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HEIL UMFERÐ Í KÖRFUNNI Heil
umferð fer fram í úrvalsdeild karla í körfu-
bolta og hefjast leikirnir allir klukkan
19.15. Skallagrímur tekur á móti Fjölni,
Hamar/Selfoss fær Tindastól í heimsókn,
KR-ingar sækja Hauka heim, ÍR-ingar
mæta KFÍ, Snæfellingar fara til Njarðvíkur
og Keflvíkingar mæta til leiks í Grindavík.

DAGURINN Í DAG

VEÐRIÐ Í DAG

17. febrúar 2005 – 46. tölublað – 5. árgangur

Mætir til Íslands

Ron Perlman:

▲SÍÐA 42

TÍU HÚS EKKI RIFIN Að minnsta
kosti tíu af þeim 25 húsum við Laugaveg
sem borgin heimilar að verði rifin verða
ekki rifin á næstunni. Þetta eru bæði íbúð-
arhúsnæði og verslunarhúsnæði sem sum
hafa verið endurbætt nýlega. Sjá síðu 2

MYNDUN VARNARBANDALAGS
Tvö þeirra ríkja sem bandarísk stjórnvöld
hafa gagnrýnt hvað harðast ákváðu í gær
að bregðast sameiginlega við utanaðkom-
andi ógnum. Íranar eru í vanda vegna
kjarnorkuáætlunar sinnar og Sýrlendingar
vegna morðsins á Rafik Hariri. Sjá síðu 4

VILJA HALDA KVERKATAKI Á
NEYTENDUM Þingflokksformaður
Framsóknarflokksins segir bankana standa
á bak við hækkandi fasteignaverð og ýjar
að því að þeir séu að „leggja grunn að
stærsta „ráni“ sögunnar“. Sjá síðu 6
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SLYDDUÉL syðra en él norðan til. Þurrt
að kalla allra austast. Dregur úr ofankomu
síðdegis eða í kvöld. Hiti víða rétt yfir frost-
marki yfir miðjan daginn. Sjá síðu 4

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Karlar 20-40 ára
Me›allestur dagblaða

Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallups nóvember 2004
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● tökur hefjast á the last winter í mars

ÁRNI MAGNÚSSON
Foreldrar langveikra barna fái greiðslur

í allt að þrjá mánuði.

Félagsmálaráðherra:

Foreldrar
fái greitt

FÉLAGSMÁL Ríkisstjórnin hefur
samþykkt tillögur Árna Magnús-
sonar félagsmálaráðherra um að
ríkið komi í framtíðinni til móts
við foreldra langveikra og fatl-
aðra barna með greiðslum úr
ríkissjóði.

Þetta kom fram á Alþingi í gær
í svari félagsmálaráðherra við
fyrirspurn Jóhönnu Sigurðardótt-
ur alþingismanns um rétt foreldra
langveikra barna. Árni sagði að
samþykkt hefði verið að leggja til
við Alþingi að foreldrar lang-
veikra eða fatlaðra barna ættu
rétt á greiðslum í allt að þrjá mán-
uði þegar börnin veiktust alvar-
lega eða greindust með alvarlega
fötlun. Lagt yrði til að greiðslurn-
ar myndu nema um 90.000 kr. á
mánuði. -jss

Hjartadeild lokað
vegna bakteríu

Sýkingarbaktería sem fannst á hjartadeild Landspítala - háskólasjúkra-
húss í síðustu viku olli því að loka varð hluta deildarinnar. Enn er ein

stofa lokuð. Þessi baktería er landlæg í erlendum sjúkrahúsum.
HEILBRIGÐISMÁL Loka varð hluta
hjartadeildarinnar á Landspítala -
háskólasjúkrahúsi vegna sýking-
arbakteríu sem fannst á deildinni
í síðustu viku. Hún barst með
sjúklingi sem var að koma af
sjúkrahúsi í útlöndum og og var
lagður inn á Landspítalann. Enn
er ein stofa lokuð.

„Þetta er sjúkrahúsbaktería
sem við erum að berjast við með
kjafti og klóm,“ sagði Guðmundur
Þorgeirsson, sviðstjóri á lyflækn-
ingasviði Landspítalans. „Hún er
landlæg á sjúkrahúsum erlendis.“

Loka þurfti 3 til 4 stofum að
sögn Guðmundar. Þá var dagdeild
á þriðju hæð opnuð að hluta sem

sólarhringslegudeild.
„Við höfum úr svo litlu að

spila,“ sagði Guðmundur. „Við
erum alltaf með yfirfulla deild.
Þegar svona uppákomur berja að
dyrum lendum við strax í vand-
ræðum. Vandamálið er hins vegar
nánast að baki því engin út-
breiðsla varð á bakteríunni til
sjúklinga eða starfsfólks.“

Sjúkrahúsbakterían er svoköll-
uð Mosa-baktería, en það afbrigði
er ónæmt fyrir venjulegum
sýklalyfjum.

„Hún getur verið þannig að hún
valdi engri sýkingu, en hún getur
líka valdið slæmri sýkingu við
vissar aðstæður,“ sagði Guð-

mundur. „Það þarf að nota marg-
falt dýrari sýklalyf til að koma
henni fyrir kattarnef eða þá að
eiga á hættu alvarlegar sýkingar
af hennar völdum. Þessi baktería
ógnar ekki sjúklingunum, fremur
en margar aðrar bakteríur í um-
hverfinu. En ef sjúklingur kemur
af sjúkrahúsi í útlöndum er hann
settur beint í einangrun hér þar til
menn hafa sannfært sig um að
hann sé ekki með bakteríuna.
Mörg lönd hafa fellt niður sínar
varnargirðingar og sætta sig við
að hún sé hluti af sjúkrahúsflór-
unni. Við erum ánægðir með að
við höfum haldið þessari víglínu.“

- jss

Slæmt veður víða um land:

Margt fólk veðurteppt
VEÐURFAR Innanlandsflug lá að
mestu niðri í gær vegna veðurs.
Biðu margir á flugvöllum landsins
í von um að veðrið myndi lagast.
Aðeins tvær vélar fóru til og frá
Akureyri í gærkvöldi.
Ferðum Herjólfs til Eyja var ein-
nig aflýst og truflanir urðu á milli-
landaflugi snemma í gærmorgun
enda vindhraði nálægt 65 hnútum

þegar mest gekk á, sem nemur 35
metrum á sekúndu. Urðu farþegar
á leið frá Boston að bíða þrjár
stundir í vélinni á flugvellinum þar
sem ekki var talið óhætt að hreyfa
landganga í verstu hviðunum.

Að sögn lögreglu víða um land
var þó óvenjulítið um umferðar-
óhöpp en mikil hálka og snjófok
var víða. Lögreglunni í Reykjavík

bárust tilkynningar um átta
árekstra en engin alvarleg meiðsl
urðu á fólki í þeim.

Veðurstofa Íslands gerir ráð
fyrir skánandi veðri næstu daga og
að vindhraði verði um fimm til tíu
metrar á sekúndu. Búast má við
áframhaldandi frosti víðast hvar
um landið fram í næstu viku.

- aöe

REYKJAVÍKURFLUGVÖLLUR Í GÆRMORGUN Nokkur veðurhamur gekk yfir landið allt í fyrrinótt og fram eftir degi í gær. Margir urðu
veðurtepptir enda lá flug niðri mestallan daginn og ferðir Herjólfs til Vestmannaeyja féllu einnig niður. Talsvert var um smávægileg um-
ferðaróhöpp á höfuðborgarsvæðinu vegna hálku og snjófoks en engar fréttir bárust af alvarlegum slysum .

Afsögn ráðherra:

Dýrkeyptur
gúmmítékki

DANMÖRK Henriette Kjær, ráð-
herra fjölskyldu- og neytenda-
mála í dönsku ríkisstjórninni,
sagði af sér embætti eftir að upp
komst að hún og eiginmaður henn-
ar voru í tvígang dæmd fyrir að
greiða ekki fyrir húsgögn sem
þau keyptu.

Kjær sagðist ekki hafa gerst
sek um neitt ólöglegt. Mistök
hennar hefðu verið þau að hafa
ekki nógu gott eftirlit með fjárhag
heimilisins. Hún sagði mann sinn
hafa átt að greiða reikningana en
hann greiddi fyrir húsgögnin með
gúmmítékka. ■

Nýir forstjórar:

Tvö taka við
af Sigurði

VIÐSKIPTI Ragnhildur Geirsdóttir
og Jón Karl Ólafsson taka við af
Sigurði Helgasyni í Flugleiðum og
Icelandair. Ragnhildur verður
forstjóri Flugleiða og Jón Karl
forstjóri Icelandair. Þau starfa
fyrst um sinn við hlið Sigurðar en
taka við af honum þegar hann læt-
ur af störfum 1. júní næstkom-
andi.

Jón Karl og Ragnhildur hafa
bæði verið orðuð við frekari
frama innan Flugleiða. Ragnhild-
ur hefur undanfarin ár starfað
sem forstöðumaður rekstrarstýr-
ingardeildar og Jón Karl hefur
gegnt starfi framkvæmdastjóra
Flugfélags Íslands frá árinu 1999.

sjá síðu 20
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Rafik Hariri borinn til grafar:

Hundruð þúsunda við útförina
LÍBANON, AP Hundruð þúsunda
manna fylgdu Rafik Hariri,
fyrrum forsætisráðherra Líb-
anons, til grafar. Alls staðar þar
sem farið var með kistu forsæt-
isráðherrans fyrrverandi tók
fólk sér stöðu, á gangstéttum,
úti á götum og í nærliggjandi
byggingum.

Syrgjendur öskruðu
skammaryrði um Sýrlandsstjórn
og Bashar Assad, forseta Sýr-
lands. Fór ekki á milli mála að
margir syrgjendur kenna Sýr-
lendingum um morðið á Hariri.
„Fjarlægið hundana ykkar frá
Beirút,“ heyrðist kallað og var
þar átt við sýrlensku leyniþjón-

ustunnar sem er hluti þess 15
þúsund manna herliðs sem Sýr-
lendingar hafa í Líbanon.

Súnnískir klerkar, leiðtogar
Drúsa, sjíar og kristnir menn
tóku þátt í jarðarför Hariri og
þykir það til marks um vinsæld-
ir hans og hversu vel honum
tókst að fá deilandi fylkingar til
að vinna saman í stjórnartíð
sinni.

Ættingjar Hariri vöruðu líb-
önsk stjórnvöld, sem eru höll
undir Sýrlendinga, við því að láta
sjá sig. Kemur það ekki á óvart í
ljósi þess hversu mikil andstaðan
við Sýrlendinga og líbanska
fylgismenn þeirra var. ■

Erlendir starfsmenn búa stundum við undarlegar aðstæður:

Í hjólhýsum eða
á byggingarstað

VERKALÝÐSMÁL Halldór Grönvold,
aðstoðarframkvæmdastjóri Al-
þýðusambands Íslands, segir að
upplýst hafi verið að fyrirtæki
„geymi“ erlenda verkamenn, sem
komið hafa ólöglega til starfa á Ís-
landi, í hjólhýsum, ósamþykktu
húsnæði í verksmiðjuhverfum,
uppi á loftum yfir verkstæðum
þar sem þeir hafa verið starfandi
eða jafnvel á byggingarstað.

„Þeim hefur verið boðið upp á
ókræsilegt húsnæði á Kjalarnesi
og við höfum sögur af því að þeim
hafi verið boðið upp á þau býtti að
sofa og dveljast á byggingavinnu-
stöðum þar sem þeir eru starfandi
á daginn. Þá er þetta eins og lýs-
ingarnar af saumastofunum í
Taílandi í gamla daga þar sem

vélunum var ýtt út í horn og kon-
urnar lögðust síðan á dýnur,“
segir hann.

ASÍ hefur upplýsingar um að
fyrirtækið Perlan, sem rekið er af
sama aðila og áður rak Eystra-
saltsviðskipti, flytji inn ólöglegt
vinnuafl og bjóði upp á lélegt og
jafnvel ólöglegt húsnæði. For-
svarsmaður fyrirtækisins hefur
áður hlotið sektardóm fyrir að
nýta ólöglegt erlent vinnuafl. 

- ghs

Tíu hús ekki rifin
Að minnsta kosti tíu af þeim 25 húsum við Laugaveg sem borgin heimilar að

megi rífa verða ekki rifin á næstunni. Þetta eru bæði íbúðarhúsnæði og
verslunarhúsnæði sem sum hafa verið endurbætt nýlega.

SKIPULAGSMÁL Að minnsta kosti
tíu af þeim 25 húsum við Lauga-
veg sem borgaryfirvöld hafa
heimilað að megi rífa verða ekki
rifin á næstu misserum. Frétta-
blaðið hafði samband við eig-
endur flestra húsanna og spurði
um áform þeirra í kjölfar úr-
skurðar borgaryfirvalda. 

Að Laugavegi 5 er Skart-
gripaverslun Jóns Sigmunds-
sonar meðal annars til húsa.
Eigandi verslunarinnar segir að
ekkert hafi verið ákveðið í þess-
um efnum. Íbúðareigandi í hús-
inu segir að málið hafi ekki ver-
ið rætt í húsfélaginu og bygg-
ingaverktakar hafi ekki sýnt
áhuga á lóðinni. 

Að Laugavegi 11 er veitinga-
húsið Ítalía en húsið er í eigu
Gerðubergs ehf. Forsvarsmenn
þess segja að ekki standi til að

selja húsið. Að Laugavegi 17 eru
verslanir og íbúðir. Skipulags-
sjóður Reykjavíkur á hlut í hús-
inu. Íbúðareigandi segist ekki
vilja selja, en byggingaverktak-
ar hafi sýnt fasteigninni áhuga
um skeið. Að Laugavegi 20a er
Kaffi List en húseigandi er Ser-
ína ehf. Forsvarsmenn þess
segja nýbúið að gera húsið upp
og ekki sé áhugi fyrir því að
selja það eða rífa. 

Í húsinu númer 27 við Lauga-
veg eru verslanir og hár-
greiðslustofa. Einn eigandinn
segir að málið hafi komið til tals
innan húsfélagsins en engin
samstaða hafi náðst um það og
engin tilboð hafi borist frá
byggingaverktökum. Járnvöru-
verslunin Brynja er við Lauga-
veg 29 og segir eigandinn að
ekki verði hróflað við húsinu.

Nokkrar verslanir standa við
Laugaveg 55. Kolbrún S. Guð-
mundsdóttir eigandi segir að ný-
búið sé að gera endurbætur á
húsinu og til standi að opna
kaffihús á næstunni. 

Verslun P. Eyfelds er við
Laugaveg 65. Pétur Eyfeld eig-
andi segir að hann hafi ekki hug
á að selja húsið. Við Laugaveg
67 eru verslun og íbúð. Húsnæði
verslunarinnar er í eigu Skipu-
lagssjóðs Reykjavíkur en eig-
andi íbúðarinnar segir að sér
hafi ekki borist nein tilboð frá
byggingaraðilum. Við Laugaveg
69 eru verslanir og íbúðir en
eigandi hússins segist ekki ætla
að selja húsið né rífa það í bili. Í
húsinu við Laugaveg 73 er bar
og kaffihús og segist eigandinn
ekki ætla að selja húsið né rífa. 

bergsteinn@frettabladid.is

35 kíló af hassi:

Í varðhaldi 
fram í mars

FÍKNIEFNI Íslendingurinn sem
tekinn var í Danmörku með 35
kíló af hassi í síðustu viku hefur
verið úrskurðaður í gæsluvarð-
hald til 2. mars næstkomandi sam-
kvæmt upplýsingum dönsku lög-
reglunnar.

Lögreglumaðurinn sem Frétta-
blaðið ræddi við vildi sem minnst
tjá sig um málið og var hinn
óhressasti með að upplýsingar um
handtökuna hefðu borist til fjöl-
miðla. Hann sagði þó manninn
ekki vera fyrsta Íslendinginn sem
hefði verið tekinn fyrir fíkniefna-
smygl á þessum slóðum. Ekki
liggur fyrir hvert maðurinn hugð-
ist flytja efnið en hann var að
koma frá Hollandi í gegnum
Þýskaland og var handtekinn í
Padborg í Danmörku. - hrs

Uppstokkun:

Abbas fær
bandamenn

PALESTÍNA, AP Mahmoud Abbas, for-
seti palestínsku heimastjórnarinn-
ar, er talinn styrkja stöðu sína í upp-
stokkun á stjórninni sem forystu-
menn Palestínumanna samþykktu í
gær en hefur ekki verið lögð fyrir
palestínska þingið til samþykktar.

Ahmed Qureia forsætisráðherra
vildi ekki gefa upp hverjir ættu
sæti í nýju stjórninni en tveir þeirra
sem koma inn í hana voru þó reiðu-
búnir að staðfesta sína þátttöku.
Báðir eru þeir stuðningsmenn
Abbas. Nasser Yousef verður innan-
ríkisráðherra og Mohammed Dahl-
an, sem hefur mikil völd á Gaza,
verður einnig í ríkisstjórninni. ■

SPURNING DAGSINS
Hjálmar, var erfitt að taka
Kristni?

„Segja má að Hjálmar hafi tekið stríðs-
hjálminn niður í kristilegum anda með
góðri kvöldmáltíð, en ekki þeirri síð-
ustu, þar sem margir lærisveinar nutu
félagsskapar hver af öðrum.“

Hjálmar Árnason er formaður þingflokks Fram-
sóknarflokksins, sem samþykkti á sættakvöld-
verði í fyrrakvöld að setja Kristin H. Gunnarsson
aftur í þingnefndir á sínum vegum.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

■ ÍRAK

HÚS VIÐ LAUGAVEG 11, 20A OG 65
Kaffi List, Veitingahúsið Ítalía og Verslun P. Eyfeld eru meðal fyrirtækja í þeim húsum sem ekki stendur til að rífa þrátt fyrir heimild

borgaryfirvalda. Kaffi List hefur nýlega gengist undir rækilegar endurbætur.

FYLGST MEÐ ÚTFÖRINNI
Hvarvetna þar sem farið var með kistuna með líki Hariri tók fólk sér stöðu til að fylgjast

með göngunni.

BAÐ UM HJÁLP Giuliana Sgrena,
ítölsk blaðakona sem rænt var í
Írak í síðustu viku, bað stjórn-
völd á Vesturlöndum um að draga
herlið sitt til baka frá Írak í
myndbandi sem gíslatökumenn
sendu til fjölmiðla. Hún sagði að
öðruvísi slyppi hún ekki lifandi
úr haldi ræningja sinna.

ÁTTA LÍK FUNDUST Lögreglumenn
fundu lík átta manna í eyðimörk-
inni norður af Bagdad. Flestir
voru óbreyttir íraskir borgarar
sem höfðu unnið á bandarískri
herstöð. Allir höfðu verið bundnir
og skotnir í hnakkann.

HALLDÓR GRÖNVOLD
Aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ segir að

íslensk fyrirtæki eigi það til að láta erlenda
verkamenn búa í hjólhýsum eða í ósam-

þykktu húsnæði, í verksmiðjuhverfum eða
á byggingarstað.
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NÍU UMFERÐARÓHÖPP Fljúgandi
hált var á Akureyri í gær og gerði
það ökumönnum erfitt fyrir. Til-
kynnt var um níu umferðaróhöpp
og slys til lögreglu. Einn var fluttur
á sjúkrahús en meiðsl hans voru
minniháttar.

KEYRÐU OF HRATT Lögreglan í
Borgarnesi hafði afskipti af þremur
ökumönnum í gærkvöldi eftir að
þeir voru staðnir að of hröðum
akstri. Allir mældust þeir á 110 til
120 kílómetra hraða.

ÞVOTTI STOLIÐ Þjófar brutust inn á
þremur stöðum í Reykjavík síðdeg-
is í gær. Þvotti var stolið af snúrum
í Vesturbænum. Brotist var inn í bíl-
skúr í Breiðholti og hlutum stolið úr
búslóð sem var geymd þar. Þá var
tveimur tölvum og sjónvarpi stolið
úr einbýlishúsi í Árbænum.

ABBAS OG QUREIA
Forsetinn og forsætisráðherrann ræddu

uppstokkun í palestínsku heimastjórninni.





KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund
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Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen
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GENGI GJALDMIÐLA 16.02.2005
GENGIÐ

Heimild: Seðlabanki Íslands
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111,09 -0,11%
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Rannsókn sýslumanns á lettneskum starfsmönnum GT verktaka í bið:

Lögmaðurinn er í skíðaferð erlendis
KÁRAHNJÚKAR Rannsókn á því hvort
fjórir lettneskir starfsmenn GT
verktaka séu löglegir í starfi sínu
við fólksflutninga á Kárahnjúkum
er í biðstöðu meðan beðið er eftir
því að lögmaður GT verktaka
komi úr skíðaferð erlendis. Von er
á honum til landsins í næstu viku. 

Þegar er búið að yfirheyra
Lettana en ekki er búið að yfir-
heyra aðra, til dæmis stjórnendur
fyrirtækisins. Lárus Bjarnason,
sýslumaður á Egilsstöðum, segir
að málið sé flókið og taki nokkurn
tíma í rannsókn. Enginn tíma-
rammi sé í málinu, mestu skipti að
það verði upplýst. 

„Meðan ekki er leyst úr deilum
um það hvort þetta er löglegt er

m ö n n u n u m
heimil dvöl í
landinu því að
þeir eru EES-
borgarar,“ seg-
ir Lárus. „Við
höfum ekki
frumkvæði að
því að stöðva
atvinnu þess-
ara manna
meðan það
liggur ekki
fyrir.“

Deilan snýst
um það hvort
heimilt sé að
vinna hér án
atvinnu- og

dvalarleyfis og segir Lárus reynt
að hraða rannsókninni eins og
mögulegt er. Mennirnir megi
koma hingað, dveljast hér og leita
sér að vinnu en umdeilt sé hvort
þeir megi vinna hér án leyfa þar
til nýjar reglur taka gildi 1. maí
2006.

Talsmaður GT verktaka segir
að Lettarnir séu starfsmenn
undirverktaka síns, fyrirtækisins
Vislandia í Riga í Lettlandi, og
vildi ekki gefa upp símanúmer
stjórnenda þess fyrr en lögmaður-
inn væri kominn til starfa. Þegar
reynt var að hafa uppi á síma-
númeri Vislandia í Lettlandi
fannst það ekki. 

ghs@frettabladid.is

Sýrland og Íran í
varnarbandalag

Tvö þeirra ríkja sem bandarísk stjórnvöld hafa gagnrýnt hvað mest ákváðu
að bregðast sameiginlega við utanaðkomandi ógnum. Íran er í vanda vegna
kjarnorkuáætlunar sinnar og Sýrlendingar vegna morðsins á Rafik Hariri.

ÍRAN, AP Íranar og Sýrlendingar hétu
gagnkvæmum stuðningi gegn hugs-
anlegum ógnum. Bæði sæta ríkin
þrýstingi af hálfu Bandaríkjanna;
Íranar vegna kjarnorkuáætlunar
sinnar og Sýrlendingar í kjölfar
morðsins á Rafik Hariri,
fyrrverandi forsætisráðherra Líb-
anons.

„Í ljósi þeirra sérstöku að-
stæðna sem Sýrlendingar standa
frammi fyrir munu Íranar nýta
reynslu sína, einkum af refsi-
aðgerðum, til hjálpar Sýrlending-
um,“ sagði Mohammad Reza Aref,
varaforseti Írans, eftir fund sinn
með Mohammad Naji Otari, for-
sætisráðherra Sýrlands.

„Við þessar viðkvæmu aðstæður
er það ríkjunum nauðsynlegt að

standa saman gegn margvíslegum
hættum,“ sagði sýrlenski ráðherr-
ann.

Bandaríkjamenn hafa gagnrýnt
Sýrlendinga harðlega í kjölfar
morðsins á Rafik Hariri. Sýrlend-
ingar hafa fordæmt morðið og ekki
hefur verið sýnt fram á hver réði
hann af dögum en margir telja að
sýrlensk stjórnvöld standi á bak
við morðið.

Bandaríski sendiherrann var
kallaður heim frá Sýrlandi í fyrra-
dag og var síðasta verk hans að af-
henda þarlendum stjórnvöldum
harðort bréf vegna morðsins á
Rafik Hariri, sem hafði gagnrýnt
mjög veru sýrlenskra hersveita í
Líbanon.

„Beri Sýrlendingar ábyrgð á

morðinu, sem væri pólitískt sjálfs-
morð, myndi það vafalaust leiða til
aukins þrýstings, refsiaðgerða og
jafnvel þess að hervaldi yrði beitt
gegn þeim,“ sagði Patrick Seale,
breskur sérfræðingur í málefnum
Sýrlands.

Bæði ríkin hafa sætt gagnrýni
bandarískra stjórnvalda fyrir að
styðja við bakið á hryðjuverka-
mönnum.

Helsta áhyggjuefni Bandaríkja-
manna varðandi Írana snýr að
kjarnorkuáætlun hinna síðar-
nefndu. Þó að Íranar segist aðeins
ætla að nota kjarnorku í friðsam-
legum tilgangi óttast margir, þar á
meðal Bandaríkjamenn, Ísraelar
og Evrópuþjóðir, að þeir hyggist
koma sér upp kjarnorkuvopnum. ■

101 Reykjavík:

Holræsi
fóðruð

ENDURNÝJUN Unnið er að fóðrun hol-
ræsa í hverfum miðbæjar Reykja-
víkur. Fóðrunin lengir endingu
þeirra um áratugi.

Guðbjartur Sigfússon, yfirverk-
fræðingur hjá gatnamálastjóra,
segir framkvæmdirnar kosta á ann-
að hundrað milljóna króna á ári:

„Holræsin eru hreinsuð og þrifin
og í þau sett trefjasokkur sem er
hertur með ákveðnum aðferðum.
Þar með fæst endurnýjað yfirborð á
holræsunum.“

Guðbjartur segir að unnið verði
við endurnýjunina næstu tvö ár
samkvæmt útboði. - gag

■ MIÐ-AUSTURLÖND

LÁRUS
BJARNASON

Sýslumaður á Egils-
stöðum segir að beð-

ið sé eftir því að
réttargæslumaður

Lettanna komi úr fríi.

Ný stjórnvöld:

Einkavæðing
rannsökuð

ÚKRAÍNA, AP Ríkissaksóknari Úkra-
ínu mun rannsaka sölu 3.000 ríkis-
fyrirtækja sem voru einkavædd í
valdatíð Leóníds Kútsjma, fyrrver-
andi forseta. Spurningar hafa vakn-
að um einkavæðingu margra ríkis-
fyrirtæki sem voru seld á mun
lægra verði en búist var við.

„Við munum koma þeim fyrir-
tækjum aftur í hendur ríkisins sem
voru afhent óheiðarlegum einkaað-
ilum,“ sagði Júlía Tímósjenkó for-
sætisráðherra. Ekki er þó talið að
stjórnvöld ætli að hafa fyrirtækin
lengi í sinni eigu heldur verði þau
seld hæstbjóðanda. ■

VIÐ HOLRÆSIN Í MIÐBÆNUM
Unnið er að því að lengja líftíma
holræsanna í miðbæ Reykjavíkur.

Ólafur Ragnar Grímsson:

Býður Bush
á jökul

UMHVERFISMÁL Forseti Íslands, Ólaf-
ur Ragnar Grímsson, lét hafa það
eftir sér við blaðamenn aðspurður
um áhrif hlýnandi loftslags á jörð-
ina að George W. Bush, forseta
Bandaríkjanna, og öðrum leiðtogum
heimsins væri velkomið að koma til
Íslands eða Grænlands og upplifa af
eigin raun bráðnun jökla.

Lýsti forsetinn því yfir í viðtal-
inu hversu ógnvekjandi það væri
héldi þessi þróun áfram, en viðtalið
var tekið í tilefni þess að Kýótó-
samningurinn tók formlega gildi í
gær. Loftslagsbreytingar eru taldar
meginorsök bráðnunar jökla á norð-
ur- og suðurhveli jarðar. ■

SAMEIGINLEGAR VARNIR RÆDDAR
Mohammed Naji al-Otari, forsætisráðherra Sýrlands, hélt í gær á fund Mohammad Reza Aref, varaforseta Írans, í höfuðborginni Teheran.

GAF SIG FRAM Þrítugur Jemeni
sem grunaður er um tengsl við al-
Kaída gaf sig á vald lögreglu og
viðurkenndi að hafa skipulagt árás-
ir á vestræn sendiráð í Sana, höfuð-
borg Jemen. Hann ætlaði að gera
sjálfsmorðsárás á skrifstofu Sam-
einuðu þjóðanna í síðustu viku en
hætti við.

NEÐANJARÐARBYRGI BELLOCCO
Bellocco faldi sig í neðanjarðarbyrgjum og

göngum.

Mafíuforingi:

Handtekinn
í næturárás

ÍTALÍA, AP Tíu ára löngum flótta
mafíuforingjans Gregorio Bellocco
undan réttlætinu lauk aðfaranótt
miðvikudags þegar ítalska lögregl-
an hafði hendur í hári hans.

Bellocco var einn helsti stjórn-
andi ‘ndgrangheta-mafíunnar í
Reggio Calabria-héraði sem er
mikilvirkasti innflytjandi og selj-
andi fíkniefna í Ítalíu. Hans bíður
nú löng vist í fangelsi því hann á
eftir að afplána fjölda dóma, þeirra
á meðal lífstíðardóm fyrir morð.
Bellocco var einn af þeim 30 glæpa-
mönnum sem ítölsk yfirvöld lögðu
mesta áherslu á að koma höndum
yfir. ■

TEKINN MEÐ HASS Í ÞÝSKALANDI
Íslendingur á þrítugsaldri var
tekinn í Þýskalandi fyrir skemmstu
með þrjátíu kíló af hassi í fórum
sínum. Maðurinn var tekinn í þýsk-
um smábæ en hann var að koma
frá Hollandi. Hann er enn í haldi í
Þýskalandi.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR



Gríptu gæsina!

Það er bara einn 

sem er alltaf 

ódýrastur!

Tilboðin gilda 17.-20. febrúar 2005 eða á m
eðan birgðir endast. Birt m

eð fyrirvara um
 m

yndbrengl og prentvillur. 

9,- 
Aðeins

Verð áður 5.990,-

15 vönduð tölvuborð 
á hreint ótrúlegu 
verði!

Útsölumarkaður í Skeifunni

99,8%AFSLÁTTUR!

Fyrstir 
koma 

fyrstir fá

99,-
Verðdæmi pr.stk.

199,-

1.999,-

999,-
Verðdæmi pr.stk.

Athugið!Þetta er aðeins brotaf úrvalinu

Ritföng, leikföng, skrifstofuvörur, 
gjafavörur og margt fleira á ótrúlegu verði!

Tölvuborð
O1S Tölvuborð Eko Cherry
Nett tölvuborð með sér borði undir 
hnappaborð sem hægt er að renna 
inn. Fínt í barnaherbergið eða 
tómstundaherbergið.

Virka daga frá 10-18

Laugardaga 11-16

Sunnudaga 13-17

Afgreiðslutímar 
í Skeifunni

Verðdæmi pr.stk.

Verðdæmi pr.stk.

frá fimmtudegi til sunnudags

Aðeins 4 daga
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Stóriðjusamningar felldir:

Starfsmenn vilja stærri hluta ágóðans
KJARAMÁL Tæp 77 prósent starfs-
manna Íslenska járnblendifélags-
ins felldu í gær nýundirritaðan
kjarasamning samninganefnda
sinna og eigenda. 

Vilhjálmur Birgisson, formað-
ur Verkalýðsfélags Akraness, seg-
ir nýfellda kjarasamninga í álver-
inu í Staumsvík hafa haft áhrif á
niðurstöðuna.

„Stóriðjurnar eru að mestu í
eigu útlendinga. Íslensku starfs-
mennirnir gera kröfu um að hluti
af ágóðanum sé skilað til þeirra,“
segir Vilhjálmur.

Gylfi Ingólfsson, aðaltrúnaðar-
maður starfsmanna í Straumsvík,
segir helstu ástæðu þess að starf-
menn álversins kolfelldu kjara-

samninginn meðal annars þá að
ráðgerðar hækkanir hafi ekki
tryggt hærri laun væri horft til
verðbólguþróunar í þjóðfélaginu.

„Okkur er sagt að ekki megi
hækka laun starfsmanna þegar
vel gengur í áliðnaði eins og nú,
því það sé fordæmisgefandi. Eins
er ekki hægt að hækka launin þeg-
ar illa árar í iðnaðinum,“ segir
Gylfi. - gag

Samtök banka og verðbréfafyrirtækja:

Aðför gegn Íbúðalánasjóði
ÍBÚÐALÁNASJÓÐUR Ögmundur Jónas-
son, þingflokksformaður Vinstri
grænna, segir Samtök banka og
verðbréfafyrirtækja (SBV) reyna
allar leiðir til að koma Íbúðalána-
sjóði fyrir kattarnef. Hann segir
þau samráðsvettvang stærstu fjár-
málafyrirtækjanna. Ögmundur
undrast að Byggðastofnun skuli
eiga aðild að samtökunum og spyr
hvers vegna stofnunin taki þátt í
aðförinni gegn Íbúðalánasjóði. 

Aðalsteinn Þorsteinsson, for-
stjóri Byggðastofnunar, segir þetta
misskilning. Byggðastofnun hafi
aldrei átt fulltrúa í stjórn SBV og
aldrei tekið þar þátt í stefnumótun.

„Ég er talsmaður samvinnu ef
hún er til góðs, en menn mega ekki
koma fram í dulargervi. Það er
látið í veðri vaka að samtökin tali í
þágu opinnar samkeppni, en það er
undarlegt að fyrirtæki sem vilja
opinn markað sameinist um að
koma þeim fyrir kattarnef sem
veita þeim mesta samkeppni,“
segir Ögmundur.

Guðjón Rúnarsson, fram-
kvæmdastjóri SBV, segir það frá-
leit ummæli að samtökin séu ein-
hver samráðsvettvangur. „SBV eru
heildarsamtök fjármálafyrirtækja
í landinu, rétt eins og heildarsam-
tök annarra atvinnugreina. Það er

hlutverk slíkra samtaka að berjast
fyrir eðlilegum starfsskilyrðum og
hagsmunabarátta sem beinist að
því að ríkið hætti beinni starfsemi
á samkeppnismarkaði er beinn
þáttur í því.“

- ss

Vilja halda kverka-
taki á neytendum

Þingflokksformaður Framsóknarflokksins segir bankana standa á bak við
hækkandi fasteignaverð og ýjar að því að þeir séu að „leggja grunn að

stærsta „ráni“ sögunnar“.
FASTEIGNAVERÐ Hjálmar Árnason,
þingflokksformaður Framsóknar-
flokksins, segir á heimasíðu sinni
að allt að því ótakmarkað framboð
sé á húsnæðislánum hjá bönkum,
sem skýri að hluta hækkandi
íbúðaverð að undanförnu. Fast-
eignasalar sjái sér leik á borði
„verandi nokkuð samstíga göfgi
bankanna og hreinlega kjafta
verð á íbúðum upp úr öllu valdi
enda nóg til af peningum.“

Björn Þorri Viktorsson, for-
maður Félags fasteignasala, segir
þessi ummæli Hjálmars eins og
hvert annað rugl. „Það er enginn
markaður sem lýtur lögmálum
eins vel og fasteignamarkaður.
Það að einstaka fasteignasali sé að
kjafta verð upp eða niður gengur
ekki upp.“ Björn Þorri segir að
vegna nýrra fjármögnunarmögu-
leika sé eftirspurnin meiri en
framboðið og þá hækki verðið,
auk þess sem fasteignaverð hafi
verið að hækka í Evrópu og vest-
anhafs, sem hafi áhrif á íslenska
markaðinn. „Fasteignasalar eru

bara að selja á markaðsverði á
hverjum tíma.“

Hjálmar segir að vegna þeirrar
ákvörðunar ríkisstjórnarinnar að
lána allt að 90 prósent til íbúða-
kaupa hafi bankarnir misst af
þeim tekjum sem
þeir áður
höfðu; dýrum
lánum sem
fólk tók til
að brúa bil
til húsnæð-
i s k a u p a .
Bankarnir
hafi því
„lækkað vexti

og dælt út peningum í trausti þess
að verð á íbúðum yrði hækkað“ til
þess að ná sama hagnaði með
lægri vöxtum en hærri lánum.
„Langtímamarkmiðið er að drepa
Íbúðalánasjóð og losna þannig við
hið óþægilega aðhald og geta í
framhaldinu svo hægt en bítandi
keyrt upp vextina af hinum dýru
eignum landsmanna. Þeir vilja
halda kverkatakinu á neytendum
og virðast kæra sig kollótta um
áhrif aðgerðanna á verðbólgu og
efnahag þjóðarinnar.“ 

Að síðustu segir Hjálmar í
pistli sínum að skoða hvort bank-

arnir séu í óbeinu eða beinu
samráði að „leggja

grunn að stærsta
„ráni“ sögunnar,“ og
þátt þeirra í verð-
sprengingunni á hús-
næðismarkaði síð-
ustu mánuðina. 

Ekki náðist í
bankastjóra Ís-
landsbanka, KB
banka og Lands-
banka.

VIÐ EIFFEL-TURNINN
Hryðjuverkamenn hugðust gera árás á

frægasta turn veraldar.

Hryðjuverkamenn:

Höfðu Eiffel-
turninn í huga
FRAKKLAND, AP Meintir íslamskir
hryðjuverkamenn sem handtekn-
ir voru í Frakklandi ætluðu að
gera árásir á Eiffel-turninn, versl-
unarmiðstöð og fleiri skotmörk í
Frakklandi, að sögn lögreglu.
Hryðjuverkamennirnir hugðust
einnig ráðast gegn rússneskum og
ísraelskum skotmörkum í Frakk-
landi.

Síðustu tvö árin hafa frönsk
yfirvöld handtekið tugi manna í
tengslum við rannsókn sína á
samtökum hryðjuverkamanna
sem tengjast uppreisnarmönnum
í Tsjetsjeníu. ■

Á að setja siðareglur fyrir
alþingismenn? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Finnst þér húsnæðisverð of
hátt?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

10,8%Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

HJÁLMAR 
ÁRNASON
Segir fasteignasala
kjafta upp fasteigna-
verð, þar sem nóg er
til af peningum.

ÖGMUNDUR JÓNASSON
Segir Samtök banka og verðbréfafyrirtækja leita allra leiða til að koma Íbúðalánasjóði fyrir

kattarnef.

Líffæraígræðslur:

Gjafinn með
hundaæði

ÞÝSKALAND, AP Fjöldi þýskra sjúk-
linga fékk líffæri úr konu sem talið
er að hafi verið smituð af hundaæði.
Þrír sjúklinganna eru alvarlega
veikir af þessum sökum að sögn
stofnunarinnar sem hefur yfirum-
sjón með líffæragjöfum og ígræðsl-
um.

Litlar upplýsingar var að hafa
um konuna og hvernig hún smitað-
ist af hundaæði. Hún mun ekki hafa
verið með nein einkenni sjúkdóms-
ins þegar hún lést og því vöknuðu
grunsemdir manna ekki fyrr en
síðar.

Hundaæði er sjaldgæft þar sem
velferð ríkir en árlega látast þús-
undir af völdum hundaæðis í van-
þróuðum ríkjum. ■

Teikningar Muggs:

Kærunni
vísað frá

LÖGREGLUMÁL Ríkissaksóknari hefur
staðfest úrskurð sýslumanns á Pat-
reksfirði sem felldi niður kæru
vegna stuldar á þremur teikningum
eftir Mugg. 

Rekja má málið til ársins 1991.
Eldri kona í Króksfjarðarnesi kærði
tónlistarkennara sinn, sem hún seg-
ir hafa sótt teikningarnar án leyfis í
gallerí í Reykjavík. Hann segir
teikningarnar hafa verið gjöf til sín.

Teikningarnar hafa verið í
geymslu sýslumannsins í tvö ár eða
frá því þær voru sóttar á myndlist-
arsýningu á Bíldudal, sem sá kærði
hélt. Hann fær nú myndirnar aftur.

- gag

Bandaríska sendiráðið:

Ekki heppileg
staðsetning

ALÞINGI Davíð Oddsson utanríkis-
ráðherra tók undir það með Merði
Árnasyni, þingmanni Samfylkingar-
innar, í fyrirspurnatíma á Alþingi í
gær að staðsetning
bandaríska sendi-
ráðsins í Þingholt-
unum væri ekki
heppileg. Miklar ör-
yggisráðstafanir í
tengslum við sendi-
ráðið og starfsemi
þess væru  farnar
að valda íbúum í ná-
grenni þess ama og
því ætti að kanna hvort vilji væri
fyrir því hjá bandarískum yfirvöld-
um að finna því nýjan stað í Reykja-
vík.

„Ég mun fyrir mitt leyti stuðla
að því að það megi takast að finna
lausn á þessum málum,“ sagði
Davíð. - sda

DAVÍÐ
ODDSSON

ÁLVERIÐ Í STRAUMSVÍK
Starfsmenn Íslenska járnblendifélagsins
fóru að ráðum starfsmanna í Straumsvík
og felldu kjarasamninga með 77 prósent-

um greiddra atkvæða.

ALCAN Í STRAUNSVÍK
Á kjörskrá: 426
Nei: 256
Já: 74
Auðir: 2

ÍSLENSKA JÁRNBLENDIFÉLAGIÐ
Á kjörskrá: 97
Nei: 63
Já: 18
Auðir: 1

89,2%

svanborg@frettabladid.is



Fæst í Hagkaupum Skeifunni,
Kringlunni og Smáralind.

Púðurmeikin frá Ninu Ricci eru fyrir allar húðgerðir og allar konur sem vilja 

hafa hlutina einfalda og eru á hraðferð.  Í púðrinu eru litakorn sem blekkja 

augað, þannig að húðin verður áferðarfalleg, línur minna áberandi, púðrið 

þurrkar ekki húðina og heldur henni mattri. Púðurmeikið gefur flauelsáferð 

og þekur einstaklega vel. SPF 8

Ef keyptir eru 3 hlutir frá Ninu Ricci, fylgir glæsileg taska full af góðgæti.

Gildir til 23. febrúar eða á meðan birgðir endast.
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Þórir Guðmundsson hjá Rauða krossinum:

Drengirnir sýndu mikið snarræði
LÍFSBJÖRG „Það mikilvæga í þessu
er að þeir tóku veikindi vinar síns
alvarlega og brugðust við þeim,“
segir Þórir Guðmundsson hjá
Rauða krossi Íslands um Alexand-
er Theódórsson og Arnar Þór
Stefánsson, sem sýndu mikið
snarræði þegar þeir komu vini
sínum Róberti Heiðari Halldórs-
syni til hjálpar þegar hann veikt-
ist hastarlega fyrr í vikunni. Við
læknisskoðun kom í ljós að gat
hafði komið á lunga Róberts og er
móðir hans ekki í vafa um að
Alexander og Arnar hafi bjargað
lífi hans. 

