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KEPPT Í HANDBOLTA Tveir leikir fara
fram í DHL-deild karla í handbolta í kvöld.
ÍR-ingar taka á móti Haukum í Austurbergi
og lið HK fer til Eyja og leikur við heima-
menn í ÍBV. Leikirnir hefjast klukkan 19.15.

DAGURINN Í DAG

VEÐRIÐ Í DAG

2. mars 2005 – 59. tölublað – 5. árgangur

BENSÍNIÐ HÆKKAR Stóru olíufélögin
þrjú hækkuðu öll eldsneytisverð um mán-
aðamótin. Magnús Ásgeirsson hjá Esso
segir ástæðuna fyrir hækkuninni vera
hærra heimsmarkaðsverð. Sjá síðu 2

STAÐFESTU UMBOÐ BORGAR-
STJÓRA Fulltrúi Vinstri-grænna þakkaði
borgarstjóra fyrir að vinna vinnuna sína
með því að skrifa undir viljayfirlýsingu um
sölu Landsvirkjunar. Sjálfstæðismenn vildu
að gengið yrði til atkvæða um yfirlýsinguna
en tillögunni var vísað frá. Sjá síðu 2

FÁTÆK BÖRN Í RÍKUM RÍKJUM
Börn á Norðurlöndum búa við mesta hag-
sæld jafnaldra sinna í OECD-ríkjunum en
bandarísk einna minnsta. Misskipting fer
vaxandi í iðnríkjum heims. Sjá síðu 4
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ÞYKKNAR SMÁM SAMAN UPP
Dálítil súld vestan til og á Suðausturlandi,
einkum síðdegis. Hiti yfir frostmarki syðra
annars vægt frost. Sjá síðu 4

Með tugi kílóa 
í farangrinum

Íslenskir ferðamenn nota undanþágu fyrir vísindaleiðangra til að komast inn í
landið með mun meira magn matvæla en leyfilegt er. Tollstjóraembættið á

Keflavíkurflugvelli hefur ekki séð ástæðu til að stöðva þetta.

Íbúðalánasjóður:

Áminntur
af Kauphöll

VIÐSKIPTI Íbúðalánasjóður fékk
formlega áminningu frá Kaup-
höll Íslands í gær fyrir að gefa
ekki réttar upplýsingar um láns-

h æ f i s m a t .
Kauphöllin tel-
ur sjóðinn hafa
brotið gegn
þremur ákvæð-
um reglna um
skráningu í
Kauphöll.

„Við deilum
ekki við dómar-
ann,“ segir
G u ð m u n d u r
Bjarnason, for-
stjóri Íbúða-

lánasjóðs. Hann segir að sjóður-
inn viðurkenni mistök sín og
muni standa betur að slíkum til-
kynningum í framtíðinni.

Opinber áminning er eitt af
úrræðum Kauphallarinnar ef
reglur eru brotnar en einnig er
hægt að beita fésektum.

- þk
Sjá síðu 19

KJARTAN MEÐ SELINN Kjartan Kjartansson sjómaður fékk sjaldgæfan sel í net sem hann lagði fyrir grásleppu. Kjartan hefur stundað
sjóinn frá barnæsku og vonast til að gera það til níræðisaldurs.

PALESTÍNA Fulltrúar Palestínu-
manna og alþjóðasamfélagsins
sögðust í gær hafa komið sér
saman um hagnýt skref í átt að
stofnun sjálfstæðs Palestínurík-
is. Samkomulagið, sem samþykkt
var á alþjóðlegri ráðstefnu í
Lundúnum í gær, nær til stjórn-
sýslu-, öryggis-, efnahags- og fé-
lagsmála.

Mahmoud Abbas, leiðtogi
Palestínumanna, hét því að hrinda
í framkvæmd róttækum umbót-
um á öryggissveitum heima-
stjórnarinnar, í því skyni að upp-
ræta spillingu og bæta efnahags-

legar batahorfur á heimastjórnar-
svæðunum.

Á ráðstefnunni hétu fulltrúar

alþjóðasamfélagsins að veita við-
leitni Abbas stuðning. Kom fram
að stuðningsríki hefðu heitið
heimastjórninni 1,2 milljörðum
dala, andvirði 73 milljarða króna,
á þessu ári. Tony Blair, forsætis-
ráðherra Bretlands, sagði að ekki
aðeins Palestínumönnum, heldur
allri heimsbyggðinni, væri hagur
að samkomulaginu. 

Condoleezza Rice, utanríkis-
ráðherra Bandaríkjanna, lét svo
ummælt að horfur á friði í deilu
Ísraela og Palestínumanna hefðu
á síðustu árum aldrei verið betri
en nú. ■

Alþjóðleg ráðstefna um friðarferlið fyrir botni Miðjarðarhafs:

Skref í átt að Palestínuríki

MATVÆLI Nokkuð er um að Íslend-
ingar hafi með sér tugi kílóa af er-
lendri matvöru þegar þeir snúa
heim úr ferðalögum í Bandaríkjun-
um og Evrópu. Lög kveða skýrt á
um að ekki megi flytja meira en
þrjú kíló matvæla til landsins en
reglugerð sem hugsuð var fyrir
vísindaleiðangra hefur verið
túlkuð vítt svo að fólk geti haft
matvælin með sér inn í landið.

Kári Gunnlaugsson hjá Toll-
stjóraembættinu í Keflavík segir
að ekki hafi verið amast við því að
fólk flytji meira inn en nemur al-
mennu heimildinni í lögum. Undan-

þága frá takmörkununum er fyrir
hendi og þarf þá að greiða 125
krónur fyrir hvert kíló umfram
leyfilegt hámark innfluttra mat-
væla. Kári segir að strangt til tekið
eigi reglugerðin aðeins við um sér-
stök tilfelli, svo sem þegar vísinda-
leiðangrar koma til landsins, en
henni hefur verið beitt í innflutn-
ingi fleiri einstaklinga þó að þeir
falli ekki undir hana. 

Kári segir að það séu aðallega
flugáhafnir og fólk sem ferðast
mikið sem nýti sér umrædda und-
anþágu, tollstjóraembættið hafi
ekki séð ástæðu til að stöðva þenn-

an innflutning þótt hann tengist
vísindaleiðöngrum á engan hátt.

Fermingar eru í nánd og veit
Fréttablaðið til þess að fólk hafi
keypt inn í fermingarveislur á
ferðalögum sínum vestur um haf.
Viðmælandi Fréttablaðsins, sem er
nýkominn frá Bandaríkjunum, seg-
ist hafa keypt tuttugu kíló af kjöti á
rúmlega níu þúsund krónur og þar
af hafi sex kílóa skinkubiti kostað
um 845 krónur. Til samanburðar
má geta þess að kílóið af skinku
kostar um 700 krónur í lággjalda-
vöruverslunum á höfuðborgar-
svæðinu. - hj
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SÉRBLAÐ FYLGIR

BLAIR OG ABBAS
Alþjóðleg ráðstefna um framtíð Palestínu

fór fram í Lundúnum í gær.
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Forstjóri Íbúðalána-
sjóðs.

Trillukarl:

Fangaði sel
VEIÐAR „Þetta er vöðuselskópur
úr Norðuríshafi að nálgast full-
orðinsár. Hann kemur svo sjald-
an að ströndum landsins að ég
þarf að láta Fiskistofu vita,“ seg-
ir Kjartan Kjartansson, fyrrver-
andi fangavörður, um sjaldgæf-
an sel sem hann fékk í grá-
sleppunetin í gær. 

Kjartan, sem verður 73 ára á
árinu og hefur stundað sjóinn
frá barnæsku, segist fá tvo seli í
netin ár hvert að jafnaði. 

„Sjórinn hefur alltaf togað í
mig,“ segir Kjartan. „Ég fór
fyrst á sjóinn níu ára og tókst að
halda því áfram þó ég hafi starf-
að sem fangavörður í fangelsinu
á Skólavörðustíg í 30 ár,“ segir
Kjartan og bætir við að hann rói
á hverjum degi og óski þess að
geta dregið björg í bú til níræð-
isaldurs á trillunni Bjargfugli
RE 55, sem hann gerir út frá
Reykjavík.                              - jab 
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Mið-Austurlönd:

Þrýstingur vex 
á Sýrlendinga

BEIRÚT, AP Hundruð manna héldu
áfram mótmælum í Beirút í gær,
degi eftir að Omar Karami for-
sætisráðherra baðst lausnar fyrir
ríkisstjórn sína. Mannfjöldinn
krafðist þess að þeir 15.000 sýr-
lensku hermenn sem enn eru í
landinu hefðu sig þaðan á brott og
að Sýrlendingar hættu afskiptum
af innanríkismálum Líbanons. 

Á meðan situr stjórnarandstað-
an á rökstólum og ræðir stöðuna.
Leiðtogar hennar hafa krafist
þess að hlutlaus bráðabirgða-

stjórn verði mynduð sem skipu-
leggja eigi þingkosningar í vor og
rannsaki morðið á Rafik Hariri,
fyrrverandi forsætisráðherra.

Sýrlendingar eru undir aukn-
um alþjóðlegum þrýstingi um að
draga herlið sitt í Líbanon til
baka. Condoleezza Rice og Michel
Barnier, utanríkisráðherrar
Bandaríkjanna og Frakklands,
hvöttu þá til þess arna á blaða-
mannafundi í Lundúnum í gær.

Forseti landsins, Emile
Lahoud, hefur fengið sinn skerf af

gagnrýninni en hann mun á næstu
dögum ráðfæra sig við leiðtoga
þjóðarbrotanna í landinu og skipa
í framhaldi af því nýjan forsætis-
ráðherra. ■

Hærra heimsmarkaðsverð skilar sér í hærra bensínverði:

Stóru félögin hækkuðu verðið
VERÐHÆKKUN Stóru olíufélögin þrjú,
Esso, Skeljungur og Olís, gripu öll
til hækkana á eldsneytisverði um
mánaðamótin. Verðið er óbreytt
hjá Atlantsolíu.

„Ástæðan fyrir þessu er sú
sama og yfirleitt að heimsmarkaðs-
verð hefur hækkað mikið undan-
farið,“ segir Magnús Ásgeirsson,
sem sér um eldsneytisinnkaup
fyrir Olíufélagið sem rekur Esso-
stöðvarnar. Það félag reið á vaðið í
fyrrakvöld og hækkaði verð á 95
oktana bensíni um 1,50 kr. og á
dísilolíu um 2,50. Í gær ákvað fé-
lagið svo að hækka bensínverðið
um eina krónu til viðbótar. Var það
sjötta verðbreyting Esso á tveimur
mánuðum, en 18. janúar hafði Esso
lækkað bensínverðið um tvær
krónur. Á Esso-stöðvunum kostar
lítrinn af 95 oktana bensíni með
fullri þjónustu nú 107,10 kr og á
dísilolíu 54,10 kr. 

Hin stóru félögin tvö, Skeljung-
ur og Olís, hækkuðu verðið einnig á
sínum stöðvum í gær og er það nú
mjög svipað og á Esso-stöðvunum.
Sjálfsafgreiðsluverð á 95 oktana

bensíni á stöðvum félaganna
þriggja er í kringum 101 krónu.

Verðið er óbreytt á stöðvum Atl-
antsolíu, 97,20 krónur á 95 oktana
bensíni. - aa

Borgarstjóri í rétti
segja Vinstri-grænir

Fulltrúi Vinstri-grænna þakkaði borgarstjóra fyrir að vinna vinnuna sína með
því að skrifa undir viljayfirlýsingu um sölu Landsvirkjunar. Sjálfstæðismenn
vildu að gengið yrði til atkvæða um yfirlýsinguna. Tillögunni var vísað frá.

BORGARSTJÓRN Deilt var um það á
fundi borgarstjórnar í gær, hvort
Steinunn Valdís Óskarsdóttir
borgarstjóri hefði haft umboð til
að skrifa undir viljayfirlýsingu
um að ganga til viðræðna við rík-
ið um sölu á hlut Reykjavíkur-
borgar í Landsvirkjun. 

Sjálfstæðismenn vildu að geng-
ið yrði til atkvæða um viljayfirlýs-
inguna, vegna efasemda Vinstri-
grænna um söluna, en þeirri til-
lögu var vísað frá. Guðlaugur Þór
Þórðarson, borgarfulltrúi sjálf-
stæðismanna, sagði augljóst að
borgarfulltrúar R-listans þyrðu
ekki að greiða atkvæði um þetta
mál, sem þýddi að borgarstjórinn
hefði ekki haft umboð til undir-
skriftarinnar. Vilhjálmur Þ. Vil-
hjálmsson, oddviti Sjálfstæðis-
flokksins í borgarstjórn, sagði
ótrúlegt að borgarstjóri þyrði ekki
að setja eigin viljayfirlýsingu und-
ir dóm borgarstjórnar. Slíkt stað-
festi vandræðagang og klofning
innan R-listans um málið. 

Björk Vilhelmsdóttir, borgar-
fulltrúi R-listans fyrir hönd
Vinstri-græna, sagði borgarstjóra
hafa fengið umboð borgarráðs í
apríl í fyrra og þakkaði borgar-
stjóra fyrir að vinna vinnuna sína.
Vakti það undran borgarfulltrúa
Sjálfstæðisflokks. Helgi Hjörvar
minnti á að umboð borgarstjóra
hefði einnig verið samþykkt af
fulltrúum Sjálfstæðisflokks í
borgarráði og undraðist því að
minnihlutinn væri að efast um
umboð borgarstjóra nú.

Björk segir að einungis sé um
að ræða viljayfirlýsingu um að
fara í viðræður um söluferlið og

gerir ráð fyrir að ýmislegt verði
skoðað í því ferli, viðræður hljóti
að taka mið af því sem hefur ver-
ið í umræðunni að undanförnu.
Meðal þess sem rætt var á fundi
borgarstjórnar í gær, var sá
möguleiki að selja ekki hlut borg-
arinnar í Landsneti, sem á
grunnnet Landsvirkjunar, þar
sem slíkt gæti þýtt að Orkuveita

Reykjavíkur þyrfti að kaupa sig
inn á net keppinauts í framtíðinni.

Hvað varðar tillögu sjálfstæð-
ismanna um að ganga til atkvæða
um viljayfirlýsinguna sagði Björk
í samtali við Fréttablaðið að hún
hefði einungis verið sett fram til
að ala á tortryggni og sundrung
sem væri ekki til staðar.

svanborg@frettabladid.is

Ólöglegar ráðningar:

Rannsókn
miðar skammt

VINNUMARKAÐURINN Rannsókn
Ríkislögreglustjóraembættisins á
ólöglegri ráðningu útlendinga á
byggingarsvæðum á höfuðborgar-
svæðinu miðar skammt. 

Þórir Oddsson, starfsmaður
Ríkislögreglustjóra, segir að lög-
reglan sé að skipuleggja þessa
rannsókn fram í tímann, til dæm-
is með tilliti til vakta. Í framhald-
inu fari svo rannsóknin af stað og
lögreglumenn fari á byggingar-
svæðin til að skoða leyfi útlend-
inga og fyrirtækjanna sem þeir
starfa hjá. Það fari eftir þjóðern-
inu hvaða réttindi menn hafa. - ghs

JOSEPH RATZINGER KARDÍNÁLI
Hann átti fund með páfanum í gær.

Páfinn braggast:

Talaði tvö
tungumál

VATÍKANIÐ, AP Jóhannes Páll II páfi
er allur að hressast eftir hálsað-
gerðina sem hann gekkst undir í
síðustu viku. Hann fundaði með
háttsettum þýskum kardínála í
gær og ræddi við hann bæði á
þýsku og ítölsku.

Kardínálinn upplýsti ekki nán-
ar hvað þeim páfanum fór í milli
eða hversu lengi þeir ræddu
saman en yfirlýsingin þykir til
marks um áhersluna sem Vatíkan-
ið leggur á að páfinn sé að hress-
ast og geti gegnt embætti sínu. ■

Fangelsisdómur:

Réðst á 
lögguna

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur dæmdi mann í hálfs árs
fangelsi fyrir að ráðast á tvo lög-
regluþjóna fyrir ári þannig að
annar þeirra hlaut meiðsl af. 

Ákærði sagðist ekki hafa vitað
að um lögregluþjóna væri að ræða
þegar bíll sem hann var farþegi í
var stöðvaður við reglubundið eft-
irlit óeinkennisklæddra lögreglu-
manna en dómnum þótti það
ótrúverðugt. Maðurinn hefur
ítrekað komist í kast við lögin
vegna líkamsárása. ■

FRAMSÓKN FYRIR FÓLKIÐ
Flokksþing Framsóknar var haldið um síð-

ustu helgi.

Skoðanakönnun:

Framsókn 
aldrei lægri

KÖNNUN Framsóknarflokkurinn
mælist með tíu prósenta fylgi í
könnun Gallup. Fylgið er minna
en flokkurinn hefur áður mælst
með í könnunum Gallup.

Sjálfstæðisflokkurinn mælist
með 37 prósenta fylgi, þremur
prósentustigum meira en í síðustu
kosningum.

Fylgi Samfylkingarinnar dalar
um tvö prósentustig frá síðustu
könnun og mælist 32 prósent.
Vinstri-grænir standa í stað með
sextán prósent og Frjálslyndi
flokkurinn með fjögur prósent.

Ríkisútvarpið greindi frá.   - gag

SPURNING DAGSINS
Elsa, er þetta ekki of þjóðernis-
kennt nafn á félagi?

Auðvitað lítum við svo á að hjúkrunar-
fræðingar eins og aðrir sem koma frá öðr-
um löndum og kjósa að lifa hér og starfa
verði hluti af okkur Íslendingum. Þeir
geta því starfað með sóma undir heitinu
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Elsa B. Friðfinnsdóttir er formaður Félags ís-
lenskra hjúkrunarfræðinga. Æ algengara verður
að erlent fólk starfi á sjúkrahúsum landsins.
Hagsmunafélag hjúkrunarfræðinga ber því ekki
einungis hag íslenskra hjúkrunarfræðinga fyrir
brjósti.

MÓTMÆLT Í BEIRÚT
Gárungarnir eru þegar farnir að kalla mót-
mælin sedrusviðarbyltinguna, rétt eins og
atburðirnir í Úkraínu í haust nefndust app-
elsínubyltingin og valdaskiptin í Georgíu

fyrir rúmu ári rósabyltingin.

Á FUNDI BORGARSTJÓRNAR
Helgi Hjörvar, borgarfulltrúi R-listans, vill ræða hvort halda eigi eftir hlut borgarinnar í

Landsneti, við sölu á hlut hennar í Landsvirkjun, til að gæta hagsmuna borgarbúa.

Lóðaumsóknir:

Tuttugu um
hverja lóð

HAFNARFJÖRÐUR Rúmlega 1.300 ein-
staklingar og fyrirtæki sóttu um
sextíu lóðir sem Hafnarfjarðar-
bær auglýsti lausar til umsóknar.
Lóðirnar eru í fjórða áfanga Valla
og ná yfir átta hektara svæði.

46 lóðum verður úthlutað til
einstaklinga og barst 1.151 um-
sókn í þær, eða 25 fyrir hverja lóð.
Aðsókn verktaka var einnig mikil
þótt ekki væri hún jafn mikil og
hjá einstaklingum, 158 verktakar
sóttu um fjórtán lóðir.              - bþg

BENSÍNSTÖÐ Í REYKJAVÍK
Stóru olíufélögin þrjú hækkuðu öll verð sitt í gær. Hækkun á heimsmarkaði er kennt um.



Banki í fararbroddi
Kraftmikill og nútímalegur banki fylgist vel með aðstæðum á markaðnum og nýjum 
hugmyndum á heimsvísu. Íslandsbanki leggur sig fram um að vera fremstur í flokki við 
að þróa nýjungar í þjónustu og lausnum fyrir viðskiptavini sína. 100% framsækni er 
okkar viðmið.
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KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

60,68 60,96

116,50 117,06

80,08 80,52

10,76 10,82

9,74 9,79

8,84 8,89

0,58 0,58

92,76 93,32

GENGI GJALDMIÐLA 01.03.2005
GENGIÐ
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SAMNINGAR Nýr kjarasamningur
sjálfstætt starfandi sjúkraþjálf-
ara felur að þeirra mati í sér 13
prósenta hækkun á samningstím-
anum. Gildistími samningsins er
þrjú ár. Samningurinn er svipaður
þeim sem heilbrigðisráðuneytið
gerði við sérfræðilækna.

Kristján H. Ragnarsson, for-
maður Félags sjálfstætt starfandi
sjúkraþjálfara, sagði að svokallað
afsláttarþak væri ekki inni í
samningnum. Samkvæmt því
hefðu sjúkraþjálfarar átt að gefa
mikla afslætti þegar heildarmagn
þjónustunnar væri komið að
ákveðnu marki. Með vaxandi þörf
á sjúkraþjálfun sem væri fyrir-

sjáanleg hefði þakið þýtt að þeir
myndu taka þörfina inn í vinnu
sína án þess að þóknunin yrði
meiri.

„Við sögðum alltaf að við gæt-
um ekki tekið við þeim pakka í því
rekstrarumhverfi sem við búum
í,“ sagði Kristján. Hann sagði að í
samningnum væru ákveðnar
kerfisbreytingar í sjúkraþjálfun
sem sóst hefði verið eftir að fá
inn. Viðurkennt væri að sjúkra-
þjálfun fyrir suma sjúkdómahópa
væri erfiðari heldur en fyrir aðra.
Jafnframt væri viðurkennd
ákveðin vinna við sjúkraskrán-
ingu og upplýsingaskráningu um
sjúklinga.                                   - jss

FÁTÆKT Fátækt meðal barna fer
vaxandi í ríkari löndum heimsins.
Velmegun barna er mest á Norð-
urlöndunum en í Bandaríkjunum
lifir ríflega fimmtungur þeirra
undir skilgreindum fátæktar-
mörkum.

Barnahjálp Sameinuðu þjóð-
anna, UNICEF, birti í gær skýrslu
um hagi barna í 24 aðildarlöndum
Efnahags- og framfarastofnunar-
innar OECD. Þar kemur fram að í
sautján þessara landa hefur hlut-
fall barna sem búa undir fátækt-
armörkum vaxið síðasta áratug-
inn. UNICEF telur barn vera fá-
tækt ef þær tekjur sem notaðar
eru til að framfleyta því eru meira
en helmingi lægri en þær meðal-
tekjur sem börn í því þjóðfélagi
búa við. Því gefa upplýsingarnar
ágæta mynd af jöfnuði í þessum
ríkjum.

Norðurlöndin raða sér í efstu
sæti listans yfir þau lönd þar sem
börn búa við bestan hag en Banda-
ríkin og Mexíkó verma botnsætin.
Þótt Norðmenn séu ekki í efsta
sæti er staða þeirra talin sérstak-
lega eftirtektarverð því Noregur
er eina landið þar sem fátækt á
meðal barna þykir mjög lítil og
fer auk þess minnkandi. 

UNICEF bendir á að stærð
þjóðanna hafi hér nokkuð að seg-
ja, því fjölmennari sem þær eru
þeim mun hærra hlutfall barna
býr undir fátæktarmörkum.
Stofnunin bendir enn fremur á að
minna en tíundi hluti barna lifir
undir fátæktarmörkum í þeim að-
ildarríkjum OECD sem verja
meira en tíu prósentum þjóðar-
framleiðslu sinnar til velferðar-
mála. Miklu máli skiptir hins veg-

ar hvernig þessum fjármunum er
varið því fátækt er mismikil í
löndum sem verja svipuðum upp-
hæðum til þessara mála. Af því
dregur UNICEF þá ályktun að
hægt sé að draga úr fátækt barna
í mörgum löndum án þess að auka
þurfi ríkisútgjöld svo nokkru
nemi.

Vegna smæðarinnar er Ísland
er ekki á meðal þeirra ríkja sem
UNICEF skoðar í skýrslu sinni en
talsmenn stofnunarinnar segja að
fátækt barna sé ekki vandamál

hérlendis heldur séum við á svip-
uðum slóðum og frændþjóðir okk-
ar á Norðurlöndunum.

sveinng@frettabladid.is

Færð á vegum:

Góð miðað
við árstíma

VEGAMÁL Færð á vegum úti er með
besta móti miðað við árstíma. Þó
má finna hálku á heiðum á Vest-
fjarða og á Öxnadalsheiði, en
hvergi er mikil hálka eins og er. 

Þungatakmarkanir eru nánast
um allt land nema á suðvestur-
horninu og miðast þær við ás-
þunga en hann er takmarkaður
við 10 tonn. Mikil hlýindi hafa
verið undanfarin ár svo þörfin
fyrir snjómokstur hefur minnkað
en á móti kemur að meira hefur
verið lagt upp úr hálkuvörnum að
sögn Ingibjargar Daníelsdóttur
hjá umferðarþjónustu Vegagerð-
arinnar.                                      - mh

Ný samtök:

Vilja áfengi í
verslanir

ALÞINGI Þverpólitísk samtök ungs
fólks um bætta vínmenningu
verða stofnuð í Iðnó á hádegi í
dag. Forsvarsmenn samtakanna
segja framfaraskref í bættri vín-
menningu hafa verið stigið með
sölu bjórs á landinu. Nú sé kominn
tími á að stíga næsta skref og
lækka áfengisgjald og afnema
einkasölu á bjór og léttvíni. 

Helga Kristín Auðunsdóttir
segir félagsmenn ætla að standa
að umræðu um frumvarp fimmt-
án þingmanna um afnám einka-
sölu í von um samþykkt þess og
standa fyrir fundum og greinars-
krifum til að hrinda breytingun-
um í framkvæmd.                    - gag

Abkhasía:

Slapp lifandi
úr tilræði

GEORGÍA, AP Reynt var að ráða Al-
exander Ankvab, forsætisráð-
herra Abkhasíu, af dögum í fyrra-
kvöld, einungis tíu dögum eftir að
hann tók við embætti. 

Róstusamt hefur verið í Ab-
khasíu eftir að héraðið klauf sig
frá fyrrum Sovétlýðveldinu Ge-
orgíu árið 1993 og lýsti yfir sjálf-
stæði. Engin ríkisstjórn viður-
kennir sjálfstæði landsins.

Ekki er vitað hverjir skutu á
bifreið forsætisráðherrans í gær
en væringar hafa verið í millum
þeirra sem vilja nánara samband
við Rússland og þeirra sem efla
vilja tengsl við Georgíu. ■

Verðstríð:

Tryggir hag
neytenda

NEYTENDUR „Verðlækkanir hjá
Krónunni og Bónus munu vænt-
anlega hafa áhrif á aðrar lág-
vöruverðsverslanir,“ segir
Jóhannes Gunnarsson formaður
Neytendasamtakanna.

Ástandið á matvörumarkaði
einkenndist til skamms tíma af
því að flokka mátti verslanir
eftir verðlagi en nú hefur Krón-
an riðlað þessari röð, segir
Jóhannes. Hann segir að nú sé
að bíða og sjá hvort matvöru-
verslanir með hærra vöruverð
og meiri þjónustu og lengri opn-
unartíma fari að lækka verð
líka.

Jóhannes segir þó ekki hægt
að taka neinu sem gefnu og að
Neytendasamtökin hafi áður séð
verðstríð lognast út af á stuttum
tíma. ■

VALDARÁNI AFSTÝRT Í TÓGÓ
Leiðtogar ýmissa Afríkuríkja
skeggræða nú um hvernig haga
eigi kosningum í Tógó. Ólga hefur
verið í landinu eftir að Gnassingbe
Eyadema forseti andaðist í febrú-
arbyrjun og sonur hans reyndi að
sölsa undir sig völdin með aðstoð
hersins. Með alþjóðlegum þrýst-
ingi tókst að afstýra því.

KRISTJÁN H. RAGNARSSON
Sjúkraþjálfarar sluppu við afsláttarþakið

sem var bitbein í viðræðunum.

Nýr kjarasamningur sjúkraþjálfara:

Ekkert afsláttarþak

BLESSUÐ BÖRNIN
Eftir því sem ríki verja meira fé til velferðarmála þeim mun minni er fátækt á meðal

barna.

BÖRN SEM LIFA UNDIR 
FÁTÆKTARMÖRKUM 
(mælt í prósentum)
Danmörk 2,4 
Noregur 3,4
Svíþjóð 4,2
Þýskaland 10,2
Bretland 15,4
Ítalía 16,6
Bandaríkin 21,9 

Fátækt barna í ríkum
löndum fer vaxandi

Börn á Norðurlöndum búa við mesta hagsæld jafnaldra sinna í OECD-ríkj-
unum en bandarísk einna minnsta. Misskipting fer vaxandi í iðnríkjum

heims.
JÓHANNES GUNNARSSON

SÆTTIR Í BÚRÚNDÍ Mikill meiri-
hluti Búrúnda samþykkti að
binda í stjórnskipun landsins að
60 prósent þingsæta og ráðherra-
embætta séu ávallt skipuð Hútú-
um en fjörutíu prósent Tútsum.

■ AFRÍKA

■ AFRÍKA



Nýjar Símabúðir slá í gegn

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

 N
M

15
4

2
3

Á Íslenska markaðsdeginum í síðustu viku varð Síminn þeirrar ánægju

aðnjótandi að hljóta Lúður í flokknum Umhverfisgrafík fyrir nýjar verslanir

sínar. Jafnframt var Síminn valinn markaðsfyrirtæki ársins af yfir 300

markaðsstjórum íslenskra fyrirtækja.

Verslanir Símans hafa hver á fætur annarri fengið nýtt útlit að undanförnu

sem er í takt við þá stefnu að viðskiptavinir okkar geti nálgast allar vörur

og þjónustu Símans á einum stað.

Lúðurinn er staðfesting á því að breytingarnar hafi tekist vel og um leið er

hann okkur hvatning til að halda áfram á sömu braut – viðskiptavinum okkar

til hagsbóta.

Við þökkum samstarfsaðilum okkar, arkitektastofunni Glámu-Kím og aug-

lýsingastofunni ENNEMM kærlega fyrir gott samstarf.

Þ Ö K K U M  F R Á B Æ R A R  V I Ð T Ö K U R

L Ú Ð U R I N N  2 0 0 5
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KJARAMÁL Yfirvöld hafa ekki
brugðist við kæru stéttarfélags-
ins Eflingar frá í haust á hendur
byggingafyrirtækinu Perlunni,
sem er í eigu Eysteins Gunnars
Guðmundssonar. Þetta segir Sig-
urður Bessason, formaður Efling-
ar. 

Sex Litháar sögðu frá því í
haust að 25 útlendingar hefðu
unnið hjá Perlunni án atvinnu- og
dvalarleyfa. Málið var kært til
lögreglunnar í Reykjavík, Vinnu-
málastofnunar, félagsmálaráðu-
neytisins og dómsmálaráðuneytis-
ins 24. nóvember. Svar barst frá
félagsmálaráðuneytinu 28. janúar

og dóms- og kirkjumálaráðuneyt-
inu 1. febrúar. Bæði ráðuneytin
vísa málinu frá sér þar sem það sé
til rannsóknar hjá lögreglunni. 

„Þrír til fjórir starfsmenn voru
handteknir. Þeir hafa verið í
vinnu og ekkert gerst í þeirra
málum. Þegar við höfðum aftur
samband í febrúar þá var málið
enn á borði lögreglu. Við erum að
reyna að verja lífskjör en á sama
tíma bregðast ráðamenn ekki við
kæru. Rannsókn sem á sér stað
mörgum mánuðum seinna er
málamyndarannsókn,“ segir Sig-
urður. 

- ghs

LÖGREGLUMÁL Rannsókn þýskra
yfirvalda á tveimur Íslendingum
sem handteknir voru um borð í
Hauki ÍS í Bremerhaven í byrjun
janúar með mikið magn fíkniefna
undir höndum stendur enn yfir.
Farið hefur verið fram á aðstoð ís-
lensku lögreglunnar þar sem
grunur leikur á að fleiri einstak-
lingar tengist málinu.

Lögregluyfirvöld í Þýskalandi
meta það svo að vegna magnsins
sem mennirnir tveir voru teknir
með, rúm þrjú kíló af kókaíni og
annað eins af hassi, sé líklegt að
þeir eigi sér samstarfsmenn hér
og var þess vegna send beiðni um
aðstoð til íslensku lögreglunnar
fyrir rúmlega mánuði síðan.

