgar
hana við og þjálfar hana í drápum.
Stick þessi var mikilvægur í
Daredevil myndasögunum og
kenndi til dæmis hinum blinda Matt
Murdock að beisla ofurkrafta sína. 

Elektra er ekki jafn ljúf og hún
var þegar hún kjassaðist utan í Ben
Affleck fyrir tveimur árum og
mætir nú til leiks sem kaldrifjaður
leigumorðingi. Hún fær það verk-
efni að drepa flóttamann og unga
dóttur hans en þegar hún kemst að
því að The Hand er einnig á eftir
feðginunum snýst hún þeim til
varnar. Elektra fær nefnilega smá
samvisku og sér sjálfa sig í ungu
stúlkunni og breytist þannig úr
morðingja í lífvörð. ■
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Nýtt á DVD
Minnislausi morðinginn Jason Bourne er mættur aftur til leiks í The Bourne
Supremacy, vel heppnuðu framhaldi The Bourne Identity. Matt Damon fer sem
fyrr með hlutverk Bournes sem er heldur betur harður í horn að taka þegar honum
er ógnað. Fín spennumynd sem stendur vel fyrir sínu þó miklar breytingar hafi
verið gerðar á samnefndri og upprunalegri sögu Roberts Ludlum.

„Everything I found out, I want to forget.“

- Jason Bourne var ekkert sérlega hress með það sem hann komst
að um sjálfan sig í The Bourne Identity.

The Aviator

Internet Movie Database 7,8/10
Rottentomatoes.com 90% = Fersk
Metacritic.com 77/100

Elektra

Internet Movie Database 4,9/10
Rottentomatoes.com 6% = Rotin
Metacritic.com 34/100

Team America: World Police

Internet Movie Database 7,4 af 10
Rottentomatoes.com 77% = Fersk
Metacritic.com 64/100

FRUMSÝNDAR UM HELGINA

(DÓMAR Í ERLENDUM MIÐLUM) 
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Hér eru höfundar South Park-
þáttanna mættir með eitt stykki
brúðumynd sem kallast Team
America: World Police. Myndin
þykir mikil ádeila á stríðsrekstur
Bandaríkjanna auk þess sem gert
er grín að þekktum hasarmyndum
frá Hollywood.

Í myndinni er blandað saman
áhrifum frá brúðumyndagerð í
anda þáttanna Thunderbirds, sem
voru sýndir á sjöunda áratugnum,
og frá hasarmyndum Jerry
Bruckheimer. Á meðal þeirra eru
Top Gun, Armageddon og Pearl
Harbor.

Team America fjallar um hóp
hasarhetja sem ferðast um allan
heim til að vernda lýðræði og
berjast gegn hryðjuverkum. Höf-
uðmarkmið hópsins er að koma í
veg fyrir að Kim Jong-il, leiðtogi
Norður-Kóreu, geti haldið friðar-
samkomu sem er einungis haldin
til að hann geti á sama tíma ráðist
á heiminn með gjöreyðingarvopn-
um sínum. Á furðulegan hátt
blandast síðan inn í söguna leikar-
ar á borð við Alec Baldwin, Tim
Robbins, Susan Sarandon, Sean
Penn, George Clooney og Matt
Damon. ■

TEAM AMERICA Höfundar South Park hafa sent frá sér brúðumyndina 
Team America: World Police.

Klikkaðar hasarhetjur
bjarga heiminum

Ofurgellan Elektra upprisin

JENNIFER GARNER Er upprisin og snýr aftur sem Elektra í nýrri mynd og er merkilega
brött miðað við það að Colin Farrell drap hana í Daredevil fyrir tveimur árum.

ÖRLAGASAGA 
Elektra féll fyrir
hendi morðingjans
Bullseye í aprílhefti
Daredevil árið 1982.
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One Point O
„Flókin sagan er helsti gallinn á þessari ákaflega
fagmannlegu mynd og þó það felist hvöss ádeila í
handritinu verða öll skilningarvit að vera glennt
upp á gátt til að nema hann.“

ÞÞ

Trúlofunin langa
„Umgjörðin og sjónræni hlutinn er það besta við
myndina og allir þeir sem hafa áhuga á öðruvísi og
fallegum myndum ættu að kíkja á þessa perlu.“

BG

Old Boy
„Old Boy er með því besta sem hefur komið úr
þessari átt lengi, hressileg tilbreyting frá hefðbund-
um spennumyndum. Þetta meistarastykki frá
Kóreu er fantavel leikið, fullt af stílfærðum slags-
málum og krassandi ofbeldi.“

ÞÞ

Í takt við tímann
„Með allt á hreinu stendur enn ómenguð af Í takt
við tímann sem ætti í flestum tilfellum að laða
fram nógu mörg bros til að fólk fyrirgefi Stuð-
mönnum uppátækið.“

ÞÞ

Alfie
„Alfie endurgerður er ekki meira en miðlungs-
mynd. Jude Law á nokkuð góða spretti og heldur
myndinni að mörgu leyti uppi með sjarmann að
vopni.“

KH

The Incredibles
„Tölvunördarnir hjá Pixar toppa sig með frábærri
teiknimynd sem býður upp á allt sem þarf að prýða
góða bíómynd. Hraði, spenna, létt grín, skemmtileg-
ar persónur og glæsilegt útlit gera The Incredibles
að einni allra bestu mynd síðasta árs.“

ÞÞ

Ocean’s Twelve
„Ocean’s Twelve gerir meira út á grín en spennu og
léttir og góðir sprettir halda manni ágætlega við
efnið á milli þess sem maður getur dáðst að Róm.
Það leynir sér líka ekki að leikararnir hafa skemmt
sér konunglega við gerð myndarinnar og galsinn er
smitandi þannig að ránin verða aukaatriði. Áherslan
er á persónurnar og létt flipp sem er gott mál.“

ÞÞ

[ SMS ]
UM MYNDIRNAR Í BÍÓ

Stórmyndin The Aviator í
leikstjórn Martins Scor-
sese var frumsýnd í gær.

Myndin fjallar um ævi eins
áhrifamesta Bandaríkjamanns
síðustu aldar, Howards Hughes.
Hann erfði gríðarleg auðævi
eftir föður sinn, sem hafði hagn-
ast vel á fyrirtæki sínu Hughes
Tool Company sem átti meðal
ananrs einkaleyfi á varahlutum
í olíubora.

Howard notaði arfinn meðal
annars til þess að sinna flug-
dellu sinni ogh hasla sér völl í
Hollywood og varð fyrir vikið
þekkt persóna í bandarísku
þjóðlífi.

Hughes barst mikið á og sló
sér upp með Hollywood-leikkon-
um á borð við Katharine Hep-
burn og Ava Gardner. Hans er
þó einna helst minnst fyrir sér-
visku og mikla sýklahræðslu en
hann lokaði sig af inni á hótel-
herbergi árum saman á seinni
hluta ævi sinnar, lafhræddur við
allt samneyti við umheiminn.

The Aviator fékk nýlega 11 til-
nefningar til Óskarsverðlaun-
anna, þar á meðal sem besta mynd
og fyrir besta leikarann í aðalhlut-
verki; Leonardo DiCaprio, sem
þykir fara afar vel með hlutverk
Hughes. Þetta er í annað sinn sem

DiCaprio er tilnefndur til Óskars-
ins. Síðast var það fyrir aukahlut-
verk sitt í myndinni What’s Eating
Gilbert Grape.

DiCaprio og Scorsese gerðu
áður Gangs of New York saman
og margir vilja meina að í
DiCaprio hafi Scorsese fundið
sér nýjan Robert De Niro en sá
síðarnefndi bar lengi uppi allar
helstu myndir leikstjórans.

Scorsese sjálfur er tilnefndur
til Óskarsverðlauna sem besti
leikstjórinn og vonast margir
kvikmyndaáhugamenn og aðdá-
endur hans til þess að nú muni
hans tími loksins koma en Aka-
demían hefur margoft sniðgeng-
ið hann. Scorsese á að baki
mögnuð verk á borð við Taxi
Driver, Raging Bull og Gangs of
New York, sem allar hafa notið
mikillar hylli gagnrýnenda, en
þó hefur það ekki dugað til að
tryggja honum Óskarinn.

Leonardo DiCaprio segir í
viðtali við breska blaðið Empire
að það sé „brandari“ að Scor-
sese hafi ekki hlotið náð fyrir
augum Akademíunnar eftir öll
þessi ár. „Hann fær verðlaunin
vonandi núna en þó hann geri
það ekki mun hann samt halda
áfram að búa til bíómyndir þar
sem það er ástríða hans.“

Hughes lést árið 1976 og
Scorsese mundi aðeins eftir
honum sem brjáluðu gamal-
menni sem dó í einangrun og
hafði því engan áhuga á Hughes
og ævi hans fyrr en hann fór að
skoða samband auðjöfursins við
Hollywood. Þar fann Scorsese
samhljóm með eigin lífi en hann
hefur átt ansi brokkgengan feril
og oft lent illa upp á kant við
framleiðendur í Hollywood og
stórtapað á myndum sínum.
Hughes var sjálfur, þrátt fyrir
auð sinn og eldmóð, ætíð hálf-
gerður utangarðsmaður í kvik-
myndaborginni og ekki verður
deilt um það að báðir eru þeir
Scorsese og Hughes sérlundaðir
snillingar.

The Aviator hlaut nýverið
þrenn Golden Globe-verðlaun;
fyrir bestu mynd, besta leikara í
aðalhlutverki (Leonardo
DiCaprio), auk þess sem
Howard Shore fékk verðlaunin
fyrir tónlistina í myndinni.
Myndin hefur einnig verið til-
nefnd til 14 BAFTA-verðlauna.

Með önnur aðalhlutverk í
myndinni fara Cate Blanchett
(Katharine Hepburn), Kate
Beckinsale (Ava Gardner),
Gwen Stefani, Alec Baldwin,
Adam Scott og Alan Alda. ■

THE AVIATOR Kvikmyndin The Aviator hefur verið tilnefnd til ellefu
Óskarsverðlauna. Leonardo DiCaprio leikur aðalhlutverkið.

Enn eitt stórvirkið frá Scorsese

Með
Fréttablaðinu

alla
fimmtudaga

Vi› segjum fréttir



- mest lesna blað landsins

Á LAUGARDÖGUM
�Hin hliðin á bílum
�Stærsti bílamarkaður landsins
�Auglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is

Frú Vigdís Finnbogadóttir og rit-
höfundurinn Einar Már Guð-
mundsson voru í gær útnefnd
„sendiherrar H.C. Andersen“ á Ís-
landi af Benediktu prinsessu frá
Danmörku.