Rauði krossinn bauð þremenn-

ingunum í heimsókn á skrifstofur
sínar í gær. „Við sýndum þeim
húsnæði okkar og það efni sem
við höfum gefið út, meðal annars
til skóla, en það kom í ljós að eng-
inn þeirra hafði fengið slíkt náms-
efni í skólanum,“ segir Þórir. Við
hvöttum þá til að sýna kennurun-
um sínum þetta því börn geta líka
lært skyndihjálp.“

Piltarnir voru vitaskuld leystir
út með skyndihjálpartöskum og
öðrum gjöfum. Þórir minnir á að
fólk eigi ekki að hika við að
hringja í 112 þó það sé ekki full-
visst um að eitthvað alvarlegt ami
að. - bs

Kyoto-bókunin
orðin að lögum

Fyrsta skrefið í því ferli að sporna gegn útbreiðslu lofttegunda sem valda
gróðurhúsaáhrifum var stigið í gær þegar hin sjö ára gamla Kyoto-loftslags-

bókun varð loks að alþjóðalögum. 
LOFTSLAGSBREYTINGAR Mjög skiptar
skoðanir um Kyoto-loftslags-
samninginn komu fram á hádegis-
verðarfundi sem umhverfisráð-
herra boðaði til í gær af því tilefni
að samningurinn varð þá loks að
alþjóðalögum. Höfðu þá liðið sjö
ár frá því að Kyoto-bókunin var
samþykkt á loftslagsráðstefnu
Sameinuðu þjóðanna sem fram
fór í Japan.

Skoðanir manna voru vissulega
skiptar enda um fátt meira deilt
um heim allan en raunveruleg
áhrif loftslagsbreytinga á jarðar-
kringluna. Flestir fögnuðu þó þeim
áfanga að bókunin væri orðin að
alþjóðalögum þrátt fyrir að aðeins
tæplega 150 ríki hafi skrifað undir
samninginn. Stór iðnríki eins og

Bandaríkin og Ástralía eiga ekki
aðild að bókuninni á þeirri for-
sendu að slíkt hamli um of nauð-
synlegum hagvexti ríkjanna.

Tryggvi Felixson, fram-
kvæmdastjóri Landverndar, fór
hvað hörðustum orðum um samn-
inginn og var það mat hans að um
mikið húllumhæ væri að ræða
fyrir lítið. „Hverju litlu skrefi ber
auðvitað að fagna en staðreyndin
er sú að Kyoto-samningurinn tek-
ur aðeins til næstu ára og nauð-
synlegt er að stíga mun stærri
skref sem allra fyrst því loftslags-
breytingar eru örar samkvæmt
flestum rannsóknum.“

Tryggvi minntist í ræðu sinni
sérstaklega á mengun bifreiða og
hvernig íslensk stjórnvöld ýta í

raun undir frekari mengun með
því að lækka til muna vörugjöld á
pallbíla. Sagði hann slíkt ýta undir
aukna losun gróðurhúsaloftteg-
unda og kallaði eftir skýrri fram-
tíðarstefnu stjórnvalda í heild.

Ragnar Árnason prófessor tók
einnig til máls og velti fyrir sér
ýmsum hliðum samningsins.
Benti hann á gagnsemi þess að
nýta svokallaða losunarkvóta sem
best en hvert og eitt land getur
nýtt kvóta sína að vild og þeir
geta jafnvel gefið vel í aðra hönd í
viðskiptum við önnur lönd.
„Koltvísýringur er í raun orðinn
verslunarvara og að mínu viti eru
sóknarfæri þar fyrir Íslands hönd
hvað varðar úthlutun á losunar-
kvóta í framtíðinni.“ ■

Aðeins 599 kr.

5 690691 200008

Lífsreynslusagan • Heilsa •                • Matur • Krossgátur

7. tbl. 67. árg., 16. febrúar 2005.
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Aðeins 
599 kr.

Vortískan - Glæsikjólar tískukónganna

Hófí

Hrafn Gunnlaugsson

Konurnar 
í lífi mínu

10 leiðir til
að lokka karla

Súludans 
grennir!

6 kíló fokin
Átak Vikunnar og

Hreyfingar

Helgi hjúkka er í 

2 saumaklúbbum

14 ráð
til að komast 

í vorfíling

Rómantík á
konudaginn!Rómantík á
konudaginn!
Bregðast karlarnir

rétt við?

4242 sætustu
konur Íslands!
Skoðið úttekt Vikunnar
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Náðu í eintak á næsta sölustað

ný og fersk í hverri viku
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LEYSTIR ÚT MEÐ GJÖFUM
Starfsmaður Rauða krossins sýnir Arnari,
Alexander og Róberti skyndihjálpartösk-

urnar og hvað þar er að finna.
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PALLBORÐSUMRÆÐUR
Ljóst er að í mörg horn er að líta þegar loftslagsmál eru annars vegar og um það var rætt á fundi umhverfisráðuneytisins í gær þar sem

ýmsir sögðu álit sitt á stöðu Íslands hvað Kyoto-samninginn varðar.

ALÞINGI Að undanskildum Þorsteini
Pálssyni, sendiherra Íslands í Kaup-
mannahöfn, hefur enginn sendi-
herra gegnt trúnaðarstarfi fyrir
stjórnmálaflokka. Þetta kom fram í
svari Davíðs Oddssonar utanríkis-
ráðherra við gagnrýni Marðar
Árnasonar, þingmanns Samfylking-
arinnar, um að Þorsteinn sæti í
stjórnarskrárnefnd fyrir hönd
Sjálfstæðisflokksins.

„Þorsteinn Pálsson situr í stjórn-
arskrárnefnd á eigin forsendum,“
sagði Davíð. „Til þeirra verka fær
hann engin fyrirmæli frá mér held-
ur er hann skipaður vegna mennt-
unar, faglegrar reynslu og mikillar
þekkingar og almennt séð augljósra

og óefaðra hæfileika til að fást við
þetta verkefni,“ sagði Davíð.

„Sendiherrum og öðrum starfs-
mönnum utanríkisþjónustunnar er
óheimilt samkvæmt lögum að vinna
önnur störf nema sérstaklega standi
á og samþykki utanríkisráðherra
komi til,“ sagði Mörður. „Mér finnst
það skynsamleg regla að sendiherr-
ar eða aðrir starfsmenn utanríkis-
þjónustunnar vinni ekki trúnaðar-
störf fyrir stjórnmálaflokka. Það er
á mörkum hins siðlega og stangast á
við anda laganna sem hér um ræðir.
Þessu sérstaka ákvæði er ætlað að
tryggja að starfsmenn utanríkis-
þjónustunnar eigi sér engan annan
húsbónda meðan þeir gæta hags-

muna þjóðarinnar á erlendum vett-
vangi,“ sagði Mörður. - sda

Sendiherra í stjórnarskrárnefnd:

Situr á eigin forsendum

DAVÍÐ ODDSSON Á ALÞINGI Í GÆR
Utanríkisráðherra svaraði fyrirspurnum á

Alþingi í gær er hann mætti aftur til þing-
halds eftir veikindaleyfi. 





MINNAST UPPGÖTVUNAR PLÚTÓ
75 ár eru liðin síðan Clyde Tombough

uppgötvaði plánetuna Plútó, þegar hann
kom auga á hana í sjónaukanum í Lowell-

stjörnuathugunarstöðinni í Flagstaff í
Arizona í Bandaríkjunum.
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Heilbrigðisstofnunin í Vestmannaeyjum:

Skurðstofur
opnar í sumar

HEILBRIGÐSIMÁL Tryggt verður að
ekki þurfi að loka skurðstofum
Heilbrigðisstofnunarinnar í Vest-
mannaeyjum í sumar.

Þetta kom fram hjá Jóni Krist-
jánssyni heilbrigðisráðherra á
Alþingi í gærmorgun.

Lagði ráðherra áherslu á að
íbúum í Vestmannaeyjum yrði
áfram tryggð öflug og örugg heil-
brigðisþjónusta. Fram kom í máli
ráðherra að heilbrigðisstofnunin
hafi verið rekin með halla nokkur
undanfarin ár, um 12,5 milljónir

árið 2003 og að halli ársins 2004
stefndi í að verða um 33,4 milljón-
ir króna. Einnig kom fram hjá ráð-
herra að uppsafnaður halli hafi
verið um 95 milljónir króna í árs-
lok 2004Ý. Fjárveitingar til Heil-
brigðisstofnunar Vestmannaeyja
á árinu 2005 eru um 485 m.kr. Á
stofnuninni eru 19 sjúkrarými og
16 hjúkrunarrými.

Sagði ráðherra að borið saman
við aðrar heilbrigðisstofnanir
sýnist honum fé ekki naumt
skammtað til stofnunarinnar. Ráð-

herra lagði áherslu á að hagræð-
ingu mætti ná í rekstri hennar og
sagði í því sambandi afar brýnt að

samnýta vaktir sjúkra- og heilsu-
gæslusviðsins.

. - jss

Misskipting
fer vaxandi

Hver íbúi í Reykjavík fær að meðaltali um 10 þúsund
krónur í fjárhagsaðstoð á ári og greiðir Reykjavíkur-

borg um 1,2 milljarða í fjárhagsaðstoð á ári.

Fyrrum forsætisráðherra:

Réttað yfir Yilmaz
TYRKLAND Mesut Yilmaz, fyrrum
forsætisráðherra, varð í gær
fyrsti tyrkneski þjóðarleiðtoginn
sem þarf að verja gerðir sínar
frammi fyrir dómara. 

Yilmaz er ákærður fyrir spill-
ingu í tengslum við einkavæðingu
ríkisbanka. Honum er gefið að sök
að hafa séð til þess að bankinn
félli í hendur auðjöfurs sem teng-
ist tyrknesku mafíunni. Málið
kom upp á yfirborðið síðla árs
1998 og varð til þess að ríkisstjórn
hans féll.

Yilmaz neitaði sök og sagðist
ekkert hafa gert til að hafa áhrif á
söluna. ■

FÉLAGSMÁL Fjárhagsaðstoð í sex
fjölmennustu sveitarfélögum
landsins er tvöfalt hærri nú en
fyrir fimm árum og nær nú einum
og hálfum milljarði á ári. Fjár-
hagsaðstoð í Reykjavík er allt að
tífalt hærri en í öðrum sveitar-
félögum og um 85 prósent fjár-
hagsaðstoðarinnar í heild, eða 1,2
milljarðar.

Þetta kom fram í svari félags-
málaráðherra við fyrirspurn
Jóhönnu Sigurðardóttir, þing-
manns Samfylkingarinnar, á
Alþingi í vikunni.

Fjárhagsaðstoð á hvern íbúa í
Reykjavík er að meðaltali rúmar
tíu þúsund krónur á ári. Það er allt
að tíu sinnum hærri upphæð en í
fimm stærstu sveitarfélögunum
utan Reykjavíkur þar sem fjár-
hagsaðstoð er að meðaltali á bil-
inu 1.100 til 3.200 á hvern íbúa. 

„Þessi hækkun sýnir að fátækt
og misskipting fer vaxandi auk
þess sem hlutdeild heimilanna í
gjaldtöku ýmiss konar eins og í
heilbrigðisþjónustunni hefur auk-
ist,“ segir Jóhanna.

„Í svari félagsmálaráðherra
kom fram að í þessum sveitar-
félögum voru barnlausir karl-
menn flestir þeirra sem fengu
fjárhagsaðstoð og voru þeir yfir-
leitt helmingi fleiri en barnlausar

konur. Mér finnst að það þurfi að
leita skýringa á því. Sennilega er
töluvert um forsjárlausa menn
sem fara út af heimilum vegna
skilnaðar og eru þá húsnæðis-
lausir,“ segir Jóhanna.

„Einnig kom fram að á tímabil-
inu 2000 til 2002 fjölgaði þeim
sem fá fjárhagsaðstoð hjá öllum
sveitarfélögum á landinu úr 4.612
manns í 5.930 eða um liðlega 1.300
manns,“ bendir hún á. „Það lítur
út fyrir að ríkið sé að ýta fram-
færslukostnaði margra einstak-
linga yfir á sveitarfélögin,“ segir
Jóhanna.

Jóhanna segir að samkvæmt
tölum frá Hagstofunni sé meðal-
upphæð fjárhagsaðstoðar á hvert
heimili í Reykjavík á árunum 2001
og 2002 um 280 þúsund krónur, en
í öðrum sveitarfélögum á höfuð-
borgarsvæðinu sé meðalupphæð-
in um 100 þúsund krónum lægri. 

„Ef litið er til sveitarfélaga
utan höfuðborgarsvæðisins
greiddu þau á þessum árum 131
þúsund krónur að meðaltali á
hvert heimili sem naut fjárhags-
aðstoðar. Reykjavík greiðir því
ríflega tvöfalt meira en sveitar-
félög utan höfuðborgarsvæðisins
með hverju heimili sem fær fjár-
hagsaðstoð,“ segir Jóhanna.

sda@frettabladid.is

Rússneski herinn:

Í viðskiptum
við Sýrland

RÚSSLAND, AP Rússnesk hermála-
yfirvöld eiga í samningaviðræð-
um við Sýrlendinga um sölu á
loftvarnarflugskeytum.

Starfsmaður í rússneska
varnarmálaráðuneytinu stað-
festi þetta. Um er að ræða
svokölluð Igla-flugskeyti sem
eru á færanlegum skotpöllum.
Bæði ísraelsk og bandarísk
stjórnvöld hafa lýst óánægju
sinni með þessi viðskipti vegna
hættunnar á því að flugskeytin
komist í hendurnar á hryðju-
verkamönnum. Sýrlensk stjórn-
völd hafa verið sökuð um að
halda hlífiskildi yfir hryðju-
verkamönnum, meðal annars
íröskum uppreisnarmönnum. ■

Bókaðu bílinn heima
- og fáðu 500 Vildarpunkta

Ef þú bókar bílaleigubílinn heima á Íslandi 
bíður hann þín á áfangastað. Hver leiga færir 
þér 500 Vildarpunkta að auki. Bókaðu 
bílinn núna í 50 50 600 og tryggðu þér meira 
öryggi og betri þjónustu á ferðum þínum 
erlendis hvert sem leið þín liggur.

50 50 600 • hertzerlendis@hertz.is
icelandair.is/vildarklubbur 
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Tilboð
Bókaðu fyrir 

12. mars
og fáðu  

1.000
Vildarpunkta
fyrir leigu hvar 

sem er í heiminum

VESTMANNAEYJAR
Skurðstofur Heilbrigðisstofnunarinnar í Eyjum verða opnar í sumar, ef að líkum lætur.

MESUT YILMAZ
Fyrrum forsætisráðherrann var brosmildur
áður en réttarhöldin yfir honum hófust í
gær.

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR
Fjárhagsaðstoð á hvern íbúa í Reykjavík er að meðaltali rúmar tíu þúsund krónur á ári.

Það er allt að tíu sinnum hærri upphæð en í fimm stærstu sveitarfélögunum utan Reykja-
víkur, þar sem fjárhagsaðstoð er að meðaltali á bilinu 1.100 til 3.200 á hvern íbúa. 
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Ótti um að merking leiði til verðlækkunar á fasteignum:

Hátt í hundrað 
miltisbrandsstaðir

HEILSUHRAUSTUR
Páfinn hélt messu á sunnudaginn.

Læknir páfans:

Páfinn við
hestaheilsu

VATÍKANIÐ, AP Læknirinn sem hlúði
að Jóhannesi Páli páfa II segir
páfann hafa verið fljótari að ná
fullum bata en hann hafi búist við.
Páfinn lagðist inn á sjúkrahús
fyrr í mánuðinum vegna öndunar-
erfiðleika.

Getgátur hafa verið um að
páfinn hafi verið veikari en svo að
aðeins hafi verið um öndunar-
erfiðleika að ræða. Rodolfo Proi-
etti læknir þvertekur fyrir það og
segir páfann vera við mjög góða
heilsu miðað við aldur. Páfinn
verður 85 ára gamall í maí. ■

SYRGJENDUR
Íbúar í Anapu syrgja nunnuna Dorothy

Stang sem var skotin til bana.

Átök í Amazon:

Nunna myrt
BRASILÍA, AP Brasilísk stjórnvöld
hafa sent tvö þúsund hermenn til
bæjarins Anapa í Amazon-frum-
skóginum. Komið hefur til átaka
milli fátækra bænda og skógar-
höggsmanna við bæinn og eiga
hermennirnir að reyna að stilla til
friðar. 

Bandarísk nunna, sem barðist
fyrir verndun skógarins, var
skotin til bana um síðustu helgi.
Þegar hún var borin til grafar
kom aftur til átaka og var for-
maður verkalýðsfélags bænda á
staðnum skotinn til bana. Lögregl-
an leitar nú ódæðismannanna. ■

■ BANDARÍKIN

MILTISBRANDUR Hátt í hundrað til-
kynningar um staði sem taldir eru
miltisbrandssýktir hafa borist
Sigurði Sigurðarsyni, dýralækni
sauðfjár- og nautgripasjúkdóma
hjá yfirdýralæknisembættinu.

Sigurður vinnur að skráningu
slíkra staða eftir því sem upplýs-
ingar berast. Fyrirhugað er að
hafa þær aðgengilegar fyrir
almenning, þegar búið er að sann-
reyna staðina eftir föngum og
skrásetja síðan.

„Þessir staðir eru dreifðir um
landið nema á svæðinu milli

Hornarfjarðarfljóta og Ytri-
Rangár í Rangárvallasýslu. Þá er
minnst vitað um hvar á Reykja-
víkursvæðinu þessir staðir eru
nákvæmlega,“ sagði Sigurður.
„Upplýsingar um þessa staði
verða kynntar almenningi áður en
langt um líður. Einhver fiðringur
mun vera í einstaka manni um að
þetta muni lækka verð á fasteign-
um og að það eigi bara að þegja
yfir þessu. En það er úreltur hugs-
unarháttur og hættulegur. Það er
engin hætta ef menn vita, en
hætta ef menn vita ekki.“

Sigurður sagði að menn ættu
að varðveita miltisbrandsstaðina,
girða þá af og planta þar trjám. Þá
væri kominn blettur sem bæri
vott um umhverfisvitund. - jss

Bruninn í Madríd:

Hætta á
hruni

MADRÍD, AP Slökkviliðsmenn og
matsmenn fóru í fyrsta skiptið í
gær inn í Windsor-háhýsið í mið-
borg Madrídar, sem brann á laug-
ardaginn.

Matsmennirnir segja töluverða
hættu á að hlutar hússins, sem er
32 hæðir, geti hrunið. Meginhluti
byggingarinnar mun þó vera
nokkuð stöðugur og því ólíklegt að
það hrynji allt til grunna. Borgar-
yfirvöld hafa tilkynnt að húsið
verði rifið niður í áföngum enda
er það gjörónýtt. Sólarhring tók
að slökkva eldinn um síðustu helgi
og segja slökkviliðsmenn að
þegar eldurinn var hvað mestur

hafi hitinn í húsinu verið um 800
gráður á celsius. ■

WINDSOR-HÁHÝSIÐ
Háhýsið sem var eitt af kennileitum

Madrídar er nú rústir einar.

SIGURÐUR SIGURÐARSON
„Það er engin hætta ef menn vita, en

hætta ef menn vita ekki.“

GÓÐAR HORFUR Bandarískur
efnahagur er í góðum málum,
sagði Alan Greenspan seðla-

bankastjóri á
fundi með banda-
rískum þing-
mönnum. Hann
sagði að þing-
menn yrðu að
hafa auga með
verðbólgunni en
að ekki stafaði
ógn af henni að
svo stöddu.

ALAN 
GREENSPAN 

Seðlabankastjóri.



VERÐLAGNING Skýrsla sem unnin
var að ósk samgönguráðherra
sýnir að veitingamenn leggja á
bilinu 170-250 prósent ofan á inn-
kaupsverð algengra tegunda
bjórs, léttvíns og sterkra vína. Af
verðinu sem greitt er yfir bar-
borðið renna á bilinu 50 til 60 pró-
sent til veitingamanna. Í skýrsl-
unni, sem Reynir Ragnarsson

endurskoðandi vann, segir að
álagning á áfengi á veitingastöð-
um sé mjög há miðað við álagn-
ingu almennrar vöru og þjónustu.

Reyni var falið að kanna þátt
áfengisgjalds, sem er sérstakur
skattur á áfengi, í útsöluverði
áfengra drykkja. Fram kemur að
áfengisgjald á Íslandi er það
hæsta í Evrópu en fullyrt er að
það eitt og sér skýri ekki háa
verðlagningu áfengis á vínveit-
ingahúsum og bent á álagningu
veitingamannanna sjálfra því til
stuðnings. Áfengisgjald er hins
vegar 43 prósent af verði
bjórdósar sem keypt er í vín-
búð og við
fáa aðra
að eiga
en hið
o p i n -
bera ef
lækka á
ú t s ö l u -
v e r ð
s l í k r a
vara.

Veitingamenn hafa löngum
býsnast yfir áfengisgjaldinu þeg-
ar hátt verð veiga er gagnrýnt og
jafnvel sagt það standa enn meiri
vexti ferðaþjónustunnar fyrir
þrifum.

Erna Hauksdóttir, fram-
kvæmdastjóri Samtaka ferða-
þjónustunnar, bendir á að þegar
menn kaupi sér drykk á veitinga-
húsi séu þeir ekki aðeins að borga
fyrir drykkinn heldur líka um-
hverfi, þjónustu, tónlist og fleira. 

Hún segist líka þekkja þess
dæmi að verð á víni
hafi ekki hækkað í
langan tíma og sumir

veitingamenn hafi stórlækkað
verðið hjá sér. Það geri þeir í
þeirri vissu að þeir selji meira ef
verðið er lágt. Samkeppnin sé
hörð á veitingamarkaðnum. 

Erna segist viss um að veit-
ingamenn væru til í að leggjast á
árarnar til að lækka áfengisverð
en til að svo megi verða þurfi rík-
ið að lækka áfengisgjaldið. „Það
er ekki hægt að bjóða íslenskum
veitingamönnum heimsmet í öll-
um gjöldum. Áfengisgjaldið er
hæst, virðisaukaskatturinn er sá
hæsti og að auki þurfa menn að fá
30 leyfi og vottorð til að opna veit-
ingastaði og búa svo við alls kyns

óeðlilega samkeppni,“ segir
Erna.

bjorn@frettabladid.is

NÓBELSVERÐLAUNAHAFI
Wangari Maathai, umhverfissinni og friðar-
verðlaunahafi Nóbels, flutti erindi í Kyoto í
gær í tilefni af því að Kyoto-bókunin tók

gildi.
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Forstjóri Iceland fellur frá umsókn um einkaleyfi:

Gefa nafnið Iceland eftir
ICELAND Forstjóri bresku verslun-
arkeðjunnar Iceland Food hefur
sent Halldóri Ásgrímssyni for-
sætisráðherra svarbréf vegna
umsóknar fyrirtækisins um
einkaleyfi á vörumerkinu
Iceland í löndum Evrópusam-
bandsins þar sem hann segir að
fallið verði frá umsókn um
einkaleyfi á notkun nafnsins í öll-
um löndum utan Bretlands.

Forsætisráðherra hafði óskað
eftir því að breska verslunar-
keðjan endurskoðaði umsókn
sína.

Í bréfi forstjórans segir með-
al annars: „Þegar ég stofnaði
Iceland árið 1970 var þetta

aðeins ein lítil verslun í Norður-
Englandi með frosnar matvörur.
Konunni minni datt í hug að gefa
henni nafnið Ice Land. Aldrei
hvarflaði að okkur að það myndi
verða að því stórfyrirtæki sem
það er í dag, hvað þá að í notkun
okkar á nafni þessu gætu falist
vandræði fyrir landið Ísland.“

- sda

LOÐNUVEIÐI
Í janúar veiddust 200 þúsund tonn af

loðnu.

Fiskafli:

Mikil
loðnuveiði 

SJÁVARÚTVEGUR Fiskaflinn í janúar
var ríflega tvöfalt meiri en í janú-
ar í fyrra eða 234 þúsund tonn
samanborið við 106 þúsund tonn
samkvæmt upplýsingum frá
Fiskistofu.

Aukningin milli ára skýrist af
miklum loðnuafla í ár. Í janúar
veiddust 200 þúsund tonn af loðnu
en í janúar í fyrra veiddust 64
þúsund tonn. Loðnuaflinn í janúar
síðastliðnum er sá þriðji mesti frá
upphafi. Mest veiddist af loðnu í
janúar árið 2003 eða 219 þúsund
tonn og í janúar árið 1998 veidd-
ust 210 þúsund tonn.

- th

Fjölnota vinnubúðir við Kárahnjúka:

Breytt í sumarhús eða hótel
AKUREYRI Slippstöðin á Akureyri
hefur samið við Trésmíðaverk-
stæði Sveins Heiðars á Akureyri
um smíði á vinnubúðum sem sett-
ar verða upp við Kárahnjúka í

tengslum við tvö verk sem Slipp-
stöðin vinnur að á virkjunarsvæð-
inu. Þegar vinnubúðirnar hafa
lokið hlutverki sínu við Kára-
hnjúka er ætlunin að selja þær en

Guðmundur Tulinius, fram-
kvæmdastjóri Slippstöðvarinnar,
segir auðvelt að breyta þeim í
sumarhús eða lítið hótel. 

Vinnubúðirnar verða samtals
um 1.000 fermetrar að flatarmáli
og byggðar í tveimur áföngum.
„Við sjáum fram á mikið framboð
á vinnubúðum hér á landi eftir að
stórframkvæmdunum á Austur-
landi lýkur og því létum við hanna
þær þannig að notagildi þeirra
yrði sem mest og auðvelt að koma
þeim í verð,“ segir Guðmundur.

Fjölga þurfti starfsmönnum á
Trésmíðaverkstæði Sveins Heið-
ars um fimm vegna samningsins
en samtals koma 12 manns á veg-
um trésmíðaverkstæðisins að
þessu verkefni á næstu sjö mán-
uðum. Vinnubúðirnar saman-
standa af íbúðarálmum, skrifstof-
um og tveimur einbýlishúsum. 

- kk

ICELAND FOOD 
VERSLUNARKEÐJAN

Forstjóri Iceland sendi Halldóri
Ásgrímssyni bréf þar sem hann

sagðist ætla að falla frá umsókn
um einkaleyfi á notkun nafnsins
í öllum löndum utan Bretlands.

FRÁ UNDIRRITUN SAMNINGSINS
Sveinn Heiðar Jónsson, Heiðar Jónsson, framkvæmdastjóri Trésmíðaverkstæðis Sveins

Heiðars, og Guðmundur Tulinius.
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Veitingamenn leggja allt 
að 250 prósent á búsið

Hlutur veitingamanna af verði ölglass sem kostar 600 krónur er 354 krónur. Hlutur ríkisins
í sama ölglasi er 187 krónur. Áfengisgjaldið á Íslandi er það hæsta í Evrópu.

25 KÍLÓ AF HASSI
SLUPPU Í GEGN Í
DETTIFOSSMÁLINU
Heildsali andvaka
með átta kíló af
amfetamíni 
falið í sendingu

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

Dettifoss-
skjölin

SKIPTING VERÐS Á BJÓRGLAS
SEM KOSTAR 600 KRÓNUR Á
VEITINGAHÚSI:
Hluti veitingahúss 354,20 kr. 60%
Virðisaukaskattur 118,08 kr. 20%
Áfengisgjald 68,97 kr. 11%
Innkaupsverð 36,81 kr. 6%
Álagning 14,71 kr. 2%
Skilagjald 7,23 kr. 1%

SKIPTING VERÐS Á BJÓRDÓS
SEM KOSTAR 159 KRÓNUR Í
VÍNBÚÐ:
Áfengisgjald 68,97kr. 43%
Innkaupsverð 36,81 kr. 23%
VSK 31,28 kr. 20%
Álagning ÁTVR 14,71 kr. 9%
Skilagjald 7,23 kr. 5%

ERNA HAUKSDÓTTIR
„Það er ekki hægt að bjóða íslenskum

veitingamönnum heimsmet í öllum
gjöldum.“
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Blóði drifin saga
sundurleitrar þjóðar

Þjóðleikhúsið var formlega tekið í notkun
árið 1950, þegar 25 ár voru liðin frá því að
Guðjón Samúelsson teiknaði húsið.
Grunnurinn að húsinu var tekinn árið
1929 og tók því 31 ár að byggja húsið.
Enn fleiri ár voru liðin frá því að fyrstu
hugmyndir að þjóðleikhúsi komu fram.
Fyrstu heimildir um að slíkri hugmynd sé
varpað fram má finna í sendibréfi sem
Indriði Einarsson skrifaði Sigurði Guð-
mundssyni árið 1873. Árið 1907 birtir
Indriði svo hugmyndir sínar í Skírni, með
hugmyndum um stærð hússins og kostn-
aðarútreikningum.
Árið 1990 var svo ráðist í endurbætur á
framhúsinu, þar sem áhorfendasalurinn
og áhorfendarýmin í framhúsinu voru tek-
in í gegn. Enn á eftir að ráðast í endurbæt-
ur á aðstöðu leikara, auk þess sem svartar
fötur hanga í svörtu lofti Smíðaverkstæðis-

ins, til að grípa regndropa sem annars
myndu falla á gesti og leikara. Að sögn að-
standenda hússins er það hriplekt. 
Í október sagði Stefán Baldursson, þáver-
andi þjóðleikhússtjóri, að það væri for-
gangsverkefni að gera við ytri klæðningu á
húsinu, sem væri illa farin af skemmdum.
Árið 2003 hefði verið farið í það að slá
lauslega úr ytri klæðningu til að koma í
veg fyrir að brot úr henni hryndu niður á
vegfarendur. 
Tveir fyrrverandi menntamálaráðherrar
lýstu því yfir að þegar endurbótum á Þjóð-
menningahúsi og Þjóðminjasafni væri
lokið yrði farið í endurbætur á Þjóðleikhús-
inu. Vonaði fyrrverandi þjóðleikhússtjóri að
kostnaður við viðgerðir kæmi af fjárlögum,
þar sem leikhúsið sjálft ætti ekki slíka pen-
inga. Ekki er gert ráð fyrir endurbótum á
húsinu á núverandi fjárlögum.

Illa farið og hriplekt
FBL GREINING: ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Vestfirðingar vilja vegbætur sem
fyrst. Ef vel á að vera telja þeir að
grafa þyrfti fern jarðgöng og brúa
nokkra firði.
Guðni Geir Jó-
hannesson er for-
maður Fjórðungs-
sambands Vest-
firðinga.
Hvað er brýnast?
Það er mjög brýnt
að tengja saman
Vesturbyggð og
Ísafjarðarbæ,
vegna þess að
samlegðaráhrifin af
því að hér komist fólk á milli eru
umtalsverð. Til að þetta yrði nú eins
og hjá mönnum þyrfti að bora í
gegnum Dynjandisheiðina auk
Hrafnseyrarheiðarinnar sem þegar
hefur verið lofað.
Hvað með göng á milli Bolungar-
víkur og Ísafjarðar?
Það lít ég á sem sérverkefni sem er
mjög þarft. Það er verið að tala um
Ísafjarðarbæ sem byggðakjarna og
sameiningu sveitarfélaga. Við búum
við það að hér er snjóflóða- og
grjóthrunshætta á þessum vegum. Á
árinu 2005 vilja menn hafa al-
mennilegar samgöngur.
Er sanngjarnt að svo fámennur
landshluti fái jafn dýr mannvirki?
Ég get skilið þennan málflutning en
ef menn ætla sér að byggja landið í
heild sinni verða þeir að leggjast
yfir það hvernig þeir ætla að bæta
samgöngur. Ég held að höfuðborg-
arbúar létu ekki bjóða sér svona
samgöngur. ■

Jarðganga
er þörf

VEGAMÁL Á VESTFJÖRÐUM

SPURT & SVARAÐ

1950 1960 1970 1980 1990 2000

A Ð A L F U N D U R  C C P  h f .

Aðalfundur CCP hf. kt. 450697-3469, verður haldinn fimmtudaginn   
3. mars 2005 kl. 17.00 á Nordica Hóteli, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík.
 
DAGSKRÁ

Venjuleg aðalfundarstörf skv. gr. 4.07 samþykkta félagsins. Endanleg 
fundargögn, þ.m.t. endanlegar tillögur, ársreikningur, skýrsla stjórnar 
og skýrsla endurskoðenda verða lögð fram hluthöfum til sýnis á 
skrifstofu félags viku fyrir fundinn.

Reykjavík, 17. febrúar 2005

Stjórn CCP hf.

MIÐ-AUSTURLÖND Líbanon er sann-
kallaður suðupottur ólíkra trúar-
hópa. Þar búa ýmsir kristnir trú-
arhópar, en maronítar eru þeirra
fjölmennastir, súnníar, sjíar og
drúsar, sem raunar eru náskyldir
sjíum. Framan af tuttugustu öld
lifðu íbúar landsins í sátt og sam-
lyndi og var Beirút til dæmis
kölluð París Mið-Austurlanda
vegna þess að borgin var mið-
stöð fjármála og viðskipta á
svæðinu.

Á áttunda áratugnum fór hins
vegar að síga á ógæfuhliðina,
meðal annars af því að hundruð
þúsunda Palestínumanna höfðu
flúið til landsins. Þegar þeir tóku
að skipuleggja skæruhernað það-
an gegn Ísraelum tóku þeir síð-
arnefndu að styðja falangista,
flokk maroníta, til hernaðarað-
gerða. Sýrlendingar, sem misst
höfðu Gólanhæðir til Ísraels-
manna í sex daga stríðinu 1967,
gripu tækifærið til að klekkja á
Ísraelsmönnum og aðstoðuðu því
trúbræður sína í Líbanon. Átökin
mögnuðust upp um allan helming
árið 1982 þegar Ísraelsmenn réð-
ust inn í Líbanon og Íranar hófu
stuðning við Hizbollah-samtökin.
Talið er að 150.000 manns hafi
týnt lífi í borgarastyrjöldinni.

Árið 1989 samþykktu stríð-
andi fylkingar að setjast að
samningaborðinu. Þá var hin sér-
staka stjórnskipan landsins fest
enn betur í sessi en hún kveður á

um skiptingu þingsæta eftir
trúarhópum. Forsetinn kemur
alltaf úr röðum maroníta, for-
sætisráðherrann er súnníi og
forseti þingsins sjíi. 

Sýrlendingar tóku að sér að
varðveita friðinn í Líbanon og
því hafa þeir haldið þar úti fjöl-
mennu herliði. Þeir hafa ekki lát-
ið þar við sitja heldur hafa vélað
um stjórnmálaþróun landsins
með því að koma stjórnmála-
mönnum hliðhollum sér til valda,
til dæmis Emile Lahoud, núver-
andi forseta. Þessu til viðbótar
hafa ráðamenn í Damaskus stutt
ýmis samtök á svæðinu, eins og
Hizbollah, sem berjast gegn ísra-
elskum stjórnvöldum og banda-
mönnum þeirra. 

Síðastliðið haust samþykkti
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna
ályktun þar sem skorað var á
Sýrlendinga að kalla 14.000
manna herlið sitt frá Líbanon og
líbönsk stjórnvöld hvött til að
virða eigin stjórnarskrá og efna
til forsetakosninga. Þessi álykt-
un var að engu höfð, herlið Sýr-
lendinga er enn í Líbanon og líb-
anska þingið breytti stjórnar-
skránni til að heimila Lahoud að
sitja þrjú ár í viðbót – eftir þrýst-
ing frá Sýrlendingum. Því ákvað
Rafik Hariri, sem lengi hafði
haft efasemdir um áhrif Sýrlend-
inga á þjóðmálin, að segja af sér
forsætisráðherraembætti.

sveinng@frettabladid.is

1952: Fyrsti forsætis-
ráðherra Líbanons
eftir að landið fékk
sjálfstæði, Riad Solh,
er myrtur.

1968: Skæruliðar ráðast 
á ísraelska farþegaþotu í 
Aþenu. Í kjölfarið hefja 
Ísraelsmenn tveggja daga 
loftárásir á flugvöllinn í 
Beirút.

1958: Sex mánaða löng
borgarastyrjöld á milli
múslima og sósíalista 
sem voru hliðhollir Nasser
Egyptalandsforseta.

1969: Líbönsk stjórnvöld heimila
palestínskum skæruliðum að setja
upp bækistöðvar í suðurhluta
landsins og ráðast þaðan gegn 
Ísraelsmönnum.

Líbanskir stjórnarhermenn
skjóta á uppreisnarmenn 
í Beirút í júní 1958 1976: Friðargæslulið

arabaríkjanna með
Sýrlendinga í farar-
broddi reynir að sætta
stríðandi fylkingar.
Sendiherra Bandaríkj-
anna ráðinn af dögum.

1982: Ísraelsher ræðst
inn í Líbanon. Bashir
Gemayel, tilvonandi
forseti landsins og leið-
togi falangista, bíður
bana í sprengjutilræði.
Herdeildir falangista
stráfella hundruð
Palestínumanna í
flóttamannabúðum.

1989: Friðarviðræður
hefjast og ári síðar lýkur
15 ára langri borgara-
styrjöld sem kostaði
150.000 mannslíf. Rene
Mouawad, tilvonandi for-
seti, er myrtur í bíl-
sprengjuárás og Elias
Hrawi tekur við forseta-
embættinu.

Vettvangur sprengju-
árásarinnar gegn Rafik

Hariri, 14. febrúar 2005.

2000: Ísraelsmenn
draga herlið sitt til
baka frá Suður-
Líbanon.

2005: Rafik
Hariri lætur lífið
í bílsprengju-
árás í Beirút.

Ariel Sharon, 
þáverandi varnar-
málaráðherra
Ísraels, nálgast 
úthverfi Beirút í
skriðdreka sínum 
í júní 1982.

1973: Átök á
milli stjórnarhers
Líbanons og
palestínskra
skæruliða.

1975: Borgarastyrjöld brýst
út á milli kristinna og
múslima. Ísraelsmenn styðja
hina kristnu en Sýrlendingar
múslima.

1983: Sjíar hefja
sjálfsmorðsprengju-
herferð. 17 farast í til-
ræði þeirra við
bandaríska sendiráðið
í Beirút og 299
bandarískir og fransk-
ir hermenn láta lífið í
bílsprengjuárás.

1987: Rashid
Karami forsæt-
isráðherra ferst
þegar þyrla
hans er
sprengd í loft
upp.

1998: Þingið
kýs Emile
Lahoud forseta
en hann er hlið-
hollur Sýrlend-
ingum.

2004: Þingið
ákveður að
framlengja
kjörtímabil
Lahouds um
þrjú ár. Örygg-
isráð Samein-
uðu þjóðanna
krefst þess að
Sýrlendingar
kalli herlið sitt
heim.

Líbanskir unglingar fagna sýrlenskum her-
sveitum þegar þær koma til Beirút og

freista þess að binda enda á borgarastyrj-
öldina í nóvember 1976.

Morðið á Rafik Hariri, fyrrverandi forsætis-
ráðherra Líbanon, hefur beint sjónum manna af
afskiptum Sýrlendinga af málefnum þessarar
stríðshrjáðu þjóðar. Áhrif þeirra á þarlend
stjórnmál eru flókin og eiga sér langa sögu.
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Óperan Tosca er ein allra vinsælasta ópera 
Puccinis. Nú fáum við tækifæri til að njóta hennar 
í Íslensku óperunni. Í tvísöng elskendanna, 
söngkonunnar Toscu og málarans Cavaradossi, togast 
ljóðræn fegurð á við hörku lögregluforingjans Scarpia, 
sem reynir að ná ástum Toscu með brögðum.

T osca
á sviði Íslensku óperunnar

Íslenska óperan
Miðasala á netinu: www.opera.is
Sími miðasölu: 511 4200

Tosca: Elín Ósk Óskarsdóttir.
Cavaradossi: Jóhann Friðgeir Valdimarsson. 
Scarpia: Ólafur Kjartan Sigurðarson.
Angelotti: Bergþór Pálsson.
Spoletta: Snorri Wium. 
Kirkjuvörðurinn: Davíð Ólafsson.
Hljómsveitarstjóri: Kurt Kopecky.
Leikstjóri: Jamie Hayes.

Landsbankinn, stoltur bakhjarl Íslensku óperunnar, 
óskar óperugestum góðrar skemmtunar.

Banki allra landsmanna410 4000  |  landsbanki.is

3. sýning föstudaginn 18. febrúar kl. 20 - uppselt
4. sýning sunnudaginn 20. febrúar kl. 19 - uppselt
5. sýning föstudaginn 25. febrúar kl. 20 - örfá sæti laus
6. sýning sunnudaginn 27. febrúar kl. 19 - örfá sæti laus
7. sýning föstudaginn 4. mars kl. 20 - örfá sæti laus
8. sýning sunnudaginn 6. mars kl.19 - örfá sæti laus
9. sýning laugardaginn 12. mars kl.19 - örfá sæti laus



Arthur Miller varð frægur fyrir
tvennt: beztu leikritin sín og
lakasta hjónabandið. Hann afréð
ungur að verða rithöfundur,
helzt leikskáld, og framfleytti
sér í háskóla með því að vinna í
þrígang til verðlauna fyrir leik-
ritun. Fyrsta verkið hans, sem
komst á fjalirnar í fínu leikhúsi,
kolféll eftir fjórar sýningar á
Broadway. Næstu verk náðu ekki
upp á svið. Hann ákvað að gera
eina tilraun enn: nú var annað-
hvort að duga eða drepast. Allir
synir mínir (1947) sló í gegn og
gekk nokkur hundruð sinnum
fyrir fullu húsi og var fest á
filmu árið eftir. Þessu næst
skrifaði Miller Sölumaður deyr
(1949); það tók hann sex vikur.
Honum brá í frumsýningarlok,
þetta var í Fíladelfíu, því að
lófatakið lét á sér standa, lengi:
áhorfendur sátu grátandi í sæt-
um sínum og gátu sig hvergi
hreyft. Þegar þeir höfðu jafnað
sig, ætlaði lófatakinu aldrei að
linna. Viðtökurnar í New York
nokkru síðar voru engu lakari.
Miller öðlaðist heimsfrægð í
einni svipan. Leikritið var fært
upp í Þjóðleikhúsinu 1951 undir
stjórn Indriða Waage, og það
hefur æ síðan verið fastagestur á
fjölum íslenzkra og erlendra
leikhúsa.

