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FYRIRLESTUR UM NAUÐGUN
Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir heldur fyrirlest-
ur í Lögbergi, stofu 101 klukkan 12.15 í dag,
um efni kandidatsritgerðar sinnar til emb-
ættisprófs í lögfræði og ber ritgerðin heitið
„Nauðgun frá sjónarhorni kvennaréttar“.

DAGURINN Í DAG

4. febrúar 2005 – 33. tölublað – 5. árgangur

HAFNAR KLÓRVINNSLU Bæjarráð
Kópavogs samþykkti á fundi í gær að fyrir-
tækið Mjöll Frigg fengi ekki tímabundið
starfsleyfi í Kópavogi. Sjá síðu 2

SKATTSVIK VERÐUR AÐ UPPRÆTA
Geir H. Haarde segir eðlilegt að einstaklingar
og fyrirtæki nýti sér löglegar leiðir til að lág-
marka skattgreiðslur sínar. Sjá síðu 4

BOÐSFERÐIR LÆKNA Á FIMMTA
HUNDRAÐ Íslenskir læknar fóru í 469 ut-
anlandsferðir í boði lyfjafyrirtækja í fyrra.
Þingmaður segir reglur skorta um slíkar
boðsferðir. Sjá síðu 6

ÁHRIFIN GETA ORÐIÐ VERULEG Á
50 ÁRUM Vísindamenn hafa kortlagt
hversu mikil áhrif loftslagsbreytingar kunna
að hafa á lífríki jarðar. Sé tekið mið af
síðustu rannsóknum geta áhrifin orðið veru-
leg um miðja öldina. Sjá síðu 8
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SKOÐANAKÖNNUN Skoðanakönnun
Fréttablaðsins um fylgi stjórn-
málaflokkanna er á svipuðum nót-
um og aðrar kannanir, að öðru leyti
en því að Framsóknarflokkurinn
tekur mikla dýfu. Þetta segir
Ólafur Þ. Harðarson, prófessor í
stjórnmálafræði, en samkvæmt
könnuninni styðja átta prósent
kjósenda flokkinn. Hann segir
möguleika á að sá styr sem hefur
staðið um flokkinn að undanförnu
geti valdið þessu. Hann bendir á að
Framsóknarflokkurinn komi oft
illa út í könnunum, þó að hann fái
sjaldan svona lítið fylgi. Á síðasta
ári fékk flokkurinn tvisvar svipað
fylgi og nú í könnunum Frétta-

blaðsins. Í júní fékk flokkurinn 8,1
prósents fylgi og í júlí sögðust 7,5
prósent styðja flokkinn. 

Sjálfstæðisflokkurinn eykur
fylgi sitt nokkuð frá síðustu könn-
unum og fær nú stuðning hjá 35
prósentum kjósenda, eða álíka mik-
ið fylgi og Samfylkingin fær sam-
kvæmt könnuninni. 

Stjórnarflokkarnir tveir fá ekki
meirihlutafylgi samkvæmt könn-
uninni, heldur njóta þeir stuðnings
43 prósenta kjósenda. Flokkarnir
tveir myndu fá 28 þingmenn yrði
boðað til kosninga nú, Framsókn
fengi fimm en Sjálfstæðisflokkur-
inn 23 þingmenn. Ólafur segir að
fylgið við stjórnina hafi verið í

kringum 50 prósent það sem af er
kjörtímabilsins og þetta sé því ekki

út úr korti miðað við það sem verið
hefur. 

Vinstri-grænir njóta nú 14,4 pró-
senta fylgis sem er nokkuð meira en
flokkurinn fékk í kosningum. Í
könnunum blaðsins hefur flokkur-
inn samt ekki notið minni stuðnings
síðan í maí á síðasta ári. Miðað við
þetta fylgi fengi flokkurinn níu
þingmenn, í stað fimm 

Stuðningur við Frjálslynda
flokkinn rúmlega tvöfaldast miðað
við könnun blaðsins í nóvember og
mælist nú 6,7 prósent. Það er aðeins
minna en flokkurinn fékk í kosn-
ingunum en flokkurinn héldi sínum
fjórum þingmönnum.

- ss/Sjá síðu 4

METÞÁTTTAKA VAR Á FUNDI FÉLAGS FRAMSÓKNARMANNA Í KÓPAVOGI Í GÆRKVÖLD Siv Friðleifsdóttir þingmaður og Páll
Magnússon, varaþingmaður og aðstoðarmaður iðnaðarráðherra, mættu á aðalfund Félags framsóknarmanna í Kópavogi í gær. Alls
mættu um 250 félagar á fundinn og var sitjandi stjórn endurkjörin. Í gær höfðu borist um 150 nýskráningar í félagið og hafa því um 250
nýir framsóknarmenn bæst við í framsóknarfélögin þrjú í Kópavogi undanfarna daga. Sjá síðu 2

LANDLÆKNIR Líknarskrá þar sem
fólk getur skráð og undirritað
hinsta vilja sinn varðandi læknis-
meðferð er í smíðum hjá Land-
læknisembættinu, að sögn Sig-
urðar Guðmundssonar landlækn-
is. Hann tjáði Fréttablaðinu að
gert væri fyrir að hún yrði tilbú-
in eftir nokkrar vikur.

„Líknarskráin er plagg þar
sem fólk gefur upp þá meðferð
sem það vill að sé ekki veitt
undir ákveðnum kringumstæð-
um,“ sagði landlæknir. „Þar er
hægt að taka fram, að fólk vilji
ekki láta endurlífga sig eða
hnoða sig í gang ef hjartað stopp-
ar. Jafnframt, að það vilji ekki
fara í öndunarvél fái það mjög al-

varlegan öndunarsjúkdóm sem
ekki er líklegt að sé hægt að
lækna, að það vilji ekki fara í
blóðskilun, vilji ekki láta gefa
sér sýklalyf sé það komið með
krabbamein á lokastigi og svo má
áfram telja. Það vilji sem sagt fá
að eiga síðustu dagana, vikurnar
eða mánuðina í sínu lífi á eins
virðulegan hátt og kostur er og
að eigin vilja.“

Líknarskráin tekur einnig til
líffæragjafa að sögn landlæknis.
Þá útnefni viðkomandi fulltrúa,
ættingja eða vin, sem hann
treystir til að fara með sín mál á
grundvelli undirritaðrar vilja-
yfirlýsingar, geti hann sjálfur
ekki tekið ákvörðun. - jss
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Spá um krónuna:

Líkur á 
lækkun

EFNAHAGSMÁL Krónan er ofmetin
og veiking hennar rökrétt skref
að mati greiningardeidar Ís-
landsbanka.

Íslandsbanki kynnti í gær
skýrslu um gengi krónunnar.
Þar er því spáð að krónan muni
leita jafnvægis í fimmtungi
lægra gengi en nú.

Gengi krónunnar er nú afar
hátt og raungengið nálægt
sögulegu hámarki. 

Greining Íslandsbanka telur
líkur á því að leiðréttingin geti
orðið hröð með skammvinnu
verðbólguskoti sem fari langt
yfir þolmörk Seðlabankans. Ís-
landsbanki telur að verðbólga
geti orðið meira en átta prósent
um mitt árið 2006. - hh 

sjá síðu 20

Vinnsla á lokaspretti hjá Landlæknisembættinu:

Líknarskrá yfir hinsta vilja fólks

LÆKNISMEÐFERÐ
Í líknarskrána getur fólk skráð þá læknis-
meðferð sem að það vill að sé ekki veitt

undir ákveðnum kringumstæðum.
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FROST Á FRÓNI Norðlæg átt.
Snjókoma og síðar él á Norð-
austur- og Austurlandi en bjartviðri
syðra. Frost 0 -8 stig, kaldast til landsins
fyrir norðan. Sjá síðu 4

Framsóknarflokkurinn
tekur mikla dýfu

Samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins segjast aðeins átta prósent kjósenda styðja Fram-
sóknarflokkinn yrði kosið nú. Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin mælast svo til jöfn.
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FYLGI FLOKKA Í PRÓSENTUM
Skv. síðustu kosningum og samkvæmt 

könnun 1. febrúar 2005.

Skv. könnun 01.02.2005
Eftir kosningar 2003
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Mjöll Frigg fær ekki bráðabirgðastarfsleyfi:

Bæjarráð Kópavogs hafnar klórvinnslunni
KLÓRVERKSMIÐJA Mjöll Frigg fær
ekki tímabundið starfsleyfi í Kópa-
vogi. Bæjarráð samþykkti það á
fundi í gær. 

Ómar Stefánsson, bæjarfulltrúi
meirihlutans fyrir Framsóknar-
flokkinn, segir ljóst að fyrirtækið
fái hvorki bráðabirgða- né framtíð-
arleyfi til klórvinnslu á Kársnesi í
Kópavogi.

Ómar segir að samkvæmt upp-
lýsingum Heilbrigðiseftirlits Hafn-
arfjarðar- og Kópavogssvæðis á
fundinum hafi Mjöll Frigg nú
klárað klórgasbirgðir sínar. 

Eins og fram hefur komið
greindi eigandi Mjallar Friggjar
frá því á fundi bæjarráðs 12. janúar
að fyrirtækið ætti klórgasbirgðir

til klórframleiðslu sem dygðu í tvo
til þrjá mánuði. 

Umhverfisráðuneytið bíður enn
umsagnar Umhverfisstofnunar og
Heilbrigðiseftirlitsins um hvort
veita eigi fyrirtækinu bráðabirgða-
leyfi samkvæmt upplýsingum það-
an.

Klórframleiðslu fyrirtækisins
hefur verið mótmælt því leki klór-
gas út í andrúmsloft geti skapast
hætta í allt að 2,7 kílómetra fjar-
lægð, auk þess sem fyrirtækið
starfi án leyfa. - gag

Flugstöð Leifs Eiríkssonar:

Metfjöldi farþega í millilandaflugi
FLUGSTÖÐIN Farþegum um Flugstöð
Leifs Eiríkssonar fjölgaði um tæp
sextán prósent í janúar miðað við
sama tíma í fyrra. Þeir hafa aldrei
verið fleiri í janúarmánuði eða
tæplega 86 þúsund. Milli áranna
2003 og 2004 fjölgaði farþegum
um fjórtán prósent. 

Hrönn Ingólfsdóttir, forstöðu-
maður markaðssviðs Flugstöðvar
Leifs Eiríkssonar, segir enga hald-
bæra skýringu liggja fyrir um
fjölgun farþega. Í fyrra hafi verið
gripið til skýringa eins og að flug-
félagið Iceland Express hafi bæst
við markaðinn. 

„En almennt teljum við að
landinn ferðist meira þar sem
fleiri ferðir eru í boði á veturna

en var. Fólk fer mikið til sólar-
landa. Kannski spilar veðrið inn í
aukna ásókn,“ segir Hrönn. Það
séu þó aðeins vangaveltur.

Farþegum um Flugstöðina
fjölgaði um tuttugu prósent milli
áranna 2003 og 2004 eða um 270
þúsund og voru um 1,6 milljónir.
Samkvæmt könnun breska fyrir-
tækisins BAA Plc er talið að þeir
verði 3,1 milljón árið 2015. - gag 

Metþátttaka á 
framsóknarfundi
Metmæting var á aðalfund Félags framsóknarmanna í Kópavogi í gærkvöld.
Aðstoðarmaður Árna Magnússonar var endurkjörinn í stjórn.  Framsóknar-

menn í Reykjavík suður kusu fulltrúa á flokksþing án nokkurra átaka.

STJÓRNMÁL Framsóknarmenn eru
ekki á einu máli um hvaða þýð-
ingu kjör stjórnar Félags fram-
sóknarmanna í Kópavogi, sem
fram fór í gærkvöld, hafi fyrir
bræðurna Árna og Pál Magnús-
syni. Athygli vakti að Sigurjón
Örn Þórsson, aðstoðarmaður
Árna Magnússonar félagsmála-
ráðherra, fékk 98 af 180 gildum
atkvæðum. Hann hafði sjálfur
skilað inn um 90 nýskráningum á
skrifstofu flokksins fyrir lokun í
gær.

Metþátttaka var á fundinum
og var fjöldi fundarmanna til
marks um þau átök sem átt hafa
sér stað í flokknum að undan-
förnu. Alls mættu um 250 manns
á fundinn en í gær höfðu borist
rúmlega 150 nýskráningar í fé-
lagið.

Formaður félagsins, Ómar
Stefánsson bæjarfulltrúi, var

endurkjörinn og meirihluti
stjórnarinnar einnig. Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins sam-
þykkti fundurinn tillögu um að
ná þurfi sáttum innan stjórnar
um tilnefningu fulltrúa félagsins
í fulltrúaráð, kjördæmisþing og
flokksþing, annars verði kosið
um þá á almennum félagsfundi.

Framsóknarmenn í Reykjavík
suður kusu 59 fulltrúa á flokks-
þing á almennum félagsfundi í
gærkvöldi. Þess hafði verið beð-
ið með nokkurri eftirvæntingu
hvort nýskráningarnar sem átt
hafa sér stað í Kópavogi myndu
eiga sér stað í framsóknarfélög-
um utan bæjarfélagsins. Það
gerðist ekki og því virðast átökin

um fulltrúa á flokksþing bundin
við Kópavog.

Að sögn Sigrúnar Jónsdóttur,
formanns félagsins, var tillaga
stjórnar um fulltrúa samþykkt
og mikilli ánægju lýst yfir
vinnubrögðum félagsins við val á
fulltrúum. „Stjórnin auglýsti
eftir fólki sem hefði áhuga á að
sitja flokksþingið og gengu þeir
fyrir sem hafa verið að vinna í
málefnastarfi í Reykjavík enda á
þingið fyrst og fremst að snúast
um málefnastarf og mótun stefn-
unnar,“ segir Sigrún. Auk hinna
kjörnu fulltrúa eru 20 miðstjórn-
arfulltrúar félagsins sjálfkjörnir
á flokksþing.

sda@frettabladid.is

Olíusamráð:

Borgin útbýr
kröfugerð

BORGARMÁL Borgarráð samþykkti í
gær að fela Vilhjálmi H. Vil-
hjálmssyni hæstaréttarlögmanni
að útbúa kröfugerð á hendur Olís,
Essó og Skeljungi vegna ólög-
mæts samráðs þeirra.

Steinunn Valdís Óskarsdóttir
borgarstjóri lagði fram tillöguna
sem var samþykkt. Borgaryfir-
völd telja sig eiga rétt á skaðabót-
um frá olíufélögunum þar sem
þau hafi haft samráð í ýmsum út-
boðum borgarinnar. Þegar kröfu-
gerðin liggur fyrir verður hún
kynnt í borgarráði áður en hún
verður lögð fram.

- th

Íranski flóttamaðurinn:

Umsókn til
skoðunar

HORNAFJÖRÐUR Íranski flóttamað-
urinn sem gaf sig fram við lög-
reglu á Hornafirði á þriðjudags-
kvöld og óskaði eftir pólitísku
hæli á Íslandi var sendur til
Reykjavíkur í gær. Þar munu
starfsmenn Útlendingastofnunar
taka afstöðu til umsóknarinnar. 

Lögreglan á Hornafirði hefur
rannsakað málið síðustu daga.
Ekki hafa nákvæmar ferðaleiðir
mannsins fengist staðfestar en
líklegt þykir að maðurinn, sem er
á fimmtugsaldri, hafi komið með
skipi til landsins. Norræna kom til
dæmis til Seyðisfjarðar þennan
sama dag. 

Samstarf hefur verið við túlk
frá Alþjóðahúsi. - ghs

Árás í Mosfellsbæ:

Fáfnismaður
stunginn

LÖGREGLUMÁL Maður var fluttur á
spítala eftir að hafa verið stung-
inn í heimahúsi í Mosfellsbæ á
miðvikudagskvöld. Að sögn lög-
reglu hefur maður verið handtek-
inn og úrskurðaður í gæsluvarð-
hald til 10. febrúar vegna
árásinnar. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins mun sá sem var stunginn
vera félagi í vélhjólaklúbbnum
Fáfni og hefur áður komið við
sögu lögreglu. Hann var fluttur á
gjörgæsludeild Landspítalans í
kjölfar hnífstungunnar en sár
hans munu ekki hafa verið lífs-
hættuleg. - bs

Ísraelsstjórn:

Kallar her
frá Jeríkó

ÍSRAEL, AP Ísraelska ríkisstjórnin
samþykkti í gær að sleppa 900
Palestínumönnum úr fangelsi og að
kalla hersveitir sínar frá Jeríkó á
Vesturbakkan-
um innan fárra
daga. Með þessu
vildi stjórnin
sýna friðarvilja
fyrir fund Ariels
Sharon forsætis-
ráðherra og Ma-
hmoud Abbas,
forseta palest-
ínsku heima-
stjórnarinnar, í
næstu viku.

Ríkisstjórnin
staðfesti einnig
ákvörðun hersins um að hætta
árásum á eftirlýsta palestínska
vígamenn og samþykkti að skipa
nefnd með Palestínumönnum sem
ákveður hvað eigi að gera með
mennina. ■

SPURNING DAGSINS
Guðmundur, á Össur ekki
meiri möguleika í Framsókn?

„Hann er alltaf í framsókn.“ 

Guðmundur Árni Stefánsson er þingmaður Sam-
fylkingarinnar sem kýs sér formann innan
skamms. Ingibjörg Sólrún þykir sigurstranglegri
en meiri óvissa ríkir hins vegar um væntanlegan
landsfund Framsóknarflokksins. 

29.956,-*

Subaru Legacy Wagon sjálfskiptur 2.590.000
2.790.000Ver› á›ur

Ver› nú

200.000

Forsætisráðherra Georgíu:

Zhavnia lést
úr gaseitrun

GEORGÍA AP Zurab Zhavnia, forsætis-
ráðherra Georgíu, fannst látinn á
heimili vinar síns. Svo virðist sem
gaseitrun hafi orðið honum og vini
hans að aldurtila.

Lögreglumenn sem hafa rann-
sakað íbúðina segja enga ástæðu
til að ætla að morð hafi verið
framið heldur hafi verið um slys
að ræða. ■

HERNAÐARÆFING
Ísraelskir hermenn

sjást hér á æfingum í
Suður-Ísrael.

Í FLUGSTÖÐ LEIFS EIRÍKSSONAR
Miklar breytingar hafa verið gerðar á Flug-

stöð Leifs Eiríkssonar. Þær miða meðal
annars að því að geta tekið á móti 3,1

milljón gesta árið 2015. 
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AF VINNUSVÆÐI MJALLAR FRIGGJAR
Bæjarstjórinn og fulltrúar Sjálfstæðisflokks-
ins sátu hjá þegar greidd voru atkvæði um

bráðabirgðastarfsleyfi til klórframleiðslu. 
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Akranes:

Tekinn með
fíkniefni

LÖGREGLUMÁL Tveir menn voru
handteknir við Hvalfjarðargöngin
síðdegis í gær vegna gruns um að
þeir hefðu fíkniefni í fórum sín-
um. Samkvæmt upplýsingum frá
lögreglunni á Akranesi fannst lít-
ilræði af amfetamíni við leit á öðr-
um þeirra. 

Í framhaldinu var leitað á
heimili mannsins og fundust þar
nokkur grömm af hassi. Við yfir-
heyrslur viðurkenndi hann að
eiga efnin og viðurkenndi einnig
sölu á fíkniefnum undanfarna
mánuði. Málið er í rannsókn. - bs

FRÁ FUNDI FÉLAGS FRAMSÓKNARMANNA Í KÓPAVOGI Í GÆR
Alls mættu 250 manns á fundinn og var biðröð út úr dyrum í Menntaskólanum í Kópa-

vogi því fara þurfti yfir hvert nafn í skrám félagsins.

Á FUNDI FRAMSÓKNARMANNA  Í
REYKJAVÍK SUÐUR

Engar nýskráningar urðu fyrir fundinn í
Reykjavík, líkt og gerðist í Kópavogi.





SKOÐANAKÖNNUN Framsóknarmenn
myndu missa sjö þingmenn, yrði
kosið nú, samkvæmt nýrri skoð-
anakönnun Fréttablaðsins. Fylgi
framsóknarmanna hefur ekki
mælst þetta lítið í skoðanakönnun
Fréttablaðsins síðan í júní og júlí
á síðasta ári. Á öðrum tímum hef-
ur flokkurinn alltaf mælst með
fylgi yfir tíu prósentum.

Mikill munur er á fylgi flokks-
ins á landsbyggðinni og á höfuð-
borgarsvæðinu. Um 12,8 prósent
fólks á landsbyggðinni segjast
styðja Framsóknarflokkinn en
einungis 4,8 prósent á höfuðborg-
arsvæðinu. Þetta er mun meiri
munur en mældist í könnun blaðs-
ins í nóvember, þegar 14,8 prósent
fólks á landsbyggðinni sögðust
styðja Framsóknarflokkinn en
10,4 prósent fólks á höfuðborgar-
svæðinu.

Sjálfstæðisflokkurinn eykur
fylgi sitt nokkuð síðan í nóvember
á síðasta ári þegar fylgið mældist
með rétt rúm 30 prósent. Nú

segjast 35 prósent kjósenda
myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn
yrði boðað til kosninga í dag.
Flokkurinn hefur mun meiri
stuðning á höfuðborgarsvæðinu
en á landsbyggðinni og segjast
38,9 prósent íbúa á höfuðborgar-
svæðinu styðja Sjálfstæðisflokk-
inn en 29,1 prósent kjósenda á
landsbyggðinni. Samfylkingin
mælist aftur sá flokkur sem mest
hefur fylgið, en rúm 35,2 prósent

segjast myndu kjósa Samfylking-
una. Munurinn á milli fylgi Sjálf-
stæðisflokks og Samfylkingar er
þó óverulegur og ekki tölfræði-
lega marktækur. Samkvæmt
þessu myndu báðir flokkar fá 23
þingmenn. Fylgi Vinstri-grænna
hefur aðeins dalað frá síðustu
könnun blaðsins í nóvember, eða
úr 18,2 prósentum í 14,4 prósent.
Fylgi flokksins mælist þó meira
en í síðustu kosningum og myndi
flokkurinn bæta við sig fjórum
þingmönnum yrði kosið nú. Fylgi
Frjálslynda flokksins mælist nú
6,7 prósent, sem er aðeins minna
en í flokkurinn hlaut í kosningum,
en er um tvöfalt fylgi flokksins í
síðustu könnun blaðsins.

Hringt var í 800 manns 1. febr-
úar, sem skiptust jafnt milli kynja
og hlutfallslega eftir kjördæmum.
Spurt var: Hvaða lista myndir þú
kjósa yrði gengið til þingkosninga
nú? 56,1 prósent tók afstöðu til
spurningarinnar. 

svanborg@frettabladid.is
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Geir H. Haarde fjármálaráðherra:

Skattsvik verður að uppræta
ALÞINGI „Það er eðlilegt að einstak-
lingar og fyrirtæki nýti sér þær
leiðir sem löglegar eru til að lág-
marka skattgreiðslur sínar, en
skattsvik má ekki umbera. Skatt-
svik misbjóða réttlætiskennd fólks
og þau verður að uppræta.“ Þetta
sagði Geir H. Haarde fjármálaráð-
herra á Alþingi í gær er hann ræddi
um skýrslu starfshóps um umfang
skattsvika á Íslandi. Í skýrslunni,
sem birt var í desember, kom fram
að skattsvik á Íslandi nema allt að
35 milljörðum króna.

Jóhanna Sigurðardóttir, þing-
maður Samfylkingarinnar, benti á
að upphæðin væri stærri en sú
sem fer í að reka allt skólakerfið á

Íslandi, grunnskóla, framhalds-
skóla og háskóla.

Hún gagnrýndi fjármálaráð-
herra fyrir að koma ekki með
skýr svör við því hvaða aðgerða
grípa ætti til svo sporna mætti við
skattsvikum.

Geir sagði að í skýrslunni væru
margar góðar tillögur sem myndu
nýtast við þróun og úrbætur á
skattkerfinu. „Munu þær án efa

nýtast við þá
fjölbreytilegu
vinnu sem
fram fer í fjár-
málaráðuneyt-
inu á sviði
skattamála, við
tillögugerð í
lagasetningu, þróun skattfram-
kvæmdar og alþjóðastarf á sviði
skattamála,“ sagði hann. - sda

Framsókn myndi
missa sjö þingmenn
Fylgi Framsóknarflokksins dalar verulega samkvæmt nýrri skoðanakönnun

Fréttablaðsins. Fylgi Sjálfstæðisflokksins eykst frá síðustu könnun. Sjálfstæðis-
flokkurinn og Samfylkingin eru nú svo gott sem jafnstórir flokkar.

Vilja ekki slökkva:

Dregið fyrir
stjörnurnar

BORGARMÁL Borgaryfirvöld hafa
hafnað hugmynd menningar- og
ferðamálasviðs borgarinnar um
að slökkva tímabundið á götulýs-
ingu í Reykjavík.

Fjallað var um málið í borgar-
ráði í gær. Hugmynd menningar-
og ferðamálasviðs snerist um að
krydda mannlífið í höfuðborginni
og opna borgarbúum sýn til
stjörnuhiminsins með því að
slökkva á götulýsingu. Í bókun
borgarráðs er þakkað fyrir hug-
myndina en sagt að götuljós séu
öryggistæki og sjái borgarráð sér
ekki fært að svo stöddu að hrinda
hugmyndinni í framkvæmd. -th

Sjálfstæðisflokkurinn:

Getum gert
betur

SKOÐANAKÖNNUN „Ég er þeirrar
skoðunar að við sjálfstæðismenn
getum gert okkur vonir um betri
niðurstöðu en þessi skoðanakönn-
un gefur til kynna,“ segir Birgir
Ármannsson, þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins. „Stefna og verk
stjórnarinnar gefa fullt tilefni til
þess. Þegar fólk sér áhrif skatta-
lagabreytinganna mun fylgi
flokksins aukast. Þá mun fólk
finna það á eigin buddu að Sjálf-
stæðisflokkurinn er að hrinda í
framkvæmd þeim loforðum sem
gefin voru fyrir kosningar. Þessi
skoðanakönnun sýnir Sjálfstæðis-
flokkinn svolítið yfir kjörfylgi í
síðustu kosningum, en ég er á því
að flokkurinn eigi að geta og muni
gera betur þegar gengið verður
næst að kjörborðinu.“ - ss

Framsóknarflokkur:

Flokkurinn
réttir úr sér

SKOÐANAKÖNNUN „Flokkurinn hef-
ur legið nokkuð lágt í skoðana-
könnunum að undanförnu,“ segir
Magnús Stefánsson, varaformað-
ur þingflokks Framsóknarflokks-
ins. „Ég hef svo sem engar skýr-
ingar á því. Það er staðreynd að
meðan flokkurinn er í ríkisstjórn
er tiltölulega gott gengi á flestum
hlutum í þjóðfélaginu. Ég er sann-
færður um að flokkurinn muni
rétta úr sér. Það getur verið að
umfjöllunin að undanförnu, meðal
annars í Fréttablaðinu um innri
mál flokksins, hafi eitthvað að
segja, en ég get svo sem ekki
dæmt um það í sjálfu sér. Því er
ekki að neita að mér finnst fjöl-
miðlar hafa dregið upp einhverja
mynd um að það sé eitthvað að í
flokknum og ef almenningur trúir
því getur það haft einhver áhrif.“

-ss

Samfylkingin:

Ákall á
jafnaðarstjórn

SKOÐANAKÖNNUN „Þessi könnun
staðfestir góða stöðu flokksins, eins
og aðrar kannanir að undanförnu
hafa sýnt,“ segir Kristján L. Möller,
varaformaður þingflokks Samfylk-
ingarinnar. „Kjósendur meta störf
okkar og málflutning og málefna-
lega stjórnarandstöðu. Þetta sýnir
að hægri stjórn Halldórs og Davíðs
er þreytt og rúin trausti og fólk er
dauðþreytt á henni. Þetta er ákall
þjóðarinnar á stjórn jafnaðar-
manna.“ - ss

Vinstri-grænir:

Auka fylgið
SKOÐANAKÖNNUN „Það sem ég
staldra fyrst við er sú staðreynd
að samkvæmt þessari könnun
gæti stjórnarandstaðan myndað
ríkisstjórn með bærilegum meiri-
hluta ef þetta væru úrslit í kosn-
ingum,“ segir Ögmundur Jónas-
son, formaður þingflokks Vinstri-
grænna. „VG eykur samkvæmt
þessari könnun fylgi sitt frá síð-
ustu kosningum. En á hinn bóginn
dölum við heldur sé litið til síð-
ustu skoðanakönnunar Frétta-
blaðsins. En við látum það ekki slá
okkur út af laginu.“ ■

FYLGI STJÓRN-
MÁLAFLOKKANNA

Taflan sýnir þróun
fylgis stjórnmála-
flokkanna frá
kosningum 2003 
til dagsins í dag
samkvæmt
könnunum
Fréttablaðsins.
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FJÖLDI ÞINGMANNA
Í síðustu kosningum og samkvæmt 

könnun 1. febrúar 2005.

Skv. könnun 01.02.2005
Eftir kosningar 2003

GEIR H. HAARDE Á
ALÞINGI Í GÆR:

„Skattsvik misbjóða
réttlætiskennd fólks
og þau verður að

uppræta.“

ÁÆTLAÐAR TAPAÐAR SKATTTEKJUR RÍKIS OG SVEITARFÉ-
LAGA 2003 VEGNA SKATTSVIKA Í MILLJÖRÐUM KRÓNA:
Svört atvinnustarfsemi og aðrar vanframtaldar tekjur 18-24 
Bókhalds- og framtalssvik 4,5-6 
Skattsvik í gegnum erlend samskipti 3-4,5 

Samtals 25,5-34,5 

Guðjón A. Kristjánsson:

Ánægjuleg
tíðindi

SKOÐANAKÖNNUN „Við erum mjög
ánægð með það þegar við mælumst
vel í skoðanakönnunum og höfum
orðið vör við stuðning fólks við
okkar málefni,“ segir Guðjón Arn-
ar Kristjánsson, formaður Frjáls-
lynda flokksins, um niðurstöður
könnunarinnar. Flokkurinn bætir
lítillega við sig frá síðustu könnun
en er rétt undir kjörfylgi.“ - bs
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Banki allra landsmanna410 4000  |  landsbanki.is

Allir velkomnir

Stærra og öflugra útibú

Fjölskylduskemmtun á morgun kl. 13-16 
í útibúi Landsbankans Laugavegi 77
Í tilefni af endurnýjun og sameiningu útibúa Landsbankans í Lágmúla 9 
og að Laugavegi 77 efnum við til fjölskylduhátíðar á löngum laugardegi 
með vandaðri dagskrá.

- fagnaðu með okkur

 

• Birta og Bárður
 koma í heimsókn

• Ellen Kristjánsdóttir og KK
 flytja lög af diskinum Sálmar

• Nylon-flokkurinn syngur 
 nokkur lög og áritar póstkort

• Andlitsmálun fyrir börnin

• Veitingar í boði

• Allir leystir út með gjöfum



Skattsvik:

5 milljóna
króna sekt

DÓMSMÁL Fimmtugur maður hefur
verið dæmdur í fjögurra mánaða
fangelsi og til að greiða 5,1 millj-
ón króna í sekt vegna skattsvika
fyrirtækis sem hann var fram-
kvæmdastjóri hjá. Fyrirtækið hét
Pandíón og rak skemmtistaðinn
Club Vegas.

Hæstiréttur staðfesti þar með
dóm Héraðsdóms Reykjavíkur í
málinu. Fyrirtækið sem maðurinn
var framkvæmdastjóri hjá stóð
hvorki skil á virðisaukaskatti né
opinberum gjöldum. Maðurinn hélt
því fram fyrir dómi að hann hefði
ekki verið framkvæmdastjóri
fyrirtækisins en dómurinn taldi
sannað að hann hefði verið það. Í
sama máli hafði héraðsdómur áður
dæmt annan mann í fjögurra mán-
aða fangelsi og til að greiða sjö
milljóna króna sekt. - th
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Nær þrjátíu manns myrtir í fyrrinótt í nýrri árásarhrinu:

Listi al-Sistanis 
með yfirburði

ÍRAK, AP Sameinaða íraska banda-
lagið, kosningabandalagið sem
sjíaklerkurinn Ali al-Sistani kom
saman, er langstærsta hreyfingin
á íraska stjórnlagaþinginu sam-
kvæmt fyrstu tölum sem birtast
úr kosningunum um síðustu helgi.
Þó er rétt að taka fram að þar er
aðeins um hluta atkvæða að ræða,
úr sex af átján héruðum landsins.

Sameinaða íraska bandalagið
er þrefalt stærra en næststærsti
listinn, Íraski listinn undir for-
ystu Iyad Allawi. Bandalagið

fékk frá 25 prósentum og upp í
60 prósent í ríkjunum sex og
naut alls staðar mest fylgis. Þar
er þó ekki um endanlegar tölur
að ræða.

Vígamenn hafa hafið árásir af
auknum krafti á ný eftir að lítið
fór fyrir þeim fyrstu dagana eftir
kosningar. Aðfaranótt fimmtu-
dags létust 28 manns í nokkrum
árásum. Tólf þeirra sem létust
voru nýliðar í íraska hernum sem
voru skotnir til bana þar sem þeir
ferðuðust með rútu suður af

Kirkuk. Fimm lögreglumenn og
íraskur herforingi létust þegar
vígamenn gerðu bílalest fyrirsát

og fjórir íraskir starfsmenn
Bandaríkjahers létust í tveimur
árásum. ■

Fjórmenningarnir í Landssímamálinu:

Ákærðir fyrir stórfelld skattsvik
DÓMSMÁL Fjórmenningarnir sem
dæmdir voru fyrir þátt sinn í
Landssímamálinu á síðasta ári
hafa verið ákærðir fyrir umfangs-
mikil brot á skattalögum. Málið
sem tengist fjölbreyttum fyrir-
tækjarekstri félaganna var þing-
fest í Héraðsdómi Reykjavíkur í
gær. 

Kristján Ra. Kristjánsson, einn
fjórmenninganna, neitaði í gær
nánast öllum sakargiftum í ákæru
ríkislögreglustjóra en hún er sam-
tvinnuð ákæru á hendur Árna Þór
Vigfússyni, Sveinbirni Kristjáns-
syni og Ragnari Orra Benedikts-
syni, sem allir hlutu dóm í fjár-
dráttarmáli Landssímans. Félag-
arnir eru ákærðir fyrir að skila
ekki sköttum af rekstri Kaffi Le
ehf. að upphæð níu milljónir
króna. Kristján er auk þess
ákærður ásamt fyrrverandi fram-
kvæmdastjóra Japis fyrir að
standa ekki skil á rúmlega 22,5
milljónum króna. Kristján játar

að hafa ekki staðið skil á 19 millj-
ónum af rekstri Lífsstíls og Planet
Reykjavík ehf. Skuldin hafi þó
nánast verið greidd að fullu.
Ákæra á Árna Þór að upphæð
fimm milljónir bíður þar til lög-
fræðingur hans kemur til lands-

ins. Sveinbjörn játar brot sem á
hann eru borin en nefnir að fjár-
hæðin hafi verið greidd.