Engin slík ósk hefur borist á
borð Ásgeirs Karlssonar, yfir-
manns fíkniefnadeildar lögregl-
unnar í Reykjavík, enn sem komið
er. ■

Getum verið lukkuleg
Kjarasamningur ríkisins við aðildarfélög BHM gefur félagsmönnum ein-

stakra félaga að minnsta kosti 13 prósenta launahækkun á rúmlega þriggja
ára samningstíma. Formaður BHM er sáttur.

KJARAMÁL Ríkið hefur gert kjara-
samning við 24 af 25 aðildar-
félögum BHM og stendur aðeins
Félag íslenskra náttúrufræð-
inga fyrir utan samninginn. Við
undirritun og samþykki samn-
ingsins fá félagsmenn aðildar-
félaganna sömu hlutfallslegu
hækkun og ASÍ, eða 3,25 prós-
ent.

„Ég held að við getum verið
nokkuð lukkuleg með þetta,“
segir Halldóra Friðjónsdóttir,
formaður BHM, um samning-
inn.

Ofan á þá hækkun leggst mis-
mikil hækkun eftir félögum og
er hækkunin langmest hjá þeim
félögum sem hafa lægsta taxt-
ann. Þroskaþjálfar eru til dæm-
is tekjulægsta félagið innan
BHM og fá þeir um 11-12 prós-
enta hækkun í fyrsta áfanga.
Önnur félög fá minna. Um
næstu áramót kemur síðan við-
bótarhækkun á öll félögin upp á
2,5 prósent. 

1. maí 2006 tekur ný launa-
tafla gildi og eiga þá nýir stofn-
anasamfningar að vera tilbúnir.
Gert er ráð fyrir að lágmarks-
launin verði þá tæp 200 þúsund
og nær 210 þúsundum þegar
samningstímanum lýkur. 

„Það fylgir ákveðið fé þessari

aðgerð sem er líka hugsað til
þess að jafna milli stétta og
hópa. Við ætlum að reyna að
tryggja það að ekkert félag fái
minna út úr þessum samningi en
15 prósent en það þýðir ekki
endilega að allir félagsmenn fé-
laganna fái það. Við getum frek-
ar lofað öllum einstaklingum 13
prósentum því þessi samningur
kemur misjafnlega út fyrir fé-
lagsmenn,“ segir Halldóra Frið-
jónsdóttir, formaður BHM. 

Hún segir að sátt ríki innan
BHM með samninginn. „Auðvit-
að vill maður alltaf fá meira.
Ríkið metur það sem svo að
kostnaðaraukinn sé upp á 19,83
prósent og ég held að við getum
vel við unað þó að þetta komi
misjafnlega niður eftir félög-
um,“ segir Halldóra nokkuð sátt. 

Samningurinn var kynntur á
Grand hótel í gær. 

ghs@frettabladid.is

Danmörk:

Møllehøj
er hæst

FJÖLL Nú hefur loksins verið skor-
ið úr um hvaða fell er hæst í Dan-
mörku. Til þessa hafa menn talið
að Ejer Bavnehøj eða Yding
Skovhøj séu þeirra hæst en Jyll-
ansposten hermir að sérleg rann-
sóknarnefnd hafi komist að því
að nálæg hæð, Møllehøj, sé þeim
örlítið hærri. Ekki munar þó
miklu, Yding Skovhøj rís 170,77
metra yfir sjávarmál en Møllehøj
170,86 metra. Himmelbjerget er
hins vegar talsvert lægra, rétt
tæpir 150 metrar. Til samanburð-
ar má nefna að Hvannadals-
hnjúkur er 2119 metra yfir
sjávarmáli. ■

Samherji hf. í Grindavík:

Hrognataka
án bræðslu

SJÁVARÚTVEGUR Hrognataka er haf-
in aftur í frystihúsi Samherja hf. í
Grindavík, tæpum þremur vikum
eftir að fiskimjölsverksmiðjan
þar brann og eru um 30 manns
starfandi við hrognatöku og
frystingu.

Engin bræðsla fer fram í
Grindavík, þar sem engin er
fiskimjölsverksmiðjan, einungis
hrognataka. Það sem af gengur
við hrognatöku er því dælt um
borð í flutningaskipið Seley ÞH
sem kemur til með að flytja það til
bræðslu annars staðar. Í gær var
ekki alveg ljóst hvert hratið yrði
flutt.

Enn er mikil vinna eftir við að
hreinsa til eftir brunann. Ekki
fyrr en því starfi lýkur verður
ljóst hvert endanlegt mat er á
tjóninu. ■

fermingargjöf
Flott hugmynd að

Smáralind
Sími 545 1550
Glæsibæ
Sími 545 1500
Kringlunni
Sími 575 5100 

www.utilif.is

Fermingartilboð
á brettapökkum

frá 29.990 kr.
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...veldu Rossignol brettabúnað
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■ BANDARÍKIN

Á ástandið í Írak eftir að
versna?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú orðið var/vör við
verðstríð á matvælamarkaði?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

27%

73%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

UMFANGSMIKIL SKATTSVIK
Bandaríska alríkislögreglan
handtók á laugardaginn auðkýf-
inginn Walter Anderson fyrir
skattsvik. Hann er sagður skulda
yfir tólf milljarða króna í skatta
og ef satt reynist eru þetta mestu
skattsvik einstaklings í sögu
landsins. Anderson auðgaðist á
fjarskiptamarkaðinum og keypti
meðal annars hlut í geimstöðinni
Mír fyrir peninginn.

HAUKUR ÍS
Íslendingarnir sem teknir voru um borð í Þýskalandi með mikið magn fíkniefna sitja enn

inni og rannsókn er hvergi nærri lokið.

Fíkniefnasmygl í Bremerhaven:

Rannsókn stendur enn

Greiðsluseðlar VISA:

Mistök við
sendingu

KREDITKORT Við útskrift og pökkun
greiðsluseðla VISA reikninga í
síðustu viku urðu þau mistök að ef
fleiri en einn viðtakandi bjó á
sama heimilisfangi, fóru allir
reikningar á einn aðila þess heim-
ilisfangs.

Í tilkynningu frá VISA segir að
færsluyfirlit séu í aðskilinni send-
ingu og muni skila sér til réttra
aðila. Hér sé því einungis um
greiðsluseðlana að ræða sem
gefur upp þá upphæð sem
viðtakandi þarf að greiða, ásamt
greiðslukortanúmeri. Jafnframt
segir að VISA Ísland taki á sig alla
ábyrgð á því að svona fór og
harmar mistökin. 

Viðtakendur munu fljótlega fá
afsökunarbréf, ásamt leiðbeining-
um um hvernig þeir, sem ekki
fengu greiðsluseðilinn, geti geng-
ið frá greiðslu. - ss

Elsa B. Friðfinnsdóttir:

Allir yfir 200
þúsund

KJARAMÁL Laun hjúkrunarfræð-
inga hækka að minnsta kosti um
sautján prósent á einu ári með
nýjum kjarasamningi Banda-
lags háskólamanna. 

Elsa Björk Friðfinnsdóttir,
formaður Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga, segist sátt
við samninginn: „Þegar nýja
launataflan tekur gildi verður
ekkert BHM-félaganna undir
200 þúsund krónum í launum.
Ég geri mér vonir um að hjúkr-
unarfræðingar verði ekki lægst
í launatölunni því þeir eru með
fjögurra ára háskólanám að
baki.“

Elsa segir byrjunarlaun
hjúkrunarfræðinga rúm 168
þúsund krónur um þessar mund-
ir. - gag

SIGURÐUR BESSASON
Formaður Eflingar telur yfirvöld ekki hafa
brugðist við kæru stéttarfélagsins Eflingar
á hendur Perlunni. Hún er talin hafa haft

25 útlendinga í vinnu án atvinnu- og dval-
arleyfa.

Formaður Eflingar:

Málamyndarannsókn á
meintum brotum Perlunnar

FRÁ KYNNINGARFUNDI BHM
Nýi kjarasamningurinn við ríkið var kynntur á fundi hjá BHM í gær.

FÉLÖGIN 24
Dýralæknafélag Íslands
Félag fréttamanna
Félag geislafræðinga
Félag háskólakennara
Félag háskólakennara á Akureyri
Félag háskólamenntaðra starfsmanna
Stjórnarráðsins
Félag íslenskra félagsvísindamanna
Félag íslenskra fræða – kjaradeild
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
Félag tækniskólakennara
Iðjuþjálfafélag Íslands
Kennarafélag Kennaraháskóla Íslands
Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfr.
Leikarafélag Íslands
Ljósmæðrafélag Íslands
Meinatæknafélag Íslands
Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafr.
Stéttarfélag háskólamenntaðra á mat-
væla- og næringarsviði
Stéttarfélag íslenskra félagsráðgjafa
Stéttarfélag lögfræðinga
Stéttarfélag sálfræðinga á Íslandi
Stéttarfélag sjúkraþjálfara
Útgarður – félag háskólamanna
Þroskaþjálfafélag Íslands
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1Hvað heitir forsætisráðherra Lí-
banons sem baðst lausnar í kjölfar

mikilla mótmæla gegn stjórn sinni?

2Til hversu margra Óskarsverðlauna
vann kvikmyndin Million Dollar

Baby?

3Hversum mörgum krökkum leitar lög-
reglan að í mánuði hverjum eftir að

þau hafa strokið?

SVÖRIN ERU Á BLS. 30

VEISTU SVARIÐ?
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VINNUMARKAÐURINN Jón Steindór
Valdimarsson, aðstoðarfram-
kvæmdastjóri Samtaka iðnaðar-
ins, segir augljóst að Íslendingar
þurfi á erlendu vinnuafli að halda
en reglurnar um komu útlendinga
til starfa hér á landi þurfi að vera
skýrar og framkvæmanlegar. 

„Við megum ekki falla í þann
pytt að láta allt aðrar reglur og
önnur viðmið gilda um þetta fólk
en okkur sjálf. Okkur hefur fund-
ist örla á því að menn eltist við
þessa útlendinga í staðinn fyrir að
beina sjónum sínum í ríkari mæli
að fyrirtækjunum sjálfum og
passa upp á að þar sé allt í lagi,
hvort sem það eru útlendingar eða
Íslendingar sem vinna vinnuna,“

segir hann. 
Jón segir mikilvægt að gætt sé

að því að samkeppnisskilyrðin séu
jöfn á milli fyrirtækja þannig að
íslensk og erlend fyrirtæki sem
hér eru séu að keppa á jafnréttis-
grundvelli. „Fyrirtæki sem fara
að settum reglum eru viðkvæm
fyrir því að keppa við þá sem ekki
fara að reglunum. Það gengur
ekki,“ segir hann. 

- ghs

Playstation2.is:

Ólögmæt
lénsskráning

SAMKEPPNISRÁÐ Samkeppnisráð
hefur úrskurðað að Haukur
Vagnsson, sem búsettur er í
Þýskalandi, hafi með skráningu
lénsins playstation2.is, brotið
gegn ákvæðum samkeppnislaga.
Því hefur Hauki verið bönnuð
notkun lénsins og verður hann að
afskrá það innan tveggja vikna
frá birtingu ákvörðunarinnar. 

Það var Sony Computer
Entertainment Europe Limited,
einkarétthafi á Playstation-vöru-
merkinu í Evrópu, sem kvartaði
til samkeppnisráðs. Fram kemur
að Haukur hafi ekki notað lénið
sjálfur, en hafi verið tilbúinn til að
selja það til Sony. Ekki hafi verið
leitt í ljós að Haukur hafi lögmæta
hagsmuni af notkun lénsins.

Í gær var að finna á síðunni
tengingar við breska síðu sem sel-
ja efni tengt Playstation. ■

Ástand Þjóðleikhússins:

Viðgerð hússins
ofarlega á dagskrá
ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ Það blasir við að
ráðast þarf í margvíslegar end-
ur-bætur á Þjóðleikhúsinu, segir
Steingrímur Sigurgeirsson, að-
stoðarmaður menntamálaráð-
herra. Ekki hefur þó verið
ákveðið hvenær lagt verður til
fjármagn í þær endurbætur, en
slík fjárúthlutun er ofarlega á
lista hjá menntamálaráðuneyt-
inu.

„Stóra málið er að gera við
húsið að utan og lekann. En það
er ljóst að það er fleira sem bját-
ar á. Slíkt verður skoðað á næstu
árum, en viðgerðir eru að verða
aðkallandi.“ Steingrímur segir

að á þessu ári hafi 67 milljónum
verið veitt til leikhússins til end-
urbóta; tíu milljónir í hefðbund-
ið viðhald auk 57 milljóna til úr-
bóta í bruna og rafmagnsöryggi.
Í vetur hafi síðan komið í ljós
hversu mikilvægar þær úrbætur
eru þegar eldur kviknaði í Þjóð-
leikhúskjallaranum.

Á síðasta ári var afgangur af
rekstri Þjóðleikhússins, sérstak-
lega vegna aukinna sjálfsafla-
tekna. Steingrímur segir að ekki
standi til að draga úr framlögum
til leikhússins, þó svo að það afli
meiri tekna sjálft.

- ss

Bruninn á Sauðárkróki:

Ekki talið
manndráp

LÖGREGLUMÁL „Það er auðvitað
ríkissaksóknara að taka ákvörð-
un um hvort framhald verður á
rannsókninni en að okkar mati
leikur enginn grunur á neinu
misjöfnu,“ segir Björn Mikaels-
son, yfirlögregluþjónn á Sauðár-
króki, vegna dauðaslyss sem þar
varð í eldsvoða í desember.

Rannsókn lögreglu á eldsvoð-
anum lauk fyrir helgi og var
málið sent saksóknara. Björn
metur hvort þörf er á frekari
rannsókn eða hvort ákært verð-
ur. Hann segir ekkert gefa til
kynna að um manndráp hafi ver-
ið að ræða. ■
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Öryggisrá›stefna EJS ver›ur haldin í flri›ja sinn dagana 14. og 15. mars og
nú er dagskráin glæsilegri en nokkru sinni. Rá›stefnan er ætlu› öllum sem
vilja auka flekkingu sína á öryggi í uppl‡singatækni og höf›ar jafnt til
tæknimanna og stjórnenda sem annarra starfsmanna fyrirtækja og stofnana.

MÁNUDAGURINN 14. MARS

Steve Riley - Microsoft

Peter Gibbs - Cisco

John Madelin - RSA

fiRI‹JUDAGURINN 15. MARS

Steve Riley - Microsoft

Steve Riley - Microsoft

Steve Riley - Microsoft

Herbert Tenhagen - Trend Micro

Wireless LAN security with 802.1x etc.

Security Policies? Ugh, just give me passwords!

Windows passwords – Everything you need to know

DEMO á Trend Micro Network VirusWall

Cisco Security Vision

Social Engineering

Tom Watson - Trend Micro

Mark Minasi

Tomorrow's Security – the 3rd Vendor Strategy

Why the software industry has bugs
and what you can do about it

 Nordica Hótel

Hótel Borg

Mark Minasi / Steve Riley / Tom Watson /
Peter Gibbs / John Madelin

Skráning og allar nánari uppl‡singar á www.ejs.is

Erlendir samstarfsa›ilar eru

Hádegisver›ur

Léttar veitingar / kvöldver›ur

Hádegisver›ur

8:15 - 20:00

8:30 - 20:00

Skráning/morgunhressing

8:45

RSA Security

16:10 / 20:00

Skráning/morgunhressing 8:30 - 9:00

12:20

16:10

9:00

12:30

16:10

Fartölva og fleiri veglegir vinningar!Happdrætti

IPsec internals & implementationSteve Riley - Microsoft

Rá›stefnugjald er 39.800,- Hádegis- og kvöldver›ur er innifalinn ásamt öllum rá›stefnugögnum.
15-25% afsláttur fyrir öll fyrirtæki sem senda fleiri en tvo fulltrúa, me›limi MCSE, opinbera
starfsmenn og menntastofnanir.

8:15 - 8:40

ÖRYGGISRÁ‹STEFNA

EJS 2005
14. &

 15. M
A

R
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Léttar veitingar / kvöldver›ur

■ NORÐURLÖND

SAMANTHA FOX Í BÍLSLYSI Breska
söngkonan Samantha Fox slasaðist
illa í slysi í Svíþjóð um helgina þegar
bíl sem hún var farþegi í var ekið út
af veginum. Hún sagðist í viðtali við
Aftonbladet vera þakklát fyrir að
vera á lífi. Fox vakti nokkra athygli á
níunda áratugnum fyrir söng sinn en
þó mun meiri fyrir barm sinn. 

SÆLGÆTISBANN Í DÖNSKUM SKÓL-
UM Lars Barfoed, fjölskyldumála-
ráðherra Danmerkur, hyggst beita
sér fyrir banni við sælgætis- og gos-
drykkjasölu í dönskum skólum.
Jyllandsposten hefur eftir honum
að það sé nauðsynlegt til að sporna
gegn offitu barna. 

RÚTUSLYS Í SVÍÞJÓÐ Tuttugu
manns slösuðust þegar rúta lenti
í árekstri við vöruflutningabíl ná-
lægt Sundsvall í Svíþjóð í gær.
Vöruflutningabíllinn staðnæmd-
ist skyndilega og ók rútan aftan á
bílinn með þessum afleiðingum.
Skömmu síðar ók enn einn bíllinn
á rútuna en engan sakaði.

VIÐGERÐIR BRÝNAR
Aðstoðarmaður menntamálaráðherra segir augljóst að ráðast þurfi í endurbætur á Þjóð-

leikhúsinu. Ekki hefur verið ákveðið hvenær fjármagn til þess verður tiltækt.
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Samtök iðnaðarins:

Þurfum skýrar reglur

JÓN STEINDÓR VALDIMARSSON
Aðstoðarframkvæmdastjóri Samtaka iðn-
aðarins telur örla á því að menn eltist við

útlendu starfsmennina sjálfa í stað þess að
beina sjónum sínum að þeim fyrirtækjum

sem fara framhjá lögum og reglum.
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SAMGÖNGUR Frekari breikkun
þjóðvegarins milli Reykjavíkur
og Selfoss er ekki á forgangslista
samgönguráðuneytisins næstu
árin þrátt fyrir að umferð um veg-
inn hafi nær tvöfaldast síðasta
áratug. Sunnlendingar segja þetta
miður en útreikningar þeirra sýna
að með sömu aukningu og verið
hefur verður umferð um Suður-
landsveg hin sama árið 2008 og er
um Reykjanesbrautina nú.

Sunnlendingar telja frekari
breikkun Suðurlandsvegar afar
mikilvæga fyrir þau ört vaxandi
sveitarfélög sem þar eru og benda
á að áætlaður kostnaður við slíkt
sé mun minni en annarra sam-
gönguverkefna sem til stendur að
ráðast í næstu árin. Samtök sunn-
lenskra sveitarfélaga hafa
ályktað um málið og átt fundi með
Sturlu Böðvarssyni samgönguráð-
herra en undirtektir hans verið
dræmar að sögn Þorvarðar
Hjaltasonar framkvæmdastjóra.
„Vissulega er verið að hefja fram-
kvæmdir við breikkun á kafla
vegarins yfir Svínahraun en betur

má ef duga skal. Það er mat okkar
að tími sé til kominn að breikka
hann alla leið í þrjár akreinar hið
minnsta. Bæði vegna þess að um-
ferð hefur aukist jafnt og þétt hin
síðari ár og líkur á frekari aukn-
ingu þau næstu. Eins hefur verið
sýnt fram á með rannsóknum að
þrjár akreinar fækka slysum um
allt að 30 prósent.“

Þorvarður segir að allir út-
reikningar sýni að hægt sé að
hrinda hugmyndum Sunnlendinga
í framkvæmd fyrir um milljarð
króna en þeir útreikningar miðast
við þreföldun vegarins, góð veg-
lýsingu alla leið og miðjuvegrið til
að auka öryggi allra þeirra er um
veginn fara. 

Umferð um Suðurlandsveg
hefur aukist umtalsvert hin síðari
ár. Milli Hveragerðis og Selfoss
fóru að jafnaði rúmlega sex þús-
und bílar dag hvern á síðasta ári
og tæplega sex þúsund fóru um
Hellisheiðina en til samanburðar
er umferðin um Reykjanesbraut-
ina um átta þúsund bílar á dag.

albert@frettabladid.is

Vilja breikka
Suðurlandsveg

Sunnlendingar vilja þrjár akgreinar á veginum
milli Reykjavíkur og Selfoss. Umferðin um veginn

hefur nær tvöfaldast á áratug.

GATNAMÓT SUÐURLANDSVEGAR OG ÞRENGSLA
Framkvæmdir hefjast senn við breikkun vegarins frá Litlu kaffistofunni að gatna-
mótunum en áætlanir gera ekki ráð fyrir fleiri framkvæmdum við Suðurlandsveg 

fram til ársins 2008.

BAGDAD, AP Íraskir mannræningj-
ar sem rændu frönsku blaðakon-
unni Florence Aubenas fyrir
tæpum tveimur mánuðum í
Bagdad sendu fjölmiðlum mynd-
bandsupptöku af henni í gær. Á
myndbandinu biður hún frönsk
stjórnvöld um að hjálpa sér og er
auðséð að vistin hjá mannræn-
ingjunum hefur tekið á hana
bæði andlega og líkamlega.

Yfir 190 útlendingum hefur
verið rænt í Írak síðastliðið ár.
13 þeirra eru enn í höndum
mannræningja, yfir 30 hafa ver-
ið drepnir en hinir eru lausir úr
prísundinni. ■

Frönsk blaðakona:

Enn í haldi mannræningja

FLORENCE AUBENAS
Hefur verið í haldi íraskra mannræningja í

tvo mánuði.

SNJÓKAST Í SERBÍU
Kalt hefur verið í Belgrad, höfuðborg

Serbíu, að undanförnu og hefur frostið
mælst í tveggja stafa tölum. Hundarnir í
borginni leika sér þó og grípa snjóbolta

sem til þeirra er fleygt.

KJARAMÁL Allir grunnskólakennar-
ar utan tveggja sem sögðu upp í
hópum í Mosfellsbæ, Fáskrúðs-
firði og Hólmavík í verkfallinu
drógu uppsagnir sínar til baka að
því loknu. Tveir kennarar í
Reykjavík sem sögðu upp í verk-
fallinu eru hættir störfum.

Viktor A. Guðlaugsson, skóla-
stjóri Varmárskóla, segir einn
kennara skólans af þeim tólf sem
sögðu upp hafa hætt og horfið til
annarra starfa.

„Ég hugsa að mörgum hafi

verið full alvara en svo standa
menn frammi fyrir því að velja og
hafna. Það var full alvara hvað það
varðar að menn vildu fá leiðrétt-
ingu á sínum kjörum,“ segir
Viktor.

Jóhanna Magnúsdóttir, skóla-
stjóri Lágafellsskóla, segir einn
hafa hætt störfum af þeim sextán
sem sögðu upp í verkfalli kennara.
Hann hafi hætt í gær af persónu-
legum ástæðum. 

Ingunn Gísladóttir, starfs-
mannastjóri hjá Fræðslumiðstöð-

inni í Reykjavík, segir tvo kennara
hafa hætt frá því að verkfallinu
lauk. Kennarar sem hætti á miðju
skólaári geri það oftast þegar per-
sónulegar aðstæður breytist. Svo
virðist einnig hafa verið nú.

- gag

Kennarar sem sögðu upp í kjarabaráttunni:

Flestir drógu 
uppsagnirnar til baka

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/A

P

KENNSLUSTUND Í RÉTTÓ
Skólastjórar segja gott hljóð í kennurum.

Þeir séu þokkalega sáttir og hafi að
minnsta kosti „slíðrað sverðin“, að sögn

skólastjóra Lágafellsskóla.

SVEITARSTJÓRNARMÁL Sveitarstjórn-
armenn í tekjustofnanefnd eiga von
á fundarboði til að ræða endanlega
tillögu um tekjuskiptingu ríkis og
sveitarfélaga í dag eða næstu daga. 

Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri
Hafnarfjarðar, á von á mikilli um-
ræðu um niðurstöðuna enda menn
missáttir: „En ég hef lýst því yfir að
ég er ekki par ánægður með sam-
komulagið.“

Stjórnarandstæðingar á þingi
hafa lýst yfir að sveitarfélögunum
sé stillt upp við vegg með tilboði
ríkisins.

Tekjustofnanefnd:

Beðið eftir
lokafundi
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„Við flytjum í haust,“ segir Ívar H.
Jónsson, formaður Félagsins MÍR,
sem um árabil hefur haldið uppi
menningartengslum Íslands og
Rússlands.

Í tæp tuttugu ár hefur félagið
haft aðsetur í húsinu númer 10 við
Vatnsstíg í Reykjavík og staðið
fyrir fjölda viðburða á menningar-
sviðinu. Hin síðari ár hefur starf-
semin þó einkum falist í sýningum
á gömlum rússneskum kvikmynd-
um á sunnudögum.

Félagið seldi húsið fyrir

skemmstu og hefur kaupandinn í
hyggju að rífa það og byggja nýtt.
MÍR mun þó ekki leggja upp
laupana, síður en svo, það flyst að
Hverfisgötu 105 og heldur starf-
seminni áfram.

„Það verður eftirsjá að Vatns-
stígnum, sérstaklega að bíósaln-
um,“ segir Ívar sem á sínum tíma
tók þátt í kaupunum á Vatnsstígn-
um og lagði sitt að mörkum eins og
fjöldi félagsmanna við að gera hús-
ið upp. „Þetta var í niðurníðslu,“
segir hann þegar hann rifjar upp
ástand hússins á sínum tíma. 

Saga Mír stendur á gömlum
merg þó að starfsemin hafi tekið
breytingum gegnum árin og
nokkrum sinnum legið við andláti
félagsins. Sovétvinafélag Íslands
var stofnað 1932 og starfaði í sex
ár. 1950 var svo blásið til stofn-
fundar Menningartengsla Íslands
og Ráðstjórnarríkjanna, MÍR, og
urðu félagsmenn fljótlega vel á
annað þúsund. Halldór Kiljan Lax-
ness var fyrsti forseti félagsins og
Þórbergur Þórðarson varaforseti.
Eftir innrás Sovétríkjanna í
Tékkóslóvakíu 1968 voru uppi
raddir um að leggja bæri félagið
niður en af því varð ekki. 

Aftur heyrðust þessar raddir
með falli Sovétríkjanna 1991 en
aftur var andlátinu afstýrt. 

Ívar segir starfsemina hafa
breyst mikið með árunum og hún
sé til dæmis ósköp lítil miðað við

það sem hún var 1985 þegar flutt
var á Vatnsstíginn. „Það eru aðal-
lega kvikmyndasýningarnar sem
halda samhengi í félagsstarfinu.“ 

Myndirnar eru flestar á filmum
og hafa verið sýndar með sovésk-
um sýningarvélum. Ekki er að-
staða í nýja húsinu til að setja vél-

arnar upp og verða kvikmyndir því
sýndar af myndböndum og DVD-
diskum í nýjum húsakynnum MÍR
við Hverfisgötuna. Ívar segir óráð-
ið hvað gert verði við vélarnar
góðu, þeim hafi ekki verið ráðstaf-
að.

bjorn@frettabladid.is

„Stál og hnífur er eitt af mínum
uppáhaldslögum,“ segir Þorgils
Óttar Mathiesen, forstjóri
Sjóvár, sem í fyrradag keypti
höfundarverk Bubba Morthens
til að ávaxta iðgjöld viðskipta-
vina. Fjárfestingin er óvenjuleg
en ku vel þekkt í útlöndum. 

Þorgils Óttar segist hafa
fylgst með Bubba í gegnum árin
og finnst þróun hans á tónlistar-
sviðinu ánægjuleg. Hann er jafn
hrifinn af fyrstu verkum lista-
mannsins og þeim nýjustu og
nefnir diskinn Sól að morgni sem

góða plötu en hún kom út fyrir
þremur árum. „Ég man þegar
hann kom fyrst fram og ég sá
hann spila á útihátíðum í kring-
um 1980,“ segir Þorgils Óttar
sem finnst ekki síður til manns-
ins Bubba koma en listamanns-
ins. „Mér finnst mikið í hann
spunnið. Hann hefur lent í ýmsu
um ævina og talað opinskátt um
reynslu sína.“                         - bþs

MIÐI Í ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ KOSTAR 2.600
KRÓNUR

Dýrara er á söngleiki. Ódýrara fyrir börn,
aldraða og öryrkja.

HVAÐ KOSTAR ÞAÐ?

Skrifstofa Halldórs Laxness var stofnuð
fyrir ári síðan með samningi milli fjöl-
skyldu Halldórs og Vöku-Helgafells,
dótturfélags Eddu útgáfu. Vaka-Helga-
fell mun sjá um samningsgerð um
notkun á verkum skáldsins í hvaða
formi sem kann að vera, þar á meðal
samninga sem tengjast gerð leikverka
og kvikmynda eftir verkum Halldórs.
„Það hefur ýmislegt á daga Skrifstofu
Halldórs Laxness drifið frá því að hún
var stofnuð,“ segir Páll Bragi Kristjóns-
son, forstjóri Eddu. „Skrifstofan gætir
höfundarréttinda og við höldum reglu-
lega samráðsfundi með fjölskyldu Hall-
dórs, við höfum meðal annars verið að
tengjast safninu á Gljúfrasteini. Góðir
hlutir gerast hægt í þessum efnum.“ 
Í ár er verða 50 ár liðin frá því Halldór

hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum.
Páll Bragi segir að mikið verði um
dýrðir í tilefni þess. „Í apríl verður
Halldór skáld mánaðarins hjá Nóbels-
stofnuninni í Stokkhólmi og við kom-
um að því ásamt sendiherra Íslands í
Svíþjóð og safninu á Gljúfrasteini.“
Auk þess segir Páll að spennandi tím-

ar séu í vændum; margt sé í pípunum
en vill ekki gefa upp að svo stöddu
hvað það er. „Það er ýmislegt í gangi,
lifandi verkefni, sem er ekki tímabært
að skýra frá að svo komnu. Það var
haldinn samráðsfundur með fjölskyld-
unni nú síðast á mánudaginn. Höfund-
arverk Halldórs standa til langs tíma,
munu lifa lengur en flest okkar og við
munum gera okkar til að halda nafni
hans á lofti.“ 

Heldur nafni Halldórs á lofti
EFTIRMÁL: SKRIFSTOFA HALLDÓRS LAXNESS SETT Á LAGGIRNAR

Traustur tækjabúnaður

Dalvegi 6-8 · 201 Kópavogur
Sími 535 3500 · Fax 535 3509

www.kraftvelar.isValtara Jarðvegsþjöppur Malbikunarvélar Fræsarar

Barnaverndar-
nefnd náði í
dansandi
táningsstúlku 
á strippbúllu

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

Eigandinn segist hafa
talið óþarft að
sannreyna aldur hennar

MATHIESEN OG MORTHENS
Þorgils finnst mikið í Bubba spunnið og
finnst Stál og hníur með betri lögum.

Mathiesen um Morthens:

Stál og hnífur í uppáhaldi

MÍR húsið rifið í haust
MÍR hefur selt hús sitt við Vatnsstíg 10 í Reykjavík og flytur á Hverfisgötuna í haust. Við Vatnsstíginn

hafa margar merkar samkomur verið haldnar í þau tæpu tuttugu ár sem félagið hefur verið þar til húsa.
Ívar H. Jónsson, formaður MÍR, segist munu sjá eftir húsinu og þá sérstaklega bíósalnum í því.

SETT Í SAMBAND
Kannski hefur Jóhannes Pál páfa vantað
rafmagn í fartölvuna sína eða sjónvarpið.
Að minnsta kosti þurfti að bregða á það

ráð að draga rafmagnssnúru inn um glugg-
ann á sjúkrastofunni þar sem páfinn hvílist

og jafnar sig eftir skurðaðgerð.