Þessi tvö verk Millers fjalla
um menn, sem brotna undan
álagi, sem þeir ættu þó að stand-
ast, og stytta sér aldur. Í Allir
synir mínir verður starfsmaður
flugvélaverksmiðju uppvís að
ábyrgð á því að hafa selt gallaða
varahluti í vélar, sem höfðu far-
izt, fjölskyldan snýst gegn hon-
um, og hann gefst upp. Í Sölu-
maður deyr verður fjölskyldu-
faðir uppvís að sjálfsblekkingu,
framhjáhaldi, missir vinnuna
o.fl. – og bugast. Miller tekst að
vekja samúð áhorfenda með
veiklunduðu fólki, sem verður þó
einkum fyrir barðinu á sjálfu
sér. 

Næsta verk Millers var Í
deiglunni (1953). Það fjallar um

öldungadeildarþingmanninn Jos-
eph McCarthy og ofsóknirnar,
sem hann magnaði á hendur
meintum kommúnistum í Banda-
ríkjum samtímans – ofsóknir,
sem lögðu fjölda fólks í rúst og
kostuðu suma lífið. Miller var
um svipað leyti dreginn fyrir
þingnefnd á vegum McCarthys
og krafinn um nöfn sálufélaga
sinna, en hann harðneitaði að
nefna nöfn og hafði raunar ekk-
ert að fela. Hann var dæmdur í
fangelsi fyrir að vanvirða þingið
með því að þegja, en sektardóm-
inum var snúið við í áfrýjunar-
rétti tveim árum síðar. Miller
segir söguna í leikritinu með því
að lýsa galdraofsóknum í Salem í
Massachusetts 1692. Þegar leik-
ritið var sýnt í Póllandi, sá hann
tárin streyma niður kinnar gest-
gjafa sinna, pólskra kommún-
ista: þeir skildu, að verkið fjall-
aði einnig um ofsóknir þeirra á
hendur saklausu fólki. Þetta leik-
rit hefur verið sýnt víðar um
heiminn en önnur verk Millers,
m.a. í Kína, eins og Sölumaður-
inn.

Þegar hann kvæntist Marilyn

Monroe 1956, hætti Miller að
skrifa leikrit: Marilyn var fullt
starf. Hjónabandið stóð í fimm
ár. Marilyn stytti sér aldur
skömmu eftir skilnaðinn. Hann
fylgdi henni ekki til grafar til að
forðast ljósmyndarana. Hann
var þá aftur byrjaður að skrifa
leikrit – um hana. Eftir syndafall-
ið (1964) var endursýnt í New
York í fyrra. Enginn hefur getað
tekið fullt mark á þeirri skoðun
Millers, að persónur verksins
eigi sér engar sérstakar fyrir-
myndir. Hann hafði snúið baki
við einum bezta vini sínum fyrir
að nefna nöfn í vitnaleiðslum
McCarthys á Bandaríkjaþingi og
setti nú einkalíf nýlátinnar eigin-
konu sinnar á svið – og sættist
við vin sinn. 

Miller bar sig heldur aumlega
undan gagnrýnendum. Þeir
sögðu sumir, að honum hefði far-
ið aftur: hann hefði aldrei náð
sér á strik eftir Sölumanninn eða
Horft af brúnni (1955), sem fjall-
ar um innflytjendur í New York.
Miller hélt því fram, að banda-
rískt leikhús væri í dauðateygj-
unum: leikhúsin á Broadway
dygðu ekki lengur til annars en
að setja upp söngleiki. Glerbrot
(1994) fjallar um gyðingaofsókn-
ir og vann til verðlauna í London.
Hann hélt áfram að skrifa fram í
andlátið á fimmtudaginn var.
Síðasta leikritið hans – þau urðu
24 – var frumsýnt í Chicago í
vetur sem leið og fékk misjafna
dóma.

Miller var í rauninni ramm-
pólitískt leikskáld. Ritgerðir
hans og greinar, sem hann birti á
víð og dreif, sumar t.d. í New
York Times, fjalla margar um
stjórnmál. Einmitt þetta hafa
sumir fundið að síðari leikritum
hans: of mikil predikun, segja
menn, of lítið drama. Hann gaf
ritgerðirnar út á bók fyrir fáein-
um árum, Bergmál um ganginn
(Echoes down the corridor,
2000). Safnið spannar allan síðari
helming 20. aldar, frá 1944 til
2000. ■

S ættir hafa tekist milli Kristins H. Gunnarssonar og for-
ystu Framsóknarflokksins og mun Kristinn nú á ný fá
fulla aðild að þingflokknum. Þetta eru athyglisverð tíð-

indi, þar sem Kristinn hefur ekki bundið bagga sína sömu
hnútum og afgangur þingflokksins; í það minnsta opinberlega. 

Kristinn hefur verið ófeiminn við að gagnrýna vinnubrögð
flokksins í stórum málum, og viðhorf samstarfsmanna hans
hefur á tíðum verið að hann rekist ekki í hópi. Þegar allt nötr-
aði og skalf í Framsóknarflokknum vegna fjölmiðlamálsins
gekk pirringurinn í hans garð út á það að hann sagði jafnan
það sem þorri flokksmanna, að þingflokknum meðtöldum,
hugsaði. Fyrir vikið var hann sakaður um að slá sig til riddara
á kostnað samflokksmanna, sem voru sömu skoðunar en
beygðu sig undir vilja forystunnar. 

Höfuðskylda þingmanna er að fylgja eigin sannfæringu.
Sannfæringin getur auðvitað stundum verið fólgin í því að
gera þurfi málamiðlanir en fara ekki út í ystu æsar eftir skoð-
un sinni. Kristinn hefur látið sannfæringu sína ráða, en skilj-
anlegt er að þeim sem leggja meginþunga á liðsheild hafi
sviðið sólódansinn. 

Menn hljóta hins vegar að spyrja sig að því nú hver sé hvat-
inn að því að týndi sonurinn hefur snúið heim og hvort búið sé
að slátra alikálfinum. Sjálfur hefur Kristinn lýst því yfir að
hann hafi ekki verið keyptur til hlýðni. Spurningin er nú hvort
hann fær að blóta á laun eða á opinberum vettvangi. Ljóst er
hins vegar að hann vill engin hornkerling vera og mun sækj-
ast eftir trúnaðarstöðum í flokknum.

Nærtækasta skýringin á sinnaskiptum forystu flokksins er
einfaldlega sú að sjónarmið Kristins eigi sterkan hljómgrunn
í hópi flokksmanna. Langvarandi ríkisstjórnarsamstarf við
Sjálfstæðisflokkinn hefur mótað flokkinn með þeim hætti að
þeir sem næst standa Sjálfstæðisflokknum í skoðunum hafa
verið áberandi í forystunni. Fylgiskannanir hafa ekki verið
uppörvandi fyrir flokkinn og kjósendur vinstra megin í litrófi
flokksins hafa í könnunum flögrað annað. Það hlýtur líka að
vera forystunni áhyggjuefni að formaður Framsóknarflokks-
ins nýtur lítillar hylli kjósenda samstarfsflokksins í skoðana-
könnunum.

Við slíkar aðstæður hlýtur forysta Framsóknarflokksins að
meta stöðuna þannig að ekki sé vænlegt að fara með ófriði. Ef
flokkurinn ætlar að halda út forystu í ríkisstjórn, með veikum
meirihluta og óánægju ákveðinna afla í Sjálfstæðisflokknum
með það að smærri flokkurinn leiði ríkisstjórna, þá hefur
hann einfaldlega ekki efni á heimiliserjum. 

Flokksþing Framsóknarflokksins er fram undan og greini-
legt að forystan leggur allt kapp á að eining ríki á þinginu. Það
er skynsamlegt í stöðunni eins og hún er nú, en jafnljóst er að
fyrr eða síðar mun koma til frekara uppgjörs. Vænkist hagur
flokksins ekki þegar líða tekur á kjörtímabilið mun baráttan
um þingsætin harðna og þingmenn reyna að tryggja stöðu
sína. Þar verður Kristinn engin undantekning. ■
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Týndi sonurinn snýr aftur heim í þingflokkinn.

Framsókn tekur
Kristni

FRÁ DEGI TIL DAGS

Í DAG
ARTHUR MILLER

ÞORVALDUR
GYLFASON

Miller var í rauninni
rammpólitískt leik-

skáld. Ritgerðir hans og
greinar, sem hann birti á víð
og dreif, sumar t.d. í New
York Times, fjalla margar um
stjórnmál.
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Samtök um sorg og sorgarviðbrögð

Fræðslufundur í Safnaðarheimili Háteigskirkju
í kvöld 17. febrúar kl. 20-22.

Umfjöllunarefni: Börn og sorg.
Fyrirlesari sr. Sigurður Pálsson.

Allir velkomnir.

Börn og sorg

Sögumaður deyr

Ásta á CNBC
Margir hér á landi fylgjast með sjón-
varpsstöðinni CNBC-Europe. Í kvöld
klukkan 19 hefur nýr þáttur, Capital
Ideas, göngu sína á stöðinni og fjallar
um heilbrigði og heilbrigðisþjónustu í
alþjóðlegu samhengi. Meðal viðmæl-
enda þáttastjórnenda er Ásta Möller,
hjúkrunarfræðingur og varaþingmaður
Sjálfstæðisflokksins. Hún er varafor-

maður Alþjóðasamtaka
hjúkrunarfræðinga. Aðrir
kunnir þátttakendur eru
t.d. Timothy G. Evans, að-
stoðarframkvæmdastjóri

Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunarinnar,
Donald J. Johnston,
framkvæmdastjóri

OECD, Levene lávarður, stjórnarformað-
ur Lloyds-tryggingafélagsins, og Daniel
Vasella, stjórnarformaður og fram-
kvæmdastjóri NOVARTIS-lyfjafyrirtækis-
ins, en hann hefur m.a. verið kjörinn
áhrifamesti evrópski leiðtogi viðskipta-
lífsins af lesendum Financial Times. 

Sjálfbær fréttamennska?
Eru skoðanir sem birtast í ritstjórnar-
greinum dagblaðanna sjálfstætt frétta-
efni? Ekki finnst okkur það á Frétta-
blaðinu. Skoðanir
manna úti í bæ geta
aftur á móti eftir at-
vikum verið frétt-
næmar. En greinilegt er að vinir okkar
á Morgunblaðinu eru ekki sama sinnis.
Þegar þeim finnst að þeir hafi sagt eitt-

hvað gáfulegt í leiðaranum, Stakstein-
um eða Reykjavíkurbréfi hringja þeir
gjarnan í þá sem um er fjallað og
spyrja hvað þeim finnist. Á sunnudag-
inn hrósaði ritstjóri blaðsins Valgerði
Sverrisdóttur í Reykjavíkurbréfi. Talaði
um „hinn þróttmikla viðskiptaráðherra“
sem líklegur væri til að stuðla að auk-
inni samkeppni á matvörumarkaði.
Daginn eftir hringdi blaðamaður Morg-
unblaðsins í hana og spurði hvað
henni fyndist um hrósið! Í áberandi
frétt á einni helstu fréttasíðu blaðsins á

þriðjudaginn seg-
ir: „Valgerður
sagðist vera þakk-

lát fyrir þessa góðu hvatningu frá
Morgunblaðinu.“ Mætti ekki kalla þetta
„sjálfbæra fréttamennsku“?

gm@frettabladid.is
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Konur í stjórnum auka hagnað fyrirtækja

„Fleiri konur í stjórnum fyrirtækja
ætti ekki að vera hluti af pólitískri
rétthugsun heldur er það nauðsyn-
leg ráðstöfun til að auka hagnað
fyrirtækja.“ Þessi setning er höfð
eftir Eivind Reiten, forstjóra Norsk
Hydro, á blaðamannafundi í Osló sl.
haust þegar rætt var um hlut
kvenna í stjórnun fyrirtækja. Jafn-
framt bætti hann við að fyrirtækin

þyrftu á starfsmönnum að halda
með ólíkan bakgrunn og þekkingu. 

Ýmsar rannsóknir benda til
þess að fjölbreytni í samsetningu
æðstu stjórnenda fyrirtækja, þar á
meðal aukið hlutfall kvenna, bæti
stjórnunarhætti og árangur þeirra.
Árangur fyrirtækja á markaði er
m.a. mældur í hagnaði og markaðs-
hlutdeild. Með hliðsjón af orðum
framangreinds forstjóra og niður-
stöðum rannsókna ætti íslenskum
fyrirtækjum ekki að vera skota-
skuld úr því að verða við áskorun-
um kvenna í atvinnulífinu að auka
hlut þeirra í stjórnum fyrirtækja
og lífeyrissjóða. 

Því hefur verið haldið fram að
íslenskar konur séu vel menntaðar,
sterkar og framtakssamar. Við

höfum státað okkur af því að vera
fremst meðal þjóða í ýmsum þátt-
um jafnréttismála eins og t.d. að
fleiri konur en karlar eru í háskóla-
námi; hvergi er hærra hlutfall
kvenna á vinnumarkaði; við kusum
fyrstu konuna til forseta í lýðræð-
islegum kosningum og við erum
fremst meðal þjóða þegar réttur
karla til fæðingarorlofs er annars
vegar. Á hinn bóginn stöndum við
eins og skussar meðal vestrænna
þjóða þegar staða kvenna í atvinnu-
lífinu er skoðuð. Það eru 15 konur
af 246 stjórnarmönnum í 50
stærstu hlutafélögum landsins
(6%); 7 konur af 68 stjórnarmönn-
um í 10 stærstu lífeyrissjóðum
landsins (10%) og af þeim er ein
kona formaður stjórnar. Í stjórnum

aðildarfélaga Samtaka atvinnulífs-
ins eru konur einungis 5 af 69
stjórnarmönnum eða 7%. Konur
eru framkvæmdastjórar í 18%
fyrirtækja í hlutafélagaskrá, en í
300 stærstu fyrirtækjum landsins
eru níu konur forstjórar, sem sam-
svarar þremur prósentum. 

Hvers vegna hefur íslenskt at-
vinnulíf ekki nýtt þekkingu og
reynslu kvenna í stjórnum fyrir-
tækja í meira mæli, ef það beinlín-
is bætir hag fyrirtækisins? Við því
er ekkert einhlítt svar og skýringa
sjálfsagt að leita á ýmsum sviðum. 

Við hljótum hins vegar að lofa
áskorun kvenna í atvinnulífinu sem
var sett fram af látleysi og með
hárréttri tímasetningu, með hlið-
sjón af því að aðalfundir og kosn-

ingar í stjórnir hlutafélaga og líf-
eyrissjóða eru framundan. Nú er
að sjá hvort fyrirtækin og lífeyris-
sjóðirnir í landinu reki af sér
slyðruorðið og fjölgi konum í
æðstu stjórnum þeirra. Þegar haft
er í huga fullyrðing forstjóra
Norsk Hydro og niðurstöður fjöl-
margra erlendra rannsókna um að
konur í stjórnum fyrirtækja auki
hagnað þeirra, verður ekki séð að
íslensk fyrirtæki, sem mörg eru í
fararbroddi erlendrar framrásar,
komist hjá því að verða við áskor-
uninni. Gagnvart hagsmunum hlut-
hafa fyrirtækja og umbjóðenda líf-
eyrissjóða er önnur niðurstaða
ekki réttlætanleg. 

Höfundur er varaþingmaður
Sjálfstæðisflokksins.
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Mótmæli
19. mars
Það eru að verða tvö ár síðan
Bandaríkjamenn og Bretar réð-
ust inn í Írak í trássi við alþjóða-
lög og heimildir Sameinuðu
þjóðanna með opinberum stuðn-
ingi þrjátíu af nærri tvöhundruð
ríkjum heims. Víðast hvar
sýndu skoðanakannanir að mik-
ill
meirihluti
fólks væri á
móti þess-
um aðgerð-
um og 
aldrei í sög-
unni hafa
önnur eins
m ó t m æ l i
verið, ekki
einu sinni
þegar þau
risu hæst á
tímum Ví-
etnam-
stríðsins. Og þessi tvö ár hafa
verið skelfileg ár í Írak, þar sem
íbúarnir eru þó ýmsu vanir. Tug-
ir þúsunda óbreyttra borgara í
Írak hafa látið lífið, jafnvel yfir
100 þúsund manns og á annað
þúsund lífum ungra Bandaríkja-
manna hefur verið fórnað. Enn
fleiri eru særðir, margir ör-
kumla fyrir lífstíð. „Við urðum
að koma þessum manni frá,“
segja halldóraranir og davíðarn-
ir þegar öll önnur rök eru fallin.
Við vissum það öll, þessar millj-
ónir, tugir milljóna óbreyttra
borgara sem fórum út á strætin
í janúar og febrúar 2003 að það
var engin gereyðingarvopn að
finna í Írak, og okkur var aldrei
sagt að aðalatriðið væri að koma
Saddam Hussein frá völdum
enda hefðum við ekki heldur
samþykkt þau rök. Því að við
vissum það öll að það er mikla
olíu að finna í Írak. Og virt sam-
tök og stofnanir, þ.á m. Samein-
uðu þjóðirnar spáðu miklu
mannfalli og hörmungum og að
þetta stríð mundi standa lengi.
Þessar spár hafa meira og
minna gengið eftir. Allt þetta
áttu halldórarnir og davíðarnir,
sem auðsveipir fylgdu Bush og
Blair, að vita. Þess vegna eru
þeir ábyrgir, það þýðir ekkert
að setja upp sauðslegan sakleys-
issvip. Þeir bera sína ábyrgð á
dauða og limlestingum tuga ef
ekki hundraða þúsunda
óbreyttra borgara í Írak allt frá
börnum upp í gamalmenni. Sú
ábyrgð verður ekki frá þeim
tekin. Hreyfingin sem varð til
gegn stríðinu er í fullu fjöri.
Helgina 19. til 20. mars verður
efnt til mótmæla gegn Íraks-
stríðinu um allan heim (sjá
www.march19th.org) en þá
verða tvö ár liðin frá því það
hófst. Væntanlega verður líka
mótmælt stríðinu gegn Palest-
ínu og stríði og hernaðarhyggju
almennt. Í Reykjavík verða
væntanlega einhverjar aðgerðir
laugardaginn 19. mars og hugs-
anlega víðar á landinu. Og þá er
mikilvægt að allir sem vettlingi
geta valdið komi út á göturnar
og láti í sér heyra. Skráið þenn-
an dag hjá ykkur – 19. mars eftir
hádegi: mótmælaaðgerðir. ■

EINAR ÓLAFSSON

ÁSTA MÖLLER

UMRÆÐAN
KONUR OG 
REKSTUR 



Somerfield í kauphugleiðingum
Fréttir berast af því að breska matvörukeðjan
Somerfield eigi í viðræðum við bandaríska olíu-
félagið Texaco um kaup á 140 búðum sem Texaco
rekur. Texaco hefur viljað losa sig við búðirnar og
einbeita sér að olíuhreinsun og dreifingu eldsneyt-
is. Talið er að verð fyrir búðirnar liggi nálægt tíu
milljörðum króna. Stjórn Somerfield tekur ákvörð-
un um tilboð Baugs í keðjuna í lok vikunnar. Það á
svo eftir að koma í ljós hvort Texaco-búðirnar fylgja
með í kaupbæti.

Þórarinn Viðar í framboð
Núverandi bankaráðsmenn Íslandsbanka bjóða sig
allir fram að nýju og einum betur. Sá sem bankar
nú á dyrnar er ekki ókunnur íslensku viðskiptalífi.
Það er Þórarinn Viðar Þórarinsson, fyrrverandi for-
stjóri Símans. Þórarinn er ásamt Úlfari Steindórs-
syni fulltrúi Straums í kjörinu. Helgi Magnússon
býður sig einnig fram, en hann sækir fylgi til lífeyr-
issjóðanna og Burðaráss. Vandamálið við það bak-

land er að lífeyrissjóðir hafa í auknum mæli ákveð-
ið að blanda sér ekki í baráttu fylkinga við stjórnar-
kjör í fyrirtækjum. Þá er Burðarás eftir. Ráðandi öfl
í Íslandsbanka telja að Burðarás verði hikandi við
að beita sér fyrir Helga, þar sem Fjármálaeftirlitið
fylgist grannt með því hvernig eigendur Lands-
bankans, sem jafnframt ráða för í Burðarási, muni
beita atkvæðarétti sínum. Falli hann allur á Helga
renni það stoðum
undir hugmyndir
eftirlitsins um að
framvirkir samn-
ingar Landsbank-
ans við Helga
hafi verið mála-
myndagjörn-
ingur.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   3.883

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 289
Velta: 2.983 milljónir

+0,69%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
Matsfyrirtækið Standard &

Poor’s hefur staðfest að Íbúða-
lánasjóður hafi sama lánshæfis-
mat og ríkissjóður.

Hagnaður Frjálsa fjárfesting-
arbankans var 511 milljónir í
fyrra. Árið 2003 var hagnaðurinn
539 milljónir.

Hampiðjan keypti í gær sex
milljón hluti í HB Granda. Kaupin
fóru fram á genginu 7,885. Þrír
stjórnarmenn í Granda eru einnig
í stjórn Hampiðjunnar, þeir Árni
Vilhjálmsson, Bragi Hannesson
og Kristján Loftsson.

Hagnaður bílaumboðsins
Heklu var 80,7 milljónir króna í
fyrra. Árið 2003 var hagnaðurinn
11,4 milljónir.
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Peningaskápurinn…

Actavis 42,20 -0,24% ... Atorka 6,00 -
5,51% ... Bakkavör 26,90 – ... Burðarás 13,60 -0,37% ... Flugleiðir 14,15
+2,17% ... Íslandsbanki 12,50 +1,63% ... KB banki 533,00 +0,95% ...
Kögun 48,80 +2,74% ... Landsbankinn 14,75 +0,34% ... Marel 55,00 –
... Medcare 6,23 -0,64% ... Og fjarskipti 3,91 +2,09% ... Samherji 11,20
– ... Straumur 10,20 – ... Össur 87,50 +1,16%

Ragnhildur Geirsdóttir og
Jón Karl Ólafsson taka við
af Sigurði Helgasyni sem
helstu stjórnendur Flug-
leiða.
Ragnhildur Geirsdóttir hefur
verið ráðin forstjóri Flugleiða og
Jón Karl Ólafsson hefur verið
ráðinn forstjóri Icelandair.

Jón Karl og Ragnhildur taka
þegar til starfa og starfa við hlið
Sigurðar Helgasonar þar til hann
lætur af störfum 1. júní næst-
komandi. Breytingarnar voru til-
kynntar á fjölmennum starfs-
mannafundi sem haldinn var á
Hótel Loftleiðum í gær. Hannes
Smárason, stjórnarformaður
félagsins, kynnti nýja stjórnend-
ur. Stjórn félagins hafði gengið
frá ráðningunum á fundi skömmu
fyrir starfsmannafundinn en að
sögn Hannesar hefur töluverð

vinna farið í það verkefni að
finna nýja stjórnendur fyrir
félagið.

Jón Karl og Ragnhildur hafa
bæði verið orðuð við frekari
frama innan Flugleiða en Ragn-
hildur hefur undanfarin ár starf-
að sem forstöðumaður rekstrar-
stýringardeildar. Jón Karl hefur
starfað hjá Flugleiðum síðan 1984
og hefur frá 1999 gegnt starfi
framkvæmdastjóra Flugfélags
Íslands.

Í fréttatilkynningu er haft
eftir Hannesi Smárasyni að
Ragnhildur hafi að undanförnu
unnið náið með forstjóra við
breytingar á leiðakerfi Icelandair
og að þær breytingar hafi gjör-
breytt afkomu félagsins.

Tilkynnt verður um frekari
breytingar á stjórnskipulagi
Flugleiða á aðalfundi félagsins
þann 10. mars næstkomandi. - þk

Kögun 2,74%
Flugleiðir 2,17%
Og fjarskipti 2,09%

Atorka -5,51%
HB Grandi -1,27%
Medcare -0,64%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

nánar á visir.is

Ragnhildur verður
forstjóri Flugleiða
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SAMHENTIR STJÓRNENDUR Hannes Smárason, Jón Karl Ólafsson, Ragnhildur Geirs-
dóttir og Sigurður Helgason á fundi með starfsmönnum í gær.



Raunar er þessi fyrirsögn röng því við vit-
um að víðast eru engar konur í stjórnum
fyrirtækja. Í fyrra voru aðeins tvær konur í
stjórnum þeirra fyrirtækja sem skráð eru í
Kauphöll Íslands. Hlutfall kvenna í stjórn-
um skráðra fyrirtækja á Íslandi er því inn-
an við 5 prósent. Þetta hlutfall er heldur
hærra á hinum Norðurlöndunum, frá 15
prósentum í Danmörku og Finnlandi og
upp í 25 prósent í Noregi. 
Hvers vegna eru svona fáar konur í stjórn-
um fyrirtækja? Ein skýring er eflaust sú að
það eru mun færri konur í viðskiptalífinu
en karlar. En sú skýring dugar aðeins til að
skýra hvers vegna hlutfall kvenna í stjórn-
um er undir 50 prósentum. Hún dugar

ekki til að skýra hvers vegna hlutfall þeirra
er undir 5 prósentum, þar sem þáttur
kvenna í viðskiptalífinu er án efa meiri en
það. Í viðskiptanámi eru nú fleiri konur en
karlar, svo ef taka ætti mið af þátttöku
kvenna í viðskiptalífinu í framtíðinni væri
hlutfallið allt annað.
Hvað eiga að vera margar konur í stjórn-
um fyrirtækja? Þeirri spurningu er
ómögulegt að svara. Auðvitað eiga eig-
endur fyrirtækja að hafa frelsi til að velja
þá sem þeir telja bestfallna til setu í
stjórnum sinna fyrirtækja, óháð kyni.
Spurningin er því hvers vegna velja þeir
nær eingöngu karlmenn. Ég tel það vera
vegna þess hvernig þeir leita. Flestir þeirra
sem eiga fyrirtæki eru karlmenn og þeir
leita fyrst í hópi annarra karla og hugsa
síðast til þess að bæta við eins og einni
konu. Með þessari aðferð er ekki hægt að

tryggja að besta mögulega stjórn sé val-
in.
Hvert er hlutverk stjórna fyrirtækja?
Væntanlega að halda velgengni fyrir-
tækisins í hámarki. Til þess að standa sig
í því hlutverki er nauðsynlegt að í stjórn-
um sitji hæfir einstaklingar með þekk-
ingu á starfsemi fyrirtækisins og markað-
arins. En það er ekki nóg, heldur þurfa
einstaklingarnir innan stjórnarinnar að
hafa sem fjölbreyttastan bakgrunn til að
tryggja að öllum sjónarmiðum séu gerð
skil og tryggja að sem flestar hugmyndir
komi fram og fái málefnalega umræðu
innan hópsins. 
Eina leiðin til að tryggja að hæfustu ein-
staklingarnir veljist til starfsins er að velja
þá úr safni allra mögulegra einstaklinga.
Það hljómar fáránlega að velja stjórnar-
menn úr hópi rauðhærðra karlmanna.

Það er jafnfáránlegt að velja stjórnar-
menn aðeins úr hópi karla. Reyndar fá-
ránlegra þar sem allir vita að karlar
hugsa öðruvísi en konur og besta leiðin
til að fá fram viðhorf beggja er að hafa

bæði konur og karla í stjórnum. Aðeins
með því að velja úr hópi allra einstakl-
inga er tryggt að besta stjórnin sé valin
og þar með að möguleikar á velgengni
fyrirtækisins haldist í hámarki. ■

ÞJÓÐARBÚSKAPURINN
KATRÍN ÓLAFSDÓTTIR

Konur í stjórnum fyrirtækja
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13:00 Innritun
13:30 Ávarp

Árni M. Mathiesen sjávarútvegsráðherra
13:45 Lærdómur sögunnar

Jakob F. Ásgeirsson rithöfundur
14:10 Og hvað svo?

Elvar Aðalsteinsson framkvæmdastjóri
14:30 Að verða fær í flestan sjó

Þorsteinn Már Baldvinsson,
forstjóri Samherja

14:50 Sjávarfang að kröfum neytenda
Sjöfn Sigurgísladóttir, forstjóri
Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins (RF)

15:10 Kaffihlé

15:40 The Buying and Marketing Strategy
for Fish in Waitrose
Quentin Clark, innkaupastjóri
Waitrose Co., Bretlandi

16:00 Future Sales and Supply of Seafood
in the U.S.
Magnús Gústafsson, forstjóri
Icelandic USA Inc.

16:20 European Consumer Trends and
the Seafood Opportunities
Johann Lindenberg, stjórnarformaður
Unilever, Þýsklandi

16:40 Pallborðsumræður
Stjórnandi: Erla Guðrúnardóttir,
framkvæmdastjóri Marz sjávarafurða

17:30 Móttaka í boði sjávarútvegsráðherra
18:30 Ráðstefnulok

Ráðstefnustjóri er Ágústa
Guðmundsdóttir, prófessor,
Raunvísindadeild Háskóla Íslands

Vinsamlega tilkynnið þátttöku í
síma 540-8800 eða með tölvupósti
á netfangið kom@kom.is

Föstudaginn 4. mars 2005 á Nordica Hotel

FISKURINN
     FRAMTÍÐIN

&
Ráðstefna haldin í tilefni 100 ára afmælis togaraútgerðar á Íslandi

SJÁVARÚTVEGSRÁÐUNEYTIÐ

MARKAÐIR LÆKKA Verðbréf í Japan
lækkuðu í gær enda sýna hagtölur að
kreppa er enn í hagkerfinu.

Enn kreppa 
í Japan
Nýjar hagtölur frá yfirvöldum í
Japan benda til þess að hagkerfið
sé ennþá í kreppu. Umsvif í hag-
kerfinu drógust saman um 0,1
prósent á síðasta ársfjórðungi í
fyrra.

Hagvöxtur í Japan hefur nú
verið neikvæður þrjá ársfjórð-
unga í röð. Tíðindin urðu til þess
að hlutabréf lækkuðu lítillega í
kauphöllinni í Tókýó en sérfræð-
ingar segja þó að almenn bjart-
sýni ríki um að viðsnúningur
muni eiga sér stað á þessu ári.

Máli sínu til stuðnings benda
bjartsýnismenn á tölur um nýjar
pantanir véla í verksmiðjur en
aukning þar bendir til þess að
stjórnendur búi sig undir aukna
eftirspurn, sem gæti ýtt úr vör
auknum hagvexti. ■

Berst gegn
gjaldþroti
Dómsmeðferð er hafin í Houston
vegna beiðnar Yukos um vernd
gegn kröfuhöfum. Fyrirtækið
höfðaði málið í desember til að
verjast nauðungaruppboði á stór-
um hluta eigna þess.

Alls er óvíst hvort málaferlin í
Houston hafi nokkur áhrif á örlög
Yukos en fyrirtækið rambar nú á
barmi gjaldþrots vegna svimandi
hárra krafna sem ríkið hefur gert
um skattgreiðslur. ■

Meiri gróði
Coca-Cola
Hagnaður af rekstri Coca Cola
jókst um þrjátíu prósent á síðasta
ársfjórðungi í fyrra miðað við
árið 2003. Hagnaðurinn nam 1,2
milljörðum Bandaríkjadala – sem
samsvarar ríflega sjötíu milljörð-
um íslenskra króna.

Hagnaðurinn er meiri en grein-
ingardeildir í Bandaríkjunum
höfðu gert ráð fyrir en forsvars-
menn fyrirtækisins voru samt
sem áður ekki alls kostar sáttir
við niðurstöðuna. Neville Isdell,
forstjóri fyrirtækisins, telur að
fyrirtækið geti bætt reksturinn
verulega og hefur lýst vonbrigð-
um með reksturinn í fyrra. ■

Í fyrra voru aðeins tvær konur í stjórnum þeirra fyrirtækja sem skráð eru í Kauphöll Ís-
lands. Hlutfall kvenna í stjórnum skráðra fyrirtækja á Íslandi er því innan við 5 prósent.
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„Ég ætla bara eins og venjulega að
vera með lítið afmæli, þótt aldur-
inn sé að verða ansi hár,“ segir
Magnús Ólafsson, leikari og prent-
smiður, sem í dag á 59 ára afmæli.
Hann hlær við spurningunni um
hvort hann telji óhætt að auglýsa
opið hús á síðum blaðsins. „Það
ætti nú að vera í lagi að grínast að-
eins með þetta.“

Magnús segir aldurinn vera af-
stæðan, mestu skipti að halda
heilsu og vera léttur og kátur. Síð-
ustu misseri hefur hann tekið sig á
í baráttunni við aukakílóin og er
búinn að missa rúmlega sextíu kíló
frá því að hann var þyngstur. „Í
rauninni er ég hvorki heill né hálf-
ur maður á afmælisdeginum,“ seg-
ir hann og bætir við að hann hafi
lagt í átakið til að forðast áunna
sykursýki. „Hana hefði ég aldrei
getað losnað við, en ég get losnað
við aukakílóin og það vildi ég frek-
ar, þótt það væri fjandanum erfið-
ara.“

Magnús er stöðugt að skemmta
og treður upp á mannamótum. „Ég
er kominn með heila hljómsveit
með mér og er svo með skemmti-
lega dagskrá þar sem maður
bregður sér í ýmis gervi,“ segir
hann. Færri vita hins vegar að
Magnús er líka á fullu í prentiðn-
aði og starfar sem markaðsstjóri
hjá fyrirtækinu Íslandsprenti. „Já
við erum hérna á Bæjarhrauninu í
Hafnarfirði, en erum að flytja í
nýtt húsnæði með nýjum vélum að
Steinhellu 10.“ Magnús er mennt-
aður prentsmiður og starfaði á
árum áður sem umbrotsmaður á
Morgunblaðinu og síðan sem út-
litsteiknari á Vísi og síðan Dag-
blaðinu. Hann hefur einnig verið
með eigin rekstur í prentiðnaði en
starfar nú með syni sínum sem er
prentsmiðjustjóri Íslandsprents.
„Ég byrjaði í blýinu, maður er orð-
inn svo gamall, byrjaði 15 ára að
læra þetta í Hilmi sem gaf út Vik-
una og Úrval,“ segir hann og bætir

við að á faginu hafi átt sér stað
ótrúlegar breytingar. „Þetta er allt
orðið svo tölvuvætt. Ég hafði nú
vit á því á sínum tíma að hella mér
í tölvurnar en margir tölvufælnari
kollegar vildu heltast úr lestinni.“ 

Magnús nam á unglingsárunum
leiklist samhliða prentsmíðinni.
„Ég lærði hjá Ævari Kvaran sál-
uga í tvö til þrjú ár, en hætti svo
við að fara í Þjóðleikhússkólann og
kláraði frekar prentnámið. Ég ætl-
aði alltaf aftur í leiklistarnámið,
en það varð aldrei úr því.“ Magnús
er engu að síður fullgildur leikari
og félagi í samtökum þeirra, enda
með mikla reynslu. „Maður er líka
alltaf öðru hvoru að grípa í leiklist-
ina, kannski frekar til skemmtun-
ar en annað. Svo hefur maður nátt-
úrlega verið mikið í kvikmynd-

um,“ segir hann og telst honum til
að hafa verið í 22 til 23 myndum.
Magnús vill hins vegar ógjarnan
gera upp á milli leiklistarinnar og
prentlistarinnar. „Þetta eru svo
ólíkir heimar,“ segir hann, en bæt-
ir við að hann líti gjarnan á leik-
listina sem frí frá hversdeginum.
„Oft hef ég til dæmis notað fríið
mitt til að leika í þessum kvik-
myndum og upplifði það meira
sem frí.“ Hann eyddi líka einum
tíu sumrum í ferðalög um landið
með Sumargleðinni. „Úti á landi
beið fólk eftir að hópurinn kæmi.
Sums staðar var meira að segja
flaggað þegar við komum,“ segir
hann, en þeirri útgerð var sjálf-
hætt þegar afþreyingarkostum
fjölgaði með breyttri tækni og
þjóðfélagsþróun. ■
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HUEY NEWTON (1942-1989)
fæddist þennan dag.

TÍMAMÓT: MAGNÚS ÓLAFSSON LEIKARI OG PRENTSMIÐUR

Hvorki heill né hálfur
maður á afmælinu

„Stofnanaveldið hefur enga ástæðu til að ótt-
ast mig. Það getur hins vegar óttast fólkið

sem heild – og ég er eitt með fólkinu.“

Newton, sem var leiðtogi og annar stofnandi Svörtu pardusanna, bar-
áttuhreyfingar blökkumanna í Bandaríkjunum, var skotinn til bana á

götu í Oakland í Bandaríkjunum 22. ágúst 1989. J. Edgar Hoover, fyrr-
um forstjóri Alríkislögreglunnar bandarísku (FBI), lýsti Pardusunum á
sínum tíma sem „stærstu ógninni við innra öryggi Bandaríkjanna“ og

lét lögregluna grípa til aðgerða árið 1968 til að grafa undan þeim. 

timamot@frettabladid.is

FÆDDIR ÞENNAN DAG

1766 Thomas Robert
Malthus, hagfræðing-

ur.

1864 A.J. „Banjo“ Pa-
terson, ástralska skáld-
ið sem samdi „Waltzing
Matilda“.

1877 Andre Maginot,
herfræðingur.

1934 Alan Bates, leikari.
1941 Gene Pitney, tónlistarmaður.

1945 Brenda Fricker, leikkona.
1954 Rene Russo, leik-

kona.

1959 Richard Karn, leikari.
1962 Lou Diamond Phillips, leikari. 
1965 Clayton Prince, leikari.

1967 Michelle Forbes,
leikkona.

1972 Billie Joe Armstrong, söngvari og
gítarleikari Green Day.

1974 Jerry O'Connell,
leikari.

1981 Joseph Gordon-
Levitt, leikari.

JARÐARFARIR

13.00 Arnór Þorkelsson, frá Arnórsstöð-
um, Skipasundi 87, verður jarð-
sunginn frá Grafarvogskirkju.

13.00 Auður Kristinsdóttir, Brautarholti,
Kjalarnesi, verður jarðsungin frá
Dómkirkjunni.

13.00 Álfhildur Kristjánsdóttir, Hrafn-
istu, Hafnarfirði, verður jarðsungin
frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði.

13.00 Ólafía Gyða Oddsdóttir, Stóra-
gerði 21, Reykjavík, verður jarð-
sungin frá Seljakirkju.

13.30 Alda Kristjánsdóttir, dvalar- og
hjúkrunarheimilinu Hlíð, áður
Ægisgötu 4, Akureyri, verður jarð-
sungin frá Akureyrarkirkju.

ANDLÁT

Elsa Dóróthea Jónsdóttir, Bergstaða-
stræti 29, lést á Droplaugarstöðum mið-
vikudaginn 26. janúar. Útförin hefur farið
fram í kyrrþey.
Rósa Sigríður Leveriusardóttir, lést á
Sólvangi, Hafnarfirði, föstudaginn 28.
janúar. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Ólafía Gyða Oddsdóttir, Stóragerði 21,
Reykjavík, lést sunnudaginn 6. febrúar. 
Kristín Ketilsdóttir, Hrafnistu, Hafnar-
firði, lést mánudaginn 7. febrúar. Útförin
hefur farið fram í kyrrþey.
Einar Magnússon, fiskmatsmaður, Völu-
steinsstræti 15, Bolungarvík, lést sunnu-
daginn 13. febrúar.
Rósbjörg Sigurðardóttir, Nesvegi 67, frá
Hellissandi, lést sunnudaginn 13. febrú-
ar.
Sveinborg Jónsdóttir, frá Núpi, Selfossi,
lést sunnudaginn 13. febrúar.
Grímur Samúelsson, Hlíf, Ísafirði, lést
mánudaginn 14. febrúar.
Katrín Guðmundsdóttir, Tröðum,
Hraunhreppi, lést á Dvalarheimili aldr-
aðra, Borgarnesi, mánudaginn 14. febrú-
ar.
Jón Eiríksson, frá Þrasastöðum í Fljót-
um, lést þriðjudaginn 15. febrúar.

MAGNÚS ÓLAFSSON

Að kvöldi föstudagsins 17. febrúar
1984 réðst grímuklæddur maður
með haglabyssu að tveimur starfs-
mönnum ÁTVR þar sem þeir ætl-
uðu að leggja andvirði dagsins í
næturhólf Landsbankans á Lauga-
vegi 77 í Reykjavík. 
Ræninginn hleypti af byssunni til
að ógna starfsmönnunum og
komst undan með hátt á aðra milljón króna í pening-
um og ávísunum. Rúmri viku fyrr var fyrsta íslenska
bankaránið framið. Þá rændi ungur maður útibú Iðn-
aðarbankans í Breiðholti og komst undan með 364
þúsund krónur. Sá fannst aldrei en marga grunaði að
málin tengdust. Svo reyndist þó ekki vera. Höfuðpaur-
inn í næturhólfsráninu var 22 ára maður sem ætlaði
að nota fenginn til að létta undir með brokkgengum
veitingahúsarekstri fjölskyldu sinnar. 

Ránið hafði ungi maðurinn undirbúið
lengi. Byssunni stal hann úr skotfæraversl-
uninni Vesturröst nóttina fyrir, en um
sjöleytið föstudagskvöldið tók hann leigu-
bíl sem hann lét aka út í Nauthólsvík. Þar
skipaði hann bílstjóranum að fara út og
skildi hann eftir. Hann ók svo að bankan-
um og beið starfsmanna ÁTVR. Nítján ára
gamall félagi unga mannsins beið annars

staðar í bænum með annan bíl til skiptanna.
Pilturinn skýrði fjölskyldu sinni frá ráninu að því loknu
við lítinn fögnuð. Hann var þó ekki framseldur, heldur
ránsfengurinn falinn og ætlaði faðir hans að koma
honum úr landi til Bandaríkjanna. Feðgarnir voru svo
handteknir á Keflavíkurflugvelli 24. febrúar. Höfuð-
paurinn var dæmdur í fimm ára fangelsi, hjálparkokk-
urinn 18 mánaða og faðirinn fékk fimm mánaða skil-
orðsbundinn dóm.

17. FEBRÚAR 1984

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1904  Óperan „Madame Butter-

fly“ eftir Giacomo Puccini
fær slakar viðtökur þegar
hún er frumsýnd í La Scala
óperuhúsinu.

1917 Tíminn, blað Framsóknar-
flokksins, kemur út í fyrsta
sinn.

1947 Ingólfur Arnarson, fyrsti ný-
sköpunartogarinn af rúm-
lega 30, kemur til landsins.

1969 Landsprófsnemendur
ganga fylktu liði um götur
Reykjavíkur til að leggja
áherslu á kröfur um endur-
skoðun skólakerfisins.