Heildarupphæð ákærunnar er
ríflega 47,5 milljónir króna. Öll
fyrirtækin sem um ræðir eru
gjaldþrota. - gag

Boðsferðir lækna á
fimmta hundrað

Íslenskir læknar fóru í 469 utanlandsferðir í boði lyfjafyrirtækja í fyrra. 
Þingmaður segir reglur skorta um slíkar boðsferðir. Forstjóri Landspítala

segir úrbætur hafa verið gerðar en ástæða sé til að vera á varðbergi. 
HEILBRIGÐISMÁL „Það er ótrúlegt að
opinberar stofnanir hafi ekki
fylgst með því hversu mikið
starfsmenn þeirra ferðast á
kostnað hagsmunaaðila,“ segir

Ásta R. Jóhannes-
dóttir alþingis-
maður um svar
hei lbrigðisráð-
herra við fyrir-
spurn hennar um
utanlandsferðir
lækna á kostnað
lyfjafyrirtækja.

Í svarinu kem-
ur fram að íslensk-
ir læknar fóru í
469 utanlandsferð-
ir sem lyfjafyrir-
tæki greiddu fyrir.

Þessar tölur byggja á könnun sem
Lyfjastofnun gerði á meðal lyfja-
fyrirtækja, en í svari heilbrigðis-
ráðherra segir að fæstar heilbrigð-
isstofnanir hefðu áreiðanlegar
upplýsingar um utanlandsferðir
lækna sem stofnunin hefði ekki
kostað. Aðeins fengust upplýsingar
um fjölda ferða, ekki hversu marg-
ir læknar fóru í þær. Þá er tekið
fram að þetta séu lágmarkstölur
þar sem könnunin var gerð fyrir

árslok og eitt lyfjafyrirtæki svar-
aði ekki fyrirspurninni. 

Ásta segir það umhugsunar-
vert hversu mikið sé um að lækn-
ar ferðist á vegum fyrirtækja.
„Það fer að meðaltali einn, ef ekki
tveir, á dag í slíkar ferðir á hverju
ári og maður hlýtur að velta því
fyrir sér hvort það sé eðlilegt. 

„Það verður að viðurkennast að
þar til nýlega höfum við ekki haft
áreiðanlega skráningu á þessu,“
segir Jóhannes M. Gunnarsson,
forstjóri Landspítala – háskóla-
sjúkrahúss. Læknar Landspítal-
ans fóru í 289 ferðir í boði lyfja-
fyrirtækja í fyrra, en rúmlega
fimm hundruð læknar starfa á
spítalanum. Jóhann bendir á að í

ágúst í fyrra hafi Landspítalinn
sett reglur um samskipti lækna og
söluaðila og fleiri reglur séu í far-
vatninu. „Það er viðhorf sumra
lækna að það komi vinnuveitand-
anum ekki við hvað þeir geri í sín-
um frítíma, en okkar skoðun er að
það sé ástæða til að vera á varð-
bergi gagnvart viðskiptamönnum
spítalans. Í smíðum eru reglur um
risnu starfsmanna spítalans, gjaf-
ir, kostun ferðalaga og ráðstefnu-
gjalda.“

Jóhannes segir að sér sé ekki
kunnugt um að formlegar reglur
um þessi mál séu í gildi á öðrum
heilbrigðisstofnunum en minnir á
samkomulag Læknafélags Íslands
og lyfjafyrirtækja sem sé í svip-
uðum anda og reglur Landspítal-
ans um samskipti lækna og sölu-
aðila.

bergsteinn@frettabladid.is

,,Það verð-
ur að viður-
kennast að
þar til ný-
lega höfum
við ekki
haft áreið-
anlega
skráningu á
þessu.

PÁFI Á BATAVEGI Heilsa Jóhannes-
ar Páls II páfa fer batnandi og
hann hefur ekki átt í vandræðum
með andardrátt eftir að hafa verið
lagður inn á sjúkrahús í Róm að
sögn Vatíkansins. Páfinn verður
nokkra daga enn á sjúkrahúsinu.

LEITA LANGT YFIR SKAMMT Banda-
rískir hermenn á herstöðinni í
Incrilik í Tyrklandi verða að fara
langar leiðir ætli þeir sér að
skemmta sér, matast eða versla
utan herstöðvarinnar. Yfirmenn
þeirra bönnuðu þeim að skipta við
skemmtistaði, veitingahús og búðir
í nágrenni herstöðvarinnar eftir að
sprengja fannst í nágrenninu.

MANNSKÆÐUR ELDSVOÐI Þrír lét-
ust þegar eldur braust út á fjórt-
ándu og fimmtándu hæð íbúða-
byggingar í Stevenage, norður af
London höfuðborg Bretlands. Einn
íbúi og tveir slökkviliðsmenn lét-
ust. Sjö til viðbótar voru lagðir inn
á sjúkrahús.

■ EVRÓPA

Fylgdist þú með Íslensku tón-
listarverðlaununum? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telur þú að skipt verði um formann
í Samfylkingunni á þessu ári?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

60,75%

39,25%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

Höfðabakka 1 - sími 587 50 70

Stór og fallegur 

humar
Risarækjurnar
eru komnar aftur!!

Opið laugardaga 10-14:30

BÚIÐ AÐ SÁRUM STÚLKU
Þessi stúlka var eitt sex barna sem særðust lítillega í sprengjuárás á bílalest Bandaríkja-

hers. Bandarískur hermaður bjó um sár hennar.

VIÐ UPPHAF ÞINGFESTINGAR Í GÆR
Vegna fjölda sakborninga í ákæru ríkislögreglustjóra og hóps áhorfenda sem stóðu í

réttarsalnum varð að færa þingfestingu málsins í stærri dómssal.
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UTANLANDSFERÐIR LÆKNA Á
KOSTNAÐ LYFJAFYRIRTÆKJA
ÁRIÐ 2004: 
Heildarfjöldi ferða: 469
Læknar frá LSH: 289
Læknar frá öðrum sjúkrahúsum: 51
Læknar á heilsugæslustöðvum: 85
Sérfræðilæknar á öðrum stöðum: 44 

ÁSTA R. JÓHANN-
ESDÓTTIR

JÓHANNES M.
GUNNARSSON

Í BOÐI LYFSALANS
Forstjóri Landspitalans segir að því miður hafi spítalinn ekki haldið utan
um upplýsingar um boðsferðir til lækna þar til nýlega en úrbætur hafa

verið gerðar. Ásta R. Jóhannesdóttir segir Íslendinga vera aftarlega á
merinni því hvarvetna á Vesturlöndum sé búið að setja viðeigandi reglur.



Gildir til 6. febrúar eða á meðan birgðir endast.

Svínakjöt á útsölu
-Gerðu góð kaup

Svínakótilettur

Snickers ís toppar 4 í pakka S.F.C. grillkjúklingur
-Fljótlegt að grípa með

Eitthvað fyrir alla

299kr/pk
Verð áður 599,-

TILBOÐ

779kr/kg
Verð áður 1.298,-

TILBOÐ

Nú færðu..
tilbúna baunasúpu 
beint úr kjötborðinu
sem þarf aðeins að hita!

Veldu uppáhalds
bitana þína beint
úr kjötborðinu

Meðan birgðir endast

Með hverjum poka
af SS saltkjöti 
færðu frían poka

af gulum 
baunum

20-40%afsláttur 

Gular baunir 500 gr/pk

SS
saltkjöt 
4 tegundir
valið, blandað,
hálsasneiðar og
lambarif

799kr/stk

Gott
verð

í Hagkaupum
Nýtt

Svínakjöts útsala
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Skjár einn má ekki nota enska þuli til að lýsa knattspyrnuleikjum:

Skrúfað niður í ensku þulunum
SJÓNVARP Útvarpsréttarnefnd
beinir því til Íslenska sjónvarps-
félagsins, sem rekur Skjá einn, að
hætta útsendingum á knatt-
spyrnuleikjum sem ekki fylgir tal
eða texti á íslensku. Magnús
Ragnarsson, framkvæmdastjóri
Skjás eins, segir að skrúfað verði
niður í ensku þulunum um helg-
ina. Óráðið sé hvað gert verði eft-
ir helgi.

Þorsteinn Gunnarsson, sem
starfar sem íþróttafréttamaður á
Stöð 2, kærði persónulega Skjá
einn til útvarpsréttarnefndar. Í
niðurstöðu sinni segir nefndin að
útsendingar á leikjunum með
ensku tali brjóti í bága við út-

varpslög. Í þeim sé skýrt kveðið á
um að efni á erlendu máli sem
sýnt sé á sjónvarpsstöð skuli
fylgja íslenskt tal eða texti. 

Magnús segir Íslenska sjón-
varpsfélagið geta farið með málið
fyrir dómstóla en enginn áhugi sé
fyrir því. Hann segist vera með
ný gögn í málinu sem hann ætli að
leggja fyrir útvarpsréttarnefnd í
næstu viku og þannig reyna að
sannfæra hana um að breyta af-
stöðu sinni. - th

Áhrifin geta orðið
veruleg á 50 árum

Vísindamenn hafa kortlagt hversu mikil áhrif loftslagsbreytingar kunna 
að hafa á lífríki jarðar. Ef miðað er við rannsóknir á hversu hratt loftslag 

hlýnar geta áhrifin orðið veruleg um miðja öldina.
LOFTSLAGSBREYTINGAR Loftlags-
breytingar geta verið farnar að
hafa veruleg áhrif á líf manna
um miðja öldina ef mið er tekið
af skýrslu sem Bill Hare, vís-
indamaður við Potsdamstofnun-
ina um loftslagsbreytingar,
kynnti á loftslagsráðstefnu í Ex-
eter. Þar dró hann saman niður-
stöður fjölda rannsókna um
hvaða áhrif hlýnun jarðar hefur
á lífríki og félagslegar aðstæður
við ákveðin stig hlýnunar.

Hare dró upp dökka mynd á
ráðstefnunni. Samkvæmt henni
þrengir að viðkvæmum svæðum
þegar hitastig jarðar er orðið
einni gráðu meira en það var að
meðaltali fyrir iðnbyltinguna.
Hlýni um tvær gráður verða
áhrifin veruleg hvort sem er á
dýralíf, gróðurfar eða aðstæður
fólks.

Útlit er fyrir að Afríka verði
verst fyrir barðinu á hlýnun
jarðar, sagði Hare. Heimsálfan
er í mikilli áhættu sama hvaða
áhrif loftslagsbreytinga eru
skoðuð. Hare sagði að vanþróuð
lönd ættu sérstaklega á hættu
að matvælaskortur og hung-
ursneyð ykjust verulega. Hann
sagði þróuð ríki betur stödd en
að þau gætu engan veginn talist
örugg gegn þessari þróun.

„Iðnríkin verða að hraða
verulega tilraunum sínum til að
draga úr útblæstri gróðurhúsa-
lofttegunda til að koma í veg
fyrir skaðlegar loftslagsbreyt-
ingar sem hafa mikil áhrif á
íbúa Afríku,“ sagði Anthony
Nyong, vísindamaður við Há-
skólann í Jos í Nígeríu. 

Hann varaði við því að lofts-
lagsbreytingar gætu leitt til
aukinnar hættu á flóðum og
þurrkum og þannig aukið hættu
á farsóttum.

brynjolfur@frettabladid.is

ALÞINGI Ungir sjálfstæðismenn
hvetja forseta Alþingis til að taka til
umræðu frumvarp er varðar sölu á
léttu áfengi í matvöruverslunum.

Í tilkynningu frá Sambandi
ungra sjálfstæðismanna, SUS, segir
að Guðlaugur Þór Þórðarson
hafi ásamt fjórtán þing-
mönnum úr Sjálfstæðis-
flokki, Samfylkingu, Fram-
sóknarflokki og Frjálslynda
flokknum lagt fram frum-
varp um að einkasala ÁTVR
á léttvíni og bjór verði af-
numin. Frumvarp af
þessu tagi hafi ítrekað
verið lagt fram á Alþingi
og SUS hafi ítrekað
ályktað að afnema beri

þessa einkasölu. Því sé skorað á for-
seta Alþingis að beita sér í málinu.

Guðlaugur Þór telur að stuðning-
ur við frumvarpið sé þverpólitískur
og aldurstengdur. Ungt fólk, sem
hafi búið erlendis, sé vant því

að geta keypt léttvín og bjór í versl-
unum og sjái ekki sömu hættu í því
og andstæðingar frumvarpsins.
Einkasala áfengis sé tímaskekkja
og í rauninni eigi hún sér bara stað
á höfuðborgarsvæðinu. Víðast úti á

landi séu verslanir
ÁTVR inni í öðr-
um verslunum.

- ghs

Frumvarp um afnám einkasölu áfengis:

Þverpólitísk samstaða

GUÐLAUGUR ÞÓR
ÞÓRÐARSON 
Guðlaugur alþingis-
maður fyrir framan
nokkrar vínflöskur.
Kannski verður í ná-
inni framtíð hægt að
kaupa svona vín í
matvöruverslunum á
Íslandi.

ENGIN ENSK LÝSING Leikirnir sem Skjár
einn ætlaði að sýna um helgina með
enskum þulum verða sendir út án lýsingar.

MATAST Í MALAVÍ
Loftslagsbreytingar geta leitt til þess að milljarðar einstaklinga standi frammi fyrir matar-

eða vatnsskorti samkvæmt nýrri skýrslu um áhrif loftslagsbreytinga.

Svona getur farið ef úttekt Hare á áhrifum
hlýnunar og áætlanir um hraða hlýnunar
reynist rétt.

Um 2030
Þrengir að einstökum vistkerfum.
Matarframleiðsla minnkar í sumum þró-
unarlöndum.
Vatnsskortur versnar í sumum þróunar-
löndum.

Um 2050
Mikil bráðnun Norðurskautsíshellunnar
ógnar ísbjörnum og rostungum.
Kóralrif kunna að deyja.
Tíðari skógareldar og skordýraplágur við
Miðjarðarhaf.
Ár í Bandaríkjunum verða of heitar fyrir
lax og silung.
Gróðurtegundum fækkar í Fynbos í Suður-
Afríku og háfjallahéruðum Evrópu og Asíu.
Skógar í Kína byrja að deyja.
Aukin hætta á útrýmingu viðkvæmra teg-
unda í Ástralíu, Mexíkó og Suður-Afríku.
Hungurvofan ógnar fleirum en áður.
Einn og hálfur milljarður manna stendur
frammi fyrir vatnsskorti.
Landsframleiðsla sumra þróunarríkja
minnkar umtalsvert.

Eftir 2050
Regnskógarnir við Amazonfljótið byrja að
deyja svo ekki verður aftur snúið.
Kóralrif eyðast um allan heim.
Alpaflóra í Evrópu, Ástralíu og á Nýja-Sjá-
landi hverfur.
Fjöldi gróðurtegunda verður útdauður.
Gróðursæld Karoo í Suður-Afríku verður
að auðn og bróðurpartur tegunda í Fyn-
bos hverfur.
Miklu mun fleiri eiga hungursneyð á
hættu, 5,5 milljarðar búa á svæðum þar
sem uppskera dregst mjög saman.
Þrír milljarðar eiga vatnsskort á hættu.

Eftir 2070
Norðurskautsíshellan hverfur.
Ísbirnir og rostungar deyja að líkindum út.
Vatnsskortur eykst.
Stór landsvæði henta ekki lengur til mat-
vælaframleiðslu.
Landsframleiðsla minnkar mikið á heims-
vísu.

Heimild: Áhrif eru samkvæmt skýrslu Bill
Hare. Tímasetningar eru fengnar úr frétt
The Independent og byggja á annarri
rannsókn.

HUGSANLEG ÁHRIF OG TÍMASETNINGAR
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ALÞINGI „Við leggjum áherslu á að
það sé engin leynd yfir þessum
málum því það ýtir bara undir
tortryggni almennings gagnvart
stjórnsýslunni,“ segir Jóhanna
Sigurðardóttir, þingmaður Sam-
fylkingarinnar, sem ásamt öðr-
um þingmönnum úr öllum flokk-
um stendur að frumvarpi sem
kveður á um að það verði gert
opinbert hverjir sitja í nefndum,
ráðum og stjórnum á vegum rík-
isins.

Jóhanna segir að hún hafi
spurst fyrir um nefndarlaun hjá
hinu opinbera og komist að því
að um háar upphæðir væri að
ræða. Seinna hafi fjölmiðlar ósk-

að eftir upplýsingum yfir hverjir
hafa setið í nefndum á vegum
hins opinbera en verið synjað á
þeim forsendum að það mætti
ekki upplýsa fjárhagsleg málefni
einstaklinga. Þetta pukur sé ekki
sæmandi heilbrigðri stjórnsýslu:
„Það er réttur almennings að vita
hversu miklu fé er varið til
nefndarstarfa á vegum hins op-
inbera og ég held að hann gangi
framar hagsmunum þeirra sem
sitja nefndunum,“ segir Jóhanna. 

Jóhanna segir að það sé breið-
ur stuðningur um þetta mál sem
geri það líklegra en ella til að
verða samþykkt. 

- bs

ÚR SLÁTURHÚSI
Afskurður af kjöti, sem flutt er á Japansmarkað og aðra staði, er fluttur til Rússlands.

LANDBÚNAÐUR Útflutningur ís-
lensks hrossakjöts til Rússlands
hefur aukist síðan fyrst var farið
að flytja kjöt þangað fyrir um
fjórum árum að sögn Erlends Á.
Garðarssonar, framkvæmda-
stjóra Kjötframleiðenda.

„Molar eru líka brauð,“ segir
Erlendur. „Við erum að flytja út
allan afskurðinn af því sem við
vinnum fyrir til dæmis Japans-
markað. Þetta eru til dæmis síð-
urnar sem eru ósöluhæfar víðast
hvar. Í staðinn fyrir að henda
þessu og borga tíu krónur á kílóið

fyrir það flytjum við þetta út og
fáum 40 krónur fyrir kílóið.“

Erlendur segir að kjötið sé flutt
til Pétursborgar með flutninga-
skipi. Nú sé svo komið að um átta-
tíu tonn séu flutt út á hverju ári. 

„Rússarnir kunna að meta
þessa vöru og eftirspurnin hefur
aukist. Megnið af þessu kjöti fer í
vinnslu þar sem unnar eru alls
konar pylsur og bjúgur úr því.
Hrossakjöt þykir mjög gott í slíka
vinnslu og er meðal annars notað í
ýmiss konar pylsur hérlendis.“

- th

Græðarar vilja fá starfsfrið
Græðarar vilja starfsfrið, segir formaður Bandalags íslenskra græðara. Stéttin er orðin fjölmenn hér á
landi og sífellt fleiri leita svokallaðra „óhefðbundinna“ lækninga. Frumvarp liggur fyrir Alþingi um

starfsemi græðara.
ATVINNUMÁL „Við viljum fyrst og
fremst fá frið til að starfa,“ sagði
Sigrún Sól Sólmundardóttir for-

maður Bandalags
íslenskra græð-
ara. Hún sagði að
græðarar vildu fá
v i ð u r k e n n i n g u
sem starfsstétt og
gætu fengið þau
aðföng og annað
sem þeir þyrftu
til síns starfs. Það
væri alltaf verið
að stöðva inn-
flutning á þeim,

meðal annars af hálfu Lyfja-
eftirlitsins.

Talsverð hreyfing
hefur verið á málefn-
um græðara, nú
síðast þegar
Jón Krist-

jánsson heilbrigðisráðherra lagði
fram á Alþingi frumvarp um
starfsemi þeirra. Markmið þess
er að stuðla að öryggi þeirra sem
leita eftir heilsutengdri þjónustu
græðara og verði í þeim tilgangi
komið á fót frjálsu skráningar-
kerfi fyrir græðara í umsjá
Bandalags íslenskra græðara.
Sjúkratryggingar muni ekki koma
til með að greiða eða taka þátt í
kostnaði einstaklinga sem leita
eftir heilsutengdri þjónustu

græðara, að því er fram kemur í
frumvarpinu. Það gerir ráð fyrir
lítilsháttar eftirliti með umsýslu
af hálfu landlæknis og heilbrigð-
isyfirvalda en kostnaður ríkis-
sjóðs vegna þeirrar vinnu er
óverulegur. Málið er nú statt í
heilbrigðis- og tryggingamála-

nefnd.
„Þarna er verið

að búa til lagara-
mma um þessar
„óhefðbundnu“
greinar en fram
til þessa hefur
hann ekki verið
til,“ sagði Sigrún
Sól. „Við fáum þó
ekki löggildingu,
heldur annars
konar viðurkenn-
ingu stjórnvalda,
að því er okkur
hefur verið tjáð.
Svo á eftir að
koma í ljós hvað

það þýðir. Við vitum að heilbrigð-
is- og tryggingamálaráðuneytið
verður okkar ráðuneyti. En nú
erum við í biðstöðu meðan málið
er í þingnefnd.

Sigrún Sól sagði að græðarar
vildu fyrst og fremst fá viður-
kenningu á því að þeir ynnu for-
varnarstarf. Óskastaðan væri að
þeir fengju aðstöðu inni á Reykja-
lundi, á heilsustofnuninni í Hvera-
gerði og á öðrum uppbyggingar-
stöðum, svo og á vinnustöðum.

„Við viljum starfsleyfi í raun-
inni,“ sagði Sigrún Sól og bætti
við að græðarar væru orðin fjöl-
menn stétt. Í bandalaginu væru
átta aðildarfélög með um 500 fé-
lagsmönnum, sem hefðu 2–5 ára
nám á bak við sitt starf. Þeir vildu
fyrst og fremst viðurkenningu á
því.

jss@frettabladid.is

Allsherjarnefnd:

Umsókn
frestað

ALÞINGI Umsókn Bobby Fischer
skákmeistara um íslenskan ríkis-
borgararétt var frestað í allsherj-
arnefnd Alþingis í gær.

Bjarni Benediktsson, formaður
nefndarinnar, segir að ekki liggi
fyrir með skýrum hætti að for-
sendur umsóknarinnar standist og
Fischer losni úr prísundinni í
Japan þó að hann fái íslenskan
ríkisborgararétt. Því hafi verið
ákveðið að kanna hvort hægt sé að
fá frekari upplýsingar svo heildar-
yfirsýn fáist yfir málið.

Fundur verður í allsherjarnefnd í
næstu viku og býst Bjarni við að þá
verði aftur fjallað um málið. - ghs

Tillaga þingsmanns:

Læknar fái
að auglýsa

HEILBRIGÐISMÁL Auglýsingabann í
heilbrigðisþjónustu verði afnumið
og læknar, tannlæknar og aðrar
heilbrigðisstéttir fái að auglýsa
þjónustu sína, segir í tillögu sem
lögð hefur verið fram á Alþingi.
Flutningsmaður hennar er Ágúst
Ólafur Ágústsson, alþingismaður
Samfylkingarinnar. 

Ágúst Ólafur kveðst telja að
með gildandi auglýsingabanni sé
komið í veg fyrir að almenningur
geti fengið
nauðsynlegar
upplýs ingar
um heilbrigð-
i s þ j ó n u s t u .
S j ú k l i n g a r
verða því að
treysta á um-
tal, ímynd og
orðróm þar að
lútandi. Al-
m e n n i n g u r
eigi oft fjölbreytilega valkosti
milli lækna og heilbrigðisstofn-
ana. Enn ríkari ástæður eru fyrir
því að afnema auglýsingabann hjá
tannlæknum þar sem þeir hafa
frjálsa gjaldskrá.

Auglýsingar um heilbrigðis-
þjónustu munu að sjálfsögðu vera
bundnar reglum samkeppnislaga
sem komi í veg fyrir rangar, ófull-
nægjandi eða villandi upplýsing-
ar. Siðareglur fagfélaga leggja
sömuleiðis ýmsar kröfur á sína fé-
lagsmenn. -jss

,,Í banda-
lagi græð-
ara eru átta
aðildar-
félög með
um 500 fé-
lagsmenn.

Íbúar flóðasvæðanna:

Geta þjáðst 
í mörg ár

TAÍLAND, AP Svo getur farið að níu
af hverjum tíu sem eiga um sárt
að binda af völdum flóðbylgjunn-
ar á annan í jólum þurfi að takast
á við sálræn eftirköst um mörg
ókomin ár.

Um 200 sérfræðingar í sálræn-
um áföllum eru samankomnir í
Bangkok til að fjalla um sálræn
áhrif hamfaranna á fólkið sem
lenti í þeim. Einn þeirra er Jon-
athan Davidson, yfirmaður kvíða-
og áfalladeildar Duke-háskóla í
Bandaríkjunum. „Við getum búist
við því að helmingur til 90 prósent
fólksins stríði við eftirköst og
þunglyndi í mörg ár ef fólkið fær
ekki aðstoð,“ sagði hann. ■

HJÓ HÖFUÐIÐ AF DÓTTURINNI
Karlmaður í Hong Kong myrti
sautján ára dóttur sína með því
að höggva höfuðið af henni með
exi eftir að þau höfðu rifist um
peninga. Maðurinn réðst einnig á
tvítugan son sinn, sá slapp lifandi
en sár. 

FLEIRI GLÆPAMENN Meðlimum
japönsku mafíunnar fjölgaði á
síðasta ári þrátt fyrir harða at-
lögu lögreglunnar. Lögreglan tel-
ur að nú séu meðlimir mafíunnar
87 þúsund talsins og hafi fjölgað
um 1.200 í fyrra. Þetta er níunda
árið í röð sem mafíósum fjölgar.

■ ASÍA

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

Jón Trausti Lúthersson liggur 
á hjarta- og lungnaskurðdeild:

Stunginn í hjartastað
er hann bjargaði lífi
einstæðrar móður Aukning í sölu kjöts til Rússlands:

Afgangshrossakjöt
flutt til Rússlands

ÁGÚST ÓLAFUR
ÁGÚSTSSON

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR
Segir rétt almennings á að vita hversu

miklu fé er varið til nefndarstarfa ganga
framar hagsmunum þeirra sem sitja í

nefndum.

Þingmenn allra flokka á Alþingi:

Burt með nefndapukrið

MARGAR GREINAR
Græðarar fást meðal

annars við nálastungu-
meðferðir, nudd, smá-
skammtalækningar og

svæðameðferðir.

FÉLÖG Á VEGUM GRÆÐARA:

Acupunktafélag Íslands
Cranio sacral félag Íslands
Höfuðbeina- og spjaldhryggjajafnarar
Félag íslenskra heilsunuddara
Félag lithimnufræðinga
Organon félag hómópata
Samband svæða- og viðbragðsfræðinga
Svæðameðferðarfélag Íslands

1Hver segist sáttur við olíuverð, þrátt
fyrir samráð?

2Hvað fékk Mugison mörg tónlistar-
verðlaun?

3Hvað er reiknað með að Íslendingar
borði margar bollur á mánudag?

SVÖRIN ERU Á BLS. 34

VEISTU SVARIÐ?



vernd ...
meiri

Öll eigum vi› fla› sameiginlegt a› vilja fá
meira af flví sem okkur finnst jákvætt í lífinu.
fiess vegna tryggjum vi› hjá Sjóvá a› vi›skiptavinir
okkar fái meira ef fleir eru í Stofni.

fiú fær› meiri vernd, flú fær› meiri frí›indi
og flú fær› meiri fljónustu ef flú ert í Stofni.

Stofn – fá›u meira

Tjónavakt   Vi›skiptavinir Sjóvá hafa a›gang a› tjónavakt allan sólarhringinn í síma 800 7112 ver›i fleir fyrir stórfelldu eignatjóni.

• 10% endurgrei›sla af i›gjöldum ef flú ert tjónlaus.

• Barnabílstólar til leigu e›a kaupa á sérlega gó›um kjörum.

• Frí flutningstrygging fyrir búsló› í flutningi innanlands.

• Allt a› 20% líftryggingarauki án endurgjalds.

• Sérlega hagstæ› kjör á bílalánum.

Auk hagstæ›ra kjara á i›gjöldum
standa flér til bo›a ‡mis önnur frí›indi:

Njóttu lífsins – áhyggjulaus

440 2000 • www.sjova.is
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800 7000 - siminn.is

hjá Símanum

GSM á

góðu verði

• Myndavél
• Litaskjár
• 3ja banda
• Útvarp
• 4 MB minni
• Dagbók o.fl.

• Myndavél
• Litaskjár
• Þyngd: 90 g
• Útvarp
• 3ja banda
• 1 MB minni
• Pólýtónar o.fl.
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Eingöngu fyrir GSM kort frá Símanum.

Nokia 6610i

1.980
Léttkaupsútborgun:

og 1.250 kr. á mán.
í 12 mán.

16.980 kr.

kr.

Verð aðeins:

Eingöngu fyrir GSM kort frá Símanum.

Nokia 3200

1.980
Léttkaupsútborgun:

og 1.000 kr. á mán.
í 12 mán.

13.980 kr.

kr.

Verð aðeins:

Áhrif tónlistar:

Djass gegn
svefnleysi

RANNSÓKN Fólk sem á erfitt með
svefn gæti gert margt vitlausara
en að hlusta á djass áður en það
fer að sofa. Samkvæmt nýrri taí-
vanskri rannsókn á fólk sem
hlustað hefur á djass í 45 mínútur
áður en það fer að sofa, auðveld-
ara með svefn en fólk sem hefur
ekki hlustað á djass eða hefur
hlustað á hraðari tónlist.

Vísindamenn fylgdust með 60
eldri borgurum sem áttu erfitt
með svefn. Fólkið sem byrjaði að
hlusta á djass eða aðra álíka ró-
lega tónlist áður en það fór að sofa
svaf mun betur í kjölfarið að því
er fram kemur á vef BBC. ■

Sænskur forstjóri:

Fékk frelsi
sitt á ný

SVÍÞJÓÐ, AP Fabian Bengtsson, for-
stjóri og erfingi sænska stórfyrir-
tækisins Siba, er laus úr haldi
mannræningja sem rændu honum
fyrir hálfum mánuði. Skokkari
fann Bengtsson þar sem hann lá í
garði í miðborg Gautaborgar.

Talsmenn sænsku lögreglunn-
ar segja að ekkert lausnargjald
hafi verið greitt fyrir lausn
Bengtsson. Fjölskylda hans, eig-
endur Siba, hafði lýst því yfir að
hún væri reiðubúin að greiða
lausnargjald til að tryggja að
Bengtsson sneri aftur heill á húfi.

Bengtsson er að sögn við góða
heilsu. ■

Skoskir þingmenn segja illa vegið að fyrrverandi konungi sínum:

Vilja uppreisn æru fyrir Makbeð
SKOTLAND Makbeð Skotakonungur
var alls ekki sá illvirki sem Willi-
am Shakespeare lýsti í leikriti
sínu og það er tími til kominn að
hann fái að njóta sannmælis segir
í þingsályktunartillögu sem tutt-
ugu þingmenn á skoska þinginu
hafa lagt fram. Þar leggja þeir til
að árið sem nú er hafið verði
kennt við Makbeð og að ímynd
hans verði bætt að því er The
Times greinir frá.

„Makbeð hefur hlotið slæma
umfjöllun vegna aðkomu
Shakespeare. Hann var að öllum
líkindum góður konungur og ætti
að fá sakaruppgjöf,“ hefur The
Times eftir Alex Johnstone, ein-

um þingmannanna sem vilja veita
Makbeð uppreisn æru.

Fyrirmyndin að Makbeð í leik-
riti Shakespeare er skoskur kon-
ungur sem fæddist árið 1005 og
ríkti frá 1040 til 1057. Hann mun
þó hafa átt lítið sameiginlegt með
Makbeð leikritsins. Í leikritinu
myrðir Makbeð hinn aldna, góð-
viljaða Duncan til að komast til
valda en í raunveruleikanum lést
hinn ungi konungur Duncan í or-
ustu þar sem Makbeð kann þó að
hafa átt hlut í máli. Makbeð tók við
konungsdæminu þar sem sonur
Duncan var of ungur til að gegna
embættinu og er sagður hafa kom-
ið á lögum og reglu í landi sem laut
engum lögum auk þess að hafa eflt
kristni í ríki sínu. ■

Í ATVINNULEIT
Fólk í atvinnuleit bíður á ráðningarstofu í

Duisborg í Þýskalandi.

Atvinnuástand:

Versta frá
stríðslokum

ÞÝSKALAND, AP Atvinnuleysi í
Þýskalandi hefur ekki verið meira
frá stríðslokum en það er nú og í
síðasta mánuði fór fjöldi atvinnu-
lausra Þjóðverja í fyrsta sinn yfir
fimm milljónir. Ástæðan er þó að
hluta til sú að breytt talning bætir
222 þúsund manns á atvinnuleys-
isskrá.

Atvinnulausum fjölgaði um
nær 600 þúsund milli mánaða, fór
úr 4,5 milljónum í rétt rúmar
fimm milljónir. Áður höfðu at-
vinnulausir mest verið 4,8 millj-
ónir eftir lok seinni heimsstyrj-
aldar, það var í janúar 1998 undir
lok valdaferils Helmut Kohl. Ger-
hard Schröder hét því að fækka
atvinnulausum í 3,5 milljónir en
hefur mistekist það. ■

Hýr hjónabönd:

Bæjarstjóri
fyrir rétt

BANDARÍKIN, AP Jason West, bæjar-
stjóri í New Paltz í New York ríki
í Bandaríkjunum, þarf að svara til
saka fyrir að hafa gefið saman
samkynhneigð pör. Samkvæmt
bandarískum lögum er einungis
heimilt að gefa saman karl og
konu en ekki einstaklinga af sama
kyni.

Máli á hendur West var vísað
frá þar sem dómari í því sagði
vafasamt að stjórnarskrá heimil-
aði bann við hjónaböndum sam-
kynhneigðra. Nú hefur annar
dómari komist að þeirri niður-
stöðu að málið snúist ekki um lög-
mæti bannsins heldur hvort West
hafi farið út fyrir valdsvið sitt. ■

Einhleypir Ítalir:

Flytja seint
að heiman

ÍTALÍA Meira en fjórði hver Ítali á
aldrinum 30 til 34 ára býr enn í for-
eldrahúsum. Mun fleiri karlmenn
en konur búa enn í foreldrahúsum
á þessum aldri, 18 prósent kvenna
eru enn í heimahúsum en 36,5 pró-
sent karlmanna búa enn á Hótel
mömmu samkvæmt útreikningum
hagstofunnar Eurispes.