Í ár eru 200 ár frá því að
H.C.Andersen fæddist. Í tilefni af
því hafa verið skipulagðir H.C.
Andersen-viðburðir um allan
heim. Til verkefnisins voru lagðar
fram 200 milljónir danskra króna
til þess að tryggja gæði hvers við-
burðar og til þess að útnefna H.C.
Andersen-sendiherra.

„Á Íslandi var ákveðið að Vig-
dís Finnbogadóttir og Einar Már
yrðu útnefnd sendiherrar,“ segir
Michael Dal, menningarfulltrúi
danska sendiráðsins. „Vigdís er
heiðurssendiherra, þar sem hún
er fyrrverandi þjóðarleiðtogi.
Hlutverk sendiherra er að vera
fulltrúar fyrir H.C. Andersen
2005 sjóðinn, vera viðstaddir við-

burði sem tengjast Danmörku hér
á landi og vera í samvinnu við
sendiráðið. Sendiherrar eru vald-
ir með það fyrir augum að þeir
hafi menningartengsl við Dan-

mörku. Þau hefur Einar Már. All-
ar bækur hans hafa verið þýddar
á dönsku, hann hefur vakið gríð-
arlega athygli þar og er mjög vin-
sæll hjá dönskum lesendum.“ ■

Gallerí Fugl var stofnað til
þess að efla gagnrýna list og
umræðu um list á Íslandi.
Hannes Lárusson sýnir þar
fyrstur manna.

Fyrir skömmu var opnað nýtt
gallerí á Skólavörðustígnum sem
hefur hlotið nafnið Gallerí Fugl.
Nafnið á þessu nýja galleríi er
skammstöfun sem táknar Félag
um gagnrýna list, en stofnandi
þess og frumkvöðull er Hlynur
Helgason myndlistarmaður.

„Ég hef fundið fyrir þörf með-
al myndlistarmanna að gera eitt-
hvað til þess að fá meiri umræðu
um list í landinu. Það er einhver
bylgja í gangi í þessa átt og það
varð til þess að ég hóaði saman
fólki til að stofna þetta félag,“
segir Hlynur.

Galleríið er til húsa í verslun
Indriða klæðskera að Skólavörðu-
stíg 10 á horni Bergstaðastrætis
og Skólavörðustígs. 

Hannes Lárusson er fyrsti
myndlistarmaðurinn sem sýnir í
safninu. Sýning hans nefnist
HUB/ÁS og þar má meðal annars
líta myndband frá gjörningi og
þungan stein með málmstöngum
út úr.

„Hannes er með mjög viðeig-
andi sýningu og leggur línurnar
vel fyrir það sem koma skal hjá
okkur. Hann fjallar um mátt fjöld-
ans, hverju hægt er að áorka þeg-
ar allir taka saman.“

Sýning Hannesar stendur til 5.

febrúar, en nú þegar er búið að
skipuleggja sýningarhald allt
þetta ár. Eftir að sýningu Hannes-
ar lýkur taka þau við hvert af
öðru: Eygló Harðardóttir, Anna
Hallin, Ósk Vilhjálmsdóttir, Ívar
Brynjólfsson, Þóroddur Bjarna-
son, Hafdís Helgadóttir, Ólafur
Gíslason, Hekla Dögg Jónsdóttir
og Ívar Valgarðsson.

Allir þessir sýnendur eru jafn-
framt félagsmenn í Fugl og vilja
leggja sitt af mörkum til þess að
efla gagnrýna list í landinu og um-
ræður um listina.

„Gagnrýnin list er í fyrsta lagi
list sem tekur sjálfa sig ekki sem
gefna en stefnir um leið að því að
hreyfa við fólki á einhvern hátt,
og ekki endilega á neinn dramat-
ískan hátt. Þetta þarf sem sagt
ekki að gerast með neinum látum.
Oft vinnst betur að vekja fólk til
umhugsunar frekar en að
sjokkera það,“ segir Hlynur. 

„Þetta er, held ég, í fyrsta sinn
á Íslandi að sett er saman sýning-
ardagskrá með ákveðna stefnu að
leiðarljósi sem þó er þvert á allar
hópamyndanir. Þessir listamenn
hafa reyndar fæstir verið mjög
áberandi, en gagnrýnin list er oft
lúmskari en virðist vera. Hún fer
kannski lágt en er hugsuð til að
hafa meiri áhrif til langframa.“

Gallerí Fugl hyggst halda ráð-
stefnur um það bil fjórum sinnum
á ári, undir yfirskriftinni RUGL,
sem eðli málsins samkvæmt er
skammstöfun fyrir „Ráðstefnur
um gagnrýna myndlist“. ■
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EKKI MISSA AF…

Oonun á sýningu Rúríar í
Listasafni Íslands á morgun
klukkan 15.00. Á sýningunni
verður verk-
ið Archive –
Endangered
Waters sem
fyrst var sýnt
á Feneyja-
tvíæringn-
um 2003, þar sem það vakti gríð-
arlega athygli og hefur síðan verið
sýnt víða um heim...

Tónleikum hinnar frábæru
messósópransöngkonu Alinu
Dubik sem verða í Salnum, tón-
listarhúsi Kópavogs, annað kvöld.
Tryggið ykkur miða...

Svikum eftir Harold Pinter í
Borgarleikhúsinu í kvöld.

Ferðamálaráð hefur tilkynnt að verkefnið
„Pompei norðursins“ hljóti 5 milljóna króna styrk
til uppgraftar gosminja frá Vestmannaeyjagosinu
1973. Grafin verða upp nokkur hús sem standa
undir vikurlagi og útbúið sýningarsvæði með
upplýsingum um gosið. Að framkvæmdinni
stendur Nýsköpunarstofa Vestmannaeyja í nánu
samstarfi við umhverfis- og framkvæmdasvið
sem og fræðslu- og menningarsvið Vestmanna-
eyjabæjar.
Gert er ráð fyrir að hefjast handa fyrri hluta maí-
mánaðar og á goslokahátíðinni 2. júli í sumar er
áætlað að sýna fyrstu rústirnar. Grafið verður
með handafli, líkt og t.d. í kirkjugarðinum í Vest-
mannaeyjum eftir gos. Verkefnið mun því skapa
atvinnu fyrir á milli 10 og 20 manns. Uppgröftur-
inn er einnig mikil lyftistöng fyrir ferðaþjónustu í
Vestmannaeyjum. Það þarf jú að fara alla leið til
Pompei til að finna sambærilegt verkefni og
Pompei er einn mikilvægasti ferðamannastaður
Ítalíu og þó víðar væri leitað.

Kl. 20.00 
Óliver hjá Leikfélagi
Akureyrar. Missið ekki
af þessari rómuðu
sýningu. Ólafur Egill
Egilsson hefur slegið í
gegn í hlutverki
Fagins!

menning@frettabladid.is

Pompei norðursins

HLYNUR OG INDRIÐI Gallerí Fugl var opnað nýverið á Skólavörðustígnum með sýningu
Hannesar Lárussonar.

Félag um
gagnrýna list

!

Sendiherrar H.C. Andersen
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Einar Már Guðmundsson, frú Vigdís Finnbogadóttir og Benedikta prinsessa.
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Saga Egils Skallagrímssonar í
spegli brúðuleikhússins er bráð-
sniðug aðferð til að vekja áhuga
skólabarna og annarra barna,
stórra og smárra, á ,,þjóðararfin-
um“ sem falinn er í gamalli
snjáðri ferðatösku Sögusvuntunn-
ar a.m.k. þessa stund á Smíða-
verkstæðinu. Trúðurinn mætir á
svið til að segja okkur söguna –
áreynslulaust, fullur af hóglátum
gáska og klaufalegur í bland en
alltaf trúr og samkvæmur sjálf-
um sér. Til stendur að sýna þetta
skemmtilega brúðuleikhús í skól-
um vítt og breitt um landið og er
það vel. Ekki laust við að maður

fyllist öfund og hugsi: af hverju
fékk ég ekki að sjá svona
skemmtilegt brúðuleikhús eða
annað leikhús þar sem ég gat
fengið tækifæri til að kíkja inn í
heim Íslendingasagna þegar ég
var strákur í skóla? Maður fékk
veskú að hanga yfir sömu skrudd-
unum sem höfðu ekki annað að
markmiði en að birta manni þau
ártöl sem skipti máli að muna til
prófs. Hér er á ferðinni falleg og
nostursamlega unnin leiksýning
þar sem brúðurnar fá að njóta sín,
en ekki síður Hallveig sjálf í hlut-
verki trúðsins sem ljær brúðun-
um nauðsynlegt líf og sagan um
skáldið og víkinginn úr Borgar-
firðinum verður ljóslifandi fyrir
hugskotssjónum manns. Nær all-
an tímann heyrðust hlátrasköllin
frá yngri áhorfendum ekki síður
en þeim eldri sem kunnu sig að-
eins betur í leikhúsinu og létu
nægja þetta ,,klúkk“ sem er svo
þakklátt fyrir þá sem standa á
sviðinu. Hér ræður húmorinn
ríkjum en ekki síður treginn, eins
og þegar Egill jarðar Þórólf bróð-
ur sinn á vígvellinum í Skotlandi
svo eitthvað sé nefnt. Helga Arn-
alds hefur gefið hverri brúðu sinn
karakter og þótt maður hafi séð
ýmsar af þessum útfærslum áður
þá virka þær samt alltaf og það er

það sem gildir. Leikmyndin ein-
föld, stílhrein og allir litir fallega
saman settir bæði hvað varðar
brúður, búninga, tjöld og leik-
muni. Enginn óþarfi en hvert smá-
atriði úthugsað. Þórhallur Sig-
urðsson heldur hér um stjórnvöl-
inn af sinni alkunnu fagmennsku
og tekst að ná út úr verkinu því
sem stefnt er að. Tónlistin var
smekklega valin þótt hún hefði
fjölþjóðlegt yfirbragð enda skyldi
maður hafa það hugfast að fáir
gerðu jafn víðreist um heiminn á
tíundu öld og víkingar. Ég vil nota

tækifærið hér til að óska Sögu-
svuntunni til hamingju með 20 ára
afmælið um leið og haft er í huga
að það eru ekki margir sem hafa
haldið evrópskri brúðuleikhús-
hefð til haga hér á landi og væri
óskandi að fleiri leikhúslistamenn
sýndu þessu ævaforna frásagnar-
formi áhuga því nóg er til af sög-
um og hver hefur ekki gaman af
góðri sögu? Sessunautur minn 11
ára skemmti sér konunglega og
vonandi að sem flestir krakkar fái
tækifæri til að sjá Eglu í þessum
bráðskemmtilega spegli. ■

Listamanna-
spjall í 
Hafnarhúsi
Bjargey Ólafsdóttir listamaður
spjallar við Ágústu Kristófers-
dóttur listfræðing í fjölnotasal
Hafnarhúss sunnudaginn 30. jan-
úar kl. 15.00. Bjargey spjallar um
feril sinn og verk fram til þessa.
Sýndar verða þrjár stuttmyndir
Bjargeyjar: Falskar tennur, Jean
og Ég missti næstum vitið. 