1976 Verkfall flestra aðildarfélaga
Alþýðusambands Íslands
hefst, 35.000 manns leggja
niður vinnu. Verkfallinu lýk-
ur að mestu 28. febrúar.

2001  Kosið um framtíð flugvall-
arins í Reykjavík. 50,6 pró-
sent vildu völlinn burt eftir
árið 2016.

Vopnað rán við næturhólf banka

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Álfhildur Kristjánsdóttir

verður jarðsungin fimmtudaginn 17. febrúar frá Fríkirkjunni 
í Hafnarfirði kl. 13.

Svanur Ingi Kristjánsson, Inga Rósa Sigursteinsdóttir, Þorvarður Elías-
son, Kristján Rúnar Svansson, Edda Bachmann, Daníel Árnason, 
Einar Eyjólfsson, Edda Möller, ömmubörn og langömmubörn.

Elskulegur eiginmaður minn,

Jón Valdimar Kristjánsson
frá Stöðvarfirði, til heimilis að Hraunbæ 103,
Reykjavík,

andaðist föstudaginn 11. febrúar síðastliðinn. Útförin fer fram frá
Árbæjarkirkju föstudaginn 18. febrúar kl. 13.00.

F.h. fjölskyldunnar,

Borghildur Gísladóttir.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi 

Einar Magnússon
fiskimatsmaður,

sem andaðist á heimili sínu Völusteinsstræti 15 Bolungarvík 
13. febrúar, verður jarðsunginn frá Hólskirkju laugardaginn 19.
febrúar kl. 14.00.

Elsa Ásbergsdóttir, Elísabet Kr. Einarsdóttir, Margrét Þ. Einarsdóttir,
Hjalti Gústavsson, Ásberg M. Einarsson, Steinunn Frímannsdóttir, 
Einar Örn Konráðsson og barnabörn.

AFMÆLI
Björn Sigmundsson,

tæknimaður hjá Ríkis-
útvarpinu á Akureyri,

er sextugur í dag.
Hann er, ásamt eigin-
konu sinni, Guðrúnu

Bjarnadóttur, erlendis
á afmælisdaginn.

Peter Holbrook, prófessor í tannlækn-
ingum við HÍ, er 56 ára í dag.

Skúli Eggert Þórðar-
son skattrannsóknar-
stjóri er 52 ára í dag.

Guðjón Ólafur Jóns-
son, lögmaður og

varaþingmaður, er 37
ára í dag.
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Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 8

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er fimmtudagur 17. febrúar, 

48. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 9.16 13.42 18.09
AKUREYRI 9.08 13.26 17.46

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Sölvi Tryggvason, fréttamaður á Stöð
2 og nemi í fjölmiðlafræði við Háskóla
Íslands, er ekki í vafa um hvað er
ómissandi í fataskápnum.

„Það er eitt sem poppar strax upp í hugann
og það eru jakkaföt nokkur. Þetta eru grá
teinótt og útvíð jakkaföt sem ég keypti í
París fyrir um sex árum síðan. Ég nota þau
enn og það má segja að þau séu það lang-
lífasta í fataskápnum mínum,“ segir Sölvi
og ekki spillti fyrir að jakkafötin voru
hræódýr. „Ég borgaði bara um 250 franka
fyrir.“

„Þessi jakkaföt eru mér efst í huga þeg-
ar ég hugsa um uppáhaldsflíkina mína

enda hef ég átt margar góðar stundir í
þessum jakkafötum og þau geyma margar
góðar minningar. Það er líka ágætt efni í
þeim þannig að þau hafa staðist tímans
tönn þó að ég noti þau ekkert mjög mikið
og aðallega á djamminu,“ segir Sölvi og
rifjar upp eina góða minningu í jakkafötun-
um góðu. „Það er eitt atvik mér sérstaklega
minnisstætt þegar ég mætti í jakkafötun-
um í Viðeyjarferð með sálfræðinemum í
Háskólanum. Þar voru allir í lopapeysum
og það var vægast sagt horft skringilega á
mig,“ segir Sölvi og hlær. „Mér leið illa
fyrst en seinna um kvöldið var kominn
diskófílíngur í mannskapinn og þá sá ég al-
deilis ekki eftir að hafa mætt í jakkafötun-
um.“ ■

Jakkaföt full af minningum

tiska@frettabladid.is

Áströlsku bomburnar Kate
Blanchett og Kylie Minogue
voru báðar krýndar tísku-
dívur á árlegu Elle tísku-
verðlaununum í London í
vikunni. Kate Blacnhett,
35 ára, krækti í tvo titla:
leikkonan sem alltaf tollir
í tísku og kona ársins.
Kate sannaði að hún ætti
heiðurinn skilinn með
því að mæta á verðlauna-
hátíðina í svörtum, hlýra-
lausum Christian Lacroix
kjól en Kylie, 36 ára, vann
heiðursverðlaun og mætti í
partíið í svörtum Chanel
kjól og skóm í stíl.

Ofurfyrirsætan Naomi
Campell setti allt úr skorðum á
tískuvikunni í London mánu-
daginn 14. febrúar. Naomi
mætti klukkutíma of seint en
hún var ein af aðalsýningar-
stúlkunum á Gharani
Strok tískusýningunni.
Samkvæmt tals-
manni Gharani
Strok er Naomi
frekar óáreiðanleg.
„Hún hefur ör-
ugglega vaknað
og ákveðið að
hún væri ekki í
skapi til að vera fyrir-
sæta þennan daginn,“
segir talsmaðurinn.

Tískulína hins heitna
rappara Notorious

B.I.G., Brooklyn Mint, er loksins
komin á markað átta árum eftir
dauða rapparans. Það er annar
rappari, Jay-Z, sem hefur unnið
hörðum höndum af því að
koma línunni í sölu. Bolir úr
línunni voru fyrst sýndir á
Magic tískuráðstefnunni í Las
Vegas mánudaginn 14. febrúar
og munu verða seldir í verslun-
um vestan hafs 9. mars sem er
dagurinn sem rapparinn dó.

Rapparinn Missy
Elliot stendur í

ströngu í vörumerkjabar-
áttu við Margréti Danadrottn-
ingu þessa dagana. Drottningin
hefur kvartað að lógó Missy á
nýju fatalínunni sinni, Respect
ME, sé of líkt konunglega
fangamarkinu.
Anne Putz, tals-
maður Adidas,
sem fram-
leiddi línuna
með Missy
segir að
Adidas hafi
ekki á neinn
hátt ætlað að
apa eftir kon-
unglegum
táknum í
Danmörku
eða öðrum
löndum en
drottningin
krefst að fatalínan verði

bönnuð í verslunum.

Sölvi keypti þessi jakkaföt í París fyrir nærfellt sex árum. Þau eru úr góðu efni og í miklu uppáhaldi. 

Smáauglýsingar
á 995 kr. 
visir.is

LIGGUR Í LOFTINU
í tísku

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

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is

KRÍLIN

Páfuglar 
eru í buxum 
með blómum 
á bossanum!

Næs tískuverslun í úthverfi 
BLS. 6

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

FYRIRSÆTAN OG LEIKKONAN
ELIZABETH HURLEY HEFUR
SETT Á MARKAÐINN NÝJA BAÐ-
FATALÍNU. 

Þessi baðfatalína kemur í kjölfar
mikils þyngdartaps Hurley en hún
hefur allt í allt lést um 25 kíló á
síðustu mánuðum á kúr þar sem
lítilla sem engra kaloría er neytt.
Hurley sýndi línuna sína í mynda-
töku í vikunni á karabísku eyjunni
St. Barts, en Hurley er einmitt þar
í fríi ásamt unnusta sínum, Arun
Nayer. 
Í baðfatalínunni er fjölbreytt úrval
bikinía í hvítum og rauðum litum
en auk þess er að finna í línunni
hörbuxur, stórar slæður og serki.
Hurley hefur nóg að gera í tísku-
bransanum þessa stundina þar
sem hún er ennþá með samning
við snyrtivörurisann Esteé Lauder
og hefur víst fengið að ráða ansi
miklu þar á bæ. 
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Elizabeth Hurley finnst gaman að
vera léttklædd þessa dagana.

Hurley hannar baðföt



Bekkir Tilvalið er að koma fyrir bekkjum þar sem pláss er af skornum
skammti og hægt að nýta þá bæði sem borð og sæti. Bekkur við eldhúsborð
getur rúmað fleiri en stólar og bekkur við rúmstokkinn getur verið ágætis
staður til að leggja frá sér fötin, eða til að tylla sér þegar farið er í skó.[ ]

Margar gerðir af búningasilfri. 

Þetta er ódýrasta mynstrið. Allt sem þarf á upphlutinn,
settið frá 90.530, kr.

Allar upplýsingar um hefð og 
gerðir búninga eru veittar á staðnum.

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

Sérverslun með 
kvensilfur

Mikið úrval
af viðarörnum og 

eldstæðum 

Arinbúðin
Stórhöfða 17 v/Gullinbrú (fyrir neðan húsið)

Sími 567 2133 · www.arinn.is

Iris   
181.000 kr.

Dina
239.000 kr.

Kringlunni - sími : 533 1322

Túlipanavasar 
verð frá 1.500 kr.

Vandaðar heimilis- 
og gjafavörur

Bassagítarinn er stofustáss
„Ég á bassagítar sem er óskaplega fallegt og gott hljóðfæri og
stendur hér sem stofustáss á heimilinu,“ segir Skúli Gautason.

Á heimili Skúla Gautasonar er hægt að finna
margt skemmtilegt og þar á meðal forláta
bassagítar sem á sér skemmtilega sögu.

„Ég á bassagítar sem er óskaplega fallegt og gott
hljóðfæri og stendur hér sem stofustáss á heimil-
inu, þó ég taki nú í hann af og til og spili á hann,“
segir Skúli Gautason, leikari og tónlistarmaður
með meiru. Skúli segir bassagítarinn uppfulllan af
góðum minningum og þá sérstaklega frá því er
hann var í hljómsveitinni Pungó og Daisy. „Við fór-
um austur í Atlavík þar sem Stuðmenn voru að
spila og tókum þátt í hljómsveitakeppni, sælla
minninga, en unnum þó ekki,“ segir Skúli og hlær
en segir þó að það komi gjarnan fyrir að fólk komi
til hans enn í dag sem muni eftir honum úr bandinu
góða.

„Bassinn minnir mig á þennan tíma en þetta var
gríðarlega mikið ævintýri,“ segir Skúli sem seinna

stofnaði Sniglabandið og margir sem þekkja hann
þaðan, þó ekki hafi hann spilað á bassa þar.

Á heimili Skúla ægir öllu saman að hans sögn og
á hver hlutur sér minningu, enda er hann ekki mað-
ur sem stekkur til og kaupir það nýjasta á markað-
inum. „Ég er lengi að taka nýja hönnun í sátt en þeg-
ar ég geri það, þá er ég henni tryggur,“ segir Skúli. 

Hann er alvanur að tónlistin sé hluti af heimilinu
og spilaði pabbi hans meðal annars bæði á harm-
óniku og sög. „Pabbi var meira segja nokkuð góður
á sög, en til þess þarf maður bæði að vera mús-
íkalskur og handsterkur,“ segir Skúli sem erfði
nokkrar sagir eftir pabba sinn, bæði sérhannaðar
sem hljóðfæri og aðrar sem hann hafði fundið á
lífsleiðinni og hljómuðu vel.

„Ég hlusta mikið eftir því hvernig hlutir hljóma,
hvort sem það eru bollar eða styttur eða hvað sem
er,“ segir Skúli sem augljóslega fær hljóðfæri og
heimilishluti til að renna í eitt.

kristineva@frettabladid.is

Eldhúsið er oft talið vera hjarta heimilisins, þar eru
kokkaðar kræsingar fyrir fjölskyldu og vini og þar er
setið og skrafað tímunum saman.

Eldhúsmublur þarf því að velja af kostgæfni því fá
húsgögn eru jafn mikið notuð. Stólarnir þurfa að vera
þægilegir og borðið rúmgott og ekki spillir fyrir að
hafa útlitið fallegt því þessi húsgögn gefa jú eldhús-
inu sterkan svip.

Eldhúsrými eru afar misjöfn, og því þarf að skoða
vel aðstæður áður en húsgögnin eru valin, sé eldhús-
ið lítið þarf nett borð og stóla, sumstaðar kemur ekk-
ert annað til greina en að hafa kringlótt borð og ann-
ars staðar passar bara ferkantað eldhúsborð.

Gott er að gefa sér tíma þegar þessi húsgögn eru
valin, form og litir skipta máli og þægindi og praktík
þurfa að vera í fyrirrúmi. ■
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Silfurborð 14.900 kr. Barstólar 9.800 kr. stk. Þessi húsgögn
fást í versluninni Heima. 

Glerborð 33.900 kr., framl. Ligne Roset. Stólar 29.000 kr. stk.,
framl. Driade. Fæst í versluninni Casa. 

Borð 69.000 kr. Driade. Hvítir stólar 28.000 kr. stk. Driade. Það
er verslunin Mirale sem selur Driade húsgögn.

Hjarta heimilisins
Eldhúsborð og stólar skipta miklu máli.



Innflutningspartí eru ekki óal-
geng hér á Íslandi og myndast
hefur sú hefð að gestir og gang-
andi hafa með sér minni eða
stærri gjöf handa stoltum íbúða-
eigendum fyrir nýja heimilið.
Þetta getur verið
smáhöfuðverkur, hvað vantar á
heimilið?

Ungt par í sínu fyrsta húsnæði
er sjaldnast vandamál, það vantar
yfirleitt allt, en lítil fjölskylda í
sinni annarri eða þriðju íbúð er
aðeins meira mál.

Það er náttúrlega til heill hell-
ingur af búðum með allskyns
gjafa- og heimilisvöru en til að
gera hlutina einfalda getur verið
sniðugt að líta inn í eina af eldri
búðum borgarinnar,

Þorstein Bergmann á Skólavörðu-
stígnum.

Þarna eru til ótrúlegustu vör-
ur, eldgamlir bollar og bakkar í
bland við nýjustu tísku af klaka-
boxi og hristara og allt þar á milli. 

Litadýrðin er mikil, allar hillur
eru úttroðnar af alls kyns
varningi og það er nær öruggt að
þarna geta flestir fundið

skemmtilega ódýra
innflutningsgjöf.
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tilboðsdagar

kenzo pierre frey

10til40%
afsláttur
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Frá Yves Delorme, einu virtasta tískuhúsi Frakklands: 
Rúmteppi, rúmfatnaður (lök, pífur, sængurverasett), 
baðhandklæði, baðmottur, baðsloppar (dömu/herra), 
borðdúkar, ilmsápur,-krem,-kerti o.m.fl.

Rúmin frá Stears & Foster eru hönnuð fyrir fólk 
sem vill aðeins það besta. Þau veita réttan stuðning 
og tryggja vellíðan á hverri nóttu með sérhönnuðu 
gormakerfi, bólsturslögum og einstökum frágangi.

Góðar gjafir til að
fagna nýju heimili

Bakki
kr. 2.680

Græn eldhúsáhöld kr.
480

Skálar kr. 1.240 stk.

Blátt klakabox 
kr. 3.100

Öskubakki kr. 1.980

Gulir bollar kr. 400 stk.

Stytta kr. 1.480

Sykurkar kr. 780 og
Salt og pipar kr. 680 

Á FÖSTUDÖGUM
�Auglýsingasíminn
�er 550 5000
auglysingar@frettabladid.is

- mest lesna blað landsins -



Hönnun Breska tískufyrirtækið SP:UK rekur vefsíðuna spunky.co.uk sem nýtur gríðarlega
vinsælda. Flestir koma þangað til að finna flotta boli en SP:UK tekur við tískuhönnun alls
staðar að úr heiminum og framleiðir undir sínum merkjum. Öllum er velkomið að senda
hönnun sína til SP:UK og freista þess að hún verði framleidd. [ ]

Diza Ingólfsstræti 6  

S. 561-4000 • Opið 11-18, laugard. 11-14

Náttfatadagar í febrúar
Rómantísk, notaleg ítölsk náttföt 

og náttkjólar á tilboði
Skoðið nýju vefsíðuna okkar www.diza.is

Handprjónasamband Íslands 
Skólavörðustíg 19
Sími : 552 1890
www.handknit.is

TILBOÐ Á LOPA

Grímsbæ, Bústaðavegi S: 588 8488
Ármúla 15 S: 588 8050

NÝJAR VÖRUR
Strech gallabuxur og jakkar í stíl.

Ermalangir bolir m/kraga, margir litir. 
Stærðir L-XXXXL. Svartar buxur komnar.

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466

NÝJAR VÖRUR
Vorlínan frá Pilgrim 

er komin
Belti 

Nælur 
Slæður 

Skartgripir 
Pils og toppar 

Töskur 
Hárskraut

Bleikt og létt frá Javier Larrainzar.
Skærir litir verða áberandi í haust. 

Flamenco-áhrifin voru áberandi í
Madríd. Þessi kjóll er frá Elio Berhanyer.

Fatahönnuðurinn Agatha Ruiz de la
Prada þakkar fyrir góðar móttökur.

Tískuvikunum er hvergi nærri lokið og í þessari viku
eru Madríd og London undir.

Fatahönnuðir keppast um allan heim við að sýna neyt-
endum haust- og vetrarlínuna fyrir árið í ár og það
næsta. Þessi vika er engin undantekning og er hún nær
öll undirlögð sem vígvöllur tískunnar. Sunnudaginn 13.
febrúar hófust tvær stórar tískusýningar; annars veg-
ar í London og hins vegar í Madríd, höfuðstað Spánar-
veldis.

Hingað til hefur haust- og vetrartískan verið
óvenju litrík og svolítið afturhvarf til fortíðar. Í
London er hins vegar annað uppi á teningnum. Ef
marka má spjarirnar utan á sýningarstúlkum þá mun
loðfeldurinn ráða ríkjum og jarðlitirnir verða mun
meira áberandi en þeir skæru.

Í Madríd er tískan talsvert ólík þeirri í London. Þar
blanda hönnuðir saman skærum litum og daufum og leika
sér með form og gamlar hefðir – eins og flamenco-hefðina.
En loðfeldurinn er samt til staðar og eitt eiga þessar tvær
tískuvikur sameiginlegt að hönnunin er afskaplega fáguð og
falleg á báðum stöðum.

Tískuvikunni í London lýkur í dag, fimmtudaginn 17. febr-
úar, en tískuvikunni í Madríd lauk í gær, miðvikudaginn 16.
febrúar. ■

Eurovision-stjarnan Ruslana myndi eflaust
láta sjá sig í þessum fötum frá Bora Asku.

Sniðugur og skemmtilegur kjóll frá Two B.
Uppreimaðir skórnir passa vel við. 

Með dautt dýr á öxlinni í hönnun
frá Elio Berhanyer.

Mögnuð samsetning frá Gardem.

Girnilegur og hlýr loðfeldur kórónar fallega
gylltan kjól frá Julien MacDonald. 

Fatahönnuðir dýrka
feldinn á tískuviku
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Förðun við öll tækifæri

Persónuleg klukkustunda

námskeið fyrir einstaklinga

og ýmis námskeið 

fyrir hópa.

Komdu til okkar í eitt

glæsilegasta 

förðunarstúdíó landsins.

Láttu dekra við þig!

Dömur!

Geislandi og falleg húð
sem ljómar af hamingju

� HappyDerm inniheldur Phyto
Dorphine sem unnið er úr
kakóbauninni og byggir upp
varnarkerfi húðarinnar.

� HappyDerm bindur raka
í húðinni og kemur í veg
fyrir ofþornun. Húðin verður
frískleg og mjúk.

Nýtt 24 tíma rakakrem

ÞVÍ ÞÚ ÁTT ÞAÐ SKILIÐ.

Útsölustaðir
Lyf & heilsa Austurstræti
Lyf & heilsa Austurveri
Lyf & heilsa Firði
Lyf & heilsa Hellu
Lyf & heilsa Keflavík
Lyf & heilsa Kringlunni
Lyf & heilsa Melhaga
Lyf & heilsa Mosfellsbæ

Apótekarinn Akureyri

Hagkaup Akureyri
Hagkaup Skeifunni
Hagkaup Smáralind
Hagkaup Spöng

Lyfja Laugavegi
Lyfja Lágmúla
Lyfja Smáratorgi

Fyrir rúmri viku var haldin hér í París
kvennærfatakaupstefna þar sem
fimmhundruð og fimmtíu hönnuðir
sýndu það nýjasta á þessu sviði. Nýj-
ungarnar eru þær helstar að sífellt
meiri vinna er lögð í nærföt. Hand-
saumur, steinar og perlur, mest unn-
ið úr hreinum, náttúrulegum efnum
eins og silki til dæmis. 
Lífstykkin (korselett) eru í mikilli
sókn, þau eru líklega ekki eins
óþægileg og fyrr á öldum. Jean Paul
Gaultier er sá sem á heiðurinn að
endurkomu lífstykkisins um það leyti
sem Madonna fór um heiminn með
„Blond ambition tour“ í búningum
frá Gaultier. Þið munið kannski eftir
brjóstunum oddhvössu sem hún var
með í laginu Like a Virgin á stóru
rúmi. Lífstykkið hefur svo verið notað
í kjóla en er nú mjög áberandi í und-
irfötum en getur þá líka gengið sem
toppur. Annað sem einkennir undir-
fatatískuna framundan eru náttkjólar
sem minna á síðkjóla fyrir hanastél,
skreyttir steinum. 
Á sama tíma eru útsölurnar horfnar
úr gluggum verslana og nærföt kom-
in í staðinn, ekki út af kaupstefnunni
heldur vegna þess að dagur heilags

Valentínusar var á mánudag og þá er
hátíð konfektframleiðenda og nær-
fatafyrirtækja. Það er klassísk gjöf til
kvenna á degi ástarinnar að gefa
nærföt. Svo eru það þær sem ekki fá
flott nærföt og kaupa þau bara sjálf-
ar til þess að vera klæðilegar, hugs-
anlega til að blása í glæðurnar ef
eldurinn er eitthvað farinn að kulna í
svefnherberginu. Herratískusýningun-
um er lokið án þess að til stórtíðinda
hafi dregið. Jean Paul Gaultier sýnist
mér hafa róast mikið með tímanum,
frekar karlmannaleg jakkaföt með
nokkrum víðum buxum í bland og
engin pils! En Gaultier tók fyrir
nokkru við listrænni stjórn kvenlínu
Hermés tískuhússins og er ég ekki
frá því að í herralínu Hermés sjáist
nú áhrif frá honum þó að ekki sé
hann hönnuður herralínunnar. Það
er hins vegar John Galliano, hönnuð-
ur kvenlínu Dior, sem á sitt eigið
tískuhús undir nafninu John Galliano
sem hefur tekið við hlutverki „l’en-
fant terrible de la mode“ eins og
Gaultier var áður kallaður með
allskyns furðufatnaði sem ég á ekki
von á að sjá marga karlmenn nota.
Nærfötin eru þó flott. 

Úr háborg tískunnar
BERGÞÓR BJARNASON SKRIFAR FRÁ PARÍS

Perlur og purpuri í nærhöldum

Skemmtilegir og líflegir litir
LÍFLEG OG GLITRANDI VOR- OG SUMARLÍNA FRÁ CLARINS.

Þar sem vorið er á næstu grösum þá hefur snyrtivöruframleiðandinn Clarins
sent frá sér snyrtivörulínuna In the Mood for Love. Þar er
að finna nýjustu vor- og sumarlit-
ina en þeir eru svo sannarlega
skemmtilegir og líflegir. Línan
samanstendur af Soft Cream Eye
Colour, krem augnskuggar, sem
fást í sex litum, Eye Coulour Qua-
tret palleta, Colour Tint farði með
ferskjublæ, Multi Blush sem hægt er
að nota á varir, augu og kinnbein, Colour
Quench Balm varasalvi og gloss með kirsu-
berjabragði og naglalakk númer 232 sem er
glært og glitrandi.
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Laugavegi 82
544 4036

Nýjar vörur
streyma inn.

Flottir litir.

Frábært
verð.

Hlíðarsmára 11 • 201 Kópavogur • sími 517 6460 • www.belladonna.is

Erum að 
taka upp 

nýjar vörur

Opið
Mán – fös 11-18

Lau 12-16

RÉTTU STÆRÐIRNAR

OFIN BELTI

Laugavegi 100, S. 561 9444
Hagkaupum Smáralind • Hagkaupum Kringlunni • Hagkaupum Skeifunni

Litir:
silfur, gull, 

svart og hvítt

Verð 
1.989.-

Verslunin Næs er næs tískuversl-
un sem var stofnuð fyrir þremur
árum í bílskúr eins þriggja eig-
enda verslunarinnar. Fyrir tveim-
ur árum fluttist Næs svo í Graf-
arvoginn, nánar tiltekið á Folda-
torg 1-3.

Það er ekki algengt að tísku-
verslanir séu reknar í úthverfum
borgarinnar en nokkrar lifa þó

góðu lífi og
rekstur inn

hjá Næs
g e n g u r

vel.

Verslunin leitast við að þjóna
sem breiðustum aldurshópi en
helstu viðskiptavinirnir eru kon-
ur frá aldrinum 30 ára og upp úr. 

Á boðstólum eru bæði hvers-
dagsföt og sparifatnaður og
ágætt úrval af fylgihlutum og
skóm. Sem dæmi um fylgihluti
voru einmitt að berast í Næs
beint frá París æðisleg belti og
hálsmen, flottar leðurtöskur og
fallegir glitrandi klútar.

Það er aðeins annar bragur á
svona úthverfaverslun en ösinni í

miðbænum og
verslunarmið-
s t ö ð v u n u m ,
andrúmsloftið
er persónulegt
og þjónustan

lipur og við-
kunnan-

leg. ■

Kápa kr. 33.900

Klútur kr. 3.600
Jakki kr. 6.900
Bolur kr. 5.900
Hálsmen kr. 3.800
Belti kr. 2.800
Pils kr. 6.900
Taska kr. 6.900

Belti kr. 3.500
Hálsmen kr. 3.800 stk.

Stór taska kr. 14.790Ljósblár toppur kr. 12.390

Nýjasta nýtt 
frá París í Næs
Tískuverslanir finnast líka í úthverfunum.

Góð hönnun
stenst tímans
tönn
Í VEFVERSLUNUM ER HÆGT AÐ
FINNA MIKIÐ AF GÖMLUM TÍSKU-
FATNAÐI EFTIR ÞEKKTA HÖNNUÐI. 

Vintage-fatnaður hefur ætíð notið
töluverðra vinsælda og hafa kvik-
myndastjörnurnar í Hollywood spók-
að sig um í slíkum fatnaði eftir
þekkta hönnuði á hátíðlegum
stundum. Orðið vintage þýðir í raun
árgangur og er oftast notað um vín
en í þessu tilfelli er orðið notað yfir
fatnað sem er úr fatalínu fyrri ára og
jafnvel táknrænn fyrir tiltekinn ára-
tug. Bæði getur þetta verið notaður
eða nýr fatnaður og falla skartgripir,
skór og fylgihlutir einnig undir vinta-
ge-línuna.
Á Norðurlöndunum hafa verslanir
sem selja notaðan fatnað frá þekkt-
um hönnuðum verið mjög vinsælar
og sömu sögu er að segja í Banda-
ríkjunum. Margar verslanir bjóða
slíkan fatnað erlendis og eru nú
einnig á netinu þannig að fólk um
allan heim getur keypt sér skemmti-
legan vintage-fatnað eða fylgihluti.
Það eina sem gildir er bara að ráfa
um vefinn og grúska og fylgast með
þegar hlutirnir koma nýir inn á vef-
síðurnar, því flottir hlutir seljast
hratt. http://www.fashiondig.com/

Diane Von Fursten-
berg kjóll með

snákamynstri á
enokiland.com.

Kápa hönnuð af
Debbie Harry úr
Blondie er til sölu á
fashiondig.com.

Þessa eldrauðu
flauelskjólakápu frá

Ben Zuckerman er
að finna á kittygirl-

vintage.com.

Kjóll frá Francesca
For Damon frá ár-
inu 1960 á kitt-
ygirlvintage.com.

Skrautlegar herra-
skyrtur hjá

neldasvintage-
clothing.com.
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Laugavegi 2 - 101 Reykjavík
Sími 552 1103 - www.jurtaapotek.is

Opið: Virka daga 10-18
Laugardaga 11-14

GULLBRÁ, Nóatún 17 s. 562-4217

Allar vörur
án virðisauka út vikuna

Laugavegi 62
sími 511 6699

Glæsibæ
sími 511 6698

www.sjon.is
sjon@sjon.is

Gar›atorgi
sími 511 6696

50%50%
afslátturafsláttur

síðustu
     dagar!síðustu
     dagar!

af umgjörðum

Ég hef verið með LCN naglastyrk-
ingu frá Heilsu og fegurð í nokkur 
ár og er alltaf jafn ánægð. 

Ég mæli 100% með LCN 
naglastyrkingu.

Ragnheiður Guðfinna Guðnadóttir.

Undirfataverslun.
Síðumúla 3 • Sími: 553 7355

opið virka daga kl: 11-18, Laugard. kl: 11-15

ENN MEIRI VERÐLÆKKUN!

ÚTSÖLULOK
19. febrúar

Fyrir alla þá sem geta lyft penna
Rammagerðin og Iceland Express hafa efnt til samkeppni um hönnun á bol fyrir erlenda
ferðamenn en í verðlaun er flugferð fyrir tvo með Iceland Express og fimmtíu þúsund 

krónur sem afhent verður 10. maí.

„Við viljum sýna íslenska hönnun frá A til Ö í okkar verslunum,“ segir Ýmir hjá Rammagerðinni.

„Við hjá Rammagerðinni sátum
fund með Iceland Express og
vorum að ræða um allt annað
efni þegar gróska í bolahönnun
kom til tals. Bolamenning var
alls ekki svona vinsæl fyrir
nokkrum árum en allt í einu
spretta upp verslanir eins og
Dogma og þá fórum við að pæla í
hvort við ættum ekki að nýta
sköpunarkraft Íslendinga. Það er
feikinóg af hæfileikaríku fólki
hérlendis og erlendir ferðamenn
minnast einmitt oft á það hve
mikið sé að gerast í íslenskri
hönnun og þar með talið bola-
hönnun,“ segir Ýmir Örn Finn-
bogason, rekstrarstjóri Ramma-
gerðarinnar.

„Keppnin er opin öllum á
hvaða aldri sem er. Hver sem

getur lyft penna getur tekið þátt.
Hönnunin er líka mjög opin og
„The sky's the limit“. Við ætlum
að reyna að sjá hvernig gengur
með þessa keppni og jafnvel
hafa hana árlega. Bolur er eitt-
hvað einfalt sem flestir ættu að
geta gert en ef þessi keppni
gengur vel þá er möguleiki á að
við göngum með hugmyndina
lengra og höldum samkeppnir
þar sem fólk hannar flóknari
minjagripi,“ segir Ýmir en
sigurvegari í keppninni fær
góða umfjöllun fyrir hönnun
sína. „Hugmyndin er að bolurinn
verður seldur um borð í vélum
Iceland Express og hugsanlega
fær hönnuðurinn einhverja um-
fjöllun í kjölfarið á því. Síðan
verður útbúinn sérstaður í versl-

unum Rammagerðarinnar fyrir
bolinn ásamt upplýsingum um
hönnuðinn. Þetta er rosalega
gott tækifæri fyrir alla þá sem
eru að læra hönnun af einhverju
tagi þótt keppnin sé auðvitað
opin öllum.“

Þátttakendur verða að skila
hugmyndum sínum á pdf-formi
fyrir 10. mars til Rammagerðar-
innar og segir Ýmir æskilegt að
hönnunin sé á hvítum eða ljósum
grunni. „Við viljum líka kynna
Rammagerðina með þessari
keppni og sýna að við seljum
ýmiss konar ferðamannavörur
sem eru íslensk hönnun. Íslensk
hönnun er ekki bara lopapeysur
heldur svo margt annað. Við vilj-
um sýna íslenska hönnun frá A
til Ö í okkar verslunum.“ ■

Bleikt, bleikt, bleikt
Nýjar vörur frá snyrtivörufyrirtækinu Mac.

Tvær nýjar snyrtivörulínur
eru komnar á markaðinn frá
snyrtivöruframleiðandanum
Mac. Annars vegar er það High
Tea en sú lína samanstendur af
hlýjum litum. Tónarnir eru
frekar bleikir og eiga þeir að
vera jafn hressandi og tebolli.
Línan er nútímaleg og í stíl við
nýjustu strauma. 

Hins vegar er það línan sem
tileinkuð er söngstjörnunni og
tískutákninu Diönu Ross. Tón-
arnir og vörurnar eru í stíl við
dívuna, sálarfullir, fágaðir og
léttir. Þessi lína er líka á bleiku

nótunum og greinilegt
að bleikt er í tísku.

Hægt er að fá allt frá varaglossi til augnskugga í High Tea línunni.
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[ 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

BMW 318 Nýskr. 03/1997, 1800cc, 5
dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn 122. Verð
1.050.000. YE-202 B & L. S. 575 1230.

Daewoo Musso. Nýskr. 05/1997,
2300cc, 5 dyra, 5 gíra, blár, ekinn 121 þ.
Verð 1.190.000. YU-131 B & L. S. 575
1230.

Ford Focus. Nýskr. 05/1999, 1600cc, 5
dyra, 5 gíra, svartur, ekinn 100 þ. Verð
830.000. OO-654 B & L. S. 575 1230.

GMC Yukon. Nýskr. 11/2000, 5400cc, 5
dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn 90 þ. Verð
3.180.000. PK-639 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Coupe. Nýskr. 10/1998,
1600cc, 3ja dyra, sjálfskiptur, grár, ekinn
69 þ. Verð 620.000. AF-676 B & L. S.
575 1230.

Hyundai Getz. Nýskr. 09/2004, 1300cc,
4ra dyra, beinskiptur, dökkgrár, ekinn 8
þ. Verð 1.290.000. BI-755 B & L. S. 575
1230.

Hyundai Santa Fe. Nýskr. 07/2003,
2700cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grár - tvílit-
ur, ekinn 72 þ. Verð 2.300.000. ZK-021
B & L. S. 575 1230.

Hyundai Santa Fe. Nýskr. 08/2001,
2700cc, 5 dyra, sjálfskiptur, brúnn /
grár, ekinn 58 þ. Verð 1.970.000. NI-
159 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Trajet. Nýskr. 02/2003,
2000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ek-
inn 24 þ. Verð 1.870.000. EB-817 B & L.
S. 575 1230.

Lada Sport. Nýskr. 07/2002, 1700cc, 3ja
dyra, 5 gíra, grænn, ekinn 7 þ. Verð
790.000. Tilboð 590.000. OV-177 B & L.
S. 575 1230.

Mitsubishi Lancer. Nýskr. 06/1998,
1600cc, 5 dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn 114
þ. Verð 730.000. NH-739 B & L. S. 575
1230.

Opel Astra. Nýskr. 06/1995, 1400cc, 5
dyra, sjálfskiptur, rauður, ekinn 200 þ.
Verð 290.000. ME-201 B & L. S. 575
1230.

Peugeot 406. Nýskr. 08/1999, 1800cc,
5 dyra, 5 gíra, grár, ekinn 100 þ. Verð
840.000. DG-863 B & L. S. 575 1230.

Renault Express. Nýskr. 10/1996,
1400cc, 5 dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn 96
þ. Verð 250.000. Tilboð 150.000. RV-
425 B & L. S. 575 1230.

Renault Kangoo. Nýskr. 07/2002,
1400cc, 5 dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn 148
þ. Verð 780.000. NP-169 B & L. S. 575
1230.

Renault Kangoo. Nýskr. 06/2000,
1400cc, 5 dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn 73
þ. Verð 810.000. VE-916 B & L. S. 575
1230.

Renault Kangoo. Nýskr. 07/1999,
1400cc, 5 dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn 99
þ. Verð 690.000. VU-406 B & L. S. 575
1230.

Renault Kangoo. Nýskr. 02/2001,
1400cc, 5 dyra, Beinskiptur, Hvítur, Ek-
inn 45 þ.Verð: 930.000 TZ-774 B & L. S.
575 1230.

Renault Laguna II. Nýskr. 02/2004,
2000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ek-
inn 22 þ. Verð 2.290.000. OS-318 B & L.
S. 575 1230.

Renault Megane. Nýskr. 06/1998,
1600cc, 5 dyra, sjálfskiptur, blágrænn,
ekinn 100 þ. Verð 790.000. AA-971 B &
L. S. 575 1230.

Renault Megane. Nýskr. 07/2000,
1600cc, 5 dyra, 5 gíra, ljósgrænn, ekinn
75 þ. Verð 1.110.000. TN-003 B & L. S.
575 1230.

Renault Megane. Nýskr. 10/2002,
1600cc, 5 dyra, 5 gíra, dökkgrár, ekinn
39 þ. Verð 1.630.000. SM-306 B & L. S.
575 1230.

Subaru Impreza. Nýskr. 03/1997,
1600cc, 5 dyra, 5 gíra, blár, ekinn 210 þ.
Verð 450.000. YO-689 B & L. S. 575
1230.

Suzuki Baleno. Nýskr. 10/1996, 1600cc,
5 dyra, 5 gíra, rauður, ekinn 126 þ. Verð
530.000. TN-567 B & L. S. 575 1230.

Toyota Carina E. Nýskr. 07/1997,
2000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, grænn, ek-
inn 125 þ. Verð 730.000. IY-012 B & L.
S. 575 1230.

Toyota Corolla. Nýskr. 04/1991, 1300cc,
3ja dyra, 5 gíra, rauður, ekinn 196 þ.
Verð 130.000. LL-214 B & L. S. 575
1230.

Volkswagen Passat. Nýskr. 06/1999,
1600cc 5 dyra, 5 gíra, blár, ekinn 94 þ.
Verð 1.050.000. UL-259 B & L. S. 575
1230.

Volkswagen Vento. Nýskr. 06/1996,
1600cc, 4ra dyra, sjálfskiptur, grár, ek-
inn 102 þ. Verð 490.000. Tilboð
300.000. SF-589 B & L. S. 575 1230.

Volkswagen Vento. Nýskr. 01/1998,
1600cc, 4ra dyra, 5 gíra, hvítur, ekinn
94 þ. Verð 640.000. Tilboð 490.000.
TN-207 B & L. S. 575 1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

Hyundai Getz GLS 1600 sport,
06/2004, ek. 4 þús. abs, litað gler,
álfelgur, topplúga, rafm. í rúðum, cd,
spoiler, þjónustubók. Áhv. 1100 þús. 19
pr. mán. Ath. skipti á ódýrari. Verð 1.390
þús.

Suzuki Vitara JLX, árg. 1996, ek. 148
þús. 5 dyra, 5 gíra, rafm. í rúðum og
speglum, dráttarbeisli, geislaspilari,
þjónustubók. Verð 560 þús.

Renault Laguna 2,0L STW árg. 6/’98,
ekinn 130 þús. km, beinskiptur, sumar-
dekk á álfelgum og vetrardekk á
stálfelgum, dráttarbeisli og m/fl. Verð
790.000.

Daewoo Nubira CDX 2,0 polar wagon,
02/2000, ek. 70 þús. 5 dyra, 5 gíra, abs,
rafmagn í rúðum og speglum, cd, fjar-
stýrðar samlæsingar, spoiler, þjónustu-
bók. Ath. skipti á ódýrari. Verð 820 þús.

Dodge Caravan SE 3,3L árg. 2001, ek-
inn 140 þús. km, 7 manna eðalvagn,
sjálfskiptur, abs, armpúðar, fjarstýrðar
samlæsingar, crus control, líknarbelgir,
loftkæling, litað gler, rafmagn í rúðum,
rennihurð báðum megin. Gríðarlega
gott ástand, allt langkeyrsla. Verð
1.890.000.

Peugeot 206 XS 1600, 06/2000, ek. 46
þús. 3ja dyra, 5 gíra, abs, rafm. í rúðum,
cd, líknarbelgir, fjarstýrðar samlæsingar.
Ath. skipti á ódýrari. Verð 790 þús.

VW Golf GL Station 1600, 02/1997, ek.
100 þús. Ssk., 5 dyra, ný tímareim, nýtt
í bremsum. Verð 580 þús.

Renault Megane 1600 Station,
09/1999, ek. 106 þús. 5 dyra, 5 gíra,
rafm. í rúðum, cd, dráttarkrókur, fjar-
stýrðar samlæsingar. Ath. skipti á ódýr-
ari. Verð 790 þús.

Bílabúð Benna ehf. Notaðir bíl-
ar

Bíldshöfði 10, 110 Rvk.
Sími: 587 1000
www.benni.is

Jeep Grand Cherokee Laredo 4x4
1/2000 ssk., ek. 138 þús. ABS, álf., cd.,
ac. hraðast. ofl. Verð 1.890 þús. Bíla-
höllin s. 567 4949.

Isuzu Trooper Turbo Diesel 9/2001 ssk.,
ek. 114 þús. 35” ABS, álf., cd., dr. kúla
ofl. Verð 2.690 þús. Bílahöllin s. 567
4949.

MMC Pajero (Montero) V6 1/2001 ssk.,
ek. 110 þús. ABS, álf., cd., hraðast. ofl.
Verð 3.190 þús. Tilboð 2.390 þús. Bíla-
höllin s. 567 4949.

Kia Grand Sportage 4x4 5/2002, 5 gíra,
ek. aðeins 47 þús. ABS, álf., samlæs. ofl.
Verð 1450 þús. Tilboð 1.250 þús. Bíla-
höllin s. 567 4949.



Toyota Avensis Terra VVTI 1800 6/2002
ssk., ek. 51 þús. ABS, cd., rafdr. rúð-
ur/speglar ofl. Verð 1.590 þús. Bílahöll-
in s. 567 4949.

Mazda 6 Sport Wagon 4WD 8/2003
ssk., ek. 20 þús. ABS/Spólvörn 16” álf.,
hraðast., cd., vindskeið, þjón.bók ofl.
Svo gott sem nýr!! Verð 2.750 þús. Bíla-
höllin s. 567 4949.

Mazda 323 GLXI 1500 7/1997 ssk., ek.
aðeins 54 þús. Gott eintak! Verð 670
þús. Bílahöllin s. 567 4949.

M. Benz C 240 Touring Elegance
11/2004 ssk., ek. 27 þús. ABS/Spól-
vörn, cd., álf., leður, lúga, aksturstölva
ofl. Verð 4.990 þús. Tilboð 4.290 þús.
Bílahöllin s. 567 4949.

M. Benz A-160 Elegance 1/2001 5 gíra,
ek. 46 þús. ABS/Spólvörn, cd., álf.,
þjón.bók ofl. Verð 1.450 þús. Tilboð
1.250 þús. Bílahöllin s. 567 4949.