Níu af hverjum tíu Ítölum á
aldrinum 20 til 24 ára búa enn í
foreldrahúsum, og hafði fjölgað
um tíu prósentustig á áratug. ■

MAKBEÐ Í ÍSLENSKU ÓPERUNNI
Hinn raunverulegi Makbeð féll í orustu,

ekki fyrir hendi MacDuff heldur Malcolms.
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Leitað að vopnum á
gestum de Palace

Enginn fer inn á
skemmtistaðinn de
Palace í miðbænum
nema undirgangast
vopnaleit. Hnífar hafa
fundist á gestum. Flestir
taka leitinni vel. Konur
reyna að smygla inn víni.
Gestir skemmtistaðarins de Palace
í Hafnarstræti í Reykjavík þurfa
að gangast undir vopnaleit áður en
þeim er hleypt inn á staðinn. „Ja,
Reykjavík er bara orðin svona,“
segir Einar Marteinsson eigandi
staðarins sem hann og kona hans,
Thalithya, opnuðu fyrir tæpu ári.
„Við leitum á öllum, bæði að vopn-
um og áfengi. Þetta er gert til að
halda gestum eins öruggum og
hægt er.“ Einar segir það gerast
annað slagið að vopn finnist á fólki.
„Það eru þá aðallega einhverjir

smáhnífar og annað smotterí.“
Hann rifjar líka upp að í sumar-
byrjun í fyrra hafi maður komist
inn sem svo kom í ljós að bar á sér
talsvert af vopnum. „Hann var
með öxi, tvo eða þrjá hnífa, dúka-
hníf og nokkur skrúfjárn. Hann
gerði nú ekkert af sér en við
hringdum í lögregluna og létum
fjarlægja hann,“ segir Einar og vill
ekki hugsa þá hugsun til enda ef
æði rynni á þannig búinn mann.
„Þetta vakti okkur til umhugsunar.
Þegar fólk fer út að skemmta sér
vill það ekki þurfa að spá í hvort
maðurinn sem stendur við hlið
þess geti hugsanlega verið vopnað-
ur,“ segir hann og nefnir hrylling-
inn sem varð á skemmtistaðnum A
Hansen í Hafnarfirði þar sem
maður veittist að öðrum með öxi.

Einar bendir á að vopnaleit tíðk-
ist á öllum stórhljómleikum sem
haldnir eru í Laugardalshöll og
öðrum slíkum húsum. Þá sé þetta
alsiða á klúbbum og danshúsum í

útlöndum. „Þar ganga gestir meira
að segja í gegnum málmleitarhlið
en það er kannski aðeins of mikið
af því góða hér.“ Auk vopnaleitar-
innar skemmta gestir de Palace
sér undir vökulum augum eftirlits-
myndavéla en slík tól eru víða á
skemmtistöðum á Íslandi.

Þeir sem sækja de Palace taka
því jafnan vel að á þeim sé leitað,
sérstaklega ef málin eru útskýrð.
„Þá finnst fólki þetta bara gott og
sniðugt.“ Karlar leita á körlum og
konur á konum. Karlar hafa borið
þá hnífa sem hafa fundist en að
sögn Einars reyna konur oft að
smygla inn áfengi, sem einnig er
illa séð. Og hvort tveggja er gert
upptækt. „Við erum ekki með fata-
hengi fyrir hnífa,“ segir Einar og
finnst miður að þurfa að vakta
gesti sína með þessum hætti. „Það
er rosalega leiðinlegt að segja það
en Reykjavík er orðin eins og lítil
stórborg.“

bjorn@frettabladid.is

SKOÐUN HEIMILISLÆKNIS 
KOSTAR 700 KRÓNUR

Börn, elli- og örorkulífeyrisþegar 
greiða 350.

HVAÐ KOSTAR ÞAÐ?

„Ekki hið minnsta,“ svarar Steinunn Birna
Ragnarsdóttir, píanóleikari, spurð hvort hún
sjái eftir að hafa sagt sig frá pólitískum
störfum R-listans fyrir næstum einu og
hálfu ári. „Ég tók mér það góðan tíma í að
taka ákvörðunina og hafði fyrir því svo góð-
ar ástæður að ég sé ekki eftir neinu. Þetta
var ekki hvatvís heldur yfirveguð ákvörðun
og maður sér síður eftir þeim.“ 
Steinunn Birna saknar þess ekki að vera
ekki lengur á pólitíska sviðinu en viður-
kennir að hún vilji breyta mörgu. Og margt
í menningarmálunum mætti fara betur. „Ég
er mjög kvíðin gagnvart ýmsu, til dæmis
framtíð tónlistarkennslu.“ Steinunn Birna
sér þó ljós í myrkrinu og nefnir Tónlistar-
þróunarsjóðinn sem menntamálaráðherra
stofnaði til og eins merkir hún ákveðna
hugarfarsbreytingu til tónlistarfólks og ann-
arra listamanna. „Það hefur alltaf verið litið

á tónlistarfólk og listafólk almennt sem
hinar mestu afætur en nú er að koma í ljós
að tónlist fylgja mikil verðmæti fyrir þjóðar-
búið og það mun hafa góð áhrif á fram-
þróunina. En því miður er ekki hægt að
segja það sama um stefnu borgarinnar,“
segir hún.
Meðal ástæðna þess að Steinunn Birna
sagði af sér voru áform borgaryfirvalda um
að heimila niðurrif Austurbæjarbíós við
Snorrabraut. Frá þeim áformum hefur verið
horfið og vitaskuld gleðst hún yfir því. „Þú
hefur ekki hugmynd um hvað ég er glöð,“
segir hún og hlær.
Steinunn Birna hefur í nægu að snúast í
tónlistinni en hún er í fremstu röð íslenskra
píanóleikara. „Eftir þessa reynslu segi ég;
það er betra að vera í eftirspurn en fram-
boði. Og meðan það er eftirspurn eftir mér
sem píanóleikara þá held ég mig við það.“

Eftirspurn betri en framboð
EFTIRMÁL – STEINUNN BIRNA HÆTTI Í PÓLITÍKINNI

„Mér finnst íslensku tónlistarverðlaunin
gott framtak fyrir íslenskt tónlistarlíf,“
segir Sindri Snær Jensson, gjaldkeri í
nemendafélagi Fjölbrautaskólans við
Ármúla.
„Mugison er mjög góður,“ segir Sindri
um fjögra flokka sigur tónlistarmanns-
ins á hátíðinni. „Ég á enga diska með
honum en hef heyrt lögin hans,“ segir
Sindri:
„Það er búið að hlaða fullt af lofi á
Mugison og hann er þessi feimni, hlé-
drægi gaur sem er í sviðsljósinu, sem
er skemmtilegt. Hann hefur mikla
hæfileika,“ segir Sindri sem var við
undirbúning söngvarakeppni nem-
endafélagsins í Austurbæ í gær. 
Sindri er þó ekki alveg viss um val á
söngvara ársinsins, en þann titil hlaut
Páll Rósinkrans: 
„Um hver jól gefur hann út tíu laga
disk með lögum sem hann „coverar“.
Páll er fínn söngvari en hann er kom-
inn svolítið út af sporinu. Það hefði
heldur átt að henda fimmtu verðlaun-
unum á Mugison.“
Sindri segir frábært að Hjálmar hafi
hlotið verðlaun fyrir rokkplötu ársins.
„Þeir eiga þetta fyllilega skilið þó skil-
greiningin sé skrítin. Ég hef hlustað á
diskinn þeirra sem er mjög góður.
Hvort sem þeir hafi hlotið verðlaun í
rokk eða reggae flokki þá hefðu þeir
átt það skilið.“
Sindri segist ekki fullkomlega sáttur við
val á hljómplötu ársins, en verðlaunin
komu í hlut Ellenar Kristjánsdóttur fyrir
Sálma: „Mamma hlustar mikið á þessa
plötu og sofnar út frá henni. Diskurinn
er mjög róandi en mér finnst þetta
ekki vera hljómplata ársins.“ Hann hafi
enga hugmynd um hvaða plötu hann
hafi heldur viljað sjá.

SINDRI SNÆR JENSSON

Mugison 
hlaðinn lofi

ÍSLENSKU TÓNLISTARVERÐLAUNIN

SJÓNARHÓLL

Aðalfundahrina stórfyrirtækjanna að hefjast:

Nordica vinsælast en menningin sækir á
Fimm af fyrirtækjunum fimmtán
sem mynda úrvalsvísitölu Kaup-
hallarinnar halda aðalfundi sína
þetta árið á Nordica hótelinu. Þrjú
kjósa Grand hótel, eitt Hótel Sögu,

fjögur halda á vit

menningarinnar og funda í söfnum
og listasölum og tvö fyrirtæki
halda sinn fund í eigin húsnæði. 

Níu fyrirtæki halda sína aðal-
fundi í salarkynnum hótela. At-
orka, Flugleiðir, Íslandsbanki,
Landsbankinn og Straumur stefna

hluthöfum sínum í sali Nordica
hótelsins við Suðurlands-
braut. Þar þykir aðstaða
góð enda hótelið nýlegt
og búnaður líka. Burðar-
ás, Kögun og Össur
verða hins vegar á
Grand hóteli við Sigtún
og halda þar í hefðir.
OgVodafone fer svo í

Vesturbæinn, á Hótel Sögu.
Menningarsetur ýmisskonar

eru vinsælir staðir til aðalfunda-
starfa og velja fjögur fyrirtækj-
anna fimmtán að halda sína fundi á
slíkum bæjum. Actavis verður í
Listasafni Íslands og fer ágætlega
á því þar sem fyrirtækið er helsti
stuðningsaðili safnsins. Aðalfund-
ur Bakkavarar verður að öllum lík-
indum í Þjóðminjasafninu, KB
banki heldur sinn fund í Salnum í
Kópavogi og Samherji í Ketilhús-
inu á Akureyri. 

Marel og Medcare Flaga halda
hins vegar sína fundi í höfuðstöðv-
um sínum, Marel í Austurhrauni í

Garðabæ og Medcare Flaga í Síðu-
múlanum í Reykjavík.

Aðalfundir eru jafnan afar
formlegar samkomur og sjaldnast
miklir átakafundir. Gestir mæta í
sínu fínasta pússi, fá ársskýrsluna
í hendur og hlýða á helstu stjórn-
endur útlista afkomu síðasta árs og
framtíðarstefnu fyrir-
tækisins.     -bþs

Arndal
Árdal
Barðdal
Bergdal
Blöndal
Breiðdal
Bryndal
Eydal
Fossdal
Geirdal
Gröndal

Hafdal
Haukdal
Heiðdal
Hraundal
Hvanndal
Kaldal
Laxdal
Laufdal
Laugdal
Líndal
Mýrdal

Nordal
Reykdal
Reyndal
Skjóldal
Snædal
Stardal
Steindal
Vatnsdal

MEÐAL DALA Í NÖFNUM FÓLKS

Mannanöfn:

Yfir þrjátíu
dalir í síma-

skránni
Fjöldi landsmanna er kenndur við
dali af ýmsu tagi og er það líkast
til algengasta ending íslenskra
ættarnafna. Lausleg athugun leið-
ir í ljós að Blöndal nafnið sé al-
gengast og skipta þeir hundruðum
sem það bera. Nóg er að líta til
svokallaðs þjóðþekkts fólks til að
sjá hve algengt Blöndals-nafnið
er. Koma þar þingmennirnir Hall-
dór og Pétur upp í hugann, tónlist-
arsystkinin Magga Stína og Sölvi
og fjölmiðlafólkið Auðunn og
Margrét.

Bryndal og Steindal eru svo á
hinum enda kortsins, örfáir bera
þessi nöfn. Einstaka Íslendingur
ber svo bara Dal og er þar rithöf-
undurinn Gunnar hvað þekktast-
ur.

Ættarnöfn eru annars fátíð hér
á landi, langflestir Íslendingar
kenna sig við föður sinn. 

Fyrir um tvö hundruð árum fór
að bera verulega á upptöku ættar-
nafna og komst í raun í tísku. Fór
það fyrir brjóstið á mörgum og
meðal annars var reynt að hindra
ættarnafnaæðið með lögum. Í dag
er heimilt að taka upp ættarnafn
að því gefnu að hefð sé fyrir í
landinu. Upptaka nýrra ættar-
nafna er á hinn bóginn ólögmæt.

- bþs
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EINAR MARTEINSSON
VEITINGAMAÐUR

„Við leitum á öllum, bæði
að vopnum og áfengi. Þetta

er gert til að halda gestum
eins öruggum og hægt er.“

SNJÓKASTALAKEPPNI
Slóvenar reyndu með sér í snjókastalakeppni

á dögunum. 103 lið tóku þátt í keppninni
sem haldin var þrettánda árið í röð.
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Innanflokksátök miðjuflokkanna í
íslenskum stjórnmálum eru nú
komin á slíkt flug að þau skyggja
algerlega á önnur pólitísk átök í
landinu. Er nú svo komið, að næst
því að vera framsóknarmaður í
Kópavogi er það heppilegast fyrir
pólitíska átakafíkla að gerast liðs-
maður í Samfylkingunni. Slags-
mál um formennsku og forustu í
stjórnmálaflokkunum tekur
vissulega á sig ólíkar myndir eftir
því hverjir eiga í hlut, og ef til vill
má segja að þessi átök endur-
spegli þá pólitísku menningu, sem
varðveitt er í ólíkum flokkum. 

Því kemur það í raun ekki á
óvart að þegar menn ræða um
hugsanlega aðför að Guðna
Ágústssyni varaformanni Fram-
sóknarflokksins og fleirum, að þá
skuli sú baráttan taka á sig ýmis
einkenni eða minni úr fornsögun-
um. Uppistandið og átökin í Kópa-
vogi er til marks um þennan eig-
inleika. Þar snýst liðssafnaðurinn,
að sagt er, m.a. um langtímafram-
gang þeirra bræðra Páls og Árna
Magnússona og hafa bæði þeir og
andstæðingar þeirra staðið í því
að safna liði á bæjum vítt um
sveitir rétt eins og fornkappar og
sjálfstæðir bændur gerðu á þjóð-
veldisöld. Og Kópavogskaflinn í
höfðingjaslag flokksins bendir
raunar til að framsóknarmenn séu
að skrifa sína eigin Njálu, því eig-
inkonur höfðingjanna leika lykil-
hlutverk í framvindu sögunnar.
Þær fyrtast við ef þær njóta ekki
þeirrar stöðu sem þær telja sér
sæma. Þær vilja engar hornkerl-
ingar vera og una því illa að vera
sagðar viljalaus verkfæri í hönd-
um húsbænda sinna. Hvassastar
eru þær þó gagnvart öðrum kon-
um í flokknum og hugsanlega
kemur að því að þær láta vega
pólitíska húskarla eða stela mat-
arbirgðum – hver veit? 

Samfylkingarmegin hins vegar
hafa átökin tekið á sig nokkuð
aðra mynd. Þar hafa bæði formað-
urinn og varaformaðurinn reynt
að halda umræðunni á kurteisis-
legum nótum og stundum tekist

það. Átökin eru þó engu minni en
hjá framsóknarmönnum í Kópa-
vogi þó þau séu ekki alltaf sýni-
leg. Herferðir fylkinga Ingibjarg-
ar Sólrúnar og Össurar um að
greiða atkvæði í netkönnunum
eru meðal þess sem verið hefur í
gangi auk annarra klassískra
meðala í slag sem þessum. Stóra
bomban féll þó hér í Fréttablaðinu
í gær þegar niðurstöður skoðana-
könnunar, sem sýnir yfirburða-
stöðu Ingibjargar Sólrúnar í þess-
um slag, voru birtar. Þegar þessar
línur eru skrifaðar hafa ekki kom-
ið fram nein opinber viðbrögð frá
stuðningsmönnum Össurar við
þessum niðurstöðum, en líklegt er
að þeim sé ekki skemmt. Könnun
sem þessi hefur gríðarlega skoð-
anamótandi áhrif og styrkir mjög
verulega vígstöðu Ingibjargar
Sólrúnar, sem þess foringjaefnis
sem „fólkið vill sjá“. Könnunin
setur þessari baráttu líka ákveð-
inn ramma þar sem Össur er litli
aðilinn og þarf að sækja á, en
Ingibjörg Sólrún kemur út eins og
prinsessan sem fólkið vill, en er
um stundarsakir hneppt í álög

embættisleysis – hún er fjalla-
svanurinn með klippta vængi.
Þetta er hinn pólitíski veruleiki
þrátt fyrir að könnunin hafi alls
ekkert snúist um það hvaða for-
ingja „fólkið vill sjá“. Könnunin
snerist um það hvort þeirra Öss-
urar eða Ingibjargar fólk taldi lík-
legra til að vinna. Það var ekkert
spurt um hvor frambjóðandinn
það vildi að ynni. Ólíklegt er þó að
í umræðunni verði gerður mikill
greinarmunur á þessu tvennu og
eflaust gerir Össur sjálfur sér
manna best grein fyrir því. En
það er fleira sem Össur getur
bent á varðandi þessa uppstill-
ingu. Auk þess að draga fram
hvað nákvæmlega var verið að
spyrja um, þá skiptir það miklu
máli fyrir Össur að þeir sem tóku
þátt í könnuninni eru ekki endi-
lega flokksbundnir Samfylkingar-
menn. Könnunin endurspeglar
með öðrum orðum sjónarmið mun
víðari hóps heldur en mun taka
þátt í sjálfu formannskjörinu.
Kjósendur Samfylkingarinnar
eru ekki endilega flokksbundnir
og almennt virðast menn sam-
mála um að kjörþokki Össurar
aukist því innar í flokksmaskín-
una en komið er. Það þarf því ekki
að vera öll nótt úti enn fyrir Öss-
ur. En þessi staða kallar á mjög
skapandi taflmennsku af hans
hálfu ef hann á að eiga séns á
sama tíma og Ingibjörg Sólrún er
komin með pálmann í hendurnar.
Gamli orðtaksleppurinn um að
vika sé langur tími í stjórnmálum
á þó svo sannarlega við í þessari
glímu, hvað þá fjórir mánuðir. 

Það eru ekki miklar líkur til
þess að á meðan borgarastyrjald-
ir af þessu tagi geisa innan flokk-
anna muni pólitísk átök um hug-
myndafræði og ólíkar stjórnmála-
stefnur ólíkra flokka ná sér á
strik. Þegar síðan bætist við
flokksþing Framsóknar og for-
mannskjör Samfylkingar og
Landsfundur Sjálfstæðisflokksins
í haust, þá er ljóst að þetta ástand
mun einkenna stjórnmálin lung-
ann úr árinu. ■

U m síðustu helgi birtist hér í Fréttablaðinu athyglisverð
grein eftir Kára Stefánsson, forstjóra Íslenskrar erfða-
greiningar. Greinin var nokkurs konar ritdómur um ára-

mótaannál sem Hallgrímur Helgason rithöfundur skrifaði fyrir
Fréttablaðið um helstu atburði síðasta árs þar sem Davíð Oddsson
og fjölmiðlamálið komu meðal annars mjög við sögu. Fannst Kára
lítill sómi að annál Hallgríms og færði ýmis rök fyrir þeirri skoð-
un sinni. 

Grein Kára var um margt bráðskemmtilegt innlegg í umræðu
dagsins, sérstaklega þegar haft er á bak við eyrað að hann er í
þeirri óvenjulegu stöðu að teljast til eins af einkavinum Davíðs
Oddssonar en að hafa jafnframt tekið þá ákvörðun á sínum tíma að
kaupa hlut í fjölmiðlafyrirtæki sem þessi sami vinur hefur lengi
haft á opinbera andúð. Nú er Kári að vísu ekki lengur hluthafi í
fyrirtækinu sem gefur út Fréttablaðið og rekur Stöð 2, en hann var
í hluthafahópnum þegar átökin um fjölmiðlafrumvarp Davíðs
Oddssonar stóðu sem hæst á síðasta ári. Og um þau hatrömmu átök
hafði Kári þetta að segja í grein sinni:

„Það er svo önnur spurning hvers vegna fjölmiðlafrumvarpið
var svona óvinsælt. Ein ástæðan er vafalaust sú að frumvarpið var
meingallað, önnur að Davíð rak málið af óbilgirni og smekkleysi og
sú þriðja sem vegur ekki minnst er sá linnulausi áróður sem
ákveðnir fjölmiðlar ráku gegn frumvarpinu. Þetta var áróður af
því magni og þunga að hann hefði sjálfsagt nægt til að breyta fjalli
og er í sjálfu sér ástæða þess að sett séu lög um fjölmiðla á Íslandi
í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að þeir beygli heimsmynd þjóð-
arinnar til þess að þjóna þröngum hagsmunum fárra.“

Það eru vonbrigði að Kári Stefánsson setji á prent viðlíka full-
yrðingar og koma fram í þriðja lið þessarar tilvitnunar og full
ástæða til þess að rísa upp til varnar íslenskum blaðamönnum. Með
því að segja að þörf sé á lögum um fjölmiðla svo þeir geti ekki þjón-
að „þröngum hagsmunum fárra“ lætur Kári liggja að því að íslensk
blaðamannastétt meti meira hagsmuni þeirra sem eiga fjölmiðlana
en eigin prinsipp. Þetta er gróf móðgun sem ekki er hægt að sitja
þegjandi undir. 

En þetta er svo sem ekki ný skoðun sem birtist í orðum Kára.
Ýmsir stjórnmálamenn hafa lengi haldið álíka málflutningi á lofti.
Stjórnmálamönnunum er hins vegar ákveðin vorkunn þar sem þeir
falla í þá gryfju að halda að vinnuumhverfið á fjölmiðlum sé eins
og þeirra þar sem þeir mega eiga von á að þurfa að kyngja eigin
sannfæringu þegar hún rekst á flokkslínuna, eða eiga ella yfir
höfði sér andúð flokksfélaganna eða jafnvel útskúfun. 

Kæri Kári, ég get fullyrt að íslenskir blaðamenn eru almennt
sjálfstæðari en íslenskir þingmenn sem virðast sumir hverjir ekki
víla fyrir sér að styðja mál sér þvert um geð til þess að geta spilað
með sínu liði. Ekki ætla okkur blaðamönnum slíkt. ■
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SJÓNARMIÐ
JÓN KALDAL

Um fjölmiðla, þingmenn og sjálfstæðar skoðanir.

Til varnar
blaðamönnum

FRÁ DEGI TIL DAGS

Með því að segja að þörf sé á lögum um fjölmiðla 
svo þeir geti ekki þjónað „þröngum hagsmunum

fárra“ lætur Kári liggja að því að íslensk blaðamannastétt
meti meira hagsmuni þeirra sem eiga fjölmiðlana en eigin
prinsipp. Þetta er gróf móðgun sem ekki er hægt að sitja
þegjandi undir.

,, Í DAG
ÁTÖK Í SAMFYLKINGU 
OG FRAMSÓKN

BIRGIR 
GUÐMUNDSSON

Það eru ekki miklar
líkur til þess að á

meðan borgarastyrjaldir af
þessu tagi geisa innan
flokkanna muni pólitísk
átök um hugmyndafræði og
ólíkar stjórnmálastefnur
ólíkra flokka ná sér á strik.

,,

Tímabil innanflokksátaka

Heilbrigðar auglýsingar
Lögð hefur verið fram tillaga á Alþingi
um að auglýsingar lækna, tannlækna og
annarra heilbrigðisstétta sem og auglýs-
ingar heilbrigðisstofnana verði heimilað-
ar. Flutningsmaður er Ágúst Ólafur
Ágústsson alþingismaður Samfylkingar-
innar. Samkvæmt gildandi lögum er öll-
um heilbrigðisstéttum og -stofnunum
óheimilt að auglýsa starfsemi sína. Telur

Ágúst að þetta komi í veg fyrir að
almenningur geti fengið nauð-
synlegar upplýsingar um heil-
brigðisþjónustu. Sjúklingar
verði að treysta á umtal,

ímynd og orðróm
þegar þeir velji

sér heilbrigðis-
þjónustu. Al-

menningur eigi þess oft kost að velja á
milli lækna og heilbrigðisstofnana sem
keppa um þjónustu og aðstöðu fyrir al-
menning þrátt fyrir að í flestum tilvikum
sé það ríkið sem greiðir fyrir þjónustuna.
Enn ríkari ástæður telur Ágúst fyrir því
að afnema auglýsingabann hjá tann-
læknum þar sem þeir hafi frjálsa gjald-
skrá. „Á sínum tíma var auglýsingabann
talið nauðsynlegt vegna fámennis í land-
inu og kunningsskapar og talið halda
uppi aga innan stéttarinnar. Flutnings-
maður telur að þessi rök eigi ekki við í
dag, hafi þau einhvern tímann átt við.
Núverandi auglýsingabann sé sömuleið-
is erfitt og flókið í framkvæmd.“

Klippið hér...
Ólíklegt er að aðrir en allra athugulustu

lesendur Fréttablaðsins hafi tekið eftir
smáletursorðsendingu sem fylgdi opnu-
auglýsingu frá flugfélaginu Iceland Ex-
press sem birt var í gær í tilefni þess að
nú er að hefjast beint flug félagsins til
Frankfurt í Þýskalandi. Efst vinstra megin
á 16. síðu í blaðinu stóð „Kappsamir
starfsmenn Icelandair klippið hér“. Var
auglýsingin öll römmuð inn með skær-
um og punktalínum til leiðbeiningar.
Þetta er greinilega sneið til Flugleiða en
mikla athygli vakti á dögunum þegar
fréttist af því að starfsmenn félagsins á
ferðakynningu á Spáni hefðu klippt aug-
lýsingu frá Iceland Express út úr opin-
berum landkynningarbæklingi Ferða-
málaráðs sem þar var dreift. Rétt er að
geta þess að Flugleiðir hafa beðist af-
sökunar á atvikinu.

gm@frettabladid.is
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„Já, þetta eru gríðarleg tímamót,“
sagði Þorsteinn Guðmundsson
leikari og hló þegar hann var í gær
minntur á afmælisdaginn. „Þetta
er mikilvægur tími í lífi hvers
manns,“ bætti hann við og kvaðst,
í tilefni tímamótanna, fús til að
upplýsa lesendur um hvað hann
væri að bardúsa þessa dagana. 

„Ég er í ýmsum verkefnum. Ég
starfa á auglýsingastofunni NM,
sem áður hét Nonni og Manni, og
svo er ég að skrifa bíómynd á
morgnana með vini mínum. Nú,
svo fer ég á kvöldin, skemmti fólki
og held uppi fjöri. Þess á milli ligg
ég bara meðvitundarlaus.“ 

Þorsteinn vildi stíga varlega til
jarðar í umtali um kvikmyndina
sem hann vinnur að, en upplýsti þó
að hann ynni í félagi við Róbert
Douglas kvikmyndaleikstjóra að
fyrsta uppkasti að handriti nýrrar
myndar. „Ég get lítið sagt um það
annað en myndin verður gaman-
mynd og skemmtileg sem slík.
Kannski verður hún að raunveru-
leika, en oft er það nú þannig að
maður eyðir miklum tíma í verk-
efni sem ekkert verður svo úr.
Þannig að það er nú svolítið happ-
drætti.“

Þá segist Þorsteinn gera mis-
mikið af því að troða upp sem
uppistandari. „Maður fer í fyrir-
tæki, skóla og svoleiðis, svona eft-
ir því sem maður nennir. Maður
reynir að hafa þetta passlega mik-
ið, bæði til að hafa gaman af því

sjálfur og svo er þetta jú lítið land
og ekki hægt að blóðmjólka fólk.“
Hann segist hafa mismikið fyrir
því að koma fólki til að hlæja, það
fari eftir hópnum sem verið er að
skemmta. Óþægilegra segir hann
vera að lenda í að hlegið sé að hon-
um þar sem hann er alls ekki að
reyna að vera fyndinn. „Það kom
fyrir um daginn á vídeóleigunni.

Ég hélt að maðurinn væri með
astma. Hann var alltaf að snúa sér
undan og taka andköf þar sem ég
stóð og ætlaði að kaupa bland í
poka fyrir fjölskylduna. Það gekk
hins vegar frekar illa,“ sagði Þor-
steinn, en bætti við að alla jafna
félli hann nú samt nokkuð auðveld-
lega inn í fjöldann. „Það er mér nú
svona eðlislægara.“ ■
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Wladziu Valentino Liberace (1919-1987)
lést þennan dag.

Uppskar hlátur í sjoppunni
TÍMAMÓT: 38 ÁRA MEÐ HANDRIT Í SMÍÐUM

„Fólk getur fengið annaðhvort
upprisuna eða Liberace, ekki bæði.“ 

- Skemmtikrafturinn Liberace sem þekktur var fyrir glys og skart var mennt-
aður í klassískum píanóleik. Hann skipti svo yfir í popp og var vinsæll í

sjónvarpi í Bandaríkjunum á sjötta áratugnum. Síðari hluta ferilsins
skemmti hann í Las Vegas. Sambýlismaður Liberaces lögsótti hann árið
1982 og fór fram á framfærslueyri, en málinu var vísað frá þegar sættir
náðust. Liberace, sem lést úr alnæmi, neitaði því ávallt að vera hommi.

timamot@frettabladid.is

FÆDDUST ÞENNAN DAG

1871 Friedrich Ebert, forseti Þýskalands

1881 Fernand Leger, listmálari

1902 Charles A. Lindbergh,
flugfrömuður

1947 Dan Quayle, 44. varaforseti
Bandaríkjanna

1948 Alice Cooper, rokkari

1962 Clint Black, sveitasöngvari

1973 Oscar De La Hoya,
hnefaleikakappi

1975 Natalie Imbruglia, söng-
kona

LEIKARINN VIÐ HÖFÐA Þorsteinn Guðmundsson á afmæli í dag og er 38 ára.

Þennan dag árið 1961 hófu sam-
tökin MPLA frelsisbaráttu í Afríku-
ríkinu Angóla, sem þá var stjórnað
af Portúgal. MPLA stendur fyrir
Movimento Popular de Libertacao
de Angola, eða Alþýðusamtök um
frelsun Angóla, en þau voru stofn-
uð árið 1956.
Þegar Angóla hlaut sjálfstæði árið
1975 hófst mikil valdabárátta í
landinu og út braust borgarastyrj-
öld þar sem helst tókust á MPLA
og Unita-hreyfingin. Í landinu geis-
aði borgarastyrjöld með hléum um
áratuga skeið, í raun allt til hausts-
ins 2002 þegar Jonas Savimbi,
stofnandi Unita, lést í skotbardaga
við stjórnarherinn. 

Unita-hreyfingin naut framan af
stuðnings stjórnar Suður-Afríku í
valdatíð hvíta minnihlutans og
einnig Bandaríkjanna, meðan
MPLA naut stuðnings Kúbu. Bæði
Kúba og Suður-Afríka sendu herlið
til að berjast með sínu fólki en
MPLA náði fljótlega yfirhöndinni.
Árið 1988 náðu Kúba og Suður-
Afríka samkomulagi um að draga
herlið sín frá Angóla. Kúba studdi
við bakið á MPLA fyrir þær sakir að
samtökin byggðu á þeim tíma á
marx-lenínískri hugmyndafræði, en
svo virðist sem Bandaríkin hafi fylkt
sér með Unita og hvíta minnihlut-
anum í Suður-Afríku til að vera á
öndverðum meiði við Kúbu. Talið

er að allt að ein og hálf milljón hafi
látist í borgarastyrjöldinni í Angóla
og fjórar milljónir þurft að flýja
heimili sín. Kosningar í Angóla
verða næst haldnar árið 2006.

4. FEBRÚAR 1961 Afríkuríkið
Angóla var um áratuga skeið plagað
af borgarastyrjöld og margir íbúarnir
búa við sára fátækt.

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 

1783 Bretland lýsir yfir að látið
skuli af hernaði gegn fyrr-
verandi nýlendu landsins,
Bandaríkjum Norður-Amer-
íku.

1938 Hitler tekur við ráðherra-
embætti stríðsmála í
Þýskalandi og útnefnir
Joachim von Ribbentrop
utanríkisráðherra.

1898 Hér eru staðfest lög um
„aðgreining holdsveikra frá
öðrum mönnum“ og flutn-
ing á spítala.

1947 Ríkisstjórn Stefáns Jóhanns
Stefánssonar tekur við
völdum. Hún sat í tæp þrjú
ár.

1968 Fárviðri gengur yfir Vest-
firði. Heiðrún II frá Bolung-
arvík fórst með sex mönn-
um. Nítján farast með
breskum togara, einn
kemst af eftir hrakningar.

MPLA hóf frelsisbaráttu í Angóla

Okkar kæra

Sigurbjörg Guðjónsdóttir
lést að Sólvangi, Hafnarfirði, 
laugardaginn 29. jan. sl.

Hún verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju, 
föstudaginn 4. feb. kl. 13.00.

Guðrún Bjarnadóttir, Geir Þórólfsson,
Bjarni Þór Sigurðsson,
Helga Guðjónsdóttir.

Elskulegur faðir okkar,
Viggó Emil Magnússon
slökkviliðsmaður og húsasmiðameistari,
Heiðarási 4, 

lést á heimili sínu mánudaginn 24. janúar síðastliðinn.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Fyrir hönd aðstandenda,
Berglind Fríða Viggósdóttir
Sæunn Svanhvít Viggósdóttir.

Minningarkort 
Hjartaverndar 

535 1825

AFMÆLI

Hörður Ágústsson listmálari
er 83 ára í dag.

Níels Hafstein, safnstjóri
Safnasafninu Svalbarðs-
strönd, er 58 ára í dag.

Hjalti Hugason guðfræðipró-
fessor er 53 ára í dag.

Auðunn Atlason sendiráðsritari er 34
ára í dag.

Elfar Logi Hannesson leikari
er 34 ára í dag.

Heiðmar Vilhjálmur Felix-
son handboltakappi er 28
ára í dag.

Óli Gneisti Sóleyjarson, bar-
áttumaður og nemi, er 26 ára

í dag.

ANDLÁT

Þorbjörg Árnadóttir, frá Raufarhöfn, lést
þriðjudaginn 25. janúar.

Valgerður Halldórsdóttir, Kleppsvegi
142, Reykjavík, lést laugardaginn 29.
janúar.

Stefán Ásbjarnarson, frá Guðmundar-
stöðum, Vopnafirði, lést mánudaginn
31. janúar.

Guðbjörg Bergsveinsdóttir, Brautar-
landi 19, Reykjavík, lést þriðjudaginn 1.
febrúar.

Guðbjörg Guðmundsdóttir, frá Stóru-
Drageyri, Grettisgötu 26, lést þriðjudag-
inn 1. febrúar.

Júlíana Jónsdóttir (Júlla í bókabúðinni),
Garðvangi, Garði, áður Aðalgötu 5,
Keflavík, lést þriðjudaginn 1. febrúar.

Jóna J. Guðjónsdóttir, Sólvangi, áður
Miðvangi 41, Hafnarfirði, lést miðviku-
daginn 2. febrúar. 

JARÐARFARIR

11.00 Halldór Steinsen, læknir, Tjarnar-
flöt 11, Garðabæ, verður jarð-
sunginn frá Garðakirkju.

11.00 Magnús Stefánsson, frá Kala-
stöðum, Dalbraut 55, Akranesi,
verður jarðsunginn frá Akranes-
kirkju.

13.00 Sigurbjörg Guðjónsdóttir, Sól-
vangi, Hafnarfirði, verður jarð-
sungin frá Hafnarfjarðarkirkju.

13.00 Valgerður Halldórsdóttir, Klepps-
vegi 142, Reykjavík, verður jarð-
sungin frá Grafarvogskirkju.

14.00 Ingibjörg Örnólfsdóttir, Sunnu-
braut 26, Akranesi, verður jarð-
sungin frá Akraneskirkju.

14.00 Margrét Guðleifsdóttir, Garð-
vangi, Garði, áður Háteigi 5, Kefla-
vík, verður jarðsungin frá Keflavík-
urkirkju.

14.00 Ólafur Guðmundsson, Framnesi,
Hvammstanga, verður jarðsung-
inn frá Hvammstangakirkju.