ÍVAR H. JÓNSSON FORMAÐUR MÍR 
Félagið keypti húsið númer tíu við Vatnsstíg árið 1985 og félagsmenn gerðu það upp

enda í mikilli niðurníðslu. Nú, tuttugu árum síðar, stendur til að rífa húsið góða.
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Taktu þátt í lífinu!
Ert þú orðin leið / leiður á að vera ein(n) á daginn og hafa lítið fyrir stafni? Vilt þú hitta fólk, spjalla yfir kaffibolla, snæða
hádegisverð eða stunda  tómstundir í góðum hópi? Miðla af þinni eigin reynslu, læra eitthvað nýtt, taka þátt í lífinu? 
Við þurfum öll samneyti við aðra. Það er félagsmiðstöð í þínu hverfi. Komdu við. Þú getur einnig haft áhrif. Í þinni félags-
miðstöð er starfandi notendaráð þar sem þeir sem vilja geta tekið virkan þátt í uppbyggingu og starfsemi sinnar
félagsmiðstöðvar.

Komdu í Félags- og þjónustumiðstöðina Bólstaðarhlíð 43. Þangað gengur leið 3.
Notendafundur verður fimmtudaginn 3. mars nk. kl. 14.00, kosið nýtt notendaráð. 
Komdu til okkar eða hafðu samband í síma 535-2760.

*Að undanskildum íslenskum námsbókum. Útsölunni lýkur sunnudaginn 6. mars

GÓ‹IR LANDSMENN

Einnig 10% afsláttur af öllum öðrum íslenskum bókum sem
ekki eru á útsölu fram á sunnudag*, – kjörið tækifæri til að
kaupa fermingargjafir, afmælisgjafir og aðrar tækifærisgjafir!

Bókaútsölunni
l‡kur um helgina!

af öllum íslenskum útsölubókum fram á sunnudag!

VI‹BÓTAR-
AFSLÁTTUR10%

ERLENDAR ÚTSÖLUBÆKUR Á 50–75% AFSLÆTTI

FJÖLDI GEISLADISKA
Á GÓ‹UM AFSLÆTTI
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Bessi Bjarnason: 

Sóknarfæri
„Clint er töffari,“ segir Bessi
Bjarnason leikari um kollega
sinn og jafnaldra Clint Eastwood,
en mynd hans, Million Dollar
Baby, vann til fernra Ósk-
arsverðlauna á dögunum og
Eastwood var valinn besti leik-
stjórinn.

Bessi hefur miklar mætur á
Clint en hefur þó ekki komist
yfir að horfa á allar myndirnar
hans. „Ég er ekki búinn að sjá
nýju myndina en það er aldrei að
vita nema maður kíki einhvern
daginn í bíó.“ 

Bessa finnst Clint þó lang-
flottastur í gömlu spagettí-vestr-
unum.

Báðir eiga þeir það sameigin-
legt að hafa marga fjöruna sopið
í leiklistinni, en Bessi hefur
aldrei söðlað um og leikstýrt eins
og félagi hans vestra. „Kannski
er sóknarfæri núna. Það eru svo
margir að hætta í Þjóðleikhúsinu
að það er aldrei að vita nema
maður drífi smá mannskap með
sér og leikstýri einum vestra eða
svo,“ segir Bessi og gefur ekki
upp vonina um eigin Óskarsverð-
laun.

Bessi og Clint verða báðir 75
ára á árinu. 

- bs

SLÆMAR FRÉTTIR
Wolfgang Clement, atvinnumálaráðherra

Þýskalands, var allt annað en kátur yfir nýj-
ustu fréttum af atvinnuleysi í Þýskalandi.
Talið er að 5,2 milljónir séu án atvinnu

sem er það mesta síðan seinni heimsstyrj-
öldinni lauk. 
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Draumar um virðingu
heimsins sjálfsagðir

Viðhorf þriggja þingmanna úr ólíkum flokkum um þá stefnu stjórnvalda að
sækjast eftir sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna eru um margt lík. Einar

Oddur telur þó engan möguleika á að Ísland nái kjöri.
„Draumar smáþjóða um að hafa
virðingu heimsins eru eðlilegir og
sjálfsagðir. Á sama tíma verðum
við að átta okkur á því að ekki er
sama hvernig við látum þá ræt-
ast,“ sagði Einar Oddur Kristjáns-
son, þingmaður Sjálfstæðisflokks-
ins, á fundi Samtaka um vestræna
samvinnu og Varðbergs, um þá
stefnu stjórnvalda að Ísland taki
sæti í öryggisráði Sameinuðu
þjóðanna árið 2007. 

Auk Einars Odds fluttu erindi
Jónína Bjartmarz, þingmaður
Framsóknarflokksins, og Stein-
grímur J. Sigfússon, formaður
Vinstri-grænna. 

Jónína og Steingrímur voru
sammála Einari Oddi um að Ís-
lendingar gætu látið gott af sér
leiða í samfélagi þjóðanna á vett-
vangi öryggisráðsins. Einar Odd-
ur hélt því fram að kostnaður Ís-
lendinga við kosningabaráttuna
um sæti í öryggisráðinu væri allt
að milljarði króna. „Ég vona að ís-
lenska ríkisstjórnin endurmeti
þessa ákvörðun í haust eins og
stefnt er að. Það er ekkert laun-
ungarmál að ég tel enga mögu-
leika á því að við náum kjöri,“
sagði hann. 

Steingrímur sagðist ekki and-
vígur áformum Íslendinga. „Ég er
ekki andvígur því að Ísland axli
ábyrgð sem fullvalda þjóð með
eðlilegan metnað og sjálfstraust
til að taka sæti í öryggisráðinu og
tel að við eigum möguleika á að ná
sæti,“ sagði Steingrímur. 

Kostnaður legið fyrir frá upphafi 
Jónína sagði það hafa legið fyr-

ir frá upphafi að kostnaðurinn við
framboðið og við sæti í öryggis-
ráðinu yrði mun meiri en það sem
áður hefur verið ráðist í á vett-
vangi utanríkismála. „Ríkisstjórn-
in horfðist í augu við þetta og tók
eftir sem áður þá formlegu
ákvörðun 1998 að sækjast eftir
sætinu og lýsti síðan ákvörðun-
inni formlega yfir við aðildarríkin
haustið 2003,“ sagði Jónína. 

Einar Oddur hélt því fram að
þegar íslenska ríkisstjórnin tók
ákvörðun um að sækjast eftir
sæti trúði hún því að við yrðum
sjálfkjörin, því einungis Austur-
ríkismenn ætluðu sér að gera
slíkt hið sama. „Viðhorfið gjör-
breyttist þegar Tyrkir gáfu kost
á sér og sækja þeir það mjög
hart. Tyrkir gegna lykilhlutverki
í heiminum gagnvart þeim hætt-

um sem að okkur steðja. Tyrk-
land er hluti hins vestræna
heims. Þeir hafa hins vegar
tengsl við íslamskar þjóðir sem
fá önnur vestræn ríki geta státað
sig af. Tengslin milli kristinna
manna og íslamstrúarmanna í
heiminum verða að taka sinna-
skiptum. Við getum haft fullan
sóma af því að styðja Tyrki til að
gegna þessu starfi í öryggisráð-
inu,“ sagði Einar Oddur. 

Jónína vísaði þessu alfarið á
bug. Hún benti á að ekki hefði leg-
ið fyrir við hverja yrði keppt þeg-
ar ákvörðunin var tekin. „Ákvörð-
unin er liður í þeirri viðleitni ís-
lenskra stjórnvalda að sækjast
eftir meiri ábyrgð í alþjóðlegu
samstarfi,“ sagði Jónína. „Hún er
einnig liður í því að vega upp á
móti missi á hernaðarlegu mikil-
vægi landsins, sem var á sínum
tíma ákveðin trygging fyrir því að
hagsmuna okkar væri gætt. Hún
kemur einnig til vegna þess að við
erum sannarlega orðin ein ríkasta
þjóð heims og eðlilegt að til okkar
séu gerðar kröfur til samræmis
við það,“ sagði Jónína 

Boðberar friðar og mannréttinda
Steingrímur minnti á það að ör-

yggisráðið væri sú stofnun sem
sigurvegarar síðari heimsstyrj-
aldarinnar hefðu stofnað og ráðið
endurspegli valdahlutföll í heim-
inum fyrir síðari heimsstyrjöld.
„Það útskýrir að þjóðir á borð við

Frakka fara með neitunarvald í
ráðinu en ekki til að mynda Japan-
ar, með stærsta efnahagskerfi
heimsins, eða Indverjar, ein fjöl-
mennasta þjóð heims. Þetta hefur
leitt til þess að mikil umræða hef-
ur spunnist um að endurskipu-
leggja þurfi öryggisráðið. Ef við
viljum fá sæti í ráðinu verðum við
að vera meðvituð um hvernig mál-
in þróast, hvernig öryggisráðið
breytist og móta stefnu okkar í
þeim efnum,“ sagði hann. 

Steingrímur spurði þeirrar
spurningar hvort æskilegt væri
að fara inn í öryggisráðið nú við
þessar aðstæður eða hvort betra
væri að sjá til hverjar breyting-
arnar á því verði. 

Hann sagði að fyrirvarar sínir
varðandi setu Íslendinga í örygg-
isráðinu væru nokkrir. „Að sjálf-
sögðu skiptir kostnaðurinn máli.
Hann er ekki verjandi í ljósi þess
hve mikil þörf er fyrir peninga í
alþjóðlegu þróunarstarfi eða jafn-
vel hér heima við,“ sagði hann. 

Þá sagði Steingrímur að mikil-
vægt væri að tryggja það að Ís-
land ætti sæti í öryggisráðinu á
eigin forsendum, með sjálf-
stæða, óháða stefnu. „Við eigum
að vera boðberar friðar og mann-
réttinda með áherslu á lýðræðis-
lega og lögmæta stjórnarhætti í
alþjóðasamstarfinu. Aðeins
þannig getur smáþjóð eins og Ís-
land haft eitthvað að segja,“
sagði Steingrímur. ■

Verðstríð er hafið á matvörumarkaði. Lágvöruverslunin
Krónan sagði Bónus stríð á hendur fyrir helgina með
því að lækka verð um 25 prósent á völdum vöruteg-
undum og vildi með því nálgast Bónus í vöruverði. Við-
brögðin létu ekki á sér standa. Viðskiptavinirnir flykktust
í Krónuverslanir en Bónus-menn létu sér fátt um finnast
og lækkuðu verðið á móti. Þeir segjast ekkert finna fyrir
aukinni samkeppni.

Af hverju fer Krónan í verðstríð nú?
Krónan átti brösótta byrjun, beindi kröftunum að ódýrri
og lélegri sérvöru og nauðsynjavörur eins og mjólk og
kjöt voru gjarnan uppurnar seinnipartinn. Síðan hefur
mikið vatn runnið til sjávar. Krónunni var breytt fyrir
nokkrum árum, sérvaran minnkuð og úrvalið í matvör-
unni aukið. Enn hafa orðið breytingar. Nú virðist Krónan
ætla að marka sér sess sem ein af helstu lágvöruverðs-
verslunum landsins. Þá breytingu má væntanlega rekja
til eigendaskiptanna sem urðu fyrir tæpum tveimur
árum þegar Jón Helgi Guðmundsson, eigandi Byko-

veldisins, keypti Kaupás. Hann stýrði Krónunni til að
byrja með og síðan tók Sigurður Arnar Sigurðsson við
forstjórastarfinu. Þeir hafa greinilega komist að þeirri
niðurstöðu að Krónan skyldi stefna harðar inn á lág-
vöruverðsmarkaðinn.

Hvernig hefur verðstríðinu hjá Krónunni verið tekið?
Vel. Neytendur hljóta jú alltaf að taka verðlækkunum vel. 

Hvaða áhrif hefur þetta?
Ekki er á þessari stundu fyllilega ljóst hvaða áhrif verð-
stríðið hefur haft eða mun hafa á matvörumarkaðinn.
Krónan er jú fremur lítill spilari á heildarmarkaðnum
meðan Bónus er risinn með um 50 prósenta markaðs-
hlutdeild. Á hinn bóginn er Krónan hluti af stóru veldi
með ýmsum öflugum verslunum á borð við Elko innan
vébanda Byko. Það má því búast við að Krónan geti
haft nægilegt úthald og þannig mun það væntanlega
verða. Til þess hlýtur vilji Jóns Helga Guðmundssonar
að vera, annars hefði varla verið farið af stað í stríðið.

Stefnir harðar inn á lágvöruverðsmarkaðinn
FBL-GREINING: VERÐSTRÍÐ Á MATVÖRUMARKAÐI

S: 552 5070 

við JL-Húsið
Opið 08:00-18:30

Þar sem fiskurinn stoppar stutt

Ýsuflök
390 kr. kg

Ýsa í sósu 
590 kr. kg

Stórar rækjur
990 kr. kg

SIGRÍÐUR D. AUÐUNSDÓTTIR
BLAÐAMAÐUR

Á VETTVANGI
UMRÆÐUR UM FRAMBOÐ
ÍSLANDS TIL ÖRYGGIS-
RÁÐSINS

FUNDAÐ UM FRAMBOÐ TIL ÖRYGGISRÁÐSINS
Einar Oddur Kristjánsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Jónína Bjartmarz, þingmaður
Framsóknarflokksins, og Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri-grænna, fluttu erindi.
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Vertu viss um að þú
 verðir á réttri hillu!

Ekki taka stærstu ákvörðun ævi þinnar
án þess að kynna þér málin vel. 

Komdu í Borgarleikhúsið, 
LAUGARDAGINN 5. mars, kl. 11-17

Háskólinn á Akureyri • Háskólinn í Reykjavík/Tækniháskóli Íslands
Hólaskóli - Háskólinn á Hólum • Kennaraháskóli Íslands • Landbúnaðarháskóli Íslands
Listaháskóli Íslands • Viðskiptaháskólinn Bifröst.

Kynning á námsframboði háskólanna sjö.
 
Ráðgjöf um nám erlendis, stúdentaíbúðir, 
námslán o.fl. 
 

Starfatorg – áhugaverð umfjöllun um
ýmsar spennandi starfsgreinar.

Stuðningsaðilar:

EINAR ÖRN BENEDIKTSSON

fjölmiðlafræðingur
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Það er skiljanlegt að Bandaríkja-
mönnum gangi stundum illa að
taka Evrópusambandið alvarlega
sem heimsveldi. Þeir kvarta und-
an því að vita ekki við hvern þeir
eiga að tala í Evrópu og að ESB sé
svo innbyrðis klofið að það ekki sé
hægt að líta á það sem samstætt
fyrirbæri þegar kemur að al-
þjóðamálum. Að auki benda þeir á
að ESB ráði hvorki yfir herstyrk
sem sé með nokkru móti sam-
bærilegur við herveldi Bandaríkj-
anna, né sé líklegt að Evrópu-
menn komi sér saman um að beita
því vopnavaldi sem ríki sam-
bandsins ráða þó í sameiningu
yfir. Þegar Bush heimsótti Evr-
ópusambandið í síðustu viku voru
tveir menn helst í fyrirsvari fyrir
ESB. Annar þeirra er forsætisráð-
herra Lúxembúrgar þar sem her-
inn er fámennari en fylgdarlið
Bush í Brussel og það þótt annars
alveg ágæt lúðrasveit lúxem-
búrgska hersins sé talin með.
Hinn er fyrrverandi forsætisráð-
herra Portúgals, lands sem ekki
hefur verið stór aðili að heims-
málunum síðustu aldir, og að auki
maður sem í aðdraganda Íraks-
stríðsins var gestgjafi leiðtoga-
fundar hinna herskáu banda-
manna án þess þó að styðja inn-
rásina. Í hópi leiðtoga ESB sá
Bush bæði nánustu bandamenn
sína og menn sem hafa veitt
Bandaríkjunum öflugra aðhald í
heimsmálunum en nokkrir aðrir. 

Það eru auðvitað ekki aðeins
Bandaríkjamenn sem eiga erfitt
með að taka ESB alvarlega sem
heimsveldi. Flestir Evrópubúar
líta til eigin höfuðborga frekar en
til Brussel þegar kemur að mörk-
un utanríkisstefnu. Sameiginlegir
hagsmunir Evrópulanda verða
hins vegar sífellt augljósari og
um leið veigameiri í mörkun utan-
ríkisstefnu hvers lands fyrir sig.
Hugmyndir þorra Evrópumanna
um veröldina reynast líka oftar en
ekki tiltölulega svipaðar. Þetta
kom vel í ljós þegar sundrung
ríkti á meðal leiðtoga Evrópu-

landa um afstöðuna til innrásar
Bandaríkjamanna og Breta í Írak.
Skoðanir almennings í Evrópu á
þessu máli voru tiltölulega líkar í
löndum álfunnar þótt ríkisstjórnir
kæmust að ólíkum niðurstöðum.
Meirihluti fólks í Evrópu vill að
hvert ríki fyrir sig haldi sínu full-
veldi í mikilvægustu greinum ut-
anríkismála en þó hníga flest rök
til þess að á næstu árum muni
samstarf og samræming á sviði
utanríkismála innan ESB vaxa
stórlega frá því sem verið hefur. 

Þótt ESB hafi ekki sameigin-
lega stefnu í mörgum mikilvæg-
um greinum heimsmála kemst
Evrópusambandið hreinlega ekki
hjá því að hafa mjög umfangsmik-
il áhrif í heiminum. Þrátt fyrir
sundrungina og viljaleysi til
beinnar þátttöku í átakamálum
heimsins er Evrópusambandið
það fyrirbæri á jörðinni sem
kemst næst því að vera heims-
veldi við hlið Bandaríkjanna enda

eru áhrif á gang heimsmála ekki
eingöngu fólgin í beitingu vopna-
valds. Ríki Evrópusambandsins
og sambandið sjálft veita flestum
af fátækustu ríkjum heims þorra
þeirrar aðstoðar sem þau fá og
standa undir talsverðum meiri-
hluta af öllum útgjöldum til þró-
unar og hjálparstarfs í veröldinni.
Eftir flóðin í Asíu um jólin veitti
Þýskaland eitt þrisvar sinnum
meiri aðstoð en Bandaríkin svo
dæmi sé tekið. Tilvist Evrópu-
sambandsins og vilji ríkja þess
hefur líklega stuðlað meira en
nokkuð eitt annað að þeirri djúp-
stæðu þróun til lýðræðis og mann-
réttinda sem átt hefur sér stað í
austanverðri og sunnanverðri
Evrópu, og allt til Tyrklands, á
síðustu árum. Vonin um aðild að
ESB hefur í grundvallaratriðum
mótað á annan tug ríkja á síðustu
árum og gerir enn. Um leið eru
það ESB og ríki innan þess sem
leiða alþjóðlega baráttu gegn um-
hverfisspjöllum og hlýnun and-
rúmsloftsins á meðan Bandaríkin
halda að sér höndum. Það eru
einnig þessi sömu Evrópuríki sem
berjast fyrir þéttara neti alþjóða-
laga og aukinni virðingu fyrir
þeim. Í þeim efnum hafa Banda-
ríkin stundum verið helsti and-
stæðingur ESB ríkja, til dæmis
hvað varðar alþjóðlegan stríðs-
glæpadómstól, sem Bandaríkin
berjast gegn, og hvað varðar þann
skilning að innrás eins ríkis í ann-
að skuli ólögmæt nema samþykki
öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna
fáist fyrir henni. 

Það er ekki aðeins hvað varðar
lýðræði, þróunarhjálp, mannrétt-
indi, umhverfismál, alþjóðalög og
menningu sem Evrópusambandið
hefur virkað sem leiðandi heims-
veldi, heldur er það mikilvægasti
markaður flestra þjóða heims.
Þótt menn horfi nú mjög til gífur-
legra viðskipta Kína og Bandarík-
janna þá er ESB stærri markaður
fyrir Kína en Bandaríkin og það
sama má segja um stóran hluta
ríkja heimsins. ■

N ýtt eignarhald á Kaupási er farið að segja til sín á matvöru-
markaði. Krónan, lágvöruverslun Kaupáss, hefur lækkað
verð á matvöru og boðar nú harðari samkeppni á ódýrasta

hluta matvörumarkaðarins. Þetta eru ánægjuleg tíðindi, enda er
hörð samkeppni það sem færir almenningi mestar kjarabætur. 

Í umræðu þjóðfélagsins hafa ýmsir séð öll tormerki á því að hægt
væri að keppa við veldi Baugs á matvörumarkaði. Með reglulegu
millibili hafa menn hrópað á sérstakar aðgerðir til þess að koma
skikki á matvörumarkaðinn. Aðrir hafa verið þeirrar skoðunar að
markaðurinn leysi slík mál. Útspil Krónunnar er sönnun þeirra sjón-
armiða að markaðurinn sé besti dómarinn í viðskiptum og enginn
getur til lengdar slakað á í rekstri. Þannig varð Bónus til á sínum
tíma og forsvarsmenn fyrirtækisins hafa marglýst því yfir að þeir
séu meðvitaðir um þann dauða í rekstri sem felst í því að halda sig
eiga markað fyrirhafnarlaust. 

Fróðlegt verður að fylgjast með samkeppninni á næstunni. Verð-
stríð hafa tilhneigingu til að verða ansi skemmtileg fyrir neytendur.
Vöriverð á það til við slíkar aðstæður að fara tímabundið niður undir
kostnaðarverð og neytendur kætast og hamstra útsöluvörurnar.

Í umræðum um markað og markaðsráðandi stöðu fyrirtækja
gætir oft misskilnings. Menn láta eins og markaðsráðandi fyrirtæki
séu vandamálið. Það er ekki raunin, nema þau misnoti stöðu sína. Það
að fyrirtæki verði markaðsráðandi er oftar en ekki vegna þess að
það hefur staðið sig best í samkeppninni, náð að hasla sér völl á
markaði með því að bjóða besta verðið og þjónustuna. Sá árangur
næst ekki nema með því að vaka yfir hagkvæmni á öllum sviðum
rekstrarins. Sú hagkvæmni skilar sér til alls almennings í lægra
vöruverði. Hlutfall matvöru í heildarútgjöldum heimilanna hefur
farið hríðlækkandi síðasta áratuginn. Venjulegt fólk hefur nú meiri
fjármuni til ráðstöfunar í aðra hluti en vistir til heimilisins. Þrátt
fyrir að Bónusverslanirnar hafi ríkt á lágvörumarkaðnum verður
ekki annað sagt en að fyrirtækið hafi reynt að hegða sér eins og það
sé í harðri samkeppni. Vöruverð hefur allan tímann verið umtalsvert
lægra en hjá næsta keppinauti sem bendir til þess að fyrirtækið hafi
staðist þá freistingu að nota sér yfirburðastöðu á lægsta hluta mark-
aðarins. Krónan stígur nú sín fyrstu skref í beinni samkeppni við
Bónus og vonandi munu þessi fyrirtæki takast á um hylli sparsamra
neytenda á komandi árum. 

Í íslensku samfélagi hefur orðið gríðarleg eignamyndun á undan-
förnum árum. Aldrei hafa fleiri verið í stakk búnir til þess að láta til
sín taka í íslensku viðskiptalífi. Sú staðreynd er góð tilhugsun fyrir
íslenskan almenning. Hún þýðir að aflið til fjárfestingar er mikið og
ef þau fyrirtæki sem nú eru í rekstri slá slöku við og sofna á verðin-
um, þá munu menn sjá tækifæri til innkomu á markaðinn. Sam-
keppni og samkeppnishugsun er sem betur fer allt meira ríkjandi á
markaði og ekkert svæði á markaðnum er öruggt nema að menn
standi sig betur en næsti maður. ■

2. mars 2005 MIÐVIKUDAGUR

SJÓNARMIÐ
HAFLIÐI HELGASON

Neytendur geta kæst yfir boðaðri samkeppni í lágvöruverslun.

Samkeppni á 
matvörumarkaði

FRÁ DEGI TIL DAGS

Aldrei hafa fleiri verið í stakk búnir til þess að láta
til sín taka í íslensku viðskiptalífi. Sú staðreynd er góð til-
hugsun fyrir íslenskan almenning. Hún þýðir að aflið til
fjárfestingar er mikið og ef þau fyrirtæki sem nú eru í
rekstri slá slöku við og sofna á verðinum, þá munu menn
sjá tækifæri til innkomu á markaðinn.
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Mýrarljós 

Fréttablaðið, feb. 2005
"Hreinasti gullmoli"

Sýning fimmtudags- og sunnudagskvöld!

Öðruvísi heimsveldi

Vinir á Bifröst
Össur Skarphéðinsson skrifar skemmti-
leg pólitísk eftirmæli um Bryndísi
Hlöðversdóttur á vefsíðu sína í gær en
minnist ekki einu orði á arftaka hennar
á þingi. Össur vekur athygli á því að
Bifrastarháskóli er orðið mikið hreiður
Samfylkingarfólks. Nefnir að Bryndís
setjist í sæti Ingibjargar Þorsteinsdóttur
„sem er okkur í Samfylkingunni líka að

góðu kunn því hún stýrir
lýðræðishópi framtíð-
arnefndarinnar“. Og
Bryndís mætir fleiri
„góðum vinum á Bif-

röst“, skrifar hann. „Þar
er til dæmis gamall

þingmaður okkar
jafnaðarmanna,

Magnús Árni Magnússon, í sæti að-
stoðarrektors. Ég á skemmtilegar minn-
ingar af samveru okkar í þinginu. ...
Magnús stóð sig ákaflega vel þó korn-
ungur væri þá. Svo er líka starfandi á
Bifröst Hólmfríður Sveinsdóttir, sem
hefur setið á þingi sem varaþingmaður
fyrir okkur jafnaðarmenn. Ógleymdur
er þá Runólfur rektor sem var upp-
rennandi stjarna í Alþýðubandalaginu
þegar við stofnuðum Birtingu sællar
minningar.“ 

Dolfallin
Guðrún Ágústdóttir, sendiherrafrú í
Stokkhólmi, var um skeið einn helsti
forystumaður R-listans í borgarstjórn
Reykjavíkur. Þess vegna vekur það at-
hygli þegar hún sér ástæðu til að

kveðja sér hljóðs um borgarmál eftir
nokkurra ára fjarveru og gagnrýna
stjórnendur borgarinnar. Það er Lauga-
vegsmálið sem er tilefni skrifa Guðrún-
ar sem birtust í Morgunblaðinu í gær.
Hún segist vera dolfallin andspænis
hugmyndum um niðurrif 25 gamalla
húsa við götuna. Hún rifjar upp að hún
hafi á sínum tíma haft húsverndarmál
á sinni könnu í borgarstjórn og þá hafi
verið gerð formleg samþykkt um að
friða eða vernda 12 af þeim 25 húsum
sem nú eigi að hverfa. „En nú blása
kaldir vindar um Laugaveginn okkar“,
segir hún. „Og þau rök sem nú virðast
vega hvað þyngst um niðurrif á Lauga-
veginum eru nákvæmlega þau sömu
og notuð voru um að Bernhöftstorfuna
mætti rífa niður á sínum tíma.“ 

gm@frettabladid.is
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LESTU GREININA Á VISIR.IS 
OG SEGÐU SKOÐUN ÞÍNA

Í DAG
EVGRÓPUSAMBANDIÐ

JÓN ORMUR 
HALLDÓRSSON

Það er ekki aðeins
hvað varðar lýðræði, þróun-
araðstoð, mannréttindi, um-
hverfismál, alþjóðalög og
menningu sem Evrópusam-
bandið hefur virkað sem
leiðandi heimsveldi, heldur
er það mikilvægasti mark-
aður flestra þjóða heims.
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Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 5

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er miðvikudagur 2. mars, 

61. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 8.31 13.40 18.50
AKUREYRI 8.20 13.24 18.31

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Elsa Karen Þorvalds-
dóttir Sæmundsen er
fjögurra ára fjörug
stelpa sem alltaf er að
læra eitthvað nýtt. Hún
kann til dæmis að reima
skóna sína sjálf og
binda slaufu. En við
hittum hana í hesthús-
inu með pabba.

Elsa Karen er greinilega
vön að umgangast hesta og
henni þykir lyktin af þeim
góð. Hún er meira að segja
svo rík að eiga sinn eigin

hest sem heitir Vængur.
„Hann er fjögurra ára eins
og ég,“ segir hún brosandi
og lætur svo blaðamann
geta upp á hvað hún fékk í
jólagjöf frá pabba og
mömmu en hann gatar á
prófinu. „Ég fékk hnakk og
hann var með slaufum,“
upplýsir hún ánægjuleg.

Þegar hún er beðin að
sýna Væng vandast málið
því hann er ekki heima.
„Vængur er í skóla uppi í
sveit. Það er verið að temja
hann svo ég geti verið á
honum,“ útskýrir Elsa
Karen og hlakkar til að fá
þennan vin sinn til baka.

Sjálf er hún líka í skóla á
daginn. Það er leikskóli sem
heitir Rauðaborg. Á laugar-
dögum er hún í fríi en þá
fer hún að æfa ballett hjá
Sigríði Ármanns. „Svo
borða ég líka nammi á laug-
ardögum,“ segir hún grall-
araleg. En hvað skyldi
henni þykja skemmtilegast
að gera. „Leika mér með
barbí og fara á hestbak,“
segir hún og kallar í pabba
sinn og biður hann að lyfta
sér á bak. Situr fyrst hin
keikasta og hallar sér svo
makindalega fram á makk-
ann til að finna góðu lyktina
af faxinu. ■

Fékk hnakk með
slaufum í jólagjöf

nam@frettabladid.is

Hláturæfing Hláturkætiklúbbs-
ins verður haldin í dag, mið-
vikudag, klukkan 17.30. Æfingin
fer fram
húsakynn-
um heilsu-
miðstöðvar-
innar Mað-
ur lifandi,
Borgartúni
24. Æfingin
stendur í
um hálfa
klukkustund og síðan taka þátt-
takendur lagið saman. Ásta
Valdimarsdóttir og Kristján
Helgason stjórna æfingunni að
þessu sinni. Allir eru hjartan-
lega velkomnir. 

Menntamálaráðuneytið aug-
lýsir eftir umsókn um skólavist
við tvo alþjóðlega mennta-
skóla. Námið tekur
tvö ár og lýkur
með alþjóð-
legu stúdents-
prófi. Skólarn-
ir eru annars
vegar alþjóð-
legur menntaskóli

í Fjaler í Noregi og hins vegar
Li Po Chun United World Col-
lege í Hong Kong. Nánari upp-
lýsingar eru að finna á vef
menntamálaráðuneytisins. 

Lífið í fjölbreytileika sínum er
þema nemendasýninga Jazz-
ballettskóla Báru sem verða
haldnar 12., 13. og 19. mars í
Borgarleikhúsinu. 750 nemend-
ur, á aldrinum 7 til 25 ára,
bregða sér í ýmis hlutverk og
teknar verða fyrir ýmsar hliðar
á lífinu – allt frá frumstæðu
frumskógarlífi til hins tækni-
vædda andrúmslofts viðskipta-
lífsins. Miðasalan er hafin og er
aðgangseyrir 1.500 krónur. 

Notagildi sálgreiningar er yfir-
skrift fyrirlestrar sem Sæunn
Kjartansdóttir heldur á Félags-
vísindatorgi Háskólans á Akur-
eyri í dag, kl. 12. Sæunn fjallar
meðal annars um sálgreiningu

sem meðferðarform og
hvað greinir hana frá
annarri viðtalsmeðferð
og í hverju notagildi

sálgreiningar felst. 

Elsa Karen nýtur þeirra forréttinda að umgangast hesta í uppvextinum þótt hún sé borgarbarn.

Smáauglýsingar
á 995 kr. 
visir.is

LIGGUR Í LOFTINU
í námi

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

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is

KRÍLIN

Guð býr hærra en
Hallgrímskirkja.

Hann hlýtur að hafa
rosagott útsýni!

Vinsælustu leikföngin 
BLS. 4

][
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Stóri háskóladagurinn
verður haldinn næst-
komandi laugardag.
Gestir og gangandi geta
kynnt sér námsframboð
sjö háskóla. 