M. Benz C 200 Classic 6/1996 ssk., ek.
133 þús. ABS, álf., sumar- og vetrardekk
ofl. Verð 1.250 þús. Tilboð 1.090 þús.
Bílahöllin s. 567 4949.

Opel Vectra GL 1600 6/1997 5 gíra, ek.
89 þús. ABS, fjarst. samlæs., dr. kúla,
þjón.bók ofl. Verð 690 þús. Tilboð 530
þús. Bílahöllin s. 567 4949.

Opel Omega Turbo Diesel 5/2000 ssk.,
ek. 196 þús. ABS, álf., cd., góð þjón.bók
ofl. Verð 1.590 þús. Tilboð 990 þús.
Bílahöllin s. 567 4949.

VW Passat VR6 Syncro 1/1999 ssk., ek.
102 þús. ABS, 16” álf., cd., vindskeið,
topplúga, leður, ný tímareim ofl. Verð
1.690 þús. Bílahöllin s. 567 4949.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Opel Frontera 3.2 1995 ek 170.þ.km
SSK, 4X4, Glertopplúga, ofl Verð
690.000.- Upplýsingar í símum 866-
5354 og 820-3373

Bílasalan.is
Kleppsvegur 35 v/Sæbraut, 
Sími 8665354 og 8203373

www.bilasalan.is

Ford Focus STW High S, 6 2000, ek.
67.000, 1600cc. Cd, dráttarkúla ofl.
Góður og vel með farin bíll. Verð
990.000.

Peugeot 306 Simbio Station 1600,
6/1999, ekinn 85.000. ABS, fjarstýrðar
samlæsingar. Ásett verð 690.000. Til-
boð 450.000 !!!!!!

Dodge Ram 2500 Cummings TD 1997.
Ekinn 190.0000 km. Áhvílandi kr.
1.140.000. Mánaðarleg afb. kr. 44.000.
Upphækkaður, 4:56 drif, loftlæstur
framan og aftan, dæla fyrir vökvaspil,
loftkútur, drullutjakksfestingar ofl. sjá
lista hjá GBA, sjálfskiptur. Verð
1.990.000.

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
www.jrbilar.is

Subaru Forrester 4x4 1998, ssk., ek. 82
þ. km, vírnr., álfelgur. Verð 1080 þús.
Lán 850 þús.

Suzuki Baleno 1.6 Glx ssk., 5/2000, ek.
44 þ. km, aukadekk og felgur. Verð 950
þús. Lán 550 þús.

VW Golf 4motion stw 9/2001, 5 g., ek.
60 þ. km. Lán 950 þús. Verð 1450 þús.

BMW 318ia 1999, ssk., álfelgur, hvítur,
ek. 87 þ. km. Verð 1690 þús.

Litla bílasalan
Funahöfða 1, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Jaguar X-Type 4x4 , árg. 2002, ek. 111
þús. km. Sjálfsk., álfelgur, kastarar, leð-
ur, heilsársd. og fl. Verð 4150 þús. Ath
veðbandlaus.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Nýr ‘05 Dodge Ram 2500 Laramie,
5,9L Cummins, 4 dyra, með öllum
helsta búnaði. Litur að eigin vali. Okkar
verð: 4.270 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Toyota Landcruiser 90 VX 3.0 dísel 3/00
sjsk. Ekinn 142 þ. km. leður, spoiler.
Verð 2.790.000 kr. Hafið samband við
sölumenn okkar í síma 460 4300.

Toyota Hilux D/C 2.4 bensín 6/’93. Ek-
inn 191 þ. km. Ný 32” dekk, fjarstýrðar
samlæsingar, ný tímakeðja, mikið yfir-
farinn bíll. Verð 690.000 kr. Hafið sam-
band við sölumenn okkar í síma 460
4300.

Toyota Landcruiser 80 GX 4.2 dísel
6/’92, sjsk. Ekinn 293 þ. km. Verð
1.920.000 kr. Hafið samband við sölu-
menn okkar í síma 460 4300.

Toyota Previa 2.4 bensín 1/04 sjsk. Ek-
inn 17 þ. km, dráttarbeisli, filmur. Verð
2.950.000 kr. Hafið samband við sölu-
menn okkar í síma 460 4300.

Toyota Rav 4 2.0 4wd 01/’04 sjsk. Ekinn
12 þ. km, vindskeið, dráttarbeisli. Verð
2.620.000 kr. Hafið samband við sölu-
menn okkar í síma 460 4300.

Toyota Rav 4 2.0 4wd 11/02 bsk. Ekinn
44 þ. km. Sílsarör, sumar og vetrardekk.
Verð 2.280.000 kr. Hafið samband við
sölumenn okkar í síma 460 4300.

Toyota Rav 4 2.0 4wd 01/’02 sjsk. Ekinn
30 þ. km. Verð 1.990.000 kr. Hafið sam-
band við sölumenn okkar í síma 460
4300.

Subaru Forester W/G CS 4wd. 2.0,
11/’03, sjsk. Ekinn 52 þ. km. Verð
2.340.000 kr. Hafið samband við sölu-
menn okkar í síma 460 4300.

Nissan Patrol 2.8 disel 10/’99 bsk. Ek-
inn 129 þ. km. 38” breyttur, dráttarkúla,
leður og fleira. Verð 2.890.000 kr. Hafið
samband við sölumenn okkar í síma
460 4300.

MMC Outlander 4wd 2.4 bensín
04/’04, sjsk. Ekinn 25 þ. km. Leður, lúga
og dráttarbeisli. Verð 2.950.000 kr. Haf-
ið samband við sölumenn okkar í síma
460 4300.

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1, 600 Akureyri

Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18, laugar-

daga 13-16.

Fáum mikið úrval af glæsilegum húsbíl-
um næstu daga. Ekki missa af þeim.
Víkurverk Tangarhöfða 1, sími 567
2357.

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik

Sími: 567 2357
www.vikurverk.is

Útsala á bílum, þjófavörnum, filmum,
græjum ofl ofl.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Toyota Avensis sol árg. ‘99. Ek. 73 þ.
Ssk., leður, toppl., cd, krókur ofl. V.
1.180 þús. S. 899 1976.

Bílauppboð - Nýir & nýlegir jeppar,
fólksbílar - Frábær kaup - www.is-
landus.com

Impreza 2004 keyrð 10 þús. Breytt í
Englandi, 340hö. staðfest á dyno. Allar
uppl. á www.jakob.is/wrx og í síma 860
2213. Stgr. 3.1, ath. skipti á ódýrum bíl.

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.

Lyftari, Yale árg. 97. Með snúning. 1900
vst. Verð 800 þús. S. 899 3525.

Til sölu Toyota Camry station ‘89. Ssk.,
2000, ek. 205 þ. Nýjar bremsur að
framan, skoðaður 2005. S. 892 1133.

Daihatsu Charade 1,3 SG árg. ‘92. Mik-
ið endurnýjaður. Verð 100 þ. Uppl. í s.
617 6029.

Toyota Corolla árg. ‘90. Fæst á 95 þús.
Stendur fyrir utan Hólmgarð 7. S. 897
3599.

Toyota Touring: Góður bíll fæst fyrir lít-
ið, nýsk. ‘06, árg. ‘89. 4x4. 80 þ. kr.
Uppl. í síma 660 1705.

Nissan Sunny 1,6 SLX ‘91, ekinn 167
þús. CD, smurbók, góður bíll. Verð 130
þús. S. 691 9374.

M. Bens 280SE, árg. 1984, ekinn 186
þús. ssk., drk., 4ra dyra. Verð 190 þús.
stg. S. 696 1001.

Til sölu Benz 508D ‘77, vörubíll. Topp-
bíll. Verðhugmynd 250 þús. Uppl. í s.
849 5458.

Daihatsu Applause ‘90, sk. ‘06, ný vetr-
ardekk. verð 80 þús. Uppl. í s. 698
7600.

WV Golf ‘97 GL, 5 dyra, sk. ‘06. nýlag-
færður fyrir 200 þ. Verð 200 þ. S. 698
7600.

Opel Astra 3ja dyra, árg. ‘98, ek. 133 þ.
Tilboð 519 þús. eða skipti ód. Uppl. í s.
822 7591.

Kia Clarus GLX 2000, árg. ‘99, ek. 151
þ., sk. ‘06, þjónustu-& smurbók frá
upph. Ný tímareim, vatnsdæla &
naglad. V. 480 þ. S. 892 4305 e. kl. 18.

Pajero ‘91, v6, 33” breyttur, sk. ‘05,
beinsk. Verð 390 þús. Uppl. í síma 895
5577.

Ford Explorer XLT 4,0, árg. ‘92, leður,
rafm. í sætum og rúðum, ný dekk. Ek.
135 þús. Tilboðsverð 370 þús. Uppl. í
síma 822 3001.

VW Golf 1.4. 5 g., 5 dyra, grænn, ný
nagladekk, sumardekk, dráttarkúla, ek.
141.000 þús. Verð 280 þús. Góð kaup.
Uppl. í s. 898 9297, Maggi.

Opel Corsa ‘99, ekinn 108 þús. Verð
380 þús. Uppl. í s. 869 6096.

Til sölu vel með farinn Opel Astra
station árg. ‘97, nýskoðaður. Dráttar-
krókur. Verð 290 þús. Uppl. í s. 692
0022.

Yfirtaka á einkaleigu
6 manna KIA Carens, sjsk., skráður
01.2004. 2 ár eftir af leigusamningi, ca
32 þús á mán. Uppl. í síma 896 0753.

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Til sölu Mazda 323 1800 Dohc Turbo
4WD. Árgerð ‘91. Verðhugmynd 800
þúsund. Uppl. í síma 865 3729.

Ford Taurus árg. ‘96. Ek. 150 þ. Verð
590 þ. Skipti á jeppa, helst Cherokee
með 200 þús. milligjöf. Uppl í síma 896
2888.

Mazda RX7 Turbo til sölu. Nánari uppl. í
s. 660 7872 fyrir kl. 17.

Suzuki Vitara JLX 1600 ‘98, beinsk. Ek.
67 þ. Selst á 840 þús. Ahvílandi lán 635
þús. Ath. skipti á ódýrari. Davíð s. 898
6598.

Landrover Freelander ‘98, stigbretti,
varadekkshlíf, leðursæti og plast á hlið-
um. Verð 1.250 þús. Uppl. í s. 617
6449.

Til sölu Subaru Legacy árgerð 2000, ek-
inn 69 þús., álfelgur, litað gler, spoiler,
krókur, krómaðir speglar, viðar innrétt-
ing, leður, sjálskiptur. Flottur bíll. Verð
1570 þús. Athuga skipti ódýrari, helst
bein sala. S. 897 6669.

Volvo XC70 4x4 árg. ‘99, ek. 117 þús.
Leður, hraðast., innb. barnastóll. ofl.
Verð 1790 þús. Uppl. í s. 894 4401.

Skoda Oktavia ‘03. Fæst gegn yfirtöku
láns hjá TM. Rauður, filmur, CD, ný
sumar og nagladekk fylgja. Upplýsingar
í síma 699 3166.

Dodge Dakota QuadCab Sport 4x4 ár-
gerð 2000 til sölu. Nánari upplýsingar á
http://www.tauga.net/dakota eða í
síma 822 1824.

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

BMW 530 TDi 10/2001, ekinn 145 þús.
Rafm. í sætum, topplúga. Verð 3,2 millj.
S. 663 8928.

Defender árg. 2000 ek. 78 þús. ný 38”,
35” á álfelgjum fylgja ofl ofl. S. 863
9062.

Terracan 2002, ek. 82 þús., 33” breytt-
ur, beinsk. Verð 2.490 þús. Uppl. í síma
891 8207.

Suzuki Vitara JLX árg. ‘98, ek. 130 þús.,
upphækkaður, 33” dekk, dráttarkúla, ný
heilsársdekk, ásett verð 690 þús., tilboð
590 þús. Uppl. í s. 896 0920.

Kia Grand Sportage. Árg. 2002, ek. 36
þ. km. Skráður 5 manna, 5 dyra,
beinsk., 5 gíra. Verð 1.490 þús. Uppl. í s.
895 5577.

Musso ‘97. Ekinn 135 þús., mikið end-
urnýjaður m.a. vél, ný dekk, púst og fl.
V. 1.100 þús. Uppl. í s. 898 8525.

Musso árg. ‘97 til sölu. Áhvílandi lán.
Ekinn 200 þús. Vel með farinn. Verð
650 þús. Uppl. í s. 864 2343.

Til sölu Grand Cherokee Limited
5,7L.HEMI Árg. 2005. Ekinn 700 km.
Með flestum aukahlutum. Verð
5.490.000. Upplýsingar í síma 517
0220 og 693 0222

Toyota D/C 2.4 Bensín árg. ‘92. Breytt-
ur 38’’. Ekinn 205 þús. Topp bíll. V. 850
þús. S. 898 6230.

Pajero 12/’98 dísel ek. 97 þ. 33” breyt-
ing, sjálfskiptur, leður o.fl. V. 2450 þ.
Engin skipti. S. 824 6231 e. kl. 16.

Montero 12/’03 bensín ek. 9000 þ. Til-
boð aðeins 3,4 milljónir. S. 694 9343 e.
kl. 16.

Patrol 07/’04 ek. 9000, gullsans, 35”
dekk, leður, lúga, krókur, 7 manna. S.
824 6231 e. kl. 16.

MMC Pajero 3000 1996, bensín, 7
manna, sjálfskiptur, 1.090 þús. Sími
693 1193.

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

Nissan Pick Up ‘90, ekinn 167 þús. mil.
Verð 220 þús. S. 862 5477.

WW Caddy árg. ‘98. 1600cc. Ekinn 86 þ.
Verð 440 þ. Áhv. 390 þ. Uppl. í s. 899
3557.

Peugoet Partner árg. ‘99. Diesel, Ekinn
58 þ. Verð 620 þ. S. 899 3525.

Til sölu Iveco, Daily Turbo árg. ‘92. Ekinn
218 þ. M/sturtum til 3ja átta. Verð til-
boð. Uppl. í s. 899 3557.

Kawasaki KLX300. Toppgræja! Árg. ‘00.
Útlit: Sem nýtt. Fæst á 350 þ. Uppl. í s.
660 4031, Sverrir.

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

Arctic Cat Pantera fínn ferðasleði á frer-
ann, ekinn 2.600 km. Tilboð 750.000
(listaverð 890.000). Uppl. í s. 895 0922.

Til sölu Arctic Cat F7 Sno Pro 2004. Ek-
inn ca 800 mílur. Er á Ca Pro skíðum.
Fallegur sleði. Áhv. lán. Verð. 1.050.000.
Uppl. í síma 893 7917.

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

SEAT vinnuvélasæti.
Eigum til sæti í jeppa, vörubíla, vinnu-
vélar, dráttarvélar og lyftara. Vélaborg
Krókhálsi 5F Reykjavík(gengið inn frá
Járnhálsi). Sími 414 8600 og Draupnis-
götu 1, Akureyri. Sími 464 8600.

Skel 26 til sölu. Grásleppuleyfi og út-
hald fylgir. Ca 300 net. Verð 1.500 þús.
Uppl. í s. 893 4103.

Til sölu skemmtibátur af gerðinni
Cleopatra 21, báturinn er í fínu standi
og með 130 hp vél. Uppl. í síma 862
4613.

Nettilboð www.bataland.is Bátaland
ehf., Óseyrarbraut 2, Hafnarfirði. S. 565
2680.

Til sölu grásleppubátur með úthaldi.
Uppl. í s. 867 9688.

Subaru Forester 07/’99 ek. 88 þús. km.
Sjálfskiptur, sumar og vetrardekk, ál og
stálfelgur. Einn eigandi. Uppl. í s. 696
0590.

15” Toyota álfelgur með Bridgestone
dekkjum. 5 bolta 9 mánaða gamlar
65.000 kr. S. 696 4093.

Til sölu 4 ný vel negld 33” vetra dekk.
Óska einnig eftir 4 felgum fyrir 33”
dekk. Uppl. í síma 867 0530.

4 stk. dekk 285/75 16” á álf. á 20 þ. 4
stk. 38” Superswamper dekk á 30 þ. 4
stk. 14” á Primeru felgum á 10 þ. 4 stk.
13” á Lancer og Charade felgum á 8 þ.
4 stk. 15” á Opel Vectra felgum með
koppum á 8 þ. S. 896 8568.

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.

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. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

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

Hedd, skemmuvegi 16. Eigum varahluti
í MMC Lancer, Colt, Galant, Pajero, L-
300 ‘89-’00. Subaru ‘90-’94. Nissan ‘91-
’95. Golf, Polo ‘91-’00 og fl. S. 557 7551.

Er að rífa Yaris árg. ‘99 - ‘05, á flest allt
til. Uppl. í síma 691 4441.

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.

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

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

Skrifstofuhúsgögn til sölu vegna flutn-
ings. Seria-Nett skrifborð, hillur, stólar
og fundarborð með kirsuberjaspón frá
Á. Guðmundssyni. Glæsileg húsgögn á
frábæru verði. Upplýsingar í síma 864
4545 eða 460 5052.

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Aukahlutir í bíla

Bílaþjónusta

Bátar

Vinnuvélar

Vélsleðar

Mótorhjól

Vörubílar

Sendibílar

Pallbílar

Jeppar

2 milljónir +

1-2 milljónir

TIL SÖLU
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Peningaskápur til sölu. Uppl. í síma 554
0667.

Lítil eldhúsinnrétting til sölu með vaski
og blöndunartækjum, L-laga. Einnig 2
stk. af baðherbergisvöskum m. blönd-
unartækjum. S. 586 1694 & 698 2608.

Leðursófasett til sölu 3.2.1. Fínt sett.
Kostaði nýtt 220 þús. en selst á 30 þús.
Uppl. í s. 897 9728.

Íssk. 142 cm m/sér frysti á 10 þ. 120 cm
og 85 cm 8 þ. Eldavél á 5 þ. Bílageisla-
spilari á 8 þ. Barnakerra á 3 þ. Þríhjól á
3 þ. Stórir alvöruvindhanar. Einnig vara-
hlutir í ýmsa bíla. S. 896 8568.

5 vel með farin skrifborð og Konica
7020 ljósritunarvél til sölu. Uppl. í síma
561 8011 kl. 9-13.30 mán.-fös.

Til sölu stór amerískur GE ísskápur
m/klakavél og frysti, vel farinn. Verð 90
þús. Uppl. í s. 861 7266.

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.

Comet háþrýstidælur
Comet háþrýstidælur, margar gerðir,
verð frá kr. 9.950. Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk. Sími
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Akur-
eyri, sími 464 8600. Skoðið einnig úr-
valið á velaborg.is

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.

Lazy boy stóll óskast. Biluð þvottavél til
sölu fyrir lítið. 1200/5kg. Uppl. í s. 662
4285.

Til leigu æfingaaðstaða fyrir hljómsveit-
ir á Höfðanum. 1 herbergi laust. Uppl. í
s. 893 9678.

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.

Láttu okkur sjá um þig-
Áratuga reynsla.

BMS-Tölvulausnir hefur að bjóða öflugt
tölvuverkstæði og býður úrvals þjón-
ustu á góðu verði. Sækjum og sendum
innan höfuðborgarsvæðisins
www.bms.is Sími 565 7080.

STEINULL
Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

TIL SÖLU STEYPUMÓT. 240m2 Doka
Framax með öllum fylgihlutum, öll yfir-
farin og með nýjum krossvið. Mjög hag-
stætt verð. Mót ehf. 544 4490 /696
4490

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

Full búð af nýjum vörum. Gott verð. H-
Gallerí Grænatúni 1 kóp. S. 554 5800.

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.

Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til trjá-
klippinga. Felli tré og klippi runna.
Jónas Freyr Harðarsson, Garðyrkjufræð-
ingur. S. 697 8588.

Bókhald-skattframtöl-stofnun hlutafé-
laga KJARNI ehf sími 561 1212 GSM
891 7349.

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

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

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

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

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.

Þarftu að láta skipta um glugga/gler,
leggja/slípa parket/, setja upp innrétt-
ingar/hurðar. Sími 896 9819. Parket og
Smíðar www.parketogsmidar.is

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

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

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.

Uppsetning og viðhald á netkerfum og
tölvum. Þekking og reynsla. T&G S. 696
3436, www.togg.biz

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

Flottar neglur.
Gott verð. Opið 10-18. Tímapantanir í S.
511 1552. Hágreiðslust. Supernova.

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

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

Alspá 908-6440
Draumar, skyggni. Fyrirb. Fyrri líf. Finn
týnda muni. 10-22. Y.Carlsson.

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Spái í spil og bolla, ræð drauma, gef
góð ráð. Tek fólk heim. Engar tímatak-
markanir. S. 891 8727, Stella.

Spádómar og huglæg hjálp alla daga
hjá Daddý í s. 846 6364. Alltaf þegar
þér hentar.

Spásíminn 908-2008. Er opið alla virka
daga frá kl 19-23. Draumar, tarrot.

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

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

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

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum. Vönduð vinna. Sími 896
9676.

Betri heilsa og frábær líðan. Herbalife.
Ásdís, 845 2028.

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

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

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

Ég;-12 kg/ 8 vikur. Þú;??? Allt er hægt
með Herbalife!! Sigurborg, s. 865 8607.

Nudd getur hjálpað þér með verki í lík-
amanum! V. 2900 kr. klst. Hamraborg
20A & Hvassaleiti 35. S. 564 6969.

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

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

Chesterfiled leðursófasett, dökkgrænt.
3ja sæta sófi + 2 stakir, eins og nýtt.
Verð 150 þús. S. 663 0074.

10 borðstofustólar til sölu. Verð 25 þús.
Uppl. í síma 661 6331.

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

Nýjar vörur frá Diesel og Ticket to hea-
ven. 50-70% afsláttur að völdum vör-
um. Róbert Bangsi ...og unglingarnir
Hlíðasmára 12, Hverafold 1-3. Sími 555
6688.

Til sölu ( allt 2ja ára gamalt) lítur út
næstum sem nýtt. Askepot Babysam
barnarúm með dýnu+himnastöng. v.
12 þús. nýtt 24 þús., Inglesina Italskur
kerruvagn með regnslá. V. 18 þús.,
babysam göngugrind-blá með leikf. V. 3
þús. ný 5.990 þús. S. 692 5190.

Barnavörur

Fatnaður

Antík

Húsgögn

Ökukennsla

Snyrting

Konudagur, dagur kon-
unnar í lífi þínu

Veittu ást, veittu gleði, veittu heilsu.
Góð tilboð!

Sjúkranuddstofan s. 588 1404.

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Almenn rennismíði
Viðgerðir/viðhald. Áralöng reynsla,

vönduð vinnubrögð.
Renniverk ehf, Súðarvogi 9 Sími

869-1933 & 563-2563

Viðgerðir

Trésmíði

Rafvirkjun

Spádómar

Snyrting

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

FAGBÓK ehf.
Bókhaldsstofa.

- Bókhald/Ársreikningar - Skatt-
framtöl fyrir lögaðila/einstaklinga -

Stofnun félaga - Vsk.uppgjör -
Launaútreikning ofl.

Persónuleg þjónusta á góðu
verði. Þverholti 3, 270 Mosfells-

bæ, sími 566 5050. GSM 894
5050, 894 5055.

Bókhald

Garðaþjónusta
Heimili - Fyrirtæki

Trjá og runna klippingar

Heimilisgarðar
Skúli, s. 822 0528.

Garðyrkja

Hreingerningar

www.pen.is

Verslun

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

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

Til sölu Rottweiler hvolpar. Verð 200
þús. Uppl. í síma 893 6870.

Til sölu 5 mánaða Doperman hvolpur,
hreinræktaður og ættbókafærður. Uppl.
í s. 869 7427 & 866 0812.

www.sportvorugerdin.is

Hestaklippur
Hestamenn nú er rétti tíminn til að raka
undan faxi. Eigum hágæða LISTER raf-
magnsklippur með hleðslurafhlöðu og
220 voltra. Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Reykjavík,
sími 414 8600, Draupnisgötu 1, 603
Akureyri, sími 464 860

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

Sumarhús á Spáni. Höfum úrval af góð-
um íbúðum til leigu/sölu á Alicante
svæðinu. Uppl. s. 5671596-6947196
e.mail.gumsig@terra.es

Til leigu stúdíóíbúð á svæði 200 á ró-
legum stað, sérinngangur. Eingöngu
mjög reglusamt fólk kemur til greina.
Uppl. í s. 847 7596 frá. hád.

Til leigu herb. á svæði 109 með aðgang
að snyrtingu og sturtu. Uppl. í s. 867
8515.

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

Íbúðarhúsnæði óskast með bílskúr í
Reykjavík eða í kring. Uppl. á hafnars-
tal@simnet.is eða í s. 893 6870.

Reglusamur 27 ára karlmaður óskar eft-
ir 2ja-3ja herb. íbúð til leigu á Reykja-
víkursvæðinu. Uppl. í síma 865 9821.

Einstæð móðir með ungabarn 7 mán.
óskar eftir að leigja stúdíó/2ja herb.
íbúð með baðkeri á baðherb. í Rvk. eða
Kópavogi. Góðri umgengni og reglu-
semi heitið. reyklaus. Uppl. í s. 820
7504.

Atvinnueign.is Þarftu að leigja eða taka
á leigu atvinnuhúsnæði? Skráðu þig þá
á leigulista Atvinnueignar þér að kostn-
aðar lausu. www.atvinnueign.is s:568-
6600

Atvinnuhúsnæði til leigu. Hólmaslóð:
Nýstandsett 205 fm. Fyrir verslun eða
þjónustu. Rafdrifin innkeyrsluhurð á
lager. Verslunargluggi út að götu. Einnig
35 og 75 fm skrifstofur/vinnustofur á 2.
Hæð. Við sund: 120 fm á jarðhæð með
innkeyrsludyrum og 45 fm vinnustofa á
2. hæð. Sími 894 1022 og 553 9820

Við sund ca 90 fm verslunar/þjónustu-
húsnæði einnig 120 fm lagerhúsnæði
með innkeyrsludyrum. Sími 894 1022.

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

Fákafen
Til leigu 300 fm lager- og geymsluhús-
næði í kjallara í Fákafeni. Eignin er eitt
rými með stórum innkeyrsludyrum.
Mjög gott húsnæði með góðri lofthæð.
Upplýsingar í síma 824 0220.

Meðleigjandi óskast. Athygli ehf. óskar
eftir að komast í samband við aðila
sem vill leigja skrifstofuherbergi með
blaðamanni í lausamennsku. Upplýs-
ingar veitir Valþór í síma 894 7252 og
515 5200.

Til leigu 150 fm endabil góðar inn-
keyrsludyr og upphitað bílaplan. Uppl. í
s. 691 1603.

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

Stúdíóíbúð til leigu í eina nótt eða fl.
Með öllum húsb. Sérinngangur. Sími
822 1941.

Viltu aukatekjur 25 þús+? og vinna
með góðu fólki? Hafðu þá samband.
Fanney s. 698-7204.

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

Papinos pizza óskar eftir röskum starfs-
kröftum. Umsóknareyðublöð liggja fyrir
á Papinos Pizzu Núpalind 1, eft. kl. 16.

Aukavinna uppgrip
Við getum bætt við okkur fólki í síma-
sölu 2-5 kvöld í viku. Skemmtilegur
vinnustaður, góðir tekjumöguleikar.
Uppl. í síma 511 4501. Ístal ehf.

Vantar mann í vinnu á dekkjaverkstæði.
Vaka ehf. Uppl. í s. 696 8253.

Verktakafyrirtæki á Reykjavíkursvæðinu
vill ráða flokkstjóra og verka-
mann/meiraprófsbílstjóra í jarðvinnu-
framkvæmdir. Uppl. í s. 892 0989.

Hagkaup Skeifan
Óskar eftir að ráða starfsmann í tölvu-
umsjón. Starfið fellst í að sjá um allar
verðbreytingar, skiltagerð, auk alla al-
menna tölvuvinnslu sem lítur að pönt-
unum, skráningum o.s.frv. fyrir verslun-
ina. Ef þú hefur áhuga á tölvum, þekk-
ingu og reynslu af vinnslu í Word Excel
og Navision þá er um að gera að hafa
samband við Jón Karlsson, verslunar-
stjóra í síma 563-5000 eða í gegnum
tölvupóst jonk@hagkaup.is

Viltu vera sjálfstæður sendibílstjóri?
Vegna mikillar vinnu getum við bætt við
nokkrum sendibílum. Greiðabílar 3x67.
Uppl. í s. 567 6767.

Óska eftir barnapíu 1-2 tíma síðdegis
mánudag til föstudags. Helst í Laugar-
neshverfinu (105.) Uppl. í síma 863
2874 & 551 0047, Ásta.

Beitningamenn
Vanir menn óskast í beitningu í Hfj. Að-
eins vanir koma til greina. Uppl. í s. 554
5170 & 695 2749.

Skipstjóra vantar á 25 tonna netabát
sem er gerður út frá Þorlákshöfn. Upp-
lýsingar í síma 892 3031.

Veitingahús
Starfskraftur óskast í ca 85% vinnu. 10
dagar frá 7-14 og 10 dagar frá 12-19.
Uppl. í s. 843 9950.

Pravda
Pravda auglýsir eftir vönum barþjónum
til starfa hjá okkur. Uppl. á staðnum
milli kl. 17 og 19.

Nýr veitingastaður í miðborginni óskar
eftir að ráða ófaglærðan kokk m.
reynslu. Verður að geta unnið sjálfstætt.
Einnig óskast vant fólk í sal í fullt starf
og hlutastarf. Uppl. í síma 861 7222.

Lettnesk kona óskar eftir vinnu frá kl. 9-
17. Er með reynslu af efnalaug, þvotta-
húsi og veitingastöðum. Uppl. í s. 820
7504.

Silfurgrár Nokia 6230
Læstur erlendu símafélagi ( ONE) tap-
aðist á Rex 4. feb. Skilvís finnandi hafi
sb. við Sigrúnu í síma 866 9376.

Makaleit.is
Fagleg leit. Tryggir árangur. Frí innskrán-
ing.

Einkamál

Tapað - Fundið

Atvinna óskast

Trésmiðir
Óskum eftir að ráða trésmiði eða
starfsmönnum vönum trésmíðum

srax. Einnig vantar menn vana
vinnu á trésmíðaverkstæði.

Uppl. í síma 553 3322 & 699
5487.

Óskum eftir starfsfólki á
dag- og kvöldvaktir

Við hjá Skúlason leitum að fólki á
öllum aldri við símsvörun og út-

hringingar í fjölbreytt og skemmti-
leg verkefni í gangi. Dag- og kvöld-
vaktir í boði. Almenn tölvukunnátta
æskileg. Ef þú talar eitthvað Norð-
urlandamál er það kostur. Hafðu

samband í síma 575 1500 og
leggðu inn umsókn.

Skúlason ehf, Laugavegi 26, s.
575 1500, www.skulason.is

Halló Viltu vera þinn eigin
herra?

Óska eftir söluráðgjöfum um land
allt til að selja Volare. Lítill stofn-

kostnaður auðvelt að byrja, enginn
lager.

Alma Axfjörð sjálfst. söluráð-
gjafi og hópstjóri Volare s. 863

7535 volare@centrum.is
www.volares.tk www.aloegel.tk

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ferð fyrir fjölskyldur
“Siglt um Saltið” Litlir hópar - lif-

andi ferðir.
Ferðaskrifstofan Ísafold, s. 544

8866. www.isafoldtravel.is

Ferðalög

Dýrahald
Nýsköpunarsjóður námsmanna 
auglýsir eftir styrkumsóknum 

fyrir sumarið 2005
Nýsköpunarsjóður námsmanna var stofnaður til þess

að útvega áhugasömum nemendum sumarvinnu 
við krefjandi rannsóknarefni

Umsóknarfrestur rennur út 10. mars næstkomandi

Sækja skal um styrk á heimasíðu sjóðsins www.nsn.is þar
sem allar frekari upplýsingar er að finna.

Nýsköpunarsjóður námsmanna. 
Veffang: www.nsn.is • Netfang: nyskopun@hi.is.

Sími: 570088. Bréfsími: 5700890.

Skeifan 19 • 108 Reykjavík • Sími 533 1060 
• Fax 533 1069 • www.xhus.is • xhus@xhus.is

Jón Magnússon Hrl. lögg. fasteignasali

GRAFARVOGUR
Er með fólk á skrá sem vantar 4ra herbergja íbúð í
Grafarvogi. Íbúðinni má fylgja bílskúr. Sér inngangur
er skilyrði. Verð allt að 27 millj. Afhendingartími er
samkomulag. Frekari upplýsingar gefur Valdimar

Tryggvason á skrifstofu 533-1060 eða gsm 
897-9929. Kem samdægurs og verðmet íbúðina 

þér að kostnaðalausu.

Rekstraraðili 
að golfskála óskast

Golfklúbbur Selfoss óskar eftir áhugasömum aðilum
til að taka að sér rekstur golfskála vallarins.

Á Selfossi er rekinn einn af betri 9 holu golfvöllum landsins í fögru
umhverfi á bökkum Ölfusár. Um 5000 manns sækja völlinn á sumri

hverju og töluverð aðsókn er að vellinum frá starfsmannahópum
og öðrum slíkum hópum sem gjarnan sameina golf og veitingar í
einum pakka. Skálinn tekur um 80 manns í sæti og er ágætlega

búinn tækjum. Auk þess að sinna gestum vallarins er skálinn
leigður út fyrir veislur og ýmis tækifæri.

Áhugasamir hafi samband við Grím 
í síma 897 5940 milli kl. 16-18 eða sendi tölvupóst

á netfangið gos@heima.is.

Golfklúbbur Selfoss

Karlmaður óskast
til starfa í Egilshöllina.

Erum að leita að karlmanni til að sinna baðvörslu,
þrifum og öðrum tilfallandi verkefnum í Egilshöllinni.
Um er að ræða vaktavinnu og vinnutími eftir nánara

samkomulagi. Upplýsingar gefur Jóhann í síma 
899 6360 og johann@egilshollin.is.

Bankastræti 10 + Sími 562 23 62 + info@exit.is + www.exit.is

Til þess að ná góðum tökum á tungumáli er nauðsynlegt að dveljast í því landi
þar sem tungumálið er talað. Stúdentaferðir eru í samstarfi við málaskóla um

allan heim og bjóða þeir nám jafnt fyrir byrjendur sem lengra komna.

Málaskólar eru fyrir fólk á öllum aldri. Sérstök námskeið í boði fyrir 13 - 16 ára.

Færð þú MasterCard
Ferðaávísun?

ATVINNA

FASTEIGNIR
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Hlí›asmára 15 • Sími 535 2100

Aldrei fleiri 
áfangastaðir!

Netverðdæmi

Verð frá 47.066 kr.*

Costa del Sol

57.438 kr. ef 2 ferðast saman.
á Santa Clara í 7 nætur.

*á mann m.v. að 2 fullorðnir 
og 2 börn, 2ja-11 ára, ferðist saman.
Innifalið: Flug, gisting, 10.000 kr. 
bókunarafsláttur og flugvallarskattar.

á Skala í 7 nætur.

á Elimar í 7 nætur.

á Halley í 7 nætur.

Verð frá 49.400 kr.*

Krít

60.100 kr. ef 2 ferðast saman.

Verð frá 39.500 kr.*

Portúgal

54.200 kr. ef 2 ferðast saman.

Verð frá 38.730 kr.*

Mallorca

47.730 kr. ef 2 ferðast saman.

Verð frá 34.230 kr.*

Benidorm

46.300 kr. ef 2 ferðast saman.

Sumar
Plús  2005

Nýr formaður skipaður í rann-
sóknarnefnd umferðarslysa
Ásdís J. Rafnar hæstaréttarlög-
maður hefur verið skipuð formað-
ur rannsóknarnefndar umferðar-
slysa. Nefndin var stofnuð árið
1996, en hún er sjálfstætt starfandi
og óháð öðrum aðilum. Fráfarandi
formaður nefndarinnar er Símon
Sigvaldason héraðsdómari.

„Hlutverk nefndarinnar er að
auka þekkingu og skilning á orsök-
um umferðarslysa. Nefndinni er
ætlað að rannsaka umferðarslys og
leggja fram tillögur til úrbóta, sem
byggjast á niðurstöðum rannsókn-
anna,“ segir í tilkynningu sam-
gönguráðuneytisins. „Nefndin
ákveður hvaða flokkar slysa skuli
rannsakaðir, t.d. banaslys í umferð-
inni eða vissir flokkar alvarlegra

umferðarslysa. Rannsakaðir eru
þeir þættir er urðu til þess að slys-
ið varð, og eru þeir flokkaðir eftir
því hvort þeir tengjast vegfarend-
um, ökutækjum eða vegi og um-
hverfi hans.“ Nefndinni er svo ætl-
að, á grundvelli rannsókna sinna,
að leggja fram tillögur um ráðstaf-
anir til að koma í veg fyrir sam-
bærileg slys eða draga úr afleið-
ingum þeirra.

Auk Ásdísar eiga sæti í rann-
sóknarnefnd umferðarslysa Jón
Baldursson yfirlæknir slysa- og
bráðamóttöku Landsspítala – há-
skólasjúkrahúss og Inga Her-
steinsdóttir verkfræðingur hjá VSI
– Öryggishönnun og ráðgjöf. Fram-
kvæmdastjóri nefndarinnar er

Ágúst Mogensen félagsfræðingur,
en einnig eru svo til ráðgjafar
Eiríkur Hreinn Helgason yfirlög-
regluþjónn hjá Lögregluskóla rík-

isins, Lárus Sveinsson bíltæknir
hjá Umferðarstofu og dr. Haraldur
Sigþórsson umferðarverkfræðing-
ur hjá Línuhönnun. ■

VEFUR RANNSÓKNARNEFNDAR UMFERÐARSLYSA Upplýsingar um rannsóknar-
nefnd umferðarslysa og hverjir skipa hana eru að finna á slóðinni www.rnu.is.
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LÚÐURINN / ÍSLENSKU AUGLÝSINGAVERÐLAUNIN

Verðlaunaafhendingin fer fram á Íslenska
markaðsdeginum föstudaginn 25. febrúar
í Háskólabíói kl. 17.00.
Fyrr um daginn er haldin ráðstefna þar sem
fengnir eru hæfir fyrirlesarar, innlendir og er-
lendir, til að koma og miðla þekkingu sinni til
ráðstefnugesta. Yfirskrift ráðstefnunnar í ár er
Skipulagður árangur! – markvissari mark-
aðssetning skilar betri niðurstöðu. Fyrirles-
arar eru Peter Van Stolk, stofnandi og for-
stjóri Jones Soda Co., George Bryant frá
stærstu auglýsingastofu Bretlands, AMV-
BBDO, Halldór Harðarson, markaðsstjóri
Icelandair í Skandinavíu, Guðbjörg Edda Egg-
ertsdóttir frá Actavis, Kristbjörg Edda Jó-
hannsdóttir og Edda Heiðrún Geirsdóttir frá
Össuri

ÍMARK var stofnað árið 1986 og er félagsskapur einstaklinga sem hafa áhuga á og/eða starfa við markaðsmál. Tilgangur félagsins er m.a. að auka veg og virðingu markaðsmála hérlendis og
stuðla að auknum skilningi á mikilvægi þeirra. Almenn félagsstarfsemi ÍMARK er af ýmsum toga. Að öllu jöfnu eru haldnir mánaðarlegir fræðslu- og kynningarfundir um markaðstengd efni sem
eru í brennidepli í þjóðfélaginu. Keppst er við að fá hæfustu fyrirlesara til að koma og miðla þekkingu sinni til félagsmanna.

ÍMARK, félag íslensks markaðsfólks, í sam-
ráði við Samband íslenskra auglýsinga-
stofa (SÍA), efnir nú í nítjánda sinn til auglýs-
ingasamkeppni, sem nú heitir Lúðurinn, ís-
lensku auglýsingaverðlaunin. Samkeppnin
er opin öllum þeim sem stunda gerð og/eða
dreifingu auglýsinga. Yfir 400 auglýsingar
bárust í keppnina þetta árið og það var síðan
hlutverk 15 manna dómnefndar að velja þær
bestu. Keppt er í 12 flokkum og dómnefnd er
skipuð 15 aðilum, fimm frá ÍMARK, fimm frá
SÍA, þremur frá FÍT, einum frá Orðspori, félagi
textagerðarmanna, og einum aðila frá Félagi
kvikmyndagerðarmanna. Atkvæðagreiðsla
dómnefndar er leynileg, þannig að dóm-
nefndin veit ekki fyrr en við verðlaunaafhend-
inguna 25. febrúar hver úrslitin eru.

Lúðurinn, íslensku auglýsingaverð-
launin, veita bestu auglýsingunum
sem gerðar eru á Íslandi viðurkenn-
ingu. Góðar auglýsingar grípa okkur,
þær fanga athygli okkar og senda okk-
ur skilaboð á þann hátt að við hríf-
umst af. Kannski hlæjum við, kannski
grátum við, kannski opnast augu okk-
ar fyrir einhverju nýju. Þær eru aldrei
hlutlausar, aldrei litlaus meðal-
mennska, skapandi auglýsingar hafa
mikil áhrif. Rannsóknir hafa sýnt að
skapandi auglýsingar hafa meiri áhrif á
okkur en þær sem eru venjulegar. Tak-
markið með Lúðrinum er að verð-
launa þær auglýsingar sem skara fram
úr á Íslandi.

Þjóðin getur einnig
valið „bestu aug-
lýsinguna“ úr sex
flokkum á vísi.is.
Hver þátttakandi
velur eina auglýs-
ingu úr flokkunum
sex og síðan er
besta auglýsingin af
þeim valin. Sú aug-
lýsingin sem hlýtur
flest atkvæði hjá
þjóðinni fær sérstök
verðlaun á hátíð-
inni, sem 365 -
prentmiðlar veita. 