15.00 Halldóra Jóhannsdóttir, Hjalla-
braut 88, Hafnarfirði, verður jarð-
sungin frá Víðistaðakirkju.

15.00 Sigþór Lárusson, Suðurhlíð 38d,
Reykjavík, verður jarðsunginn frá
Fossvogskirkju.

15.00 Svava Skúladóttir, áður í Hátúni
10a, Reykjavík, verður jarðsungin
frá Fossvogskapellu.

Tannverndardagurinn:

Ókeypis skoðun eftir hádegi

HJÁ TANNLÆKNINUM Ef maður er
heppinn þarf ekkert að bora. Eftir hádegi
í dag býður hópur tannlækna ókeypis
skoðun og ráðgjöf með það fyrir augum
að ná til fólks sem annars færi ekki til
tannlæknis.
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Í tilefni af Tannverndardeginum,
sem er í dag, bjóða 127 tannlækn-
ar ókeypis skoðun og ráðgjöf eft-
ir hádegið í dag. Listinn yfir tann-
lækna sem þátt taka í þessu hefur
víða verið auglýstur, en hann er
einnig að finna á vef Tannlækna-
félagsins, tannlaeknar.is. 

Þeim sem þekkjast boðið býðst
stutt viðtal og skoðun, ráðgjöf um
núverandi ástand og úrræði við
því, ekki síst með tilliti til þess
hvort viðkomandi reykir. Þá
verður fólk beðið að svara stutt-
um spurningalista sem er liður í
könnun á vegum Lýðheilsustöðv-
ar og Tannlæknafélagsins. Með
þessu móti vonast tannlæknar til
að ná til fjölda fólks sem annars
færi ekki til tannlæknis.

Lýðheilsustöð og Tannlækna-
félag Íslands standa í ár saman að
Tannverndarvikunni, sem er ár-
viss, en hún hófst á mánudag og
lýkur á sunnudaginn. Meginþema
vikunnar þetta árið er skaðleg
áhrif tóbaksnotkunar fyrir tann-
heilsuna, en þau eru vel þekkt og
sýnileg. Reykingar trufla blóð-
flæði í háræðum tannholdsins,
rýra tannbeinið og losa tannfest-
una þannig að tennur losna.
Langvarandi reykingar fram-
kalla útlitsbreytingar eins og lit-
aðar tennur, meira bil á milli
tanna og lengri tannhálsa sem
eru viðkvæmir fyrir tann-
skemmdum. ■



Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 7 

Flokkar & fjöldi

Bílar & farartæki 134 stk.

Keypt & selt 41 stk.

Þjónusta 37 stk.

Heilsa 6 stk.

Skólar & námskeið 3 stk.

Heimilið 15 stk.

Tómstundir & ferðir 4 stk.

Húsnæði 17 stk.

Atvinna 24 stk.

Tilkynningar 5 stk.

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

LAGERSALA
4. febrúar – 12. febrúar

(inngangur hægra megin)

Góðan dag!
Í dag er föstudagurinn 4. febrúar, 

35. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 9.58 13.42 17.26
AKUREYRI 9.54 13.26 16.59

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Bolludagurinn er draumur hvers sælkera.
Þá er hægt að úða í sig bollum með sultu,
rjóma og súkkulaði og vera laus við sam-
viskubit því það er jú eftir allt bolludagur.

Sumir kjósa að baka bollurnar sjálfir en
aðrir nýta sér þjónustu bakaríanna. Mörg
afbrigði eru til af gömlu, hefðbundnu boll-
unni með súkkulaði, rjóma og sultu og hafa
mörg bakarí þróað bolluna á hina ýmsu
vegu.

Björgvin Richter, bakari hjá Kökubank-
anum í Garðabæ, tók sig til og bakaði boll-
ur fyrir Fréttablaðið og lét því einnig í té
uppskriftir af bæði gerbollum og vatns-
deigsbollum. Bakararnir hjá Kökubankan-
um baka ýmsar tegundir af bollum og leika
sér með innihaldið. „Við erum með danskar
vínarbrauðsbollur, púnsbollur, bollur með
bæði súkkulaði- og karamelluglassúr, boll-
ur eingöngu með súkkulaði, bollur bara
með karamelluglassúr og síðan auðvitað
bollur með jarðarberjaglassúr. Síðan getur
fólk að sjálfsögðu fengið gerbollur og
vatnsdeigsbollur,“ segir Björgvin en allt
stefnir í mikla bolluhelgi hjá Kökubankan-
um. „Fólk er byrjað að kaupa sér eina og
eina bollu en þetta byrjar af alvöru um
helgina. Það er sko aldrei neinn vandi að
koma bollunum út,“ segir Björgvin og hlær.

lilja@frettabladid.is

Stórar, litlar, 
bleikar og brúnar
Bolludagurinn er á mánudaginn og því ekki seinna vænna en að huga að 
bollunum því margir kjósa að taka smá forskot á sæluna og gæða sér á 
þeim um helgina.

tilbod@frettabladid.is

Stórútsala er nú í Toppskón-
um í bláu húsunum að Suð-
urlandsbraut 54. Þar eru skór
af öllum mögulegum stærð-
um og gerðum seldir á 60%
afslætti. Toppskórinn er opinn
virka daga frá 12-18 og 10-16
á laugardögum. 

Miele
ryksugur
eru seldar
nú á 30% af-
slætti í Eirvík,
Suðurlandsbraut, Geisla, Vest-
mannaeyjum og Ljósgjafan-
um, Akureyri. Ryksugurnar
fást nú á 14.910 krónur í stað
21.300 áður. 

Vörur frá Rosenthal, hinu
danska þekkta fyr-
irtæki eru á fimmt-
án prósenta af-
slætti í versluninni
Kúnígúnd á Lauga-
vegi 53 í dag og á
morgun og þess
ber að geta að
langur laugardag-
ur er á Laugaveg-
inum. Frá
Rosenthal koma
vasar, vínglös,
rekkar fyrir vín
og blöð, flöskur
fyrir öl og edik
og fleira slíkt
sem telst til
fagurra muna
á hverju heim-
ili.

Sjónvörp, geislaspilarar og
fleiri hljómflutningstæki eru
nú á útsölu í Radíóbæ í Ár-
múla 38, ásamt ýmsum
heimilistækjum. Mestur er af-
slátturinn á Elfunk LT 27“

breiðtjaldssjón-
varpi sem lækkar

um heil áttatíu þús-
und, úr 199.995 í

119.995. Geislapil-
ari sem áður kost-
aði 15.995 fæst
nú á 8.995 og
DVD-spilari sem

áður var á 7.995
lækkar um 38%

niður í 4.995.

Baðinnréttingar eru á vetrar-
tilboði hjá versluninni Innrétt-
ingar og tæki í Ármúla 31. All-
ar innréttingar eru lækkaðar
um 25-40% en mestur er af-
slátturinn á nokkrum sýning-
arinnréttingum sem nú eru
seldar á hálfvirði. Innrétting-
arnar eru í ýmsum litum og
með margskonar plötum á
borðum.

Björgvin er sveittur þessa dagana að baka bollur fyrir stóru bolluhelgina.
Smáauglýsingar

á 995 kr. 
visir.is

LIGGUR Í LOFTINU
í tilboðum

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

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is

KRÍLIN

Litli bróðir minn
á skó en þeir

bara virka ekki
alveg enn þá!

Drykkir án aukefna 
BLS. 2

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

GERBOLLUR
150 g vatn
375 g sykur
375 g smjörlíki
375 g egg
375 g pressuger
25 g salt
560 g smjörlíki (í rúllu)
3800 g hveiti
Appelsínubragðefni
Kardimommudropar
Öllu er blandað saman og unnið þangað til deigið
er orðið slétt. Hæfilega stórar bollur eru mótaðar,
settar á plötu með smjörpappír og bakaðar við 230
˚C hita þar til bollurnar eru gullbrúnar.

VATNSDEIGSBOLLUR
400 g vatn
200 g smjörlíki
200 g hveiti
200 g egg
Vatn og smjörlíki er soðið saman. Hveitinu er hrært
út í að lokum og eggjum hrært saman við. Hæfilega
stórar bollur eru mótaðar, settar á plötu með smjör-
pappír og bakaðar við 180 ˚C hita þar til bollurnar
eru gullbrúnar.
Það er um að gera að leika sér með það sem fer á
milli bollanna og það sem fer ofan á. Hægt er að
bragðbæta rjómann með hinum ýmsu bragðtegund-
um og prófa sig áfram í glassúrnum. Hægt er að
skreyta glassúrinn með ávöxtum, hnetum eða köku-
skrauti eða hverju sem þér dettur í hug.
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Súkkulaði brætt 
Súkkulaði má alls ekki bræða hratt og á háum hita því þá hleypur
það í kekki. Best er að mylja það í skál og setja yfir pott með sjóð-
andi vatni og bræða það hægt og rólega í svona 10 mínútur.[ ]

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

Allt í Allt í 
eldhúsiðeldhúsið

Heimilislegt góðmeti í hávegum
Saltkjöt og baunir hafa verið á borðum á Íslandi á þriðjudeginum í byrjun sjö vikna föstu í meira en hundrað ár.

Sprengidagurinn er á næsta
leiti og tímabært að fara að
hlakka til.

Sprengidagur er á þriðjudaginn.
Þá er komið að því að snæða hinn
þjóðlega heimilismat saltkjöt og
baunir. Þótt þar teljist ekki um
flókna matargerð að ræða þá get-
ur verið gott að hafa uppskriftina
á blaði. Það er að segja ef menn
leita ekki hreinlega til þeirra eldri
og reyndari í fjölskyldunni því
hver og einn hefur sinn háttinn á. 

Gott er að leggja saltkjötið í
bleyti í hálfan sólarhring og sjóða
það síðan í nýju vatni í um það
einn og hálfan tíma. Sé það ekki

lagt í bleyti er vissara að sjóða
upp á því, þ.e. hella af því soðinu á
miðjum suðutíma og setja nýtt
vatn á það. Annars er hætta á að
það verði of saltað en þarna verð-
ur smekkur að ráða.

Baunirnar eru líka gjarnan
lagðar í bleyti í nokkra klukkutíma
áður en þær eru soðnar. Það styttir

suðutímann að mun. Gætið þess að
hafa nóg vatn á þeim því þær sjúga
ótrúlega mikið í sig. Annað ráð til
að meyra baunirnar er að setja þær
ásamt vatni í skál inn í örbylgjuofn
og hafa á hæsta styrk í 20 mínútur.
Sjóðið þær síðan í potti á hellu og
látið vatnið fljóta vel yfir þær.
Fleytið froðuna ofan af eftir þörf-
um. Sjóðið í klukkutíma og hafið
grænmetið og beikonið með síðasta
hálftímann.

Kartöflur eru soðnar sér í
potti. Svo er allt borðað saman,
kjöt, kartöflur, rófur, gulrætur og
baunir. Með saltkjötinu má líka
bera fram hvítan jafning eins og
með hangikjöti. ■

Drykkir
án aukaefna
ARKA EHF. FLYTUR INN ÁVAXTA-
DRYKKI FRÁ THE JUICE COMPANY 
Í BRETLANDI. 

Drykkirnir heita Smoothiepack, Smoothie
smile og Roald Dahl. Drykkirnir eru ein-
göngu úr pressuðum ávöxtum og þeir
innihalda engin aukaefni. Engum sykri,
rotvarnarefnum eða litarefnum er sem
sagt bætt í drykkina. Smoothiepack fást í
fjórum bragðtegundum; mangó, hind-
berja, ferskju og ástaraldin. Smoothie
smile fæst í þremur bragðtegundum; með
bláberja- og hindberjabragði, ananas- og
kókoshnetubragði og mangó- og appel-
sínubragði. Roald Dahl drykkirnir eru síð-
an hugsaðir fyrir börn á öllum aldri.

Áfengar gosblöndur hafa notið sívaxandi vinsælda undanfarin ár. Fyrirtækið
Archers, sem hefur hingað til aðallega verið þekkt hérlendis fyrir ágætan ferskjusn-
afs sem er til sölu í Vínbúðum, setti nýlega á markaðinn hérlendis þrjár nýjar teg-
undir af víngosi. Archers Aqua fæst í þremur bragðtegundum, ferskju, trönuberja og
hindberja. Drykkirnir þykja ákaflega frískandi og hafa notið mikilla vinsælda meðal
ungra kvenna víða um lönd. Fræðast má frekar um drykkina á stórskemmtilegri
heimasíðu kompanísins, www.archers.com. Kjörorð síðunnar er „eitthvað fyrir kon-
urnar“ og þar er hægt að taka persónuleikapróf og finna út hvaða drykkir henta
viðkomandi best, ná í myndir af glæsilega hallærislegum gaurum og skella sér í
„kallablandarann“ þar sem að draumakarlmanninum er blandað í glas fyrir þig!

Verð í Vínbúðum 280 kr. í 1 l flösku.

ARCHERS: Frískandi víngos

Smoothiepack
fernurnar fást í
250 ml og eins
lítra fernum.

Smoothie smile
flöskurnar eru til í
330 ml flöskum.

SALTKJÖT OG BAUNIR
2 kg saltkjöt
500 g gular baunir 
1/2 bréf beikon, klippt niður í strimla
1 laukur, skorinn í bita
1 kg rófur
1/2 kg gulrætur, sumar skornar smátt,
aðrar hafðar heilar, sellerí eða annað
niðurskorið grænmeti eftir smekk.

�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is

LAUGARDAGUR
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Á bolludaginn er
nauðsynlegt að borða
bollur! Sumir telja
nóg að borða rjóma-
bollur með kaffinu en
aðrir taka daginn
með trompi og borða
bollur í öll mál. Fyrir
þá sem hafa hug á því
síðarnefnda er hér
uppskrift að fiskiboll-
um sem eru frægar
landhorna á milli í
ákveðnum hópum.
Bollurnar má gera
stórar sem hluta af
aðalmáltíð en einnig
er hægt að gera þær
að skemmtilegum
smárétti í veislum
með því að gera
minni bollur, stinga í
þær tannstöngli og
dýfa í góða sósu. 
Verði ykkur að góðu!

Nýlega kom á markaðinn nýr bjór, Egils Lite, léttur
íslenskur bjór með alvöru bjórbragði. Egils Lite er
4,4% að styrkleika og í hverjum 100 millilítrum eru
aðeins 29 hitaeiningar. Egils Lite inniheldur því
færri hitaeiningar en margir þekktustu léttbjórar á
markaðnum. Léttur bjór nýtur sívaxandi vinsælda
meðal karla og kvenna sem vilja njóta þess að
drekka góðan bjór án þess að hafa of miklar
áhyggjur af hitaeiningunum. En helsti vandinn við
bruggun létts bjórs er að fá hann til að bragðast
eins og alvöru bjór. Bragðprófanir gefa til kynna að
bruggmeisturum Ölgerðarinnar hafi einmitt tekist
að sameina hvort tveggja – framleiða léttan ís-
lenskan bjór sem bragðast eins og alvörubjór. 

Verð í Vínbúðum, 50 cl dós á 161 kr.

EGILS LITE: 
Nýr léttur bjór 
með alvöru bjórbragði

Til hnífs og skeiðar
GUÐRÚN JÓHANNSDÓTTIR ELDAR HÆGT.

Marokkóskur lambaréttur
Mörgum finnst óhugsandi að borða fisk öðruvísi en að hafa kart-

öflur eða hrísgrjón sem meðlæti. Þessi réttur boðar hugarfarsbreyt-
ingu hvað það varðar, því trefjaríkt salat kemur hér í staðinn fyrir
kolvetnaþrungin hrísgrjón eða kartöflur. Frábær máltíð, holl og góð!

Byrjið á að roðfletta fiskflakið og skerið það í 3-4 bita. Saltið,
piprið og kreistið sítrónusafa yfir. Setjið fiskbitana því næst í sjóð-
andi vatn. Látið sjóða í um eina mínútu, slökkvið þá á hitanum und-
ir pottinum og látið hann standa með lokinu á í um 10 mínútur. Út-
búið sósuna á meðan: Rífið engiferrótina með rifjárni og setjið hana
ásamt hunangi, soyasósu, og fiskisósu, í pott og látið sjóða. Leysið
kartöflumjöl upp í vatninu og hellið útí sósuna. Hrærið vel í á með-
an sósan þykknar. Kreistið að síðustu sítrónusafa úti. Skerið salat og
gúrkur niður og útbúið beð á hverjum diski. Setjið fiskbitana ofan á
og hellið sósunni yfir fiskinn og svolítið yfir salatið líka. Stráið chili
og ristuðum kókósflögum yfir réttinn. Samtals um 900 kr.

1 gott flak af ýsu eða þorski (roðflett og beinhreinsað)   500 kr
Salt og pipar
Safi úr 1/2 sítrónu
1/2 rautt chili (fræhreinsað og saxað)
Handfylli af kókósflögum (ristaðar á pönnu)
1 höfuð af ísbergsalati eða 1-2 af rómversku salati (skorið í grófar ræmur) 250 kr
1/2 gúrka (skorin í sneiðar)

Sósan
1,5 msk. hunang
2 msk. sojasósa
1 msk. fiskisósa
þumlungsbiti af engiferrót
1 dl vatn
1 tsk. kartöflumjöl
sítrónusafi

ráð }

Í staðinn fyrir salt
EKKI BORGAR SIG AÐ SPARA 
HVÍTLAUKINN

Það er engin ástæða til að spara við
sig þegar hvítlaukur er annars vegar.
Hvítlaukur er ódýr og notkun hans
hefur oftar en
ekki í för með
sér að ekki
þarf að salta
matinn mik-
ið. Of mikið
salt getur
haft slæm áhrif á blóðþrýstinginn.
Hvítlaukurinn er aftur meinhollur og
hefur m.a. góð áhrif á ónæmiskerfið,
lækkar kólesterólið og dregur úr
hættunni á blóðtappamyndun.

Bollur í hvert mál
Á bolludögum vilja sumir borða bollur kvölds og morgna, og um miðjan dag.

SUÐURMÝRAR-
FISKIBOLLUR

400g ýsuhakk
2 tsk salt
1tsk pipar
1tsk karrí
hvítlaukssalt og aromat eftir smekk
1 laukur, smátt saxaður(ekki hakka)
1 egg
2 msk kartöflumjöl
3-4 msk hveiti
2-3 dl mjólk 

Allt hrært saman, egg og mjólk
síðast. Stundum þarf meira hveiti
og stundum meiri mjólk. Mótað
með teskeið eða matskeið miðað
við væntanlega framreiðslu. Steikt
í smjöri og olíu til helminga, best
er að hafa hálfs til eins sentimetra
lag af fitu á pönnunni þegar byrj-
að er að steikja. Bætið svo við fit-
una eftir þörfum. Bollurnar má
frysta.

Góðar fiskibollur eru með allra besta mat.



Gulræturnar í Spar Bæjarlind eru á besta gæðatilboðinu þessa
helgi. Hálfs kg pakki af þeim lækkar úr 199 krónum í 69 eða um 65%.
Það gerist ekki betra.[ ]

REYKJAVÍKURVEGI 66 • HAFNARFIRÐI • SÍMI 565 4100

ÚTSALA
10 – 50%
AFSLÁTTUR 
SÍÐUSTU DAGAR 

AUKINN AFSLÁTTUR

Bragðgóðar og frískandi mintur sem minnka
matarlyst og auka brennslu. 

Þú færð Slim Mints í verslunum um land allt

MEGRUNARMINTUR

S M Á R A L I N D
Sími 517 7007

50-70% 
afsláttur
Síðustu dagar

Smoothies drykkirnir eru:
Bara pressaðir ávextir
1 flaska = tveir ávextir

Engin aukaefni
Enginn viðbættur sykur
Máltíð í flösku!

Arka • sími 899-2363

65%

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Vínber allir litir 339 459 339 25
Gulrófur íslenskar 95 189 95 50
Skyr.is 169 203 338 15
Fk blandað saltkjöt, pakkað 508 846 508 40
Gríms fiskibollur úr kjötborði 458 695 458 35
Gríms fiskibollur 550 g 262 327 476 20
Gouda ostur 1 kílóa pakkning 749 936 749 20

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Svínabógur 399 498 399 20
Svínakótilettur 779 1.298 779 40
Svínalæri 420 549 420 25
Svínasíða 279 498 279 45
Svínahnakki m/beini 659 1.098 659 40
Svínahnakki úrb. 909 1.298 909 30
Holta læri m/legg 389 599 389 35
Goodf. Delicia chick.pizza 280 g 279 379 996 25

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Saltaðar lambasíður 69 Nýtt 69
Bónus saltkjöt 1. fl. 499 539 499 5
Blandað saltkjöt frá Kjarnafæði 249 449 249 45
Kjarna sultur 400 g 98 159 245 40
Ísfylltar vatnsdeigsbollur 20 stk. 299 Nýtt 15
Vatnsdeigsbollur 14 stk. 249 Nýtt 18
Bónus kolsýrt vatn 2 l 89 Nýtt 45
Bónus kaffi 500 g 199 229 398 15
Bónus músli 1 kg 199 259 199 25
Bónus hveiti 2 kg 49 59 25 15

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Ungnautahakk 699 1.098 699 35
Móa kjúklingabringur 1.492 2.295 1.492 35
Móa veislufugl með fyllingu 599 699 599 15
Nóatúns ungnautagúllas 1.259 1.798 1.259 30
Bautabúrs skinka 2 fyrir 1 398 796 398 50
Goða kindabjúgu 2 fyrir 1 398 796 398 50
Mexíkóostur 149 189 149 20

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Nautgripahakk ferskt 599 998 599 40
Ísfugl ferskur kjúlli heill 379 689 379 45
Ísfugl lausfrystir leggir 428 611 428 30
Jonagold 59 119 59 50
Gulrófur 59 99 59 40
Kartöflur 2 kg Skrúður rauðar 99 199 50 50
Kartöflur 2 kg Skrúður gullauga 99 199 50 50
Pampers DUO TC Maxi+ bleiur 56 stk. 899 999 16 10
Carlsberg light 1/2 l 45 79 90 45

Tilboðin gilda til
6. febrúar

Tilboðin gilda til
9. febrúar

Tilboðin gilda til
6. febrúar

Tilboðin gilda til
5. febrúar

Tilboðin gilda til
9. febrúar

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Saltkjöt, valið úr kjötborði 997 1.198 997 15
Saltkjöt, blandað úr kjötborði 498 598 498 15
Saltkjöt, síðubitar úr kjötborði 129 298 129 55
Gular baunir 454 g 49 87 108 45
Gulrófur 99 169 99 40
Laukur 39 63 39 40
Gulrætur 500 g 69 199 138 65
Bonne jarðarberjasulta 370 g 219 267 592 20
Jurtarjómi 250 ml Hoplá 159 211 636 25
100% appelsínusafi Don Juan 149 248 149 40

Tilboðin gilda til
9. febrúar

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Borgarnes saltkjöt sérvalið 942 1.178 942 20
Borgarnes saltkjöt blandað 506 674 506 25
Borgarnes ódýrt saltkjöt 209 299 209 30
1944 kjötbollur í brúnni sósu 254 318 254 20
1944 saltkjöt og baunir 278 348 278 20
Oetker bollumix 500 g 249 298 498 15
St. Dalfour sultur 284 g 269 315 941 15
Chocolate Cookies 225 g 189 249 831 25Tilboðin gilda til

9. febrúar

Bæjarlind

Fjöldi góðra bóka er
nú á frábæru verði
hjá Bókabúð Máls og
Menningar að Síðu-
múla 7-9 í Reykjavík.
Þar eru yfir eitt
hundrað titlar nýrra
íslenskra bóka seldir
á hálfvirði og aðrar
íslenskar bækur með allt að 80%
afslættir. Auk þess eru margir
eigulegir munir á útsölunni, auk
bóka og á gjafvirði, svo sem

myndlistarvörur á allt
að 70% afslætti og
ferðatöskur með 50%
afslætti. Erlendar
gjafabækur og kiljur
kosta frá 195 og Cra-
yola föndursett frá 299.
Ástæða útsölunnar er
sú að verslunin ætlar

að flytja sig í Hallarmúlann. Opið
er í Síðumúlanum alla daga nema
sunnudaga frá 12-18 fram til 17.
febrúar. ■

Síðustu dagar 
útsölu
BARNAFÖT ERU Á ÚTSÖLU Í IANA.

Nú eru síðustu dagar útsölunnar í
barnafataversluninni IANA. IANA er
þekkt og virt ítölsk keðja og eru
meira en fimm hundruð sölustaðir
staðsettir út um allan heim. Verslun-
in í Reykjavík er á Laugavegi 53 og
nú er aldeilis búið að skera niður
verðið. Hægt er að fá buxur á þús-
und krónur, peysur frá þúsund og
upp í fimmtán hundruð krónur og
boli á fimm hundruð krónur svo
eitthvað sé nefnt.

Góðar vörur, gott verð
Verslun Máls og Menningar er að selja allt í Síðumúlanum.
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Í útivistar-
ferðirnar og
samkvæmin
Verslunin Caro í Hraunbæ er
með vænan afslátt á vörum
sínum.
Nærfatnaður, bolir, náttföt og
toppar eru á útsölu í versluninni
Caro sem er í Ásnum í Hraun-
bæ 119 í Reykjavík. Þetta er
vandaður fatnaður fyrir herra
og dömur á öllum aldri, sem
sagt bæði fullorðna og börn.
Þarna eru hlýrabolir, stutterma-
og langermabolir, síðar nær-
buxur og stuttar úr þægilegum
efnum eins og microfiber, ull,
silki og bómull. Kvenbolirnir og
topparnir eru bæði með og án
blúndu og henta hvort sem er í
útvistarferðirnar eða sam-
kvæmin. Afsláttur nemur frá
20-70%. ■

Barnaúlpur eru á 1.990 kr. á útsölunni í
Útivist & Sport.

Ódýrar
barnaúlpur
Útsölulok í Útivist & Sport.
Verðhrun og útsölulok eru hjá
Útivist & Sport sem selur
Regatta útivistarfatnað fyrir
alla fjölskylduna. Verðhrun er
mikið og má sem dæmi nefna að
barnaúlpur eru á 1.990 kr. sem
áður voru á 7.990 kr. og
barnaflíspeysur á 990 kr. sem
áður voru á 3.990 kr. Isotex-úlp-
ur og jakkar, flíspeysur og fleira
eru á útsölunni fyrir fullorðna
og ætti að vera hægt að gera
mjög góð kaup. Verslanir Útivist
& Sport eru í Faxafeni í Reykja-
vík, Strandgötu á Akureyri og
Hafnargötu í Keflavík. ■

Tanni með
lagerútsölu
Fatnaður, töskur og hand-
klæði.

Lagerútsalan stendur nú sem
hæst hjá Tanna, Höfðabakka 9.
Þar er meðal annars hægt að fá
flíspeysur, háskólapeysur og
svuntur fyrir mötuneyti fyrir 500
krónur og kuldagalla, skyrtur,
jakka og samfestinga á 1.000
krónur. Mikið úrval af töskum,
handklæðum, íþróttafatnaði, húf-
um og handklæðum. 

Lagersalan er opin virka daga
frá klukkan 9-17 og laugardaga
klukkan 11-17. ■

Götumarkaðir og
langur laugardagur
Útsölulok eru víða í verslunum nú um helgina

Götumarkaðsstemning er í stór-
um verslunarmiðstöðvum á
höfuðborgarsvæðinu nú um
helgina. Verslanir eru komnar
með útsöluvarning sinn út á
ganga stórhýsanna og breiða
þar úr honum. Þetta á að
minnsta kosti við í Kringlunni í
Reykjavík, Smáralind í Kópa-
vogi og Firðinum í Hafnarfirði.
Verðið á vörunni lækkar líka
niður úr öllu valdi og sums stað-
ar er hægt að prútta. Verslanir

Kringlunnar og Smáralindar
eru opnar til kl. 19 í kvöld og 18
annað kvöld. Á sunnudaginn er
svo opið til 17 í Kringlunni en 18
í Smáralind. Langur laugardag-
ur er einnig í miðborginni, á hin-
um einu og sönnu verslunargöt-
um svo búast má við líflegri
verslun og fjöri víða. ■

Eflaust verður handagangur í
öskjunni á götumörkuðum og

útsölum alla helgina. 
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Laugavegi 51 •  s: 552 2201 Ps. Útsala - Meiri afsláttur

OILILY
NÝJAR VÖRUR

ÚTSALA
Á KERAMIKI OG FÖNDURVÖRUM

Útsölunni lýkur á sunnudag
Opið virka daga 10-18

laugar og sunnudaga 13-16
Listasmiðjan Keramik og glergallerý • Kothúsum, Garði.

Tilboðsdagar
byrja í dag!

Langur
laugardagur

Skólavörðustígur 21a - Sími 551 4050

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466

Jólasendingin af Pilgrim
skartgripum komin.

Einnig mikið úrval af nælum og
öðrum semelíu skartgripum.

Sendum í póstkröfu.

ÚTSÖLULOK
Auka afsláttur af
fatnaði um helgina

20-50% afsláttur
af töskum

15% afsláttur af 
Pilgrim skartgripum

Erum að taka upp nýja sendingu

Gluggatjöld
á útsölu
Hægt er að gera góð kaup á
gluggatjöldum.

Útsalan í versluninni Z-brautir
og gluggatjöld í Faxafeni 14 í
Reykjavík hófst miðvikudaginn
2. febrúar og mun standa eitt-
hvað á aðra viku. Eins og nafnið
gefur til kynna er verslunin með
mikið úrval af alls kyns glugga-
tjöldum og það sem tengist þeim
en meira og minna allt í verslun-
inni er á útsölu. Afslátturinn er
frá tíu og upp í fimmtíu prósent
og því hægt að gera skrambi góð
kaup. ■

Rýmt fyrir
nýjum vörum
í Max Mara
40-70% afsláttur.

Hjá Max Mara á Hverfisgötu 6
stendur nú yfir lagersala, en þar
er hægt að fá gæðaflíkur á allt að
40-70% afslætti. Max Mara er
með ítalskan kvenfatnað, en
verslunin hefur nú breytt úr út-
sölu yfir í lagersölu þannig að nú
er tíminn til að gera góð kaup.
Gamli lagerinn verður seldur til
að rýma fyrir nýjum vörum.
Bæði sumar- og vetrarvörur eru á
lagersölunni sem stendur til 12.
febrúar.  ■

Útsala stendur yfir í
Múrbúðinni og er allt
að 60% afsláttur af
völdum vörum út þessa
viku. Meðal þess sem
selt er á útsölunni er
555 hluta verkfærasett
á 1.985 kr. og verkfæra-
kassi á 395 kr. Einnig
eru stigar og tröppur
með 30% afslætti og
festifrauð og litasprey
á sérstöku útsöluverði.
Múrbúðin opnaði
stækkaða verslun að
Smiðjuvegi 72 í Kópa-
vogi fyrir ári síðan og
með vorinu verður
verslunin stækkuð enn
frekar. ■

„Við erum með mik-
ið af rúmfatnaði,
h a n d k l æ ð u m ,
krakkasettum, slopp-
um og dúkum svo
eitthvað sé nefnt.
Svo erum við auð-
vitað alltaf með
mikið úrval af
s i l k i d a m a s k i , “
segir Elín Kolbeins-
dóttir í Verinu. „Svo
verð ég að minnast á
Lyocell-satínið sem
er eitt það flottasta
sem hægt er að fá á
rúm í dag. Það er
unnið úr trjá-
berki, eftirlíking
af silki og alveg
svakalega flott.

Svo er auðvitað ein-
staklega gott að
sofa við það. Þetta

er austurrísk gæða-
vara, straulétt, og
mjög gott að með-
höndla. Reynslan er
sú að þær sem
kaupa þetta einu
sinni koma aftur.
Það er til bæði í

ljósu einlitu og líka
mynstrað.“ Öll
vinnslan er umhverf-
isvæn og Lyocell er
100% náttúruefni.
Einfalt sett kostar
16.300 á fullu
verði en er nú selt
með 20% kynn-
ingarafslætti. ■

Verkfærasett og tröppur
Allt að 60% afsláttur út þessa viku í Múrbúðinni

Tilboðsdagar í Verinu
20-60% afsláttur af rúmfötum, handklæðum og mörgu fleiru

Lyocell-satínið er bæði fallegt og nátt-
úruvænt.

Skór, skór
Á Fiskislóðinni er verslun
sem kallast Outlet. Þaðan
koma margir með góðan afla.

Verslunin Outlet vestur á Fiski-
slóð 75 í Reykjavík er með stórút-
sölu á völdum vörum. Ber þar
hæst verulegan afslátt af vönduð-
um skóm. Fiskislóðin liggur útfrá
Granda og þess má
geta að Outlet er
opið í febrúar
fimmtudaga
og föstu-
daga frá
13-18 og
l a u g a r -
daga frá
12-16 en lok-
að aðra daga. 

VILTU AÐ FYRIRTÆKIÐ ÞITT FÁI MEIRI ATHYGLI?
Núna er tilboð á þjónustuauglýsingum
» Hafið samband í síma 515 7500



[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

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

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

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

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Mazda Demio, skrd. 02/’01, e. 71.000
km, 1300cc, beinskiptur. Ásett verð
720.000 kr. Tilboð 590.000 kr 100%
lán. S. 515 7000.

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd. 06/’03, e.
15.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.540.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Renault Clio, skrd. 08/’98, e. 101.000
km, 1200cc, beinskiptur. Ásett verð
480.000 kr. Tilboð 380.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

Honda CRV, skrd. 07/’98, e. 140.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.150.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Ford Focus H/S station, skrd. 11/’00, e.
80.000 km, beinskiptur. Ásett verð
1.120.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

VW Golf 4-Motion 4x4, skrd. 03/’00, e.
72.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.220.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Subaru Legacy GL, skrd. 06/’97, e.
119.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 890.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Daihatsu Siriron 4x4, skrd. 10/’01, e.
65.000 km, 1300cc 16v, sjálfskiptur.
Ásett verð 970.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

MMC Lancer GLXi station, skrd. 08/’97,
e. 131.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 590.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

VW Golf 4Motion station, skrd. 09/’03,
e. 29.000 km, 2000cc, beinskiptur.
Ásett verð 2.070.000 kr. 100% lán. S.
515 7000.

Isuzu Trooper, skrd. 07/’98, e. 198.000
km, diesel, beinskiptur. Ásett verð
1.340.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Isuzu Trooper, skrd. 07/’98, e. 198.000
km, diesel, beinskiptur. Ásett verð
1.340.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Nissan Terrrano II, skrd. 06/’00, e.
63.000 km, bensín, beinskiptur. Ásett
verð 1.290.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Nissan Almera Luxury, skrd. 10/’01, e.
57.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.180.000 kr. Tilboð 1.040.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Nissan Almera Luxury, skrd. 02/’01, e.
95.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 990.000 kr. Tilboð 890.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Citroen C3, skrd. 09/’02, e. 52.000 km,
1400cc, beinskiptur. Ásett verð
1.120.000 kr. Tilboð 940.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

Daihatsu Gran Move, skrd. 06/’00, e.
55.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. Tilboð 690.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Toyota Rav 4,. Skrd. 10/’99, e. 79.000
km. 2000cc, bensín, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.180.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Hyundai Accent, skrd. 08/’99, e.
100.000 km, 1500cc, bensín, beinskipt-
ur. Ásett verð 550.000 kr. 100% lán. S.
515 7000.