„Vertu viss um að þú verðir á réttri
hillu,“ er yfirskrift Stóra háskóla-
dagsins sem haldinn verður hátíð-
legur á laugardaginn, 5. mars, frá
kl. 11 til 17 í Borgarleikhúsinu.
Fram fer sameiginleg kynning sjö
háskóla, Háskólans á Akureyri, Há-
skólans í Reykjavík/Tækniháskóla
Íslands, Hólaskóla, Kennara-

háskólans, Landbúnaðarháskóla
Íslands, Listaháskóla Íslands og
Viðskiptaháskólans á Bifröst. 

Á kynningunni verður líflegt
um að litast; hægt verður að
kynna sér námsframboð háskól-
anna, fá ráðgjöf um ýmislegt, svo
sem nám erlendis, stúdentaíbúðir,
námslán og fleira. Starfatorg verð-
ur jafnframt í gangi og þar verður
fjallað um ýmsar spennandi starfs-
greinar. Þá verður dagskrá á Litla
sviðinu þar sem hver skóli kynnir
starfsemi sína. Nánari upplýsingar
er að finna á heimasíðum háskól-
anna sjö. ■

Málið að vera á réttri hillu

Nemendur útskrifast með MBA-próf frá Háskólanum í Reykjavík. 
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Upprifjun
Eftir hverja kennslustund er gott að rifja hana upp í huganum eða
skrifa helstu atriðin niður á blað. Þetta getur verið góð leið til að
muna námsefnið betur auk þess sem það eykur skilning á því. [ ]

Námskeið 
fyrir fólk með 

félagskvíða Rúnar Helgi
Andrason 
sálfræðingur

Sóley Dröfn 
Davíðsdóttir 
sálfræðingur

• Átt þú erfitt með að vera innan um fólk? 
• Er feimni að há þér í lífinu?
• Áttu erfitt með að tala fyrir framan aðra?

10 vikna námskeið undir stjórn löggildra sálfræðinga. 
Markmið námskeiðsins eru:
- Að yfirstíga feimni og félagskvíða 
- Aukið sjálfstraust
- Bætt tjáning og hæfni í mannlegum samskiptum
- Aukin sjálfsþekking
- Bætt almenn líðan

Brynja Benediktsdóttir leikstjóri mun kenna framkomu og líkams-
tjáningu á námskeiðinu.

Námskeiðið hefst þann 9/3 nk. Upplýsingar og skráning í síma
8942995 og 6983720 eftir kl. 17.00 á daginn.

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

Opið: Virka daga 10-18
Laugardaga 11-14

Notaðu Jurtir til að bæta heilsuna

Hvert námskeið kostar 4900 kr.
Skráning í síma 552 1103 

Kolbrún grasalæknir kennir eftirtalin námskeið.

7. mars Tíu helstu lækninga jurtir.
10. mars Jurtir og mataræði fyrir gigt.
14. mars Jurtir og mataræði fyrir taugakerfið.

Skilar ánægðara og
hæfara afgreiðslufólki

Guðbjörg Kristín, Davíð Fjölnir og Hildur voru eins og stíliseruð fyrir myndatökuna, þær í rauðu, hann í bláu!

Starfsmenn úr hinum ýmsu
deildum nokkurra verslunar-
keðja hafa sest á skólabekk
til að auka hæfni sína, þjón-
ustulund og vöruþekkingu.
Námið tekur eitt og hálft ár
og er sniðið að þörfum versl-
unarinnar enda fer það fram í
Verzlunarskóla Íslands. 

Einn af nemendunum er að halda
stutta tölu þegar Fréttablaðið
ryðst inn í kennslustund með góð-
fúslegu leyfi verkefnisstjórans
Hildar Friðriksdóttur. Ræðumað-
urinn lætur ekki slá sig út af lag-
inu og heldur áfram að fjalla um
þjónustu við ferðamenn og hinir
nemendurnir hlýða á. Hann er
starfsmaður á bensínstöð enda er
Olíufélagið meðal þeirra fyrir-
tækja sem standa að náminu með

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins,
Samtökum verslunar og þjónustu,
VR og Verzlunarskólanum. Hin
fyrirtækin eru Samkaup, Hagar
og Kaupás. 

Áður en frímínúturnar hefjast
tyllum við Hildur okkur framan
við kennslustofuna og hún lýsir
fyrirætlunum með náminu.
„Verslunarfagnámið er nýtt af
nálinni og er sérhannað fyrir al-
mennt starfsfólk í verslunum. Það
eru 12 þúsund manns sem vinna í
smásölu hér á landi en í fyrsta
nemendahópnum eru tuttugu.
Upphafslotan miðar að því að
styrkja sjálfstraust hvers og eins
nemanda, til dæmis með því að fá
hann til að standa upp og miðla til
hinna og oft skapast miklar um-
ræður í tímum. Kennararnir eru
bæði úr þessum skóla og úr at-
vinnulífinu og nemendur læra
hver af öðrum líka. Því þótt þetta
fólk eigi margt sameiginlegt í

starfinu þá kemur það úr ólíkum
áttum og hefur margháttaða
reynslu. Þetta er fyrsti hópurinn
af mörgum en námið á líka að
hafa margfeldisáhrif því nemend-
urnir eiga að miðla þekkingu sinni
til samstarfsfólksins hver á sínum
vinnustað.“

Nú fjölgar í setustofunni og við
fáum tvo af nemendunum til að
setjast hjá okkur, þau Guðbjörgu
Kristínu Pálsdóttur, starfsmann í
Hagkaup í Smáralind og Davíð
Fjölni Ármannsson, starfsmann í
Byko við Hringbraut. Þau eru
bæði ánægð með að hafa fengið
þetta tækifæri til að mennta sig.
„Námið breytir að vissu leyti við-
horfum manns til starfsins og
víkkar sjóndeildarhringinn,“ seg-
ir Guðbjörg og Davíð tekur undir
það. „Þetta er mjög hagnýtt nám
sem á örugglega eftir að skila sér
í ánægðara og áhugasamara af-
greiðslufólki.“ gun@frettabladid.is
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Óþarfi að vera golfsnillingur
ANNA DÍA ERLINGSDÓTTIR, EIGANDI GOLFLEIKJASKÓLANS, STENDUR FYRIR
KVENNAGOLFVIKU Á JÓTLANDI Í DANMÖRKU DAGANA 12. TIL 18. JÚNÍ Í SUMAR. 

„Konur sem hafa farið með mér síðustu tvö hár hafa fundið sér spilafélaga í
ferðinni og hafa gert mikið saman eftir ferðina, hist og spilað á mótum og þess
háttar,“ segir Anna Día. Þrjátiu konur komast í ferðina sem er golfskóli til þess
að auka færnina í golfi, spila golf ásamt því að skemmta sér í góðum hópi. „All-
ur hópurinn er samferða í öllu og þetta er geysilega góður félagsskapur. Kon-
urnar þurfa alls ekki að vera neinir golfsnillingar en kennararnir fara fram á að
þær viti aðeins um hvað golf snýst. Síðan er spilað golf í þrjá tíma á dag í þrjá
daga og spilað hinn helming dagsins og haldin mót og þess háttar,“ segir Anna
Día en sex kvengolfarar sinna golfkennslunni í golfskólanum sem fer fram á
Himmerland Golf & Countryclub. Á svæðinu eru þrír átján holu golfvellir, par 3
völlur, PGA völlur og almennur golfvöllur. Boðið er upp á gistingu í golfhúsum
við golfvellina eða á nýju hóteli en öll þjónusta er í göngufæri, til dæmis sund-
laug, sána og snyrtistofa.
Fararstjórar í ferðinni eru Anna Día og Tinna Ósk Óskarsdóttir, dóttir hennar,
sem bjó úti hjá fólkinu sem rekur Himmerland golfskólann. „Hún kynntist
staðnum einstaklega vel sem og við í fjölskyldunni því við heimsóttum hana
oft. Við erum næstum því eins og innfæddar,“ segir Anna Día og hlær.
Nánari upplýsingar um ferðina er að finna á vefsíðunum himmerlandgolf.dk og
golfleikjaskolinn.is. ■

Spennandi
sakamálasögur
NÝTT NÁMSKEIÐ HJÁ MÍMI-
SÍMENNTUN HEFST Í KVÖLD.

Spennandi námskeið um sakamála-
sögur hjá Mími-símenntun undir leið-
sögn Katrínar Jakobsdóttur hefst í
kvöld. Fjallað verður um sakamála-
sögur frá 19. öld til okkar daga og
rætt verður um uppruna sakamála-
sagna sem tegundar. Jafnframt verða
skoðaðar nokkrar gamlar sögur, bæði
innlendar og erlendar og litið verður
á helstu strauma og stefnur í saka-
málasögum samtímans. Íslenskar
sögur skoðaðar í ljósi þess sem er á
döfinni erlendis. Námskeiðið stendur
yfir næstu þrjú miðvikudagskvöld. ■

Hér snæða nemendur golfskólans
kvöldverð með golfkennurunum á Him-
merland en myndin er úr ferðinni sem
farin var í fyrra.

Stelpurnar í golfsveiflu í golfskólanum
í fyrra.

Katrín Jakobsdóttir mun leiða fólk í
gegnum heim sakamálasögunnar á
námskeiði hjá Mími-símenntun.
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,,Við ætlum fjórar vinkonur 
saman aftur og aftur! 

Diskarnir eru æðislegir hjá okkur!“

S á k ið f i k di bö

Hvað segja börnin 
um námskeið í 

Keramik fyrir alla?

saman aftur og aftur! 
Diskarnir eru æðislegir hjá okkur!“

Sumarnámskeið fyrir skapandi börn,
eldri og yngri, keramik, teikning,
málun - allt innifalið - litlir hópar.

Aðeins 8500 kr. vikan!

Skráning í Keramik fyrir alla,
sími 552 2882, Laugavegi 48b.
Sjá lýsingu: www.keramik.is

Vá, hvernig 
er þetta gert?

Keramik fyrir alla

Komdu og lærðu
nýjar aðferðir. 

Þriðjudagskvöld
8. mars, kl 20-23. 

S Í M E N N T U N

Ný námskeið að hefjast á næstunni

Innri tun fer  f ram á Grensásvegi  16A,  í  s íma 580  1800  e›a á  heimasí›unni  www.mimir . is
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Enska fyrir fólk í fer›afljónustu - fjarnám, 10 vikur frá 4. mars.  Umsjón: Caroline Nicholson og fiorvaldur Pálmason
Námi› er ætla› fleim sem hafa litla enskukunnáttu. Lög› er áhersla á or›afor›a sem tengist fer›afljónustu og fla› sem henni fylgir.

Sakamálasögur,  mi. kl. 20:30-22,  3 vikur frá 2. mars.  Umsjón: Katrín Jakobsdóttir
Fjalla› ver›ur um sakamálasögur frá 19. öld til okkar daga. Rætt ver›ur um uppruna sakamálasagna sem tegundar. Sko›a›ar ver›a nokkrar gamlar sögur, innlendar
sem erlendar. fiá ver›ur liti› á helstu strauma og stefnur í sakamálasögum samtímans og íslenskar sögur sko›a›ar í samhengi vi› fla› sem er á döfinni í útlöndum.

Hönnun og skipulag, fi. kl. 18:30-20:45, 3 vikur frá 3. mars.  Umsjón: Hrönn Sævarsdóttir
Á námskei›inu ver›ur fjalla› um helstu stefnur og strauma sem ríkja í innanhússhönnun í dag. Námskei›i› fer fram í fyrirlestrum, leyst verkefni og einnig ver›ur
fari› í vettvangsfer›.

Háborgin Spánar… - Madrid í máli og myndum, flri. 26. og fi. 28. apríl.  Umsjón: Kristinn R. Ólafsson
Madríd státar af fögrum byggingum, öngstrætum, brei›strætum, almenningsgör›um og frábærum listasöfnum, er a›
margra áliti ein líflegasta kvöld- og næturlífsborg í heimi og einskonar deigla hins fjölbreytta og fjölfljó›lega samfélags
Spánar. Um allt fletta og margt fleira fjallar Kristinn R. Ólafsson á flessu námskei›i en hann hefur búi› í rúman aldar-
fjór›ung í Madríd og er löngu fljó›flekktur fyrir útvarpspistla sína fla›an.

SJÓNVARPSDAGSKRÁ 
VIKUNNAR » 

Allir geta ræktað
matjurtir í eigin garði

Enska fyrir fólk í ferðaþjónustu

Námskeið um ræktun matjurta verður haldið í Námsflokk-
um Hafnarfjarðar í mars. Þar getur fólk meðal annars lært
að rækta eigin hvítlauk, salöt og krydd. 

„Ég ætla að stikla á því helsta sem viðkemur ræktun mat- og krydd-
jurta í heimilisgörðum,“ segir Auður Jónsdóttir, garðyrkjufræðing-
ur og leiðbeinandi á námskeiðinu. „Við munum til dæmis ræða um
grundvallaratriði ræktunarinnar eins og jarðveginn og skoða stað-
setningu, sáningu og forræktun matjurta.“ 

Auður segir að gríðarleg aukning hafi orðið á undanförnum
árum á alls kyns tegundum til ræktunar. „Þetta helst í hendur við
breytta matarmenningu. Áður var matjurtagarðurinn oft lítið horn
í garðinum á bak við runna og í mesta lagi verið að rækta kartöflur
og rófur. Nú er í boði mikið úrval af nýjum og spennandi tegundum
og alltaf bætist við. Fólk getur auðveldlega ræktað alls konar salöt
eins og til dæmis klettasalat, og matjurtir eins og steinselju, tímían,
sítrónumelissu, salvíu og graslauk svo eitthvað sé nefnt. Svo er
matlaukurinn mjög spennandi, ég hef verið að rækta bæði skalot-
lauk og hvítlauk og það hefur gengið mjög vel.“

Auður bendir á að ekki þurfi mikið pláss fyrir matjurtagarð og í
viðbót við notagildið
séu matjurtirnar oft
mjög fallegar og lit-
skrúðugar. „Þá eru
berjarunnar hvers
konar að verða vin-
sælir aftur eins og
rifs- og sólber og
einnig er hægt að
rækta stilkilsber.
Aðalatriðið er að
byrja smátt og á auð-
veldum tegundum.
Það er auðvitað
miklu skemmtilegra
að borða jurtir sem
maður ræktar sjálf-
ur, að ég tali nú ekki
um ef þær eru líf-
rænt ræktaðar.“

Þeir sem vilja
fræðast meira geta
skellt sér á nám-
skeiðið í Námsflokk-
um Hafnarfjarðar
sem hefst miðviku-
dagsvöldið 9. mars.
Námskeiðið stendur
þrjú miðvikudags-
kvöld.

edda@frettabladid.is

Auður Jónsdóttir garðyrkju-
fræðingur leiðbeinir um

ræktun matjurta hjá Náms-
flokkum Hafnarfjarðar. 

Mímir-símenntun býður upp á
fjarnám í ensku í fyrsta sinn. 

Fjarnám í ensku fyrir fólk í
ferðaþjónustu, þar sem tekið er mið
af orðaforða í greininni, er nú í
fyrsta sinn í boði hérlendis. Námið
er ætlað þeim sem starfa í ferða-
þjónustu en hafa litla enskukunn-
áttu og tekur námið 10 vikur. Reikn-
að er með um það bil tveggja tíma
vinnu á nemanda á viku eða samtals
um 20 klukkustundir á námskeiðinu
í heild. Þessi tími getur verið
breytilegur allt eftir því hvað nem-
endur hafa lært mikla ensku áður.
Þátttakendur verða að hafa lág-
marksþekkingu á tölvu, geta unnið
verkefni í Word og kunna að fara á
netið.

Frekari upplýsingar er að fá hjá
Mími auk þess sem hægt er að skrá
sig gegnum vefsíðu skólans á Mim-

ir.is. Starfsmenntaráð styrkti verk-
efnið árið 2002 og er þetta í fyrsta
sinn sem námskeiðið er keyrt. ■

Fólk í ferðaþjónustu getur nú sótt enskunám í gegnum netið hjá Mími-símenntun.

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/E

.Ó
L.



Byltingar-
kennd nýjung

fyrir konur á öll-
um aldri til notkunar

á blæðingatímabilinu.
Endist í 10 ár.

3 mánaða skilafrestur.
Tilboðsverð 5.400 krónur.

Nánar upplýsingar í 
netverslun femin.is

Keeper

Saumagallerí JBJ
Hefur opnað í

Skólagerði 5, Kópavogi

s.554 2718 opið 12-18

Skeifan 8 - s. 568 2200
Smáralind - s. 534 2200

www.babysam.is

Við seljum eingöngu örugga og vandaða bílstóla frá
þekktum framleiðendum sbr. Römer, Maxi-Cosi, Concord & Graco.

Laugavegi 51 •  s: 552 2201

Síðustu dagar 
útsölunnar

Gúmmídýr, Bratz og
Bubbi njóta vinsælda
Barnaleikföng eru eins mis-
jöfn og þau eru mörg og nóg
er úrvalið. Það er samt alltaf
eitthvað sem sker sig úr og
börn hafa meiri áhuga á.
Fréttablaðið fór á stúfana og
kíkti á vinsælustu leikföngin
handa þriggja ára, sex ára og
níu ára börnum. 

„Það langvinsælasta hjá sex og níu
ára börnum eru Kaplakubbar og
Legokubbar. Trékubbarnir eru
mjög einfaldir og ýta undir rök-
hugsun og sköpunargáfu. Einnig
eru segulkubbar að koma sterkir
inn og eru þeir væntanlegir. Þetta
eru seglar í formum, þríhyrningum,

ferhyrningum og hringjum,“ segir
Elín Ágústsdóttir, eigandi Barna-
smiðjunnar í Grafarvogi.

„Það sem þriggja ára börnin eru
mest fyrir eru gúmmídýr frá fyrir-
tækinu Schleich. Börn safna þess-
um dýrum og úrvalið er gríðarlegt –
allt upp í risaeðlur. Þetta eru sem
sagt bæði „venjuleg“ dýr og mjög
framandi dýr. Börnum frá tveggja
og upp í fjögurra ára finnst gaman
að leika sér með þessi dýr. Einnig er
hægt að fá bóndabæ og alls konar
fylgihluti með dýrunum,“ segir Elín
sem segir ánægjulega þróun hafa
verið í leikfangaframleiðslu síðustu
árin. „Það er mikið byggt á sköpun.
Fólk er meira og meira að gefa
börnum leikföng sem krefjast sköp-
unargáfu.“

Annað er upp á teningnum í leik-
fangabransanum í Leikbæ í Mjódd
en þar er mikið spurt um dúkkur,
Lego og svokallaðar „action“ fígúr-
ur. 

„Ég finn ekki mikið fyrir því að
foreldrar kaupi leikföng sem þarf
að setja saman. Níu ára strákar eru
náttúrlega allir í tölvuleikjunum og
þeir vilja líka Legoið.

Það er Lego sem heitir Bionicle
þar sem eru sérstakir karlar í litlum
boxum sem strákarnir verða að set-
ja saman. Síðan er hægt að kaupa
nokkur box og búa til stóran karl úr
öllu saman. Sex ára strákarnir eru
síðan mikið í „action“ fígúrum eins
og Spiderman og Turtles. Hjá stelp-
um á aldrinum sex til níu ára eru
það Bratz-dúkkurnar sem eru lang-
vinsælastar. Foreldrum finnst sum-
um eins og þær líti út eins og geim-
verur en ég held að litlu stelpurnar
heillist af tískunni því þær klæða
sig eins og Britney Spears og
Christina Aquilera,“ segir Ólöf
Garðarsdóttir, verslunarstjóri í
Leikbæ í Mjódd. „Þriggja ára stelp-
ur eru mikið í prinsessupælingum.
Prinsessu-Barbie-dúkkur og alls
kyns hálsmen og eyrnalokkar njóta
vinsælda. Hjá strákunum er það
„Bubbi byggir“ sem virðist höfða
vel til krakkanna því hann er algjör
töffari,“ segir Ólöf. ■

Lesið saman
Ef lesið er fyrir börnin eykur það málþroska þeirra og vekur áhuga
þeirra á bókum. Auk þess geta foreldrar og börn átt saman góða
samverustund við lesturinn og úr því sprottið skemmtilegt spjall.[ ]

Grúví stelpurnar
fá foreldraverðlaun
Foreldrar í Ameríku eru hrifnir af „Groovy girls“.

Tuskudúkkurnar „Groovy girls“ hlutu nýverið silfurverðlaun hjá
bandaríska tímaritinu, Parent magazine, en verðlaunin þykja ein þau
eftirsóknarverðustu á sviði
leikfanga í Ameríku. Að
mati dómnefndar þóttu
dúkkurnar bæði skemmti-
legar og ekki dýrar. Dúkk-
urnar eru af öllum kynþátt-
um og að sögn framleið-
anda þeirra er lögð áhersla
á fjölbreytni, einstakling-
inn, vináttu og lærdóm.
Mikið úrval er af fylgihlut-
um handa dúkkunum, bæði
föt, húsbúnaður og fleira.
Allir fylgihlutirnir eru
mjúkir eins og dúkkurnar
þannig að ekkert skemmist
við hnjask og hægt er setja
allt í þvottavél. ■

Groovy girls eru skemmtilegar tuskudúkkur af
öllum kynþáttum.

Mæður hvattar til að
gefa börnum brjóst
RANNSÓKNIR SÝNA AÐ BRJÓSTAGJÖF GETUR DREGIÐ MJÖG ÚR SÝKINGU Í
EYRUM, NIÐURGANGI OG BAKTERÍUSÝKINGUM HJÁ UNGBÖRNUM. 

Samtök bandarískra barnalækna hafa gefið út yfirlýsingu þar sem mæður eru hvattar
til að gefa börnum sínum einungis brjóstamjólk fyrstu sex mánuðina. Þær eru jafn-
framt hvattar til að halda brjóstagjöfinni áfram næstu sex mánuði til viðbótar – á
sama tíma og barnið er vanið á fasta fæðu. Að mati læknastéttarinnar er það
áhyggjuefni hversu margar mæður hætta brjóstagjöf snemma, en ein helsta ástæða
þess er reyndar talin vera sú að mæður þurfa að fara aftur út á vinnumarkaðinn. Um
62 prósent kvenna gefa börnunum sínum aðeins brjóstamjólk þegar þau eru viku-
gömul en talan dettur niður í 14 prósent við sex mánaða aldurinn. 
Við yfirlýsinguna er tekið fram að nýjustu rannsóknir sýni að brjóstagjöf geti dregið úr
hættu á sýkingu í eyrum, niðurgangi og bakteríusýkingum hjá ungbörnum. Líklegt er
einnig að brjóstagjöf geti dregið úr vöggudauða, sykursýki, offitu og astma. Mæðurnar
njóta brjóstagjafarinnar einnig þar sem hún getur dregið úr hættu á legháls- og
brjóstakrabbameini og beinþynningu eftir tíðahvörf. ■

Börn sem fá einung-
is brjóstamjólk fyrstu
sex mánuðina eiga
síður á hættu að fá
astma.
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Elín Ágústsdóttir, eigandi Barnasmiðjunnar, er ánægð með að leikföng séu hönnuð með það í huga að börnin geti skapað eitthvað sjálf.

Í Leikbæ eru dúkkur og Lego það langvin-
sælasta að sögn Ólafar Garðarsdóttur. 



[ 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

Audi A4. Nýskr. 11/2003, 5 dyra, sjálf-
skiptur. Ekinn 18 þ. Verð 3.490.000. YG-
789. B & L. S. 575 1230.

BMW 316I. Nýskr. 06/2001, 1900cc, 4ra
dyra, 5 gíra, blár, ekinn 52 þ. Verð
1.850.000. JG-690. B & L. S. 575 1230.

BMW 520I. Nýskr. 08/2000, 2000cc,
4ra dyra, sjálfskiptur, ljósgrár. Ekinn 59
þ. Verð 2.290.000. RO-257. B & L. S. 575
1230.

Daewoo Tacuma. Nýskr. 10/2002,
2000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, dökkgrænn.
Ekinn 41 þ. Verð 1.390.000. PZ-792. B
& L. S. 575 1230.

Hyundai Atos. Nýskr. 06/2000, 1000cc,
5 dyra, 5 gíra, gulur. Ekinn 40 þ. Verð
550.000. LU-774 B & L. S. 575 1230.

Hyundai Getz. Nýskr. 04/2003, 1600cc,
4ra dyra, sjálfskiptur, ljósgrænn. Ekinn
18 þ. Verð 1.250.000. UL-842. B & L. S.
575 1230.

Hyundai Pony. Nýskr. 03/1993, 4ra
dyra, 5 gíra, rauður. Ekinn 79 þ. Verð
230.000. AS-886. B & L. S. 575 1230.

Hyundai Santa Fe. Nýskr. 05/2001,
2700cc, 5 dyra, sjálfskiptur, hvítur / grár.
Ekinn 60 þ. Verð 1.890.000. US-513. B
& L. S. 575 1230.

Hyundai Terracan. Nýskr. 10/2003,
2900cc, 5 dyra, 5 gíra, hvítur / grár, ek-
inn 51 þ. Verð 3.150.000. TY-890. B & L.
S. 575 1230.

Land Rover Range Rover. Nýskr.
12/1998, 4000cc, 5 dyra, sjálfskiptur,
dökkgrænn, ekinn 116 þ. Verð
2.250.000. KG-258. B & L. S. 575 1230.

Mitsubishi Lancer. Nýskr. 03/1996,
1300cc, 4ra dyra, sjálfskiptur, hvítur, ek-
inn 143 þ. Verð 520.000. UU-384. B &
L. S. 575 1230.

Nissan Patrol. Nýskr. 10/2000, 3000cc,
5 dyra, sjálfskiptur, dökkblár, ekinn 98
þ. Verð 3290,000. US-227. B & L. S. 575
1230.

Peugeot 406. Nýskr. 05/2004, 1800cc,
4ra dyra, sjálfskiptur, ekinn 12 þ. Verð
1.950.000. VM-164. B & L. S. 575 1230.

Renault Laguna II. Nýskr. 06/2003,
2000cc, 5 dyra, sjálfskiptur, blár, ekinn
22 þ. Verð 2.270.000. RU-912. 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. 06/2001,
1600cc, 5 dyra, 5 gíra, dökkgrár, ekinn
67 þ. Verð 1.020.000. UD-492. B & L. S.
575 1230.

Subaru Forester. Nýskr. 10/1998,
2000cc, 5 dyra, 5 gíra, grænn, ekinn 99
þ. Verð 890.000. TS-080. B & L. S. 575
1230.

Suzuki Sidekick. Nýskr. 07/1996,
1800cc, 5 dyra, sjálfskiptur, blár / grár,
Ekinn 126 þ. Verð 790.000. VU-103. B &
L. S. 575 1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

SUZUKI JIMNY, árg. 1999, ek. 109 þús.
km. 5 gíra, heilsársdekk og fl. Verð 690
þús. Tilboð 550,000- stgr.

SUZUKI JIMNY, árg. 1999, ek. 89 þ. km.
5 gíra, vetrardekk og fl. Verð 690 þús.
Tilboð 550 þús.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.

Sími: 567 4840

Audi A8 Quattro. 3700. Árg. 1996. Ek.
137 þ. km. V. kr. 2000.000. Til sýnis og
sölu á Bílasölu Reykjavíkur, Bíldshöfða
10. S. 587 8888 www.br.is

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.bilasalarvk.is

Nissan Patrol argerð 2000 3.0, ekinn
107 þ., 5 dyra, blár, tvílitur. Verð 2.990
þús. Skipti á ódýrari. SG Bílar 421-4444.

Cherokee Grand Laredo, árg. 1995, ek.
140 þ. Vínrauður, 5 dyra. Verð 890 þ.
SG Bílar s. 421-4444.

Nissan Almera gx, 07/1998, ek. 74 þ.
km. 5 dyra, sjálfsk., rauður, 100% lán.
Allt að 60 mán. c/ 14.000- á mán. SG
Bílar s 421-4444.

Hyundai Santa Fe 02/2001, beinsk.,
blár, tvílitur, ekinn 69 þ. km. Verð 1.790
þ. 100% lán., dráttabeisli, skipti á ódýr-
ari. SG Bílar s 421-4444.

Hyundai Trajet 10/2001, 5 dyra, grænn,
7 manna, sjálfs., skipti möguleg á ódýr-
ari eða 100% lán. Verð 1.490 þús. 29 þ.
á mán. SG Bílar s 421-4444.

WV Passat Basicline, árg. 1998, ekinn
90 þ. Grænn, 4 dyra, beinsk. Verð
730.000 þ. SG Bílar s 421-4444.

MMC Pajero long Disel, árgerð 1997,
ekinn 129 þ., grænn tvílitur, beinskiptur.
Verð 1250 þ. SG Bílar s.421-4444.

Toyota Avensis Wagon, árg. 11/99, ek.
127 þ. 5 dyra,grænn, verð 890 þús.
100% lán í allt að 60 mán. c/17.000 þ.
Ný tímareim. SG bílar s 421-4444.

Mercedes Bens e 220, árgerð 01/92,
ekinn 280 þ. 4 dyra, hvítur, verð 590 þ.
100% lán. SG Bílar s 421-4444.

Volvo V70 06/2001, sjsk. Brúnn, ek. 56
þús. V. 2.690 þús. Glæsilegur bíll. SG
Bílar 421 4444.

Toyota Avensis 06/1998 1.6, blár, 5
dyra, 5 gíra, dráttarbeisli. Skipti ódýrari
eða 100% lán. SG Bílar 421 4444.

Renault Megane árgerð 1998, ekinn
116 þ. km. 5 dyra, rauður, ný týmareim,
verð 750 þ. 100% lán. c/14.000 þ. á
mán. SG Bílar s.421-4444.

SG Bílasala
Brekkustíg 38, 260 Reykjanes-

bæ
Sími: 421 4444

Toyota Landcr. 100 VX disel (35”), nýsk.
2/2000, ekinn 109 þús., álfe., leður og
fl. Verð 4.990 þús.

Toyota Landcr. 100 VX disel 33” nýsk.
7/’00, ekinn 98 þús., álfe., lúga, tems og
fl. Verð 4.590 þús.

Ford F-150 Lariat árg. 2004 km. 16 þ.,
ssk. m/öllu. Verð 3.790 þús. Tilboð
3.390 þ. Ath. skipti.

Toyota Landcr 100 VX disel árg. ‘99, ek.
147 þús., 5 g., leður, lúga og fl. Verð
3.990, lán 2.950.

Loncoln aviator Luxury. Nýsk. 2/’04, ek-
inn 15 þús., einn m/öllu. Verð 5.250 þ.
einkaleiga 95 þús. á mán.

Nýja bílahöllin
Funahöfða 1, 112 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Nýr M. Benz C180 Elegance. Sjálfsk.
Leður, rafm. í stólum, Fjarlægðarskynj-
arar, álfelgur, Til sýnis í sýningarsal okk-
ar. Listaverð: 5.500 þús. Okkar verð:
3960 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Húsbílar. Vorum að fá mikið úrval af
glæsilegum húsbílum. Ekki missa af
þeim. Víkurverk Tangarhöfða 1, sími
557 7720.

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik

Sími: 567 2357
www.vikurverk.is

Hyundai Santa fe árg 06/01 4x4 2,7L
Ssk, ek 56þús, leður dráttarbeisli ofl.
Opið frá 13-18 í mars.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500
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Dodge Ram SLT 2500 bensín 5,7 Hemi
345 hö, árg. 2003, ek. 32 þús. km. 4ra
dyra. Ótrúlegur bíll á góðu verði. S. 898
2811.

Jeep Liberty 2002. Bílauppboð - Nýir og
nýlegir bílar langt undir markaðsverði.
www.islandus.com

Ótrúlegt verð! Benz S320 ‘92 nýuppt.,
sjálfsk. Var 1690 þús. nú 980 þús. stgr.
S. 895 9505.

Landcruiser 86 turbó dielsel. 33” nagla,
ek. 350. mælir. Tilboð óskast. S. 822
4167.

Chervolet Cavalier 2004 fjölskyldubíll.
Bílauppboð - Nýir og nýlegir bílar langt
undir markaðsverði. www.islandus.com

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.

VW Bora árg. ‘01. Ekinn aðeins 59 þús.
Ný vetrardekk. Mjög góður bíll! Og vel
með farinn! Listav. 1350 þús. Tilboð!
1100 þús. S. 466 1446 & 692 2939.