ÞEIR SEM GEFA VERÐLAUN ERU

SJÓNVARPSAUGLÝSINGAR: Stöð 2
ÚTVARPSAUGLÝSINGAR: Bylgjan
DAGBLAÐAAUGLÝSINGAR: Morgunblaðið
TÍMARITAAUGLÝSINGAR: Fróði
VÖRU- OG FIRMAMERKI: Margt smátt
UMHVERFISGRAFÍK: Frank og Jói
VEGGSPJÖLD: AFA JCDecaux
MARKPÓSTUR: Íslandspóstur
OPINN FLOKKUR: Tanni
AUGLÝSINGAHERFERÐIR: Skjár 1
ALMANNAHEILLAAUGLÝSINGAR: Actavis

DAGBLAÐAAUGLÝSINGAR

TITILL: Cheerios
AUGLÝSANDI: Nathan & Olsen hf
FRAMLEIÐANDI: Íslenska auglýsinga-
stofan

TITILL: Grindavík
AUGLÝSANDI: 66˚ Norður
FRAMLEIÐANDI: Jónsson & Lemacks

TITILL: Leifsstöð, powerful 
AUGLÝSANDI: Landsbankinn
FRAMLEIÐANDI: Íslenska auglýsinga-
stofan

TITILL: Merki úr mörgum hlutum
Þjóðminjasafnsins
AUGLÝSANDI: Þjóðminjasafn Íslands
FRAMLEIÐANDI: Fíton

TITILL: Resistance
AUGLÝSANDI: KSÍ-kvennalandsliðið
FRAMLEIÐANDI: Gott fólk McCann

VEGGSPJÖLD

TITILL: Hlussan á Hlemmi
AUGLÝSANDI: Síminn
FRAMLEIÐANDI: Sveppi, Pétur og
Auddi í 70 mínútum

TITILL: Rússi
AUGLÝSANDI: 66˚ Norður
FRAMLEIÐANDI: Jónsson & Lemacks

TITILL: Sven Göran 1
AUGLÝSANDI: Íslenskar getraunir 
FRAMLEIÐANDI: ENNEMM

TITILL: Sven Göran 2
AUGLÝSANDI: Íslenskar getraunir
FRAMLEIÐANDI: ENNEMM

TITILL: Vinir „frænkan“
AUGLÝSANDI: Og Vodafone
FRAMLEIÐANDI: Íslenska auglýsinga-
stofan – Pegasus

ÚTVARPSAUGLÝSINGAR

TITILL: Clinton á Bæjarins beztu
AUGLÝSANDI: SS
FRAMLEIÐANDI: Fíton

TITILL: Hvalfjörður
AUGLÝSANDI: 66˚ Norður
FRAMLEIÐANDI: Jónsson & Lemacks

TITILL: Pökkum þeim saman!
AUGLÝSANDI: Essó
FRAMLEIÐANDI: Fíton

TITILL: Resistance
AUGLÝSANDI: KSÍ-kvennalandsliðið
FRAMLEIÐANDI: Gott fólk McCann

TITILL: Valþjófsstaðarhurðin
AUGLÝSANDI: Þjóðminjasafn Íslands
FRAMLEIÐANDI: Fíton

TITILL: Áhrifarík samsetning
AUGLÝSANDI: Actavis
FRAMLEIÐANDI: Hvíta húsið 

TITILL: Gefðu gjöf sem vex 
AUGLÝSANDI: Íslandsbanki
FRAMLEIÐANDI:Fíton

TITILL: Hálffullt – hálftómt – Paxetín
AUGLÝSANDI: Actavis
FRAMLEIÐANDI: Hvíta húsið

TITILL: Ísafjarðardjúp
AUGLÝSANDI: 66˚ Norður 
FRAMLEIÐANDI: Jónsson & Lemacks

TITILL: Mýrin
AUGLÝSANDI: 66˚ Norður 
FRAMLEIÐANDI: Jónsson & Lemacks

TÍMARITAAUGLÝSINGAR
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TITILL: Dánarfregnir og jarðarfarir
AUGLÝSANDI: Umferðarstofa og 
Vínbúðirnar
FRAMLEIÐANDI: Hvíta húsið og 
Upptekið

TITILL: Halló! – Virðingarátak VR
AUGLÝSANDI: VR Auglýsandi: 
FRAMLEIÐANDI: Fíton – Basecamp

TITILL: Hægðu á þér
AUGLÝSANDI: Umferðarstofa
FRAMLEIÐANDI: Hvíta húsið og Spark

TITILL: 30 – sjónvarp
AUGLÝSANDI: Umferðarstofa
FRAMLEIÐANDI: Íslenska auglýsinga-
stofan – Saga film

TITILL: 50+ Sjónvarpsauglýsing
AUGLÝSANDI: VR
FRAMLEIÐANDI: Fíton – Basecamp

TITILL: Blóm og kransar afþakkaðir 
AUGLÝSANDI: Umferðarstofa
FRAMLEIÐANDI: Hvíta húsið

TITILL: Hjálparvana, Svartnætti og
Vonleysi
AUGLÝSANDI: Landlæknisembættið
FRAMLEIÐANDI: Fíton

TITILL: Hægðu á þér
AUGLÝSANDI: Umferðarstofa
FRAMLEIÐANDI: Hvíta húsið 

TITILL: Kynferðislegt ofbeldi #1
AUGLÝSANDI: Blátt áfram/UMFÍ 
FRAMLEIÐANDI: Íslenska
auglýsingastofan

TITILL: Það vantar einn í hópinn
AUGLÝSANDI: VÍS
FRAMLEIÐANDI: Fíton

TITILL: Boð í veiðiferð
AUGLÝSANDI: Landsbankinn
FRAMLEIÐANDI: Íslenska auglýsinga-
stofan

TITILL: Miði á US Masters
AUGLÝSANDI: Sýn
FRAMLEIÐANDI: Gott fólk McCann/
Íslenska útvarpsfélagið

TITILL: La Resistance
AUGLÝSANDI: KSÍ - kvennalandsliðið
FRAMLEIÐANDI: Gott fólk McCann

TITILL: Sparísoðið
AUGLÝSANDI: Spar Bæjarlind
FRAMLEIÐANDI: Hausverk
auglýsingastofa

TITILL: SPRON Platinum þjónusta
AUGLÝSANDI: SPRON fyrirtækjasvið
FRAMLEIÐANDI: Hér&Nú
Markaðssamskipti

TITILL: Fljótandi ljóð
AUGLÝSANDI: Edda miðlun 
FRAMLEIÐANDI: Hvíta húsið

TITILL: Klósettsögur
AUGLÝSANDI: Edda miðlun 
FRAMLEIÐANDI: Hvíta húsið

TITILL: Prestur
AUGLÝSANDI: Visa Ísland  
FRAMLEIÐANDI: Gott fólk McCann

TITILL: Reykjavík
AUGLÝSANDI: Rocks 2006 ehf. 
FRAMLEIÐANDI: Gott fólk McCann

TITILL: Skjá grafík og stiklur
AUGLÝSANDI: Skjár 1 
FRAMLEIÐANDI: Fíton

TITILL: EGO stöðvarnar
AUGLÝSANDI: Egó
FRAMLEIÐANDI: Fíton

TITILL: Góða ferð
AUGLÝSANDI: Jökulsárlón
FRAMLEIÐANDI: Hvíta húsið

TITILL: Ísafjarðardjúp/skilti
AUGLÝSANDI: 66˚ Norður
FRAMLEIÐANDI: Jónsson & Lemacks

TITILL: Leifsstöð, very old
AUGLÝSANDI: Landsbankinn
FRAMLEIÐANDI: Íslenska auglýsinga-
stofan

TITILL: Nýjar verslanir Símans
AUGLÝSANDI: Síminn
FRAMLEIÐANDI: ENNEMM / 
Gláma-Kím

TITILL: Avensis „Palli“ 
AUGLÝSANDI: Toyota 
FRAMLEIÐANDI: Íslenska auglýsinga-
stofan – Saga Film

TITILL: Kollekt *888* – lækur 
AUGLÝSANDI: Síminn
FRAMLEIÐANDI: ENNEMM / Saga
film – Samúel Bjarki og Gunnar Páll

TITILL: Landsbankadeildin
AUGLÝSANDI: Landsbankinn
FRAMLEIÐANDI: Íslenska auglýsinga-
stofan – Pegasus

TITILL: Nám er lífsstíll 
AUGLÝSANDI: KB banki
FRAMLEIÐANDI: ENNEMM / Pegasus

TITILL: Vinir „frænkan“
AUGLÝSANDI: Og Vodafone
FRAMLEIÐANDI: Íslenska auglýsinga-
stofan – Pegasus

TITILL: EGO
AUGLÝSANDI: EGO
FRAMLEIÐANDI: Fíton

TITILL: Merki Actavis
AUGLÝSANDI: Actavis
FRAMLEIÐANDI: Hvíta húsið

TITILL: Merki Avion group
AUGLÝSANDI: Avion group
FRAMLEIÐANDI: Himinn og haf –
Hönnuður: Aðalbjörg Þórðardóttir

TITILL: Merki Landsnets
AUGLÝSANDI: Landsnet
FRAMLEIÐANDI: Hvíta húsið

TITILL: Skáldsagnaklúbburinn
AUGLÝSANDI: Edda miðlun
FRAMLEIÐANDI: Hvíta húsið

TITILL: Actavis – hagur í heilsu
AUGLÝSANDI: Actavis
FRAMLEIÐANDI: Hvíta húsið, 
Financial Dynamics, Caoz

TITILL: Klæddu þig vel
AUGLÝSANDI: 66˚ Norður
FRAMLEIÐANDI: Jónsson & Lemacks

TITILL: Kollekt – *888*
AUGLÝSANDI: Síminn
FRAMLEIÐANDI: ENNEMM

TITILL: Nám er lífsstíll
AUGLÝSANDI: KB banki 
FRAMLEIÐANDI: ENNEMM / Pegasus

TITILL: Ótrúlega gaman
AUGLÝSANDI: Síminn
FRAMLEIÐANDI: ENNEMM

ALMANNAHEILLAAUGLÝSINGAR - LJÓSVAKA

ALMANNAHEILLAAUGLÝSINGAR - PRENTMIÐLAR

UMHVERFISGRAFÍK

SJÓNVARPSAUGLÝSINGAR

VÖRU- OG FIRMAMERKI

AUGLÝSINGAHERFERÐIR

MARKPÓSTUR

OPINN FLOKKUR

FRAMHALD AF FYRRI OPNU



Gildir á meðan birgðir endast.

2.999kr

3.999kr

4.999kr

5.999kr

5.999kr

Rúmstærð

90 x 200

120 x 200

150 x 200

180 x 200

Stillanleg rúm

35.988.-

47.988.-

59.988.-

71.988.-

71.988.-

Vaxtalaust TILBOÐTILBOÐ
stgr.verð frá á mánuði

•  Dupen rúmin hafa slegið í gegn í 55 þjóðlöndum
•  Þýskt gæða gormakerfi í rúmunum
•  Í hverju rúmi eru allt að 416 gormar
•  Sérstaklega styrkt í köntum og hornum
•  Hágæða efni með 100% bómull
•  Efnin í rúminu eru sérstaklega ofnæmisprófuð 
•  9-10 lög af efnum í hverju rúmi
•  Sérstök öndun í rúmunum 
•  Sérstaklega löguð rúm fyrir bakveika  

Vaxtalaus verðsprengja
Dupen rúmin eingöngu fáanleg í Hagkaupum Smáralind, Kringlu og Akureyri

2.699kr
Sængurverasett
100% bómullarsatín 
hvítt, drapp, vínrautt, d.blátt

1.999kr
Sængurverasett
100% bómull
hvítt, drapp

1.999kr
Sængurverasett
100% bómull
hvítt, drapp
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Við hrósum...

...Karli V. Jóhannssyni, formanni aganefndar HSÍ, fyrir að koma fram
opinberlega og viðurkenna mistök nefndarinnar í dóminum yfir Roland
Eradze. Dómurinn var ansi vægur miðað við brotið en það þarf karl-
mennsku til að koma fram og viðurkenna mistök sín.

„Ég er með smáskeinu á nefbroddinum, líklega eftir nögl
sem strokist hefur við nefið.“

Gísli Hlynur Jóhannsson, dómari leiks ÍR og ÍBV í handboltanum, lýsir því í Morgunblaðinu hversu
hættulegt verkefni það getur verið að dæma handboltaleiki .  sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

14 15 16 17 18 19   20
Fimmtudagur

FEBRÚAR

■ ■ LEIKIR
� 19.15 Skallagrímur og Fjölnir

mætast í Borgarnesi í Intersport-
deildinni í körfubolta.

� 19.15 Hamar/Selfoss og Tinda-
stóll mætast í Iðu á Selfossi í Inter-
sportdeildinni í körfubolta.

� 19.15 Grindavík og Keflavík
mætast í Grindavík í Intersport-
deildinni í körfubolta.

� 19.15 KR og Haukar mætast í
DHL-höllinni í Intersportdeildinni í
körfubolta.

� 19.15 ÍR og KFÍ mætast í Selja-
skóla í Intersportdeildinni í körfu-
bolta.

� 19.15 Snæfell og Njarðvík mætast
í Stykkishólmi í Intersportdeildinni í
körfubolta.

� 19.15 Haukar og Keflavík mætast á
Ásvöllum í 1. deild kvenna í körfu-
bolta.

� 20.00 Valur og FH mætast í Egils-
höll í úrslitaleik Reykjavíkurmóts
karla í fótbolta.

■ ■ LEIKIR

� 16.45 Handboltakvöld á RÚV.

� 19.45 Bandaríska mótaröðin í
golfi á Sýn.

� 20.15 Þú ert í beinni! á Sýn.

� 22.00 Olíssport á Sýn.

Kræktu þér í miða!Kræktu þér í miða!Kræktu þér í miða!

Á R S H Á T Í Ð  S V F RÁ R S H Á T Í Ð  S V F RÁ R S H Á T Í Ð  S V F R
Laugardaginn 26. febrúar á Hótel Sögu

Upplýsingar og borðapantanir í síma 568 6050
Verð 9.600 kr. Tryggðu þér miða tímanlega 

• Húsið opnar klukkan 19 með þægilegum fordrykk 
• Fjögurra rétta glæsimatseðill 
• Veislustjóri er Hjálmar Hjálmarsson Ekkifréttamaður 
• Jóhannes eftirherma sér fyrir hlátursgasi 
• Hátíðarræða heiðursgestsins Jóns Steinars kemur á óvart
• Verðlaunaafhending og Gull og silfur flugan
• Happdrætti að hætti skemmtinefndarinnar
• Hljómsveitin Saga Class heldur uppi stuðinu

Matseðill
Forréttur

Humarmedaliur með tómatsultu og sauthernsósu.
Milliréttur

Hreindýracarpaccio og andalifrafrauð með brioche og Cepsveppamauki.
Aðalréttur

Hunangsgljáð önd með sveskjukryddaðri „pom önnu“ og kirsuberjasósu.
Eftirréttur

   „Tanariva“ mjólkursúkkulaðimús með vanillukrydduðum perum
og stökku sesamkexi.

Landsliðsmaðurinn Vignir Svavarsson hafnaði tveim tilboðum frá Frakklandi:

Á leið til danska liðsins Skjern
HANDBOLTI Vignir var með tilboð
frá Skjern og frönsku félögunum
Créteil og US Ivry. Eftir frekar
stutta umhugsun ákvað hann að
taka tilboði danska félagsins en
þjálfari liðsins er fyrrum félagi
Vignis hjá Haukum, Aron Krist-
jánsson.

„Það voru ýmsar ástæður fyrir
því að ég valdi Skjern. Fyrir það
fyrsta þekki ég Aron mjög vel og
af góðu einu. Mér líst ákaflega vel
á það sem hann er að gera. Hann
er mikill fagmaður. Svo er vel
staðið að öllu hjá danska félaginu
og mikill metnaður. Það var
kannski meiri óvissa að fara til
Frakklands. Ég veit nákvæmlega
að hverju ég geng hjá Skjern og
því ákvað ég að semja við liðið,“
sagði Vignir við Fréttablaðið í
gær en hann var hjá Skjern um
síðustu helgi. 

Hann notaði tækifærið og fann
sér íbúð í ferðinni þannig að eitt
stórt vandamál er þegar úr sög-
unni hjá Vigni. Annað vandamál
verður að komast í liðið en hann
mun berjast um línustöðuna hjá
Skjern við annan Íslending, Jón
Jóhannsson.

„Samkeppni er bara af hinu
góða og það verður gaman að
glíma við strákinn. Ég er mjög
spenntur fyrir þessu dæmi enda
hef ég eins og allir metnaðarfullir

íþróttamenn stefnt að því að kom-
ast í atvinnumennsku. Ég verð
vonandi betri leikmaður í kjölfar-
ið,“ sagði Vignir Svavarsson.

henry@frettabladid.is

LÝKUR KEPPNI MEÐ HAUKUM Vignir Svavarsson er að leika sitt síðasta tímabil með
Haukum í bili því hann er búinn að semja við Skjern í Danmörku. Fréttablaðið/Hari

Roland fékk of stutt bann
Karl V. Jóhannsson, formaður aganefndar HSÍ, segir að eftir á að hyggja hafi bannið sem Roland
Eradze var dæmdur í verið of stutt.

HANDBOLTI Átján daga bannið
sem Roland Eradze, markvörð-
ur ÍBV, var dæmdur í af aga-
nefnd HSÍ á þriðjudag hefur
vakið furðu margra. Roland
hefði samkvæmt lengd banns-
ins átt að missa af þremur leikj-
um en þar sem leik ÍBV og
Þórs, sem fara átti fram í Vest-
mannaeyjum í gærkvöld, var
frestað vegna ófærðar mun
hann væntanlega missa af fjór-
um leikjum. 

Mörgum þykir Aganefnd
HSÍ hafa farið mjúkum höndum
um landsliðsmarkvörðinn þar
sem framkoma hans í leik ÍR og
ÍBV á laugardaginn var ófyrir-

gefanleg og Roland sjálfur var
steinhissa á dómnum þegar
Fréttablaðið ræddi við hann í
fyrradag.

„Þessi dómur kemur mér
verulega á óvart. Ég átti von á
því að fá mun þyngri dóm þar
sem ég missti algjörlega stjórn
á mér. Ég get ekki neitað því að
mér finnst ég hafa verið hepp-
inn því ég slepp furðuvel frá
þessu máli,“ sagði Roland.

Of vægur dómur
Karl V. Jóhannsson, formað-

ur aganefndarinnar, sagði í
samtali við Fréttablaðið í gær
að hann gæti að mörgu leyti
tekið undir þá gagnrýni sem
heyst hefði að dómurinn væri
vægur.

„Eftir á að hyggja þá fór-
um við of mjúkum hönd-
um um Roland og það
hefði sennilega ver-
ið réttlætanlegt að
setja hann í eins til
eins og hálfs mán-
aðar bann. Ég get
alveg tekið undir
þá gagnrýni sem
hefur verið beint að
okkur og það er alveg ljóst
að það verður tekið harðar á
svona málum í framtíðinni,“
sagði Karl sem viðurkenndi að

aganefndin hefði sennilega til-
kynnt úrskurðinn of fljótt. 

Flýttum okkur of mikið
„Við flýttum okkur of mikið

og hefðum átt að gefa okkur
meiri tíma. Ég kallaði reyndar
saman annan fund síðar um
daginn til að fara betur ofan í

þetta mál,“
sagði Karl

og þvertók
fyrir að
n e f n d i n
hafi verið
b e i t t
pressu af

hálfu for-
ystu HSÍ

til að birta úrskurð eins fljótt og
auðið var. 

Vantar skýrari reglur
Hann sagði þó slæmt að það

vantaði skýrari reglur þegar
hrækt eða slegið væri til dóm-
ara. „Þetta er auðvitað graf-
alvarlegt mál en við dæmdum
algjörlega út frá refsistigaskal-
anum. Ég hefði reyndar viljað
sjá dómarana útiloka hann frá
leiknum en það hefði þýtt átta
refstig. Hann fékk hins vegar
fimm refsistig fyrir rauða
spjaldið og það kom aldrei ann-
að til greina en að dæma hann í
tímabundið bann. 

Ekki eining innan nefndar
Niðurstaðan varð sú að hann

fékk átján daga bann sem þýð-
ir að hann missir af þremur

leikjum en ég get staðfest
að það ríkti ekki eining inn-

an nefndarinnar um
lengd bannsins. Við
komumst hins vegar að
þessari niðurstöðu og
henni verður ekki
breytt,“ sagði Karl, sem
hefur, þrátt fyrir tuttugu
ára starfsreynslu í aga-
nefnd HSÍ, aldrei fengið
mál þessu líkt inn á borð
til sín. oskar@frettabladid.is

Eftir á að hyggja þá
fórum við of mjúkum hönd-
um um Roland og það hefði
sennilega verið réttlætan-
legt að setja hann í eins til
eins og hálfs mánaðar
bann. Ég get alveg tekið
undir þá gagnrýni sem hefur
verið beint að okkur og það
er alveg ljóst að það verður
tekið harðar á svona málum
í framtíðinni.

,,

Knattspyrnumaðurinn Ólafur Ingi Skúlason hjá Arsenal:

Frá í tvo mánuði enn
FÓTBOLTI Ólafur Ingi Skúlason,
fyrirliði U-21 árs landsliðs Íslands
og leikmaður með Arsenal, er enn
meiddur og verður væntanlega
frá keppni næstu tvo mánuðina í
það minnsta. 

Ólafur Ingi, sem hefur varla
spilað leik síðan hann lék með
U-21 árs landsliðinu gegn Svíum í
október, er með beinmar á lífbeini
en þau meiðsli geta verið ansi
þrálát.

Ólafur Garðarsson, umboðs-
maður Ólafs Inga, sagði í samtali
við Fréttablaðið í gær að Ólafur
Ingi hefði byrjað of snemma að

æfa og því hefðu meiðslin tekið
upp á nýjan leik. Ólafur Ingi var á
leiðinni til hollenska liðsins Gron-
ingen fyrir áramót en það datt
upp fyrir vegna meiðsla. Ólafur
sagði áhuga Groningen enn vera
til staðar en fyrst þyrfti Ólafur
Ingi að fá sig góðan af meiðsl-
unum.

Samningur Ólafs Inga við
Arsenal, sem var til eins árs,
rennur út í vor og getur hann þá
farið frítt til hvaða liðs sem er.
Hann hefur verið hjá Arsenal
undanfarin þrjú ár fyrir utan eitt
sumar þar sem hann var lánaður

t i l
Fylkis-
m a n n a ,
félagsins
sem hann
er uppalinn
hjá. ■

ÓLAFUR
INGI SKÚLA-
SON

Verður frá
næstu tvo
mánuðina

vegna meiðsla.
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DHL-deild karla
ÍR–HK 31–38
ÍR: Hannes Jón Jónsson 8, Bjarni Fritzson 7, 
HK: Valdimar Þórsson 9, Elías Már Halldórsson 8.
Björgvin Páll Gústavsson varði 23 skot í marki
HK.

HK vann öruggan sigur, hafði 18–14 yfir í hálfleik
og aldrei minna en fimm marka forskot í seinni
hálfleiknum. Þessi lið mætast einmitt í bikar-
úrslitaleiknum eftir tæpar tvær vikur.

VALUR–HAUKAR 23–33
Mörk Vals: Baldvin Þorsteinsson 7, Sigurður
Eggertsson 4, Vilhjálmur Halldórsson 3, Ingvar
Árnason 3, Ásbjörn Stefánsson 2, Heimir Örn
Árnason 2,  Elvar Friðriksson 1, Brendan
Þorvaldsson 1.
Varin skot: Pálmar Pétursson 7, Hlynur
Jóhannesson 2.
Mörk Hauka: Þórir Ólafsson 8, Gísli Jón Þórisson
6, Halldór Ingólfsson 6, Andre Stefan 6, Vignir
Svavarsson 3, Freyr Brynjarsson 2, Jón Karl
Björnsson 2.
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 14.

Jafnræði var með liðunum í fyrri hálfleik og
staðan í leikhléi var 13-15. Seinni hálfleikurinn
var hins vegar eign Hauka sem sundurspiluðu
vörn Valsmanna hvað eftir annað og uppskáru
öruggan sigur.

STAÐAN
HK 8 5 0 3  259–23810
HAUKAR 8 4 1 3 253–242 9
KA 8 4 1 3 243–242 9
VALUR 8 4 0 4 205–218 8
ÍR 8 4 0 4 242–244 8
ÍBV 7 3 0 4 212–206 6
VÍKINGUR 8 3 0 5 219–228 6
ÞÓR 7 3 0 4 196–210 6

DHL-deild kvenna
HAUKAR–STJARNAN 27–27
Mörk Hauka: Ramune Pekerskyte 8, Ragnhildur
Guðmundsdóttir 6, Hanna Guðrún Stefánsdóttir
5, Harpa Melsted 3, Erna Þráinsdóttir 3, Anna
Guðrún Halldórsdóttir 2.
Mörk Stjörnunnar: Kristín Guðmundsdóttir 6,
Anna Blöndal 5, Hekla Daðadóttir 4, Hind
Hannesdóttir 4, Elzbieta Kowal 4, Ásdís
Sigurðardóttir 2, Anna Einarsdóttir 1, Elísabet
Gunnarsdóttir 1.

Haukaliðið virðast vera að missa eitthvað flugið,
liðið vann 13 fyrstu leiki sína en hefur síðan
aðeins unnið einn af síðustu 4 leikjum sínum.

STAÐAN
HAUKAR 17 14 2 1 504–396 30
ÍBV 16 13 0 3 469–408 26
STJARNAN 17 8 3 6 431–406 19
VALUR 17 9 0 8  411–412 18
FH 17 6 4 7 451–47616
GRÓTTA/KR 17 5 0 12 385–430 10
VÍKINGUR 16 4 0 12 384–422 8
FRAM 17 3 1 13 382–467 7

1. deild kvenna í körfu
GRINDAVÍK–NJARÐVÍK 49–46
Stig Grindavíkur: Sólveig Gunnarsdóttir 18,
Myriah Spence 9, Erla Reynisdóttir 6, María
Gunnarsdóttir 5, Theodóra Káradóttir 4, Erla
Þorsteinsdóttir 3.
Stig Njarðvíkur: Jamie Woodstra 16, Vera Jancic
15, Helga Jónasdóttir 8, Sigurlaug Rúna
Guðmundsdóttir 4, Margrét Kara Sturludóttir 2,
Emma Hanna Einarsdóttir 2.

STAÐAN
KEFLAVÍK 16 13 3 1293–1002 26
GRINDAVÍK 17 12 5 1054–1015 24
ÍS 17 10 7 1100–1028 20
HAUKAR 16 8 8 1064–1112 16
NJARÐVÍK 17 5 12 1024–1118 10
KR 17 2 15 992–1253 4

Ítalska bikarkeppnin
INTERNAZIONALE–ATALANTA 3–0
1–0 Alvaro Recoba (31.), 2–0 E,re (36.), Julio
Ricardo Cruz (55.).

Evrópukeppni félagsliða
PARTIZAN–DNIPRO 2–2
1–0 Emaunel Odita (12.), 1–1 Serhiy Nazerenko
(28.), 2–1 Emaunel Odita (45.), 2–2 Andriy Rusol
(57.)
SHAKHTAR DONETSK–SCHALKE 1–1
0–1 Ailton (7.), 1–1 Evaeyerson Brandau (86.).
PANATHINAIKOS–SEVILLA 1–0
1–0 Loukas Vyntra (75.).
AJAX–AUXERRE 1–0
1–0 Andrade Maxwell (36.).
PARMA–STUTTGART 0–0

Þetta eru fyrri leikir liðanna i 16 liða úrslitum en
seinni leikirnir fara fram eftir tvær vikur.
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Sóknarmaðurinn Magnús Þorsteinsson hefur yfirgefið herbúðir Keflvíkinga:

Reifst við Guðjón og fór til Grindavíkur
FÓTBOLTI Sóknarmaðurinn Magnús
Þorsteinsson skrifaði í gær undir
þriggja ára samning við Lands-
bankadeildarlið Grindavíkur en
hann hefur leikið allan sinn feril
með Keflavík. Magnús, sem er 22
ára gamall, var laus undan samn-
ingi við Keflavík en hafði reyndar
verið gerður brottrækur af Guð-
jóni Þórðarsyni, þjálfara liðsins,

sem fannst hann ekki leggja nógu
hart að sér við að fá sig góðan af
meiðslum sem hafa hrjáð hann.

Magnús sagði í samtali við
Fréttablaðið í gær að hann hefði
fundið fyrir miklum áhuga frá
Grindavík og ekki skemmdi fyrir
að hann þekkti þjálfara Grinda-
víkur, Milan Stefán Jankovic, vel
frá því að hann þjálfaði í Keflavík.
„Ég þekki Milan vel og veit að
hann hefur trú á mér. Mér líst vel
á þetta verkefni og ætla að standa
mig á nýjum stað,“ sagði Magnús
sem viðurkenndi að hann kveddi
Keflavík með söknuði.

„Allir mínir vinir eru úr Kefla-
vík en málin þróuðust þannig að
ég gat ekki verið þarna. Það er
auðvitað hundfúlt að kveðja félag-

ið á þessum nótum en lítið sem er
hægt að gera í því. Það er í það
minnsta öruggt að ég mun ekki
spila aftur með Keflavík á meðan
Guðjón er við stjórnvölinn, ekki
eftir þessa framkomu.“

Keflvíkingar hafa látið að
því liggja að Magnús hafi snúið
til baka úr meiðslum nokkrum
kílóum þyngri en áður en hann
vísaði því alfarið á bug.

„Ég viðurkenni að ég bætti
aðeins á mig en ég hef verið með
einkaþjálfara frá áramótum og er
að komast í gott form. Ég verð
klár eftir tíu daga og er staðráð-
inn í því að festa mig í sessi sem
alvöruleikmaður í efstu deild,“
sagði Magnús.

-osk

FERILL MAGNÚSAR MEÐ
KEFLAVÍK
1999 Efsta deild 2/0
2000 Efsta deild 8/1
2001 Efsta deild 17/2
2002 Efsta deild 18/2
2003 1. deild 18/12
2004 Efsta deild 11/0

MAGNÚS ÞORSTEINSSON Sést hér
fagna á góðri stund með Hólmari Rúnars-
syni, félaga sínum í Keflavíkurliðinu. Magn-
ús er farinn frá Keflavík eftir rifrildi við
Guðjón Þórðarson.
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Því var fagnað
mikið um daginn
að kattargreyið
mitt væri loksins
tekið að fitna svo-
lítið. Hún hefur
alltaf verið soddan
mjóna. Ég sá það
alveg í hendi mér
að breytt mataræði

og örugglega aukin kolvetnaneysla
væru orsakir þess að hún var eitt-
hvað aðeins farin að verða búlduleit-
ari, þó aðallega í kringum magann
væri. Síðan bara hætti hún ekkert að
stækka, það er að segja maginn á
henni hætti ekki að stækka. Já, ég á
læðu og hef illan grun um að ein-
hvern tímann þegar henni var hleypt
út hafi hún leyft einhverju fressinu

að vera að ybbast upp á sig, með til-
heyrandi niðurstöðu. 

Það eru þrír aðilar sem ég get
kennt um; læðunni, fressinu og svo
mér fyrir að vera ekki búin að koma
því í verk að panta tíma hjá dýra-
lækni. Ég sá hvernig greyið kvaldist
þegar hún var breima. Hvernig hún
skreið eftir gólfum og mjálmaði
ámátlega. Eftir að hafa orðið vitni að
slíku get ég ekki kennt henni um.
Hún bara gat ekki annað. 

Ég tel mig ekkert ábyrga. Það
verða allir að taka ábyrgð á sínum
verkum, hvort sem gengið er á fjór-
um fótum, eða tveim. Eftir að hafa
horft á óteljandi Disney- og Pixar-
myndir með dýr í aðalhlutverki veit
ég vel að dýr hafa líka tilfinningar,
geta hugsað og finna fyrir ábyrgðar-

kennd. Sérstaklega gagnvart ungum
sínum. Því get ég ekki annað en kom-
ist að þeirri niðurstöðu að ábyrgð
fresskattarins hljóti að vera meiri en
mín.

Það er ekki ótrúlegt að fressið búi
einhvers staðar í nágrenni við mig.
Því hlýtur hann að taka eftir því
ástandi sem við búum nú við. Ef
hann man eftir því sem gekk á fyrir
örfáum vikum eða mánuðum (hef
ekki komist að því hve lengi kettir
eru kettlingafullir), þá hlýtur fressið
að vita að hún gengur með kettling-
ana hans. Því auglýsi ég eftir ábyrgu
fressi sem er tilbúið að gangast við
afkvæmum sínum og annað hvort
borga með þeim meðlag, eða sjá um
helming þeirra, því ekki er þetta
mér að kenna. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
SVANBORGU SIGMARSDÓTTUR GRUNAR FJÖLGUN Á HEIMILINU.

Ábyrgt fress í Vesturbænum óskast
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Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Allt í lagi....hver faldi
skóna mína í skápnum?

Peysu
veður Segðu!

Ég spyr nú bara aftur!
Af hverju eru bókstafir
í reikningsdæminu mínu?

X og Y og
hvað þetta
allt heitir!
Fari það kolað!

Svona,
svona! Bók-
stafir eru
bara hluti
af reikn-
ingsdæminu!

Af hverju eru
bókstafir í reikn-
ingsdæmunum?

Ég er virkilega
hrifinn af þessari
DVD-tækni. Hvað með

þig, pabbi?

Öhh...

Þú veist hvað DVD er?
Er það ekki pabbi?

Allir vita hvað
DVD er?

Víst veit ég hvað
DVD er!

Í alvöru talað!
Það vita allir
hvað DVD er!

Dansandi
við dúkkur
eða....?

Nú ferðu inn
til hans og
viðurkennir
mistök þín!

Frí heimsending • Pöntunarsími: 554-6999 

www.jumbo.is
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■ LEIKLIST

Skómarkaðurinn
Glæsibæ

S: 693-0997

ÚTSÖLUMARKAÐURINN 
GLÆSIBÆ

Ertu búinn að koma og sjá úrvalið?
Ótrúlegt úrval af vinsælum 

herra-, dömu- og barnaskóm:

Frábær verð eða frá kr. 995,-

Leðurstígvél
Rússkinsstígvél

Spariskór
Fermingarskór

Kuldaskór
Sportskór
Inniskór

Mikið úrval af töskum, eitt verð kr. 995,-

Nýjar vörur í hverri viku!
Opið sem hér segir:

Í dag, laugardag frá 10:00-18:00
Sunnudag frá 13:00-17:00

Alla virka daga frá 10:00 –18:00

Nýtt kortatímabil!

Komdu og gerðu góð kaup!

Vali á kviðdómi í máli popparans
Michael Jackson var frestað í annað
sinn á undanförnum tveimur vikum
eftir að Jackson var fluttur á
sjúkrahús með flensu. Talið er að
hann verði í tvo til þrjá daga að
jafna sig.

Verjendur Jackson nefndu ný-
verið stórstjörnurnar Elizabeth
Taylor, Jay Leno, Quincy Jones og
körfuboltamanninn Kobe Bryant
sem hugsanleg vitni í réttarhöldun-
um yfir honum.

Á meðal fleiri vitna sem hafa
verið nefnd til sögunnar eru: Stevie
Wonder, Diana Ross, Chris Tucker,
barnastjarnan fyrrverandi Corey
Feldman, Nick Carter úr hljóm-
sveitinni Backstreet Boys, frétta-

maðurinn Ed
Bradley, spjall-
þáttastjórnand-
inn Larry King,
hinn skyggni
Uri Geller, sjón-
hverfingamaðurinn David Blaine og
ættingjar leikarans látna, Marlon
Brando.

Einnig hefur Martin Bashir ver-
ið nefndur til sögunnar en hann
gerði umdeilda heimildarmynd um
Jackson fyrir tveimur árum. Þar
sást Jackson halda í höndina á pilt-
inum sem hefur ákært hann fyrir
kynferðislega misnotkun auk þess
sem Jackson hélt því fram í þættin-
um að það væri eðilegt að deila
rúmi með börnum. ■

Stuðmannamyndin Með allt á
hreinu er viðfangsefni Leiklistar-
félags Menntaskólans við Sund í
leikriti sem var frumsýnt í fyrra-
dag í Loftkastalanum. Leikritið
nefnist „Komin til að sjá og sigra“
og er hetjusaga um ungt fólk að
brjótast til metorða. „Þetta er
leikverk með söngvum og dansi
og fjallar um sömu karakterana
og eru í myndinni en við búum til
örlítið ólíka sögu í sama
konsepti,“ segir leikstjórinn, Guð-
mundur Jónas Haraldsson. „Sögu-
hetjan er stelpa og inniheldur sag-
an meðal annars áhugaverðan ást-
arþríhyrning. Sagan sjálf gerist í
Reykjavík, úti á landi og í New
York og er því aðeins öðruvísi en
sú upprunalega auk þess sem við

bætum nokkrum nýjum karakter-
um við.“ 

Alls eru um sjötíu nemendur
sem koma að sýningunni á ýmsan
hátt og er stefnt á að sýna sjö sýn-
ingar til að byrja með. Að sögn
Guðmundar er mjög mikið af
hæfileikaríku fólki í skólanum
sem kemur að sýningunni. „Ég er
ekki frá því að ein söngkonan
þarna sé næsta díva Íslands og
strákurinn sem sér um tónlistina
er í fyrsta bekk og er algjört
undrabarn og virðist spila á öll
hljóðfæri.“ Ýmsar nýjungar
verða í sýningunni og til dæmis er
notaður risamyndskjár, óvænt
fimleika- og áhættuatriði verða
framin úti í sal og áhorfendur fá
að velja endi á söguna. „Krakk-

arnir hafa lagt sig alla fram við að
undirbúa sýninguna og þetta er að
taka á sig gríðarlega flotta mynd.
Næsta sýning er á laugardaginn
klukkan átta og við hvetjum að
sjálfsögðu alla til að mæta.“

hilda@frettabladid.is

Jackson með flensu
■ MÁL MICHAELS JACKSON

MICHAEL JACKSON

Söngur, leikur og ástarþríhyrningur

LEIKFÉLAG MENNTASKÓLANS VIÐ
SUND Frumsýndi leikritið „Komin til að sjá
og sigra“ í fyrradag en það er byggt á
Stuðmannamyndinni Með allt á hreinu.

Eva Longoria sem leikur í sjón-
varpsþáttaröðinni The Desperate

Housewives vill leiðrétta allan mis-
skilning um að hún hafi verið upp-
götvuð á Starbucks. „Þetta er svo

fyndið, fólk heldur
að ég hafi verið

að vinna á Star-
bucks og svo
sé ég skyndi-
lega orðin

stjarna. En ég
hef unnið sem
leikari í sjö ár svo
það er ekki eins
og þetta sé eitt-
hvað nýtt fyrir
mér,“ segir
Longoria.

Leikarinn Bill Murray segist stund-
um íhuga að hætta að vinna sem

leikari og gerast rithöfundur. „Mér
hefur gengið mjög vel hingað til og
ef ég skipti um starf þá gæti það
líka verið spennandi. Stundum
hugsa ég um hversu sáttur ég er við
feril minn en einnig hvort þetta sé
það eina sem mér var ætlað að
gera. Mig hefur alltaf langað til að
skrifa eitthvað, jafnvel leikrit,“ segir
Murray en nýjasta mynd hans, The

Life Aquatic, er væntanleg
hingað til
lands.

Nicolas Cage og konan hans,
Alice Kim, eiga von á sínu fyrsta

barni saman. Þau hittust
á næturklúbbi í fyrra og
giftu sig 30. júlí en
Kim vann þá sem
þjónustustúlka.
Cage á fjórtán ára
son fyrir sem
heitir Weston en
móðir hans er
Kristina Fulton.
Cage var áður
giftur leikkonunni
Patriciu Arquette
og söngkonunni
Lisu Marie Presley.

Næsta plata Madonnu verður ei-
lítið rokkaðri en fyrri plötur

söngkonunnar. „Eftir að hafa búið í
Bretlandi í talsverðan tíma er söng-
konan orðin mikill aðdáandi hljóm-
sveita eins og Franz Ferdinand og
einnig elskar hún hljómsveitina The
Darkness. Hún er langt komin með
nýju plötuna, sem er talsvert rokk-
uð,“ sagði talsmaður söngkonunnar.
Hinir sænsku Bloodshy og Avant

sem gerðu lagið Toxic
fyrir Britney Spears
hafa verið beðnir um
að semja lag fyrir plöt-

una.

Gwyneth Paltrow
hefur sett hús sitt

í New York á sölu.
Paltrow og eigin-
maður hennar,
Chris Martin, hafa
eytt mestum tíma
sínum í London
síðan dóttir þeirra,

Apple, fæddist fyrir níu
mánuðum. Hús þeirra

í Belsize Park á Eng-
landi var áður í eigu

Kate Winslet og keypti
parið það í júlí síðastliðn-

um. Næsta mynd Paltrow
er Running with Scissors og
hefjast tökur í Los Angeles
í næsta mánuði. 

FRÉTTIR AF FÓLKI
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Aukavika 24. apríl 2005Aukavika 24. apríl 2005  

Sparidagar á Hótel ÖrkSparidagar á Hótel Örk  
Fyrir alla eldri borgaraFyrir alla eldri borgara  

Vegna mikillar aðsóknar á Sparidaga 

nú í vor er búið að bæta við aukaviku 

við áður auglýsta dagskrá.  
 

Að venju verður í boði fjölbreytt 

dagskrá, m.a.:  

Morgunhreyfing, bingó, félagsvist, 

gönguferðir, , danskennsla, 

leikjanámskeið, ferðalag og svo öll 

tómstundariðja hótelsins, auk 

kvöldskemmtana með söng, dansi og 

gamanmálum á hverju kvöldi. 

Verð einungis krónur 21.800,-  

Innifalið: Gisting í fimm nætur m.v. tvíbýli, morgunverður, 
þríréttaður kvöldverður ásamt skemmtidagskrá alla daga. 

HÓTEL ÖRK 
  Sími 483 4700 
        Lykill að íslenskri gestrisni 

Gunnar Þorláksson 
 skemmtanastjóri 

Sparidaga 
á Hótel Örk 

Hver og hvar:
Veitingahúsið Tjarnarbakkinn í Iðnó,
Vonarstræti 3, 101 Reykjavík. 

Hvernig er stemningin?
Ef mann langar í virkilega góðan mat
í fallegu og gamaldags umhverfi er
Tjarnarbakkinn í Iðnó rétti staðurinn.
Stemningin er hlýleg og ekki er laust
við að smá rómantík svífi yfir vötn-
um. Fallegt útsýni yfir tjörnina
skemmir heldur ekki. Mikið er lagt
upp úr aðbúnaði. Borðin eru dúkuð
með hvítum stífpressuðum dúkum
og tauservéttur gera máltíðina hátíð-
lega. Þjónustan er nokkuð góð og
bæði fyrir og eftir mat er hægt að
tylla sér í koníaksstofuna á efstu
hæðinni. Hún er innréttuð með
gömlum húsgögnum, fjölskyldu-
myndum og leikföngum sem gera
staðinn skemmtilega öðruvísi. 