Ford Explorer Executive, Skrd. 09/’96,
árgerð 1997, e. 168.000 km. 4000cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 1.020.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Daewoo Nubira SX Station, skrd.11/98,
e:124.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 560.000 kr. Tilboð 430.000
kr. 100% lán S:515-7000

Suzuki Sidekick, skrd. 08/98, e:99.000
km. 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
790.000 kr. 100% lán S:515-7000.

MMC Space Star, skrd.03/00,
e:113.000 km, 1300cc, beinskiptur.
Ásett verð 750.000 kr. Tilboð 590.000
kr. 100% lán S:515-7000

Opel Corsa, skrd. 06/99, e:113.000 km.
1200cc, bensín, beinskiptur. Ásett verð
550.000,- kr. Tilboð 399.000,- kr. 100%
lán S:515-7000.

MMC Pajero GLS, skrd.08/00, e:73.000
km, 3500cc, bensín, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.470.000 kr. Tilboð 1.290.000 kr.
100% lán S:515-7000

Saab 95, skrd. 09/99, e:87.000 km,
2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.890.000 kr. Tilboð 1.690.000 kr.
100% lán S:515-7000.

Opel Astra station, skrd.01/02,
e:71.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.390.000 kr. Tilboð 1.190.000 kr.
100% lán S:515-7000

Ford Escort Van, skrd. 02/00,
ekl.90.000 km, 1400cc, beinskiptur.
Ásett verð 540.000 kr. m/VSK 100% lán
S:515-7000

Toyota Yaris Sol, skrd. 09/02, e:30.000
km, 1000cc, bensín, beinskiptur. Ásett
verð 990.000,- kr. 100% lán S:515-
7000.

Ford Puma Coupé, skrd.06/00 e:
72.000 Km , 1400 cc, bensín, beinskipt-
ur. Ásett verð 920.000 Kr 100 % lán S:
515.7000

Daihatsu Gran Move skrd.02/00 e:
63.000 Km , 1600 cc , Beinskiptur. Ásett
verð 770.000 Kr Tilboð 660.000 Kr
100% lán S:515-7000

Hyundai Elantra skrd.12/99 e: 101.000
Km , 1600 cc, Sjálfskiptur Ásett verð
760.000 Kr Tilboð 590.000 Kr 100%
lán. S:515-7000

Renault Megane skr.8/99 e: 106.000
Km , 1600 cc, Beinskiptur.Ásett verð
790.000 Kr Tilboð 690.000 Kr 100 %
lán S:515-7000

MMC Pajero GLS, skrd.05/00, e:72.000
km, 3500cc, bensín, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.230.000 kr. Tilboð 2.790.000 kr.
100% lán S:515-7000

Ford Focus Ambiente, skrd.05/00,
e:92.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 850.000 kr 100% lán S:515-7000

Ford Focus Trend station, skrd.09/03,
e:27.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.640.000 kr 100% lán S:515-
7000

Ford Fiesta Ambiente, skrd.11/01,
e:45.000 km, 1250cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr Tilboð 680.000 kr
100% lán S:515-7000

Renault Megane, skrd.09/00, e:72.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
940.000 kr. 100% lán S:515-7000

Ford Focus Trend, skrd.03/03, e:29.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.460.000 kr. 100% lán S:515-7000

Citroen Xsara VTR, skrd.01/01, e:61.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
970.000 kr 100% lán S:515-7000

Volvo S60 LPT-Turbo, skrd.05/03,
e:12.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.190.000 kr 100% lán S:515-
7000

Opel Vectra station, skrd.03/99,
e:82.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 970.000 kr. Tilboð 690.000 kr
100% lán S:515-7000

Renault Megane, skrd.05/00,
e:101.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 890.000 kr 100% lán S:515-
7000

Daewoo Nubira station, skrd. 03/99, e.
106.000 km, bensín, beinskiptur. Ásett
verð 590.000 kr 100% lán S. 515 7000.

VW Passat Basicline, skrd.05/99, e.
101.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 970.000 kr 100% lán S.515 7000.

Subaru Legacy GL, skrd. 09/99, e.
118.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.140.000 kr. 100% lán S. 515
7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Toyota Rav 4 vvti árg. 2000, ekinn 69
þús. sjálfsk., aksturstalva, dráttarbeisli
og reykaus bíll. Verð 1.790.000. Uppl.
Bílasala Akureyrar.

Bílasala Akureyrar
Freyjunesi 2, 603 Akureyri

Sími: 461 2533
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Chrysler PT Cruiser Limited 2.4
01/2001, ek. 75 þ. km., sjálfskiptur,
topplúga, leður, rafmagn í sætum, loft-
kæling o.fl. V. 1.990 þ. Til sýnis og sölu
hjá Bílalíf (fleiri myndir á www.bilalif.is)
þú verður að kíkja!!! ath. við erum á
nýja gríðastóra bílsölusvæðinu á Klett-
háls 11 (110 RVK), uppl. í s. 562 1717.

MMC Pajero 3000, V6 33”, 2/1992,
sjálfskiptur, ek. 255 þ. km, 7 manna,
33” nýleg dekk, topplúga, dráttarkrókur,
leður, smurbók frá upphafi o.fl. V. 690
þ. Til sýnis og sölu hjá Bílalíf (fleiri
myndir á www.bilalif.is). Þú verður að
kíkja!!! Ath. við erum á nýja gríðastóra
bílsölusvæðinu á Klettháls 11 (110
RVK), uppl. í s. 562 1717.

Ford KA 10/1998, ek. 121 þ. km, bein-
skiptur, spoiler, áhv. 250 þ. Afb. 13 þ. V.
390 þ. Til sýnis og sölu hjá Bílalíf (fleiri
myndir á www.bilalif.is). Þú verður að
kíkja!!! Ath. við erum á nýja gríðastóra
bílsölusvæðinu á Klettháls 11 (110
RVK). Uppl. í s. 562 1717.

Bílasala Matthíasar - Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
www.bilalif.is

Til Sölu Ford F-350 Lariat Luxury, 2005
árg, 6.0L diesel. Nýr bíll. Hlaðinn auka-
búnaði, tvílitur og topplúga. Verð 4.390
þ. Uppl. Automax.is S. 899 4681.

Til Sölu Grand Cherokee Limited, HEMI,
2005 árg. Nýr bíll, 25k pakki, tveir litir í
boði, hlaðnir aukabúnaði. Verð 4.990 þ.
Uppl. Automax.is S. 899 4681.

Automax
Sími: 899 4681

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

Toyota Landcruiser VX 1998, ekinn 180
þ. km. 5 gíra. ABS, álfelgur, leður, krók-
ur, þjónustubók ofl. Verð 2090.000.
Toppbílar, Funahöfða 5, s. 587 2000.

Toppbílar
Funahöfða 5, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Innflutningur á notuðum og
nýjum bifreiðum frá Þýska-

landi.www.bilasolur.is/magn-
usson

Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI, árg.
09/2003. Ek. 39.900 km. Dísel, 2500cc.
109 Hö, 5 gíra, ABS, vökvastýri, hátt
þak, lengri gerð, viðareinangrun,
Intercooler, túrbína, 3 manna. Verð
2.900.000 m/ vsk. Ágúst s. 862 2000, E
-mail magnusson@internet.is

Magnússon ehf.
Sími: 862 2000

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

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Til sölu Subaru Impresa Wagon Gx ‘04.
ek. 30 þús. Listav. 2,1 m. Áhv. 1450 þús.
Skipti á ódýrari. S. 898 2025.

BMW 318i ‘00, ek. 70 þús. Verð 1.890
þús. Tilboð 1.790 þús. S. 698 3553.

VSK bíll á rauðum númerum til sölu.
Ford F-250 Platinum, árg. 2001, ekinn
155 þús km, vel með farinn glæsivagn.
Nánari upplýsingar í síma 894 3031.

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

Til sölu Lancer GLX 1,5, árg. ‘91.150
000. Á varahluti í Hyundai Accent ‘97
og ‘98. Uppl. í s. 848 3905.

Tveir bílar til sölu. Peugeot 405 station,
dísel árg. ‘96, selst ódýrt og Ford Aer-
ostar, 7 manna, sjálfskiptur, þarfnast
viðgerðar. Upplýsingar í s. 557 3795 &
845 2028.

Subaru Legacy station, hvítur, ‘92,
2000cc, ssk., ekinn 170 þús, vel farinn
og nýupptekinn bíll, tilboð óskast. S.
698 4027.

Dodge Grand Caravan, árg. ‘94, þarfn-
ast smálagfæringa, v. 190 þús. Volvo
740, árg. ‘87, með leðursætum, þarfn-
ast lagfæringa, v. 60 þús. S. 691 4441.

Toyota Corolla ‘91. Vel með farinn, ek-
inn 110 þús. Verð 55 þús. Uppl. í s. 695
6567.

Skoda Felicia Station ‘96. Í ágætu
standi. Verð 150 þús. Uppl. í s. 868
4775.

Hyundai Pony árg. ‘92. Ágætis bíll á 45
þús. eða tilboð. S. 616 9537.

Bronco II ‘88, 33” dekk, nýtt pústkerfi
ofl. Verð 180 þús. Uppl. í síma 820
2492.

Renault 19 árg. ‘95, sk. ‘05. Listaverð
280 þús. selst á 160 þús. Skipti mögu-
leg á ódýrari. S. 847 0408.

Útsala!! Golf ‘91 ssk., ek. 150 þ. V. 85 þ.
Volvo ST ‘88, ssk. Sem nýr. V. 85 þ. Báð-
ir nýsk. S. 844 6609.

MMC Lancer árg ‘89, bíllinn þarfnast
lagfæringar fyrir skoðun. Verð 25 þús.
Uppl. í s. 699 1823.

VW. Golf 1600 árg ‘89 nýskoðaður 5
dyra, 1 eigandi frá upphafi. Verð 65 þús.
S. 661 3548.

Tilboð - 200 þús. afsláttur !! VW Vento
árg. ‘97. Sjálfsk., 1,6 vél, rafm. í rúðum,
dökkblár, ek. 130 þ. Ný vetrardekk, fal-
legur bíll. Verð aðeins 390 þús. Útb.
100 þús. ca 10 þús. pr mán. !! Uppl í
síma 840 1419.

Suzuki Vitara JLX árg. ‘96, ekinn 125
þús. Verð 500 þús. S. 867 3836.

Daewoo Lanos 1500, 3 dyra, fallegur og
góður bíll, skoðaður ‘06, ek. 56 þús.
Ásett verð 650 þús., verð nú 450 þús.
691 4441.

Dodge Grand Caravan 1994, ek. 158 þ.
Þarfnast lagfæringa, fæst á 160 þús.
691 4441.

Kraftmikill eðalvagn
Hyundai Sonata, GLSI V6 3000 - sjálf-
skiptur, árg. ‘97. Stórskemmtilegur bíll
og keyrður aðeins 85.000 km. Ásett
verð 600.000. Stgr. tilboð 450.000 kr.
Uppl. hjá Hauki í síma 820 0864.

Pajero ‘91, v6, 33” breyttur, ný dekk.
Uppl. í síma 895 5577.

Yaris ‘99. Ek. 138 þ. sk. ‘06, ný naglad.,
álf., sílsakit, spoiler, 4ra d. Ásett 580 þ.
Góður stgr. afsl. S. 694 4989.

Til sölu Mazda 323 station ‘96, ekinn
139 þús. Ásett verð 380 þús. fæst á 260
þús. Tilboð óskast. Uppl. í síma 659
2961 & 555 3462

Hvítur VW Golf ‘96. Ekinn 146 þús. Verð
í kringum 380 þús. Uppl. í s. 865 9083.

Volvo 460 ‘96, ssk, ek. aðeins 135 þús.
Ásett verð 450 þús. Mjög góður stgr. af-
sláttur. Uppl. í s. 849 8093.

Pajero árg. ‘96. langur vél 2.5 disel. Ek-
inn 248 þús. Verð 750 þús. Uppl. í s.
862 6361.

Til sölu Chrysler Stratus, árg. ‘95, ek.
106 þús. Leðursæti, sjálfskiptur og raf-
magn. Topp eintak. Verð 690 þús. eða
gott stgr. tilboð. Uppl. í s. 844 5975.

Hyandai H1 7 manna, árg. 1998, ekinn
147.000. Verð 600.000. Upplýsingar í
síma 894 3967.

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

Toyota Corolla Station 1,6 wti., ek. 10
þús., árg. 07/’04, ekkert áhv. Verð 1.850
þús. Skoða sk. S. 822 4167.

Cadilac limmosina árgerð ‘89, flottasti
djammbílinn með gjörsamlega öllu.
Ásett verð 1990 þús. Tilboð 1290 þús.,
skoða öll skipti, 691 4441.

Til sölu Toyota Rav-4 árgerð ‘01, ekinn
78 þús. Verð 1.690 þús. Uppl. í s. 897
8001.

Chevrolet Trailblazer LT / EXT 7 manna.
Árg. 2003. Ek. 37.000 km - V-6 - 4.2
lítra, sjálfskiptur, 4-WD. Einn með öllu.
Verð kr. 4,500.000. Uppl. Sveinn Eyland
gsm 699 1442.

Til sölu VW Transporter Combi, árg.
2004 (Jan), diesel, 9 manna, ek. 92
þús. Verð 2,5 miljónir. Uppl. í s. 892
8098.

Dodge Grand Caravan Sport. Árg. 2000.
Ekinn 75.000 km. 3.8L vél, 7 manna, 4x
captain stólar, sjálfsk., álfelgur. Mjög vel
með farinn. V. 1.950.000. Sími 899
1712.

Óska eftir bílum árg. 1993-2004, mega
vera klesstir eða bilaðir, langt undir
gangverði. Uppl. í s. 822 4167.

Óska eftir að kaupa smábíl, Yaris, Polo,
Micra eða sambærilegan bíl. Ekki eldri
en ‘94. Má þarfnast lagf. Á verðb. 10-
200 þús. S. 897 8779.

Bílauppboð - Jeep Liberty 2002 - Verð-
ur sleginn hæstbjóðanda - Fyrsta boð
100 þús. www.islandus.com

Toyota Landcruiser 90 VX Tdi. 06/98, ek
159 þús, sjálfsk, 7 manna, sumargang-
ur á felgum. Verð 2.300 þús. Uppl í 896
3222.

LandCruiser 70 ‘88 willis boddý 33”.
Verð 690 þús. Sjón er sögu ríkari. Uppl
í S 698 0140 eða 517 0000.

Til sölu Rav árg. 2001, 4x4, ek. 81 þús.,
verð 1.650 þús., Uppl. í s. 898 2883.

Blazer S10, árgerð ‘86, í góðu standi,
skoðaður ‘05, varahlutir fylgja. Óska eft-
ir tilboði. Upplýsingar í síma 894 0656.

Vandaðir brettakantar á flesta jeppa.
Jeppaplast.is Dvergshöfða 27. S. 868
0377.

Ford Transet, árg ‘03, 4 dyra pallb., ek
650 km, Uppl. í s. 586 2828 eða rett-
verk@vortex.is

Til sölu Scania 143 4ra öxla árg. ‘91,
með Hiab 245/7 árg. ‘00, nýr pallur
með stól undir. Undirbygging fyrir stærri
krana. Einnig til sölu flatvang. Uppl. í
síma 892 9673.

Til sölu rayser
Yamahaa Yzf, 600r, árg. ‘95, gott hjól.
Verð 420 þús. Uppl. í s. 893 1030.

Óska eftir 50cc vespu til kaups. Allar
tegundir og árgerðir skoðaðar. Upplýs-
ingar í síma 897 7916.

Til sölu Artic cat Pantera ‘91. Yfirbyggð
kerra. Selst á 22 þús. Uppl. í s. 894
0254.

Notaðar vinnulyftur með
ábyrgð !

Til sölu Genie skæralyftur, vinnuhæð
9,9 metrar. Í boði eru örfá eintök, ár-
gerð 2002 með 90 daga ábyrgð. Frá-
bært verð aðeins kr. 1.150.000.- án vsk.
Vélaborg Krókhálsi 5F (gengið inn frá
Járnhálsi) 110 Reykjavík, sími 414
8600, Draupnisgötu 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.

Lyftarahjólbarðar frá
Trelleborg

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

Netaúthald og netaspil. Til sölu öflugt
netaspil og gott netaúthald. Uppl. í s.
895 6510.

Vatntkassalagerinn-Bíla-
þjónninn

Ódýrir vatnskassar, púst bensíntankar
og almennar viðgerðir. Smiðjuvegur 4a,
S. 567 0660.

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.

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.

Rafstilling ehf. Dugguvogi
23

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

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

Varahlutir

Bílaþjónusta

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Vélsleðar

Vespur

Mótorhjól

Vörubílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

BÍLAR TIL SÖLU
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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.

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

Vegna tjóns eru til sölu ýmsir varahlutir
í Toyota Hilux DC ‘91 dísel. S. 849 4307.

Á framljós í Avensis árg. ‘97- ‘01, Corollu
‘99, Golf ‘92- ‘01, Polo ‘99. Ný vara, gott
verð. S. 864 0984.

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.

Bílaspr SMS Smiðshöfða 12, sprautun
og réttingar, vel unnið verk snögg. Þjón-
ustu sími Magga er 868 8317.

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.

Til 2 stk. ísskápar, hornsófi (leður), eld-
húsborð + stólar o.fl. Selst ódýrt. S. 891
8798.

Gamalt Tekk sófasett 4+1+1. Uppl. í s.
697 3608 eftir kl. 11.

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

Nýjar vörur, nýir ilmir. Frábærar gjafir við
öll tilefni. Opið mán.-fös. 10-18 lau. 12-
16. Ljós og Ilmur ehf Bíldshöfði 12. S.
517 2440.

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.

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

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

Teskeiðarekki og rúmlega 108 túrista-
skeiðar, 120 stk. ódýrar vídeóspólur,
kompudót. S. 893 0966.

MCC Galant árgerð 1994, hvítur, sjálf-
skiptur með geislaspilara. Er í góðu
ásigkomulagi. Verð 230 þús. Einnig Dell
Inspiron 8200 fartölva Pentium 4. 1.6
GHz 256 RAM 20 GB HDD CD+RW
Firewire, 2 usb , infrared og tv-out Þráð-
laust wireless og usb aukakort. Verð 85
þús. Uppl. í síma 899 4606.

6 hvítar innihurðir með furukörmum til
sölu. S. 694 9491 & 698 2120.

Ísskápur til sölu. Verð 10 þús. Frysti-
skápur á 20 þús. og þriggja ára gömul
uppþvottavél á 30 þús. Uppl. í s. 899
4329.

Íssk. 151 cm m/sér frysti á 12 þ. 120 cm
og 85 cm 8 þ. Barnakerra á 3 þ. Þríhjól
á 3 þ. Stórir alvöruvindhanar. Einnig
varahlutir í ýmsa bíla. S. 896 8568.

Chienese sausage and Polish in Nings
sælkerabúðinni Suðurlandsbraut.

Pylsur að hætti Pólverja fást nú í Þín
Verslun búðunum við Seljabraut og
Hagamel og Pólsku búðinni í Hafnar-
firði.

Kolvetnislausar pylsur
Kolvetnislausar pylsur, góðar fyrir þá
sem eru að passa uppá línurnar. Fást í
Pólsku búðinni Hafnarfirði, Þín verslun,
Seljabraut og Hagamel, og Sælkera-
búðinni.

Tilvalið fyrir sölu í Kolaportinu, yfir 800
ein. t.d. leirtau, barnaföt, barnasandalar
og skútulíkön. Selst á 120 þús. Uppl. í
síma 897 5730.

Ný sending. Yfir 60 gerðir af nærfata
settum á aðeins 1990. Yfir 70 gerðir af
brjóstahöldurum á aðeins 1300. Stærð-
ir a,b,c,d,e,f. Nú er ódýrt að vera smart.
Allt Smart laugavegi 46. S. 551 1040.

Gröfur/Vörubílar
Gröfum grunna, útvegum efni. Gröfum
fyrir skolp og frárennslislögnum. Uppl. í
s. 822 2660.

Parket afgangar. 70% afsláttur. Harðvið-
arval. Krókhálsi 4. Sími 567 1010.

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

Óska eftir að kaupa handunnið austur-
lenskt gólfteppi í stærð allt að 2x3
metrar. Má vera slitið. Vantar einnig
stóran brúnan leðurhægindastól. Vin-
samlegast hringið í síma 860 1262.

Vantar innbú ódýrt. M.a. rúm, hillur,
tölvu, sófa o.fl. Uppl. í s. 616 8827.

Óska eftir saumagínu. Upplýsingar í
síma 845 2731.

Óska eftir notuðum búðarkassa. Uppl. í
s. 697 7774.

Get útvegað allar tegundir af harmon-
ikkum. Nýjar og notaðar hnappa- eða
píanóborð. Uppl. í s. Guðbrandur 690
2020.

Píanó - Til sölu gamalt KNIGHT London
píanó. Þarfnast lagfæringar. Verð 50
þús. Uppl. í s. 898 2850.

Marshall gitarmagnari JCM 2000 DSL
100 Haus + Box, Roland D-70 hljóm-
borð og 8 rása adat upptökutæki til
sölu. Uppl. í s. 824 8868.

Premier artist birch tromusett til sölu.
Hi-hat + þrír symbalar og statíf. Verð
150 þús. Uppl. í s. 691 2526.

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

Til sölu
Gorki 52 L vörubílaumfelgunarvél
ásamt öðrum tækjum til hjólbarða- og
bílaviðgerða. Uppl. í síma 865 4652 og
846 3621.

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.

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.

Snyrtum og klippum tér og runna. Ber-
um á húsdýraáburð og fellum tré. Að-
hliða garðyrkjuþjónusta. Sími 616 1569.

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

Bókhald-Vsk. & launauppgjör- Ársupp-
gjör-Skattframtöl. Ódýr og góð þjón-
usta. Sími 692 6910.

Fjárhagsvandi. Viðskiptafr. semur um
skuldir og gjaldþrot, 15 ára reynsla. FOR
s. 845 8870, for.is

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.

Þarftu að láta mála?
Tek að mér sparsl- og málningarvinnu.
Egill, sími 868 5171.

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.

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.

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.

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.

20-80% afsláttur ! Hjá Hirti
Bónushúsinu Seltj. s. 561

4256, xnet.is/hjahirti
á Rýmingarsölunni, sem verður 31. jan
- 6. febr. Mikið úrval af: Plakötum, Gall-
ery myndum, myndarömmum og inn-
römmuðum myndum á veggjum.

Fyrirbænir og heilun
Andleg heilun, fyrirbænir og kristalsheil-
un. Tímapantanir í s. 566 8110. Ólafur
Thorarensen.

Neglur - Förðun - Leikhúsförðun Er aft-
ur komin til starfa, hef opnað nagla-og
förðunarstofu í Hársport, Hraunbæ
102a. Opnunartilboð út febrúar. Pro-
fessionails gelneglur - margar gerðir.
Naglatoppar í mörgum litum og alls-
konar naglaskraut. Opið virka daga og á
laugardögum frá 9-22. Pantanir hjá
Svölu í síma 894 1455 eða hjá Hár-
sport, sími 567 3530 Svala Gunnars-
dóttir Naglafræðingur, förðunarmeistari
og snyrtifræðinemi

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.

Spádómar

Snyrting

Dulspeki-heilun

Innrömmun

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

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Ráðgjöf

Fjármál

Bókhald

Garðyrkja

Hreingerningar

Verslun

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Til bygginga

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós, kúp-
lingar, stýrishlutir, bremsuhlutir, hand-

bremsubarkar, vatnsdælur, öxulliðir
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

Opið virka daga 
frá 10-18 og
laugardaga 10-16.

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

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

Er byrjuð aftur
Spákona-spámiðlun. Fortíð, nútíð,
framtíð. Tímapantanir í s. 692 0297
Þóra (áður höfunum á Suðurnesjum).

Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýj-
un og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S.
663 7789.

Viðhald, breytingar
Húsasmiðir geta tekið að sér fleiri verk-
efni í trésmíði. Gluggar, parket og fl.
Einnig allar smávægilegar viðgerðir.
Uppl. í s. 845 6770.

Smiðir eða vanir menn óskast í bygg-
ingarvinnu. Uppl. í s. 616 1122.

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

Umboðssala. Viðskiptafr. selur vöru og
þjónustu í umboðssölu. Umboðssalan
ALLT s. 845 8870, for@for.is

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.

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

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

Internetið fyrir byrjendur. VR greiðir
50%. Uppl. í s. 517 1944, Netvistun.is

Tek að mér einkakennslu í tölvum.
Staka tíma. Uppl. í s. 697 3003

Tvenn Roccoko sófasett til sölu. Vel
með farin. Verðtilboð. S. 692 7037.

Ikea horn/svefnsófi, tölvuborð og sjón-
varpssk. til sölu. Selst ódýrt. S. 845
4668.

Tveir lazyboy stólar á 15 þús. hvor. Hef-
ilbekkur sem nýr á 10 þús. Uppl. í s.
568 1072.

Nettur hornsófi til sölu. 3 + horn + 2.
Uppl. í s. 868 9236.

Ertu að leita að ekta amer-
isku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Til sölu tvær nýlegar frystikistur. 30.000.
kr stykkið. Upplýsingar í síma 898 9381.

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

Útsala
50% afsláttur af öllum vörum -Diesel,
Nike og Lego. Skór, disel og nike.
Barnaheimur Síðumúla 22.

Járnbúr fyrir hunda.DÝRABÆR Hlíða-
smára 9, Kóp.s 553-3062, op. má-fös
13-18, laugard 11-15.

Til sölu 9 vikna labradorbl.
(labrador/golden)sprautaðir og heilsu-
farsskoðaðir. S. 899 8190.

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

Þrjú pör af dísarpáfagaukum, þrjú pör
af lovebirds og fleiri tegundir af pörum
til sölu. Uppl. í s. 868 3571.

Til sölu hreinræktaðir Boxerhvolpar,
ættbókafærðir og heilsufarsskoðaðir,
tilbúnir til afhendingar. Uppl. í síma 660
3141.

Óskum eftir hreinræktuðum hundi, má
líka vera eldri hundur. S. 861 6634.

Til sölu hreinræktuð beagle tík, hvít og
brún á lit. 7 mánaða gömul. Ættarbók
fylgir. Uppl. í s. 692 0297 og 692 0353.

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

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

Kaffihlaðborð Andvara laugardaginn
5.feb. frá kl. 14-17. Allir velkomnir.

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.

Til leigu íbúð með húsgögnum á svæði
111. Leigist frá 1. apríl til 1. okt. Uppl. í
s. 852 5559.

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

Til leigu góðar 3ja herb. (85 þús á
mán.) og 2ja herb. (65 þús á mán) í
miðbænum frá 5. feb. Langtímaleiga,
fyrirframgreiðsla 3 mánuðir. Uppl. í s.
891 6625.

Til leigu góð stúdíóíbúð miðsvæði með
eldhúsi, baði og þvottaa. Laus strax. S.
661 4262 & 865 1095.

Herb. á sv. 105, búið húsgögnum, allt í
eldhúsi, þvottavél, Stöð 2, Sýn. S. 895
2138.

Mjög falleg 2ja herb. íbúð í Seláshverfi
til leigu. Reyklaus, laus strax. Umsóknir
sendist Fréttablaðinu, Skaftahlíð 24
merkt “Selás” fyrir 08. feb.

Til leigu 2ja herb. íbúð í Lindarsmára
Kóp. Aðeins reglusamir og ábyggilegir
koma til greina. 65 þús. á mán. fyrir-
framgr. Svar sendist á Fréttablaðið
merkt “Lindarsmári” eða smaar@fretta-
bladid.is

Til leigu stórt einbýlishús á Akranesi
með fjórum svefnherbergjum, sjón-
varpsherbergi og stofu. Laust strax.
Uppl. í síma 893 7541 eftir kl.19.

Námsmaður óskar eftir íbúð með
tveimur svefnherbergjum á svæði 101
eða 105. Er með langtímaleigu í huga.
Uppl. í s. 848 2416.

Átta manna fjölskylda óskar eftir stóru
húsnæði sem fyrst. Eigi síðar en 1. maí.
Skoða allt landið. Vinsamlegast sendið
á wildthing@internet.is.

Óska eftir 3ja herbergja íbúð á leigu
sem fyrst í Kópavogi, helst í smáranum.
Uppl. í s. 555 1059 eða 691 2548 eftir
kl. 16.

Staðgreiðsla. Félagssamtök óska eftir
að kaupa 50 -100 fm hús til flutnings,
nýtt eða notað. Staðgreiðsla fyrir rétt
hús, afhending í síðasta lagi í mai. Til-
boð sendist á rjupan@isl.is

Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlan-
um. Góð aðstaða, hagstæð kjör. Þór s.
899 3760.

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

Stúdíó íbúð til leigu fyrir 1-4, sérinn-
gangur. Sími 822 1941.

Góðar aukatekjur í líflegu umhverfi!
Stórt útgáfufyrirtæki í Reykjavík óskar
eftir að ráða til starfa hresst og jákvætt
fólk í úthringingar. Mjög góð aukavinna,
unnið er um kvöld og helgar. Föst laun
og bónusar. 18 ára aldurstakmark. Frek-
ari upplýsingar virka daga í síma 869
8891 kl. 18-22.

McDonald’s laus störf
Vantar nú þegar nokkra hressa starfs-
menn í fullt starf á veitingastöðum okk-
ar við Suðurlandsbraut, Kringlunni og
Smáratorg. Líflegur og fjörugur vinnu-
staður, alltaf nóg að gera og góðir
möguleikar fyrir duglegt fólk að vinna
sig upp. Mjög samkeppnishæf laun í
boði. Umsóknareyðublöð liggja frammi
á veitingastöðunum eða á heimasíðu
http://www.mcdonalds.is

Óska eftir ráða hársnyrti í fullt starf.
Upplýsingar í síma 861 8050.

Núna er tækifærið ef þú vilt vinna
heima. Trimformtæki til sölu. Uppl. í s.
866 0560.

Óskum eftir starfskrafti í bátasmíði,
æskilegt að hafa reynslu í trefjaplast-
vinnu eða við vélbúnað. Upp. í s. 551
2809 Seigla ehf.

Aukavinna
Þarftu á aukavinnu að halda? Þarftu að
létta þig? Allt í sama pakka! S. 695 0192
& 564 6646 & 565 7855. Hrafnhildur

Háseti óskast á línubát í krókaafla-
markskerfi. Helst vanur til sjós. Frekari
upplýsingar í síma 869 3150 eða 847
1925.

Þerna-hótelstarf
Óskum að ráða þernu til starfa við þrif
og tiltektir á hótelherbergjum. Starfið er
laust nú þegar eða fljótlega. Nánari
uppl. veitir Bjarni. Hótel Óðinsvé Óðins-
torgi, sími 511 6200.

Óska eftir barnfóstru til að gæta tvíbura,
2ja og hálfs árs og 7 ára drengs eftir kl.
17 á daginn 2-3 í viku. Uppl. í síma 551
1674 & 690 8382.

Óska eftir samviskusamri mannesku til
að þrífa í heimahúsi á tveggja vikna
fresti. Á svæði 105. Uppl. í s. 862 9661.

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

27 ára kk. bráðvantar vinnu. Helst út-
keyrslustörf. Er með meirapróf. Uppl. í s.
694 3480.

Duglegur maður óskar eftir vinnu, er
með próf til að vinna á gröfu. Uppl. í s.
698 3553.

23 ára enskumælandi kona óskar eftir
vinnu við að þrífa heimili fólks. S. 846
1038.

Grunnur ehf
Byggingafélagið Grunnur getur bætt við
sig verkefnum. Uppl. í s. 847 3330.

Duglegur og heiðarlegur, 31 árs, kk.
utan að landi óskar eftir vinnu, hef ým-
iskonar reynslu og allt kemur til greina.
Uppl. í s. 868 8105.

Óska eftir vinnu við vélritun, er með
386 slög/mín. 24 ára kvk, uppl. á
sih@centrum.is.

Tvær glæsilegar vinkonur á fimmtugs-
aldri vilja kynnast vel stæðum karl-
mönnum 50 ára og eldri með vináttu
og skemmtun í huga. Sendið upplýs-
ingar merkt “Rós” á Fréttablaðið Skafta-
hlíð 24 eða á smaar@frettabladid.is fyr-
ir 10 febrúar.

Pamella Anderson og
Tommy Lee.

Loksins á DVD.
DVD og VHS á 1.990 kr.

www.grensasvideo.is
Grensásvegi 24. Póstkröfusími

568 6635. Opið kl. 14.00 - 23.30.

Einkamál

Atvinna óskast

Caffi Kondidori Copen-
hagen

Óskum eftir að ráða bílstjóra í fullt
starf.

Upplýsingar gefur Kristín í s.
862 9211.

Starfsfólk óskast.
Kjúklingastaðurinn Suðurveri óskar

eftir starfsfólki í vaktavinnu. Ekki
yngri en 18 ára.

Uppl. í s. 553 8890, milli kl. 14
og 17.

Ræstingar
Ræstingaþjónustan sf óskar eftir

starfsfólki í störf á svæðum:
- 101 Þingholt - 105 Hlíðar - 108
Bústaðahverfi - 110 Árbær - 112

Höfði
Einnig óskast fólk á skrá vegna
framtíðarverkefna. Nánari upp-
lýsingar fást hjá Margréti í síma
587 3111, kl. 13-16 virka daga. .

10-11 Lágmúla!
10-11 óskar eftir duglegu starfsfólki í

Lágmúla. Reynsla af verslunarstörfum
æskileg en ekki nauðsynleg. Í boði

eru vaktir af ýmsu tagi. Umsækjendur
skulu vera fæddir ‘87 eða fyrr.

Áhugasamir geta sett inn um-
sókn á vefslóðinni www.10-11.is
eða fyllt út umsóknareyðublöð í

Lágmúla.

Hefur þú starfað á
heimakynningum ?

Ef svo er langar okkur að heyra frá
þér því við erum að leita að reynd-

um sölukonum sem vilja starfa
með okkur. Við bjóðum upp á góð
sölulaun, vandaða danska gæða-
vöru en umfram allt frábæran fé-

lagsskap og þjálfun.
Ef þú vilt vita meira hafðu þá

samband við okkur hjá ClaMal í
síma 565 3900 eða á clamal.is

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

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

Nánari upplýsingar: bm@bm.is
Sími 822 5052.

Atvinna í boði

Gisting

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Dýrahald

Barnavörur

Heimilistæki

Húsgögn

Námskeið

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Viðgerðir

Trésmíði

Rafvirkjun

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17 - 19
KLAPPARHOLT 7 - ÚTSÝNI YFIR ALLT
Hátt í hæðinni við Klapparholt, innan um holtagróður, steina og klappir,
stendur fallegt einbýli á frábærum útsýnisstað þaðan sem horft
er yfir Hafnarjarðarhöfn og yfir Flóann og Sundin til fjalla.