4X4 Subaru Legacy station, ‘92, hátt og
lágt drif, dr.krókur, góður bíll. Uppl. í s.
897 8082 og 840 4090.

Honda Accord ‘91, skoðuð ‘05, ný vetr-
ardekk og nýleg sumardekk. Lítur
þokkalega út. Uppl. í s. 865 9119 mynd-
ir á hindrun.com.

Volvo 740, árg ‘85. Skoðaður ‘06. Verð
60 þús. Upplýsingar í síma 892 7038.

Skoda Felicia árg. ‘95, ek. 111 þús., 5 d.,
dráttarkrókur. Lítur vel út. Verð 140 þús.
S. 691 9374

Subaru Strumpastrætó ‘97, bein inn-
spíting, dr. kúla. V. aðeins 250 þ. stgr. S.
868 0377.

Renault 19 árg. ‘95, sk. ‘05. Listaverð
280 þús. selst á 140 þús. Topp bíll. S.
847 0408.

Sala eða skipti. Er með svartan Hyundai
Accent, ‘99, ek. 78.000 - Topplúga og
filmur. Óska eftir skipti á dýrari, ‘00-’02,
t.d. VW eða Toyota. Milligjöf staðgreidd.
Sala kemur einnig til greina. Uppl. í s.
659 9533.

Til sölu Renault Megane árgerð 11/’98,
1600cc, beinskiptur, ekinn 88 þús.
Ásett verð 650 þús. Tilboð 490 þús.
staðgreitt. Ath. skipti á ódýrari. Uppl. í
síma 899 0407.

Honda Civic ‘95. Impetus Kit. Skoðaður
‘05. S. 867 6727.

Til sölu 8 manna MMC L-300 4x4, ek.
222 þ. Sk. ‘06. V. 270 þ. Töluvert yfirfar-
inn. S. 861 3790.

Til sölu Volvo 460 árg. ‘95, ek. 198 þús.
Ný tímareim, nýtt í bremsum. Verð 370
þús. Skipti á ódýrari sem má þarfnast
lagf. Sími 868 8565.

Toyota Corolla XLi ‘96, ek. 138 þ. Nýsk.,
nýjir afturdemp., ný tímareim, heilsársd.
V. 350 þ. stgr. S. 867 1247 e. kl. 14.00.

Hyundai Accent til sölu, árg. ‘97, keyrð-
ur 94 þús. Blár á litinn. Verð 290 þús. S.
899 1231.

Nýkoðaður ‘06 Toyota Yaris ‘99. Frábært
verð. Bílasala Reykjavíkur.

MMC GTI ‘92, ek. 176 þús., tveir dekkja-
gangar fylgja með, báðir eru á álfelgum.
Talsvert endurnýjaður. Uppl. í s. 865
5241.

Daiwoo Lamos árg. 2000, 1,6xs, ek. 67
þús., 5 gíra, 5 dyra. Verð 470 þús. Uppl.
í s. 695 5620.

Opel Vectra árg. ‘98 ek. 114 þ., sjsk.,
ABS, spólvörn, spoiler, filmur, airbag,
álfelgur, sumar og vetrardekk. Fæst á
590 þ. stgr. ( gangverð 760þ). S. 894
1597.

Toyota Avensis 1800, sjálfsk., ekinn 169
þ., álfelgur, CD. Verð 750 þ. Sími 898
6018.

Til sölu Nissan Almera árg. ‘96 og 2000.
Toppbílar. Upplýsingar í síma 863 3224.

Subaru Legacy ‘97. Ekinn 128 þús., ssk.
dráttak. B.l án 465 þús. Afb. 18 þús. á
mán. Verð 670 þús. Uppl. í s. 891 8525.

Toyota Avensis ‘00, ek. 87 þ. Mjög góð-
ur bíll. V. 960 þ. Skoða öll skipti. S. 659
9696.

hyundai H1árg 01ek 197 þús sjálfsk
skoðaður 06 verð 950 þús upplýs í
síma 6979909

Toyota Corolla árg. ‘99, ek. 96 þús.,
1600 vél, 5 dyra. Þjónustubók frá upp-
hafi. Lítil útborgun og yfirtaka á láni.
Uppl. í s. 699 8372.

Subaru Legacy Gl árg. 2000 til sölu. Ek-
inn 86.000 km. Silfurgrár, sjálfsk., drátt-
arkúla, cd. Mjög góður bíll. Uppl. í síma
899 3599.

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
1500 þús. Athuga skipti ódýrari, helst
bein sala. S. 897 6669. Jói hringdu.

Nissan Terrano IISe 2.7 sjálfsk., dísel. Sk.
12/’98, ek. 164 þ. Verð 1.350 þ. S. 861
5564.

Til sölu Subaru Legazy árg. 2000, ekinn
57.000 km. Verð 1.300.000. Uppl. í s.
848 2737.

Til sölu Suzuki Grand vitara 2,5. Árg.
08/’02, ek. 41.000, toppeintak, lýtur út
eins og nýr, filmur, dráttarkr., toppl.,
álfelgur og fl. Ásett verð 2.290., tilboð
2,1 stg. Uppl. í s. 660 1303.

Grand Cherokee ‘00 nýskr. ‘01, ek. 59 þ.
Leður, rafm. í öllu, CD magasín, spoiler
að framan og aftan. Vel við haldið,
smurbók frá upphafi. V. 2,7 millj. S. 897
2451.

Ford F-350
Lariat Luxury árg. 2005, ek. 8.000, inn-
fluttur af IB Selfossi. Verð 4.390 þús.
Uppl. í s. 898 4988.

Chrysler PT Cruiser 2003 fjölskyldubíll.
Bílauppboð - Nýir og nýlegir bílar langt
undir markaðsverði. www.islandus.com

Til sölu Grand Caravan árg. ‘02, 3,3, ek-
inn 60 þús. km. Leðurklæddur. Ásett
verð 2,4 m. Uppl. í s. 894 2297.

VW Touareg 2005 eins og nýr frá
Porsche umboði. Bílauppboð - Nýir og
nýlegir bílar langt undir markaðsverði.
www.islandus.com

Nýr óekinn Hyundai Disel, sjálfss., 12
manna. Verð 2,8m. S. 565 6024 & 897
7006.

MMC Colt árg. ‘93, ek. 160 þús., góður
bíll. Verð 250 þús., tilb. 160 þús. stgr. S.
659 9696.

Óska eftir Grand Cherokee limited árg.
‘01-’02 um 2 milljónir stgr. S. 897 1995
eftir kl. 17.

Óska eftir bíl á 0-200 þ., helst ekki eldri
en ‘93. Má þarfnast lagfæringar. S. 691
9374.

Vantar bíl eða jeppa 40-130 þús. Má
þarfnast lagfæringa / númerslaus. S.
690 3466.

Bíll eða jeppi með yfirtöku á láni eða
góðum stgr afslætti ca. 2milj. S. 690
3466.

Cherokee árg 98 sjálfskiptur ek 81 þús
4,0L 4X4 Verð 890 þús uppýs í
6979909

Mitsubishi Montero 2004. Bílauppboð -
Nýir og nýlegir bílar langt undir mark-
aðsverði. www.islandus.com

Patrol 07/’04, ek. 9000 þ. 35” dekk, leð-
ur, lúga o.m.fl. Verð 4.5 milljónir stað-
greitt. S. 824 6231 e. kl. 16.

Gullmoli til sölu. Toyota Landcruiser ‘97,
VX leður, ekinn 100 þús. 2 eigendur.
Áhv. bílalán. Ásett verð 1850 þús. S.
695 3647.

Jeep Grand Cherokee 2005. Nýr og
ónotaður. Bílauppboð - Nýir og nýlegir
bílar langt undir markaðsverði. www.is-
landus.com

Ford Escort stw ‘97, ek. 95.000, 1.6 16V,
CD, spil, ferdabox 320l, nýtt dekk. V.
320 þ. S. 849 7522.

Nýr ‘05 Dodge Dakota 4,7L Magnum
V8 4x4, 5 g., sjálfsk., dráttarbeisli og
margt fl. Verð 3390 þús. Bílasala Íslands
s. 510 4900 eða 897 5188.

Kawasaki Vulkan Classic 800 árg. ‘96 til
sölu, verð 590 þús. Uppl. í síma 897
7820.

Ný 50cc Racer skellinaðra til sölu, raf-
start. Verð 295 þ. Stgr. Uppl. í s. 820
1077.

Til sölu KX 250, árg. 2000, og Yamaha
Radtor 660R, árg. ‘03. Tilboð óskast í
bæði hjólin. S. 848 1057.

Getum útvegað alla varahluti í Yamaha
vélsleða, einnig eigum við á lager org-
inal olíur á alla Yamaha sleða og erum
við með bestu verðin sem bjóðast.
Dæmi: Gallon af 2 stroke 2.160.kr.
Uppl. Sleðasport ehf. Stórhöfða 35. S.
587 2470.

Polaris Indie 650, ný málaður, 35 mm
fool block belti, auka neglt belti og
varahlutir fylgja með. Uppl. í s. 865
9119.

Knaus ‘89 með öllu, sem nýtt, nýtt for-
tjald, klósett, sturta o.fl. Verð 800-1200
þ. kr. S. 845 3856.

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

Mót af þessum 13 f bát er til sölu, verð
500 þ. stg. Skipti á bíl ath. Fleiri mót
gæti selst. S. 820 1077.

4 stk. M Tompson Radial “37, “12 F, 8 G,
selst saman eða stakt. Ek. 2 þ. S. 565
6024 & 897 7006.

Til sölu Ford Branco ‘75. Ný 36” dekk.
Tilboð óskast. Uppl. í s. 843 9443.

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

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

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

Varahlutir

Hjólbarðar

Aukahlutir í bíla

Bátar

Vinnuvélar

Hjólhýsi

Vélsleðar

Mótorhjól

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

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

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.

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

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.

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

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

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.

Óska eftir sjálfsskiptingu í Lancer árg.
‘91. Upplýsingar í síma 846 2690.

Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., all-
ar almennar viðgerðir. Sérpöntunarþj.
Varahl. í flestar gerðir bíla og vinnuvéla.
Túrbo ehf. s. 544 2004.

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.

Til sölu trésmíðaverkstæði í Hafnarfirði.
Er í björtu og góðu leiguhúsnæði í
Rauðhelli 7. Mjög gott útipláss, hentar
vel í sumarbústaði. Upplýsingar í síma
660 2170 og 660 2171.

Til sölu Böwe P-422, gufuhituð perklór
hreinsivél. Lokað kerfi, hentug fyrir
vinnugalla hreinsun. S. 699 7878.

Nýja Lofthreinsitækið.
Sem hreinsar loftið, eyðir lykt og drepur
bakteríur. Engir fílterar sem þarf að
skipta um. Fæst hjá ECC Skúlagötu 17
S. 511 1001. www.ecc.is Frí heimsend-
ing um allt land

Fallegur pels (Fenjabjór). Lítið notaður,
frekar stór stærð. Upplýsingar í síma
865 4928.

Hornsófi til sölu, 6 sæta frá TM hús-
gögnum. Upplýsingar í síma 869 9498.

Til sölu rúm frá RB 1,40 á breidd, verð
30 þús. Einnig koja, verð 10 þús. Verð-
tilboð. Uppl. í s. 698 0854 Eiríkur.

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

Til sölu frá Svefn og Heilsa amerískt
queensize rúm ásamt hlífðardýnu, píf-
um, rúmteppi og 3 púðum. Selst allt á
kr. 50 þús. Uppl. í síma 553 3067.

Nuddpottur-gufubað Óska eftir að
kaupa nuddpott og gufubaðsofn ásamt
gufubaðshurð. Upplýsingar í síma 897
4589

Get útvegað allar gerðir af harmonikk-
um. Notaðar og nýjar á frábæru verði.
Einnig úrval af harmonikkumúsik og
notum. Uppl. í s. 690 2020.

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.

Ódýrar tölvuviðgerðir!
Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur,
einnig píanóstillingar. Uppl. í s. 899
8894.

Tek að mér tölvuvinnslu. Word, Excel og
Powerpoint fyrir einstaklinga og fyrir-
tæki. S. 899 2182.

Járnsmiðja til sölu. Lítil járnsmiðja til
sölu, góður tækjakostur og næg verk-
efni. Upplýsingar í síma 866 8672 á
vinnutíma.

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.

Tek að mér regluleg þrif fyrir heimili, fyr-
irtæki, einnig flutningsþrif. Mikil reynsla,
reglusemi. Ásta 848 7367.

Tökum að okkur flutnings og heimilis-
þrif. Erum vandvirkar og meðmæli ef
þess er óskað. Geymið auglýsinguna.
Uppl. í s. 846 4690.

Tek að mér almenn þrif. Vönduð vinnu-
brögð. Uppl. í s. 846 7590.

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önn-
ur garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

Trjáklippingar, trjáfellingar. Önnur garð-
verk. Garðyrkjufræðingur. S. 843 9058.

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

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

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

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

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

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

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

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

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múr-
viðg. -húsakl. - öll málningarvinna - há-
þrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

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

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

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

Húsasmiðjameistari
Getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í
s. 864 4866 eða 863 3707.

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

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

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

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.

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

Er vírus í tölvunni eða er hún biluð?
Mæti á staðinn. Þekking og reynsla.
T&G S. 696 3436. www.togg.biz

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

Alspá 908-6440
Óhamingjusöm/samur? Óþarfi! Notaðu
NLP. Einkatímar. 10-22 Y.Carlsson.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

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

Húsbyggjendur. Húsasmíðameistari
tekur að sér verkefni á höfuðborgarsv.
og á suðurlandi. Uppl. í s. 557 3533,
846 9330 & 864 1399.

Pípulagnir 695-1900.
Almennt viðhald og viðgerðir. Góð
reynsla. eXtra lagnir 695-1900.

Handafl.
Tek að mér ýmiskonar smáviðgerðir og
verkefni fyrir einstaklinga og fyrirtæki. S.
899 2182.

Myndbandaþjónusta. CD-DVD-VHS-
fjölföldun, tökur-klippingar-prentun á
diska. o.m.f.l. Jenna film s. 896 3785.

Ertu að leita að ekta amer-
ísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Húsgögn

Önnur þjónusta

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.

Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.

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

meistari.

Viðgerðir

Trésmíði

Rafvirkjun

Spádómar

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

Kópavogi.
Sími 544-2350, www.start.is

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Kaflaskipti í fjármálum
þínum?

Aðstoðum einstaklinga og minni
fyrirtæki við endurskipulagningu

fjármála og samninga við lögmenn,
banka og aðra kröfuhafa. Einnig
bjóðum við upp á stofnun einka-
hlutafélaga, bókhaldsþjónustu og

skattskil.
Kaflaskipti ehf, Skipholti 5, sími

822 9670 kaflaskipti@rsg.is

Ráðgjöf

Bókhald

Garðyrkja

Ræstingar

Hreingerningar

Verslun

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

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

bremsubarkar, vatnsdælur, öxulliðir
og hosur ljóskastarar, tímareimar,

viftureimar, spirnur, spindilkúlur. Og
allir varahlutir fyrir Toyota. Eingöngu

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

Sími 567 6020. Bíldshöfði 18

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Missið ekki af Belgísku
Kongó
Örfáar aukasýningar
Borgarleikhúsið

Mjólkurhristingur, Mjólk-
urhristingur
Hamborgarabúlla
Tómasar

Vélsleðakerrur
Víkurvagnar

Hemlahlutir í bíla 
Fálkinn

Verkstæðisloftpressur
Sindri

Mjólkurhristingur, mjólk-
urhristingur, dásamlegur
mjólkurhristingur
Hamborgarabúllan

Dráttarbeisli
Víkurvagnar

Flúrlampar – ljóskastarar 
Fálkinn

Heitur matur, heitur matur 
Þín verslun Seljabraut

Kraftur, stuðningsfélag
heldur félagsfund þriðju-
daginn 1 mars kl 20:00
að Skógarhlíð 8. Fyrirles-
ari kvöldsins er séra Bragi
Skúlason, sjúkrahúsprest-
ur sem fjallar um karl-
menn og sorg. Skoðað
verður hvernig karlmenn
bregðast við makamissi,
hvaða úrræða þeir grípa
til og hvernig þeim farn-
ast í kjölfarið. Allir eru vel-
komnir. Félagar endilega
takið með ykkur gesti 
Stjórn Krafts

Höggdeyfar í bíla 
Fálkinn

Lagerútsala Hexa, rýmum
til fyrir nýjum vörum.
Opnum glæsilega verslun
fljótlega.
Opið frá 10-17. 
Hexa Smiðjuvegi 10
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Til sölu sjónvarpsskápur. Uppl. í s. 863
7445 eða 421 3601.

Til sölu lítið notað RB rúm 160x200cm.
Verð ca. 30.000. Upplýsingar í s. 694
5911.

Hjónarúm frá RB til sölu 180*200cm.
Sem nýtt. kr. 19 þús. Einnig 90*200cm
rúm með góðri dýnu, verð 9 þús. Uppl
í s. 693 1190.

Dux hjónarúm til sölu. 2 dýnur 90x200,
stillanlegur höfðagafl. Uppl. í síma 861
7066.

Nissan Primera Comfort 1.6 12/’00. Ek.
64 þús. Áhv. 390 þ. V. 990 þ. S. 897
1871.

Dýrðlegir dúkadagar í mars! 15-40% af-
sláttur af öllu borðlíni. Amma Ruth, Ski-
pasundi 82, 104 Reykjavík, s.552 6255
Opið virka daga 14-18 www.amm-
aruth.is

Til sölu nýr þurrkari. Kostar 54 þúsund,
selst á aðeins 35 þúsund. Uppl. í s. 567
2335 og 864 2335.

Óska eftir ísskáp gefins, má vera bilað-
ur. Uppl. í s. 896 8568.

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.

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

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

Til sölu 7 mán. Dobermann hundur. Ós-
kast á gott heimili. Uppl. í s. 865 6958.

Pínulitlir, yndislegir og fjörugir Chihuah-
ua hvolpar, með ættbók fá Ísh. til sölu,
tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 845
2962 & 566 7529.

Alþjóðleg hundasýning Íshunda verður
haldin helgina 23. og 24. apríl n.k. í
reiðhöll Gusts Kópavogi. Skráningu lík-
ur 22. mars. Upplýsingar um sýninguna
er að fá á ishundar.is eða á skrifstofu fé-
lagsins í síma 577 2474.

3ja og 1/2 mánaða hvolpur, blandaður
íslenskur og Collie fæst gefins. Uppl. í s.
867 7462.

K-9 Hundaskóli
Erum að skrá í hvolpanámskeið sem
hefst 5 Mars. Höfum einnig Hunda-
snyrtir Leifur Magnússon á sama stað.
Full búð af nýjum vörum. K9 hunda-
skóli og hundahótel. Skráning í s. 421
0050 & 896 3266.

Boxerhvolpur til sölu. Hundur 10 vikna
án ættbókar. Tilbúinn til afhendingar.
Uppl. 8488893 - 5626266

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.

Meðleigjandi óskast í nudd og heilunar-
herbergi. Uppl. í s. 866 0007.

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

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

Rokkskólinn - ný námskeið að hefjast:
gítar, söngur, trommur, bassi. Innritun s.
898 9955. www.rokkskolinn.is

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

Falleg og rúmgóð 2ja herb,.70 fm íbúð
í Nönnufelli með geymslu. 70 þús á
mán. Uppl. holmgeir@hi.is & s. 661
3707.

3 ungmenni vantar meðleigjanda, góð
íbúð með húsgögnum. S. 869 9513 &
891 8872.

Leiguliðar ehf.
Nokkra lausar íbúðir sjá www.leigulid-
ar.is.

Í Þingholtunum, 65 fm íbúð til leigu,
leigutími samningsatriði, verð 65.000 á
mán. Hafið samband við Reyni í s. 892
6530.

Til leigu stúdíó íbúð í Hafnarfirði með
sérinngangi. Uppl. í s. 893 3347.

Danmörk/Árósar
Hús til leigu, 145 fm, leigist frá
01/07’05-31/01’06. Leiga 7 þús. dkr.
husiaarhus@hotmail.com S. 0045-
87440498

Lítil 2ja herbegja íbúð í Keflavík. Lang-
tímaleiga, laus strax. Upplýsingar í síma
699 6464.

Studioíbúð og 2ja herb. íbúð til leigu í 5
mín. göngufæri frá Mjóddinni. Lang-
tímaleiga. Tryggingarfé. Upplýsingar í
síma 699 6464.

Herbergi til leigu. Svæði 109 með að-
gangi að salerni og sturtu. Mögul. með
húsgögnum. Laust strax. Uppl. í síma
898 8007.

Lítil íbúð óskast til leigu strax á sv. 101
eða 105. Ekki reyklaus. Uppl. í s. 846
3277.

Ungt reglusamt par með ljúfan innikött
óskar eftir stúdíóíbúð/herbergi. Uppl. í
s. 893 8262.

Námsmaður óskar eftir snyrtilegri íbúð
til leigu á svæði 105 eða nágr. 30-50
fm, helst 2ja herb. Sara s. 868 1511.

Ungt par með mánaðar gamalt barn,
vantar 2ja-3ja herb. íbúð í Breiðholti, frá
1. apríl. Skilvísum greiðslum heitið.
Uppl. í s. 867 8846 Birgitta.

Til leigu gott 137 fm full innréttað skrif-
stofuhúsnæði í lyftuhúsi við Skipholt.
Móttaka, 5-6 herbergi, lítil kaffistofa,
næg bílastæði. Guðlaugur s. 896 0747.

Skrifstofuhúsnæði. Til leigu við Fossal-
eynir. pn 112 Rvík. Rými frá 17 fm upp
í 180 fm í nýtt húsnæði, mikið af bíla-
stæðum. Upplýsingar í s. 893 1901.

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

Ca. 50 fm geymslupláss til leigu í iðnað-
arhúsn. á Höfðanum. T.d. f. fornbíla.
892 4592.

Óska eftir 50-150 fm húsnæði til leigu.
Má vera aðeins útúr. S. 868 0377.

Saumakona
óskast til starfa strax í Seglagerðinni.
Upplýsingar í síma 511 2200, (Björgv-
in).

RIZZO Pizzeria óskar eftir dugmiklu
starfsfólki, nánari upplýs. á staðnum
Hraunbæ 121.

Sjómenn ATH!
Háseta og vélavörð vantar á 200 tonna
netabát sem stundar veiðar frá Grinda-
vík. Uppl. í s. 852 2388, 863 2692 &
863 6665

Bakarí.
Vantar starfskraft í afgreiðslu. Upplýs-
ingar í síma 557 1500 & 899 0185.

Óska eftir manneskju í þrif á hótel á
daginn. Uppl. í s. 588 5588, Guðmund-
ur eða Ísak.

Vantar röska starfskrafta í baðvörslu og
þrif. Ekki yngri en 20 ára. Meðmæli ós-
kast. Upplýsingar í síma 846 2117.

Beitningarmenn vantar á bát sem rær
frá Suðurnesjum og beitt er í Sandgerði
og Reykjavík. Uppl. í s. 894 2273 eða
851 1736.

Loftorka Reykjavík
óskar eftir verkamönnum í jarðvinnu-
framkvæmdir. Uppl. í síma 565 0877.

Fín aukavinna
Vantar fólk á aldrinum 18-70 ára. Í
símasölu frá 18-22 á kvöldin. Uppl. í s.
511 4501 Ístal ehf.

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

Vélstjóri vanur netaveiðum óskast á 50
tonna bát sem rær frá Þorlákshöfn. S.
854 2065, 896 2628 eða 867 1957.

Hafnfirðingar ath.
Okkur í pósthúsinu vantar fólk til að
dreifa í Hafnarfirðinum. Nánari uppl. í s.
585 8330 milli kl. 7 & 17.

Íbúar í 101 ath.
Okkur í pósthúsinu vantar fólk til að
dreifa í Miðbænum. Nánari uppl. í s.
585 8330 milli kl. 7 & 17.

Starfsmaður með þekkingu á fisk-
vinnslu og smábátaútgerð óskast á höf-
uðborgarsvæðinu. Starfið snýr aðallega
að umsjón með framleiðslu ásamt öðr-
um verkum. Útkeyrsla, löndun og fleira.
Upplýsingar í síma 898 8007.

Starfsmenn óskast í fiskvinnslu í Hfn.
Uppl. gefur Gylfi í s. 897 2808 & Magn-
ús í s. 894 7700.

Vantar starfskraft í dagvinnu. Pizza King.
Uppl. í s. 551 7474 og 864 7318.

Pizza bakarar óskast strax á pizzastað
með eldofn. Góð laun í boði fyrir rétta
aðila. Uppl. í s. 848 5980.

Pizza bakers needed. Brick owen. Good
pay for good people. Call Will 848
5980.

Okkur vantar gott fólk
Vilt þú vera hluti af öflugri liðsheild,
vinna með góðu fólki í vaxandi fyrir-
tæki? Við gerum miklar kröfur til starfs-
manna okkar og leggjum okkur jafn-
framt fram um að verðlauna þá sem
standa sig vel. Við leitum að fólki sem
er 18 ára og eldra og getur unnið reglu-
bundnar skiptivaktir. Erum einnig að
leita að fólki í hlutastarf. Upplýsingar
eru veittar alla daga 9-15 í síma 892-
0274 (Herwig)

Bakaríið Hraunbergi 4 óskar eftir að
ráða starfskraft í ræstingar. Vinnutími ca
3 tímar á bilinu 13-18. Nánari uppl. í s.
897 8101 og 869 3320.

Efnalaug óskar eftir að ráða starfskraft.
Um er að ræða fullt starf. Uppl. í síma
691 7878.

Byggingavinna
Vantar vana og duglega menn í bygg-
ingavinnu á Selfossi. Mikil vinna
framundan. Uppl. í s. 861 7271 milli kl.
17 og 20.

Construction
Help wanted. People used to construct-
ion. Call 861-7271 between 17 and 20
Hrs.

Get tekið að mér að gæta barna og eða
sinna heimilishjálp í fella og hólahverfi.
Uppl. í s. 461 2127.

Óska eftir smíðavinnu, er vanur gipsv.,
parketl. og fl. Vil mikla vinnu. S. 847
6070.

Stelpuhjól hvarf úr sameigninni á Eyja-
bakka 9. Það er fjólublátt gírahjól með
hólfi fyrir vatnsbrúsa. Skilvís finnandi
hafi samband í s. 866 9747, takk fyrir.

Tapað - Fundið

Atvinna óskast

Atvinna í boði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Námskeið

Heilsuvörur

Snyrting

Nudd

Fæðubótarefni

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Gefins

Heimilistæki

Antík

Dvergabakki 16 – 2JA HERB.
109 RVK – OPIÐ/HÚS

Guðmundur Þórðarson lögg. fasteignasali
Mjódd

Heimilisfang:
Dvergabakki 16 
Stærð eignar: 63,6 fm 
Fjöldi herb.: 2 
Byggingarár: 1969
Brunab.mat: 9 millj.
Bílskúr: Nei

Verð: 12,7 millj.

Berglind Ósk Sigurjónsdóttir,

822-2435, berglind@remax.is

Opið hús í dag frá kl 18:00 – 19:00. Falleg 2ja her-
bergja íbúð á annari hæð. Tvennar svalir. Forstofa/hol
með parketi á gólfi. Eldhús, falleg innrétting úr kirsu-
berjavið, gashellur og háfur. Náttúruflísar á gólfi.
Baðherbergi, ljós innrétting, sturta, náttúruflísar á
gólfi. Svefnherbergi með skápum, dúkur á gólfi og
útgengi á svalir. Stofa með parketi á gólfi og útgengi
á svalir. Berglind tekur á móti gestum frá kl 18:00 –
19:00 í dag.

Pósthúsið óskar eftir nátthröfnum í vinnu.
Góð laun í boði fyrir duglegt fólk.

Upplýsingar í síma 5858330
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Investing (Pty) Ltd.
FJÁRFESTING Í NAMIBÍSKUM FISKIÐNAÐI

Investing ehf óskar eftir viðræðum um samstarf
við áhugasama fjárfesta til fjármögnunar eða
hlutdeildar í namibískum sjávarútvegi. Miklir
möguleikar eru í boði og er um að ræða.

1. Fiskvinnsla, flaka frystihús og fiskþurrkun.
2. Útvegun á frystitogara og veiðar.
3. Hraðfiskibátar smíði og veiðar.

Vinsamlega hafið samband við Ingólf Vestmann 
í síma 5515161 og GSM 8678039, fyrir 5. mars
eða e-mail ingo@investing.is

Investing ehf

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtalin
framkvæmd skuli háð mati á umhverfisáhrifum sam-
kvæmt lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.

Breyting á sorpurðun í landi Strandar, Rangárþingi ytra.

Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Lauga-
vegi 166, 150 Reykjavík. Hana er einnig að finna á
heimasíðu Skipulagsstofnunar: www.skipulag.is.

Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til umhverfisráð-
herra og er kærufrestur til 30. mars 2005.

Skipulagsstofnun

Mat á umhverfisáhrifum 
– Ákvörðun Skipulagsstofnunar 
um matsskyldu framkvæmda

Norðausturvegur
um Hólaheiði

Katastaðir-Sævarland-Raufarhöfn

Mat á umhverfisáhrifum 
– athugun Skipulagsstofnunar

Vegagerðin hefur tilkynnt til athugunar Skipulagsstofn-
unar matsskýrslu um Norðausturveg um Hólaheiði,
Katastaðir-Sævarland-Raufarhöfn í Svalbarðshreppi og
Öxarfjarðarhreppi.

Tillaga að ofangreindri framkvæmd og skýrsla um mat
á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar
frá 2. mars til 13. apríl 2005 á eftirtöldum stöðum: 
Á skrifstofu Raufarhafnarhrepps, Svalbarðshrepps og
Öxarfjarðarhrepps, í Þjóðarbókhlöðunni og hjá Skipu-
lagsstofnun. Matsskýrslan er aðgengileg á heimasíðu
Vegagerðarinnar: www.vegagerdin.is.

Allir hafa rétt til að kynna sér framkvæmdina og legg-
ja fram athugasemdir. Athugasemdir skulu vera skrif-
legar og berast eigi síðar en 13. apríl 2005 til Skipu-
lagsstofnunar, Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Þar fást
ennfremur nánari upplýsingar um mat á umhverfis-
áhrifum.

Birt samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum,
nr. 106/2000.

Skipulagsstofnun

Fyrirtæki til sölu.
Fyrirtækið framleiðir glugga, hurðir, svalalokanir ofl. 
úr álprófílum. Áhugasamir vinsamlegast leggið inn

nafn og símanúmer hjá Fréttablaðinu, 
merkt: Vor-2005.

Kranamenn og
byggingaverkamenn

Vegna mikilla verkefna óskum við eftir að ráða öfluga 

starfsmenn í hópinn. Umsóknareyðublöð eru á 

www.husbyggehf.is og á skrifstofu, Hlíðarsmára 9, 

Kópavogi. Frekari upplýsingar veitir Einar í síma 897 0770.



Næsta haust hefst í fyrsta sinn hér
á landi við Háskóla Íslands meist-
aranám í alþjóðasamskiptum, sem á
ensku nefnist international
relations. Námið er til 60 eininga
innan stjórnmálafræðiskorar og
hægt að ljúka því á tveimur árum.
Það er hins vegar þannig upp sett að
hægt er að stunda það með vinnu á
lengri tíma. Einnig er í boði 15 ein-
inga diplómanám í alþjóðasamskipt-
um fyrir þá sem vilja taka nokkur
fög en ekki endilega ljúka meistara-
námi.

Baldur Þórhallsson, dósent í al-
þjóðastjórnmálum og formaður
stjórnar Alþjóðamálastofnunar og
Rannsóknaseturs um smáríki við
Háskóla Íslands, hefur unnið að
skipulagningu námsins, sem hann
segir taka mið af því besta sem
þekkist í öðrum löndum. „Þó nokkur
fjöldi hefur sótt svona nám erlendis
og gengið vel að fá vinnu hjá fyrir-
tækjum, samtökum, hinu opinbera
og hjá alþjóðastofnunum, en í heimi
alþjóðavæðingar er vaxandi þörf á
fólki með þekkingu á þessu sviði,“
segir Baldur. 