Í Hafnarhúsinu stendur nú yfir
einkasýning Bjargeyjar Ólafs-
dóttur þar sem sýnd er ný kvik-
mynd í leikstjórn og eftir handriti
hennar með leikurunum Kristjáni
Franklín Magnús og Þrúði Vil-
hjálmsdóttur. Á sýningunni getur
einnig að líta ljósmyndir sem
teknar voru við gerð myndar-
innar. ■

Ljóðasam-
keppni barna
Í tilefni af Vetrarhátíð í Reykja-
vík 2005 efna Reykjavíkurborg,
Edda útgáfa og Rithöfundasam-
band Íslands til ljóðakeppni barna
í 5. bekkjum grunnskóla borgar-
innar undir nafninu Vetur í
Reykjavík.

Í keppninni er leitast við að
fanga það andrúmsloft sem vetur-
inn skapar í hugum barnanna og
þau einkenni sem þau telja að séu
á Reykjavík um vetur. Skilafrest-
ur ljóða er 8. febrúar. 

Gert er ráð fyrir að ljóðin verði
send inn á netinu en það er gert
með þeim hætti að farið er inn á
vefslóðina www.reykjavik.is/ljod
þar sem finna má rafrænt form til
að fylla út. 

Skilafrestur er 8. febrúar og í
verðlaun fyrir bestu ljóðin eru
glæsilegar bókagjafir frá Eddu
útgáfu.

Dómnefndina skipa Steinunn
Valdís Óskarsdóttir borgarstjóri,
Sigþrúður Gunnarsdóttir útgáfu-
stjóri barnabóka hjá Eddu útgáfu
og Bragi Ólafsson rithöfundur. ■

Leikhús-
málafundur
Næsti fundur Leikhúsmála – mál-
funda um leikhús í samstarfi
Borgarleikhússins og Leiklistar-
sambands Íslands – ITI,

verður haldinn í forsal Borgar-
leikhússins á morgun, laugardag-
inn 29. janúar klukkan 16.00.

Umræðuefni: Fastráðningar
listamanna við leikhúsin, en á síð-
asta fundi leikhúsmála, 27. nóv-
ember, kallaði Jón Atli Jónasson
það „tabú“ meðal leikhúsfólks í
erindi sínu um „nýtt leikhús – eða
sama gamla?“

Frummælendurnir munu flytja
stutt erindi um efnið og að þeim
loknum verða umræður.

Frummælendur á fundinum á
morgun verða Arnar Jónsson leik-
ari, Karen María Jónsdóttir leik-
húsfræðingur og Viðar Eggerts-
son leikstjóri. ■

Snegluleg Egla

BRÚÐULEIKHÚS Bráðsniðug aðferð til að vekja áhuga skólabarna og annarra barna,
stórra og smárra, á ,,þjóðararfinum“. 

LEIKLIST 
VALGEIR SKAGFJÖRÐ 

Sögusvuntan
Smíðaverkstæði Þjóðleikhússins
Egla í nýjum spegli 
Leikgerð: Hallveig Thorlacius og Þórhall-
ur Sigurðsson Leikstjórn: Þórhallur Sig-
urðsson Leikmynd og brúður: Helga
Arnalds.

Niðurstaða: Ekki laust við að maður
fyllist öfund og hugsi: af hverju fékk ég
ekki að sjá svona skemmtilegt brúðuleik-
hús eða annað leikhús þar sem ég gat
fengið tækifæri til að kíkja inn í heim Ís-
lendingasagna þegar ég var strákur.
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STÓRA SVIÐ

HÍBÝLI VINDANNA 
leikgerð Bjarna Jónssonar á vesturfara-
sögu Böðvars Guðmundssonar
Lau 29/1 kl 20 - UPPSELT
Su 30/1 kl 20, 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 4/2 kl 20, Su 13/2 kl 20
Síðustu sýningar

LÍNA LANGSOKKUR 
e. Astrid Lindgren Su 30/1 kl 14, 
Su 6/2 kl 14, Su 13/2 kl 14,
Su 20/2 kl 14 - AUKASÝNING,
Su 27/2 kl 14 - AUKASÝNING Síðustu sýningar

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ

VIÐ ERUM ÖLL MARLENE 
DIETRICH FOR

e. Ernu Ómarsdóttur og Emil Hrvatin
Aðalæfing Fi 3/2 kl 20 - kr. 1.000
Frumsýning Fö 4/2 kl 20 - UPPSELT
Hátíðarsýning Su 6/2 kl 20
Mi 9/2 kl 20, Fi 10/2 kl 20, 
Fö 11/2 - Lokasýning

BELGÍSKA KONGÓ 
e. Braga Ólafsson, Gríman fyrir besta leik í
aðalhlutverki
Su 30/1 kl 20 - UPPSELT,
Lau 5/2 kl 20 - UPPSELT,
Lau 12/2 kl 20 - UPPSELT,
Su 13/2 kl 20, Fi 17/2 kl 20, Su 20/2 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.

Su 30/1 kl 20, Lau 5/2 kl 20,

Lau 12/2 kl 20, Fö 18/2 kl 20 

Ath: Bönnuð yngri en 12 ára.

BOUGEZ PAS BOUGER
Frönsk - japönsk nýsirkussýning

Lau 29/1 kl 20 - UPPSELT

Su 30/1 kl 14 AUKASÝNING
Aðeins þessar sýningar.

LEIKHÚSMÁL: FASTRÁÐNINGAR

LISTAMANNA

NÁMSKEIÐ UM VESTURFARNA
HEFST Í BORGARLEIKHÚSINU 

2. FEBRÚAR 
Kennarar: Viðar Hreinsson, 2/2 Upp-
haf vesturferða Gísli Sigurðsson, 9/2

Sagnalist Vestur Íslendinga Helga
Ögmundardóttir, 16/2 Lífskjör og að-
stæður frumbyggjanna Böðvar Guð-
mundsson, 23/2 Bréfin frá Vestur-Ís-

lendingum. Skráning hjá Mími Sí-
menntun á www.mimi.is eða í síma

5801800. Þátttakendum verður boðið
á sýningu á Híbýlum vindanna

í samstarfi við Leiklistarsamband Íslands
Frummælendur: Arnar Jónsson, Karen
María Jónsdóttir, Viðar Eggertsson
Lau 29/1 kl 16 - Öllum opið

Miðasölusími 568 8000
midasala@borgarleikhus.is

Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

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

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

Börn 12 ára og yngri fá frítt 
í Borgarleikhúsið í fylgd

fullorðinna
- gildir ekki á barnasýningar

2. sýning 13.feb. kl. 19.00 – NOKKUR SÆTI LAUS
3. sýning 18.feb. kl 20.00 – NOKKUR SÆTI LAUS
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.

Frumsýning 11. febrúar kl. 20 – UPPSELT

      

     
      
      
      
      
      

LANDIÐ 
VIFRA 
Leiksýning byggð 
á barnaljóðum Þórarins Eldjárns 
2. sýn. sun. 30. jan. kl. 14:00
3. sýn. sun. 13. feb. kl. 14:00

Miðaverð kr. 1.200

Miðasala s. 562 5060
WWW.moguleikhusid.is

Flóknari tónlist,
en aðgengilegri
Um hverja helgi má ganga að því
vísu að eitthvað sé um að vera í
Plötubúð Smekkleysu í kjallaran-
um í Kjörgarði, Laugavegi 59.

Í dag klukkan fimm ætlar
hljómsveitin Future Future að
taka nokkur vel rokkuð lög, en á
morgun klukkan þrjú verða hip
hop listamenn á útopnu í búðinni.

Hljómsveitin Future Future
hefur verið til undir þessu nafni
í eitt ár eða svo, en áður hét hún
Snafu og spilaði þá harðkjarna-
rokk af gríðarlegum krafti.

„Við erum sama hljómsveitin
en breyttum um nafn um leið og
við breyttum um stefnu. Við
erum að gera allt aðra hluti
núna,“ segir Sigurður Oddson,
söngvari Future Future og þar
með fyrrverandi söngvari í
Snafu.

Tónlistin á að vísu enn rætur í
harðkjarnanum með kraftmikilli
pönk-keyrslu, en er orðin til-
raunakenndari og einhvern veg-
inn smámunasamari. Þeir láta
eftir sér að spila nánast hvað
sem þeim dettur í hug.

„Þetta er töluvert flóknari
tónlist, en þó miklu aðgengi-
legri.“

Snafu hafði gefið út tvær
breiðskífur og sú þriðja átti að
koma út fyrir ári. Af því varð þó
aldrei.

„Við vorum búnir að taka hana
upp en fengum ógeð á henni og

ákváðum að gefa hana ekki út
heldur byrja upp á nýtt. Þessi
plata fór sem sagt í ruslið.“

Núna er Future Future að taka
upp nokkurra laga EP-plötu sem
væntanlega kemur út fyrir vorið.

Með Sigurði spila í Future
Future þeir Brynjar trommuleik-
ari, Gunnar bassaleikari og Eið-
ur gítarleikari. Þeir hafa spilað á
tónleikum með hljómsveitum á
borð við 27, Let It Burn, Kimono,
Isidor, Jan Mayen og fleirum.

Á morgun mætir síðan í plötu-
búðina tvíeykið Hinir, sem sam-

anstendur af rapparanum
Poetrix og rapparanum og laga-
smiðnum Huxun. Hiphop er
stefnan sem þeir fylgja en oft
vill rafrænna áhrifa frá
Anonymous gæta í lögunum frá
Huxun, en hann er einmitt annar
tveggja meðlima í þeirri sveit.

Ásamt Hinum lætur Mezzo í
sér heyra á morgun, en hann
gengur einnig undir nafninu
Mezzías MC og er þá rappari, en
lætur hins vegar taktana sjá um
allan lagaflutning þegar hann
nefnist Mezzo. ■

■ ■ TÓNLEIKAR
� 17.00 Hljómsveitin Future Future

spilar í Smekkleysu Plötubúð, Lauga-
vegi 59.