Húsið er teiknað af Albínu Thordarson og er öðruvísi útfært
en flest önnur. Það er ca  220 fm á tveim hæðum. Niðri eru
stofur, eldhús, eitt herbergi, og innbyggður bílskúr og uppi er
gert ráð fyrir 3 herbergjum en tvö herbergin hafa verið sam-
einuð í stóra stofu. Allar innréttingar eru sér teiknaðar af arki-
tekt hússins. Óhreyft land með náttúruminjum í kringum húsið.
Einstakt tækifæri. 

Ægir Breiðfjörð löggiltur fasteignasali

Vesturberg
Til sölu 4ra herbergja íbúð m. nýrri eldhúsinréttingu,
3 svefn.herb. baðh. með kari. Laus strax. Verð 15,3 m.

Naustabryggja
Falleg nýleg 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð m. sérinn-
gangi. 2 rúmgóð svefnherbergi og stór stofa. Eldhús með
fallegri innréttingu, þvottahús inn í íbúð, baðherbergi m.
baðkari og sturtuklefa. Parket er á allri íbúðinni nema
þvottahús og baðherbergi en þar eru flísar á gólfi og
veggjum. LAUS STRAX. Verð 19,9 m 

Engjateigur 5 
103 Reykjavík. 
Björgvin Björgvinsson 
Lögg. fasteignasali.
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Iðnaðarmenn - Verkamenn - Tækjastjórnendur:

Bygging álvers á Reyðarfirði
hefst í mars
Hafist hefur verið handa við ráðningar. Okkur vantar vana verk-
stjóra og starfsmenn í eftirfarandi iðngreinum:

• Stálsmíði
• Húsasmíði
• Málmsuðu
• Vélvirkjun
• Rafvirkjun

Á byggingatímanum sem nær til ársloka 2007 verður þörf fyrir fjöldann allan af iðn-
aðarmönnum og aðstoðarmönnum ásamt tækjastjórnendum. Þeir sem áhuga hafa á
störfum við byggingu álvers á Reyðarfirði eru vinsamlega beðnir um að leggja inn
umsókn.

Þeir sem þegar hafa lagt inn umsókn eru vinsamlega beðnir um að hafa samband í
síma 470 7595.

Á skrifstofunum eru veittar upplýsingar um störfin og annað sem að þeim lýtur. 
Þar er einnig hægt að nálgast umsóknareyðublöð, sem og á heimasíðunni.

Ráðningarstofan á Reyðarfirði
Búðareyri 2
730 Reyðarfirði
Sími 470 7599

Eyðublöð og upplýsingar um verkefnið er að finna á heimasíðu Fjarðaáls, 
www.fjardaalproject.is 

Á vegum Alcoa byggir Bechtel International Inc. álver á Reyðarfirði. Bechtel er yfir 100 ára gamalt bandarískt verktaka-

fyrirtæki með starfsemi um heim allan. Fjarðaál er hannað og byggt í samstarfi við HRV sem samanstendur af nokkrum

fremstu fyrirtækjum á Íslandi á sviðinu, Hönnun, Rafhönnun og Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen.

Ráðningarstofan í Reykjavík
Suðurlandsbraut 4
108 Reykjavík 
Sími 470 7400

Einnig vantar:
• Tækjastjórnendur
• Vörubílstjóra
• Verkamenn

Auglýsing

um skipulag í Kópavogi.

Dalvegur 22. 
Breytt deiliskipulag.
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997 m.s.br. auglýsist hér með tillaga að
breyttu deiliskipulagi lóðarinnar nr. 22 við Dalveg.
Í breytingunni felst heimild til reksturs sjálfaf-
greiðslustöðvar fyrir eldsneyti vestast á lóðinni.
Tillagan er sett fram á uppdráttum í mkv. 1:1000
ásamt greinargerð dags. 4. janúar 2005. Nánar
vísast til kynningargagna.

Tillagan verður til sýnis á Bæjarskipulagi Kópa-
vogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:00 til 16:00
mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá
8:00 til 14:00 frá 9. febrúar til 9. mars 2005. At-
hugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist
skriflega Bæjarskipulagi eigi síðar en kl. 15:00
miðvikudaginn 23. mars 2005. Þeir sem ekki gera
athugasemdir innan tilskilins frests, teljast sam-
þykkir tillögunni.

Kópavogi 1. febrúar 2005.
Skipulagsstjóri Kópavogs.

Kópavogsbær
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Óskum að ráða til starfa:

Trésmiði
Upplýsingar um störfin og 

umsóknareyðublöð á skrifstofu
ÍSTAKS,  Engjateigi 7

og í síma 530 2700
á skrifstofutíma kl. 8:15 - 17

www.istak.is

Mat á umhverfisáhrifum 
– Ákvörðun Skipulagsstofnunar um mats

skyldu framkvæmda 

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtalin

framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum

samkvæmt lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisá-

hrifum. 

Sjóvarnir við Flankastaði og Þóroddsstaði í Sandgerð-

isbæ.

Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Lauga-

vegi 166, 150 Reykjavík. Hana er einnig að finna á

heimasíðu Skipulagsstofnunar: www.skipulag.is. 

Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til umhverfisráð-

herra og er kærufrestur til 4. mars 2005.

Skipulagsstofnun

Starfsmenn vantar í Ferskfiskvinnslu hjá
Þornbirni Fiskanesi hf. í Grindavík.

Upplýsingar gefur Halldór í síma 420-4419.

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

TILKYNNINGAR

Jón Víkingur
Gsm 892 1316

jonvikingur@holl.is

595 9032

Björn Daníelsson, hdl. og lögg. fasteignasali

Fyrir byggingamenn – fjárfesta
Tilvalið að breyta og fjölga íbúðum.

Við Háteigsveg,
Reykjavík, 274 fm með
stækkunarmöguleika
upp að 433 fm þar

sem hægt er að hafa 3
til 5 íbúðir. Hér er á

ferðinni tækifæri fyrir
verktaka og smiði. 

Ef þessi eign hentar þér ekki hafðu samt samband við mig ég
finn réttu eignina fyrir þig. Ert þú að hugsa um að selja og vilt

góða þjónustu þá er næsta skrefið að tala við mig.

Tákn um traust

Beinn sími
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Tímaritið Birta - frítt fyrir þig

• Hjónasvipur Jóa og Simma

• Sólgleraugu sem öryggistæki

• Pæjulegir pelsar

• Konur og reykingar

•  Bíómyndir vikunnar
•  Sjónvarpsdagskráin
•  Persónuleikapróf
•  Stjörnuspá og margt fleira

ÚTBREIDDASTA TÍMARIT LANDSINS

Í gær voru líkamsleifar Móður
Maríönnu Cope fluttar í klaustur
Fransisku-nunna í Sýrakúsu í
Bandaríkjunum. Til greina kemur
að Móðir Maríanna verði tekin í tölu
dýrlinga fyrir hjálparstarf á Hawaí
síðari hluta nítjándu aldar. 

Fjöldi manns var viðstaddur
guðsþjónustu í vikunni þar sem
fagnað var endurkomu líkamsleifa
nunnunnar. „Lífshlaup hennar fullt
af samúð og umhyggju snertir okk-
ur öllu og fyllir þakklæti,“ sagði
James Moynihan biskup í messunni,
sem haldin var í Dómkirkju ein-
getnaðarins (Cathedral of the
Immaculate Conception).

Líkamsleifarnar voru grafnar
upp fyrir rúmri viku, en hún hafði
verið jarðsett á afskekktu eiði á eyj-
unni Molokai á Hawaii þar sem hún

dó árið 1918, hafandi sinnt holds-
veikum í 35 ár. Hún fæddist árið
1838 í Þýskalandi, en var uppalin í
Utica í Illinois-fylki í Bandaríkjun-

um. Hún gerðist Fransisku-nunna
árið 1863 og var stofnandi fyrsta
sjúkrahússins í Sýrakúsuborg. Árið
1883 fór hún með sex öðrum nunn-
um til Hawaii, en þar hafa
Fransisku-nunnur sinnt holdsveik-
um í Kalaupapa á Molokai-eyju all-
ar götur síðan. Þar búa nú tæplega
fjörutíu sjúklingar. 

Jóhannes Páll Páfi annar viður-
kenndi í desember kraftaverk sem
sagt er hafa gerst fyrir milligöngu
Móður Maríönnu, en það tengdist
unglingi frá Sýrakúsu sem náði sér
eftir að fjöldi líffæra gáfu sig.
Greiddi það götu hennar inn í „sam-
félag hinna blessuðu“ sem búist er
við að gengið verði frá síðar á árinu.
Til að hún verði tekin í dýrðlinga-
tölu þarf að eigna henni annað
kraftaverk. ■

Nunna sem gæti komist í dýrlingatölu

Í DÓMKIRKJUNNI Nokkur hundruð
manns sóttu messu í Dómkirkju kaþólska
safnaðarins í Sýrakúsu í New York í Banda-
ríkjunum í vikunni.
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Uppruni kjötkveðjuhátíða
Segja má að á kjötkveðjuhátíð-
um, sem fram fara víðs vegar
um heim um þessar mundir, sé
lífinu fagnað. Hátíðahöld þessi
eiga sér hins vegar langa sögu og
eru talin eiga uppruna sinn með-
al kaþólikka á Ítalíu fyrir mörg
hundruð árum síðan. Elstu skrif-
legu heimildir um kjötkveðjuhá-
tíðir eru frá árinu 1268 í Feneyj-
um.

Ítalir eru þannig taldir hafa
verið fyrstir til að halda veislu
með grímubúningum fyrir
fyrstu daga föstunnar. Og vegna
þess að á föstunni eiga kaþólikk-
ar að forðast kjötát nefndu þeir
hátíðina carnevale, eða kjötið
lagt til hliðar.

Eftir því sem tímar liðu jókst
hróður ítalskra kjötkveðjuhá-
tíða, enda fór svo að hátturinn
var tekinn upp í Frakklandi, á
Spáni og að lokum öllum kaþólsk-
um löndum Evrópu. Þegar

Frakkar, Spánverjar og Portúgal-
ar hófu svo landnám í Ameríku
og víðar um heim, höfðu þeir

með sér kjötkveðjuhefðina, sem
hefur enda síðan þá blandast
helgisiðum annarra þjóða. ■

HÁTÍÐ Á HAÍTÍ Hópur svartmálaðra Haítíbúa tekur þátt í kjötkveðjuhátið í Jacmel, lítilli
hafnarborg um 50 kílómetra frá Port-au-Prince, um mánaðamótin.
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Gráta ekki Gunnlaug
Straumur fjárfestingarbanki heldur aðalfund í dag. Úr
stjórn fara Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson og Orri
Hauksson. Gunnlaugur er stjórnarformaður Trygg-
ingamiðstöðvarinnar og getur því ekki verið á báðum
stöðum. Það er hin opinbera skýring á brottför hans
úr stjórn Straums og hin rétta skýring. Hitt er ekki
jafn víst að allir stærstu hluthafarnir innan Straums
gráti mikið brottför hans. Núningur hefur verið á milli
manna og hefur sumum í hluthafahópnum þótt
Gunnlaugur Sævar horfa fremur til pólitískra hags-

muna en viðskiptahagsmuna. Upp
úr sauð þegar reynt var að fá

Straum til að kaupa í Skjá
einum. Gunnlaugi mislíkaði

að Straumur skyldi ekki styðja
sig við þau kaup. Svar Straums

var afdráttarlaust að kaupin á
enska boltanum og Skjá einum

samræmdust ekki fjárfestingar-
stefnu fyrirtækisins.

Kátir með Carnegie
Sænska verðbréfafyrirtækið Carnegie sem Burðar-
ás á fimmtungshlut í hækkaði á markaði í gær
eftir gott uppgjör. Fjárfesting Burðaráss virðist því
hafa verið vel tímasett. Carnegie var valið fjárfest-
ingarbanki ársins á Norðurlöndum af Financial
News og skaut þar mörgum þekktum alþjóðleg-
um fjármálafyrirtækjum á bak við sig. Verðbréfa-
stofan hefur verið umboðsaðili Carnegie hér á
landi og þykir sjálfsagt ekki skemmtilegt að
Landsbankamenn með Björgólf Thor í fararbroddi
séu að ná sterkri stöðu hjá Carnegie.
Verðmæti Carnegie byggir mikið á viðskiptavild
og þekkingu starfsmanna og því þarf að ríkja ein-
hugur milli eigenda og lykilstarfsmanna. Ekki er
ólíklegt að Burðarás auki hlut sinn í Carnegie, en
fregnir berast af því að Burðarás sé iðið við kaup
á sænskum krónum þessa dagana. Fleiri fyrirtæki
eru á sænskum matseðli Burðaráss og því ekki
hægt að fullyrða að sænsku krónurnar verði not-
aðar til kaupa á bréfum í Carnegie.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   3.739

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 464
Velta: 6.670 milljónir

+1,27%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...

Aðeins eitt félag í Úrvals-
vísitölunni lækkaði í Kaup-
höllinni í gær. Tvö stóðu í stað
en tólf hækkuðu í verði.

Hagnaður Jarðboranna í
fyrra nam 431,7 milljónum
króna. Þetta er 92 prósenta
hækkun frá árinu 2003.

Alþjóðlega matsfyrirtækið
Moody’s staðfesti í gær láns-
hæfismat á Landsbankanum
og lét í ljós þá skoðun að láns-
hæfismatið gæti batnað á
næstu misserum.

Samdráttur virðsit framund-
an í fjárfestingum fyrirtækja.
Þetta kemur fram í könnun
sem Samtök Atvinnulífsins
gerðu í janúar.
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Greiningardeild Íslands-
banka telur líkur á að
krónan muni lækka hratt
fyrir lok stóriðjufram-
kvæmda. Skuldir heim-
ila og fyrirtækja hækka
og kaupmáttur rýrnar
gangi spáin eftir. Verð-
bólguskot mun fylgja í
kjölfar falls krónunnar. 
Krónan er við það að ná hámarks-
styrk sínum og fyrirsjáanleg er
veruleg leiðrétting á gengi henn-
ar áður en stóriðjuframkvæmd-
um lýkur. Þetta er mat Greiningar
Íslandsbanka á stöðu krónunnar
og nánustu framtíð. Greining Ís-
landsbanka býst við að lækkunin
verði á bilinu 20 til 25 prósent.
Verði þetta niðurstaðan má búast
við verðbólguskoti í kjölfarið og
gerir Íslandsbanki ráð fyrir að
ársverðbólga fari árið 2006 um
skamma hríð í átta til níu prósent,
svipað og gerðist í ársbyrjun
2002. Það er nánast tvöföld þol-
mörk Seðlabankans. 

Ingólfur Bender, forstöðumað-
ur Greiningar Íslandsbanka, og
Ingvar Arnarson hagfræðingur
kynntu skýrslu deildarinnnar um
gengi krónunnar. Þeir segja krón-
una ofmetna og leiðrétting sé rök-
rétt skref. „Það er í raun ómögu-
legt að segja hvenær það gerist
nákvæmlega,“ segir Ingólfur
Bender. „Við teljum hins vegar
nánast öruggt að það gerist áður
en stóriðjuframkvæmdum lýkur.“
Hann segir líklegt að þegar lækk-
unarferlið fari af stað þá muni
það gerast hratt. Hann segir
gengi krónunnar nú hvorki sam-
rýmast innri né ytri mælikvörð-
um hagkerfisins. Frekari styrk-
ing krónunnar í bráð sé ekki úti-
lokuð, en hún verði varla mjög
mikil.

Greining Íslandsbanka telur
líkur á því að lækkun krónunnar
verði meiri en efni standa til þeg-
ar hún fer af stað og spá því að
gengisvísitalan fari í 140 stig um

mitt ár 2006. Krónan muni svo
finna nýtt jafnvægi í gengisvísi-
tölu á bilinu 130 til 135 árið 2007
og hagkerfið nái jafnvægi á ný.
Greiningardeildir Íslandsbanka
og Landsbanka eru ekki sammála
um hvert hið nýja jafnvægi krón-
unnar verður. Landsbankinn telur
að krónan verði sterkari til lengd-
ar og jafnvægið verði nálægt
gengisvísitölu í 120. 

Ingvar segir slíka lækkun á
borð við þá sem Íslandsbanki spáir
ekki verða sársaukalausa og hún
muni hafa víðtæk áhrif. „Hagkerf-
ið virðist betur undir gengislækk-
un búið en þegar gengið lækkaði
eftir síðustu uppsveiflu. Hagkerfið
er fjölþættara og sveigjanlegra,
markaðir virkari og fyrirtækin
stöndugri og alþjóðlegri.“ Hann
segir að fremur beri að líta á geng-
islækkunina sem aðlögun að lang-
tímajafnvægi eftir umfangsmestu

framkvæmdir Íslandssögunnar.
Erlendar skuldir þjóðarinnar

eru mun meiri en eignir og því
mun hrein skuldastaða aukast
við gengislækkun. Lækkunin
mun einnig hafa áhrif á eigna-
markaði. Kaupmáttur muni
rýrna og leiða af sér minni eftir-
spurn á íbúðamarkaði með til-
heyrandi áhrifum á fasteigna-
verð. Gengislækkunin mun
hækka erlendar skuldir heimil-
anna fyrst, en í beinu framhaldi
mun verðbólgan sjá um að
hækka þær innlendu sem flestar
eru verðtryggðar.

Lækkun krónunnar mun hins
vegar hafa góð áhrif á fyrirtæki
sem flytja út vörur og þjónustu
og þær sem keppa við innfluttar
vörur. Gengi krónunnar veiktist í
gær um 0,91 prósent sem er tals-
verð lækkun á einum degi.

haflidi@frettabladid.is

vidskipti@frettabladid.is

Peningaskápurinn…

Actavis 40,90 +0,25% ... Atorka 6,30
+2,44% ... Bakkavör 25,30 +2,85% ... Burðarás 13,25 +2,32% ... Flug-
leiðir 14,00 +1,82% ... Íslandsbanki 11,95 +0,42% ... KB banki 508,00
+1,80% ... Kögun 46,50 +0,43% ... Landsbankinn 14,35 +0,70% ... Mar-
el 52,00 -0,95% ... Medcare 5,95 +0,68% ... Og fjarskipti 3,72 +0,54%
... Samherji 11,35 – ... Straumur 10,40 +0,97% ... Össur 83,50 +0,60%

Krónan gæti fallið hratt

Þormóður rammi 4,29%
Bakkavör 2,85%
Síminn 2,44%

Hampiðjan -14,29%
Marel -0,95%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

nánar á visir.is

OFMETIN KRÓNA Ingólfur Bender, forstöðumaður Greiningar Íslandsbanka, segir óhjá-
kvæmilegt að krónan muni falla. Hvenær og hvernig er erfitt að spá, en Íslandsbanki
væntir þess að það muni gerast vel fyrir lok stóriðjuframkvæmda og líkur séu á því að að-
lögun krónunnar verði hröð.
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KB banki fjármagnar
KB banki fjármagnar kaup versl-
anakeðjunnar Shoe Studio á
annarri breskri verslunarkeðju,
Rubicon. Verð Rubicon í viðskipt-
unum var 140 milljónir sterl-
ingspunda, sem samsvarar um
16,8 milljörðum króna.

Shoe Studio er að stærstum
hluta í eigu Donald McCarthy og

annarra stjórnenda en Baugur
Group á þrjátíu prósent í fyrirtæk-
inu.

Með sameiningu Shoe Studio
og Rubicon verður til ein stærsta
tískuvörukeðja Bretlands og er
talið að árlegar rekstrartekjur
muni nema um sextíu milljörðum
íslenskra króna. - þk

Flugleiðir fljúga hæst
allra í Kauphöll Íslands
um þessar mundir. 
Greiningardeild Íslandsbanka
gaf í gær út nýtt verðmat á Flug-
leiðir. Að mati greiningardeild-
arinnar eru Flugleiðir 35,1 millj-
arðs króna virði. Síðast þegar Ís-
landsbanki lagði mat á Flugleið-
ir, í júní 2003, var niðurstaðan að
félagið væri 9,7 milljarða virði.

Að mati greiningardeildar-
innar hefur verðmæti Flugleiða
því ríflega þrefaldast á aðeins
einu og hálfu ári. Að sögn Jónas-
ar G. Friðþjófssonar, sérfræð-
ings í greiningardeild Íslands-
banka, hafa rekstrarhorfur fé-
lagsins batnað mikið auk þess
sem ávöxtunarkrafa á markaði

hafi lækkað frá því að félagið
var síðast greint.

Gengi bréfa í Flugleiðum hef-
ur hækkað langmest allra bréfa í
Kauphöll Íslands það sem af er
ári. Verð hlutabréfa í lok við-
skipta í gær var 14,0 en að mati
Íslandsbanka gefur reksturinn
tilefni til að hlutabréfaverðið sé
13,9. Í upphafi árs var gengi
bréfanna 9,8. Hækkunin það sem
af er ári er því 42,1 prósent.

Hagræðingaraðgerðir Flug-
leiða haustið 2001 virðast að
mati Jónasar hafa skilað Flug-
leiðum varanlegum rekstrar-
bata, enda var árið 2002 hið
besta í sögu félagsins þrátt fyrir
áfallið sem flugfélög urðu fyrir í
kjölfar hryðjuverkaárásanna í
Bandaríkjunum haustið 2001.

- þk

Verðmætið sagt hafa þrefaldast

FART Á FLUGLEIÐUM Hlutabréf í Flug-
leiðum rjúka upp á markaði og í gær gaf
greiningardeild Íslandsbanka út nýtt verð-
mat á félagið sem gefur til kynna að inni-
stæða sé fyrir hækkuninni.
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Við mælum með...

... að Jóhann Ingi Gunnarsson, formaður landsliðsnefndar, taki að sér
að kenna þjálfurum á Íslandi hvernig á að búa til alvöru varnarmenn.
Jóhann Ingi er ekki sáttur við varnarþjálfun á Íslandi og gæti kennt
mönnum ýmislegt enda hefur hann marga fjöruna sopið á
þjálfaraferlinum

„Ég heilsaði honum einu sinni eða tvisvar fyrir
leikinn og hefði nú haldið að það myndi duga.“

Jose Mourinho, stjóri Chelsea, skildi ekkert í vælinu hjá Mark Hughes, stjóra 
Blackburn, sem kvartaði yfir því að Mourinho hefði ekki viljað taka í hönd

hans eftir leik liðanna á miðvikudagskvöldið.sport@frettabladid.is

LEIKIR GÆRDAGSINS

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

1 2 3 4 5 6   7
Föstudagur

JANÚAR

HANDBOLTI „Það er spilaður mjög
kerfisbundinn leikur í íslenskum
handbolta og í varnarþjálfun sem
slíkri er mikið lagt upp úr taktík-
inni þar sem áherslan er á að æfa
leikaðferðir. Það vantar að þjálfa
leikmenn miskunnarlaust einn á
móti einum og kenna mönnum
hvernig þeir eiga að standa í vörn.
Það er ljótt að segja það en ég er
að sjá landsliðsmenn sem kunna
það ekki,“ segir Jóhann Ingi, sem
sjálfur þjálfaði landslið Íslands á
sínum tíma sem og þýsku stórlið-
in Essen og Kiel og ætti því að
vita hvað hann syngur.

Jóhann Ingi vill þó ekki ganga
svo langt að segja að íslenskir
leikmenn kunni ekki að spila vörn.
„Það eru hins vegar margir sem
eiga margt eftir ólært og skortir
jafnvel grunnþekkingu í varnar-
leik.“

Menn vita ekki sitt hlutverk
Jóhann Ingi kveðst ekki geta kort-
lagt nákvæmlega hvar ábyrgðin
liggur en segir ferlið ná langt aft-
ur. „Þetta byrjar neðst niðri og
menn marka sér ákveðna stefnu í
þessum málum. Auðvitað verður
hvert félag og hver þjálfari að
mynda sér ákveðna afstöðu á hvað
skuli leggja áherslu á en það þarf
að sinna öllum þáttum handbolt-
ans. Menn þurfa að fara að hugsa
hversu stórum hluta þjálfunarinn-
ar þeir vilji verja í varnarþjálfun
og þetta verður að byrja í yngri
flokkunum,“ segir Jóhann Ingi en
minnir jafnframt á að þjálfarar
eru eins misjafnir og þeir eru
margir.

„Þorbjörn Jensson var til dæm-
is heldur varnarsinnaður en Viggó
Sigurðsson er meiri sóknarþjálf-
ari, rétt eins og Bogdan Kowalczyk
sem var ekki góður varnarþjálfari

í mínum huga. Svona er þetta mis-
jafnt; þegar ég þjálfaði sjálfur
lagði ég meiri áherslu á sókn en
vörn,“ segir Jóhann Ingi en leggur
áherslu á að það verði að huga að
varnarþjálfun.

„Viggó Sigurðsson sagði sjálf-
ur í gær að nú þyrfti hann að fara
að leita að varnarleiðtoga því
hann væri ekki til. Þetta er mikið
áhyggjuefni. Við eigum ekki góða
varnarmenn og það hlýtur bara að
þýða það að áherslan á vörnina
hefur verið í orði en ekki á borði.
Annars værum við að spila betri
vörn. Menn er ekki einu sinni með
á hreinu hvert hlutverk þeirra í
vörninni er,“ segir Jóhann Ingi en

bendir á að það sé ekki hlutverk
landsliðsþjálfara að kenna mönn-
um að spila vörn.

„Landsliðsþjálfari á að ákveða
hvaða vörn á að spila og hver hlut-
verk manna í vörninni er, ekki að
kenna þeim að spila vörn. Lélegur
varnarleikur hefur verið helsta
skýringin á því hvernig fór fyrir
íslenska liðinu í Túnis og nú þurfa
menn að hugsa um hvernig hægt
er að laga það. Ég hef fulla trú á
að Viggó komi með einhverjar
hugmyndir um hvernig hægt er
að gera það, hvort sem hann gerir
það einn eða fær einhverja fleiri
með sér í verkið.“

vignir@frettabladid.is

ÍSLENSKIR LEIKMENN KUNNA EKKI VÖRN Jóhann Ingi Gunnarsson segir að varnar-
þjálfun á Íslandi sé verulega ábótavant og að staða mála sé mikið áhyggjuefni. Hann er
hér til hægri á myndinni ásamt Guðmundi Ingvarssyni, formanni HSÍ. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Marga skortir grunn-
þekkingu varnarleiks
Jóhann Ingi Gunnarsson, formaður landsliðsnefndar HSÍ, segir að flestir ís-
lenskir leikmenn eigi margt eftir ólært og þá skorti jafnvel grunnþekkingu á
því hvernig spila eigi vörn. 

■ ■ LEIKIR
� 19.15 Fram og ÍR mætast í

Egilshöllinni í B-riðli Reykjavíkurmóts
karla í fótbolta.

� 19.15 ÍA og ÍS mætast á Akranesi í
1. deild karla í körfubolta.

� 19.15 Þór Ak. og Stjarnan mætast
í Höllinni á Akureyri í 1. deild karla í
körfubolta.

� 19.15 FH og Stjarnan mætast í
Kaplakrika í DHL-deild kvenna í
handbolta.

� 21.00 Fylkir og Valur mætast í
Egilshöllinni í B-riðli Reykjavíkurmóts
karla í fótbolta. 

■ ■ SJÓNVARP
� 14.25 HM í handbolta á RÚV.

Útsending frá leik Noregs og Spánar
á HM í handbolta.

� 15.45 HM í handbolta á RÚV.
Útsending frá leik Frakklands og
Slóveníu á HM í handbolta.

� 17.45 Olíssport á Sýn.

� 18.00 Upphitun á Skjá einum.

� 19.00 Gillette-sportpakkinn á Sýn.

� 19.30 Motorworld á Sýn.

� 20.00 World supercross á Sýn.

� 23.15 Undirfataleikurinn á Sýn.

Forráðamenn Arsenal hafa lofað
knattspyrnustjóranum Arsene

Wenger meiri fjárveitingu til að
endurbyggja lið sitt.
Litlar líkur eru á að
Arsenal blandi sér í
titilslaginn úr þessu
og ósk Wenger um
að næla í nýja leik-
menn meðan leik-
mannaskipti voru
leyfileg, var hafnað.
Stjórn Arsenal þvertók fyrir að bygg-
ing nýja vallarins á Highbury Grove,
sem mun kosta félagið 41 milljarða
íslenskra króna, myndi hafa áhrif
fjárveitingu félagsins varðandi kaup
á nýjum leikmönnum.

Mark Hughes hjá Blackburn er
æfur út í starfsbróður sinn Jose

Mourinho hjá Chelsea fyrir að taka
ekki í hendina á sér eftir leik lið-
anna á Ewood Park sem lyktaði
með sigri Chelsea, 1-0. „Mér finnst

nú algjört lágmark
að takast í hendur
eftir viðureignir,“
sagði Hughes. „Ég
hef enga hugmynd
af hverju hann tók
ekki í hendina á

mér. Kannski var hann upptekinn
með leikmönnum sínum.“ Aðspurð-
ur um málið kom Mourinho alveg
af fjöllum. „Ég tók í hendina á hon-
um fyrir leikinn, tvisvar eða þrisvar.
Eftir sigurleiki vil ég vera með leik-
mönnum mínum. Ég tek að sjálf-
sögðu í hendina á mönnum ef ég
rekst á þá,“ sagði Mourinho.

David Beckham, fyrirliði enska
landsliðsins og leikmaður Real

Madrid, lætur gagnrýni sem vind um
eyrun þjóta og segist vera í góðu
formi. „Svo lengi sem ég er ánægð-
ur með frammistöðu mína hjá Real
og Englendingum,
þá er mér nokkurn
veginn sama hvað
aðrir segja,“ sagði
Beckham. „Þessi
mánuður er búinn
að vera minn besti
í langan tíma. Við erum 7 stigum á
eftir Barcelona þannig að það getur
allt gerst.“

Samtök leikmanna í NHL-deildinni
í íshokkíi, höfnuðu tilboði frá

samtökum liðseiganda í NHL og
enn minnka líkurnar á að leikið
verði í deildinni í vetur. Í tilboðinu
sagði m.a. að leikmenn ættu rétt á
53% af tekjum deildarinnar og hvert

lið fyrir sig fengi
launaþak upp á 42
milljónir dollara
eða um 2,6 millj-
arða íslenskra
króna. Talsmaður
leikmannana sagði

að sambandið myndi ekki undir
neinum kringumstæðum samþykkja
launaþak af neinu tagi.

Luis Figo hjá Real Madrid segir að
það sé 100% öruggt að hann

muni ekki leika fyrir neitt annað lið
á Spáni fari svo að
Real ákveði að
endurnýja ekki
samninginn við
sig. Figo, sem á
eitt og hálft ár eftir
af samningnum,
segir það vera draum sinn að leika
á Englandi og líklegt þykir að hann
muni fara til liðs í ensku úrvalsdeild-
inni þegar samningur hans rennur
út árið 2006.

Framherjinn Alan Shearer skoraði
sitt 250. mark í ensku úrvalsdeild-

inni í fyrrakvöld þegar hann kom
Newcastle yfir gegn Manchester
City. Það dugði þó ekki til því að
Robbie Fowler jafnaði leikinn sem
endaði 1-1. Shearer hlaut mikið lof
fyrir og fullyrti Graeme Souness,
knattspyrnustjóri Newcastle, að

Shearer væri besti
enski framherji
allra tíma. Kevin
Keegan hjá
Manchester City,
sem var um tíma
knattspyrnustjóri

Newcastle, tók í sama streng. „Ég er
sammála því að hann sé besti fram-
herji sem við höfum átt,“ sagði
Keegan.

ÚR ÍÞRÓTTAHEIMINUM

HM í handbolta í Túnis

MILLIRIÐILL 1
TÉKKLAND–GRIKKLAND 31–29
SLÓVENÍA–FRAKKLAND 26–26
TÚNIS–RÚSSLAND 35–24

STAÐAN
TÚNIS 5 2 3 0 150–128 7
FRAKKLAND 5 2 2 1 127–120 6
GRIKKLAND 5 2 1 2 134–138 5
RÚSSLAND 5 2 0 3 126–137 4
TÉKKLAND 5 2 0 3 131–147 4
SLÓVENÍA 5 1 2 2 142–140 4

MILLIRIÐILL 2
ÞÝSKALAND–SVÍÞJÓÐ 27–22
SERBÍA–KRÓATÍA 23–24
SPÁNN–NOREGUR 31–24

STAÐAN
KRÓATÍA 5 4 0 1 139–135 8
SPÁNN 5 3 1 1 155–139 7
SERBÍA/SVART.5 2 2 1 127–126 6
NOREGUR 5 2 1 2 137–139 5
ÞÝSKALAND 5 1 1 3 132–135 3
SVÍÞJÓÐ 5 0 1 4 132–148 1

Svíþjóð og Slóvenía leika um 11. sætið
á morgun.

Þýskaland og Tékkland leika um 9.
sætið á morgun.

Noregur og Rússland leika um 7. sætið á
morgun.

Serbia/Svartfjallaland og Grikkland
leika um 5. á morgun.

Spánn og Túnis mætast í undanúrslitum
á morgun. 

Króatía og Frakkland mætast í
undanúrslitum á morgun.

1. deild kvenna í körfu
ÍS–KEFLAVÍK 64–48
Stig ÍS: Signý Hermannsdóttir 16 (20 frák., 9
varin, 5 stolnir) Stella Rún Kristjánsdóttir 14, Alda
Leif Jónsdóttir 9 (11 frák., 9 stoðs., 5 varin),
Guðrún Baldursdóttir 11, Erna Rún Magnúsdóttir
6.
Stig Keflavíkur: Bryndís Guðmundsdóttir 14 (16
frák.) Svava Ósk Stefánsdóttir 12,  Birna
Valgarðsdóttir 12, Bára Bragadóttir 3, Kristín
Blöndal 3, Rannveig Randversdóttir 1,

STAÐAN
KEFLAVÍK 15 12 3 1191–917 24
GRINDAVÍK 15 10 5 917–832 20
ÍS 15 9 6 895–821 18
HAUKAR 15 7 8 984–1035 14
NJARÐVÍK 15 5 10 893–966 10
KR 15 2 13 840–1086 4

Kosning um eftirsóttustu eiginhandaráritun fótboltamanna:

Beckham að missa máttinn?
FÓTBOLTI Vinsældir David Beck-
ham eru að minnka ef eitthvað er
að marka niðurstöður nýrrar
skoðanakönnunar sem stuðnings-
menn 120 félaga tóku að sér að

sjá um fyrir skemmstu. 2.000
manns voru spurðir um frá
hvaða knattspyrnumanni þeir
vildu helst fá eiginhandaráritun
hjá.

Niðurstöður könnunarinnar
vekja töluverða athygli; goðsögn-
in Pele var sá sem trónaði á toppi
listans og efstu þrjú sætin skipa
leikmenn sem allir hafa lagt
skóna á hilluna. Það sem hins
vegar kemur einna mest á óvart
er að sjálfur David Beckham
lenti ekki í nema 5. sæti og var til
að mynda sæti aftar en Thierry
Henry hjá Arsenal. Ekki ber á
öðru en að heimsyfirráð Beck-
hams séu að dvína. ■

DAVID BECKHAM Má mun sinn fífil
fegurri í vinsældum hjá knattspyrnu-
áhugamönnum.