„Við leggjum mikla áherslu á að
námið sé þverfaglegt og standi öll-
um til boða sem eru með grunn-
gráðu í háskólanámi. Þá höfum við
lagt mikið kapp á að fá okkar helstu
sérfræðinga til að kenna í náminu,“
segir Baldur, en í þeim hópi eru
Magnús Þorkell Bernharðsson, lekt-
or í nútímasögu Miðausturlanda við
Williams College í Bandaríkjunum,
og Valur Ingimundarson, dósent í
sagnfræði. „Síðan fáum við gesta-
fyrirlesara í samráði við utanríkis-
ráðuneytið og kennara erlendis frá
til að kenna afmarkaða námsþætti,“
segir hann og kveðst ekki óttast
samanburð við erlenda háskóla.

„Við höfum að fyrirmynd bestu
skólana á þessu sviði í Bretlandi og
Bandaríkjunum.“ Þá segist Baldur
þeirrar skoðunar að tæpast væri
hægt að fara af stað með nám af
þessu tagi án þess að það væri fylli-
lega samkeppnishæft við það sem
annars staðar gerist. 

Í nýja náminu fræðast nemendur
um alþjóðasamvinnu og -samskipti
og stöðu Íslands í alþjóðakerfinu,
auk þess sem fjallað er um mikil-
vægi og hlutverk alþjóðastofnana. Í
náminu er svo líka boðið upp á sér-
hæfingu á fimm sviðum, en Baldur
segir markmiðið að útskrifa fólk
með fjölbreytta menntun. Magnús
Þorkell Bernharðsson heldur utan
um þátt námsins sem fjallar um

fjölmenningu, en þar er fjallað um
áhrif menningar og trúarbragða í
alþjóðasamskiptum. Evrópufræði
er annar sérhæfingarkostur þar
sem áhersla verður lögð á áhrif og
stöðu ríkja í Evrópusamrunanum.
„Meðal annars verður kafað ofan í
þær breytingar sem þar eru að eiga
sér stað, til dæmis með drögum að
nýrri stjórnarskrá og stækkun sam-
bandsins til austurs,“ segir Baldur.
Þá verður boðið upp á sérhæfingu í
smáríkjafræðum, en í boði hafa ver-
ið námskeið á BA-stigi sem Baldur
segir hafa verið mjög vel sótt bæði
af íslenskum og erlendum stúdent-
um. Fjórði sérhæfingarkosturinn í
nýja náminu snýst svo um opinbera
stjórnsýslu. „Þar skoðum við sér-
stöðu opinbers rekstrar og stjórnun
og rekstur opinbera geirans,“ segir
Baldur og bætir við að þessi hluti
verði tengdur meistaranámi í opin-
berri stjórnsýslu, MPA, sem starf-
rækt sé við stjórnmálafræðiskor
Háskólans. „Í fimmta lagi er svo
sérhæfing í alþjóðaviðskiptum í
samvinnu við Viðskipta- og hag-
fræðideild.“

Baldur segir að um leið og svar-
að sé með náminu vaxandi þörf í
samfélaginu fyrir menntun í al-
þjóðasamskiptum sé verið að efla
rannsóknir á sviðinu. „Hingað til
hefur við skólann bara verið ein
staða í alþjóðastjórnmálum, en
stefnan er að auglýsa nýja, sérstak-
lega til að efla rannsóknir á utanrík-
ismálum Íslands og alþjóðasam-
skiptum landsins í víðu samhengi.“
Umsjónarmaður alþjóðasamskipta-
námsins er Margrét S. Björnsdóttir,
forstöðumaður Stofnunar stjórn-
sýslufræða og stjórnmála, og hægt
er að nálgast frekari upplýsingar
um námið hjá henni á msb@hi.is ■
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KURT WEILL (1900-1950)
fæddist þennan dag.

Með bestu skóla
heims að fyrirmynd

TÍMAMÓT: NÝTT NÁM Í ALÞJÓÐASAMSKIPTUM

„Ég hef aldrei gert greinarmun á
„alvarlegri“ og „léttri“ tónlist.“

Tónskáldið Kurt Weill var gyðingur fæddur í Þýskalandi en flúði
nasistana og flutti til Bandaríkjanna árið 1935. Eftir hann liggur

fjöldi tónsmíða, en þekktastur er hann fyrir tónverk ætluð fyrir
leikhús og samstarfið við leikritaskáldið Berthold Brecht.

timamot@frettabladid.is

Þennan dag árið 1969 var Concorde-farþegaþotunni
flogið í fyrsta sinn. Farþegaþotan er sú hraðfleygasta
sem gerð hefur verið, nær nálægt tvöföldum hljóð-
hraða, en smíði hennar var samstarfsverkefni Breta og
Frakka.
Jómfrúarflugið var eins og smurt, en vélin tók á loft frá
Toulouse í Frakklandi og var í loftinu í 27 mínútur áður
en flugmaðurinn, Andre Turcat, ákvað að lenda henni.
„Fuglinn stóri er loksins kominn í loftið og ber sig
nokkuð vel,“ sagði hann eftir lendinguna. Í fyrsta flug-
inu fór vélin í um þriggja kílómetra hæð (10.000 fet),
en flaug ekki hraðar en 480 kílómetra hraða á klukku-
stund. Hún átti hins vegar eftir að fljúga á yfir tvö þús-
und kílómetra hraða. Concorde-þotan rauf hljóðmúrinn
í fyrsta sinn 1. október sama ár.
Farþegaflug með Concorde hófst svo 21. janúar árið
1976. Þegar komið var fram með Concorde-þotuna var
olíuverð í hámarki og sú staðreynd að vélin gat ekki

keppt í flugi yfir
Kyrrahafið vegna
mikillar eldsneytis-
notkunar og smárra
tanka gerði hana
óhagkvæma. Þá féll
heldur á ímynd
Concorde-þotunnar
þegar ein slík brot-
lenti nærri París þann
25. júlí 2000 með þeim afleiðingum að 113 biðu bana.
Um tveimur milljónum króna var eytt í að bæta öryggi
vélanna og þær aftur teknar í notkun í nóvember 2001,
en í apríl í fyrra tilkynntu svo British Airways og Air
France að notkun vélanna yrði hætt. Félögin sögðu
færri vilja fljúga með Concorde en áður, auk þess sem
viðhaldskostnaður væri mikill. Síðasta farþegaflug
Concorde var 23. október síðastliðinn.

2. MARS 1969 Concord-þot-
unni var flogið í fyrsta sinn
þennan dag fyrir 36 árum síð-
an.

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 

1801 Spánn segir Portúgölum
stríð á hendur. Það er síðar
nefnt Appelsínustríðið eftir
að Spánardrottningu bár-
ust boð um gang stríðsins
með appelsínusendingu.

1836 Texas lýsir yfir sjálfstæði frá
Mexíkó.

1933 Kvikmyndin „King Kong“
frumsýnd í New York í
Bandaríkjunum.

1940 Fyrsta árásin á íslenskt skip
í seinni heimsstyrjöldinni
þegar togarinn Skutull frá
Ísafirði verður fyrir árás
þýskrar herflugvélar við
Bretland. Enginn slasaðist.

1957 Heilsuverndarstöð Reykja-
víkur vígð.

1982 Bíóhöllin hóf starfsemi í
Reykjavík með sex sali sem
rúmuðu 1.040 manns, þá
stærsta kvikmyndahús
landsins.

Jómfrúarflug Concorde-þotunnar

BALDUR ÞÓRHALLSSON Baldur, dósent
í alþjóðastjórnmálum, vinnur þessa dag-
ana að skipulagningu nýs meistaranáms í
alþjóðasamskiptum við Háskóla Íslands. 
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Þökkum innilega samúð, vinarhug og góðar kveðjur
vegna andláts og útfarar móður okkar,

Steinunnar Guðmundsdóttur

Sérstakar þakkir til starfsfólks Sólvangs í Hafnarfirði fyrir frábæra
umönnun og vináttu.

Fyrir hönd fjölskyldunnar

Ingibjörg Guðmundsdóttir
Guðrún Guðmundsdóttir
Guðmundur Magnús Guðmundsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi,

Sigursteinn G. Melsteð
Ásvegi 21, Breiðdalsvík,

lést á líknardeild LSH föstudaginn 18. febrúar. Kveðjuathöfn fer
fram í Grafarvogskirkju fimmtudaginn 3. mars kl. 11.00. 
Útförin fer fram frá Heydalakirkju laugardaginn 5. mars kl. 14.00.

Hanna Ingólfsdóttir, Hrafn S. Melsteð, Oddný Þ. Sigurðardóttir, Helga
Hrönn S. Melsteð, Ingólfur Finnsson, Ómar Ingi S. Melsteð, Sigríður
Árnadóttir, Hrefna, Silvía Rut, Eyþór, Sigurður Már og Sigursteinn
Orri.

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi 
og langafi,

Ingólfur S. Ingólfsson
vélstjóri, Hraunvangi 3, áður Miklubraut 42,

verður jarðsunginn frá Háteigskirkju föstudaginn 4. mars kl. 15.00. 

Vilhelmína S. Böðvarsdóttir

Inga S. Ingólfsdóttir, Ragnhildur Ingólfsdóttir, Peter W. Petersen,
Ingólfur Ingólfsson, Ragnheiður Björg Björnsdóttir, Ásdís Ingólfsdóttir,
Haraldur Jónsson, Bergþóra Ingólfsdóttir, Stefán Ingólfsson, barnabörn
og langafabörn.

Útför bróður okkar,

Ingólfs Halldórssonar
frá Syðri-Steinsmýri í Meðallandi,

er lést á hjúkrunarheimilinu Klausturhólum fimmtudaginn 
24. febrúar, verður gerð frá Prestsbakkakirkju á Síðu föstudaginn 
4. mars kl. 14. Sætaferðir verða frá B.S.Í. sama dag kl. 10 árdegis.

Fyrir hönd ættingja og vina,

systkini hins látna.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Guðný Málfríður Pálsdóttir
húsmóðir, Kópavogi,

andaðist á heimili sínu þann 17. febrúar. Hún verður jarðsungin
frá Digraneskirkju þann 2. mars, kl. 13.00.

Páll Hjaltason Sígríður Björg Sigurjónsdóttir
Pjetur G. Hjaltason  Ella Þórhallsdóttir
Sigurður Elías Hjaltason  Ingrid Nesbitt
Eiríkur Hjaltason  Elín Sigríður Jónsdóttir
og barnabörn

Blóm og kransar afþakkaðir. Þeir sem vilja minnast hinnar látnu
vinsamlegast láti líknarstofnanir njóta þess.

JARÐARFARIR
13.00 Anna Birna Grímólfsdóttir,

Nesbala 64, Seltjarnarnesi, verður
jarðsungin frá Seltjarnarneskirkju.

13.00 Guðný Málfríður Pálsdóttir, hús-
móðir, Kópavogi, verður jarðsung-
in frá Digraneskirkju.

14.00 Katrín Kristjánsdóttir, hjúkrunar-
heimilinu Hlíð, Akureyri, verður
jarðsungin frá Akureyrarkirkju.

AFMÆLI
Viðar Víkingsson kvikmyndagerðar-
maður er 54 ára í dag.
Carlos Ari Ferrer sóknarprestur er 44
ára í dag.
Þorsteinn J. Vilhjálmsson dagskrárgerð-
armaður er 41 árs í dag.
Ilmur María Stefánsdóttir myndlistar-
kona er 36 ára í dag.
Stefanía Thors leikkona er 34 ára í dag.
Kolbrún Anna Björnsdóttir leikkona er
31 árs í dag.

ANDLÁT
Finnfríður Jóhannsdóttir, Efstaleiti 14, 
Reykjavík, er látin. Útförin fór fram í kyrr-
þey. 
Guðmundur Eiríksson, frá Dröngum,
lést laugardaginn 12. febrúar. Útförin fór
fram í kyrrþey. 
Guðný Málfríður Pálsdóttir, húsmóðir,
Kópavogi, lést fimmtudaginn 17. febrúar.

Björn Þórðarson, læknir, Sörlaskjóli 78,
Reykjavík, lést föstudaginn 25. febrúar. 
Hulda Guðlaugsdóttir, dvalarheimilinu
Grund við Hringbraut, Reykjavík, lést
föstudaginn 25. febrúar.
Ágústa Þórey Brynjólfsdóttir, Flórída,
lést laugardaginn 26. febrúar.
Guðrún Ólafía Helgadóttir, Melteigi 7,
Garði, lést laugardaginn 26. febrúar.

Jón Guðmann Bjarnason, Hrafnistu í
Reykjavík, áður Efstasundi 47, lést laug-
ardaginn 26. febrúar. 
Þórarinn Brynjólfsson, vélstjóri, Þver-
brekku 4, Kópavogi, lést laugardaginn
26. febrúar. 
Kristín Kristjánsdóttir, Háabarði 10,
Hafnarfirði, lést mánudaginn 28. febrúar.
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MESTA HÆKKUN

ICEX-15   3.780

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 273
Velta: 2.501 milljónir

+0.27%

MESTA LÆKKUN

vidskipti@frettabladid.is

Actavis 39,50 -1,00% ... Atorka 6,00 -2,12% ...
Bakkavör 28,40 +3,65% ... Burðarás 13,65 +0,37% ... Flugleiðir 14,40 -2,04% ... 
slandsbanki 11,75 +0,86% ... KB banki 515,00 – ... Kögun 52,30 +0,58% ... 
Landsbankinn 14,85 +0,68% ... Marel 56,20 -1,40% ... Medcare 5,97 – ... 
Og fjarskipti 3,88 +1,04% ... Samherji 11,25 -0,44% ... Straumur 10,05 +0,50% ...
Össur 83,50 +0,60%

Líftæknisj. 25,00%
Tryggingamiðst. 4,27%
Bakkavör 3,65%

Atorka -2,12%
Flugleðir -2,04%
Marel -1,40%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

nánar á visir.is

Burton G. Malkiel telur
að framtíðarávöxtun á
markaði verði heldur
lægri en hún var fyrir
hundrað árum. Menn
ættu ekki að búast við
tveggja stafa ávöxtun í
framtíðinni. Verð hluta-
bréfa er þó ekki óhóf-
legt.

„Ef ég hefði vitað um framtíðar-
árangur Warren Buffet 1973 þegar
ég skrifaði A Random Walk Down
Wall Street, þá hefði ég að sjálf-
sögðu ráðlagt fólki að fjárfesta í
sjóð hans, Bershire Hathaway, frek-
ar en í vísitölusjóði,“ segir Burton
G. Malkiel, hagfræðiprófessor við
Princeton, sem staddur er hér á
landi í boði Íslandsbanka. „Framtíð-
in mun einnig geta af sér fjárfesta
eins og hann. Vandinn er að við vit-
um ekki hverjir þeir eru og að finna
þá er eins og að leita að saumnál í
heystakki. Því segi ég: kaupið hey-
stakkinn.“

Malkiel setti fram hugmyndir
sínar um að besta leið venjulegs
fjárfestis væri að kaupa í vísitölu-
sjóðum í bók sinni árið 1973 og
kenningar hans hafa staðist tímans
tönn. Bók hans er ein af biblíum

fjárfestingarfræðinnar. Malkiel
segir að miðað við mælikvarða sem
hann leggur til grundvallar og hafi
gefist vel megi ekki búast við
tveggja stafa tölu í ávöxtun í nán-
ustu framtíð. „Ég held að fjárfestar
verði að venjast þeirri tilhugsun að
tveggja stafa ávöxtun sé ekki í boði
til lengri tíma litið nú.“ Hann segir
hlutabréf þó ekki hátt í sögulegu
samhengi eins og megi ætla við
fyrstu sýn. Mat hans sé að markað-
urinn sé eðlilega verðlagður miðað
við vexti annarra fjárfestingar-
kosta. Áhætta og ávöxtun eru hug-
takapar í fjárfestingum. Aukin
áhætta gefur von um betri ávöxtun.
Malkiel segir að þegar litið sé á
hlutabréf á minna þróuðum mörk-
uðum og skuldabréf í hæsta áhættu-
hópi, þá séu menn ekki verðlaunað-
ir nægjanlega fyirir aukna áhættu.
Boðskapur hans sé nú eins og fyrir
þrjátíu árum að kaupa í vísitölu-
sjóðum þar sem rekstrarkostnaður
er minni en í virkum sjóðum. Sagan
sýni að viðskiptakostnaður og
rekstrarkostnaður dragi úr ávöxtun
þannig að vísitölusjóðir hafi vinn-
inginn. Nema menn séu svo heppnir
að finna nálina í heystakknum.

Malkiel fræddi íslenska fagfjár-
festa um sjónarmið sín á hádegis-
fundi í gær og síðan almenna fjár-
festa á fjölmennum fundi á hótel
Nordica í gærkvöld.

haflidi@frettabladid.is

Kauphöllin áminnti í
gær Íbúðalánasjóð fyrir
lélega upplýsingagjöf.
Kauphöll Íslands áminnti í gær
Íbúðalánasjóð vegna villandi upp-
lýsingagjafar í tengslum við láns-
hæfismat sjóðsins. Í yfirlýsingu
Kauphallarinnar segir að Íbúða-
lánasjóður hafi gerst brotlegur við
þrjú ákvæði í reglum Kauphallar-
innar.

Málið snýst um tilkynningar sem
Íbúðalánasjóður sendi 11. og 16.
febrúar þar sem fjallað var um mat
fyrirtækisins Standard and Poor’s á
lánshæfi Íbúðalánasjóð. Í tilkynn-
ingunni sem birt var á Kauphöllinni
sagði að lánshæfismat sjóðsins
hefði hækkað en í raun taldi Stand-
ard and Poor’s að neikvæðar horfur
væru um þróun lánshæfis sjóðsins.

„Við deilum ekki við dómarann.
Við höfum fengið athugasemd og
viðurkennt að okkur hafi orðið á.
Þarna hefðum við átt að vanda okk-
ur betur og munum gera þetta með
öðrum hætti í framtíðinni,“ segir
Guðmundur Bjarnason, forstjóri
Íbúðalánasjóðs.

„Þarna var upplýsingagjöf sem
gaf ekki skýra mynd af því sem var
að gerast og gaf fjárfestum tilfefni
til að draga aðrar ályktanir en rétt
var að draga af umfjöllun fyrir-
tækisins,“ segir Þórður Friðjóns-
son, forstjóri Kauphallarinnar.
Hann segir að málinu sé lokið af
hálfu Kauphallarinnar.

Kauphöllin gerir einnig athuga-
semd við að upplýsingar um láns-
hæfismatið birtust á vef matsfyrir-
tækisins áður en þær voru kynntar
íslenskum fjárfestum á vef Kaup-
hallarinnar.    - þk

VÍSITALAN SIGRAR Burton G. Malkiel, hagfræðiprófessor í Princeton, segir vísitölusjóði
besta kostinn fyrir almenna fjárfesta. Þar sé minnstur kostnaður og leitin að fjárfestum
sem sigra vísitöluna sé eins og leit að saumnál í heystakki.

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/P

JE
TU

R

Kaupið heystakkinn

Áminntur fyrir villandi
upplýsingagjöf
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Enginn leikur hjá Ítölum?

Ítalska knattspyrnusambandið var greinilega ekki upprifið yfir vináttuleiknum gegn Íslandi því það hafði ekki greint frá leiknum á vefsvæði sínu
í gærkvöld. Forystumenn KSÍ blésu hins vegar til blaðamannafundar til að tilkynna leikinn. Það skal reyndar viðurkennast að það er ívið
merkilegra fyrir okkur Íslendinga að mæta Ítölum en fyrir þá að mæta okkur Íslendingum sem erum ekki einu sinni á meðal níutíu bestu
knattspyrnuþjóða heims ef mið er tekið af styrkleikalista Alþjóðaknattspyrnusambandsins.sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

27 28 1 2 3 4   5
Miðvikudagur

MARS

FÓTBOLTI Forysta Knattspyrnusam-
bands Íslands hefur ákveðið að
þekkjast boð ítalska knattspyrnu-
sambandsins um að spila vináttu-
leik á Ítalíu 30. mars næstkom-
andi. Þetta var tilkynnt á blaða-
mannafundi í gær en þar sagði
Eggert Magnússon, formaður
KSÍ, að boðið hefði borið brátt að
og lítill tími hefði gefist til um-
hugsunar.

„Þetta boð var einfaldlega
þannig að það var ekki hægt að
hafna því enda ekki á hverjum
degi sem það gefst tækifæri til að
spila leik við jafn sterka þjóð og
Ítalíu,“ sagði Eggert.

Eins og flestir muna báru Ís-
lendingar sigurorð af Ítölum, 2-0,
fyrir framan rúmlega tuttugu
þúsund áhorfendur á Laugardals-
velli 18. ágúst á síðasta ári þar
sem Gylfi Einarsson og Eiður
Smári Guðjohnsen skoruðu mörk
íslenska liðsins. 

Ítalir hafa því harma að hefna
og má búast við því að þeir verði
með sitt sterkasta lið og rúmlega
það til að endurheimta stoltið sem
tapaðist á Laugardalsvellinum á
ægifögru ágústkvöldi í fyrra.

Eggert sagði að það væri
stefna sambandsins að spila ekki
æfingaleiki nema við boðlegar að-
stæður og almennileg lið. „Við
höfum brennt okkur á því að spila
leiki við ömulegar aðstæður og
ekki með okkar sterkasta lið.

Núna er það ekki raunin og því
þáðum við boðið með þökkum.“

Ásgeir Sigurvinsson landsliðs-
þjálfari sagðist mjög ánægður
með að fá Ítalaleikinn, jafnvel
þótt hann kæmi kannski of seint. 

„Það hefði auðvitað verið frá-
bært að mæta Ítölum fyrir leikinn
gegn Króötum en við tökum
hverju verkefni fagnandi. Við höf-

um skoðað ástandið á mannskapn-
um á undanförnum vikum og
erum sáttir. Það er engin ástæða
til annars en að vera bjartsýnn,“
sagði Ásgeir sem hélt til Vínar í
morgun þar sem hann mun fylgj-
ast með vináttuleik Austurríkis-
manna og Króata ásamt Loga
Ólafssyni.

oskar@frettabladid.is

BROSMILDUR Á BLAÐAMANNAFUNDI Landsliðsþjálfarinn Ásgeir Sigurvinsson virtist
vera sérstaklega sáttur með vináttulandsleikinn gegn Ítölum sem fer fram 30. mars næst-
komandi. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Heimboð frá Ítölum
Íslenska karlalandsliðið í fótbolta mun spila æfingaleik gegn Ítalíu ytra 30.
mars næstkomandi, fjórum dögum eftir leikinn gegn Króötum í HM.■ ■ LEIKIR

� 19.15 ÍR og Haukar mætast í
Austurbergi í úrvalsdeild karla í
handbolta.

� 19.15 ÍBV og HK mætast í
Vestmannaeyjum í úrvalsdeild karla í
handbolta.

� 19.15 Stjarnan og Fram eigast við í
DHL deild kvenna í handknattleik.

� 19.15 Keflavík og Grindavík eigast
við Keflavík í úrvalsdeild kvenna í
körfuknattleik.

■ ■ SJÓNVARP
� 19.20 Heimsbikarinn á skíðum á

Sýn.

� 19.50 Spænski boltinn Real
Madrid – Real Betis á Sýn.

� 21.50 Olíssport á Sýn. 

� 22.00 Enski boltinn Nottingham
Forest – Tottenham á Sýn.

� 22.20 Handboltakvöld á Rúv.

� 22.40 Formúla 1 á Rúv.

Myndbandsupptaka komin fram af „krossaleiknum“:

Ekkert ofbeldi og
ósanngjarn dómur
HANDBOLTI Leikur Selfoss og
Stjörnunnar í 1. deildinni var
vægt til orða tekið eftirminnileg-
ur enda gaf Hlynur Leifsson dóm-
ari tvo „krossa“ og eitt rautt
spjald undir lok leiksins. Hlynur
var þar með fyrsti dómarinn í háa
herrans tíð sem beitir þessari
hörðustu refsingu í handboltan-
um.

Hlynur var harkalega gagn-
rýndur af Haraldi Þorvarðarsyni,
leikmanni Selfoss, fyrir að gefa
sér krossinn. „Vissulega hefði
framkoma mín verðskuldað rautt
spjald en ekki krossinn. Það var
fáránlegt,“ sagði Haraldur í við-
tali við Fréttablaðið um daginn en
hann neitaði í sama viðtali að hafa
slegið Vilhelm Sigurðsson, leik-
mann Stjörnunnar sem einnig
fékk krossinn. 

Á myndbandsupptöku, sem
íþróttadeild Fréttablaðsins hefur

undir höndum, sést að Haraldur
reynir að slá til Vilhelms eftir að
Vilhelm ýtir knettinum í andlit
hans. Högg Haraldar hittir aftur á
móti ekki en hönd Haraldar virð-
ist strjúkast við hönd Vilhelms.

„Ég man lítið eftir þessu atviki
enda gerðust hlutirnir fljótt. Ég
fann samt ekki fyrir því að Har-
aldur hefði snert mig og hann
sagði við mig að boltinn hefði ekki
komið við sig,“ sagði Vilhelm við
Fréttablaðið í gær en hann hefur
ekki séð upptökuna. „Ég var mjög
gáttaður þegar hann sýndi okkur
krossana. Mér fannst þetta ekki
sanngjarn dómur þar sem kross-
inn er fyrir líkamlegt ofbeldi.
Þetta var ekkert ofbeldi og rautt
spjald hefði meira að segja verið
strangur dómur. Mér fannst þetta
fyndið frekar en annað því ég
trúði þessu ekki.“

henry@frettabladid.is

Roy Keane, fyrir-
liði Manchester

United, hefur verið
sýknaður fyrir dómi
af ákæru um að
ráðast á tvo ung-
lingspilta fyrir utan
heimili sitt í úthverfi
Manchester fyrir
skömmu. Keane hélt fram sakleysi
sínu allan tímann og var að lokum
sýknaður af öllum þremur ákæruat-
riðum, þar eð framburður drengj-
anna þótti ekki mjög trúverðugur og
því sleppur leikmaðurinn skapheiti
vel í þetta sinn.

Michael Schumacher, heims-
meistari ökuþóra í Formúlu 1,

segist tilbúinn í slaginn fyrir nýtt
keppnistímabil sem hefst í Ástralíu
um helgina. Talið er að keppnin
verði jafnari í ár en undanfarið í kjöl-
far mikilla reglubreytinga og nýrra
áherslna í öryggismálum.
Schumacher segist ekki hafa áhyggj-
ur af því þó að lið eins og Renault
og McLaren hafi verið að standa sig
vel á undirbúningstímabilinu, heldur
sé aðalmálið að standa sig þegar al-
varan byrjar um helgina.

Slagsmálahundurinn Ron Artest
hjá Indiana Pacers í NBA-deild-

inni, átti nýverið fund með David
Stern, forseta deildarinnar. Talsmað-
ur deildarinnar hefur þvertekið fyrir
að þeir hafi rætt hugsanlega endur-
komu Artests inn í deildina, en
hann er sem kunnugt er í banni út
tímabilið fyrir slagsmál í leik Indiana
og Detroit í haust. Ekki er loku fyrir
það skotið að leikmaðurinn fái að
spila í úrslitakeppninni í vor.

ÚR ÍÞRÓTTAHEIMINUM

Pennant í fangelsi:

Keyrði fullur
FÓTBOLTI Knattspyrnumaðurinn
Jermaine Pennant hjá Arsenal,
sem verið hefur í láni hjá liði
Birmingham í ensku úrvalsdeild-
inni undanfarið, hefur verið
dæmdur í þriggja mánaða fang-
elsi fyrir ölvunarakstur. 

Pennant braut skilorð þegar
hann var tekinn ölvaður á bíl sín-
um í janúar og þess vegna er hann
á leið í fangelsi. Hann hafði áður
ekið undir áhrifum og var þá gert
að fara í meðferð og fór á skilorð
sem hann hefur nú brotið með
fyrrgreindum afleiðingum.

Þessi dómur gæti bundið enda
á feril hins efnilega Pennants.

- bb

JERMAINE PENNANT Var ekki
upplitsdjarfur í gær eftir að hafa verið
dæmdur í þriggja mánaða fangelsi.
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DHL-deild karla
VALUR–KA 28–27 (11–16)
Mörk Vals: Baldvin Þorsteinsson 13/6, Sigurður
Eggertsson 6, Ásbjörn Stefánsson 3, Heimir Árna-
son 3, Brendan Þorvaldsson 2, Hjalti Pálmason 1.
Varin skot: Hlynur Jóhannesson 11, Pálmar
Pétursson 7.
Mörk KA: Jónatan Magnússon 7, Halldór Sigfús-
son 6/3, Hörður F. Sigþórsson 4, Sævar Árnason
3, Andri Snær Stefánsson 3, Magnús Stefánsson
2, Bjartur Máni Sigurðsson 1.
Varin skot: Stefán Guðnason 19/1.
Sigurður Eggertsson skoraði sigurmark Vals
beint úr aukakasti á lokasekúndu leiksins.

STAÐAN:
HK 9 6 0   3  290-266 12
HAUKAR 9 5 1   3  285-268 11
KA 10 4 2 4 308-308 10
ÍR 9 5 0 4  281-275  10
VALUR 10 5 0 5 261-276 10
VÍKINGUR 10 4 0 6 278-288 8
ÞÓR AK. 10 4 0 6   284-311 8
ÍBV 9 3 1    5  269-264 7

1. deild karla
STJARNAN–AFTURELDING 26–27
Mörk Stjörnunnar: Arnar Theodórsson 10,
Þórólfur Nielsen 4, Björn Óli Guðmundsson 3,
Davíð Ketilsson 3, Gunnlaugur Garðarsson 2,
Hermann Björnsson 2, Kristján Kristjánsson 1,
Jakob Sigurðarson 1.
Mörk Aftureldingar: Ásgeir Jónsson 7, Hrafn
Ingvarsson 6, Ernir Hrafn Arnarson 6, Vladislav
Troufan 2, Daníel Jónsson 2, Kristinn Pétursson 2,
Magnús Einarsson 1, Einar Hrafnsson 1.
FH–SELFOSS 31–21
Mörk FH: Guðmundur Pedersen 6, Arnar Péturs-
son 5, Valur Arnarsson 5, Jón H. Jónsson 4,
Hjörtur Hinriksson 4, Heiðar Arnarsson 3,
Hjörleifur Þórðarson 2, Romualdas Gecas 1,
Tómas Sigursteinsson 1.
Mörk Selfoss: Ramunas Kalendauskas 5, Hörður
Bjarnason 4, Ramunas Mikalonis 4, Atli Kristins-
son 3, Ívar Grétarsson 2, Gylfi Ágústsson 1, Andri
Kristjánsson 1, Ómar Helgason 1.
GRÓTTA/KR–FRAM 24–26
Mörk Gróttu/KR: Kristinn Björgúlfsson 8, Daníel
Berg Grétarsson 6, Kristján Geir Þorsteinsson 2,
Hörður Gylfason 2, Brynjar Hreinsson 2, Daði
Hafþórsson 2, Kormákur Friðriksson 2.
Mörk Fram: Þorri Gunnarsson 7, Guðjón
Drengsson 4, Stefán Stefánsson 4, Jón Björgvin
Pétursson 4, Hjálmar Vilhjálmsson 3, Ingólfur
Axelsson 3, Guðlaugur Arnarsson 1.

STAÐAN
FH 6 5 0 1  170–14010
FRAM 6 4 0 2 154–149 8
GRÓTTA/KR 6 3 0 3 150–153 6
AFTURELDING6 3 0 3 170–166 6
SELFOSS 6 1 1 4 159–180 3
STJARNAN 6 1 1 4 154–169 3

Intersport-deildin
GRINDAVÍK–KFÍ 102–78
Stigahæstir hjá Grindavík: Darrel Lewis 18,
Terrel Taylor 18, Páll Axel Vilbergsson 15.
Stigahæstir hjá KFÍ: Joshua Helm 43, Pétur Már
Sigurðsson 11.