Matseðillinn:
Það er ekki hægt að segja annað en
að matseðillinn sé í stíl við húsið,
góður og gamaldags. Það er ekkert
framúrstefnulegt á matseðlinum

heldur er lagt mikið upp úr vel úti
látnum og bragðgóðum réttum. Á
matseðlinum eru alls kyns afbrigði
af fiski og lambi en einnig er boðið
upp á girnileg salöt og grænmetis-
borgara fyrir þá sem eru ekki í kjöt-
inu. Það ættu því allir að geta fengið
eitthvað við sitt hæfi. 

Vinsælast:
Maríneruð kjúklingabringa með
hnetuhrísgrjónum er einn vinsælasti
rétturinn á matseðlinum. Einnig eru
leikhúsmatseðlarnir mjög vinsælir en
á þeim er boðið upp á þriggja rétta
máltíð á 3.900 kr. 

Réttur dagsins:
Það eru engir réttir sem bera nafnið
réttur dagsins en hægt er að líta á
leikhúsmatseðlana sem rétti dagsins.
Yfir sumartímann er sérstakur mat-
seðill sem er sérsniðinn að ferða-
mönnum en íslendingar þurfa þó
alls ekki að klæða sig í gorítexgalla
og setja á sig bakpoka til að panta
af þeim seðli heldur er hann í boði
fyrir alla.

Vel geymt leyndarmál

VEITINGASTAÐURINN   TJARNARBAKKINN Í IÐNÓ

Arnór Benonýsson, kennari á fram-
haldsskólanum á Laugum, byrjaði
að elda fyrir þrjátíu árum.
„Mamma var veik, og þar sem ég
var yngstur lenti það á mér að
elda,“ segir hann og bætir því við
að sú máltíð hafi kannski ekki ver-
ið upp á marga fiska. „Síðan hef ég
lært og þróað mína matargerð.“
Arnór segist ekki fylgja neinni sér-
stakri matargerðarlínu, heldur
blandi saman danskri, íslenskri,
austrænni og eiginlega allri matar-
gerð. „Ég les mikið af uppskriftum,
og er með matreiðslubækurnar í
bland við spennusagnabækurnar á
náttborðinu,“ segir hann og hlær,
matreiðslan augljóslega ekki gerð
af nauðsyn heldur brennandi
áhuga.

„Sumir spila golf, ég elda, enda
finnst mér það róandi og ég fæ að
vera alveg í friði.“ Hann segir
eftirminnilegustu máltíðina sína
hafa verið á Grænlandi, þegar
hann ásamt sex öðrum karlmönn-
um sigldi um Suður-Grænland.
„Við vorum með Stefáni hreindýra-
bónda, í tjöldum með ekkert gas,
og elduðum hreindýrakjöt sem
hann hafði skotið fyrir ferðina á
opnum eldi. Þetta var algjör frum-
mennska og alveg frábært.“ Arnór
er sjálfur mikill veiðimaður, en
segist þó ekki alveg vita hvort
hann eldi til þess að veiða eða veiði
til þess að elda. „ Sennilega er þetta
beggja blands,“ segir Arnór, en
hann hefur líka komið sér upp ein-
faldri tækni við að grafa lax.

RÆKJU- OG SILUNGSBOLLUR
1 flak af reyktum silungi
sama magn af rækju
1 egg
1-2 msk. hveiti
olia til steikingar
svartur pipar

SÓSA
humar- eða fiskisoð
sæt chili-sósa

Saxið silunginn og rækjuna fint,
kryddið með svörtum pipar, setjið
eggið út í og hveitið til bindingar.
Hrærið saman i fars með höndun-
um. Mótið litlar bollur og djúp-
steikið.
Berið fram með sósu úr góðu hum-
ar- eða fiskisoði, bættri með sætri
chili-sósu og hrísgrjónum.

PIPARMYNTULÆRI
1 stk. lambalæri
rauður pipar
cayenne-pipar
salt
fersk eða þurrkuð piparmynta

Kryddið lærið með rauðum pipar
og örlitlu af cayenne-pipar, dálitlu
salti og helling af piparmyntu.
Þrýstið kryddinu vel inn í kjötið
og steikið að smekk.

SÓSA
lambasoð
1 msk. tómatsósa
1 tsk. dijon-sinnep
rauður pipar
cayenne-pipar
piparmynta
rjómi
sósuþykkir

Þetta á síðan að bera fram með
uppáhaldsmeðlæti hvers og eins.

Suða úr öllum heimshornum:

Veiði til að elda

ARNÓR BENÓNÝSSON Segist nota eldamennskuna til þess að róa sig og hún sé jafn
mikið áhugamál og golfið fyrir suma.

Hvaða matar gætir þú síst verið
án?
Ég gæti ekki verið án afrísks græn-
metisréttar sem kærastan mín eldar.
Hann er fullur af alls kyns grænmeti
eins og lauk, papriku, brokkolí og
hvítlauk. Í honum eru líka niðursoðn-
ir tómatar og karrímauk.

Er einhver matur sem þér finnst
vondur?
Mér finnst bæði gellur og rauðmagi
mjög vondur af því að þetta er svo
slepjulegt. Svo er ég lítið fyrir þorra-
mat. Var á þorrablóti um helgina og
þurfti alveg að pína matinn í mig. 

Fyrsta minningin um mat?
Það voru hinar frægu Lukkulákarúllur
sem ég fékk á gamlárskvöld þegar ég
var lítill. Ég man nú ekki hvað ég var
gamall en ég var lítill og feitur. Í
Lukkulákarúllunum voru bæði pylsur
og rækjur sem vafðar voru inn í
beikon og ég man hvað mér þótti
þær góðar. Við fjölskyldan vorum í
áramótapartíi á Akureyri þegar þessi
matur var borinn fram. Ég man hvað
mér fannst spennandi að borða rúll-
urnar með tannstönglum. Fyrir utan
Lukkulákarúllurnar er kornflexið mjög
eftirminnilegt en ég borðaði mikið af
því á morgnana. 

Besta máltíð sem þú hefur fengið?
Í sumar labbaði ég Fimmvörðuháls-

inn ásamt félögum mínum. Það vildi
svo óheppilega til að það gleymdist
að senda kjötið og bjórinn í skálann
okkar í Básunum svo við vorum mat-
arlausir þegar við komumst loks á
leiðarenda. Skálavörðurinn lét okkur
fá tvær núðlusúpur, hrísgrjón og
gamalt oststykki. Þessu blönduðum
við öllu saman og borðuðum með
bestu lyst enda vorum við orðnir
mjög svangir. Með þessu helltum við
upp á rótsterkt kaffi. Þó að þetta væri
engin veislumáltíð var þetta þó það
besta sem ég hef fengið og kenndi
mér smá lexíu. 

Leyndarmál úr eldhússkápnum?
Ef maður á egg getur maður alltaf
galdrað eitthvað úr skápunum eins
og ommelettur. 

Hvað borðar þú þegar þú þarft að
láta þér líða betur?
Þá fæ ég mér einhvern góðan desert
eftir matinn til að fullkomna máltíð-
ina. Ís með snickerssósu klikkar
aldrei.

Hvað áttu
alltaf í ís-
skápnum?
Frískamín, egg,
ost, létt og
laggott, hálfa
krukku af feta-
osti og vítamín.

Ef þú yrðir fastur á eyðieyju, hvaða
rétt myndir þú taka með þér?
Ég myndi taka með mér þýsku ofn-
súpuna sem ég fékk hjá mömmu í
vikunni. Hún var virkilega góð. Einn
pottur af henni myndi líka duga mér
í mánuð eða meira.

Hvað er það skrítnasta sem þú
hefur borðað?
Ætli ég verði ekki að
segja kolkrabbarnir
á Ítalíu. Mér fannst
þeir ekkert spes á
bragðið.

Ógleymanlegar Lukkulákarúllur
MATGÆÐINGURINN KRISTJÁN INGI GUNNARSSON, SJÓNVARPSMAÐUR Í ÓPINU

CERES ROYAL:
Kominn í ferðatöskur
Nú fæst danski bjórinn Ceres
Royal Export
í 12 dósa
ferðatösk-
um líkt og
bróðir hans
Faxe hefur
gert um
n o k k u r t
skeið við
miklar vin-
sældir Ís-
lendinga.

C e r e s
Royal Ex-
port er vinsæl-
asti bjórinn í Dan-
mörku í sínum flokki, flokki gull-
bjóra. Framleiddur af Ceres
Bryggerierne í Árósum sem er
systurfyrirtæki Faxe Bryggeri á
Sjálandi. Allt frá því að Faxe Prem-
ium hélt innreið sína á markaðinn
hefur markmið framleiðandans

verið að kynna íslenskum neytend-
um bjór á verði
sem er sam-
bærilegt til
Vínbúða eins og
gengur og ger-

ist í ná-
grannalönd-
um okkar.
Þessi verð-
stefna hefur
skilað Faxe
Premium í
flokk þriggja
mest seldu
bjóra á Ís-
landi og

verðið á Ceres
er það lægsta á bjórum af sam-
bærilegum styrkleika. 

Bjórinn er 5,5% að styrkleika og kostar 33cl dós
af honum 139 kr. Ferðataska með 12 bjórum kostar

því 1.668 kr.

TJARNARBAKKINN ER Á  MIÐHÆÐ IÐNÓ
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Pucela á kynningarverði á íberískum dögum
Í tilefni íberískra daga í Vínbúðum verða spænsku vínin
Pucela á kynningarverði á 790 kr., flaskan, en kostuðu áður
890 kr. 

Vínin eru framleidd af Gutierrez-fjölskyldunni en með
nokkrum nýjaheimsáhrifum enda víngerðarmaðurinn frá
Suður-Afríku og heitir Wouter Pienaar og var áður ábyrgur
fyrir Zonnebloem-vínunum sem margir þekkja.

Castilla Y Leon-héraðið er í hjarta Spánar, á mið-hásléttu
Íberíuskagans. Þar gengur lífið sinn rólegheitagang í hita-
svækjunni en áin Duero sér til þess að landbúnaður er mögu-
legur í þurrkunum. Sunnan við höfuðborg héraðsins, Valla-
dolid, má finna einhverjar bestu vínekrur Spánar og í smá-
bænum Serrada hefur vínfyrirtækið Hijos de Alberto Gutier-
rez höfuðstöðvar sínar. Svæðið er sendið og þurrt og skapar
góð skilyrði fyrir þrúgur á borð við viura, sauvignon blanc,
verdejo og tempranillo. 

Pucela Tempranillo/Cabernet
Sauvignon

Úr 75% tempranillo og 25%
cabernet sauvignon þrúgum.

Þroskað og léttkryddað vín sem
hefur verið geymt á amerískum
eikartunnum. Ávaxtaríkur ilmur

og þægilegt eftirbragð. Gott með
öllu kjöti.

Kynningarverð 790 kr.

Pucela Viura/Sauvignon Blanc
Fallegur, ljós og hreinn litur,
unaðslegur ilmur og ávaxtaríkt
bragð. Vínið er frískandi með rík-
um ávexti, létt, þurrt og með
góðri fyllingu. Gott vín með ljósu
kjöti, fiski, súpum, pasta eða bara
til að njóta eitt og sér. Auðdrekk-
anlegt hvítvín sem þarf að fram-
reiða vel kælt. 

Kynningarverð 790 kr.

Íberískir
dagar: ¡Olé!
Kynning á spænskum og portúgölsk-
um vínum verður í Vínbúðunum
dagana 17. febrúar til 19. mars undir
yfirskriftinni ¡Olé! Í tilefni að kynn-
ingunni verður handhægum upp-
skriftum að tapas smáréttum dreift í
vínbúðum. Spænskt tapas er margir
litlir og stakir réttir sem bornir eru
fram sem smáréttir, forréttir eða fjöl-
breytt máltíð. Fólk fær sér tapas á
spænskum börum og veitingahúsum
en rétti sem þessa má auðveldlega
útbúa heima og slá þannig upp
spænskri veislu. Vel kælt og þurrt
Fino sérrí hentar hvað best með
tapas smáréttum, en sérrí eins og
tapas kemur frá Andalúsíu. Þurr
rósavín og þurr hvítvín eru einnig
góðir valkostir.
Sjötíu sérvalin vín eru kynnt í bæk-
lingi sem er gefinn út af þessu tilefni
og verða þau sérmerkt í hillum og á
sérstöku kynningarverði. Hér að
neðan er stiklað á stóru um helstu
vínhéruð Spánar en nánari fróðleik
er að vinna í bæklingnum.

Rioja
Eitt þekktasta vínhéraðið liggur í
norðausturhluta landsins. Vínin sem
oft eru krydduð með vanillu og eik-
artónum, henta vel með nauta- og
lambakjöti ásamt því að passa vel
með saltfiskréttum.

Jerez
Sérrí, bæði þurr og sæt. Þurru sérríin
eru góð sem lystaukar og með
tapas-réttum. Þau sætu henta vel
með eftirréttum.

Katalónía
Katalónía, með undirsvæðin Pen-
edes og Priorat, svo einhver séu
nefnd, býður upp á fjölskrúðugt úr-
val vína. Cava freyðivínin eru frábær
kostur sem fordrykkur eða með mat.
Rauðvínin eru margbreytileg og
henta með kjötréttum og jafnvel
saltfiskréttum.

Navarra
Navarra er austur af Rioja. Héraðið
var lengi vel þekkt fyrir rósavín, en
nú koma þaðan gæðavín, hvít og
rauð, sem henta við mörg tækifæri,
til dæmis með tapas. Hvítvínin með
fiskréttum og rósavínin með ljósu
kjöti og salatréttum. 
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Afróhausarnir
snúa aftur
Bandaríska rokksveitin
The Mars Volta gefur
út aðra breiðskífu sína á
mánudag. Gagn-
rýnendur og aðdáendur
um allan heim bíða með
öndina í hálsinum.
Jæja, elskurnar. Þá er kominn tími
til þess að taka upp krullujárnið og
hárspreyið á ný því afróhausarnir í
The Mars Volta snúa aftur með nýja
breiðskífu á mánudaginn næsta.

Frumraun sveitarinnar, De-
loused in the Comatorium, var valin
plata ársins 2003 á síðum Frétta-
blaðsins og því er mikil eftirvænt-
ing eftir næstu afurð. Því er lofað
að hún verði svipuð hljóðveisla og
að kryddið verði ekki sparað þegar
kemur að því að bragðbæta effekta-
súpuna.

Hvað sem þið gerið, ekki spyrja
Cedric Bixler eða Omar Rodriguez-
Lopez spurninga um strauma eða
stefnur í tónlist þeirra. Frá því að
þeir stofnuðu rokkdúettinn úr ösku
At the Drive-In árið 2001 hafa þeir
reynt hvað þeir geta að komast hjá
því að vera ýtt niður í farveg eldri
sveita. Flestir gagnrýnendur
myndu líklegast samþykkja að
flokka þá undir framúrstefnurokk
(prog rock) eða emo-rokk en þeir
félagar bregðast víst afar illa við
öllum spurningum sem innihalda
þessi tvö orð. Þeir segja þessa
merkimiða út í hött, því það segi sig
sjálft að tónlist gerð af hugsandi
einstaklingum hljóti að verða fram-
úrstefnuleg. Einnig verði tónlist
sem búin sé til úr blæðandi hjörtum
alltaf tilfinningarík.

Á fyrstu plötunni þeirra fjölluðu
allir textar um ferðalag manns sem
lá í dauðadái um huga sinn. Þegar
hann svo vaknaði ákvað hann að
fremja sjálfsmorð.

Þó það sé líka rauður þráður í
gegnum alla nýju plötuna, Francis
the Mute, vilja þeir félagar helst
ekki heyra minnst á orðið „þema-
plata“. Fyrir þeim hljóta allar plötur
sem eru gerðar frá einum tíma-
punkti til annars að hafa einhvers
konar þema. Hmmm, hljómar eins

og sveit sem er ekki reiðubúin til
þess að viðurkenna hið rétta eðli
sitt.

Eins og á fyrri plötunni er sagan
ekki smíðuð úr hreinum uppspuna.
Fyrri platan fjallaði um æskuvin
þeirra frá El Paso í Suður-Texas,
sem dó af völdum eiturlyfja. Hún
fjallaði því að miklu leyti um vina-
missi.

Seinni platan gerir það líka en
frá öðru sjónarhorni. Í þetta skiptið
eru textarnir unnir upp úr dagbók
sem Jeremy Ward, fyrrum
hljóðskúlptor sveitarinnar, fann í
baksæti bíls. Hann vann þá fyrir
ríkisstjórnina við að sækja bíla sem
voru teknir upp í skattaskuld. Ward
dó rétt eftir útgáfu fyrstu plötunnar
af of stórum skammti eiturlyfja. 

Ward las dagbókina og komst að
því að hann og höfundurinn áttu
margt sameiginlegt. Báðir voru þeir
ættleiddir og stöðugt að reyna að
finna upplýsingar um líffræðilega
foreldra sína. Höfundur bókarinnar
greindi frá rannsókn sinni og hvern-
ig hann var alltaf að komast nær og
nær sannleikanum um uppruna
sinn. Höfundur dagbókarinnar var
einnig að glíma við eiturlyfjafíkn,
eins og Jeremy Ward. Eftir að hafa
lesið bókina sagði hann félögum sín-
um í The Mars Volta frá henni og
eftir dauða hans lásu þeir hana
sjálfir. Hvert lag á plötunni er nefnt
eftir einhverri persónu úr dagbók-
inni.

Á plötunni eru aðeins fimm „lög“
sem renna hvert inn í annað. Liðs-
menn sveitarinnar segja þagnir á
milli laga eyðileggja fyrir hlustun-
arupplifuninni. Þær séu eins og bil á
milli allra atriða í kvikmyndum.
Platan er um 75 mínútur að lengd og
nær eitt laganna vel yfir hálftím-
ann. Sem sagt ekki mikið léttmeti
þar á ferð.

Gítarleikarinn Omar Rodriguez-
Lopez stjórnaði sjálfur upptökum á
þessari plötu, en síðast fengu þeir
félagar Rick Rubin til þess að snúa
tökkunum. Sveitin er að leggja
grunn að tónleikaferð um Evrópu
og Bandaríkin. Sjálfir segja þeir
félagar að nú séu þeir loksins búnir
að slíta barnsskónum og að verða að
alvöruhljómsveit. biggi@frettabladid.is

MARS VOLTA Mikil eftir-
vænting er eftir nýjustu
plötu sveitarinnar, sem
kemur út á mánudag. 

Hverjir eru Kasabian?
Sveit frá Lundúnum sem er með
heitari ungu böndunum í Bretlandi
um þessar mundir. Fékk fjölda til-
nefninga til Brit-verðlaunanna í ár en
fór heim tómhent. Einhver sagði að
frumraunin Kasabian hljómaði eins
og Second Coming með The Stone
Roses hefði átt að hljóma. Sveitin
leikur indírokk sem svipar mikið til
bresku nýbylgjunnar frá byrjun síð-
asta áratugar. Smá keimur af Stone
Roses, Ride, Primal Scream og Happy
Mondays.

|  HLJÓMSVEITIR VIKUNNAR  |
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[ SMS ]
UM NÝJUSTU PLÖTURNAR

Matt Sweeny & Bonnie
„Prince“ Billy: Superwolf
„Will Oldham gerir hér plötu með einum besta vini
sínum, Matt Sweeny úr Chavez. Mögnuð plata sem
þarfnast nokkurra umferða en sekkur svo djúpt inn.“

BÖS

PLATA VIKUNNAR

Nú er tækifærið!

Það er bara einn 

sem er alltaf 

ódýrastur!

2ja ára
neytenda-

ábyrgð!

Tilboðin gilda í febrúar 2005 eða á m
eðan birgðir endast. Birt m

eð fyrirvara um
 m

yndbrengl og prentvillur. 

79.200,-
Aðeins

Verð áður 119.900,-

...eða 6.600,- á mánuði*

40.000AFSLÁTTUR!

Vönduð og hraðvirk 
fartölva frá NEC
á frábæru verði
Fyrstir koma fyrstir fá!

FARTÖLVA
NEC Versa M500E
• Intel® Celeron®M 330 Processor
• L2 Cache: 512KB for Intel® Celeron® M
• 256MB DDR vinnsluminni
• 15”TFT XGA skjár
• 40GB harður diskur
• Combo drif (DVD & CDRW)
• Rafhlaða 6 cell Lithium-Ion
• 4x USB 2.0 tengi
• LAN: 10/100M base-T LAN
• Stærð (WxDxH): 318 x 277 x 22~36.7 mm
• Þyngd: aðeins 2.6kg
 

Office 1 Smáralind 
Virka daga frá 11-19,
laugardaga 11-18, sunnudaga 12-18
Office 1 Skeifunni 17 
Virka daga frá 11-19,
laugardaga 11-18, sunnudaga 12-17
Office 1 Akureyri • Office 1 Egilsstöðum
Virka daga frá 10-18, laugardaga frá 11-16

• • Afgreiðslutímar
verslana!

Windows xp Professional
Microsoft Works
USB Minnislykill!

Fylgir frítt með!

VAXTALAUST í 12 mánuði!

* Miðað við 12 jafnar vaxtalausar greiðslur 
á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% 
stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina 
og greiðist með jöfnum greiðslum yfir 
samningstímann.

The Kills: No Wow 
„Flottasta kærustuparið í rokkinu þarf að eyða
minni tíma fyrir framan spegilinn og meiri tíma í
að semja betri og grípandi lög. Hljómar merkilega
líkt PJ Harvey og ég set plötur hennar frekar á fón-
inn en þessa þynnku.“

BÖS

Lou Barlow: Emoh
„Forsprakki Sebadoh og The Folk Implosion gefur
loksins út plötu undir eigin nafni. Hér er hann að-
allega vopnaður kassagítar og skilar af sér frekar
ljúfum grip, sem ætti að höfða til flestra aðdáenda
hans sem og aðdáenda Will Oldham.“

BÖS

Joanna Newsom: The Milk-
Eyed Mender 
„Ótrúleg frumraun frá undarlegum söngfugli.
Joanna spilar á hörpu og syngur með sínu nefi,
sem mörgum myndi ekki þykja fagurt. Tjáningin er
stórkostleg og lagasmíðarnar yndislegar.“

BÖS

The Chemical Brothers: Push
the Button 
„Chemical Brothers rísa úr líkkistum sínum og
skella sér aftur í dansskóna. Ótrúlegt en satt skila
þeir af sér einni af sinni bestu plötu frá upphafi.
Hver hefði trúað þessu?“

BÖS

..And You Will Know Us By the
Trail of Dead: Worlds Apart 
„Frábær hljómsveit gerir tilraun til þess að skapa
epískt meistaraverk en endar með uppblásna, óá-
hugaverða og lífvana plötu. Tilvistarkreppa í náinni
framtíð.“

BÖS

The Arcade Fire: Funeral
„Það er ótrúleg sál í þessari fyrstu breiðskífu The

Arcade Fire. Svipuð fegurð og í tónlist Godspeed
og Sigur Rósar, skilað með minni trega, hefð-
bundnari lagasmíðum og hljómsveitarskipan. Ekki
láta þessa framhjá ykkur fara.“

BÖS

Stranger: Paint Peace
„Paint Peace er rólegheitaplata þar sem unnið er

ágætlega úr frekar gamaldags tónlistarformi. Ein-
hvern neista vantar þó til að gera hana að prýðis-
grip.“

FB

Saliva: Survival of the Sickest
„Þessi diskur er búinn að fá að malla fram og aft-

ur í spilaranum og er mér skapi næst að mölva
hann í frumeindir. Söngvarinn færi létt með að
drepa heilan her úr leiðindum. Ætti maður kannski
að búast við einhverju öðru frá hljómsveit sem
kallar sig Munnvatn?“

SJ

Clinic: Winchester Cathedral
„Á þriðju plötu Clinic er að finna nokkur góð lög,

en útsetningar eru of kæruleysislegar. Ekki slæmt,
en ekkert sérstaklega gott heldur.“

BÖS

Devendra Banhart: Nino Rojo
„Sálarfull og róandi plata sem virkar vel sem und-

irspil fyrir frosna janúardaga. Birtan yfir þessari
plötu er svipuð og fyrstu sólargeislarnir sem teygja
sig til okkar yfir fjallstindana á morgnana.“

BÖS

Samkvæmt nýjustu fregnum gefur
Nine Inch Nails út breiðskífuna
With Teeth þann 3. maí næstkom-
andi. Sérvitringurinn Trent Reznor
hefur unnið að plötunni i rúmt ár
og setið á henni þar til hann varð
loksins sáttur. Þetta verður fyrsta
útgáfa NIN í langan tíma, en fimm
löng ár eru síðan tvöfalda meist-
arastykkið The Fragile kom út.

Platan átti upphaflega að heita
Bleedthrough en Reznor breytti
nafninu til þess að votta Ministry
virðingu sína.

13 lög verða á nýju plötunni og
er Reznor þessa dagana að æfa upp
nýja sveit fyrir heljarinnar tón-
leikaferð um heiminn. Von er á að
sveitin komi til með að leika á ein-
hverjum tónleikahátíðum í sumar.

Þegar er orðið uppselt á flesta tón-
leika hennar í Bretlandi, en túrinn
hefst þar í næsta mánuði. ■

Aðdáendur Coldplay verða víst að
bíða eitthvað lengur eftir væntan-
legri þriðju breiðskífu sveitarinn-
ar. Platan átti upphaflega að skila
sér í apríl, en nú er ljóst að hún
kemur ekki út fyrr en í júní. Liðs-
menn eru núna staddir í Banda-
ríkjunum að klára að hljóðblanda
plötuna og ætla að taka sinn tíma. 

Coldplay hefur ekki komið
fram á tónleikum í 16 mánuði og
hafa þeir leyft sér að eyða mikl-
um tíma í frí, lagasmíðar og
endurnæringu sálarinnar.

„Ég held að við séum ekkert að
flýta okkur við plötuna því óttinn
við að fara spila aftur á tónleikum
er svakalegur,“ sagði Will Champ-
ion í viðtali við NME. „Við vildum
líka vera vissir um að við værum

að gera eins góða plötu og við
mögulega gætum. Síðan þegar
kom að skiladegi þá lentum við í
vandræðum vegna þess að við
sjáum okkur aldrei fært að klára
neitt. Það tók okkur líka langan
tíma að átta okkur á því að við
þyrftum að fara aftur inn í æfing-
arhúsnæðið í stað þess að stóla á
hjálp tækninnar.“

Chris Martin söngvari segir
nýju plötuna vera þá bestu sem
Coldplay hafi gert og að þeir
muni líklegast aldrei ná að toppa
hana. ■

COLDPLAY Sveitin hefur seinkað þriðju
plötu sinni. Hún hefur ekki farið í tónleika-

ferðalag í eina sextán mánuði.

Enn seinkar Coldplay

TRENT REZNOR Sérvitringurinn hefur
unnið að nýrri plötu í heilt ár enda vill
hann vanda til verksins.

Nýtt frá NIN í maí



Vetrarhátíðin í Reykjavík verður
sett á Skólavörðuholti klukkan
hálfátta í kvöld og stendur hún
fram á sunnudag. Meðal þess sem
helst ber til tíðinda í ár er heim-
sókn Vesturfarasetursins á Hofs-
ósi, sem mætir til Reykjavíkur
með úrval af sýningum sínum í
Ráðhúsi Reykjavíkur og dagskrá
með fjölbreyttum skemmtiatrið-
um, bæði í Ráðhúsinu í kvöld og á
laugardag og í hinum glæsilega
tónleikasal Salnum í Kópavogi á
laugardagskvöldinu.

Vetrarhátíð í Reykjavík verður
opnuð á morgun og skipar Vestur-
farasetrið stóran sess í dag-
skránni.

„Við setjum upp sýningu um
uppbyggingu setursins í helm-
ingnum af salnum í Ráðhúsinu og
verðum þar með sýnishorn úr
hverju húsi þannig að fólk getur

fengið smjörþefinn af því efni
sem við erum með,“ segir Valgeir
Þorvaldsson, framkvæmdastjóri
Vesturfarasetursins.

„Við bjóðum hingað heim fólki
frá Ameríku, söngvurum og ýms-
um gleðigjöfum.“

Meðal þeirra má nefna Fred
Bjarnason, sem er kokkur í Brit-
ish Columbia, og Peter John
Buchan, sem er kanadískur tenór,
sem reyndar er af írskum ættum
en syngur engu að síður á ís-
lensku.

Á laugardaginn verður Vestur-
farasetrið síðan aftur með dag-
skrá í Ráðhúsinu þar sem Böðvar
Guðmundsson rithöfundur segir
frá Vesturfarasögum sínum.
Einnig mæta leikarar frá Borgar-
leikhúsinu og flytja brot úr hinni
rómuðu sýningu, Híbýli vindanna.

Um kvöldið verður síðan mikið

um dýrðir í Salnum í Kópavogi
með Karlakórnum Heimi, Álfta-
gerðisbræðrum, Sigrúnu
Hjálmtýsdóttur, Peter John Buch-
an, Önnu Sigríði Helgadóttur og
Aðalheiði Þorsteinsdóttur. ■
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EKKI MISSA AF …

... frumsýningu Leikfélags Reykja-
víkur á nýju leikriti eftir Kristínu
Ómarsdóttur í Borgarleikhúsinu
annað kvöld. Segðu mér allt heitir
verkið og er í leikstjórn Auðar
Bjarnadóttur. Leikendur eru Álfrún
Örnólfsdóttir, Edda Björg Eyjólfs-
dóttir, Ellert A. Ingimundarson,
Marta Nordal og Þór Tulinius.

... hinu árlega Spaðaballi sem
verður haldið á Nasa við Austurvöll
á laugardagskvöldið.

... tónleikum Kammermúsík-
klúbbsins í Bústaðakirkju á sunnu-
dagskvöldið. Að þessu sinni mætir
Tríó Reykjavíkur, sem er skipað
þeim Guðnýju Guðmundsdóttur
fiðluleikara, Gunnari Kvaran selló-
leikara og Peter Maté píanóleikara.
Þau flytja verk eftir Beethoven og
Shostakovitsj.

Nokkrum sinnum á hverjum vetri efnir
Vinafélag Sinfóníuhljómsveitar Íslands til
samverustundar í Sunnusal Hótels Sögu á
undan tónleikum í Háskólabíói. Í kvöld
ætlar Árni Heimir Ingólfsson tónlistarfræð-
ingur að fjalla um áttundu sinfóníu Antons
Brückners sem verður síðan flutt í fyrsta
sinn á Íslandi á tónleikum Sinfóníuhljóm-
sveitarinnar. 
Fróðlegt verður að heyra hvað Árni Heimir
hefur að segja um hið sérlundaða austur-
ríska tónskáld Anton Brückner og hina
stórbrotnu áttundu sinfóníu hans.
Að venju hefst samverustundin klukkan 18
og er boðið upp á súpu, brauð og kaffi.
Allir eru velkomnir, en áhugasamir eru
beðnir um að skrá sig með því að senda
tölvubréf á netfangið vinafelag@sinfonia.is
eða hringja í síma 545 2500.
Tónleikarnir í Háskólabíói hefjast síðan

klukkan 19.30. Stjórnandi kvöldsins er
Petri Sakari.

Kl. 21.00 
Í kvöld hefjast á Hótel Borg tónleikar á
vegum djassklúbbsins Múlans þar sem
fjölþjóðlega djasssveitin Pólís spilar
nokkra sígilda standarda. Hljómsveitin
er skipuð þeim Zbigniew Jaremko á
saxófóna og klarinett, Jóni Páli Bjarna-
syni á gítar, Tómasi R. Einarssyni á
bassa og Scott McLemore á trommur.

menning@frettabladid.is

Árni Heimir segir frá Brückner

Vesturfarasetrið suður

!

STÓRA SVIÐ

HÍBÝLI VINDANNA 
leikgerð Bjarna Jónssonar eftir

vesturfarasögum Böðvars Guðmundssonar

Í kvöld kl 20 - UPPSELT
Fö 18/2 kl 20 - UPPSELT
Lau 19/2 kl 20 - UPPSELT
Fö 25/2 kl 20 
Lau 26/2 kl 20, Fö 4/3 kl 20, 
Lau 5/3 kl 20, Su 13/3 kl 20
Fi 17/3 kl 20, Fi 7/4 kl 20, Fö 8/4 kl 20

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau
Sýningar halda áfram eftir páska.

LÍNA LANGSOKKUR 
e. Astrid Lindgren
Su 20/2 kl 14
Su 27/2 kl 14 
Su 6/3 kl 14 - Aukasýning Síðustu sýningar

HOUDINI SNÝR AFTUR 
Fjölskyldusýning um páskana.

Forsala aðgöngumiða hafin.

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ

SEGÐU MÉR ALLT 
e. Kristínu Ómarsdóttur
Aðalæfing í dag kl 13 - kr. 1.000
Frumsýning fö 18/2 kl 20 - UPPSELT
Lau 19/2 kl 20, Lau 26/2 kl 20, Su 27/2 kl 20

BELGÍSKA KONGÓ 
e. Braga Ólafsson, Gríman fyrir besta leik í
aðalhlutverki
Í kvöld kl 20, Su 20/2 kl 20 - UPPSELT,
Fi 24/2 kl 20, Fö 25/2 kl 20 - UPPSELT,
Fi 3/3 kl 20, Fö 4/3 kl 20, Lau 5/3 kl 20,
Fi 10/3 kl 20, Fö 11/3 kl 20, Lau 12/3 kl 20
Allra, allra síðustu sýningar

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA.
Lau 19/2 kl 20, Lau 26/2 kl 20, Su 6/3 kl 20 
Ath: Miðaverð kr. 1.500

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

AMERICAN DIPLOMACY
eftir Þorleif Örn Arnarsson. Í samstarfi við 
Hið lifandi leikhús.
Aðalæfing Mi 23/2 kl 20 - kr. 1.000
Frumsýning Fi 24/2 kl 20 - UPPSELT
Fö 4/3 kl 20, Lau 5/3 kl 20

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR

eftir Agnar Jón Egilsson. Í samstarfi við TÓBÍAS.
Fö 18/2 kl 20 - UPPSELT, Fö 25/2 kl 20, 
Mi 2/3 kl 20

VESTURFARARNIR - NÁMSKEIÐ
Í samstarfi við Mími - símenntun
Mi 23/2 - Böðvar Guðmundsson
Innifalið: Boð á Híbýli vindanna

15:15 TÓNLEIKAR

HILDIGUNNUR HALLDÓRSDÓTTIR

SÓLÓ - KYNSLÓÐABIL FIÐLUNNAR
Lau 19/2 kl 15:15

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Einleikur Eddu Björgvinsdóttur. 
Frumsýning Fö 4/3 kl 20,
Su 6/3 kl 20, Fö 11/3 kl 20, Su 12/3 kl 20,
Fö 18/3 kl 20, Lau 19/3 kl 20

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

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

LEIKHÚSVEISLA FYRIR HÓPA  
- UPPSKRIFT AÐ SKEMMTILEGU KVÖLDI 

Kl 18:00 Gleðistund í forsal - veitingasalan opin
Kl 18:30 Kynnisferð um leikhúsið 

- kynning á verki kvöldsins
Kl 19:00 Matseðill kvöldsins
Kl 20:00 Leiksýning kvöldsins
NÆRING FYRIR SÁL OG LÍKAMA - BÓKIÐ Í TÍMA

Sögur kvenna frá hernámsárunum 

Sunnudagur 20/2 kl.14.00
Miðvikudagur 23/2 kl.14.00
Sunnudagur 27/2 kl. 14.00

ÁstandiðTenórinn

Sýningum fer fækkandi

Vetrarhátíð - Grímuball 
Bardukha og Andrea Jónsdóttir 

laugardaginn 19. febrúar.

Leikfélagið Snúður og Snælda sýnir:

Sun. 20. feb. kl. uppselt
Sun. 27. feb. kl. örfá sæti
Sun. 6. mars kl. 20

Miðasala í síma 568 8000
www.HOUDINI.is

3. sýn. 18. feb. kl 20 – Uppselt • 4. sýn. 20. feb. kl. 19 – Uppselt
5. sýn. 25. feb. kl. 20 – Örfá sæti laus • 6. sýn. 27. febrúar kl. 19 – Örfá sæti laus
7. sýn. 4. mars kl. 20 – Örfá sæti laus • 8. sýn. 6. mars kl. 19 – Örfá sæti
9. sýn.12. mars kl. 19 – Örfá sæti laus.
Ekki er hleypt inn í salin eftir að sýningin hefst

Tosca – Vetrarkvöld með Puccini og Verdi,
í Laugarborg mið. 23. febrúar kl. 20.30
Elín Ósk Óskarsdóttir, sópran, Jóhann Friðgeir Valdimarsson, tenór og
Kurt Kopecky, píanó flytja aríur og dúetta úr Toscu og úr öðrum óperum
eftir Puccini og úr óperum eftir Verdi.

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.

BÖÐVAR GUÐMUNDSSON Mætir í Ráð-
hús Reykjavíkur til að segja frá Vesturfara-
sögum sínum á dagskrá Vesturfaraseturs-
ins á Vetrarhátíð Reykjavíkur í ár.
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KRINGLUKRÁIN UM HELGINA

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

Geirmundur
Valtýsson 

um helgina

■ ■ TÓNLEIKAR
� 19.30 Sinfóníuhljómsveit Íslands

flytur Sinfóníu nr. 8 eftir Anton
Bruckner í Háskólabíói. Stjórnandi er
Petri Sakari.

� 21.00 Fjölþjóðlega djasssveitin
Pólís, sem er skipuð þeim Zbigniew
Jaremko á saxófóna og klarinett,

Jóni Páli Bjarnasyni á gítar, Tómasi
R. Einarssyni á bassa og Scott
McLemore á trommur, spilar nokkra
sígilda standarda á Múlanum, Hótel-
borg.

� 21.00 Hljómsveitirnar Ask the
Slave, Innvortis og Vera verða með
rokktónleika á de Palace.

� 22.00 Lára Rúnarsdóttir heldur
tónleika á Grand Rokk.

� 22.00 Andrea Gylfa, Guðmundur
Pétursson og Eðvarð Lárusson
verða með tónleika á Café Rósen-
berg Lækjargötu, sem er undir Café
Óperu.

■ ■ LISTOPNANIR
� 14.00 Steinlaug Sigurjónsdóttir

sýnir olíu- og vatnslitamyndir í
Menningarsalnum á fyrstu hæð í
Hrafnistu, Hafnarfirði.

■ ■ SAMKOMUR
� 18.00 Vinafélag Sinfóníuhljóm-

sveitar Íslands býður til samveru-
stundar í Sunnusal Hótels Sögu þar
sem Árni Heimir Ingólfsson tónlist-
arfræðingur fjallar um áttundu sin-
fóníu Antons Bruckners, sem verður
flutt í fyrsta sinn á Íslandi á tónleik-
um Sinfóníuhljómsveitarinnar í
kvöld.

Þjóðfélagsleg vandamál eru á
hverju strái og flest hafa reynst
illviðráðanleg svo lengi sem
elstu menn muna. Nú er mættur
til leiks samstarfshópur mynd-
listarmanna sem nefnir sig upp
á ensku „The Art Nurses“, eða
hjúkrunarfræðingar listarinnar.
Þessi hópur einbeitir sér að
þjóðfélagslegu heilunarstarfi
með myndlistina sem hjálpar-
tæki.

Forsprakkar hópsins eru þær
Ósk Vilhjálmsdóttir og Anna
Hallin, sem báðar eru í fremstu
röð myndlistarmanna hér á
landi um þessar mundir. 

Um síðustu helgi opnuðu þær
sýningu á kvikmyndainnsetn-
ingu í sýningarrými FUGLS að
Skólavörðustíg 10. Þar sýna þær
kvikmyndina Dans, þar sem má
meðal annars fylgjast með þeim
búa til brúður íslenskra áhrifa-
manna og láta þær síðan stíga
dans sem vonandi nær að kalla
fram breytingar til hins betra í
þjóðfélaginu.

Í tengslum við Vetrarhátíð
verður þessi sýning opin al-
menningi í kvöld frá klukkan

19.30 til 22 og aftur annað kvöld
á Safnanótt til miðnættis. ■

Myndlistin kemur til bjargar

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

14 15   16 17 18 19   20
Fimmtudagur

FEBRÚAR

■ MYNDLIST

THE ART NURSES Gallerí FUGL að Skólavörðustíg 10 verður opið í kvöld og annað
kvöld í tengslum við Vetrarhátíð.

■ ■ SKEMMTANIR
� 21.00 Norðurljós við Tjörnina.

Gömlu góðu lögin í flutningi Helenu
Eyjólfsdóttur, Þorvalds Halldórs-
sonar, Ragnars Bjarnasonar og
Önnu Sigríðar Helgadóttur ásamt
hljómsveit Carls Möller.

� Dj Tommi White með grænt kvöld á
Sólon. Hreimur og Vignir verða með
partýstemmingu uppi.

� Djassbandið Salianka á Pravda.

■ ■ VETRARHÁTÍÐ
� 19.30 Borgarstjóri setur Vetrarhá-

tíð 2005 á Skólavörðuholti. Þar hefj-
ast síðan ljósatónleikar og að þeim
loknum verður haldið í kyndilgöngu
yfir í Ráðhús Reykjavíkur þar sem fé-
lagar í Myndhöggvarafélaginu sýna
vídeóverk yfir Ráðhústjörninni.

� 20.00 Vesturfarasetrið tekur þátt í
Vetrarhátíð með sýningu og dagskrá
í Ráðhúsi Reykjavíku. Fram koma
meðal annars Peter John Buchnan,
vesturíslenskur tenór, Viðar Hreins-
son sagnfræðingur, Anna Sigríður
Helgadóttir söngkona og Aðalheið-
ur Þorsteinsdóttir píanóleikari.

� 20.00 Norðurljós og eldgos nefn-
ist sýning með ljósmyndum eftir
Ragnar Th. Sigurðsson, Sigurð Þór-
arinsson, Garðar Pálsson og fleiri,
sem opnuð verður í Yzt, Laugavegi

40. Vignir Jóhannsson sýnir
ljósaskúlptur og Ari Trausti Guð-
mundsson segir frá Norðurljósum.

� 20.00 Grænlensk stemmning
með trommudansara frá Kúlusúk í
húsakynnum Norræna félagsins, Óð-
insgötu 7.

� 20.00 Art Nurses kynna Dansinn á
Vetrarhátíð í glugga Gallerí Fugls,
Skólavörðustíg 10. Sýnt alla hátíðina.

� 20.30 Kramhúsið stendur fyrir fjöl-
þjóðlegri dansveislu í Iðnó. Egypski
magadansmeistarinn Maher Kishk
sýnir magadans ásamt dansflokki
Kramhússins Shams Al Amar og
ísraelski tónlistarmaðurinn Ilya
Magnes leikur undir ásamt Stórsveit
Nix Noltes.