10 EFTIRSÓTTUSTU EIGIN-
HANDARÁRITANIRNAR
1. Pele Brasilíu
2. Bobby Moore Englandi
3. Maradona Argentínu
4. Thierry Henry Frakklandi
5. David Beckham Englandi
6. George Best N-Írlandi
7. Zinedine Zidane Frakklandi
8. Alan Shearer Englandi
9. Eric Cantona Frakklandi
10. Geoff Hurst Englandi

Kvennalið Keflavíkur:

Engin Bristol 
KÖRFUBOLTI Nú er ljóst að Reshea Bristol
mun ekki koma og spila með Keflavík í
1. deild kvenna í körfubolta eins og
vonast var eftir. Bristol lék mjög vel
með Keflvíkingum fyrri hluta móts en
þurfti að fara af landi brott vegna fjöl-
skylduaðstæðna. Í staðinn fékk Kefla-
vík LaToyu Rose en hún stóð engan
veginn undir væntingum og var send
heim eftir aðeins tvo leiki. Keflvíking-
ar ætla að sér að halda áfram að leita að
útlendingi fyrir lokaátökin. ■

Jafnræði var með Norð-
mönnum og Spánverjum í
viðureign þjóðanna á HM í
Túnis í gær. Jafnt var á
flestum tölum fyrstu 20
mínútur fyrri hálfleiks en
þegar fimm mínútur voru til
leikhlés höfðu Norðmenn
tveggja marka forystu, 12-10.
Spánverjar tóku sig saman í
andlitinu og enduðu hálfleikinn
með 5-0 áhlaupi og staðan í

hálfleik var 15-12. Norðmenn
riðu ekki feitum hesti í seinni
hálfleik og biðu afhroð gegn
vel smurðu liði Spánverja sem
skoruðu 16 mörk í seinni
hálfleik gegn 12 mörkum
Norðmanna og stóðu uppi sem
sigurvegarar, 31-24. Spán-
verjar mæta Túnis í undan-
úrslitum mótsins en Norð-
menn spila við Rússa um 7.
sætið. ■

Norðmenn spila um 7. sætið eftir tap í gær:

Spánverjar í undanúrslit
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Ég er kominn
með svarta
beltið í því að
segja bless.
Síðasta mán-
uðinn hef ég
þurft að gera

ótrúlega mikið
af því að kveðja
fólk sem er
mér kærkom-
ið. Suma var

ég sáttur við að
kveðja, aðra ekki.

Ég hef þurft að kveðja fólk sem
ég hef þekkt lengi og aðra sem ég
náði rétt svo að sjá í einu ljósi.
Suma býst ég við að sjá aftur,
aðra þurfti ég að kveðja um alla
eilífð.

Kveðjutækni mína erfði ég
frá langömmu minni sem var
víst aldinn meistari í þessum
fræðum. Hún lagði mikið á sig
að kenna barnabörnum sínum
visku sína og er ég alfarið á því
að við ættum öll að hlusta oftar á
ömmur okkar.

Tækni langömmu er afskap-
lega einföld og þarfnast ekki
mikillar æfingar. Hún sagði að
maður ætti alltaf að kveðja fólk
eins og það væri í síðasta skipt-
ið. Því, eins og hún hafði fengið
að kynnast, veit maður aldrei
hvenær kveðjustundin er sú síð-
asta. Ef sá sem kveður heldur
einhverju aftur af sér, gæti hann
glatað tækifærinu um alla eilífð,
til þess að sýna hvað býr í

brjósti hans. Það er kannski
löngu liðin tíð að fólk leggi mik-
ið upp úr því að skilja sátt enda
finnst okkur við flest vera eilíf í
hraða nútímans. Þó tímarnir
breytist og mennirnir með eru
sum sannindi óhagganleg og það
er svo miklu þægilegra og betra
að segja alltaf það sem manni
finnst.

Amma vinar míns kenndi hon-
um svo lexíu sem ég hefði óskað
að einhver hefði þorað að kenna
mér í leikskóla. Hún sagði að
maður á aldrei að ljúga, því þá
þarf maður að muna svo miklu
meira. Þetta var allt skælbros-
andi fólk. Hafið það einfalt.

Engar áhyggjur, ég verð
hérna líka í næstu viku.

STUÐ MILLI STRÍÐA
BIRGIR ÖRN STEINARSSON ÆTLAR AÐ LIFA EFTIR RÁÐUM LANGÖMMU SINNAR

Hvernig á að segja bless?
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið. 

Vinningar eru Mercenaries fyrir PS2, aðrir tölvuleikir, DVD myndir og margt fleira. 

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Mamma!

Sko, svona
er planið... Ég ætla að

spyrja Söru
hvort hún sé
búin að heyra
nýja lagið...

Svo spila ég undirmeð-
vitundarkassettuna og
á augabragði verður hún
yfir sig hrifin af mér. 

Sara er jú fín stelpa.... 
en af hverju gefur þú

henni ekki bara blóm og
sætt kort?

Það hræðir mig 
stundum hvað þú veist

lítið um kvenfólk.

Hey! Hey! HVAÐ ERTU AÐ 

GERA!?!
Þetta er
boltinn
minn.

Þegar stóri vísirinn er á
tólf og litli vísirinn á

sjö, hvað er klukkan þá?

Um...

...þá er
hún sjö...

...sex í mið-
ríkjunum og

fimm í Kyrra-
hafsríkjunum

á þessum
rásum.

Ég hélt að við
hefðum rætt um að
minnka sjónvarps-

glápið í sumar?

Ohhh. 
Karlmennsku-
tal, ég sá það

einu sinni í
Opruh.

Frábær!
Yndislegur!Hæ! Hvernig

var svo 
dagurinn?

Einhverjar
spurningar?





K vikmyndirnar Million
Dollar Baby og Meet the
Fockers eiga það báðar

sameiginlegt að vera hlaðnar stór-
stjörnum í flestum hlutverkum,
en annars eru þær mjög ólíkar.
Þær verða báðar frumsýndar hér
á landi um helgina og eiga vafalít-
ið eftir að falla vel í kramið hjá
kvikmyndaáhugamönnum.

Baráttuandinn kviknar 
Million Dollar Baby fjallar um
Frankie Dunn (Clint Eastwood),
þjálfara og umboðsmann boxara,
sem má muna sinn fífil fegurri. 

Ýmislegt hefur gengið á í
einkalífi hans og á hann erfitt með
að tengjast öðru fólki tilfinninga-
böndum. Mest samband hefur
hann við Scarp (Morgan Freem-
an) sem aðstoðar hann við að reka
æfingarsal hans. Þegar inn í æf-
ingasalinn gengur hin unga og
efnilega hnefaleikastúlka, Maggie
Fitzgerald (Hilary Swank), breyt-
ist líf hans til muna. Hann ákveð-
ur að taka hana upp á sína arma
þrátt fyrir að hafa ekki haft mikla
trú á henni til að byrja með.
Smám saman sjá þau hversu mikl-
um baráttuanda þau bæði búa yfir
og á hann eftir að nýtast þeim vel.

Auk þess að fara með aðalhlut-
verkið í Million Dollar Baby leik-
stýrir gamli jaxlinn Clint
Eastwood einnig myndinni. Hún
hefur verið tilnefnd til sjö Ósk-

arsverðlauna og þar er Eastwood
tilnefndur til tveggja verðlauna.
Auk þess er Swank tilnefnd sem
besta leikkonan í aðalhlutverki.
Þykir hún afar líkleg til að hreppa
styttuna í annað sinn, en síðast
vann hún verðlaunin fyrir frá-
bæra frammistöðu í Boys Don’t
Cry. Eastwood hefur aftur á móti
aldrei unnið Óskarinn sem leikari
en einu sinni bar hann sigur úr
býtum sem leikstjóri. Það var fyr-
ir vestrann Unforgiven sem sóp-
aði til sín Óskarsverðlaunum árið
1992. Fyrir tveimur árum var
hann tilnefndur sem leikstjóri
fyrir Mystic River en fékk ekki að
handleika styttuna á nýjan leik.

Tengdaforeldrar hittast 
Margir hafa beðið með mikilli
óþreyju eftir gamanmyndinni
Meet the Fockers sem er fram-
hald hinnar geysivinsælu Meet
the Parents sem kom út fyrir fjór-
um árum. 

Nú hafa hin gamal-
reyndu Dustin Hoffman
og Barbra Streisand bæst
í leikarahópinn sem for-
eldrar klaufabárðarins
Gaylord M. Focker (Ben
Stiller). Í nýju myndinni
eru Focker og unnusta
hans í fullum undirbúningi

fyrir brúðkaup sitt. Til að fjöl-
skyldur þeirra kynnist betur
ákveða þær að hittast eina helgi,
sem auðvitað á eftir að enda með
ósköpum. Sem fyrr er Robert De
Niro í hlutverki tengdaföður
Fockers en eins og margir muna
sættust þeir undir lok fyrri
myndarinnar eftir að illa hafði
farið á með þeim. Vonandi glatar

Focker ekki
traustinu sem

hann hafði
unnið sér
svo ræki-
lega fyrir
í Meet the
Parents. ■
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Ómissandi á DVD
Collateral eftir Michael Mann er fyrirtaksspennumynd enda kann Mann
að búa til þéttar ræmur. Það fer Tom Cruise afskaplega vel að leika
skúrk og Jamie Foxx sýnir í hlutverki leigubílstjóra, sem situr uppi með
að keyra Cruise á milli fórnarlamba sinna, að hann er kominn til að
vera.

„There are no heroes anymore, Bis-
hop. Just men who follow orders.“

- Captain Collins trúði ekki á hetjur í gömlu Assault on
Precinct 13 frá árinu 1976.

Hnefaleikadrama og
Fockerar á hvíta tjaldið

Aðeins 599 kr.

5 690691 200008

Lífsreynslusagan • Heilsa •                • Matur • Krossgátur

5. tbl. 67. árg., 2. febrúar 2005.

g•á~t

Aðeins 
599 kr.

Svanhildur Jakobsdóttir,

söng- og útvarpskona,

er alltaf jafnglæsileg

Ungleg án 
leyndarmála!
Ungleg án 
leyndarmála!

40+ Flottar konur í góðu formi

Tíðahvörf!
Hvað er það?

Íslenskar konur
kynþokkafullar!
4 þekktir karlmenn hafa skoðun á því

Dekraðu við þig!
Vikan gefur góð ráð

Með dellu fyrir 
stórum bílumMeð dellu fyrir 
stórum bílum
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Náðu í eintak á næsta sölustað

ný og fersk í hverri viku

13 vikna nám í ljósmynda- og
tískuförðun hefst 14. febrúar. 
Skráning og upplýsingar eru í síma 564 0406 og á
makeup@fjoltengi.is. Góð greiðslukjör.

Hamraborg 7
Hamrabrekkumegin. 
Sími 564 0406

1950 tímabil, nemandi Anna Kristín

TENGDAFEÐUR HITTAST Dustin Hoffman og Robert De Niro í hlutverki tengdafeðranna í gamanmyndinni Meet the Fockers.

HILARY SWANK Hin stórgóða leikkona
Hilary Swank fer með hlutverk boxarans
Maggie Fitzgerald í Million Dollar Baby.

Árás á löggustöð
Löggur og bófar verða að snúa bök-
um saman til að halda lífi í Assault
on Precinct 13 sem var frumsýnd í
gær. Myndin er endurgerð sam-
nefndrar myndar sem John
Carpenter gerði árið 1976. Carpent-
er byggði handrit sitt á John Wayne
vestranum Rio Bravo og sagði frá
síðasta starfsdegi lögreglustöðvar-
innar í hverfi 13 en honum lauk með
því að tryllt glæpagengi réðist til
inngöngu þannig að örfára löggur
og nokkrir fangar í geymslum urðu
að snúast til varnar.

Að þessu sinni eru árásarmenn-
irnir á eftir glæpaforingjanum
Marion Bishop sem Laurence Fis-
hburne leikur. Tilgangurinn árásar-
innar er að drepa hann þannig að
hann geti ekki borið vitni. Ethan

Hawke leikur lögreglu á vakt en
þessir andstæðingar verða að sam-
einast um að stjórna nauðvörn lög-
reglustöðvarinnar þar sem vopn og
mannafli eru í lágmarki. Fishburne
stýrir liðinu sem gistir fanga-
geymslurnar en löggurnar treysta á
Hawke.

Eðalleikararnir Brian Denehy og
Gabriel Byrne fara einnig með
veigamikil hlutverk og skutlan
Drea De Matteo, sem leikru
Adriönu í The Sopranos, fer með
hlutverk ritara á lögeglustöðinni. ■

LAURENCE FISHBURNE Leikur glæpa-
foringja sem er í haldi í lögreglustöðinni í

hverfi 13. Þegar árásarmenn ógna lífi hans
snýst hann til varnar ásamt .eim löggum og

bófum sem eru á stöðinni.

SMÁAUGLÝSINGAR ALLA DAGA
�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is

- mest lesna blað landsins



FRUMSÝNUM 
VERÐLAUNAGRIP UM HELGINA

SIMPLY CLEVER

Sýning hjá eftirtöldum umboðsmönnum 



■ ■ TÓNLEIKAR
� 17.00 Dáðadrengir koma fram í

Smekkleyu Plötubúð við Laugaveginn.

� 17.00 Snillingurinn Dj. Musician
ærir lýðinn með taktföstu diskói í 12
tónum við Skólavörðustíg.

� 20.00 Tónlist eftir Indra Rise,
Kjartan Ólafsson og Patrick Koak
verður flutt á Myrkum músíkdögum í
Salnum í Kópavogi.

� 21.00 Hljómsveitirnar Bacon og
Æla spila á Bar 11.
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Næstu námskeið í Opna listaháskólan-
um verða um Tíðaranda í hönnun og
tísku og Arkitektúr og hönnun frá seinni
heimsstyrjöld til samtímans. 
Námskeið um Tíðaranda í hönnun og
tísku verður haldið á mánudagskvöldum
21. febrúar–21. mars. kl. 20.15–22.00 í
stofu 105 í Skipholti 1.

menning@frettabladid.is

!
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NÁMSKEIÐ UM VESTURFARNA
STENDUR YFIR 

Í BORGARLEIKHÚSINU
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

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

STÓRA SVIÐ

HÍBÝLI VINDANNA 
leikgerð Bjarna Jónssonar á vesturfara-

sögu Böðvars Guðmundssonar

Lau 5/2 kl. 20 - UPPSELT,
Sun 6/2  kl 20 - UPPSELT,

Fi 10/2 kl 20 - UPPSELT, Fö 11/2 kl 20

Lau 12/2 kl 20 - UPPSELT, Fi 17/2 kl 20, 
Fö 18/2 kl 20 - UPPSELT, Lau 19/2 kl 20 
Fö 25/2 kl 20, Lau 26/2 kl 20

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau

Su 13/2 kl 20

Síðasta sýning

LÍNA LANGSOKKUR 
e. Astrid Lindgren

Su 6/2 kl 14, Su 13/2 kl 14,

Su 20/2 kl 14 - AUKASÝNING,
Su 27/2 kl 14 - AUKASÝNING Síðustu sýningar

HOUDINI SNÝR AFTUR 
Fjölskyldusýning um páskana.
Forsala aðgöngumiða hafin.

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ
ÍSLENSKI DANSFLOKKURINN SÝNIR: 

VIÐ ERUM ÖLL MARLENE 

DIETRICH FOR

e. Ernu Ómarsdóttur og Emil Hrvatin
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
Lau 5/2 kl 20
Lau 12/2 kl 20 - UPPSELT,
Su 13/2 kl 20 - UPPSELT,
Fi 17/2 kl 20, Su 20/2 kl 20,
Fi 24/2 kl 20, Fö 25/2 kl 20 
Sýningum lýkur í febrúar

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA. Su 6/2 kl 20, Fö 11/2 kl 20,
Lau 19/2 kl 20, Lau 26/2 kl 20  
Ath: Miðaverð kr. 1.500

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Í kvöld kl 20
Su 13/2 kl 20, Su 27/2 kl 20

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR

eftir Agnar Jón Egilsson. Í samstarfi við TÓBÍAS.

Lau 5/2 kl 20, Lau 12/2 kl 20, Fö 18/2 kl 20

Fös. 4. feb. kl. 20 örfá sæti

Sun. 13. feb. kl. 20

Sun. 20. feb. kl. 20 örfá sæti

Sun. 27. feb. kl. 20

Sýningum fer fækkandi

Sun 6. feb. kl. 20.00
Allra síðasta sýning

2. sýning 13.feb. kl. 19.00 – ÖRFÁ SÆTI LAUS
3. sýning 18.feb. kl 20.00 - ÖRFÁ 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 frá kl. 10 virka daga.

Frumsýning 11. febrúar kl. 20 – UPPSELT

      

     
      
      
      

      
      

EKKI MISSA AF…

…NOMUS-tónleikunum á Myrkum
músíkdögum í Salnum klukkan 20 í
kvöld. Á efnisskrá eru verk eftir Indra Rise,
Kjartan Ólafsson og Patarick Kosk.

…Frumsýningu Íslenska dansflokks-
ins á Merlene Dietrich FOR eftir Ernu
Ómarsdóttur og Emil Hrvatin í Borgar-
leikhúsinu í kvöld.

…Opnun á tveimur sýningum á
Kjarvalsstöðum klukkan 17 í dag. Annars
vegar yfirlitssýningu á verkum Harðar
Ágústssonar, hins vegar sýningunni
Markmið XI.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

1   2     3 4   5    6     7
Föstudagur

FEBRÚAR

Heimildarmynd um Ragnar
í Smára verður í Sjónvarp-
inu á sunnudagskvöldið.
Guðný Halldórsdóttir leik-
stjóri segir að án Ragnars
væri listalífið hér fátæklegt.

Leikin heimildarmynd um athafna-
manninn Ragnar Jónsson, sem
kenndur var við smjörlíkisgerðina
Smára verður í sjónvarpinu á
sunnudagskvöldið klukkan 20. 

Ragnar, sem var gæddur ein-
stakri blöndu af framtakssemi og
listaáhuga, varð í lifanda lífi hálf-
gerð þjóðsagnapersóna sem um
spunnust margar sögur. Ástæður
þess voru margbrotinn persónu-
leiki hans og persónutöfrar, gríðar-
legt áræði og kjarkur til að feta
áður ótroðnar slóðir. Drjúgan hluta
tuttugustu aldarinnar hafði Ragnar
mikil áhrif á íslenskt athafna- og
listalíf og ekki síst þróun tónlistar,
myndlistar og bókmennta.

Björn Jörundur leikur Ragnar
Jónsson, tónlist semur Ragnhildur
Gísladóttir, handritshöfundar eru
Sigurður Valgeirsson, Guðný Hall-
dórsdóttir og Halldór Þorgeirsson,
leikstjóri er Guðný Halldórsdóttir
og framleiðandi er Halldór Þor-
geirsson fyrir Kvikmyndafélagið
Umba.

„Upphaflega gerum við þessa
mynd vegna þess að Erna, dóttir
Ragnars, spurði hvort ég hefði
áhuga á að gera mynd um föður
hennar.“ segir Guðný. „Mér rann
blóðið til skyldunnar vegna þess að
bróðir hennar, Jón Óttar, gerði
heimildarmynd um föður minn á
sínum tíma. Svo er það nú einu
sinni þannig að það eru ekki marg-
ir sem vita að án Ragnars Jónsson-
ar ættum við enga sinfóníuhljóm-
sveit hér eða listahátíð og eitthvað
minna af listasöfnum. Listaverka-
safnið sem hann gaf ASÍ, er til

dæmis eitthvert stærsta og verð-
mætasta listaverkasafn á landinu.
Ragnar studdi listamenn gríðar-
lega mikið og leitaði að listamönn-
um erlendis til að koma hingað til
að sýna verk sín. Hann stofnaði
Tónlistarfélagið og var þvílíkur
forkur og þvílík nauðsyn okkur
Íslendingum að það verður að
minnast hans á flottan hátt.

Hins vegar var þetta hógvær
maður. Þegar við fórum í gegnum
myndefnið kom í ljós að hann var
svo lítið fyrir að vera á mynd að
þegar hann sá myndavél þá sneri
hann sér undan.

Ragnar bjó mjög spart sjálfur
en efldi listamenn, keypti málverk
og hækkaði ritlaun rithöfunda
hundrað prósent þannig að í fyrsta
sinn fengu þeir sjálfir laun – en
ekki bara prentarar og útgefendur
eins og áður var. Hann gaf út lista-
verkabækur og eftirprentanir, svo
venjulegt fólk gat keypt myndir af
alvörulistaverki og með því efldi
hann myndlistarvitund almenn-
ings.

Núna, þegar verið er að gera
mikið af heimildarmyndum um

eiturlyfjaneytendur, innbrotsþjófa
og róna, finnst mér að aðeins megi
koma smá mótvægi og nefna þá
sem hafa gert landinu gott. Fáir
hafa gert landinu eins gott, menn-
ingarlega séð, og Ragnar í Smára.
Það má vel tala um það sem vel er
gert, í stað þess að hirða bara upp
aumingjana og gera þá að stjörn-
um.

Á þeim sama tíma sem við vor-
um að hugsa um hvort við ættum
að gera þessa mynd eða ekki, þá
hrutum við óvart um kvikmynda-
safn Kristjáns Jónssonar, eða
Kidda í Kiddabúð. Hann ferðaðist
mikið með Ragnari og var einn af
hans bestu vinum. Þar náðum við
svo góðu myndefni sem hvergi hef-
ur komið fram. Það gefur myndinni
mjög skemmtilegan blæ. Þar fyrir
utan fundum við fullt af útvarps-
viðtölum við Ragnar sem við blönd-
um inn í myndina

Svo fengum við Röggu Gísla til
að gera tónlistina og sú tónlist er
byggð á uppáhaldsverkum Ragnars
sem hann var að kynna fyrir þjóð-
inni á sínum tíma – svo við höldum
okkur við tónlist hans tíma. ■

GUÐNÝ HALLDÓRSDÓTTIR Ragnar var margbrotinn persónuleiki sem hafði mikla per-
sónutöfra og gríðarlegt áræði til að feta áður ótroðnar slóðir. 

Listvinur af lífi og sál



„Tónmálið spannar víðan völl og
það eru engin tabú í gangi hjá
Atla,“ segir Áshildur Haraldsdóttir
flautuleikari um nýja Sónötu fyrir
fiðlu eftir Atla Heimi Sveinsson,
sem hún frumflytur á Myrkum
músíkdögum í kvöld ásamt Önnu
Guðnýju Guðmundsdóttur píanó-
leikara.

„Hann vitnar óspart í önnur tón-
skáld og líka í sjálfan sig og þetta
er mjög tilfinningaþrungið allt
saman.“

Atli Heimir er greinilega í mikl-
um sónötuham þessi misserin, því
þessi fiðlusónata er einungis sú
fyrsta sem frumflutt er af
nokkrum sem hann er með í smíð-
um. Hann mun vera með í takinu
sónötur fyrir fiðlu, selló og klar-
inett, auk annarra tónsmíða af
ýmsu tagi.

„Þetta er löng og bitastæð
sónata í sjö köflum, sem hann
samdi fyrir mig. Þetta verk brýtur
finnst mér blað í íslenskri
nútímatónlist. Landslagið í nú-
tímatónlist hefur reyndar breyst
mikið, því nú orðið eru tónskáld
farin að leyfa sér að vera ekki
alveg njörvuð niður í stíl 20. aldar-
innar. Þau eru farin að þora að gera
lög í dúr og moll og þríund. En það
er bara eins og Atli hefur verið all-
an tímann. Hann hefur alltaf getað
brugðið sér í allra kvikinda líki og
maður hefur aldrei vitað hvernig
næsta verk frá honum yrði. Hann
er frjáls og gerir það sem hann
vill.“

Tónleikar þeirra Áshildar og
Önnu Guðnýjar í Salnum hefjast
ekki fyrr en klukkan 22, en á undan
þeim verða haldnir svonefndir

NOMUS-tónleikar á sama stað.
Þeir tónleikar hefjast klukkan 20
og á efnisskránni eru þrjú raftón-
listarverk eftir Indra Rise, Kjartan
Ólafsson og Patrick Koak.

Það verður því langt liðið á
föstudagskvöld þegar flaututón-
leikarnir hefjast.

„Já, við verðum bara með
einhvers konar næturklúbba-
stemningu,“ segir Áshildur, stað-

ráðin í að njóta þess út í æsar að
frumflytja hina stóru Sónötu Atla
Heimis.

Á þessum tónleikum flytur
Áshildur einnig tvö styttri verk,
sem bæði eru einleiksverk fyrir
flautu. Annað er Solitude eftir
Magnús Blöndal Jóhannsson, sem
Áshildur flytur í minningu hans.
Hitt er nýlegt verk frá Noregi
eftir Kaare Dyvik. ■

FÖSTUDAGUR 4. febrúar 2005

ÁSHILDUR OG ANNA GUÐNÝ Frumflytja stóra Sónötu eftir Atla Heimi Sveinsson á
Myrkum músíkdögum í Salnum í kvöld.

Engin tabú í Salnum

KRINGLUKRÁIN UM HELGINA

• Fjölbreyttur sérréttamatseðill
   öll kvöld vikunnar
• Tilboðsmatseðill 
   fyrir Leikhúsgesti
• Hópamatseðill
• Sérsalur fyrir hópa
Borðapantanir í síma  568-0878 www.kringlukrain.is

Mannakorn
með dansleik
um helgina

� 22.00 Áshildur Haraldsdóttir
flautuleikari flytur verk eftir Kaare
Dyvik Husby og Magnús Blöndal
Jóhannsson á Myrkum músíkdögum
í Salnum, Kópavogi. Einnig flytur hún
ásamt Önnu Guðnýju Guðmunds-
dóttur píanóleikara Sónötu fyrir
flautu og píanó eftir Atla Heimi
Sveinsson.

� 22.00 Reggíhljómsveitin Hjálmar
heldur tónleika í Stúdentakjallaranum.

� 23.00 Hljómsveitin Plat heldur út-
gáfutónleika á Grand Rokki ásamt
Skum.

■ ■ LISTOPNANIR
� 17.00 Yfirlitssýning á verkum Harð-

ar Ágústssonar verður opnuð í vest-
ursal Kjarvalsstaða. Einnig verður
opnuð í miðrými sýningin Markmið
XI, sem er samvinnuverkefni Helga
Hjaltalín Eyjólfssonar og Péturs
Arnar Friðrikssonar. Báðar sýning-
arnar standa til 24. apríl. 

■ ■ SKEMMTANIR
� 23.00 Mannakorn með dansleik á

Kringlukránni.

� DJ. Master á Café Amsterdam.

� Hljómsveitin Sólon skemmtir ásamt
Dúkkulísunum í Klúbbnum við
Gullinbrú.

� Hermann Ingi yngri spilar og syngur
á Catalinu í Kópavogi. Frítt inn!

� Dj Jóhann og Dj Pitti á Gauknum,
neðri hæðinni. Í efra verður Dj
Maggi.

� Hljómsveitin Sex volt skemmtir á
Classic Rock í Ármúla.

� Atli skemmtanalögga og Áki Pain á
Pravda.

� Snúðarnir Exos, Steini og Máney á
de Palace.

� Hljómsveitin Tilþrif spilar á Lundan-
um í Vestmannaeyjum.

� Hljómsveitin Sixties heldur uppi
dúndrandi stemmningu í Vélsmiðj-
unni á Akureyri.

� Andrea þeytir skífum á Dillon.

■ ■ FYRIRLESTRAR
� 12.15 Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir

heldur fyrirlestur í Lögbergi, stofu
101, um efni kandidatsritgerðar sinn-
ar til embættisprófs í lögfræði og ber
ritgerðin heitið „Nauðgun frá sjónar-
horni kvennaréttar“. 

■ ■ DANSLIST
� 20.00 Dansverkið Við erum öll

Marlene Dietrich eftir Ernu Ómars-
dóttur og Emil Hrvatin verður frum-
sýnt á nýja sviði Borgarleikhússins.

hvar@frettabladid.is
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30 4. febrúar 2005 FÖSTUDAGUR

Kl. 5.30 og 10.05Sýnd kl. 6 og 9.10

Sýnd kl. 10.30

Sýnd kl. 6, 8.30 og 11 Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 b.i. 14
Sýnd kl. 4, 5.30, 8 og 10.30
Sýnd í Lúxus VIP kl. 5.30, 8 og 10.30

Kl. 4, 6, 8 og 10

Kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10  Bi. 14 ára

Kl. 3.45   b.i. 10 

HHHHHHHH SV Mbl
„Ein snjallasta mynd
ársins...  Ógleymanleg...
ljúf kvikmyndaperla."

ý d kl i á

Tilnefnd til 7
Óskarsverðlauna

Sýnd kl. 5.50Sýnd kl. 8 og 10.40

Svakalega flott ævintýraspennumynd
með hinni sjóðheitu Jennifer Garner

Kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 16 ára
Sýnd í Lúxus kl. 5.30, 8 og 10.30

FRÁ FRAMLEIÐANDA TRAINING DAY
HLAUT TVENN GOLDEN 
GLOBE VERÐLAUN

FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

Sýnd kl. 3.45, 6., 8.15 og 10.30    B.i. 14. 

HHHHHHHH Ian Nathan/EMIan Nathan/EMPPIIRREE

HHHHHHHH VVG/DG/DVV

HHHhHHHh
KKvikmyndirvikmyndir.is.is

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

Epísk stórmynd sem
fólk verður að sjá.
Frá leikstjóranum

Oliver Stone.
Kl. 4, 6.20, 8.30 og 10.30

Kl. 3.45 og 6 ísl. tal
kl. 6 & 8.15 enska

Þeir þurfa að
standa saman 
til að halda lífi!
Frábær 
spennutryllir!

„Fullkomlega ómissandi mynd" S.V. MBL HHHHHHHHHH

Tilnefnd til 5
Óskarsverðlauna
þ.á.m. besta
mynd, leikstjóri
og handrit.

HHHHHHHH
Þ.Þ FBL

HHHhHHHh DV

Frumsýnd 11. febrúar

Sýnd kl. 8.30     b.i. 14

Yfir 36.000 gestir

NATIONAL TREASURE Sýnd kl. 10.30

FRÁ FRAMLEIÐENDUM SOUTHPARK

7
Nýjasta snilldarverkið frá Clint
Eastwood. Ógleymanlegt meistara-
verk. Besta mynd hans til þessa.

TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

Langa trúlofunin
(Un long dimanche
de fiancailles)

Kl. 5.30 og  8

Grjóthaltu kjafti
(Tais Toi) B.i. 12

Sýnd kl. 8.30

FRÖNSK
KVIKMYNDAHÁTÍÐ 
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Besta dagskr
áin!

Töff á tíma-mótum!

Bubbi Morthens að jafna
sig eftir skilnaðinn:

Gunnar í
Krossinum 
í maraþon-
megrun:

Sjarmörinn

Opnar dyrnar!

EFTIRSÓTTUR
Á LAUSU!
EFTIRSÓTTUR
Á LAUSU!

Hugrún Harðardóttir
fegurðardrottning:

ÁSTFANGIN
Í DRAUMAÍBÚÐ!

FÓR Í 
HUNGURBÚÐIR
Í PÓLLANDI!

FÓR Í 
HUNGURBÚÐIR
Í PÓLLANDI!

9
7
7
1
0
2
5
9
5
6
0
0
9

Garðar Thór Cortes:

SÆTUR, SÆLL
OG SYNGJANDI!

STJÖRNUBLÓT
MEÐ STÆL!STJÖRNUBLÓT
MEÐ STÆL!

Garðbæingar

í þorrafíling:

GERIR LÍFIÐ SKEMMTILEGRA!GERIR LÍFIÐ SKEMMTILEGRA!
Kirkjulundi 13 - Garðabæ - s: 565 6900 - verkhonnun@simnet.is

Litrík hundafatatíska
Theódóra Smáradóttir
ætlar að sýna hunda-
fötin sem hún hannar á
sérstakri tískusýningu í
Iðuhúsinu á morgun
klukkan þrjú.
Áhugi á fatahönnun heltók Theó-
dóru Smáradóttur fyrir nokkrum
árum. Fyrst um sinn var hún aðal-
lega að hanna og sauma föt á sjálfa
sig en eftir að hún eignaðist smá-
hund fór hún að sauma föt á hann. 

„Hundurinn minn hún Njala er
svo viðkvæm fyrir kulda. Ef ég
opna útidyrahurðina heima skrans-
ar hún á tröppunum og fer ekki út
fyrir hússins dyr. Henni er mjög
fljótt að verða kalt og svona heil-
galli bjargar henni alveg. Þessi föt
eru þó ekki bara til að láta þeim
ekki verða kalt. Þetta er að hluta til
líka upp á stílinn. Ég saumaði til
dæmis á hana sparikjól um jólin og
hún var voðalega fín. Svo saumaði
ég smóking á hinn hundinn minn,
hann Lúlla. Bæði sparikjóllinn og
smókingurinn eru komin í fram-
leiðslu og verða í sumarlínunni,“
segir Theódóra. 

Þróunarferlið hefur gengið mjög
vel og hún fékk svo góð viðbrögð að
hún ákvað að láta erlenda aðila
framleiða fyrir sig. Á dögunum kom
sendingin í hús og ekki er hægt að
segja annað en að vel hafi tekist til.
Í vetrarlínunni eru útigallar, úlpur
og vindjakkar. Allar flíkurnar koma
í XS, S, M og L og því ættu flestir
smáhundar að geta fundið flíkur við
sitt hæfi. Spurð um hvað sé heitast í
vetrarlínunni segir hún að útigall-
inn í bleiku hermannamynstri sé al-
veg að slá í gegn. 

„Flestir sem eiga tíkur vilja
bleikan hermannagalla, enda eru
þeir svo stelpulegir og sætir,“ segir
hún og bætir við að það sé nauðsyn-
legt að hafa smáhunda í hlífðarfatn-
aði þegar farið er með þá út í
göngutúra.

„Það getur verið mikið vesen að
fara með feldhunda út í göngutúr

því ef feldurinn lendir í snjó eða
rigningu þarf að baða hundinn þeg-
ar heim er komið. Góð hlífðarflík
bjargar þessu algerlega,“ segir hún. 

Theódóra lætur ekki hér við sitja
heldur er í fullum gangi að undir-
búa sumarlínuna. 