STAÐAN
KEFLAVÍK 21 17 4 1939–1672 34
SNÆFELL 21 16 5 1870–1731 32
NJARÐVÍK 21 14 7 1873–1684 28
FJÖLNIR 21 13 8 1969–1908 26
SKALLAGR. 21 11 10 1834–1787 22
ÍR 21 11 10 1913–1908 22
KR 21 10 11 1948–1887 20
GRINDAVÍK 21 10 11 1943–1982 20
HAUKAR 21 9 12 1845–1828 18
HAM./SELF. 21 8 13 1896–1970 16
TINDAST. 21 5 16 1783–2021 10
KFÍ 21 2 19 1786–2221 4

Enska bikarkeppnin
SHEFF. UTD–ARSENAL 0–0
Leikurinn var í framlengingu þegar Fréttablaðið
fór í prentun.
BRENTFORD–SOUTHAMPTON 1–3
1–0 Hutchinson (4.), 1–1 Peter Crouch (11.), 1–2
Kevin Phillips (67.), 1–3 Peter Crouch (90.).
BLACKBURN–BURNLEY 2–1
1–0 Tugay (31.), 1–1 Micah Hyde (42.), 2–1
Morten Pedersen (86.).

Þýski handboltinn
LEMGO–HAMBURG 31–25
Logi Geirsson skoraði tvö mörk fyrir Lemgo í
leiknum og þar af eitt úr víti.
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Ég fór að hugsa
um daginn hvað
það væri sem
mér þætti vera
mesta „turnoff-
ið“. Oft hef ég
heyrt fólk nefna
hluti eins og að
fara úr öllu
nema sokkun-

um, bangsar í svefnherbergi, of
sterk líkamslykt, of drukkið fólk,
hræðilegur tónlistarsmekkur, lé-
legir kyssarar, leðurbuxur er eitt-
hvað sem ég sjálf gæti ælt yfir og
einnig hlaupaskór sem notaðir eru
dagsdaglega. Svona hlaupaskór í
áberandi litum með stórri tungu
og loftpúðum, oj bara. 

Pikköpplínur geta líka virkað

þveröfugt á mann. Það er sama
hversu vel útlítandi sá sem flytur
línuna er, oftast eru áhrifin minni
áhugi. Ég sjálf lenti í stórfurðu-
legu atviki fyrir nokkrum árum
sem ég er ekki enn búin að átta
mig alveg á. Þá stóð ég við barinn
þegar strákur pikkaði í mig og
sagði einlæglega: „I love you like
my penis.“ Ég áttaði mig ekki al-
veg á því hvort þarna væri á ferð-
inni versta pikköpplína í heimi eða
hvort ég hefði lent í furðulegri sál-
fræðikönnun. Mér allavega datt
ekkert betra í hug á þeim tíma-
punkti en að setja grettu á andlit-
ið, segja pent „OJJ“ og labba í
burtu.

Verstu „turnoff“-söguna heyrði
ég hins vegar um daginn. Þá var

stelpa sem ég kannast við í sund-
laug í Bandaríkjunum ásamt álit-
legum karlkosti að hennar mati.
Skyndilega tilkynnir karlkostur-
inn sundfélaga sínum að hann hafi
kastað vatni á hana ofan í lauginni.
Þarna í BNA er víst ekkert tiltöku-
mál þótt fólk mígi í sundlaugarnar
og lausnin er bara meiri klór. Mér
þykir stórfurðulegt af fullorðnu
fólki að pissa í sundlaugar hvað þá
þegar álitlegur aðili af hinu kyn-
inu er með í för. Enn þá furðulegra
er að tilkynna það hátíðlega að
maður hafi nýlokið við að gera
þarfir sínar. Það þarf varla að taka
það fram að okkar stúlka missti að
sjálfsögðu allan áhuga sem fyrir
var á karlkostinum og fer varla
aftur á stefnumót í sundlaug. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
BORGHILDUR GUNNARSDÓTTIR VELTIR FYRIR SÉR SAMSKIPTUM KYNJANNA

Turnoff og pikköpplínur
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Miðasala í síma 568 8000
www.HOUDINI.is

mögnuð fjölskyldusýning!

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Jæja! Ég er að spá í að
fara og fá mér öl á 
barnum í kvöld, en...

ég veit ekki
hvort...

þú losnir? ...hafi
tíma!

Við tókum upp
fjóra þætti af
Maður er nefndur.
Viljið þið horfa á
með okkur?

Við borgum tryggingarn-
ar af bílnum fyrir Palla
svo það hlýtur að vera í
lagi að láta hann borga
bensínið?

...en þar sem við þyrftum
hvort eð er að keyra hann
á milli staða er ekki alveg
eins gott að við borgum
bensínið?

Fyrirgefðu, 
nú lét ég eins
og málsvari
andskotans.

Eins og Palli
þurfi á hon-
um að halda.

....“Geltu“

Máttur 
orðanna er

mikill.

Takk fyrir frábæran dag
mamma! Við elskum þig 
rosalega mikið!

Ansans! Um leið og ég var að
guggna á móðurhlutverkinu, ætl-
aði hlaupa að heiman og gerast
erótískur dansari, koma þau og
gera alla vinnuna
vel þess virði. Þú varst ansi

nálægt því.

Úfffff
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Komdu í heimsókn á visir.is
og þú gætir unnið ferð til
London eða Kaupmannahafnar

Fjölsóttasti vefur á Íslandi

Stór, stærri,

*Vísir er fjölsóttasti netmiðill á Íslandi samkvæmt tölum 
Samræmdrar vefmælingar vikuna 21.-27. febrúar.

Netmiðillinn visir.is fékk flestar heimsóknir á Íslandi vikuna 21. - 27. febrúar.* 

Við erum stolt af þessum árangri og hvetjum alla til að notfæra sér aðgengilegasta netmiðilinn í dag.

Fjöldi notenda samkvæmt Modernus
1. visir.is 159.692
2. mbl.is 158.648
3. leit.is 96.061
4. hugi.is 88.929
5. eve-online.com 61.824
6. barnaland.is 46.980
7. ruv.is 31.026
8. vikurfrettir.is 16.146
9. bt.is 15.490
10. visindavefur.hi.is 14.043
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„Þetta er ofboðslega hvetjandi,
maður spýtir í lófana, brettir upp
ermarnar og slakar á,“ segir Guð-
rún Eva Mínervudóttir, annar
tveggja ungra rithöfunda sem
hljóta þriggja ára starfslaun úr
Launasjóði rithöfunda þetta árið.
Í gær var skýrt frá því hverjir
hlytu starfslaun úr launasjóðun-
um fjórum, það er Launasjóði rit-
höfunda, Launasjóði myndlistar-
manna, Tónskáldasjóði og Lista-
sjóði.

„Það er ekki hægt að vera ann-
að en ánægður,“ segir Jón Kalman
Stefánsson sem ásamt Guðrúnu

Evu er í fyrsta sinn að fá þriggja
ára starfslaun úthlutuð úr sjóðn-
um. „Svo er bara að reyna að vinna
fyrir þessu.“

„Þetta munar öllu upp á starfs-
öryggið,“ segir Guðrún Eva. „Nú
getur maður unnið mikið og verið
stútfullur af sálarfrið í staðinn fyr-
ir að vera alltaf með lífið í lúkun-
um.“

Auk þeirra tveggja hlýtur Pétur
Gunnarsson þriggja ára laun úr
Launasjóði rithöfunda. Aðrir lista-
menn sem hljóta þriggja ára laun í
þessari úthlutun eru Þorkell Sigur-
björnsson tónskáld, sem hlýtur
starfslaun úr Tónskáldasjóði, og
Elín Ósk Óskarsdóttir söngkona
sem hlýtur laun úr Listasjóði.

Starfslaun listamanna nema nú
201.204 krónum á mánuði.

Alls bárust úthlutunarnefndum
listamannalauna 622 umsóknir um
starfslaun listamanna þetta árið.
Þar af bárust Launasjóði rithöf-
unda 158 umsóknir, Launasjóði
myndlistarmanna 231 umsókn,
Tónskáldasjóði 32 umsóknir og
Listasjóði 201 umsókn, en þar af

voru 60 umsóknir frá leikhópum.
Samtals fengu 57 rithöfundar

starfslaun, þar af þrír sem fyrr
segir í þrjú ár, níu í eitt ár, 35 í sex
mánuði og 10 í þrjá mánuði. 

Úr Launasjóði myndlistar-
manna fengu fjórir starfslaun í tvö
ár, tíu í eitt ár, 17 í sex mánuði og
tveir hlutu ferðastyrk. 

Úr Tónskáldasjóði hlutu sam-
tals ellefu tónskáld starfslaun, þar
af Þorkell Sigurbjörnsson sem
fyrr segir í þrjú ár, þrjú tónskáld í
eitt ár, sex í sex mánuði og loks
hlýtur Ragnhildur Gísladóttir
starfslaun úr sjóðnum í fjóra mán-
uði.

Úr Listasjóði hlutu loks 30 lista-
menn starfslaun og ferðastyrki,
þar af fær Elín Ósk Óskarsdóttir
sem fyrr segir starfslaun í eitt ár,
Erna Ómarsdóttir dansari fær
starfslaun í tvö ár, sex listamenn
fá laun í eitt ár, tólf í sex mánuði,
fimm í þrjá mánuði og fimm fá
ferðastyrk.

Einnig fengu fimmtán leik-
hópar starfslaun í samtals 108
mánuði. ■
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EKKI MISSA AF…

... sýningum þeirra Óskar Vil-
hjálmsdóttur og Ólafar Nordal
sem nú standa yfir í Listasafni ASÍ
við Freyjugötu.

... myndlistarsýningu Einars
Þorlákssonar sem nú stendur
yfir í Kubbnum, sýningarrými
Listaháskóla Íslands í Laugarnesi.

... djasskvartettinum Skófílum
sem verður með tónleika í djass-
klúbbnum Múlanum á Hótel
Borg annað kvöld.

Fyrsta miðvikudag hvers mánaðar, jafnan í
hádeginu, leggja tónlistarunnendur gjarnan
leið sína í Hafnarborg, menningar- og lista-
stofnun Hafnarfjarðar. Þar má ganga að Ant-
oniu Hevesi vísri við píanóið ásamt öðrum
listamanni, oftast söngvara. Antonia hefur
skipulagt hádegistónleika í Hafnarborg und-
anfarin misseri, og hafa þeir jafnan notið
verulegra vinsælda.
Í dag er það Sesselja Kristjánsdóttir messó-
sópran, sem ætlar að syngja nokkrar aríur
við undirleik Antoníu. Meðal annars syngur
hún tvær aríur úr óperunni Carmen eftir
Bizet og eina aríu úr Rakarunum frá Sevilla
eftir Rossini.
Tónleikarnir standa yfir í um hálfa klukku-
stund og eru sérstaklega hugsaðir sem tæki-
færi fyrir fólk sem starfar í miðbæ Hafnar-
fjarðar til að njóta góðrar tónlistar í hádegis-
hléi. Tónleikarnir eru í boði Hafnarborgar,
sem þýðir að ekki þarf að greiða krónu í að-

gangseyri. Öllum er opinn aðgangur á með-
an húsrúm leyfir.

Kl. 12.30 
Á Háskólatónleikum í Norræna húsinu
leikur Kristinn Árnason gítarleikari
verk eftir sextándu aldar tónskáldin
Alonso Mudarra og John Dowland.
Mudarra var Andalúsíumaður en
Dowland var einn fremsti lútuleikari
Englendinga á sinni tíð.

menning@frettabladid.is

Daður, drykkja og dapurleiki

Sálarfriður afhentur 

!

STÓRA SVIÐ

DRAUMLEIKUR 
e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.

Frumsýning Fö 11/3 kl 20, Lau 12/3 kl 20, 

Lau 19/3 kl 20, Su 20/2 kl 20

HÍBÝLI VINDANNA 
leikgerð Bjarna Jónssonar eftir
vesturfarasögum Böðvars Guðmundssonar

Fö 4/3 kl 20 - UPPSELT,
Lau 5/3 kl 20 - UPPSELT,
Su 13/3 kl 20 Fi 17/3 kl 20, Fi 7/4 kl 20, Fö
8/4 kl 20, Lau 16/4 kl 20, Su 17/4 kl 20

ÍSLENSKI DANSFLOKKURINN

SÝNIR: OPEN SOURCE
eftir Helenu Jónsdóttur
Fi 3/3 kl 20, Su 6/3 kl 20 
Aðeins þessar sýningar

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau
Sýningar halda áfram eftir páska.

LÍNA LANGSOKKUR 
e. Astrid Lindgren

Su 6/3 kl 14   Síðasta sýning

HOUDINI SNÝR AFTUR 
Fjölskyldusýning um páskana.
Forsala aðgöngumiða hafin.

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

SEGÐU MÉR ALLT 
e. Kristínu Ómarsdóttur
Su 6/3 kl 20, Su 13/3 kl 20, Lau 19/3 kl 20,
Su 20/3 kl 20

BELGÍSKA KONGÓ 
e. Braga Ólafsson, Gríman fyrir besta leik í
aðalhlutverki
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
Lokasýningar

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA.
Su 6/3 kl 20 - Umræður á eftir
Su 13/3 kl 20 - Ath: Miðaverð kr. 1.500

AMERICAN DIPLOMACY
eftir Þorleif Örn Arnarsson. Í samstarfi við 
Hið lifandi leikhús.  Fi 3/3 kl 20,
Fö 11/3 kl 20, Lau 18/3 kl 20

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR

eftir Agnar Jón Egilsson. Í samstarfi við TÓBÍAS.

Í kvöld kl 20, Fi 10/3 kl 20, Fi 17/3 kl 20

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur. 
Frumsýning Fö 4/3 kl 20 - UPPSELT,
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

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA

Lau 12/3 kl 20, Lau 19/3 kl 20

15:15 TÓNLEIKAR

CAMMERARCTICA - Lau 5/3 kl 15:15

AUSA OG GUÐFRÆÐIN
- umræður - Pétur Pétursson prófessor, Sr. Guðný
Hallgrímsdóttir prestur fatlaðra, Sr. Bragi Skúla-
son sjúkrahúsprestur, Guðrún Ásmundsdóttir
stjórnar umræðum.
Su 6/3 kl 20:50 - á eftir sýningu

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

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

Börn 12 ára og yngri fá frítt í
Borgarleikhúsið í fylgd fullorðinna

- gildir ekki á barnasýningar

LISTAMENN Á LAUNUM
Eftirtöldum listamönnum voru að þessu
sinni veitt starfslaun í eitt eða fleiri ár.

ÚR LAUNASJÓÐI RITHÖF-
UNDA:
3 ár (3): Guðrún Eva Mínervudóttir, Jón
Kalman Stefánsson, Pétur Gunnarsson.
1 ár (9): Andri Snær Magnason, Auður
Jónsdóttir, Bragi Ólafsson, Einar Kára-
son, Kristín Marja Baldursdóttir, Kristín
Steinsdóttir, Sigfús Bjartmarsson, Sigurð-
ur Pálsson, Steinar Bragi Guðmundsson.

ÚR LAUNASJÓÐI MYNDLISTAR-
MANNA:
2 ár (4): Birgir Andrésson, Eygló Harð-
ardóttir, Guðný Rósa Ingimarsdóttir,
Haraldur Jónsson.
1 ár (10): Anna Hallin, Björk Guðna-
dóttir, Eirún Sigurðardóttir, Inga Svala
Þórsdóttir, Jóhann Lúðvík Torfason, Jón
Bergmann Kjartansson / Jón B.K.
Ransu, Jóní Jónsdóttir, Magnús Pálsson,
Margrét H. Blöndal, Sigrún Inga Hrólfs-
dóttir.

ÚR TÓNSKÁLDASJÓÐI: 
3 ár (1): Þorkell Sigurbjörnsson
1 ár (3): Hilmar Þórðarson, Tryggvi M.
Baldvinsson, Þuríður Jónsdóttir.

ÚR LISTASJÓÐI:
3 ár (1): Elín Ósk Óskarsdóttir
2 ár (1): Erna Ómarsdóttir
1 ár (6): Gunnar Guðbjörnsson, Gunn-
steinn Ólafsson, Pétur Jónasson, Stefán
Baldursson, Sverrir Guðjónsson, Þorg-
erður Ingólfsdóttir.

■ ■ TÓNLEIKAR
� 12.00 Sesselja Kristjánsdóttir

messósópransöngkona og Antonia
Hevesi píanóleikari flytja aríur eftir
Bizet, Massenet, Offenbach og Ross-
ini á hádegistónleikum í Hafnarborg
í Hafnarfirði.

� 12.30 Kristinn Árnason leikur á
gítar verk eftir Alonso Mudarra og
John Dowland á Háskólatónleikum í
Norræna húsinu.

� 21.00 Hörður Torfason er á tón-
leikaferðalagi um Norðurland og
kemur í kvöld fram á Múlanum í
Grímsey. 

■ ■ FYRIRLESTRAR
� 12.00 Sæunn Kjartansdóttir fjallar

um sálgreiningu og notagildi hennar
í erindi sínu á Félagsvísindatorgi Há-
skólans á Akureyri, sem haldið verð-
ur í stofu L201 á Sólborg við Norður-
slóð.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

27 28    1 2   3    4     5
Miðvikudagur

JANÚAR

GUÐRÚN EVA MÍNERVUDÓTTIR Nú eru jólin hjá Guðrúnu Evu, Jóni Kalman og fjöl-
mörgum öðrum listamönnum sem í gær fengu úthlutað starfslaunum úr ríkissjóði.
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Málþing Barnamenningarsjóðs
í samstarfi við Gerðuberg og Samband íslenskra sve

Gerðubergi laugardaginn 5. mars kl. 9 - 16

Fyrirlestrar og málstofur: Kynnt verða skapandi verkefni 
unnin hafa verið með börnum víðsvegar um landið se
verða uppspretta að nýjum hugmyndum, umræðum og aðge

Menntamálaráðuneytið styrkir málþingið.

Sjá dagskrá og upplýsingar um skráningu á www.gerduberg.is

www.gerduberg.is

Sögur kvenna 
frá hernámsárunum 

Sun. 6/3 kl. 14.00

Mið. 9/3 kl. 14.00 Uppselt

Sun. 13/3 kl. 14.00

ÁstandiðTenórinn
Leikfélagið Snúður og Snælda sýnir:

Sun. 6. mars kl. 20
Síðasta sýning

Takmarkaður sýningarfjöldi

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.

7. sýn. 4. mars kl. 20 – Uppselt – 8. sýn. 6. mars kl. 19 – Uppselt
9. sýn.12. mars kl. 19 – Uppselt – Síðasta sýning
AUKASÝNING: Mið. 2. mars kl. 20 – Örfá sæti laus
AUKASÝNING: Fim. 10. mars kl. 20 – Örfá sæti laus
Styrkt af Vinafélagi Íslensku óperunnar
Ekki er hleypt inn í salinn eftir að sýningin hefst
Miðasala á netinu: www. opera.is

� 12.15 Ólafur Eggertsson, jarðfræð-
ingur á Rannsóknastöð Skógræktar á
Mógilsá, flytur fræðsluerindi: „Forn-
skógur í Fljótshlíð, varð hann Kötlu
að bráð?“, á Hrafnaþingi Náttúru-
fræðistofnunar, í sal Möguleikhússins
á Hlemmi, Reykjavík. 

� 13.15 Prófessor Carlo Leifert held-
ur fyrirlestur um umhverfis- og
heilsufarsáhrif lífrænna ræktunarað-
ferða í Landbúnaðarháskóla Íslands
á Hvanneyri.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

Heimur fangelsisins hefur löng-
um þótt áhugaverður sem yrkis-
efni. Kvikmyndir sem gerast í
fangelsum eru orðnar svo marg-
ar að vart verður tölu á komið.
Það hafa hins vegar ekki verið
skrifuð mörg íslensk leikrit sem
gerast í fangelsi. 

Hugmyndir hins löghlýðna
borgara um fangavist eru á
margan hátt litaðar af amerísk-
um bíómyndaveruleika þó svo að
þjóðsagan um lúxusdvölina á
Litla-Hrauni sé nokkuð lífseig
líka. Þegar öllu er á botninn
hvolft þá veit enginn hvað fanga-
vist er fyrr en hann hefur reynt.
Að svipta menn frelsinu, sem er
það dýrmætasta sem þeir eiga er
vitanlega hörð refsing. Á Íslandi
eru menn ekki settir í staðlaðan
fangabúning þar sem sjálf hvers
og eins er þurrkað út um leið og
hann fær sitt ákveðna númer og
er vistaður í viðeigandi álmu eft-
ir eðlis afbrotsins. Menn halda
sínum sérkennum, velja sér
ígangsflíkur að eigin geðþótta og
að því er virðist í þessu leikriti
komast upp með að sýna sam-
föngum sínum óvirðingu og lem-
ja þá sundur og saman án þess að
hljóta refsingu af neinu tagi fyr-
ir vikið. 

Eins og hugmyndin er nú góð
og þörfin brýn fyrir að fjalla um

glæpi, dómsmál og fangelsismál
á Íslandi þá finnst mér synd að
jafn reyndur og fær leikhúsmað-
ur eins og Hávar skuli ekki nýta
tækifærið betur í þessu verki.
Vissulega eru mannlýsingar
hans góðar og margt í sálarlífi
persónanna afskaplega trúverð-
ugt. Hins vegar voru innbyrðis
tengingar fanganna fremur
hæpnar þótt kannski megi segja
að smæð samfélagsins þar sem
allir þekkja jú alla sé til þess fall-
in að gera þær sennilegar. 

Mér fannst verkið hins vegar
líða fyrir ákveðinn skort á rás
einhverra atburða. Að eitthvað
væri sett í gang sem héldi verk-
inu gangandi og skapaði spennu
hjá áhorfandanum. Allt var
fremur fyrirsjáanlegt. 

Það sem vekur fyrst og
fremst ánægju er að sjá hvað
leikararnir vinna vel úr sínu. Jó-
hann Sigurðarson íklæddist
Jónasi og hreinlega „var“ þessi
heillum horfni broddborgari að
reyna að halda sjálfsvirðingunni.
Gísli Pétur á hér glæsilegt debút
á sviði Þjóðleikhússins. Maður
vissi aldrei hverju hann tæki upp
á næst og sömuleiðis Atli Rafn
sem var frábær í hlutverki hins
ofbeldisfulla og skemmda Kjart-
ans. Fyrtinn, uppstökkur og full-

ur af gremju. Valdimar var í
kunnuglegu hlutverki og passaði
næstum of vel í hlutverkið til að
hann þyrfti að hafa mikið fyrir
því en engu að síður áreynslu-
laus og fínn leikur. 

Pálma þáttur Gestssonar var
einna erfiðastur. Hann var ekki
fyrr mættur á svið þegar maður
vissi upp á hár hvað hann hafði
gert af sér. Kannski var það
ákvörðun leikstjórans. Pálmi
notaði líkamsholningu sem var
alveg á mörkunum að vera
kjánaleg og ég spurði sjálfan mig
í sætinu hvort hann væri hér
mættur með enn einn karakter-
inn úr Spaugstofugalleríinu en
Pálmi er snjall leikari og vann
sig út úr þessu eftir því sem leið
á leikritið. Hann teflir djarft og
má passa sig. 

Hjalti Rögnvaldsson lék yfir-
valdið á staðnum og satt best að
segja var alveg á mörkunum að
ég tryði því að persónan hefði
það vald að skipa föngunum inn í
klefa þegar þurfti. Hér hefði höf-
undurinn/leikstjórinn mátt und-
irbyggja betur. 

En ágæt sýning þar sem testó-
sterónið fær að flæða í einn og
hálfan tíma. Það var góð ákvörð-
un að slíta ekki þetta verk í sund-
ur með hléi. ■

LEIKLIST 
VALGEIR SKAGFJÖRÐ 

Grjótharðir
Þjóðleikhúsið, Smíðaverkstæði

Höfundur og leikstjóri: Hávar Sigurjóns-
son. Leikmynd og búningar: Axel Hall-
kell. Tónlist: Hróðmar Ingi Sigurbjörns-
son. Lýsing: Ásmundur Karlsson. Leikar-
ar: Atli Rafn Sigurðarson, Gísli Pétur Hin-
riksson, Hjalti Rögnvaldsson, Jóhann Sig-
urðarson, Pálmi Gestsson og Valdimar
Örn Flygenring.

NIÐURSTAÐA : Allt var fremur fyrirsjáan-
legt. Það sem vekur fyrst og fremst
ánægju er að sjá hvað leikararnir vinna
vel úr sínu. 

GRJÓTHARÐIR Atli Rafn Sigurðarson og Pálmi Gestsson í hlutverkum sínum í Þjóð-
leikhúsinu.

Glæpir og refsing
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FRÁ FRAMLEIÐANDA TRAINING DAY

FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

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

HHHHHH Ó.Ö.H. DV
HHHHHH S.V. Mbl

THE INCREDIBLES kl. 5.30  m/ens. tal

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

THE INCREDIBLES Sýnd kl. 3.45 & 6       m. ísl. tali

WHITE NOISE kl. 8.15 og 10.30   B.i. 16

TEAM AMERICA kl. 8.15 og 10.30   B.i. 14

ALEXANDER Sýnd kl. 8.15  B.i. 14

LEMONY SNICKETT’S kl. 3.45 og 6

splunkunýtt ævintýri um
Bangsímon sem þú átt
eftir að “fríla” í botn!

WALT DISNEY 
KYNNIR

"Mögnuð spennumynd um baráttu 
upp á líf og dauða."

HHHHHH - S.V. MBL.

Sýnd kl. 3.45 og 6.30 m. ísl. tali

Sýnd kl. 8 & 10.30           B.i. 14 ára

Sýnd kl. 4 og 6   m/ísl. tali
Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10 m. ensku tali

Sýnd kl. 4 og 6      Sýnd kl. 7.45 og 10.30            b.i. 12

HHHH HHHH Ó.Ö.H. DV
HHHHHH S.V. Mbl

HHHHHHHH - H.J., MBL
HHHHHHHH - V.E., DV

HHHHHHhh - kvikmyndir.com

KÓRINN

Sýnd kl. 8 & 10.30        B.i. 16 ára 

kl. 5.40, 8 og 10.20  B.i. 14 ára
Sýnd í LÚXUS 5.40, 8 og 10.20

HELVÍTI VILL HANN
HIMNARÍKI VILL 

HANN EKKI
JÖRÐIN ÞARFNAST HANS

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR 
MEÐ KEANU REEVES OG 

RACHEL WEISZ Í AÐALHLUTVERKI.
STRANGLEGA BÖNNUÐ INNAN 16 ÁRA!

Sýnd kl. 4, 5.30, 8 og 10.30  B.i. 16
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 5.30, 8 & 10.30 Sýnd kl. 3.45, 6, 8.15 og 10.30

“…það mátti því búast við því að Closer
væri góð mynd en hún er gott betur en
það.” HHHHHHHH Þ.Þ. FBL

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30   b.i. 14Forsýnd kl. 8                

2 tilnefningar Óskarsverðlauna, m.a. sem
besta erlenda myndin og fyrir besta lagið

ATH! GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

Sýnd kl. 6, 8 og 10
AVIATOR Kl. 6 og 9.10   b.i. 12

Besta mynd ársins
Besti Leikstjóri 

- Clint Eastwood
Besta Leikkona 
- Hillary Swank

Besti Leikari í aukahlutverki 
- Morgan Freeman

HHHHHHHH S.V. Mbl
Frönsk kvikmyndaperla sem enginn má
missa af.Stærsta mynd Frakka í fyrra.
Frönsk kvikmyndaperla sem enginn má
missa af.Stærsta mynd Frakka í fyrra.

HHHHHH
- ÓHT Rás 2

HHHHHH Mbl
HHHHHH DV

Besti Leikari 
- Jamie Foxx

Besta
hljóðblöndun

CLOSER • SIDEWAYS • BEING JULIA 
• SEA INSIDE • FINDING NEVERLAND 

-5 stórkostlegar 
myndir í boði 
fyrir þig. 
17 tilnefningar til 
Óskarsverðlauna.

Í REGNBOGANUM

Gildir á fyrstu sýningar dagsins í öllum 
  sölum, merktar með rauðu!

E R  Ó S K A R S V E R Ð L A U N A B Í Ó I Ð

Kjúklingur sem framleiddur er undir vörumerkinu Eldfugl
hefur verið eldaður og er tilbúinn til notkunar.

Eldfugl fæst í eftirtöldum tegundum; gordon bleu, nuggets, borgari, spjót, strimlar,

bollur, texmex úrb.læri, snitzel, buffalóvængir og hunangslæri.

Eldfugl - Tilbúinn í matinn

Sean Connery og Judi Dench hafa
verið kjörin bestu leikarar allra
tíma í Bretlandi. Þetta kemur

fram í niðurstöðum skoðanakönn-
unar sem sjónvarpsstöðin Sky
gerði á dögunum.

Þau hafa bæði farið með hlut-
verk í hinum gríðarvinsælu James
Bond-myndum; Connery sem 007
en Dench sem M. Í næstu sætum á
eftir Connery komu Anthony Hop-
kins, sem er þekkt-
astur sem mannæt-
an Hannibal Lect-
er, Alec Guinness
og Michael Caine.
Þær Julie Walters,
Elizabeth Taylor og
Helen Mirren voru
næstar á eftir
Dench. Alls
tóku rúmlega
2.000 manns
þátt í könn-
uninni. ■

■ LEIKHÚS

BESTU LEIKARAR:
1. Sean Connery 
2. Anthony Hopkins 
3. Alec Guinness 
4. Michael Caine 
5. Laurence Olivier 
5. Richard Burton 
7. Cary Grant 
8. John Mills 
9. Richard Attenborough 
10. Peter Sellers 

BESTU LEIKKONUR:
1. Judi Dench 
2. Julie Walters 
3. Elizabeth Taylor 
4. Helen Mirren 
5. Julie Andrews 
6. Maggie Smith 
7. Thora Hird 
7. Vanessa Redgrave 
9. Kate Winslet 
10. Emma Thompson 

Connery og
Dench kjörin best

Endalok
NYPD Blue
Lögguþættirnir
NYPD Blue hafa
lokið göngu
sinni hjá ABC-
sjónvarpsstöð-
inni í Bandaríkj-
unum eftir tólf
þáttaraðir. Í síð-
asta þættinum
leitaði aðalper-
sónan geðstirða
Andy Sipowich,
sem er leikin af
Dennis Franz,
að morðingja
vændiskonu.

Franz var
orðinn einn eftir
af upphaflega
leikaraliðinu í þáttunum, en á
meðal mótleikara hans í gegnum
tíðina voru David Caruso, Jimmy
Smits og Kim Delaney. Ekki er
vitað hvað tekur við hjá Dennis
Franz eftir endalok NYPD Blue en
væntanlega á hann ekki eftir að
kvarta yfir atvinnuleysi. ■

ANDY SIPOWICH
Dennis Franz í hlut-
verki lögreglu-
mannsins geðstirða
Andy Sipowich.

■ SJÓNVARP

SEAN CONNERY Skoski sjarmörinn var
kjörinn besti leikari allra tíma í Bretlandi á

dögunum.
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"Fullkomlega ómissandi 
mynd." SV MBL

"Ein snjallasta mynd 
ársins...Ógleymanleg...
ljúf kvikmyndaperla." 
SV MBL

Í REGNBOGANUM
Gildir á fyrstu sýningar dagsins í öllum sölum, merktar með rauðu!

E R  Ó S K A R S V E R Ð L A U N A B Í Ó I Ð

Julia Roberts • Natalie Portman • Jude Law • Clive Owen

Ef þú trúir á ást við fyrstu sýn, hættir þú aldrei að horfa

SÍMI 553 2075

– bara lúxus

www.laugarasbio.is

Sýnd kl. 4 og 6 með ísl. tali
Sýnd kl. 6.15, 8 & 10 með ensku tali og íslenskum texta

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. HHHHHH - S.V. MBL.