� 19.30 Coral, Dáðadrengir, Ampop,
Ensími og Raggi Bjarna leika á stót-
styrktartónleikum í hátíðarsal
Menntaskólans við Hamrahlíð. Að-
gangseyrir rennur beint í Neyðarhjálp
úr norðri. 

� 21.00 Robin Nolan Trio spilar í
Sjallanum á Akureyri ásamt Daniel
Lapp á trompet og fiðlu.

� 23.00 Jan Mayen, Douglas Wilson
og Ceres 4 á Grand Rokk.

� 23.00 B3 tríó heldur tónleika á
Póstbarnum.

� Rokktónleikar á Gauki á Stöng með
Hoffman, Dimmu & Dead Sea
Apple, Nois og Solid IV.

■ ■ LISTOPNANIR
� 15.00 Maríó Múskat sýnir í Kubbn-

um. Föstudaginn 28. janúar klukkan
15 opnar Marío Múskat opnar sýn-
ingu í Kubbnum, sýningarsal mynd-
listardeildar LHÍ í Laugarnesi.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

25 26   27 28 29 30   31
Föstudagur

JANÚAR

■ TÓNLEIKAR

FUTURE FUTURE Hljómsveitin Future Future spilar í Smekkleysu Plötubúð í dag.
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KRINGLUKRÁIN UM HELGINA

• Fjölbreyttur sérréttamatseðill
   öll kvöld vikunnar
• Tilboðsmatseðill 
   fyrir Leikhúsgesti
• Hópamatseðill
• Sérsalur fyrir hópa
Borðapantanir í síma  568-0878 www.kringlukrain.is

Hljómsveitin
Í GEGNUM
TÍÐINA
um helgina

� 17.00 Landið og þjóðin í íslenskri
hönnun nefnist sýning á verkum 42
hönnuða sem opnuð verður í Boga-
sal Þjóðminjasafns Íslands. Verkin á
sýningunni spanna allt frá arkitektúr
til skartgripa.

■ ■ SKEMMTANIR

� 23.00 Hljómsveitin Í gegnum tíð-
ina leikur á Kringlukránni.

� 23.00 Hljómsveitin Sent skemmtir
á sveitaballi í Hlíðarbæ rétt fyrir utan
Akureyri. DJ Benni hitar upp.

� 23.00 DJ Fra frá Club Nitsa í
Barcelona, spilar ásamt DJ Thor og
DJ Jonfri á Da Palace. 

� 23.00 Fimm á Richter leikur fyrir
dansi á Classic Rock, Ármúla 5.

� Trúbadorinn Junior skemmtir gest-
um Búálfsins í Hólagarði.

� Addi M. spilar og syngur á Catalinu.

� Dúettinn Acoustic spilar í Ara í Ögri.

� Áki Pain og Nonni 900 á Pravda.

� Hljómsveitin Vítamín heldur uppi
dúndrandi stemmningu í Vélsmiðj-
unni á Akureyri.

� Þröstur 3000 á Sólon.

� Atli skemmt-
analögga og
Erpur Ey-
vindar snúa
skífum á Kaffi
Akureyri. Erp-
ur tekur
einnig lagið. 

� Hin þokkafulla María dansar
Bollywood-dansa í litríkum klæðum
og sýnishornum af Bollywood-kvik-
myndahefðinni verður varpað upp á
vegg á Kaffi Kúlture í Alþjóðahúsinu.
Indverskir réttir verða á sérstöku til-
boði og indverskt te verður á boð-
stólum.

� Matti á X-inu stjórnar tónlistinni á
22.

■ ■ SAMKOMUR

� Hljómsveitin BG skemmtir á Sólar-
kaffi Ísfirðingafélagsins á Broad-
way í Reykjavík.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

„Lítum á lífið sem barnaleik þar
sem ekkert er alvara nema heiðar-
leikinn“ er yfirskrift á sýningu
sem opnuð verður í dag í Kubbn-
um, sem er sýningarsalur mynd-
listardeildar Listaháskóla Íslands í
Laugarnesi.

Þar er á ferð ungur myndlistar-
maður sem nefnir sig Maríó
Múskat. Verkið er innsetning
byggð á vinnu Maríós með sex til

átta ára börnum. Hátt í fjörutíu
börn taka þátt í innsetningunni.

Maríó er á fyrsta ári skólans, en
hann er ekki við eina fjölina felldur
því hann er líka bassaleikari í
hljómsveitinni Kimono, þar sem
hann gengur reyndar undir nafninu
Dóri.

Þar að auki er pilturinn ljóð-
skáld og sendi á síðasta ári frá sér
ljóðabókina „Öreindir af lúsinni“. ■

■ LISTSÝNING

MARÍÓ MÚSKAT Sýnir í Kubbnum, sýningarrými Listaháskólans í Laugarnesi.

Barnaleikur Marios

Djass á Póst-
barnum
Djassunnendur ættu endilega að
leggja leið sína á Póstbarinn í kvöld,
því þar ætlar tríóið B3 að troða upp
og spila fönk og blús af alkunnri list.

Tríóið gaf út plötuna Kör fyrir
jólin og hlaut fyrir hana þrjár til-
nefningar til íslensku tónlistarverð-
launanna. Gestur á plötunni er
kanadíski tenórsaxófónleikarinn
Seamus Blake.

Hann verður reyndar fjarri góðu
gamni á Póstbarnum, en þeir Agnar
Már Magnússon orgelleikari, Ás-
geir Ásgeirsson gítarleikari og Erik
Qvick trommuleikari ætla að flytja
fönk og blús, og hver veit nema þeir
félagar spili lög af plötunni góðu. ■

B3 TRÍÓ Tríóið hlaut þrjár tilnefningar til
íslensku tónlistarverðlaunanna fyrir plötu
sína Kör.

■ TÓNLEIKAR
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Alexander, eftir Oliver Stone, er
risastór mynd enda varla um annað
að ræða þegar verið er að kvik-
mynda sögu eins nafntogaðasta
manns allra tíma. Hér er ekkert til
sparað og hálaunaleikarar fara mik-
inn í stórfenglegum sviðsmyndum
og yfirgengilegum stríðsatriðum.

Stone fer vel með Alexander og
heldur bæði kostum hans og göllum
vel til haga. Það er gamalkunn stað-
reynd að það eru helst brjálæðingar
sem hafa keyrt mannkynssöguna
áfram og Alexander getur því varla
hafa gengið heill til skógar. Stone
kýs að greina Alexander á freudísk-
um forsendum og telur hann hafa
fengið fítonskraftinn og valdaþorst-
ann í arf frá klikkuðum foreldrum
og brengluðu hjónabandi þeirra. 

Mér er svo sem andskotans sama
hvað dreif Alexander áfram og
þetta er ekkert verri ástæða en
hvað annað. Mér er líka sama um
það þótt Colin Farrell sé enginn
maður til að leika Alexander. Mikil-
fengleiki persónunnar er slíkur að
það skiptir öllu máli hvað hann
gerði, ekki hvers vegna og Alexand-
er er svo stór að jafnvel ómerkileg-
ur tittur eins og Farrell getur kom-
ist upp með það, í hlutverki hans, að
mana þúsundir áfram til sigurs
gegn Persum. Hlutföllin eru svipuð
og ef Danir myndu hjóla í Banda-
ríkjamenn og hafa sigur, það er eitt-
hvað brjálæðislega stórfenglegt við
þetta og Stone fangar galdurinn og
geðveikina fullkomlega í trylltum
átakaatriðum.

Alexander var auðvitað uppi á
gullöld testósterónsins og það fylgir
mikil gæsahúð töffarastælunum í
Stone og Farrell. Stórkarlalætin,

mikilfengleiki persónunnar og um-
gjörð myndarinnar verða til þess að
lélegur leikur Angelinu Jolie, Val
Kilmer og í raun flestra leikara
truflar lítið. Kostir myndarinnar
eru fleiri en gallarnir og Alexander
er þar fyrir utan maður sem reis
undir stórum göllum.

Sagan er þó brotakennd en mað-
ur fær samt ótrúlega heilsteypta
mynd af þessu mikilmenni sem tap-
aði aldrei orrustu en varð að lúta í
lægra haldi fyrir eigin metnaði.
Samkynhneigð Alexanders er, sem
betur fer, ekkert feimnismál og það
hlýtur að teljast fullnægjandi skýr-
ing á því hversu fálega Bandaríkja-
menn hafa tekið myndinni um þenn-
an mann sem náði lengra en George
W. Bush getur nokkurn tíma látið
sig dreyma um.

Alexander er þrátt fyrir mikil-
fengleikann langt því frá að vera
gallalaus mynd, enda vart við því að
búast þegar Oliver Stone er annars
vegar, en hann er alltaf eins og fíll í
postulínsbúð og yfirleitt hálfu geð-
veikari en þær persónur sem hann
heillast af og varpar á tjaldið. 

Þórarinn Þórarinsson

Gullöld testósterónsins

ALEXANDER
LEIKSTJÓRI: OLIVER STONE

LEIKARAR: COLIN FARRELL, ANGELINA
JOLIE, VAL KILMER, JARED LETO

NIÐURSTAÐA: Kostir myndarinnar eru fleiri en
gallarnir og Alexander er þar fyrir utan maður

sem reis undir stórum göllum.

[ KVIKMYNDIR ]
UMFJÖLLUN

FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

Sýnd kl. 4, 6, 8, 10  og 12 á miðnætti Kl. 3.45, 6, 8.15 og 10.30 Sýnd kl. 10.30
Kl. 3.45 og 6 m/ísl. tali
kl. 3.45, 6 & 8.15 m/ens. tali

Sýnd kl. 3.40, 5.50, 8, 10.10 og 00.20
eftir miðnætti. Bi. 14 ára

Langa trúlofunin
(Un long dimanche
de fiancailles)
Sýnd kl. 
5.30 og 8

Peningabíllinn
(Le convoyer) 
Kl. 10.30

Grjóthaltu kjafti
(Tais Toi) 

Sýnd kl. 6 og 8

Yfir 35.000 gestir

Sýnd kl. 3.45 og 8    b.i. 10 

Sýnd kl. 5.45 og 9Sýnd kl. 6 og 9.10

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. 4 - 6 - 8.15 - 10.30  B.i. 14. ára
Sýnd kl. 6, 8.30 og 10.10          b.i. 14
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 3.45 og 8.30

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.