„Ég verð með smekkbuxur,
skotapils og allskonar stuttermaboli
í sumarlínunni. Á sumrin vernda
fötin hundana fyrir hitanum. Það er
tilgangur með þessu öllu. Þetta er
ekki bara pjatt.“

Hundafötin hennar Theódóru
eru seld í versluninni Iðu í Lækjar-
götu og í Dýraríkinu. Í tilefni af
nýju línunni verður Theódóra með
hundatískusýningu í Iðuhúsinu á
laugardaginn og verður ein sýning
klukkan þrjú og fjögur. Á sýning-
unni munu hundar frá Hundarækt-
unarfélaginu sýna listir sínar í nýj-
ustu tísku. ■

The Aviator
„Martin Scorsese mun vinna óskarinn fyrir The Avi-
ator. Ekki vegna þess að hún er hans besta mynd,
heldur vegna þess að það er löngu kominn tími á
leikstjórann. Það væri neyðarlegt bæði fyrir Aka-
demíuna og leikstjórann ef hann vinnur ekki.“

HD

Alexander
„Stórkarlalætin, mikilfengleiki persónunnar og um-
gjörð myndarinnar verður til þess að lélegur leikur
Angelinu Jolie, Val Kilmer og í raun flestra leikara
truflar lítið. Kostir myndarinnar eru fleiri en gallarn-
ir og Alexander er þar fyrir utan maður sem reis
undir stórum göllum.“ ÞÞ

Sideways
„Bíómyndin um þessa tvo vitleysinga er eins og
eðalvín, bragðgóð, þægileg og skilur eftir sig nota-
lega trú á það að öllu illu fylgi eitthvað gott. Þetta
er gamanmynd fyrir fullorðna með góðri fyllingu
og fínu eftirbragði.“

ÞÞ

A Very Long Engagement
„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 hefð-
bundnum spennumyndum. Þetta meistarastykki
frá Kóreu er fantavel leikið, fullt af stílfærðum
slagsmálum 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

[ SMS ]
UM MYNDIRNAR Í BÍÓ

LEONARDO DI CAPRIO Honum tekst
fullkomlega að gera Howard Hughes skil í
The Aviator að mati Hugleiks Dagssonar
sem krefst Óskarsverðlauna handa leik-
stjóranum í umfjöllun sinni um myndina. 

THEÓDÓRA MEÐ TÍKINA NJÖLU Gallinn sem hún klæðist er mjög eftirsóttur hjá öðr-
um tíkum. 

KLÆDD EFTIR VEÐRI Njala í rauðum
vindjakka sem er gott að klæðast í slabbi
og snjókomu. 
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FRÉTTIR AF FÓLKI

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

SÍMI 553 2075

– bara lúxus

www.laugarasbio.is

Sýnd kl. 9 og 11

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10Kl. 3.50, 5.55, 8 og 10.15

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. 1111

Sýnd kl. 5.20, 8 og 10.40

„Fullkomlega ómissandi mynd" S.V. MBL HHHHHHHHHH

Tilnefnd til 5
Óskarsverðlauna
þ.á.m. besta
mynd, leikstjóri
og handrit.

HHHHHHHH
Þ.Þ FBL

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

Þeir þurfa að
standa saman 
til að halda lífi!
Frábær 
spennutryllir!

Tilnefnd til 2 Óskarsverðlauna
þ.á.m. sem besta erlenda myndin

FRÁ FRAMLEIÐANDA TRAINING DAYHlaut
Golden
Globe
verðlaunin
sem besta
erlenda
myndin

Sýnd kl. 4.30 og 6.45

HHHHHH
SV - MBL

Sýnd kl. 4.30, 6, 8 og 10 b.i. 14

Nýjasta snilldarverkið frá Clint
Eastwood. Ógleymanlegt meistaraverk.
Besta mynd hans til þessa.

FRUMSÝND kl. 4    ÍSL.TAL - ATH! VERÐ 500 KR.

Frumsýnd 11. febrúar

HLAUT TVENN GOLDEN 
GLOBE VERÐLAUN

TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA7

Rapparinn Masta Ace til Íslands
Rapparinn Masta Ace, sem var
valinn einn af röppurum síðasta
árs af öllum helstu hiphop tíma-
ritum og tónlistarspekúlöntum
viðsvegar um heim, treður upp á
skemmtistaðnum Nasa í kvöld. 

Síðustu tvær plötur hans hafa
fengið lofsamlega dóma og ný-
lega gaf hann út lag með Eminem.
Með Masta Ace í för verður rapp-
arinn Wordsworth, sem einnig
hefur vakið athygli undanfarið.
Hefur hann komið fram á plötum
með mönnum eins og A Tribe
Called Quest og Blackstar auk
þess sem hann gaf út plötuna Mir-
ror Music. 

Upphitun á Nasa verður í
höndum Forgotten Lores, Tiny úr
Quarashi, Antlew/Maximum, Dj
Magic og Dj B-ruff. Aðgangseyr-
ir í kvöld er 1000 krónur og opnar
húsið klukkan 23.00. Þess má geta
að Masta Ace og Wordsworth
verða í Smash í Kringlunni frá
klukkan 17-18 þar sem þeir munu
taka nokkur lög og árita diska. ■

■ TÓNLIST

MASTA ACE Þessi merki rappari treður upp á Nasa í kvöld.

Ákærur gegn hótelerf-
ingjanum Paris

Hilton fyrir að hafa stolið
DVD-spólu hafa verið
dregnar til baka eftir
að dómsyfirvöld í Los
Angeles töldu það
ekki þjóna neinum
hagsmunum að lög-
sækja hana. Hilton stal
myndinni One Night in
Paris úr búð en í henni sést hún í
ástarleikjum sem voru á sínum tíma
teknir upp og settir á netið. Hilton
reif einnig niður plakat þar sem
myndin var auglýst.

James Gandolfini,
sem leikur Tony

Soprano, er hættur
með unnustu sinni

Lora Somozoa.
Hún flutti út úr
íbúð hans í New
York og er nú
komin til Kali-
forníu þar sem
hún mun hjúkra

veikri ömmu sinni. Parið fyrrverandi
ætlaði að gifta sig síðasta sumar en
ekkert varð úr þeim áætlunum. Þau
kynntust árið 2000 skömmu eftir að
Gandolfini skildi við þáverandi eig-
inkonu sína Marcy.

Óskarsverðlaunahaf-
inn Daniel Day-

Lewis hlýtur heið-
ursverðlaun á kvik-

myndahátíðinni í
Berlín sem hefst
síðar í þessum
mánuði. Lewis
hefur áður verið
tilnefndur til
fernra verð-
launa á kvik-
myndahátíðinni

fyrir hlutverk sín í myndunum In the
Name of the Father, The Crucible,
The Boxer og Gangs of New York. 

Stephen Malkmus, fyrrum for-
sprakki hljómsveitarinnar Pave-

ment, gefur út sína þriðju sólóplötu
þann 24. maí næstkomandi. Platan,
sem nefnist Face the Truth, var tekin
upp á heimili Malkmus í borginni
Portland í Oregon-fylki. Um hljóð-
blöndun sá Phil Ek sem hefur unnið
með sveitum á borð við Built to
Spill og The Shins.

Tískumógúllinn Karl Lag-
erfeld er ekki sérlega

ánægður með líkamsbygg-
ingu leikkonunnar Nicole
Kidman og segir að líkam-
inn sé undarlegur. Nicole
klæddist kjólum frá Lager-
feld í nýlegri ilmvatnsaug-
lýsingu en gerir það varla
aftur í bráð. „Hún hefur
endalausa fótleggi og það
er lítið pláss fyrir brjóstin.
Það sem hún sýnir heim-
inum er ekki hún sjálf,“
sagði Lagerfeld.

Leikarinn Keanu Reeves
fékk nýverið stjörnu á

frægðarstétt Hollywood og bættist
þar í hóp fjölmargra þekktra per-
sóna í kvikmyndaborginni. Móðir
hans, Patricia, var viðstödd athöfn-
ina. Reeves hefur látið lítið fyrir sér
fara undanfarin ár en er nú væntan-

legur í myndun-
um Thumb-
sucker og Con-
stantine.

Million Dollar Baby

Internet Movie Database – 8,3/10
Rottentomatoes.com – 93% = Fersk
Metacritic.com – 86/100

Assault on Precint 13

Internet Movie Database – 6,0/10
Rottentomatoes.com – 58% = Rotin
Metacritic.com – 54/100

Meet the Fockers

Internet Movie Database – 6,6/10
Rottentomatoes.com – 39% = Rotin
Metacritic.com – 41/100

The Sea Inside

Internet Movie Database – 8,2 af 10
Rottentomatoes.com – 75% = Fersk
Metacritic.com – 74/100

FRUMSÝNDAR UM HELGINA

(DÓMAR Í ERLENDUM MIÐLUM) 



Ég skil ekki almennilega Jing og
Jang. Þá ekki hugtakið heldur þátt-
inn. Ég næ ekki konseptinu. Og þar
af leiðandi finnst mér hann ekkert
sérstaklega skemmtilegur. Samt
horfi ég stundum á hann. Og fæ
aulahroll í leiðinni. Það hlýtur að
vera hægt að gera betra sjónvarps-
efni.

En enn og aftur sogaðist ég að
skjánum á miðvikudagskvöldið. Þá
var sko ekki Extreme Makeover á
dagskrá heldur Life After Extreme
Makeover sem lofaði aldeilis góðu.
Þar komu saman nokkrir sem höfðu
verið í þættinum og fengið nýtt út-
lit. Í byrjun þáttarins sagði kynnir-
inn að einn úr salnum fengi óvænt-
an glaðning. Ég hélt auðvitað að það
væri bíll eða utanlandsferð. Vit-

lausa ég. Auðvitað var það nýtt útlit.
Þá náði þátturinn algjörlega að
toppa sjálfan sig í ósmekklegheitum
og skringilegheitum. 

Ég veit ekki hvort það eru göll-
uðu augun mín eða raunveruleikinn
en mér fannst þetta fólk sem kom
þangað miklu asnalegra núna held-
ur en fyrir aðgerðina. Þau voru öll
frekar tilgerðarleg og þegar kon-
urnar sátu saman þá tók ég eftir að
þær voru eiginlega allar eins. Með
sama nef, sömu höku, sömu kinnar.
Þessir læknar nenna þessu greini-
lega ekki meira en svo að þeir leyfa
ímyndunaraflinu ekki að leika laus-
um hala. Eða er kannski bara ein
gerð af höku sem maður getur feng-
ið í svona aðgerðum?

Fyrir útlitsdýrkunina horfði ég á

Íslensku tónlistarverðlaunin. Mér
finnst gaman að svona athöfnum en
hvenær ætla kynnarnir að skilja
það að þessi athafnahúmor er bara
ekki að virka? ■
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Er bara til ein gerð af höku?

SKJÁREINN

12.00 Neighbours 12.25 Í fínu formi 12.40
Jag 13.40 60 Minutes II (e) 14.25 Life Begins
(3:6) (e) 15.15 The Guardian (1:22) (e)
16.00 Barnatími Stöðvar 2 (Drekaflugurnar,
Scooby – Doo, Heimur Hinriks, Skjaldbökurn-
ar) 17.30 Simpsons 17.53 Neighbours 18.18
Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

23.15 

NO LOOKING BACK. Hér segir frá Claudiu sem
hefur búið í smábæ allt sitt líf og átt sömu vin-
ina síðan í barnaskóla.

▼

Bíó

21.50

PUNK'D 2. Ashton Kutcher skemmtir áhorfendum
í Idol-hléi með því að hrekkja ríka og fræga fólk-
ið vestan hafs.

▼

Hrekkir

20:00

JACK & BOBBY. Ný þáttaröð sem fjallar um
bræðurna Jack og Bobby sem búa hjá móður
sinni, Grace.

▼

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 (19:22) (Simpsons

fjölskyldan)
20.30 Idol Stjörnuleit (17. þáttur. 7 í beinni frá

Smáralind) Sjö söngvarar eru eftir í
lokaúrslitum en einn fellur úr keppni í
kvöld. Örlög keppenda eru í þínum
höndum en úrslitin ráðast í SMS- og
símakosningu. Þátturinn er í beinni út-
sendingu frá Vetrargarðinum í Smára-
lind.

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. 6 eft-
ir)

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 Body and Soul (Bönnuð börnum) 0.40
Snitch (Stranglega bönnuð börnum) 2.15
Swept Away 3.40 Fréttir og Ísland í dag 5.00
Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Artúr (88:95) 

18.30 Heimaskólinn (4:8) (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 – Ljós í tilverunni (A

Ring of Endless Light) Bandarísk fjöl-
skyldumynd frá 2002. Afi unglings-
stúlkunnar Vicky er að deyja úr hvít-
blæði en hún leitar sér huggunar hjá
höfrungavöðu sem hún hefur verið að
rannsaka. Leikstjóri er Greg Beeman
og meðal leikenda eru Mischa Barton,
Ryan Merriman, Jared Padalecki og
Scarlett Pomers.

21.40 Algjör Sinatra (Strictly Sinatra) Bresk
bíómynd frá 2001. Söngvari verður
fyrir hótunum bófaforingja eftir að
kona þrjótsins verður hrifin af honum. 

23.15 Engin leið til baka 0.50 Útvarpsfréttir
í dagskrárlok 

18.00 Upphitun

18.30 Blow Out (e) 
19.30 Still Standing (e) Judy fær loks góða

hugmynd á foreldrafundi. Athyglin
sem hún fær frá formanni félagsins
hvetur hana og Bill til að verða ábyrg-
ari foreldrar. 

20.00 Jack & Bobby – nýtt! Þættirnir fjalla
um bræðurna Jack og Bobby sem búa
hjá sérvitri móður sinni, Grace. 

21.00 Mallrats Svört komedía eftir Kevin
Smith um tvo vini sem nýlega var sagt
upp af kærustum sínum. Þeir ákveða
að halda til í verslunarmiðstöð í von
um að hitta vænlegar stelpur.

22.30 Assassins Robert Rath er leigumorð-
ingi sem er á leiðinni að hætta í
bransanum. Hann ætlar að taka að
sér síðasta verkefnið, en hlutirnir fara
ekki eins og hann hafði ætlað. Syl-
vester Stallone, Antonio Banderas og
Julianne Moore leika aðalhlutverkin í
myndinni.

0.30 CSI: Miami (e) 1.15 Law & Order: SVU
(e) 2.00 Jay Leno (e) 2.45 Óstöðvandi tónlist 

Greyið Hugi. Hann er voða sætur og
skemmtilegur en því miður er þátturinn
hans ekki að virka.
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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 1.00 News on the Hour 5.30 CBS

CNN

8.00 Business International 9.00 Larry King 10.00
World News 10.30 World Sport 11.00 Business
International 12.00 World News Asia 13.00 World
News 13.30 World Report 14.00 World News Asia
15.00 Inside the Middle East 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 World News 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 Olympic Games: Olympic Magazine 8.00 All
sports: WATTS 8.30 Rally: World Championship Monte
Carlo Monaco 9.30 Football: UEFA Cup 10.30 All
Sports: Casa Italia 10.45 Alpine Skiing: World Champ-
ionship Bormio Italy 11.45 Snooker: Malta Cup Malta
13.00 Tennis: ATP Tournament Milan Italy 14.30 Alpine
Skiing: World Championship Bormio Italy 15.30
Snooker: Malta Cup Malta 17.00 Alpine Skiing: World
Championship Bormio Italy 18.00 Football: Top 24
Clubs 18.30 Football: UEFA Champions League Last
16 19.00 Snooker: Malta Cup Malta 22.00 All Sports:
Casa Italia 22.15 Xtreme Sports: Yoz Xtreme 22.45
Football: Top 24 Clubs 23.15 News: Eurosportnews
Report 23.30 Sumo: Kyushu Basho Japan

BBC PRIME

7.00 Captain Abercromby 7.15 The Story Makers 7.35
Stitch Up 8.00 Small Town Gardens 8.30 Ready Stea-
dy Cook 9.15 Big Strong Boys 9.45 Trading Up 10.15
Cash in the Attic 10.45 The Weakest Link 11.30 Doct-
ors 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 16.15 Big Strong Boys 16.45 Cash in the Attic
17.15 Ready Steady Cook 18.00 Friends for Dinner
18.30 Two Thousand Acres of Sky 19.30 Mastermind
20.00 Lenny Henry in Pieces 20.30 I'm Alan Partridge
21.00 Liar 21.30 Top of the Pops 22.00 Parkinson
23.00 Clocking Off 0.00 Landscape Mysteries 0.30
Castles of Horror 1.00 American Visions 2.00 Japa-
nese Language and People 2.30 Spain on a Plate 3.00
The Money Programme 3.30 The Money Programme
4.00 English Zone 4.30 Teen English Zone

NATIONAL GEOGRAPHIC 

16.00 Atlantic Britain 16.30 Atlantic Britain 17.00 Atl-
antic Britain 17.30 Atlantic Britain 18.00 Atlantic Brita-
in 18.30 Atlantic Britain 19.00 Atlantic Britain 19.30 Atl-
antic Britain 20.00 Norway's Hidden Secrets 21.00
Death by Natural Causes 22.00 Taboo 23.00
Battlefront 23.30 Battlefront 0.00 Death by Natural
Causes 1.00 Taboo

ANIMAL PLANET 

16.00 The Planet's Funniest Animals 16.30 Amazing
Animal Videos 17.00 Growing Up... 18.00 Monkey
Business 18.30 Big Cat Diary 19.00 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 Em-
ergency 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 Extreme
Machines Special 23.00 Forensic Detectives 0.00
Medical Detectives 0.30 Medical Detectives 1.00
Secret Agent 2.00 Rex Hunt Fishing Adventures 2.30
Mystery Hunters 3.00 Walking with Beasts 3.30
Walking With Beasts 4.00 When Dinosaurs Roamed

MTV

9.00 Top 10 at Ten 10.00 Just See MTV 12.00 The
Story of U2 13.00 U2 Weekend Music Mix 13.30 U2
Makes a Video 14.00 Making the Video 14.30 MTV
Jammed 15.00 TRL 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 Party
Starters Top 10 11.00 Smells Like the 90s 11.30 So
80's 12.00 VH1 Hits 16.00 So 80s 17.00 VH1 Viewer's
Jukebox 18.00 Smells Like the 90s 19.00 VH1 Classic
19.30 MTV at the Movies 20.00 Guns N Roses Behind
the Music 21.00 Best of GNR 21.30 Guns N Roses A-
Z 22.00 Friday Rock Videos
CARTOON NETWORK

7.30 Ed's 60 8.20 Codename: Kids Next Door 8.45
The Grim Adventures of Billy & Mandy 9.10 The
Powerpuff Girls 9.35 Spaced Out 10.00 Dexter's
Laboratory 10.25 Courage the Cowardly Dog 10.50
Time Squad 11.15 Sheep in the Big City 11.40 Evil
Con Carne 12.05 Top Cat 12.30 Looney Tunes 12.55
Tom and Jerry 13.20 The Flintstones 13.45 Scooby-
Doo 14.10 Ed, Edd n Eddy 14.35 The Powerpuff Girls

ERLENDAR STÖÐVAR

OMEGA

AKSJÓN

POPP TÍVÍ

6.00 Catch Me If You Can 8.15 The Apostle
10.25 Bounce 12.10 White Men Can't
Jump 14.05 Catch Me If You Can 16.20 The
Apostle 18.30 Bounce 20.15 White Men
Can't Jump 22.10 Hunter: Return to Justice
(Bönnuð börnum) 0.00 Jane Doe (Strang-
lega bönnuð börnum) 2.00 The Art of War
(Stranglega bönnuð börnum) 4.00 Hunter:
Return to Justice (Bönnuð börnum)

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) 22.00 Idol 2 extra – live 22.40 Jing
Jang 23.20 The Man Show 23.45 Meiri
músík

STÖÐ 2 BÍÓ
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SÝN

23.15 

LINGERIE BOWL. Undirfataleikur er íþróttavið-
burður en reglurnar eru þær sömu og í amer-
íska fótboltanum.

▼

Íþróttir

17.00 Jing Jang 17.45 Olíssport 18.15 David
Letterman

19.00 Gillette-sportpakkinn 
19.30 Motorworld Kraftmikill þáttur um allt

það nýjasta í heimi akstursíþrótta.
Rallíbílar, kappakstursbílar, vélhjól og
ótal margt fleira. 

20.00 World Supercross (SBC Park) Nýjustu
fréttir frá heimsmeistaramótinu í
Supercrossi.

21.00 Hot Shots! Part Deux (Flugásar II)
Topper Harley er mættur til starfa á
ný. Kappar á borð við Rambó blikna
við hliðina á honum og það kom því
engum á óvart þegar forseti Banda-
ríkjanna, Tug Benson, leitaði á náðir
Toppers eftir að allir aðrir höfðu
brugðist.  Aðalhlutverk: Charlie Sheen,
Lloyd Bridges, Richard Crenna, Rowan
Atkinson, Miguel Ferrer. Leikstjóri: Jim
Abrahams. 1993. Bönnuð börnum.

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

23.15 Lingerie Bowl 2004. Útsending frá
leik tveggja fáklæddra liða þar sem íturvaxnar
fyrirsætur eru í aðalhlutverkum í árlegum
stórleik vestanahafs.
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BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4

12.20 Hádegisfréttir 12.50 Auðlind 13.05
Konungleg tónlist 14.03 Útvarpssagan, Innstu
myrkur 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
22.23 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
Gesti Einari Jónassyni 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

Nú er komið að Keflavíkurþema í Idol-
inu en sjö keppendur eru eftir og
keppa um að verða næsta poppstjarna
Íslands. Gestadómari þáttarins er Rún-
ar Júlíusson sem passar svo sannar-
lega við þemað en Rúnar Júlíusson
hefur verið duglegur að gefa út tónlist
frá Suðurnesjunum síðustu ár.
Þrjár stúlkur eru dottnar út úr Idolinu.
Sú fyrsta var Nanna Kristín Jóhanns-

dóttir sem datt út 14. janúar, önnur var
Valgerður Friðriksdóttir sem var send
heim 21. janúar og síðasta föstudag
fékk Margrét Lára Þórarinsdóttir
reisupassann.
Aðalheiður Ólafsdóttir er sú sem
Bubba, Siggu og Þorvaldi finnst sigur-
stranglegust en það er aldrei að vita
hvað gerist í kvöld því ein slæm fram-
koma getur orðið dýrkeypt.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Stöð 2 kl. 20.30 og 22.20IDOL STJÖRNULEIT 

Keflavíkurþema í Idolinu

Svar:Sam úr kvikmyndinni Gar-
den State frá árinu 2004.

„Wow! I cannot believe you're not retarded!“

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Aðalheiður Ólafsdóttir þykir sigur-
stranglegust að mati dómnefndarinnar.

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

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

MGM

8.15 Signs of Life 9.45 Outback 11.20 Along Came Jo-
nes 12.50 In the Arms of a Killer 14.25 Audrey Rose
16.15 Marvin & Tige 18.00 Impasse 19.40 Number
One with a Bullet 21.20 The Killing Streets 23.05 Eve of
Destruction 0.45 The Good Wife 2.20 Pork Chop Hill

TCM

20.00 Dog Day Afternoon 22.05 Viva Las Vegas 23.30
Once a Thief 1.15 A Very Private Affair 2.50 Bells are
Ringing

HALLMARK

8.00 Missing Pieces 9.45 Bridesmaids 11.15 Early Ed-
ition 12.00 The Old Curiosity Shop 13.45 Mr. Rock 'n'
Roll: The Alan Freed Story 15.15 Missing Pieces 17.00
Reason For Living: The Jill Ireland Story 18.30 Early Ed-
ition 19.30 Law & Order IV 20.15 A Difficult Woman
22.00 Reunion

Idol-þátturinn er sýndur í fjölmörgum
löndum í heiminum. 
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Lárétt: 1 skinnpoki, 6 líkamshluta, 7
fljót, 8 hljóm, 9 á húsi, 10 hestur, 12 hag,
14 ger, 15 tvíhljóði, 16 tónn, 17 stríðni,
18 lengra frá.
Lóðrétt: 1 ragn, 2 gufu, 3 í röð, 4 bar
úr býtum, 5 blóm, 9 bandaríkin, 11
taugaáfall, 13 hnífur, 14 stúlka, 17 ekki.

Lausn.
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Fókus fylg
ir 

DV í dag
Rekin úr 
Idol og 
ráðin á 

PoppTíví

Rekin úr 
Idol og 
ráðin á 

PoppTíví

Elma Dögg
Gonzales

Elma Dögg
Gonzales

Breski tónlistarvefurinn
Drowned in Sound spáir því að
íslenska sveitin Jan Mayen eigi
eftir að gera góða hluti á árinu.
Rokksveitin gaf út fyrstu breið-
skífu sína hjá Smekkleysu fyrir
jól.

Fyrst byrjar höfundur grein-
arinnar á því að stæra sig af því
að vefurinn hafi bent á sveitina
Bloc Pary fyrstur allra en sú
sveit var að tryggja sér útgáfu-
samning við einn af plöturisun-
um. Næst líkir hann sveitinni
við fyrstu verk Weezer og Ash.
Segir plötuna sérstaklega
ferska og að tilraunamennska
sveitarinnar minni sig á Pixies.

Það verður gaman að fylgjast
með gangi mála hjá Jan Mayen
en plata þeirra kemur út í Bret-
landi í gegnum Smekkleysu 7.
mars næstkomandi.

Jan Mayen heldur tónleika í
London ásamt Skátum og hljóm-
sveitinni Reykjavík þann 21.

febrúar í Leicester Square
Marquee Club. Það er útvarps-

maðurinn John Kennedy hjá
XFM sem heldur tónleikana. ■

Jan Mayen vekur áhuga í Bretlandi

JAN MAYEN Gæti gert góða hluti í Bretlandi miðað við grein breska tónlistarvefsins
Drowned in Sound. Sveitin er á leið til Noregs í tónleikaferðalag og svo tekur Bretland við.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Loftur Árnason.

Fern.

600 þúsund.

Þemað í Idol stjörnuleit í kvöld er
Keflavík eða lög eftir tónlistar-
menn frá Bítlabænum sjálfum.
Gestadómari kvöldsins verður
enginn annar en Rúnar Júlíusson.
Mörgum þótti krakkarnir eiga
erfitt með lög Sálarinnar í síðasta
þætti svo það verður spennandi að
sjá hvernig þeim tekst að fara
með Keflavíkursmellina.

Mér líst ágætlega á þessi lög
og þau ættu að ná þeim flestum,“
segir Jóhann Helgason höfundur
tveggja laga sem tekin verða í
kvöld og fyrrverandi meðlimur
dúettsins Þú og Ég. „Þetta er samt
mjög viðkvæmt mál því ef söngv-
ari velur vitlaust lag þá virkar það
ekki, sama hversu góður söngvar-
inn er. Það er flestum ómögulegt
að fara út fyrir sitt sérsvið og
ekkert skrítið að fólk sem er að
byrja í tónlist hafi ekki þroska til
þess að átta sig á því hvað passar.
Þetta er eins og að velja sér föt; þó
þau sýnist vera flott þá þarf ekk-
ert að vera að þau passi á mann-
eskjuna,“ segir Jóhann sem veitti
því athygli hversu illa keppendum
gekk í síðasta þætti að fara með
lög Sálarinnar.

„Já, þetta sást greinilega í síð-
asta þætti. Stebbi er náttúrlega
mjög góður söngvari og getur
sungið bæði niðri og hátt uppi.
Það eru ansi fáir sem ná háu tón-
unum og því voru mörg lögin of
djúp. Það er lykilatriði fyrir
söngvara að velja rétt lag því ann-

ars getur hinn fínasti söngvari
eða jafnvel sá besti sungið sig út
úr keppninni. Það er samt eitt-
hvað af hæfileikaríku fólki þarna

og þau ættu vel að geta ráðið við
þessi lög,“ segir Jóhann bjartsýnn
fyrir hönd keppenda. 

hilda@frettabladid.is

IDOL-STJÖRNULEIT: SJÖ MANNA ÚRSLIT ERU Í KVÖLD

Keflavíkurbærinn í Stjörnuleit

Síðir eyrnalokkar eru hrikalega heitir þessa dagana. Þetta
sést hjá leikkonum í Hollívúdd sem og í tískublöðum. Ekki

þarf þetta þó að vera endalaust bling í eyrnasneplunum held-
ur bara frekar smekklegir eyrnalokkar með fallegum steinum.
Þeir mega jafnvel lafa langleiðina niður á axlir. En alls ekki
mikið lengra en það. 

Góðir inniskór. Það er fátt betra en að eyða
sunnudagsmorgnum í bókalestur á náttföt-

unum. Þá er ekki slæmt að eiga svona hlýja
og notalega inniskó til þess að ilja fótunum.
Sitja svo í sófanum með tebolla í hönd og
hlusta á rólegan djass. Yndislegt. 

Aðsniðin pils. Ekki stutt pils
sem rétt hylja rasskinnarnar og ekki síð risapils sem

maður stígur á þegar labbað er upp stiga. Aðsniðin, hnésíð
pils er málið, í öllum litum og með alls konar munstrum.
Þetta kallast „pencil skirt“ á enskunni og er óskaplega glæsi-
legt og elegant.

Raunveruleikaþættir. Er þetta ekki orðið alveg
gott? Magnið af lélegum raunveruleikaþáttum

eykst með hverjum deginum. Fólk virðist gera hvað
sem er til þess að komast í sjónvarpið, borðar pödd-
ur, sveltir sig, fer í lýtaaðgerðir í beinni og meira að
segja syngur þó að hæfileikinn sé enginn. Þetta er
orðið hálfsjúkt þegar vandaðir, leiknir þættir fá að
víkja af dagskránni fyrir lélegum raunveruleikaþáttum. 

Stuttermabolir með lélegum texta. Það er eitt-
hvað hrikalega hallærislegt við að sjá stelpu í

stuttermabol sem á stendur „Babe“, „Cutie“,
„Beautiful girl on board“ eða eitthvað álíka
lummulegt. „I’m with stupid“ og ör sem bendir til
hliðar er heldur ekki fyndið lengur! 

Útvíðar buxur eða „bootcut“ eins og kanarnir kalla þær. Hippa-
tímabilið er búið og ykkur er óhætt að leggja útvíðu buxunum

og Lennon-gleraugunum í leiðinni. Núna eiga buxurnar annað
hvort að vera beinar eða þröngar niður.

INNI ÚTI

...fær Helga Ingólfsdóttir sembal-
leikari sem hlaut heiðursverð-
laun á Íslensku tónlistarverð-
laununum.

HRÓSIÐ

Lárétt: 1 belgur, 6lim,7pó,8óm,9
ups,10ess,12akk,14mor, 15au,16es,
17ert, 18ytri.
Lóðrétt: 1blót,2eim,3lm,4uppskar, 5
rós,9usa,11lost,13kuti,14mey, 17ei.

Hildur: Er hann birtist eftir Gunnar
Þórðarson. Hljómar og Shady Owens
fluttu upphaflega. s: 900-2007, sms:
1918 Idol 7

Helgi: Gaggó Vest eftir Gunnar Þórðar-
son sem Eiríkur Hauksson flutti upphaf-
lega. s: 900-2004, sms: 1918 Idol 4

Davíð: Lítill drengur eftir Magnús Kjart-
ansson og Vilhjálmur Vilhjálmsson flutti
upphaflega. s: 900-2005, sms: 1918
Idol 5

Brynja: Don’t Try to Fool Me eftir Jó-
hann G. Jóhannsson sem flutti það
einnig. s: 900-2006, sms: 1918 Idol 6

Ylfa: Ég gef þér allt mitt líf eftir Jóhann
Helgason sem Björgvin Halldórsson og
Ragnheiður Gísladóttir fluttu upphaf-
lega. s: 900-2003, sms:1918 Idol 3

Heiða: Himinn og jörð eftir Gunnar
Þórðarson sem Björgvin Halldórsson
flutti upphaflega. s: 900-2002 , sms:
1918 Idol 2

Lísa: Reykjavíkurborg eftir Jóhann
Helgason. Þú og Ég fluttu lagið upphaf-
lega. s: 900-2001, sms: 1918 Idol 1

JÓHANN HELGASON Hann segist búast við því að keppendur eigi auðveldara með lög
Keflavíkur í kvöld heldur en Sálarlögin í síðasta þætti. 
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VI Ð S EG J U M F R É T T I R SM Á A U G L Ý S I N G AS Í M I N N E R 550 5000

2. sýning 13.feb. kl. 19.00 – ÖRFÁ SÆTI LAUS
3. sýning 18.feb. kl 20.00 - ÖRFÁ 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 frá kl. 10 virka daga.

Frumsýning 11. febrúar kl. 20 – UPPSELT

Ráðþrota gegn 
sjálfum sér

Íslendingar eru um margt sérstakir.
Það erum við öll sammála um. Sum-

ir segja okkur hafa annað göngulag en
aðrar þjóðir, vinna meira en aðrir,
byrja fyrr að stunda kynlíf og fleira er
talið til. Svo sem fríðar konur og
hraustir menn. En þetta er ekki allt.
Það er annað sem Íslendingar búa ein-
ir að, allavega ef horft er til okkar
næstu nágranna. Sem við gerum jú
oftast í leit að samanburði.

HÆTTA Á SPILLINGU sagði hinn
ágæti þingmaður Sjálfstæðisflokksins,
Pétur Blöndal, þegar hann var að
verja sérstöðu Íslendinga meðal þjóð-
anna um að ekki eru lög um fjárreiður
stjórnmálaflokka á Íslandi, eins og er í
öllum öðrum alvöru ríkjum. Hann
sagði að ef sett verði lög á stjórnmála-
flokka á Íslandi væri það ávísun á
spillingu. Nefndi hrakfarir Þjóðverja
sem hann sagði hafa sett lög um
hvernig stjórnmálaflokkar höguðu sín-
um fjármálum. Þarlendir stjórnmála-
menn fundu víst fljótt leiðir framhjá
lögunum og spillingin blómstrar sem
aldrei fyrr, sagði Pétur.

UPPGJÖF STJÓRNMÁLA-
MANNA virðist algjör. Þeir treysta
sér ekki að setja lög sem þeir geta
ekki farið á svig við. Það getur verið
allt í lagi að gefast upp, en ekki í
þessu máli. Þingmenn verða að gjöra
svo vel og gera betur. Nú segjast þeir
hafa gefist upp í eftirlaunaforréttinda-
málinu. Segjast ætla að breyta lögum
sem færa fyrrverandi ráðherrum sem
enn starfa fyrir ríkið á fínustu laun-
um, hæstu eftirlaun til viðbótar, sem
flestum þykja nóg. Það voru ekki
stjórnmálamenn sem bentu á hversu
galin lögin um eftirlaunin eru. Það var
Fréttablaðið sem sótti upplýsingarnar,
en fékk ekki allar, en nóg til þess að
ýta við forréttindunum. Blaðið fékk
ekki að vita hverjir þiggja launin og
hverjir ekki. 

NÚ STANDA lagasmiðirnir undr-
andi og segjast verða að redda málinu.
Þeir verða líka að setja lög sem myndi
koma í veg fyrir að bílasaga Fram-
sóknar endurtaki sig. Flokkurinn fékk
bíl á sérkjörum, forstjóri bílaumboðs-
ins vill ekki segja hver þau eru, ekki
flokkurinn og ekki heldur hvað ein af
vonarstjörnum flokksins borgaði loks
fyrir bílinn sem er ekki lengur flokks-
ins, heldur vonarstjörnurnar. Ráðherr-
ar flokksins hafa síðan keypt rándýra
bíla af sama umboði. Pétur Blöndal
segir að lög um flokkanna kalli á spill-
ingu, sem er þá engin fyrir, eða hvað?

BAKÞANKAR
SIGURJÓNS M. 

EGILSSONAR