� 20.30 Kristján Hreinsson stjórnar
hagyrðingakvöldi í Nasa við Austur-
völl.

� 20.30 Úlfhildur Dagsdóttir verður
leiðsögumaður í bókmenntagöngu
um miðbæinn sem hefst við Borgar-
bókasafn, Tryggvagötu 15.

� 20.30 Rokkið dunar á Fimmtudags-
forleik í Hinu húsinu með Fíkn, We
made God og fleirum. 

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.
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■ SJÓNVARP■ TÓNLIST

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30          b.i. 14 Sýnd kl. 6, 8.15, og 10.30 B.i. 16
FRÁ FRAMLEIÐANDA TRAINING DAY

HLAUT TVENN GOLDEN 
GLOBE VERÐLAUN

FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

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

7TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

HHHHHHHH - HJ, MBL.  HHHHHHHH - Ó.Ö.H. DV  

HHHHHHHH - Baldur, Popptíví  HHHHHH1/21/2 -  Kvikmyndir.is  

HHHHHH - Ó.H.T. Rás 2

HHHHHH - S.V. MBL.

HHHHHHHH - H.J., MBL
HHHHHHHH - V.E., DV

11 TILNEFNINGAR TIL ÓSKARSVERÐLAUNA

Leonardo DiCaprio

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

HHHHHH Ó.Ö.H. DV

HHHHHH S.V. Mbl

HHHHHHhh - kvikmyndir.com

ALEXANDER Sýnd kl. 8.30         b.i. 14 LANGA TRÚLOFUNIN Kl. 6                b.i. 16

Sýnd kl. 6 og 9.10

Svakalega flott ævintýra-
spennumynd með hinni
sjóðheitu Jennifer Garner

Kl. 5.30, 8 og 10.30        B.i. 14 ára 

Sýnd kl. 4, 5.30, 8 og 10.30
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 5.30, 8 og 10.30

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

THE INCREDIBLES m. ísl. tali sýnd kl. 3.45 og 6    Sýnd m. ens. tali sýnd kl. 3.45

TEAM AMERICA Sýnd kl. 8 og 10.30 B.i. 14ALEXANDER Sýnd kl. 8.15  B.i. 14

LEMONY SNICKETT’S Sýnd kl. 3.45, 6, 8.15 og 10.30

splunkunýtt ævintýri um
Bangsímon sem þú átt
eftir að “fríla” í botn!

WALT DISNEY 
KYNNIR

Yfirnáttúrulegur spennutryllir af bestu
gerð sem vakið hefur gríðarleg viðbrögð
og slegið rækilega í gegn í USA og víðar.
VARÚÐ: YKKUR Á EFTIR AÐ BREGÐA.

"Mögnuð spennumynd um baráttu 
upp á líf og dauða."

HHHHHH - S.V. MBL.

Sýnd kl. 3.45 og 6.20 m. ísl. tali
Sýnd kl. 3.40 og 5.50      B.i. 14 ára

Sýnd kl. 8 & 10.30           B.i. 16 ára

Frumsýnd í dag
CLOSER

Frumsýnd í dag
CLOSER

FRUMSÝND Á MORGUN FRUMSÝND Á MORGUN

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20    B.i. 14 ára 
Sýnd í LÚXUS kl. 5.40, 8 og 10.20

BÚI OG SÍMON Sýnd kl. 3.50   TILBOÐ 400 KR

Sýnd kl 4, 6, 8 & 10      

Ef þú trúir á ást við fyrstu sýn,
hættir þú aldrei að horfa

Opinská og umdeild verðlaunamynd um
sambönd, kynlíf, framhjáhald og lygar.

Upptökur á nýrri plötu með tón-
listarkonunni Láru Rúnarsdóttur
eru nýhafnar. Að sögn Láru verða
þar einhverjar breytingar til
batnaðar frá síðustu plötu hennar,
Standing Still, sem kom út fyrir
tveimur árum og vakti þá mikla
athygli.

Lára heldur tónleika á
skemmtistaðnum Grand Rokk
klukkan 22.00 í kvöld. Þar verður
hún ein með kassagítarinn og
píanó og mun spila lög af nýju
plötunni og af Standing Still. ■

Aðdáendur bresku gamanþátt-
anna Fawlty Towers, eða Hótel
Tindastóls, hafa keypt hótelið sem
þættirnir sóttu innblástur sinn til.

Hjónin Kumar og Panna Patel
ásamt bróður Kumars, Keethri,
keyptu hótelið sem er í borginni
Torquay, fyrir um 175 milljónir
króna. „Við vorum miklir aðdá-
endur Fawlty Towers og þess
vegna teljum við það örugga fjár-

festingu að hafa keypt eitt
þekktasta hótel Bretlands,“ sagði
Patel.

John Cleese, úr Monty Python
hópnum, var meðhöfundur og fór
með aðalhlutverkið í þáttunum.
Hann byggði persónu hins dóna-
lega Basil Fawlty á Donald
Sinclair, fyrrverandi eiganda hót-
elsins, en þar dvaldi hann ásamt
Monty Python árið 1971. Alls voru

tólf þættir framleiddir af Hótel
Tindastóli og eru þeir af mörgum
Bretum taldir bestu gamanþættir
sem gerðir hafa verið. ■

Ný plata frá Láru

LÁRA Lára Rúnarsdóttir verður ein með
kassagítarinn og píanóið á Grand Rokk í
kvöld.

Aðdáendur kaupa 
Hótel Tindastól

FAWLTY TOWERS Hótel Tindastóll, með
John Cleese í aðalhlutverki, naut mikilla
vinælda í Bretlandi. Eru þættirnir taldir á
meðal þeirra bestu sem gerðir hafa verið.
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■ KVIKMYNDIR

Þær fréttir að Bjarkaruppáhaldið
og Íslandsvinurinn Bonnie
„Prince“ Billy ætlaði sér að gera
næstu breiðskífu með Matt
Sweeney, söngvara Chavez, komu
svolítið á óvart, aðallega vegna
þess að sem aðdáandi gat ég ekki
séð að neitt vantaði upp á tónlist
Will Oldham (sem gefur út undir
nafninu Bonnie „Prince“ Billy).

Ég stend algjörlega á þeirri
skoðun minni að Oldham er það
merkilegasta sem gerst hefur í
bandarískri kántrítónlist síðan
kóngurinn Johnny Cash kom fyrst
fram á sjónarsviðið. Meira að segja
kóngurinn sjálfur heiðraði prins-
inn með því að taka lag hans I See a
Darkness á einni plötu sinni.

Þó að Oldham geri þessa plötu í
samstarfi við annan mann er ekki
að heyra að hann hafi gert miklar
breytingar á tónlistinni, enda
skilst mér að Matt Sweeny hafi
komið meira að textagerð en laga-
smíðum á plötunni.

Þessi plata þarf nokkrar hlust-
anir áður en hún nær inn að beini.
En eftir að hún er komin þangað
er nánast ómögulegt að losna við
hana úr spilaranum. Það er gaman
að heyra Oldham faðma raf-

magnsgítarinn aftur og sem laga-
höfundur er hann enn að vaxa.
Þetta er plata sem á bókað eftir að
endast vel út árið og verður án efa
á einhverjum árslistum í lok árs.

Einhver kallaði Oldham
„meistara myrkursins“, en sann-
leikurinn er sá að hann er vel
staðsettur í ljósinu. Syngur mikið
um guð og hljómar bara verulega
hamingjusamur á þessari plötu.
Hann lætur mér líka líða vel.

Birgir Örn Steinarsson

Ofurúlfar spangóla

MATT SWEENY & BONNIE „PRINCE“ 
BILLY: SUPERWOLF

NIÐURSTAÐA: Will Oldham gerir hér plötu með
einum besta vini sínum, Matt Sweeny úr
Chavez. Mögnuð plata sem þarfnast nokkurra
umferða en sekkur svo djúpt inn.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

SÍMI 553 2075

– bara lúxus

www.laugarasbio.is

Sýnd kl. 8 og 10.20Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15   B.i. 14 ára

Annette Bening sem besta leikkona

Stórskemmtileg mynd þar sem 
Annette Bening fer á kostum

Annette Bening & Jeremy Irons

Golden
Globe
verðlaun
Annette
Bening
sem
besta
leikkona

SÝND kl. 4 ÍSL.TAL - ATH! VERÐ 500 KR.

HLAUT TVENN GOLDEN 
GLOBE VERÐLAUN

7TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

HHHHHHHH - H.J., MBL
HHHHHHHH - V.E., DV

HHHHHHhh - kvikmyndir.com

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 14 ára Sýnd kl. 5.40 & 8           

„Fullkomlega ómissandi mynd" S.V. MBL HHHHHHHHHH

HHHHHHHH
Þ.Þ FBL

þ.á.m.
besta mynd, 
leikstjóri
og handrit.

5Tilnefningar til
Óskars-
verðlauna

Sýnd kl. 5.30 og 10.20

HHHHHH NMJ Kvikmyndir.com

HHHHHHHH SV Mbl

HHHHHH – MMJ kvikmyndir.com  HHHHHHHH – Ó.H.T. Rás 2

Kl. 3.50, 5.55, 8 og 10.15

tilnefningar til Óskarsvtilnefningar til Óskarsverðlauna, þ.á.m.erðlauna, þ.á.m.
besta mynd, leikstjóri og leikari.besta mynd, leikstjóri og leikari.1111

HHHHHHHH - HJ, MBL.  HHHHHHHH - Ó.Ö.H. DV
HHHHHHHH - Baldur, Popptíví  
HHHHHH1/21/2 -  Kvikmyndir.is  

HHHHHH - Ó.H.T. Rás 2

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

Yfirnáttúrulegur spennutryllir af bestu
gerð sem vakið hefur gríðarleg viðbrögð
og slegið rækilega í gegn í USA og víðar.
VARÚÐ: YKKUR Á EFTIR AÐ BREGÐA.

Sýnd kl. 4, 6 og 10

HHHHHH - S.V. MBL.
HHHHHH - kvikmyndir.is

Miðaverð 500 kr.

Sýnd kl. 8 og 10 B.i. 14Sýnd kl. 6, 8 og 10.10 B.i. 16

Sýnd kl. 6 m. ísl. tali Sýnd kl. 6 og 8 m. ensku tali

WALT DISNEY KYNNIR
splunkunýtt ævintýri um
Bangsímon sem þú átt eftir
að “fríla” í botn!

1Tilnefning til Óskarsverðlauna

Frumsýnd í dag
CLOSER

Frumsýnd í dag
CLOSER

FRUMSÝND Á FÖSTUDAG

Ef þú trúir á ást við fyrstu sýn,
hættir þú aldrei að horfa

Opinská og umdeild verðlaunamynd um
sambönd, kynlíf, framhjáhald og lygar.

FRUMSÝND Á FÖSTUDAG

Mugison og
Wilson á
Hróarskeldu
Tónlistarmaðurinn Mugison og
fyrrverandi Beach Boys-forsprakk-
inn Brian Wilson hafa boðað komu
sína á Hróarskelduhátíðina í Dan-
mörku í sumar.

Auk Mugisons, sem nýlega sóp-
aði til sín verðlaunum á Íslensku
tónlistarverðlaununum, hafa þrjú
önnur skandinavísk nöfn ákveðið að
troða upp á hátíðinni: Dungen frá
Svíþjóð, pönkhljómsveitin Skam-
baknt frá Noregi og blúsrokkarinn
Björn Berge. Áður höfðu hljóm-
sveitir á borð við Audioslave og
D.A.D. skráð sig til leiks. ■

Það hefur líklega enginn sjón-
varpsþáttur frá níunda áratug síð-
ustu aldar náð að fanga anda
þessa litskrúðuga áratugar í tón-
list og tísku eins vel og lögguþætt-
irnir Miami Vice. Þar fór Don
Johnson á kostum í hlutverki
löggunnar Sonny Crockett, með
þriggja daga skeggrót, berfættur
í hvítum skóm, bleikum stutt-
ermabol og hvítum jakkafötum
með sólgleraugu. Honum til halds
og trausts var svo Philip Michael
Thomas í hlutverki félagans
Ricardo Tubbs en hann stóð ætíð í
skugga Johnsons, sem var óum-
deild stjarna þáttanna.

Nú hefur verið ákveðið að gera
bíómynd byggða á þáttunum með
erkitöffaranum Colin Farrell í föt-
um Johnsons og hinum funheita
Jamie Foxx sem Tubbs. Farrell
hefur verið að festa sig í sessi í
Hollywood síðustu misseri og
Foxx hefur verið hlaðinn verð-
launum og tilnefningum undan-
farið og á til að mynda möguleika
á tveimur Óskurum, bæði fyrir
leik sinn í Ray og Collateral.

Collateral var einmitt leikstýrt
af Michael Mann sem var einn
framleiðenda Miami Vice-þátt-
anna á sínum tíma. Mann mun að
sjálfsögðu koma þáttunum á hvíta
tjaldið og skrifa handrit og leik-
stýra.

Miami Vice-þættirnir gengu í
sjónvarpi frá 1984 til 1989 en voru
nýlega útnefndir „svölustu sjón-
varpsþættir allra tíma“ ásamt CSI
og Queer as Folk. ■

Endurvinnsla á „eitís“ töffurum

MUGISON Tónlistarmaðurinn Mugison
spilar á Hróarskelduhátíðinni í sumar.

DON JOHNSON Á örugglega inni fyrir titl-
inum fyrsti „metrósexúal“ maðurinn en
hann var ofsalega smart í Miami Vice, karl-
mannlegur í ermalausum bol.

CROCKETT OG TUBBS Þetta snyrtilega
löggupar sló í gegn í Miami Vice árið 1984.

COLIN FARRELL Það efast enginn um að
hér er alvöru töffari á ferð en er hann nógu
stór til að fylla mokkasínur Don Johnson?



Hefði getað hugsað mér yfirlýs-
ingu í útvarpi á miðvikudagsmorg-
un um að landsmenn ættu að halda
sig undir hlýjum sængunum þann
daginn. Það þýðir auðvitað ekkert
að kvarta og kveina undan um-
hleypingum á þessum árstíma, en
skelfilega er þetta samt þreytandi.
Gráminn skín úr hverju andliti og
best gæti ég trúað að óvæntur frí-
dagur í rúminu, þar sem sannar-
lega væri hægt að dunda sér við
ýmislegt, væri þjóðhagslega hag-
kvæmur.
Í þætti Evu Maríu í vikunni voru
rifjaðar upp fegurðarsamkeppnir
frá þeim tíma að þær stóðu í mest-
um blóma. Skemmtilegt viðfangs-
efni í ljósi þess að nú er áhuginn á
þessu fyrirbæri nákvæmlega eng-

inn. Maður veit ekki einu sinni
hvort einhvers staðar leynist dís
sem brosti í gegnum tárin í fyrra.
Anna Margrét Jónsdóttir, fyrrver-
andi fegurðardrottning, minntist
liðinna tíma og var alveg frábær.
Mér er í fersku minni þegar Anna
Margrét var kosin ungfrú þetta og
hitt í hverri keppninni af annarri
og hvað hún tók það alltaf mátu-
lega hátíðlega. Anna er dæmi um
stelpuskott sem greip tækifærið
þegar það gafst, en gerði sér allan
tímann grein fyrir því að styrkleik-
inn fólst í persónusjarmanum og
því að hafa bein í nefinu. 
Ég er líka full aðdáunar á Jóhönnu
Kristjóns, sem hefur unnið ötullega
að því að byggja brú milli ólíkra
menningarheima og fannst hún vel

að viður-
kenningu
Hagþenkis
komin. Jó-
hanna viður-
kenndi í
Kastljóss-
þætti að hafa
sjálf verið
haldin for-
dómum
gagnvart
konum í arabaheiminum og mér
snarlétti við að heyra það. Eins og
ég tel mig fordómalausa hef ég oft
staðið mig að því að setja konur
allra arabalanda undir einn hatt.
Maður er aldrei of oft minntur á að
fordómar eiga rætur í vanþekkingu
og skilningsleysi. ■

17. febrúar 2005 FIMMTUDAGUR

VIÐ TÆKIÐ
EDDU JÓHANNSDÓTTUR FINNST AÐ ÞJÓÐIN HEFÐI GOTT AF ÓVÆNTUM FRÍDEGI UNDIR SÆNG

Af óveðri og fegurðardrottningum

16.45 Handboltakvöld 17.05 Leiðarljós 17.50
Táknmálsfréttir 18.00 Stundin okkar 

SKJÁREINN

12.00 Neighbours 12.25 Í fínu formi 12.40
You Are What You Eat 13.10 Jag 14.00 The
Block 2 14.45 Supernanny 15.35 Bernie Mac
2 16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53 Neighbo-
urs 18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

21.15

WITHOUT A TRACE. Spennuþáttaröð um sveit
innan bandarísku Alríkislögreglunnar sem leitar
að týndu fólki.

▼

Spenna

21.55

BLUE MURDER. Lögreglukonan Janine Lewis er
nýkomin að leyfi og verður vitni að hörmulegum
atburði.

▼

Bíó

21.30

The Simple Life 2. Í kvöld stinga Paris og Nicky
af með hippafjölskyldu og koma við á sólbaðs-
stofu.

▼

Raunveru-
leiki

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 Strákarnir Nýr þáttur með Sveppa,

Audda og Pétri. Félagarnir halda upp-
teknum hætti og sprella sem aldrei
fyrr. 

20.30 American Idol 4 Leitin að næstu popp-
stjörnu Bandaríkjanna er hafin. Paula
Abdul, Randy Jackson og hinn kjaftfori
Simon Cowell sitja áfram í dómnefnd-
inni og kynnir er Ryan Seacrest. 

21.10 American Idol 4 
21.55 Blue Murder II (Blákalt morð) Bresk

spennumynd úr myndaflokknum um
lögreglukonuna Janine Lewis og fé-
laga hennar sem rannsaka flókin
sakamál. Janine er nýkomin úr leyfi
þegar hún verður vitni að hörmuleg-
um atburði við skóla sonar síns. Hún
vill taka málið að sér en líkfundur í
ánni kallar líka á athygli hennar. Aðal-
hlutverkið leikur Caroline Quentin. 

23.05 The Base (Stranglega bönnuð börnum)
0.40 The Legend of Bagger Vance 2.45 Fréttir
og Ísland í dag 4.05 Ísland í bítið (e) 5.40
Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

23.20 Af fingrum fram 0.05 Kastljósið 0.25
Dagskrárlok

18.30 Fræknir ferðalangar (26:26) (Wild
Thornberries)

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
19.55 Verksmiðjulíf (6:6) (Clocking Off IV)

Breskur myndaflokkur sem gerist
meðal verksmiðjufólks í Manchester. 

20.50 Hope og Faith (12:25) (Hope & Faith)
Bandarísk gamanþáttaröð. 

21.15 Sporlaust (1:24) (Without A Trace II)
Bandarísk spennuþáttaröð um sveit
innan Alríkislögreglunnar sem leitar
að týndu fólki. 

22.00 Tíufréttir
22.20 Mannamein (4:6) (Bodies) Breskur

myndaflokkur um líf og starf lækna á
sjúkrahúsi í London. Meðal leikenda
eru Max Beesley, Neve McIntosh, Pat-
rick Baladi, Keith Allen, Tamzin Mal-
leson, Susan Lynch og Ingeborga
Dapkunaite. Atriði í þáttunum eru ekki
við hæfi barna. 

17.02 2005 Fimmtudagur 17.30 Þrumuskot –
ensku mörkin (e) 

23.30 America's Next Top Model (e) 0.15
The Mountain (e) 1.00 Óstöðvandi tónlist 

18.30 Fólk – með Sirrý (e) 
19.30 Borðleggjandi með Völla Snæ – loka-

þáttur Völundur býr sem kunnugt er á
Bahama eyjum þar sem hann rekur
veitingastað og galdrar fram suðræna
og seiðandi rétti – með N-Atlantshafs-
legu yfirbragði.

20.00 Malcolm In the Middle Dewey fær það
verkefni að selja sælgæti fyrir skólann.
Hann notar slagorðið „Þetta sælgæti
styður Bandaríkin“ til að selja það og
veldur það ýmsum flækjum. 

20.30 Yes, Dear Jimmy gerir tilraun til að
komast í þáttinn Big Brother. Greg
hlær að honum. 

21.00 Still Standing Brian kemst í klappstýru-
liðið en Lauren líður illa vegna þess
að hún fékk ekki hlutverk í skólaleik-
ritinu.

21.30 The Simple Life 2 
22.00 The Swan – nýtt! 
22.45 Jay Leno 

6.00 Blow Dry 8.00 Men in Black 10.00 Billy
Madison 12.00 Digging to China 14.00 Blow
Dry 16.00 Men in Black 18.00 Billy Madison
20.00 Long Time Dead (SBB) 22.00 Sweeney
Todd (SBB) 0.00 Sometimes They Come Back
For More (SBB) 2.00 Nightwatch (SBB) 4.00
Sweeney Todd (SBB)

OMEGA

19.30 Í leit að vegi Drottins 20.00 Kvöldljós
21.00 Um trúna og tilveruna 21.30 Joyce
Meyer 22.00 700 klúbburinn 22.30 Joyce
Meyer 23.00 Fréttir 0.00 Kvöldljós 

AKSJÓN

20.30 Andlit bæjarins 21.00 Níubíó. Hotel &
Love

Anna Margrét rifjaði upp
blómaskeið fegurðar-
samkeppna á Íslandi.

▼

▼

▼

ENGINN SYKUR
ALVÖRU BRAGÐ
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EKKI ÉG!

HVER ER
SÆTUR?
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Besta dagskr
áin!

Þóra í Atlanta 
og Þorsteinn Kragh:

Tónlistar-elskendur!

Íslenskir auðmenn í 

London:
Íslenskir auðmenn í 

London:

SJÁIÐ HVAR 
ÞEIR BÚA!
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ELSKAR AÐ
VERA SEXÍ!
ELSKAR AÐ
VERA SEXÍ!

Daðurdrósin Helga Braga:

Feðgarnir Ásbjörn og Idol-Jói:

ÁSTFANGIN 
Í BARCELONA
ÁSTFANGIN 
Í BARCELONA

FLOTTIR Á 
FÓSTBRÆÐRA-

BLÓTI

Sigrún Bender fegurðardís:

BAÐAR SIG Í 
BLÁA LÓNINU!

Sjáið 
myndirnar!

GERIR LÍFIÐ SKEMMTILEGRA!GERIR LÍFIÐ SKEMMTILEGRA!

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn. 

CNN
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
18.45 Futsal: European Championship Ostrava
Czech Republic 20.15 Snooker: Masters London
United Kingdom 22.15 Football: UEFA Cup 23.45
Football: UEFA Champions League Last 16 

BBC PRIME
18.30 EastEnders 19.00 Keeping up Appearances
19.30 Yes Minister 20.00 Clocking Off 20.55
Sonny Liston 21.45 Mastermind 22.15 Alistair Mc-
Gowan's Big Impression 23.00 Two Thousand
Acres of Sky 0.00 Michael Palin's Hemingway
Adventure 1.00 Around the World in 80 Days

NATIONAL GEOGRAPHIC 
19.00 Dogs with Jobs 19.30 Insects from Hell
20.00 Panda Nursery 21.00 Capturing the Killer
Croc 22.00 Maneater – Killer Tigers of India 23.00
Battlefront 0.00 Capturing the Killer Croc 

ANIMAL PLANET
18.30 Big Cat Diary 19.00 The African King 20.00
Animals of the Chinese Zodiac 21.00 Venom ER
22.00 The Natural World 23.00 Pet Rescue 23.30
Breed All About It 0.00 Animal Doctor 0.30 Em-
ergency Vets 1.00 The African King

DISCOVERY
18.30 A 4X4 is Born 19.00 Mythbusters 20.00 For-
ensic Detectives 21.00 FBI Files 22.00 FBI Files
23.00 Forensic Detectives 0.00 First World War

MTV
19.00 Newlyweds 19.30 Globally Dismissed 20.00
Boiling Points 20.30 Jackass 21.00 Top 10 at Ten 

VH1
19.00 VH1 Classic 19.30 Then & Now 20.00 Totally
Gay All Access 21.00 Totally Gayer All Access 

E! ENTERTAINMENT
19.30 Dr. 90210 20.00 The E! True Hollywood Story
21.00 Life is Great with Brooke Burke 21.30 Fas-
hion Police 22.00 The E! True Hollywood Story
23.00 101 Juiciest Hollywood Hookups 0.30 The
E! True Hollywood Story

CLUB
18.45 Crimes of Fashion 19.15 Design Challenge

19.40 The Roseanne Show 20.25 Cheaters 21.10
Men on Women 21.35 My Messy Bedroom 22.00
What Men Want 22.30 Hotter Sex

BBC FOOD
18.30 Floyd On France 19.30 Ready Steady Cook
20.00 Rick Stein's Food Heroes 20.30 Galley Sla-
ves 21.00 Can't Cook Won't Cook 21.30 Delia's
Winter Collection 22.30 Ready Steady Cook

CARTOON NETWORK
14.10 Ed, Edd n Eddy 14.35 Codename: Kids Next
Door 15.00 Dexter's Laboratory 15.25 The Cramp
Twins 15.50 The Powerpuff Girls 16.15 Megas XLR
16.40 Samurai Jack 17.05 Tom and Jerry 17.30
Scooby-Doo

JETIX
14.15 Digimon I 14.40 Spiderman 15.05 Sonic X
15.30 Totally Spies

MGM
19.50 A Star for Two 21.25 Spring Reunion 22.45
Texasville 0.50 Teenage Bonnie and Klepto Clyde 

TCM
20.00 Mutiny on the Bounty 22.55 The Law and
Jake Wade 0.20 The Doctor's Dilemma 

ERLENDAR STÖÐVAR

STÖÐ 2 BÍÓ

FER‹ALEIKURINN ER 
Á VISIR.IS – TAKTU fiÁTT!

Þú gætir unnið ferð til 
Kaupmannahafnar eða London!
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SÝN

20.15 

ÞÚ ERT Í BEINNI! Valtýr, Hansi og Böddi stjórna
þessum umræðuþætti um allt sem er efst á
baugi í íþróttaheiminum.

▼

Íþróttir

23.15 European PGA Tour 2005 0.15 Þú ert í
beinni! 1.00 Boltinn með Guðna Bergs 

18.30 David Letterman 
19.15 The World Football Show (Fótbolti um

víða veröld)
19.45 Inside the US PGA Tour 2005 (Banda-

ríska mótaröðin í golfi) Vikulegur
fréttaþáttur þar sem fjallað er um
bandarísku mótaröðina í golfi á ný-
stárlegan hátt. 

20.15 Þú ert í beinni! Beinskeyttur um-
ræðuþáttur um allt það sem er efst á
baugi í íþróttaheiminum hverju sinni. 

21.00 World's Strongest Man 2004 (Sterkasti
maður heims 2004) Á haustmánuð-
um komu kraftajötnar frá ýmsum
heimshornum til keppni á Bahama-
eyjum. Nú skyldi fá úr því skorið hver
væri sterkasti maður heims. 

22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-
viðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina.

22.30 David Letterman 

16.30 Sjáðu 17.00 Jing Jang 18.00 Olíssport 

POPP TÍVÍ

7.00 Jing Jang 18.00 Fríða og Dýrið (e)19.00
Íslenski popp listinn 21.00 Idol Extra (e)
21.30 I Bet You Will 22.03 Jing Jang 22.40
Kenny vs. Spenny 23.10 Sjáðu (e)
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▼

HALLMARK

18.30 Early Edition 19.30 Law & Order Iv 20.15
Henry VIII 22.00 Robin Cook's Acceptable Risk

SV1

19.00 Antikrundan 20.00 Svartsjuka, ilska och otro-
het 20.50 Kortfilm: Luftberusning 21.00 Baghdad
On Air 22.00 Rapport 22.10 Kulturnyheterna 22.20
Uppdrag Granskning 23.20 Orka! Orka! 

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Fréttir 12.50 Auðlind 13.05 Í uppáhaldi
14.03 Útvarpssagan, Innstu myrkur 14.30
Seiður og hélog 15.03 Fallegast á fóninn 16.13
Hlaupanótan 17.03 Víðsjá

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00 Vitinn
19.27 Sinfóníutónleikar 22.15 Lestur Passíu-
sálma 22.30 María Magdalena mjólkurbú-
anna 23.26 Hlaupanótan

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

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

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

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 18.00 Kvöldfréttir
18.26 Spegillinn 

19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið 20.00 Út-
varp Samfés 21.00 Konsert 22.10 Óskalög
sjúklinga 0.10 Glefsur

1.03 Ljúfir næturtónar 2.03 Auðlindin

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Lauf-
skálinn 9.40 Grískar þjóðsögur og ævintýri
9.50 Morgunleikfimi 10.13 Norrænt 11.03
Samfélagið í nærmynd 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni
með Sigmundi Erni Rúnarssyni og Sigurjóni
M. Egilssyni. 13.01 Hrafnaþing með Ingva
Hrafni Jónssyni. 14.03 Mannlegi þátturinn
með Ásdísi Olsen. 15.03 Allt og sumt með
Hallgrími Thorsteinsson og Helgu Völu
Helgadóttur. 17.59 Á kassanum með Illuga
Jökulssyni. 19.30 Endurtekin dagskrá dags-

ins.

7.03 Góðan dag með Sigurði G. Tómassyni. 
9.03 Dagmál Odds Ástráðssonar og Ragn-
heiðar Gyðu Jónsdóttur. 

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

09.03 Ólafur Hannibalsson 10.03 Símatími
(Umsj. Arnþrúður Karlsd.) 11.03 Arnþrúður
Karlsdóttir

12.25 Endurflutt 13.00 Íþróttafréttir 13.05 End-
urflutt 14.03 Gústaf Níelsson 15.03 Þorgrímur
Gestsson 16.03 Viðskiptaþátturinn 

17.05 Heil og sæl (Einar Karl/Hulda) 18.00
Tölvur og tækni (endurflutt) 20.00 Endurflutn-
ingur frá liðnum degi 

Hér er á ferð raunveruleikaþættur þar sem sérfræðingar
úr ýmsum stéttum taka sig saman og breyta ósköp venju-
legum konum í fegurðardísir. Fjölmargar konur höfðu
áhuga á að taka þátt en sérstök nefnd valdi úr þær sem
þóttu líklegastar til að standast álagið sem er mikið í
þessari keppni. Hinar útvöldu eru síðan sendar í æfinga-
búðir sem þær eru teknar algjörlega í gegn; einkaþjálfarar
kenna þeim að þjálfa líkamann, sálfræðingar hjálpa þeim
að finna sálina, næringarfræðingar leiðbeina þeim um
mataræði og lýtalæknar græja restina. Þær sem standast
ekki álagið í búðunum eru sendar heim en hinar keppa
sín á milli um titilinn „Fegursti svanurinn“.

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Skjár einn kl. 22.00THE SWAN

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Amanda Byram þátt-
arstjórnandi.

Fegursti svanurinn

Svar:Victor Ray úr kvik-
myndinni The Freshman frá
árinu 1990.

„What? You know how big this is? Bacio di
tutti baci... the kiss of all kisses.“
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Fær að baka
verðlaunaköku 
en vann þó 
ekki til verðlauna

Jóa Fel hampað

– hefur þú séð – hefur þú séð DDV í dag?V í dag?

Tökur á nýrri kvikmynd frá
leikstjóranum Larry Fessenden
munu fara fram á Íslandi.
Fessenden er mikilsmetinn leik-
stjóri af aðdáendum indie-hryll-
ingsmynda og hefur honum
meðal annars verið líkt við leik-
stjórann M. Night Shyamalan.
Hann hefur einnig leikið sjálfur
í nokkrum myndum og þar á
meðal Bringing Out the Dead og
Hamlet.

„Ástæðan fyrir því að mynd-
in er tekin upp hérlendis er sú
að hún á að gerast á Alaska og
þeir leituðu lengi að landslagi
sem væri hentugt og fundu það
hér,“ segir Skúli Malmquist,
annar eigenda Zik Zak kvik-
mynda sem framleiða myndina.
Aðspurður hvort eitthvað verði
um fræga leikara í myndinni
tekur hann fram að myndin sé
ekki dæmigerð Hollywood-
mynd og að sá eini sem fólk gæti
kannast við sé Ron Perlman en
hann hefur meðal annars leikið í
myndum eins og Hellboy, Nafni
rósarinnar, Borg hinna týndu
barna, Enemy at the Gates,
Alien Resurrection, Quest for
Fire og Star Trek: Nemesis. 

Myndin er einskonar indie-
spennutryllir og fjallar um hóp
vísindamanna sem ferðast til
Alaska í leit að olíuuppsprett-
um. Veðráttan á snævi þöktu

landinu fer að gera fólkinu lífið
leitt og endar með því að flugvél
brotlendir á dularfullan hátt.
Tveir menn fara að leita að
hjálp en á leið sinni fer þeim að
líða illa og eru ekki vissir hvort
að hjörð af ósýnilegum draugum
séu að herja á þá eða hvort þeir
séu að verða geðveikir. Hvað
sem það er sem kemur fyrir þá á
leiðinni þá snúa þeir aldrei
aftur. 

Að sögn Skúla mun enginn ís-
lenskur leikari leika í myndinni
en allt starfsfólk fyrir utan leik-
stjóra er íslenskt. Tökur fara
fram bæði á Mývatni og í stúdíói
í Reykjavík og hefjast þær þann
6. mars næstkomandi. 

„Enginn íslenskur leikari
mun leika í myndinni en allt
starfsfólk fyrir utan leikstjóra
er íslenskt. Tökur fara fram
bæði á Mývatni og í stúdíói í
Reykjavík og hefjast þær þann
6. mars.“

hilda@frettabladid.is

RON PERLMAN Er þekktasti leikarinn
sem leikur í myndinni The Last Winter sem

tekin verður upp hérlendis.

ZIK ZAK KVIKMYNDIR: THE LAST WINTER TEKIN UPP Í MARS

Síðasti veturinn á Íslandi

AÐ MÍNU SKAPI
JARÞRÚÐUR ÁSMUNDSDÓTTIR, FORMAÐUR STÚDENTARÁÐS HÁSKÓLA ÍSLANDS

TÓNLISTIN Platan sem ég verð að eignast
næst er Mugison, en hingað til hef ég látið
mér nægja að hækka í Rás 2 þegar hann
er spilaður. Það nægir ekki lengur. Ég fæ
ekki nóg.

BÓKIN Vegna kosninganna hef ég lítið les-
ið undanfarið, en ég náði þó einni jólabók,
Kleifarvatn eftir Arnald Indriðason. Hún er
stórgóð, en ég er búin að lesa allar bækur
Arnalds.

BÍÓMYNDIN Ég fer aldrei í bíó en leyfi
mér í staðinn að fara annað slagið í leik-
hús. Síðasta leiksýning sem ég sá var

Belgíska Kongó sem var frábær og svo fór
ég á Tosca um síðustu helgi sem var stór-
kostleg, óvenjuleg og sterk upplifun. 

BORGIN Auðvitað Kaupmannahöfn. Fór
þangað með manninum seint í haust og
mikil upplyfting. Fátt betra en smurt brauð
þar. Pétursborg er einnig yndisleg og Rúss-
land stórkostlegt land sem mig langar
mikið að heimsækja aftur. Fólkið þar er
vingjarnlegt og konurnar stórkostlegar.

BÚÐIN Nýlega datt ég inn í Nonnabúð og
þótti skemmtilegt að skoða hvað þar var á
boðstólnum. Í stað þess að arka mér til

heilsubótar í Fossvoginum tek ég stefnuna
á miðborg Reykjavíkur og flakka milli versl-
ana. Alltaf eitthvað öðruvísi að finna þar.

VERKEFNIÐ Í stúdentaráði er jafnan af
nógu að taka. Vorum að koma á fót
studentamidlun.is, sem er mikil bylting í
þjónustu við stúdenta þar sem þeir geta
nálgast á einum stað atvinnu- og húsnæð-
ismiðlun, lokaverkefnamiðlun, skiptibóka-
markað og kennslumiðlun til að fá auka-
tíma í fögum. Þetta er gagnvirk vefsíða þar
sem við miðlum þjónustu til stúdenta, og
svo stúdentum út í þjóðfélagið ef einhver
þarfnast sérþekkingar þeirra á atvinnu-
markaði eða öðru.

Mugison, danskt smurbrauð, leikhús og Nonnabúð

... fær Samfés fyrir fræðsluvikuna
Geðveikir dagar sem hófst á
mánudag. Markmið verkefnisins
er að unglingar kynnist geðrösk-
unum á hlutlausan og fræðandi
hátt og leggi sitt af mörkum til
þeirra sem þjást af slíkum veik-
indum. Dorrit Moussaieff forseta-
frú sýndi stuðning sinn við verk-
efnið í verki við setningu þess.

HRÓSIÐ

Lárétt: 2 hró, 6 sólguð, 8 fiskifæða, 9
beljaka, 11 öfug röð, 12 strax, 14 stórfljót,
16 .. og hör, 17 efni úr harpix, 18 nögl,
20 átt, 21 efni til matargerðar.
Lóðrétt: 1 listamaður, 3 stafur, 4 árásin,
5 kveikur, 7 vandalítil, 10 þjóðarleiðtogi á
sinni tíð, 13 eins um l, 15 mjög, 16 ger-
ast, 19 sérhljóðar.

Lausn

Lárétt: 2skar, 6ra,8áta,9rum,11lk,
12óðara,14volga,14se,17raf, 18kló,
20na,21edik.
Lóðrétt: 1erró,3ká,4atlagan,5rak,7
auðveld,10mao,13rlr, 15afar, 16ske,
19ói.

Uppgötvaðir á netinu
Ný plata frá rafdúettnum Plat er
komin út og nefnist hún
Compulsion. Plat er samstarfs-
verkefni Arnars Aðalsteinssonar
og Vilhjálms Pálssonar, sem áður
voru þekktir í drum 'n' bass-heim-
inum sem Dr. Hekyll og Mr. Jive.

Nýlega skrifuðu þeir félagar
undir samning við útgáfufyrirtæk-
ið Unschooled Records í Banda-
ríkjunum, sem mun gefa plötuna
út. Samningurinn hljóðar upp á
þrjár stórar plötur og þrjár EP-
plötur. Nýja platan hefur fengið
prýðisgóða dóma erlendis og hafa
lög af henni verið mikið spiluð í
bandarísku háskólaútvarpi. Einnig
má heyra í Plat á DVD-safninu The
Ultimate Matrix Collection sem
kom út skömmu fyrir síðustu jól.
Um er að ræða tíu diska sem allir
hafa að geyma efni sem tengist
The Matrix-myndunum. 

Þeir Arnar og Vilhjálmur byrj-
uðu að semja lög fyrir 6-7 árum
síðan. „Við gáfum lögin út á netinu
undir nafninu Dr. Hekyll og Mr.
Jive og fengum plötusamning út á
það. Við þurftum ekki einu sinni að
grátbiðja,“ segja þeir. „Við erum
mjög spenntir að fara út. Við höf-
um ekki enn spilað þetta efni „live“
því við höfum verið innilokaðir í
hljóðveri undanfarið.“

Þann 25. febrúar leikur Plat á
raftónleikum á Grand rokk. Þar
koma fram að auki Pornopop,
Prins Valium og Skurken. Tón-
leikaferð til Bandaríkjanna er síð-
an fyrirhuguð hjá Plat í apríl. ■

PLAT Arnar Aðalsteinsson, til vinstri, og Vilhjálmur Pálsson. Plat er á leið í tónleikaferð til
Bandaríkjanna í apríl.
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Ég var að hlusta á tal nokkurra
manna um daginn. Þeir voru að

tala um Biblíuna. Og þar sem ég er
mikill áhugamaður um þá bók þá
gat ég ekki annað en lagt við hlust-
ir. Sá sem talaði mest sagðist vera
trúleysingi og var að fræða hina.
Hann sagðist hafa lesið Biblíuna.
Og ekki bara einu sinni heldur oft.
Einhvern veginn átti ég mjög erfitt
með að trúa því. Þetta var ekki í
fyrsta skipti sem ég hef heyrt
þetta. Því ætti trúlaus maður að
lesa Biblíuna aftur og aftur? Ég
skil það ekki. Ég er mjög trúaður
og mér hefur bara tekist að lesa
hana einu sinni í heild sinni og ég
átti fullt í fangi með það á stund-
um. Hvað þá oft.

MÉR finnst oft svo miklir fordóm-
ar og fáfræði ríkjandi í tali um
Biblíuna. Fólk slær fram einhverj-
um fullyrðingum sem það veit ekk-
ert um og segir að Biblían sé „bara
þetta og bara hitt“. það er ekki
hægt að ræða um Biblíuna sem
eina bók. Það vita þeir sem hafa í
alvörunni lesið hana. Biblían er
ekki ein bók í venjulegum skilningi
heldur safn margra rita sem skrif-
uð eru á mörg þúsund ára tímabili.
Og öll eru þessi rit mjög ólík, allt
frá Mósebókum og spádómum Jes-
aja til Jóhannesarguðspjalls og
bréfa Páls Postula. Og síðan skipt-
ist hún í tvo meginhluta, sem eru
Gamla og Nýja testamentið. 

MÉR finnst skrítið að Biblían hafi
ekki verið gefin út í hlutum,
þ.e.a.s. einstök rit hennar gefin út
sér. Orðskviðir Salómóns eru til
dæmis bók sem mundi sóma sér
vel sem gjöf til fermingarbarna
ásamt Bókinni um veginn og Spá-
manninum. Predikarinn er líka
mjög flott bók. Og kannski er líka
kominn tími til að endurskoða allt
þetta „ossum“ og „vérum“.
Kannski mundi það gera Biblíuna
aðgengilegri og verða til þess að
fleiri mundu lesa hana í alvörunni.

BIBLÍAN er mjög skemmtileg
bók þótt hún geti líka verið tyrfin.
Hún dýpkar skilning manns og til-
finningu fyrir lífinu ef maður les
hana með opnum huga. Bók sem
allir þykjast þekkja en fæstir hafa
lesið. Að segjast hafa lesið hana
oft og finnast hún léleg og ótrú-
verðug er álíka fáránlegt og að
segjast hafa lesið ársskýrslu
Deutsche Bank margoft og hún sé
hundleiðinleg og engin ástæða til
að lesa hana. Og svo er maður lík-
lega að ljúga. ■

ÓKEYPIS 
LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ

á hverju fimmtudagskvöldi 
kl. 19.30 til 22.00 í síma 5511012.

ORATOR, 
félag laganema við
Háskóla Íslands.

» BETRI
SJÓNVARPSDAGSKRÁ
Á FIMMTUDÖGUM

JÓNS GNARR

BAKÞANKAR

Biblían