HHHhHHHh
kvikmyndir.com

HHHHHH
DV

HHHHHHHHHH
Mbl

Yfir 35.000 gestirKl. 5.40 m/ísl. tali           

HHHHHH
DV

HHHHHHHH Ian Nathan/EMIan Nathan/EMPPIIRREE

HHHhHHHh
KKvikmyndirvikmyndir.is.is

HHHHHHHH Ian Nathan/EMIan Nathan/EMPPIIRREE

HHHhHHHh T.V
Kvikmyndir.is

„Sideways er eins og eðalvín
með góðri fyllingu. Hún er
bragðgóð, þægileg og skilur
eftir sig fínt eftirbragð"

HHHHHHHH
Þ.Þ FBL

„Fullkomlega ómissandi mynd" S.V. MBL HHHHHHHHHH

Tilnefnd til 7 Óskarsverðlauna þ.á.m.
besta mynd, leikari og handrit.

HHH HHH NMJ
Kvikmyndir.com

HHHHHH
SV - MBL

HHHhHHHh
KKvikmyndirvikmyndir.is.is

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

tilnefningar til Óskarsvtilnefningar til Óskarsverðlauna,erðlauna,
þ.á.m. besta mynd, besti leikstjóri,þ.á.m. besta mynd, besti leikstjóri,
besti leikari: Leonarbesti leikari: Leonardo Ddo Dicaprio. icaprio. 

Sýnd kl. 5.50 og 10.15

Sýnd kl. 10          Sýnd kl. 8 og 10.15         

Svakalega flott ævintýraspennumynd
með hinni sjóðheitu Jennifer Garner

Powersýning 

kl. 00.20

TTilnefnd til 4ilnefnd til 4
óskarsverðlaunaóskarsverðlauna

TTilnefnd til 4ilnefnd til 4
óskarsverðlaunaóskarsverðlauna

1111

Paris Hilton hefur fengið sér nýj-
an hund af Rottweilerkyni

sem hún bjargaði úr hunda-
skýli. Hilton hefur þó engan
hug á að gera hundinn að
varðhundi. „Hún elskar dýr og
hann er bara hvolpur,“ sagði
Gina Hoffman, talsmaður
hinnar ríku Hilton sem á fyr-
ir einn hund, Chihuahua
sem heitir Tinkerbell. Hún
týndi honum í fyrra og bauð
2.655 dollara í fundarlaun.
Þegar hún fékk hann aftur
gaf hún honum hundaól
alsetta demöntum. 

Madonna hafnaði nýlega boði
Ricky Gervais um að koma

fram í nýjum sjónvarpsþætti hans.
Nú þegar hafa Jude Law, Kate
Winslet, Ben Stiller og
Samuel L.
Jackson staðfest
þátttöku sína. Allir
leikararnir munu leika
sjálfa sig í þessum nýju
grínþáttum, sem fjalla
um aukaleikara að leita
að stóra tækifærinu.
Madonna hins vegar
neitar að taka þátt
nema fyrir hana yrði
skrifuð sér persóna. 

Kate Moss hefur sparkað villingn-
um og eiturlyfjafíklinum Pete

Doherty eftir aðeins tveggja vikna
samband. Fyrirsætan hætti með

söngvaranum með textaskila-
boðum og neitaði svo að taka

við símtölum frá honum.
„Hann er einfaldlega allt of
villtur. Ég þoli ekki meira,“
sagði Kate víst við vini sína.
Hún var alveg brjáluð þeg-
ar hún heyrði að Pete

hefði sagt frá því í viðtali að
þau væru ástfangin og svo
toppaði hann allt með því að
sýna húðflúrað hjarta með

stafnum K á handleggnum. 
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FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

Sýnd kl. 4 Ísl. talSýnd kl. 4, 6, 8 og 10

SÝND  Í GLÆNÝJUM A-SAL kl. 4.30, 8 og 11.10

Kl. 5.40 og 10.10  b.i. 16

Ein vinsælasta myndin 
í USA í 4 vikur samfleytt.
Ein vinsælasta myndin 
í USA í 4 vikur samfleytt.

Kl. 6 og 8                  Sýnd kl. 10

„Sideways er eins og eðalvín
með góðri fyllingu. Hún er
bragðgóð, þægileg og skilur
eftir sig fínt eftirbragð"

Hlaut tvenn
Golden Globe
verðlaun
Besta
myndin
Besta
handritið

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

Sýnd kl. 3.30 og 5.45

Skyldu-
áhorf fyrir
bíófólk,
ekki
spurning!"

HHHhHHHh T.V
Kvikmyndir.is

HHHHHHHH Þ.Þ FBL

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

Miðaverð 400 kr.

„Fullkomlega ómissandi mynd" S.V. MBL HHHHHHHHHH

Kl. 8 og 10.20 Kl. 8 og 10.20 Kl. 3.30 og 5.45 Kl. 4 og 6Kl. 8 og 10.10

Stelpudagar Stelpudagar Stelpudagar Stelpudagar

TTilnefningar til ilnefningar til 

ÓskarsvÓskarsverðlaunaerðlauna, , 

þ.á.m. besta mynd, þ.á.m. besta mynd, 
besti leikstjórbesti leikstjóri, besti leikari, besti leikari, i, 

LeonarLeonardo Ddo Dicapricaprio. io. 

Sýnd kl. 8 b.i. 16

Stórstjarnan Nicole Kidman var tilnefnd
til Golden Globe verðlaunanna fyrir leik

sinn í myndinni

HHHHHHHH SV Mbl
„Ein snjallasta mynd
ársins...  Ógleymanleg...
ljúf kvikmyndaperla."

Tilnefnd til 7 Óskarsverðlauna þ.á.m.
besta mynd, leikari og handrit.

HHH HHH NMJ
Kvikmyndir.com

Sýnd kl. 5.40 8 og 10.20

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.10  bi. 14300 kr. miðaverð á allar stelpumyndir 
frá 28. janúar tll og með 3. febrúarSTELPUDAGAR

HHHHHH
SV - MBL

Stelpudagar

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

Svakalega flott ævintýraspennumynd
með hinni sjóðheitu Jennifer Garner

LEONARDO DICAPRIO

1111

Hljómsveitin Coldplay kallaði ný-
lega til lögfræðinga þegar fréttist

að lög af væntanlegri plötu sveitar-
innar hefðu lekið á netið. Hljóm-
sveitarmeðlimir óttuðust að atvikið

myndi kosta þá þús-
undir punda ef aðdá-
endur myndu ná í lög-

in á netinu áður
en platan
kæmi í búðir.
Vefsíðan Win-
MX virtist inni-

halda sex lög af plöt-
unni en sem betur

fer fyrir strák-
ana kom í ljós

að um platlög var
að ræða. 

Rapparinn P. Diddy er víst nýjasta
stjarnan sem hefur fengist til að

leika í auglýsingu fyrir Pepsi. Einnig
leika fyrirsætan Cindy Crawford og
leikkonan Eva Longoria í auglýsing-
unni. Í henni er rapparinn sýndur á
leið á verðlaunaaf-
hendingu þegar bíll-
inn hans bilar.
Hann sér þá Pepsi-
trukk og húkkar far
með honum.
Hann mætir svo á
rauða dregilinn og
allir gapa af hrifn-
ingu þegar þeir sjá
rapparann stíga
út úr Pepsi-
trukknum.

Styrktartónleikar í MH
Menntaskólinn í Hamrahlíð
stendur í samvinnu við DB-
hljóðkerfi fyrir stórtónleikum í
hátíðarsal sínum í kvöld. Á með-
al þeirra sem koma fram eru
Ensími, Raggi Bjarna, Ampop,
Dáðadrengir og Coral. 

Allur aðgangseyrir rennur
óskiptur til landssöfnunarinnar
Neyðarhjálp úr norðri sem var
sett á laggirnar vegna flóðanna
í Asíu um síðustu jól. Tónleik-
arnir byrja klukkan 19.30 og

kostar 1.000 krónur inn. Vonast
MH til að safna einni milljón og
því er almenningur hvattur til
að láta sjá sig og styrkja gott
málefni. ■

RAGGI BJARNA Þessi ást-
sæli söngvari kemur fram á
styrktartónleikunum í MH í

kvöld.
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Vá hvað ameríska idolið er mikil
snilld! Það sannar bara að þetta
sjónvarpsefni er bara skemmti-
legt í þokkalega stórum löndum
þar sem þú ert með mjög háa
prósentu af veruleikafirrtu og
andlega sjúku fólki. Svo ég tali
ekki um fólkið sem kann einfald-
lega ekki að syngja. Þetta virkar
ekki hér á Íslandi. Ekki sá ég
eina einustu geðveika manneskju
syngja í áheyrnarprufunum fyrir
íslenska idolið. Og því voru þær
bara mjög venjulegar og eigin-
lega hundleiðinlegar. Þó nokkrir
hafi sungið sem hefðu betur mátt
sleppt því. Það vantar samt smá
krydd í þetta íslenska.
Svo eru það dómararnir. Simon
Cowell á sér náttúrlega enga líka.

Fleygar setningar falla eins og
„Þú lítur út eins og fíll“ og „Þú
ert með ömurlegustu rödd sem
ég hef heyrt á ævinni.“ Á Bubbi
ekki að sjá um þetta? Aldrei hef
ég heyrt neitt þessu líkt falla af
vörum hans. Enda er hann farinn
að slappast aðeins karlinn. Orð-
inn mjúkur maður. Nú er líka
farið að fjúka aðeins í Siggu
og hún farin að leysa hann
af. Hún er ekki nógu blíð
eins og Paula Abdul. Og
svo er það Þorvaldur
Bjarni. Ekki láta mig
hefja reiðilesturinn.
Hann er gjörsamlega
óþolandi maðurinn. Með
þessar myndlíkingar og
aulaglott. Stundum langar

mig að kasta sjónvarpinu í gólfið
bara út af honum. Hann er sko
enginn Randy.
Í síðasta íslenska þætti var diskó-
þema sem mér fannst hræðilegt.

Nú er Sálin hans Jóns míns
þema. Á að ganga af mér
dauðri? Af hverju skellum við
ekki bara dauðarokksþema

inn í pakkann og tryggj-
um að þessir krakkar
komist aldrei neitt
áfram í lífinu. En auð-
vitað horfi ég samt á
þáttinn. Sorglegt en
satt. Ég ætti kannski að
hætta að kvarta?

28. janúar 2005 FÖSTUDAGUR

VIÐ TÆKIÐ
LILJA KATRÍN GUNNARSDÓTTIR ER EKKI NÓGU HRIFIN AF ÍSLENSKA IDOLINU.

Þú lítur út eins og fíll

SKJÁREINN

12.00 Neighbours 12.25 Í fínu formi 12.40
Jag (22:24) (e) 13.25 60 Minutes II (e) 14.10
Life Begins (e) 15.00 Curb Your Enthusiasm
(e) 15.30 Curb Your Enthusiasm (e) 16.00
Barnatími Stöðvar 2 17.30 Simpsons 17.53
Neighbours 18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

14.45

HM í handbolta. Upphitun fyrir beina útsendingu
frá leik Íslendinga og Rússa sem hefst kl. 15.15
en mikið er í húfi fyrir Íslendinga.

▼

Handbolti

20.30
22.30

Idol-Stjörnuleit. Tveir eru dottnir út í úrslitum
Stjörnuleitarinnar, Vala og Nanna, en keppnin
heldur áfram í kvöld.

▼

Söngur

21.00

Law & Order. Lokaþáttur um Lennie Briscoe og
Jack MacCoy sem reyna að koma þrjótum bak
við lás og slá.

▼

Drama

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 The Simpsons 15 (18:22) 

20.30 Idol Stjörnuleit (16. þáttur. 8 í beinni
frá Smáralind) Velkomin í úrslit en nú
eru átta söngvarar eftir en einn féll úr
keppni í síðustu viku. Örlög keppenda
eru í þínum höndum en úrslitin ráðast
í SMS- og símakosningu. Þátturinn er í
beinni útsendingu frá Vetrargarðinum
í Smáralind.

21.50 Punk’d 2 (Negldur) Falin myndavél þar
sem hjartaknúsarinn og leikarinn
Ashton Kutcher hrekkir fína og fræga
fólkið í Hollywood.   

22.20 Idol Stjörnuleit (Atkvæðagreiðsla. 7
eftir)

22.45 The Sketch Show (Sketsaþátturinn)
Húmorinn er dálítið í anda Monty
Python og Not the Nine O’Clock News
en ýmsir valinkunnir grínarar stíga á
stokk.

23.10 Real World Movie: The Lost S 0.40 The
Forsaken (Stranglega bönnuð börnum) 2.05
Next Stop, Wonderland (Bönnuð börnum)
3.40 Fréttir og Ísland í dag 

14.15 Óp     14.45 HM í handbolta. Upphitun
fyrir beina útsendingu frá leik Íslendinga og
Rússa sem hefst kl. 15.15.17.05 Leiðarljós
17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Artúr (87:95) 

18.30 Heimaskólinn (3:8) (The O’Keefes)
Bandarísk gamanþáttaröð um
O’Keefe-fjölskylduna en á þeim bæ er
börnunum kennt heima í stað þess að
senda þau í skóla. 

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.10 Disneymyndin – Annar ég (The Other

Me) Bandarísk ævintýramynd frá 2000
um skólastrák sem klónar óvart sjálf-
an sig. Leikstjóri er Manny Coto og
meðal leikenda eru Andrew
Lawrence, Mark L. Taylor, Lori Hallier
og Alison Pill.

21.40 Býflugan (The Bumblebee) Bandarísk
bíómynd frá 1998 um ungan pilt sem
verður fyrir þeirri óþægilegri reynslu að
missa minnið í umferðarslysi. Leikstjóri
er Martin Duffy og meðal leikenda eru
Elijah Wood, Jeananne Garofolo, Roger
Rees og Joe Perrino. Kvikmyndaskoðun
telur myndina ekki hæfa fólki yngra en
tólf ára. 

23.15 Áhorfsmet 0.55 HM í handbolta. End-
ursýndur verður leikur Íslendinga og Rússa
sem leikinn var í dag.2.25 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

18.30 Blow Out (e) Hárgreiðslumaðurinn
Jonathan Antin fær 3 vikur til að opna
glæsilega hárgreiðslustofu í Beverly
Hills.

19.30 Still Standing (e) Miller fjölskyldan veit
sem er að rokkið blífur, líka á börnin. 

20.00 Guinness World Records – lokaþáttur 
21.00 Law & Order – lokaþáttur Lennie

Briscoe mætir til leiks á ný og eltist
við þrjóta í New York. Saksóknarinn
Jack MacCoy tekur við málunum og
reynir að koma glæpamönnunum bak
við lás og slá. 

21.50 Scarface Dramatísk stórmynd frá 1983
með Al Pacino í aðalhlutverki.Kvik-
myndin fjallar um vinina Tony og
Manny, innflytjendur frá Kúbu sem
skapa og byggja upp eiturlyfjaveldi í
Miami. En er völd-in aukast skapast
miklir erfiðleikar og ofsóknir. Með
önnur hlutverk fara meðal annarra
Steven Bauer og Michelle Pfeiffer. 

0.40 CSI: Miami (e) 1.25 Law & Order: SVU
(e) 2.10 Jay Leno (e) 3.00 Óstöðvandi tónlist 

BUBBI Bubbi er alveg hættur
að vera harður. Hvert er veröld-
in eiginlega að fara?
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▼

▼

▼

SKY NEWS

6.00 Sunrise 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

11.00 Business International 12.00 World News Asia
12.30 Spark 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 Spark 23.30 World Sport 0.00 World News
0.30 The Daily Show With Jon Stewart: Global Edition
1.00 World News 1.30 International Correspondents
2.00 Larry King Live 3.00 Newsnight with Aaron
Brown 4.00 Diplomatic License 4.30 World Report

EUROSPORT

7.30 Xtreme Sports: Yoz Xtreme 8.00 Adventure: X –
Adventure Raid Series 8.30 Tennis: Grand Slam To-
urnament Australian Open 10.30 Figure Skating:
European Championship Torino Italy 12.00 Bobs-
leigh: World Cup St Moritz 13.00 Figure Skating:
European Championship Torino Italy 16.00 Tennis:
Grand Slam Tournament Australian Open 17.00 Foot-
ball: Top 24 Clubs  17.30 Figure Skating: Europe-
an Championship Torino Italy 21.45 Football: Top 24
Clubs 22.15 Xtreme Sports: Yoz Xtreme 22.45 News:
Eurosportnews Report 23.00 Strongest Man: Super
Series Grand Prix Moscow 0.00 Tennis: Grand Slam
Tournament Australian Open

BBC PRIME

11.30 Diet Trials: Where Are They Now? 12.00
EastEnders 12.30 Antiques Roadshow 13.00 Alien
Empire 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 Att-
ic 17.15 Ready Steady Cook 18.00 Two Thousand
Acres of Sky 19.00 Pyramid 20.00 Celebrity
Mastermind 20.30 Birthday Programme 21.00 Liar
21.30 Top of the Pops 22.00 Parkinson 23.00
Popcorn 0.00 Landscape Mysteries 0.30 Castles of
Horror 1.00 American Visions 2.00 Japanese Langu-
age and People 2.30 Spain On a Plate 3.00 The Mo-
ney Programme 3.30 The Money Programme 4.00
English Zone 4.30 Teen English Zone

NATIONAL GEOGRAPHIC

16.00 Red Crabs, Crazy Ants 17.00 Battlefront:
Retaking of France 17.30 Battlefront: Battle of Malta
18.00 Egypt Detectives: Mystery of the First Egypti-
ans 18.30 Tales of the Living Dead: Poisoned Roman
Babies 19.00 Totally Wild 19.30 Monkey Business
20.00 Red Crabs, Crazy Ants 21.00 Interpol In-
vestigates: Betrayed 22.00 Taboo: Sacred Pain 23.00
Isabel Ellsen 0.00 Interpol Investigates: Betrayed 1.00
Taboo: Sacred Pain

ANIMAL PLANET

16.00 The Planet’s Funniest Animals 16.30 Amazing
Animal Videos 17.00 Animal Precinct 17.30 Aussie
Animal Rescue 18.00 Monkey Business 18.30 Big Cat
Diary 19.00 Animal Precinct 20.00 K9 Boot Camp
21.00 Emergency Vets 21.30 Hi-Tech Vets 22.00 Wild
Africa 23.00 Pet Rescue 23.30 Breed all About It 0.00
Vets in Practice 0.30 Emergency Vets 1.00 Animal
Precinct 2.00 K9 Boot Camp 3.00 Emergency Vets

3.30 Hi-Tech Vets 4.00 The Planet’s Funniest Animals
4.30 Amazing Animal Videos

DISCOVERY

16.00 Fishing on the Edge 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 Beyond Tough 21.00 American Casino 22.00
Letters from a Serial Killer 23.00 Forensic Detectives
0.00 Medical Detectives 0.30 Medical Detectives
1.00 Gladiators of World War II 2.00 Rex Hunt Fishing
Adventures 2.30 Virtual History 3.00 Walking With
Dinosaurs 4.00 Dinosaur Planet

MTV

16.00 Dismissed 16.30 Just See MTV 17.30
MTV:new 18.00 Dance Floor Chart 19.00 Punk’d
19.30 Viva La Bam 20.00 Wild Boyz 20.30 Jackass
21.00 Top 10 at Ten 22.00 Party Zone 0.00 Just See
MTV

VH1

9.00 Then & Now 9.30 VH1 Classic 10.00 James
Bond Themes 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 MTV at the Movies 20.00
Kiss Ultimate Album 21.00 Metallica MTV Live 22.00
Friday Rock Videos

CARTOON NETWORK

10.00 Dexter’s Laboratory 10.25 Courage the Cowar-
dly Dog 10.50 Time Squad 11.15 Sheep in the Big
City 11.40 Evil Con Carne 12.05 Top Cat 12.30 Loo-
ney Tunes 12.55 Tom and Jerry 13.20 The Flintstones
13.45 Scooby-Doo 14.10 Ed, Edd n Eddy 14.35 The

ERLENDAR STÖÐVAR

OMEGA

AKSJÓN

POPP TÍVÍ

6.00 Ihaka: Blunt Instrument (B.b.) 8.00
The Crocodile Hunter: Collision Course
10.00 Serendipity 12.00 Tom Sawyer
14.00 Serendipity 16.00 The Crocodile
Hunter: Collision Course 18.00 Tom
Sawyer 20.00 Ihaka: Blunt Instrument
(B.b.) 22.00 XXX (B.b.) 0.00 Jay and Si-
lent Bob Strike Bac (Str.b.b.) 2.00 Bait
(Str.b.b.) 4.00 XXX (B.b.)

16.00 Blandað efni 18.00 Joyce Meyer
19.30 Samverustund 20.30 Maríusystur
21.00 Um trúna og tilveruna Friðrik
Schram (e)21.30 Joyce Meyer 22.00 Í leit
að vegi Drottins 22.30 Joyce Meyer 23.00
Fréttir frá CBN 0.00 Kvöldljós með Ragn-
ari Gunnarssyni (e) 1.00 Nætursjónvarp
Blönduð innlend og erlend dagskrá

7.15 Korter 18.15 Korter 19.15 Korter
20.15 Korter 21.15 Korter 21.30 Bravó
22.15 Korter 

7.00 Jing Jang 7.40 Meiri músík 17.00
Jing Jang 18.00 17 7 (e) 19.00 Sjáðu
(e) 20.00 Popworld 2004 (e) 22.00 Idol
extra – live 22.30 Fréttir 22.33 Jing Jang
23.10 The Man Show 23.35 Meiri músík 

STÖÐ 2 BÍÓ



FÖSTUDAGUR 28. janúar 2005

SÝN

23.15 

Die Hard II. John McClane er mættur á skjáinn á
ný og glímir enn við hryðjuverkamenn en nú á
flugvelli.

▼

Bíó

17.00 Jing Jang 17.45 Olíssport 18.15 David
Letterman

19.00 Motorworld Kraftmikill þáttur um allt
það nýjasta í heimi akstursíþrótta. 

19.30 Enski boltinn (FA Cup – Preview) Ítar-
leg umfjöllun um 4. umferð bikar-
keppninnar sem fram fer um helgina
en fjölmargir leikir eru í beinni á Sýn.

20.00 World Supercross (Angel Stadium of
Anaheim) Nýjustu fréttir frá heims-
meistaramótinu í Supercrossi. Hér
eru vélhjólakappar á öflugum trylli-
tækjum (250rsm) í aðalhlutverkum. 

20.55 Hnefaleikar (Laila Ali – Gwendolyn
O’Neil) Útsending frá hnefaleika-
keppni í Atlanta í Bandaríkjunum. 

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

23.15 Die Hard II (Stranglega bönnuð
börnum)

41

▼

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 12.50 Auðlind 13.05
Púlsinn á föstudegi 14.03 Útvarpssagan,
Tristan 14.30 Miðdegistónar 15.03 Útrás
16.13 Fimm fjórðu 17.03 Víðsjá

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00 Lög
unga fólksins 19.30 Útrás 20.30 Kvöldtónar
21.00 Tónaljóð 22.15 Lestur Passíusálma
22.25 Norrænt

23.00 Kvöldgestir 

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 Rúnar Róbertsson 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00
Sjónvarpsfréttir og Kastljósið 20.00 Geymt
en ekki gleymt 22.10 Næturvaktin

2.03 Næturtónar 6.05 Morguntónar

7.00 Fréttir 7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin
9.05 Óskastundin 9.50 Morgunleikfimi
10.13 Sagnaslóð 11.03 Samfélagið í nær-
mynd

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Magnúsi R. Einarssyni 10.03 Brot úr degi 

9.03 Ólafur Hannibalsson. 10.03 Arnþrúður Karls-
dóttir - símatími. 11.03 Arnþrúður Karlsdóttir. 

13.00 Íþróttafréttir 13.05 Endurflutt frá 9-10
14.03 Gústaf Níelsson 15.03 Þorgrímur Gests-
son 16.03 Viðskipti vikunnar í umsjón blaða-

manna viðskiptablaðsins 17.05 Íþróttaþáttur-
inn (Helga Magg) 18.00 Optional 20.00 End-
urflutningur dagsins

Átta keppendur eru í Idol-söngkeppni
Stöðvar 2 klukkan 20.30 í kvöld. Kepp-
endurnir eru: Brynja, Davíð Smári,
Heiða, Helgi Þór, Hildur Vala, Lísa,
Margrét Lára og Ylfa Lind.
Í kvöld ræður Sálin hans Jóns míns
ríkjum því keppendurnir syngja lög
hljómsveitarinnar. Gestadómari kvölds-
ins er enginn annar en Stefán Hilmars-
son, söngvari Sálarinnar.
Þetta er gagnvirkt sjónvarpskvöld því

áhorfendur hafa áhrif á hver stendur
uppi sem sigurvegari. Kosið er um
bestu keppendurna strax eftir að flutn-
ingi laganna lýkur og verður farið yfir
úrslit kvöldsins klukkan 22.20.
Tvær ungar konur hafa fallið úr keppni
frá því að beinar útsendingar frá
Smáralind hófust. Hin 28 ára Nanna
Kristín Jóhannsdóttir féll úr leik 14.
janúar og Valgerður Friðriksdóttir, 23
ára, féll út í síðasta þætti.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Stöð 2 kl. 20.30IDOL

Þriðja beina útsendingin í Smáralind í kvöld

Svar:Miles Raymond úr kvik-
myndinni Sideways árið 2004.

„I'm a fingerprint on the window of a skyscraper.“

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Powerpuff Girls 15.00 Codename: Kids Next Door
15.25 Dexter’s Laboratory 15.50 Samurai Jack 16.15
Courage the Cowardly Dog 16.40 The Grim
Adventures of Billy & Mandy 17.05 Scooby-Doo
17.30 Looney Tunes 17.55 Tom and Jerry 18.20 The
Flintstones 18.45 Wacky Races

FOX KIDS

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 Mysteries 13.50 Pokémon 14.15 Digimon I
14.40 Spider-Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally Spies

MGM

8.35 Fatal Memories 10.10 That Splendid November
11.45 Boy, Did i Get a Wrong Number 13.25 Lady in
White 15.20 On the Run 16.30 Deadly Weapon 18.00
Pride and the Passion 20.10 Vietnam Texas 21.40
The Secret Invasion 23.20 The Donor 0.55 Rollerball
3.00 Absolution

TCM

20.00 Where Eagles Dare 22.30 The Girl and the
General 0.15 Brass Target 2.05 The Liquidator 3.45
Terror on a Train

HALLMARK

12.00 Erich Segal’s Only Love 13.30 Erich Segal’s
Only Love 15.15 Breathing Lessons 17.00 Apollo 11
18.30 Early Edition 19.30 Law & Order III 20.30 They
Call Me Sirr 22.15 Deadlocked: Escape From Zone 14
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Lárétt: 2 sögn, 6 öfug röð, 8 keyra,
9 hagnað, 11 hita, 12 kaldinn, 14 rödd,
16 veisla, 17 regla, 18 önnur, 20 tveir
eins, 21 seinlát.

Lóðrétt: 1 reypi, 3 félagsskapur, 4 greint,
5 herbergi, 7 ekla, 10 nögl, 13 leiðindi,
15 sjófugl, 16 kærleikur, 19 dýramál.

Lausn:

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

Félagar í Gufubaðsklúbbi Jónas-
ar, nú í gamla Sjónvarpshúsinu á
Laugavegi 176, ætla að minnast
foringjans Guðlaugs Bergmanns
á morgun og bjóða gömlum félög-
um að líta inn milli fjögur og átta
síðdegis.

„Gufubaðsklúbburinn byrjaði
á Kvisthaga 29, heima hjá Jónasi
Halldórssyni sundkappa, sem nú
er á tíræðisaldri,“ segir Ingvi
Hrafn Jónsson í Gullavökunefnd.
„Jónas fóstraði stóran hóp af
mönnum en fremstur í flokki var
Gulli Bergmann sem eyddi þar
þremur tímum á dag í aldarfjórð-
ung. Eftir að hann flutti undir
Jökul fækkaði komum hans nema
þegar hann kom í bæinn og fór
beina leið í gufuna. Gufubað
hreinsar út syndir dagsins og
maður kemur eins og nýtíndur
ánamaðkur heim á eftir.“

Að sögn Ingva Hrafns var um-
ræðuefnið í gufunni allt milli
himins og jarðar. „Það var allt

rætt af mikilli einlægni og ein-
drægni; í dúr og moll, oftar en
ekki á háa c-inu. Þetta er karla-
klúbbur og í hann hefur engin
kona komið utan kvennuddara um
tíma en þá fóru menn að hafa
handklæði um sig miðja í stað
þess að hafa ekki áhyggjur af
því.“

Ingvi Hrafn segir ekki standa
til að mæra né trega Gulla Berg-
mann þótt gott geti verið að gráta í
gufu. „Það mundi ekki passa Gulla.
Við ætlum að skála í úrvals veiði-
mannakoníaki, syngja „Gulli Boy“
og tala um hann, eins og menn gera
við endurfundi. Gulli var sann-
færður um líf eftir dauðann og er
nú þegar búinn að láta vita af sér á
miðilsfundi, þar sem hann sagði
mest hafa komið sér á óvart hve
margir tóku á móti sér og hversu
umhverfinu svipaði til þess sem
hann upplifði undir Jökli. Hann
verður því örugglega hrókur alls
fagnaðar í fjarlægð.“ ■

Eins og nýtíndir ánamaðkar á eftir

ATHAFNAMAÐURINN OG NÁTTÚRU-
BARNIÐ GUÐLAUGUR BERGMANN Fé-
lagar Gulla í Gufubaðsklúbbi Jónasar ætla
að skála í úrvals veiðimannakoníaki og
synga „Gulli Boy“ í minningu foringjans á
endurfundum klúbbfélaga í gamla sjón-
varpshúsinu á laugardag.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

15,7 milljarðar króna.

Vioxx.

Rússland.

HILDUR VALA EINARSDÓTTIR 
S: 900-2001 – SMS: 1918 IDOL 1 

Hún ljómaði af útgeislun á föstudaginn var
þegar hún tók lagið I Love the Nightlife.
Dómararnir voru einnig ánægðir með

hana og lofuðu hana í bak og fyrir. Í kvöld
mun Hildur Vala taka lagið Á nýjum stað. 

HELGI ÞÓR ARASON
S: 900-2002 – SMS: 1918 IDOL 2

Hann stóð sig með prýði í síðasta þætti er
hann söng lagið Instant Replay. Dómarar
höfðu orð á því að þó svo að hann væri
kannski ekki með neitt gríðarlega sterka
söngrödd þá bætti hann það upp með

öryggi og útgeislun. Hann tekur lagið Sól
ég hef sögu að segja þér í kvöld. 

MARGRÉT LÁRA ÞÓRARINSD.
S: 900-2003 – SMS: 1918 IDOL 3

Hún tók síðast lagið Voulez-Vous eftir fjór-
menningana í Abba og stóð sig ágætlega.

Páll Óskar hafði orð á því að sennilega
væri hún meira fyrir ballöður en diskólög
en samt sem áður þótti hún standa sig

mjög vel. Í kvöld ætlar hún að taka lagið
Ekkert breytir því. 

BRYNJA VALDIMARSDÓTTIR
S: 900-2004 – SMS: 1918 IDOL 4

Í síðasta þætti söng hún lagið I’m so
Excited sem Pointer Sisters gerðu vinsælt.
Dómurum þótti hún standa sig bærilega
þó hún hefði gert betur. Fyrir kvöldið í

kvöld valdi Brynja hið hressilega Á tjá og
tundri.

LÍSEBET HAUKSDÓTTIR
S: 900-2005 – SMS: 1918 IDOL 5

Hún stóð sig glæsilega í síðasta þætti þeg-
ar hún söng lagið Young Hearts Run Free.
Hún fékk glæsilega dóma frá dómurum,

sem voru sáttir með stelpuna. Í kvöld tek-
ur Lísebet lagið Flæði. 

DAVÍÐ SMÁRI HARÐARSON
S: 900-2006 – SMS: 1918 IDOL 6

Hann hefur staðið sig vel og þótti dómur-
um hann pluma sig vel fyrir viku þegar

hann tók Michael Jackson lagið Billie Jean.
Þeir höfðu meðal annars orð á því að þó
hann væri ekki mikill rokkari færi hann

greinilega létt með diskólögin. Í kvöld tek-
ur hann lagið Original. 

YLFA LIND GYLFADÓTTIR
S: 900-2007 – SMS: 1918 IDOL 7

Hún tók lagið Kung Fu Fighting í síðasta
þætti. Hún þótti skila laginu vel og jafnvel
Þorvaldur sem var á því að hún hefði verið
ofhlaðin hrósum eftir síðustu þætti gat ekki
annað en verið ánægður með stúlkuna. Í
kvöld syngur Ylfa lagið Sódóma úr hinni
klassísku kvikmynd Sódóma Reykjavík. 

AÐALHEIÐUR ÓLAFSDÓTTIR
S: 900-2008 – SMS: 1918 IDOL 8

Hún vakti mikla athygli fyrir góða frammi-
stöðu í síðasta þætti þegar hún tók lagið Hot
Stuff sem diskógyðjan Donna Summer gerði
frægt á sínum tíma. Páll Óskar var jafnvel á

því að óþarfi væri að halda keppninni áfram,
hún væri augljóslega búin að vinna. Í kvöld

tekur Heiða lagið Láttu mig vera. 

Landsmenn munu fylgjast spenntir með Idol-
stjörnunum í kvöld þegar einungis átta kepp-
endur eru eftir. Þema þáttarins að þessu sinni

er Sálin hans Jóns míns, sem er ein vinsælasta
hljómsveit landsins. Gestadómarinn er að
sjálfsögðu enginn annar en Stefán Hilmars-

son, sem ætti að hafa vit á málinu. Keppnin er
nú stútfull af hæfileikafólki og spennandi að
sjá hver komast áfram. ■

IDOL-STJÖRNULEIT: ÁTTA MANNA ÚRSLIT KEPPNINNAR ERU Í KVÖLD

Stútfull keppni af hæfileikafólki

Hrósið fær Arnaldur Indriðason
fyrir að slá í gegn með bókum
sínum, fyrst á Íslandi og nú í
Þýskalandi.

HRÓSIÐ

Fókus fylg
ir
DV
í

dag

1.2

Þórdís
Elva er
yngsta

leikskáld
Íslands

Þórdís
Elva er
yngsta

leikskáld
Íslands

Fókus býðu
r á

Team Ameri
caFókus býðu

r á

Team Ameri
ca

Með Fréttablaðinu
alla fimmtudaga

Lárétt: 2 pass,6ts,8aka,9akk,11yl,
12golan,14rómur, 16át,17agi, 18
sum,20tt,21treg.
Lóðrétt: 1 stag,3aa,4skynugt, 5sal,
7skortur, 10kló,13ama,15rita,16ást,
19me.

Regnhlífar. Jæja, nú er rigningin komin. Við Íslendingar
höfum alltaf verið frekar feimnir við að láta sjá okkur

með regnhlífar og flestir virðast frekar vilja gegnblotna en
að spenna upp regnhlífina. Regnhlífar eru þó síður en svo hallæris-
legar og fátt smekklegra en sæt regnhlíf í stíl við fatnaðinn.

Anime-teiknimyndir eru ansi „hip“ þessa dagana og
þykir mjög flott að fylgjast með þeim. Það besta við

þær er að oft eru þetta frábærlega vel gerðar myndir og
ekki síður fyrir fullorðið fólk en börn. Hin japanska og
draumkennda mynd Sen to Chihiro no Kamikakushi eða
Spirited Away féll til dæmis í góðan jarðveg gagnrýnenda
og þar er líka á ferðinni frábær mynd. 

Hljómsveitin Scissor Sisters er alltaf að rísa hærra og
hærra í frægðarklassanum og á það vel skilið. Fyrsti disk-

urinn hennar kom út á síðasta ári og nefna flestir tónlistar-
spekúlantar hann á lista yfir bestu plötur ársins 2004. Hljóm-
sveitin er tilnefnd til Grammy-verðlaunanna í flokki danslaga
fyrir lagið Comfortably Numb, sem er þrælgott. Diskurinn er
líka frábærlega skemmtilegur og upplagður í partítjútt. 

Hvítar gallabuxur. Ónei, þetta er alveg hryllingur. Hvítar
gallabuxur voru kannski síðast kúl á níunda áratugnum en

eru alls ekki leyfilegar núna og hrikalega hallærislegar. Þetta
gildir bæði fyrir karlmenn og konur! Flestir aðrir litir á gallabux-
unum en hinn eðlilegi blái eru slæmir þó svo að svartar geti
kannski gengið þangað til þær upplitast og verða gráleitar.

Húðlitaðar sokkabuxur eru ekkert nema mistök. Gömlum kon-
um fyrirgefst kannski þessi klæðnaður en ungar og huggulegar

konur ættu frekar að setja örlítið brúnkukrem á leggina heldur en
að spranga um í glansandi húðlituðum sokkabuxum sem eru oftar
en ekki langt frá því að vera eins á litinn og húð þeirra. Alls ekki

smart klæðnaður og nokkuð sem ber að forðast. 

Eamon. Jú, þetta er gaurinn sem söng furðulegt lag sem
varð óeðlilega vinsælt síðasta sumar. Lagið innihélt af-

skaplega mikið af f- orðinu í textanum og var orðunum
aðallega beint til „kærustunnar“ hans. Það er ekkert flott
við þennan gaur sem er enn að reyna að troða sér í
poppheiminn og það er heldur ekkert svalt að vekja á sér
athygli með því að blóta óeðlilega mikið í textum sínum. 

INNI ÚTI
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LEIKJATÖLVAN

...skemmtir þér ; )

Skífan Laugavegi 26 • Skífan Smáralind • Skifan Kringlunni • www.skifan.is

LEIKIR

STÓRÚTSALAN 

Í FULLUM GANGI!

30-90% AFSLÁTTUR!

16.999kr

Playstation Two er önnur útgáfan sem 
Sony hefur framleitt af PS2. Þessi 
útgáfa vélarinnar gefur þeirri fyrri 
ekkert eftir en er núna helmingi minni 
að stærð og með innbyggðu netkorti.

Áður á 
3.499kr.

Áður á 
3.499kr.

2.499kr
Platinum leikir

hver leikur

Áður á 
3.499kr.
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2. sýning 13. febrúar kl. 19 – FÁAR SÝNINGAR
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Netfang miðasölu; midasala@opera.is  •  Sími miðasölu: 511 4200

Banki allra landsmanna

Kalt mat 
að vestan

Við erum keppnisfólk. Árlega ær-
ist þjóðin yfir Evróvisjón og er

einhuga um að íslenska lagið sé
best. Langbest. Gleðibankinn var
framúrskarandi góð tónsmíð, þýð-
ingar Einars Bárðarsonar á
Birtu/Angel áttu að höfða til kaþ-
ólikka og kjóll Einars Ágústs var
sagður hannaður með stærsta aðdá-
endahóp keppninnar í huga. 

ÞJÓÐIN STENDUR SAMAN
sem einn maður. Vangaveltur byrja
um hvort Höllin geti hýst keppnina.
Eða hvort við verðum kannski eins
og Danir sem óttuðust að sigra tvö
ár í röð. Kostnaðurinn var að sliga
Danina. Jú, það gæti hent okkur.
Þegar nær dregur keppni berast
fréttir frá Gísla Marteini um að æf-
ingar gangi svona ljómandi vel.
Minna er fjallað um spár veðbanka. 

VONBRIGÐIN ERU síðan ólýsan-
leg þegar ljóst er að Ísland vann
ekki. Þá, og fyrst þá, má setja fram
hugleiðingar um hvað klikkaði. 
Stemningin fyrir keppninni er
mögnuð. RÚV hefur enda sjaldan
orðið fyrir hatrammari árásum en
þegar hætt var að sýna innlenda for-
keppni Evróvisjón. Hún þótti of dýr.
Óopinber skýring var auðvitað sú að
ekki þótti verjandi að eyða himinhá-
um fjárhæðum í undankeppni þegar
árangurinn var iðulega sá sami. 16.
sæti.

NÚ ER ÖNNUR KEPPNI í
vændum. Kosningar til Öryggisráðs-
ins. Og Ísland ætlar að vera með. Þá
gerist það að einn maður stígur
fram á sviðið og segir keppnina of
dýra og að við eigum ekki séns. Af-
skrifar okkur fyrir keppni. Hvers
vegna talar Einar Oddur, bjargvætt-
urinn að vestan, með þessum hætti?
Í hvaða liði er hann? 

SÉ MÁLIÐ SKOÐAÐ af yfirveg-
un kemur í ljós að bjargvætturinn
metur stöðuna kalt. Hann er að
reyna að forða þjóðinni frá enn einu
áfallinu. Enn einu örinu á þjóðarsál-
inni. Hann segir fyrir fram frá úr-
slitunum: Það skiptir engu máli
hvernig æfingarnar ganga. Það er
ekki séns að við verðum kosin. Mun-
urinn er hins vegar sá að Öryggis-
ráðið er Evróvisjón stjórnmála-
manna. Þá skiptir ekki máli hvað
kostnaðurinn er mikill eða hvort lík-
legt sé að við vinnum. Við verðum
samt með. ■

BAKÞANKAR
ÞORBJARGAR S.
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