HHHHHH - kvikmyndir.is

Sýnd kl. 6, 8.15 & 10.30              B.i. 16kl. 5.30, 8, 9.15 & 10.30 B.i. 16

kl. 5.30 m/ísl. tali.           kl. 7 m/ensku tali.

HHHHHH J.H.H.
kvikmyndir.com

HHHHHH kvikmyndir.is

kl. 5.45, 8 og 10.15        B.i. 14 kl. 10.20          

kl. 6 m/ísl. tali    

kl. 5.30, 8 & 10.30   kl. 5.40, 8 & 10.20   

B.i. 14 ára

kl. 8

HHHHHH S.V. Mbl

tilnefningar til Óskarsverðlauna
þ.á.m. besta mynd, leikstjóri og aðalleikari6

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR 
MEÐ KEANU REEVES OG 

RACHEL WEISZ Í AÐALHLUTVERKI.
STRANGLEGA BÖNNUÐ INNAN 16 ÁRA!

Sýnd kl. 6 og 9                B.i. 12

Sýnd kl. 4, 8 og 10.15            

Sýnd kl.  4  M/ ÍSL.TAL - ATH! 500 KR.

ATH! GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ 
ÓTTA UNGRA BARNA

ATH! AUKASÝNING KL. 9.15

HELVÍTI VILL HANN
HIMNARÍKI VILL 

HANN EKKI
JÖRÐIN ÞARFNAST HANS

HHHHHH - ÓHT Rás 2

HHHHHH Mbl
HHHHHH DV

Besti Leikari 
- Jamie Foxx

Besta
hljóðblöndun

Duncan James í hljómsveitinni
Blue er orðinn pabbi. Fyrrver-

andi kærasta hans, Claire, fæddi
stelpu sem hefur verið nefnd Tianie-
Finn. Hljómsveitin neyddist fyrir
stuttu til þess að hætta við sína síð-
ustu tónleikaferð vegna veikinda
Lee Ryan. 

Sex and the City stjarnan
Cynthia Nixon er flutt

inn ásamt lesbískri ást-
konu sinni. Nixon hætti
með fyrrverandi kærasta
sínum, Danny Mozes, í
nóvember á síðasta ári og
byrjaði með Christine
Marinoni. Leikkonan hef-
ur nú komið sér upp
heimili í Brooklyn fyrir sig

og börnin sín tvö,
Samönthu og
Charles. Persónan
sem Nixon lék í Sex
and the City flutti
einnig til Brooklyn í lok
þáttarins.

Cate Blanchett hefur
sett hús sitt í Brighton á

sölu. Leikkonan segist vilja
flytja aftur til Ástralíu til
þess að ala upp börn sín.
Að sögn Blanchett vilja

þau hjónin ala
börnin sín upp

í Ástralíu vegna
þess að „í Ástralíu

er hjarta þeirra“.

FRÉTTIR AF FÓLKI



Ég kann ekki að stilla Digital Ísland
afruglarann minn þannig að ég hef
ekkert séð af Pétri, Audda og
Sveppa eftir að þeir urðu Strákarnir
og hurfu af PoppTíví yfir á Stöð 2.
Þessir þrír Bakkabræður eru með
skemmtilegri mönnum á öldum ljós-
vakans og missirinn væri umtals-
verður ef ekki væri fyrir kristilegu
sjónvarpsstöðina Ómega en þar
koma reglulega fram þrír vitringar
sem eru, ef eitthvað er, betri og
fyndnari en vitleysingarnir þrír í
Strákunum.
Eiríkur Sigurbjörnsson sjónvarps-
stjóri Omega, Gunnar predikari í
Krossinum og Guðlaugur, kassagít-
arleikari, Laufdal eru einlægari en
Strákarnir í sprelli sínu og þegar
þessir menn hefja upp raust sína á
Ómega birtist leikhús fáránleikans í

sinni tærustu
mynd. Guðlaugur
þreytist ekki á því
að segja frá þegar
hann klauf hvirfil-
byl í Flórída inn-
blásinn heilögum
anda. Hann virðist
trúa þessu sjálfur
og í því liggur
brandarinn fyrir
áhorfendur. Gunnar er „performer“
af Guðs náð og þegar hann talar
hlustar maður og hrífst með þó það
sé hending að maður sé sammála
honum. Eiríkur er svo aldrei betri
en þegar hann áréttar það fyrir
áhorfendum að þeir verði að láta fé
af hendi rakna. Helst 100 þúsund
kall á kjaft svo Ómega geti haldið
áfram að endurvarpa fagnaðarerind-

inu á íslensku og ensku
til arabalanda. Hann læt-
ur þó aldrei fylgja sög-
unni hvernig fjölmargir
áhorfendur í þeim
heimshluta fá skilið það
sem hann hefur fram að
færa.
Þetta betl er að vísu hætt
að vera fyndið og hefur
verið átakanlegt síðustu

dagana fyrir mánaðarmót þegar
reiknignarnir hlaðast upp og gjald-
dagarnir færast nær. Markhópur
stöðvarinnar samanstendur af
öldruðum og öryrkjum og það eru
þeri sem Eiríkur brýnir til að borga
undir grínið. Þegar þar er komið við
sögu er tilgangurinn farinn að helga
meðalið end afæst ekkert skrifað
hjá Guði.
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VIÐ TÆKIÐ
ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON ER EKKI AFLÖGUFÆR ÞEGAR KEMUR AÐ FAGNAÐARERINDINU.

Mánaðamót í Betlihem

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Disneystundin 18.01 Stjáni (10:26) 18.23 Sí-
gildar teiknimyndir (22:42) 

SKJÁREINN

12.00 Neighbours 12.25 Í fínu formi 12.40
Two and a Half Men (e) 13.10 The Osbour-
nes  (e) 13.35 Whose Line is it Anyway
14.00 Idol – Stjörnuleit (e) 15.30 Idol –
Stjörnuleit (e) 16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

22.40

Formúla 1. Upphitunarþáttur fyrir keppnistíma-
bilið í formúlu 1 kappakstri sem hefst í Ástralíu
um helgina. 

▼

Kappakstur

21.45

Supernanny. Ofurfóstran Jo Frost fer inn á heim-
ili þar sem óþekki krakkar eru og siðar þá til.

▼

Lífsstíll

21.00

America’s Next Top Model. Tyra Banks leitar að
þriðju ofurfyrirsætu Bandaríkjanna með hjálp
sérfræðinga úr tískubransanum.

▼

Raunveruleiki

7.00 Everybody loves Raymond (e) 7.25 Allt í
drasli (e) 7.30 Fólk – með Sirrý (e) 8.20 The
Swan (e) 

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

23.20 Intimate Relations (Bönnuð börnum)
1.00 A League of Their Own 3.05 Fréttir og
Ísland í dag 4.25 Ísland í bítið (e) 6.00 Tón-
listarmyndbönd frá Popp TíVí 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.00 Strákarnir
20.30 American Idol 4 (14:42) 
21.15 You Are What You Eat (7:8) 

21.45 Supernanny (2:3) (Ofurfóstran) Nýr
myndaflokkur um ofurfóstruna Jo
Frost en hún lætur óþekka krakka
ekki komast upp með neitt múður.
Ofurfóstran bjargar fjölskyldum sem
eru á barmi taugaáfalls vegna upp-
vöðslusamra barna. 

22.35 Oprah Winfrey (Desperate House-
wives) Gestir Opruh koma úr öllum
stéttum þjóðfélagsins en fræga fólk-
inu þykir mikilsvert að koma fram í
þættinum.

23.10 Carol Kaye 0.05 Mósaík 0.40 Kastljós-
ið 1.00 Dagskrárlok

18.30 Líló og Stitch (21:28) (Lilo & Stitch)
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Gettu betur (4:7) Spurningakeppni

framhaldsskólanna í beinni útsend-
ingu. Í þessum síðasta þætti í átta liða
úrslitum eigast við Menntaskólinn við
Hamrahlíð og Borgarholtsskóli. Spyrill
er Logi Bergmann Eiðsson, spurninga-
höfundur og dómari, Stefán Pálsson.

21.00 Óp
21.25 Regnhlífarnar í New York (7:10) 
22.00 Tíufréttir
22.20 Handboltakvöld

22.40 Formúla 1 Upphitunarþáttur fyrir
keppnistímabilið í formúlu 1 kapp-
akstri sem hefst í Ástralíu um helgina.
Umsjónarmaður er Gunnlaugur Rögn-
valdsson.

17.45 Bingó (e) 

23.30 Queer Eye for the Straight Guy (e)
0.15 One Tree Hill (e) 1.00 Óstöðvandi tón-
list

18.30 Innlit/útlit (e) 
19.30 Malcolm In the Middle (e) 
20.00 Fólk – með Sirrý Sirrý tekur á móti

gestum í sjónvarpssal og slær á létta
jafnt sem dramatíska strengi í umfjöll-
unum sínum um það sem hæst ber
hverju sinni.

21.00 America’s Next Top Model Leitin að
þriðju ofurfyrirsætunni er hafin og að
þessu sinni keppa fjórtán gullfallegar
stúlkur um hinn eftirsótta titil Næsta
ofurfyrirsætan.

22.00 Law & Order: SVU – nýr tími Ungur
drengur er myrtur og virðist hafa verið
um einhverskonar helgisiði að ræða.
Rannsókn leiðir í ljós að hann var eitt
af mörgum börnum sem var smyglað
frá Nígeríu og seld í þrældóm.

22.45 Jay Leno 

6.00 Robin Hood Men in Tights 8.00 James
Dean 10.00 Boys and Girls 12.00 Best in
Show 14.00 Married 2 Malcolm 16.00 James
Dean 18.00 Boys and Girls 20.00 Married 2
Malcolm 22.00 Cheech and Chong’s Next
Movie (Strangl. b. b.) 0.00 Robin Hood Men
in Tights 2.00 Hav Plenty (Strangl. b. b.) 4.00
Cheech and Chong’s Next Movie (Strangl. b.b) 

OMEGA

8.00 Ron P. 8.30 Ísrael í dag 9.30 T.D. Jakes 10.00
Joyce M. 10.30 Acts Full Gospel 11.00 Miðnæturhróp
11.30 Um trúna 12.00 Freddie F. 12.30 Billy G. 13.30
Í leit að vegi Drottins 14.00 Joyce M. 14.30 Blandað
efni 16.00 Sherwood C. 16.30 Maríusystur 17.00
Miðnæturhróp 17.30 T.D. Jakes 18.00 Joyce M. 19.30
Ron P. 20.00 Ísrael í dag 21.00 Gunnar Þorst. 21.30
Joyce M. 22.00 Ewald Frank 22.30 Joyce M.

AKSJÓN

7.15 Korter 20.30 Aksjóntónlist 21.00 Níubíó.
Pie in the Sky 23.15 Korter 

GUÐLAUGUR LAUFDAL Klýfur
hvirfilbyli einn síns liðs en þarf á
áhorfendum að halda til að saxa á
skuldabaggann.

▼

▼ ▼

SKY NEWS

Fréttir allan sólarhringinn.

CNN

Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS 

Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT

13.30 Athletics: IAAF Indoor Meeting Karlsruhe 15.00 Tennis:
WTA Tournament Dubai 18.00 Football: UEFA Champions
League Classics 19.00 Football: UEFA Champions League
Classics 20.00 Olympic Games: Olympic Magazine 20.30 Golf:
U.S. P.G.A. Tour Chrysler Classic 21.30 All Sports: Wednesday
Selection 21.45 Xtreme Sports: Winter X-games United States
22.45 News: Eurosportnews Report 23.00 Fight Sport: Fight
Club

BBC PRIME

12.00 EastEnders 12.30 Passport to the Sun 13.00 Search
13.15 Search 13.30 Teletubbies 13.55 Tweenies 14.15 Bits &
Bobs 14.30 Step Inside 14.40 Andy Pandy 14.45 The Story
Makers 15.05 The Really Wild Show 15.30 The Weakest Link
16.15 Big Strong Boys 16.45 Cash in the Attic 17.15 Ready
Steady Cook 18.00 Doctors 18.30 EastEnders 19.00 Location,
Location, Location 19.30 Design Rules 20.00 Safe as Houses
21.00 We Got a New Life 22.00 Red Cap 22.50 Murder in Mind
23.45 Black Cab 0.00 Studies in Music: 1750 – 2000

NATIONAL GEOGRAPHIC

12.00 The Death of Aryton Senna 12.30 Demolition Squad
13.00 Dogs with Jobs 13.30 Insects from Hell 14.00 Frontlines
of Construction 15.00 Marine Machines 16.00 Gorilla Wild
17.00 Battlefront 18.00 The Eruption of Mount St Helens 18.30
Demolition Squad 19.00 Dogs with Jobs 19.30 Insects from
Hell 20.00 Gorilla Wild 21.00 Frontlines of Construction 22.00

Marine Machines 23.00 Battlefront 23.30 Battlefront 0.00
Frontlines of Construction 1.00 Marine Machines

ANIMAL PLANET 

12.00 Vets in Practice 12.30 Emergency Vets 13.00 Giant Mon-
sters 15.00 Wildlife SOS 15.30 Aussie Animal Rescue 16.00
The Planet’s Funniest Animals 16.30 Amazing Animal Videos
17.00 Growing Up... 18.00 Monkey Business 18.30 Big Cat Di-
ary 19.00 Giant Monsters 21.00 Emergency Vets 21.30 Hi-Tech
Vets 22.00 Killing for a Living 23.00 Pet Rescue 23.30 Breed All
About It 0.00 Vets in Practice

DISCOVERY 

12.00 Ultimate Ten 13.00 Building the Ultimate 13.30 Massive
Machines 14.00 Extreme Machines 15.00 Super Structures
16.00 Reel Wars 16.30 Rex Hunt Fishing Adventures 17.00
Unsolved History 18.00 Wheeler Dealers 18.30 A 4X4 is Born
19.00 Mythbusters 20.00 Industrial Revelations 21.00 The
Reich Underground 22.00 Zero Hour 23.00 Forensic Detectives
0.00 Europe’s Secret Armies

MTV

12.00 Newlyweds 12.30 Just See MTV 14.00 SpongeBob Sq-
uarePants 14.30 Wishlist 15.00 TRL 16.00 Dismissed 16.30
Just See MTV 17.30 MTV:new 18.00 Hit List UK 19.00 MTV
Making the Movie 19.30 Making the Video 20.00 Punk’d 20.30
Jackass 21.00 Top 10 at Ten 22.00 The Lick 23.00 Pimp My
Ride 23.30 Dirty Sanchez 0.00 Just See MTV

VH1

12.00 VH1 Hits 16.00 So 80’s 17.00 VH1 Viewer’s Jukebox 18.00
Smells Like the 90s 19.00 VH1 Classic 19.30 Then & Now 20.00
Lisa Marie Presley Rise & Rise Of 21.00Best of Elvis 21.30Johnny
Depp A-Z 22.00 VH1 Rocks 22.30 Flipside
CLUB

12.20 Arresting Design 12.45 Famous Homes & Hideaways
13.10 Use Your Loaf 13.35 City Hospital 14.30 Matchmaker
15.00 Cheaters 15.45 Sizzle 16.10 Crimes of Fashion 16.35

Arresting Design 17.00 Yoga Zone 17.25 The Method 17.50
City Hospital 18.45 Crimes of Fashion 19.15 Arresting Design
19.40 The Roseanne Show 20.25 Cheaters 21.10 The Villa
22.00 Sex and the Settee 22.25 What Men Want 22.50 Sextacy

E! ENTERTAINMENT

12.00 The E! True Hollywood Story 13.00 E! Entertainment
Specials 15.00 E! News 15.30 MJ Project 16.00 E! Entertain-
ment Specials 18.00 101 Most Starlicious Makeovers 20.00
The Soup 20.30 Behind the Scenes 21.00 E! News 21.30 MJ
Project 22.00 The E! True Hollywood Story 23.00 E! Entertain-
ment Specials 0.00 MJ Project 1.00 101 Most Starlicious
Makeovers

CARTOON NETWORK

12.05 Scooby-Doo 12.30 Spaced Out 12.55 Courage the
Cowardly Dog 13.20 Samurai Jack 13.45 Johnny Bravo 14.10
Ed, Edd n Eddy 14.35 Codename: Kids Next Door 15.00 Dext-
er’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 17.55 The Flintstones 18.20 Looney
Tunes 18.45 Wacky Races

JETIX

12.20 Gadget and the Gadgetinis 12.45 Black Hole High 13.10
Lizzie Mcguire 13.35 Braceface 14.00 Hamtaro 14.25 Moville
Mysteries 14.50 Pokémon VI 15.15 Digimon I 15.40 Spider-
Man 16.05 Sonic X 16.30 Totally Spies

MGM

13.15 Masquerade 14.55 From Noon Till Three 16.35 Willy Milly
18.00 Straight Out of Brooklyn 19.25 Palais Royale 20.55 Vici-
ous Lips 22.15 Kidnapped 23.55 Keaton’s Cop 1.30 The Bik-
ini Shop 3.10 Shake Hands with the Devil
TCM

20.00 The Haunting 21.50 The Girl and the General 23.35 Shadow
of the Thin Man 1.15 The Man Who Laughs 2.55 The Hill

ERLENDAR STÖÐVAR

STÖÐ 2 BÍÓ



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

12.50 Auðlind 13.05 Orð skulu standa 14.03
Útvarpssagan, Saga sonar míns 14.30 Miðdeg-
istónar 15.03 Tónaljóð 16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá 18.26 Spegillinn 

19.00 Vitinn 19.30 Laufskálinn 20.05 Þjóðbrók
20.15 Sáðmenn söngvanna 21.00 Út um
græna grundu 22.15 Lestur Passíusálma 22.20
Styrjaldir – skemmtun og skelfing 

23.05 Fallegast á fóninn 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland í bítið -
Það besta úr vikunni 9.00 Gulli Helga

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Rúnar Róbertsson
(Íþróttir eitt) 16.00 Jói Jó 

18.30 Kvöldfréttir Stöðvar 2 og Bylgjunnar
19.30 Bjarni Ólafur Guðmundsson -
Danspartí Bylgjunnar.

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 

18.26 Spegillinn 20.00 Gettu betur 21.00
Konsert 22.10 Geymt en ekki gleymt 

0.10 Glefsur 1.03 Ljúfir næturtónar 

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

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Lauf-
skálinn 9.40 Slæðingur 9.50 Morgunleikfimi
10.13 Á þjóðlegum nótum 11.03 Samfélagið í
nærmynd

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni
með Sigmundi Erni Rúnarssyni og Sigur-
jóni M. Egilssyni. 13.00 Hrafnaþing með
Ingva Hrafni Jónssyni. 
14.03 Er það svo með Ólafi B. Guðnasyni.
15.03 Allt og sumt með Hallgrími Thor-
steinsson og Helgu Völu Helgadóttur.
17.59 Á kassanum með Illuga Jökulssyni. 
19.30 Endurtekin dagskrá dagsins. 

7.03 Góðan dag með Sigurði G.
Tómassyni. 9.03 Dagmál Odds Ástráðs-
sonar og Ragnheiðar 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 Smáauglýsingar (Sími: 904-1994) 13.00
Íþróttafréttir 13.05 Á föstunni 14.03 Gústaf Ní-
elsson 15:03 Óskar Bergsson

16.03 Viðskiptaþátturinn: (Blaðamenn Við-
skiptablaðsins) 17.05 Tölvur og tækni 18.00
Heil og Sæl 20.00 Endurflutningur

Í þætti kvöldsins fer meðal annars
fram trommusólókeppni Ópsins þar
sem ungir og efnilegir slagverksleikarar
etja kappi. Þátturinn hefur áður staðið
fyrir slíkum tónlistaruppákomum þar
sem önnur hljóðfæri eru í aðalhlutverki
þannig að það verður spennandi að sjá
efnilega trommara spreyta sig. Einnig
verður rætt við færeysku Dominos-
stjörnuna Ernst Olsen sem er orðinn
teiknimyndafígúra í auglýsingum Dominos. Hann hefur slegið rækilega í gegn á
Íslandi og hafa auglýsingar Dominos vakið mikla lukku. Að lokum verður rýnt í
sjálfstæðu götublöðin Orðlaus, Reykjavík Grapevine og Vamm. 

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Sjónvarpið kl. 21.00

Krakkarnir í Ópi koma
víða við í kvöld.

ÓP

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Ragnhildur Steinunn, Þóra og Kristján
Ingi þáttarstjórnendur.

Slagverk, pitsustjarna og götublöð

Svar:Edmund Davey úr kvik-
myndinni Men Are not Gods
frá árinu 1936.

„Perhaps you’ll hear from me shortly. Something
of... interest to your paper.“

MIÐVIKUDAGUR 2. mars 2005

SÝN

19.30
21.30

Fótboltakvöld. Í kvöld er heil umferð á dagskrá í
spænska boltanum og þá lýkur fimmtu umferð
ensku bikarkeppninnar. 

▼

Íþróttir

7.00 Olíssport 

23.10 Olíssport 23.40 David Letterman 0.25
Enski boltinn. Útsending frá 5. umferð bikar-
keppninnar. 

19.00 Heimsbikarinn á skíðum Nýjustu fréttir
af framgöngu skíðamanna á heims-
bikarmótum.

19.30 Enski boltinn (FA Cup 2005) Bein
útsending frá 5. umferð bikarkeppn-
innar.

21.30 Spænski boltinn (La Liga) Útsending
frá spænska boltanum. Stórleikur
kvöldsins er tvímælalaust uppgjör ná-
grannaliðanna Barcelona og Espanyol.
Börsungar hafa löngum verið aðalliðið
í Katalóníu en Espanyol hefur komið
skemmtilega á óvart í vetur og bland-
að sér í toppbaráttuna. Og með sama
áframhaldi gæti Espanyol hæglega
komist í Meistaradeildina næsta vetur.
Af öðrum leikjum má nefna að Real
Madrid tekur á móti Real Betis og Val-
encia mætir Sevilla á útivelli. 

18.15 David Letterman 

POPP TÍVÍ

7.00 Jing Jang 17.00 Jing Jang 18.00 Fríða
og dýrið (e) 19.00 I Bet You Will 19.30 Idol
Extra (e) 20.00 Game TV 20.30 Sjáðu
21.30 Animatrix 22.03 Jing Jang 22.40 Real
World: San Diego

29

▼
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HALLMARK

12.00 Barbara Taylor Bradford’s A Woman of Substance 13.45
Mrs. Santa Claus 15.15 Follow the River 17.00 Touched by an
Angel 18.00 A Child’s Cry For Help 19.30 Law & Order 20.15
Floating Away 22.00 Reversible Errors

BBC FOOD

12.00 Food Source New Zealand 12.30 Island Harvest 13.30
Ready Steady Cook 14.00 A Cook’s Tour 14.30 Kitchen
Takeover 15.00 Can’t Cook Won’t Cook 15.30 Gondola On the
Murray 16.30 Ready Steady Cook 17.00 The Italian Kitchen
17.30 Rocco’s Dolce Vita 18.00 Two Fat Ladies 18.30 Dinner in
a Box 19.30 Ready Steady Cook 20.00 A Cook’s Tour 20.30
Rick Stein’s Taste of the Sea 21.00 Can’t Cook Won’t Cook
21.30 Friends for Dinner 22.30 Ready Steady Cook

DR1

12.00 Kunsten går i aktion 12.20 Da kunsten blev vred 12.35
Kan kunst ændre verden? 13.00 Snehvide – hvem er bange for
kunsten? 13.50 Ryd op i dit liv 14.20 Bedre bolig 14.50 Nyhed-
er på tegnsprog 15.00 Boogie 16.00 Trolddomsæsken 16.30
Junior 17.00 Det, der med b¢rn 17.30 TV Avisen med Sport og
Vejret 18.00 Nyhedsmagasinet 18.30 Rabatten 19.00 Nationen
19.20 DR Dokumentar – Hvide verden 20.00 TV Avisen 20.25
Profilen 20.50 SportNyt 21.00 Danish Music Awards 2005
21.30 Jet-lag 22.50 OBS 22.55 Onsdags Lotto 23.00 Arbejds-
liv 23.30 Boogie

SV1

12.10 Sixties 13.40 Air Bud – fotbollsfarsan 15.00 Rapport
15.05 Plus 15.35 Familjen Anderson 16.00 Sverige! 16.30 Kro-
kodill 17.00 BoliBompa 17.01 Ella på två ställen 17.20
Kråkbegravningen 17.25 Skidskola 17.30 Corneil & Bernie
18.00 Barnen från Åkerstorp 18.30 Rapport 19.00 Packat &
klart 19.30 Djurgalen 20.00 Sammandrag Oscarsgalan 2005
21.30 Iggesundsgänget 22.00 Rapport 22.10 Kulturnyheterna
22.20 Saltön 23.20 Med mördarens ögon 0.15 Sändningar från
SVT24
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Lárétt: 1 ástríðuvottur, 5 tíðum, 6
íþróttafélag, 7 tveir eins, 8 frostskemmd,
9 skrokkshluti, 10 komast, 12 flani, 13
sjó, 15 eftir miðnætti- enska, 16 tuldra,
18 traustur.
Lóðrétt: 1 smábóndi, 2 tíðum, 3 í röð, 4
karlmannsnafn, 6 skoða, 8 félag, 11 trjá-
tegund, 14 gubbað, 17 rykkorn.

Lausn.
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Trúaður bílaþvottamaður
Trúbadorinn
sveik mig líka

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

Það fengu margir sting í magann
þegar Kristján Kristjánsson í
Kastljósinu tilkynnti áhorfendum
að hann væri farinn af skjánum,
en sá skeleggi og hugumstóri
sjónvarpsmaður verður í feðraor-
lofi þar til í haust.

Sigurður G. Valgeirsson, fyrr-
um dagskrárstjóri innlendrar
dagskrárgerðar og ritstjóri Dags-
ljóssins, tekur við starfi Kristjáns
í Kastljósinu. Hann segir starfið
leggjast vel í sig enda spennandi
að fylla sæti Kristjáns, þótt það sé
vissulega vandfyllt.

„Mér finnst sjónvarpsvinna
skemmtileg og hugsaði mér gott
til glóðarinnar því maður er kom-
inn á sextugsaldurinn og rykfell-
ur ekki á meðan. Þetta er vita-
skuld nostalgía líka og ekki síst
áskorun að hlaupa inn á svona
tímabundið.“

Þrátt fyrir mikla reynslu segir
Sigurður tímann verða að leiða í
ljós hvort hann hafi ryðgað í sjón-
varpsmennskunni.

„Ef ég geri mistök hef ég ágæt-
is reynslu í því líka, eins og allir
sjónvarpsmenn. Það yrði allavega
ekki í fyrsta skipti,“ segir hann
hlæjandi og fullur tilhlökkunar.
Segist meðvitaður um að hann
fylli tómarúm grimmasta Kast-
ljóssstjórnandans.

„En ég mun aldrei reyna að
vera grimmur til þess eins að vera
grimmur, eða þá grimmur eins og
einhver annar. Maður verður að
vera fylginn sér og temja sér
ákveðna kurteisi því ef maður fer
yfir strikið fær maður áhorfendur
á móti sér, þótt maður hafi góðan
málstað,“ segir Sigurður með
staðfestu og tilbúinn í slaginn á
fimmtudagskvöld.

thordis@frettabladid.is

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Omar Karami.

Fern.

Átta til tíu að meðaltali.

Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson,
lagahöfundur og upptökustjóri, er
að leggja lokahönd á lagið sem
verður framlag Íslands til
söngvakeppni evrópskra sjón-
varpsstöðva í ár. Selma Björnsdótt-
ir mun flytja lagið en það er trega-
blandið ástarlag og sungið á ensku.
Heiti lagsins hefur ekki enn verið
gefið upp. 

„Ég og Vignir Snær úr Írafári
fórum upp í sveit með kassagítara
og kassettutæki og hömruðum okk-
ur saman. Lagið er byggt á hug-

mynd Vignis sem við unnum síðan
út frá,“ útskýrir Þorvaldur Bjarni
um tilurð lagsins.

Þorvaldur Bjarni segir að lagið
sé allt öðruvísi en All Out of Luck
sem Selma söng í Ísrael árið 1999,
þegar hún náði öðru sæti í Eurov-
ision-keppninni. Hann lýsir nýja
laginu sem melonkolísku eða trega-
blöndnu stuðlagi. „Þetta er allt
öðruvísi lag en All Out of Luck. Það
er öðruvísi melódía og ekki eins
bjart – það kemur tregi á móti
stuði.“

Þorvaldur Bjarni vill ekki meina
að klassíska Eurovision-hækkun
verði að finna í nýja laginu. „Það er
eiginlega plathækkun í laginu. Það
kemur spilakafli í miðju lagi og
hann hækkar tóntegund lagsins. En
það verður ekki svona kórus sem
hækkar í lokin eins og oft áður.“

Lagið verður sungið á ensku en
textann við það vann Selma í sam-
starfi við Lindu Thompson, þekkt-
an bandarískan texta- og lagahöf-
und sem hefur meðal annars samið
lög fyrir heimsfræga flytjendur á

borð við Celine Dion og Toni
Braxton. „Textinn er með þessum
trega sem er í laginu og fjallar um
endurgoldna eða óendurgoldna
ást,“ segir Þorvaldur Bjarni sem er
á leið til London til að fullvinna lag-
ið með upptökustjóranum Ash
Howes.

Sjálft lagið verður frumflutt í
þættinum Laugardagskvöld með
Gísla Marteini 19. mars en sjálf
Eurovision-keppnin fer fram í
Kíev, höfuðborg Úkraínu, 19. maí. 

kristjan@frettabladid.is

ÞORVALDUR BJARNI ÞORVALDSSON Hann er að leggja lokahönd á Eurovision-lagið sem Selma Björnsdóttir mun syngja í Kíev í maí.

Eurovision: Þorvaldur Bjarni að leggja lokahönd á framlag Íslands í söngvakeppni evrópska sjónvarpsstöðva

Tregablandið stuðlag

Má ekki gera svona

Ég á þriggja ára strák
sem er mjög áhugasam-
ur um þennan þátt.
Hann situr og horfir á
þáttinn en hann hlær
ekki heldur er þungt
hugsi yfir þessu öllu
saman. Sérstakan áhuga
hafði hann á tómatsósu-
baðinu og sagði svo:
„Það má ekki gera
svona.“ Það er eiginlega
það sem ég hef að segja

um þennan þátt en mér þykja þetta skemmtilegir
fýrar.

Egill Helgason

Ekki síðri núna

Já, mér finnst þeir alveg
drepfyndnir og á hverju
kvöldi samgleðst ég son-
um mínum tveimur sem
eru á áttunda ári. Þeir eru
algerlega númer eitt á
dagskránni hjá þeim. Mér
finnst þeir alveg geggjaðir
og alls ekki síðri eftir að
þeir skiptu um stöð. Auð-
vitað velti ég því stund-
um fyrir mér hvort þeir
séu góð fyrirmynd, en

þeir taka það nú alltaf fram að fólk eigi ekki að vera
að leika uppátæki þeirra eftir. 

Bryndís Hlöðversdóttir, þingkona Samfylkingarinnar.

Frábærir strákar

Ég hef bara aldrei verið
áskrifandi að Stöð tvö en
mér finnst þetta frábærir
strákar og ég hef fulla trú
á þeim. Ég fylgdist alltaf
með þeim á Popptíví og
get ekki ímyndað mér
annað en að það sem
þeir eru að gera núna sé
líka gott. Ég held að flest
sem þeir taki sér fyrir
hendur hljóti að
skemmta landanum. 

Bryndís Loftsdóttir, vörustjóri íslenskra
bóka hjá Pennanum.

| 3 SPURÐIR |
Eru Strákarnir á Stöð 2 að gera sig?

...fær herra Ólafur Ragnar
Grímsson fyrir að beita sér í
þágu rússnesku rétttrúnaðar-
kirkjunnar.

HRÓSIÐ

FJÖLMIÐLAMAÐURINN SIGURÐUR
G. VALGEIRSSON Tekur við sæti Krist-
jáns Kristjánssonar sem jafnan hefur ver-
ið óvægnasti spyrjandi Kastljóssins.
Sigurður segir grimmd sína í spurning-
um verða að koma í ljós.

Að temja sér ákveðna kurteisi

Lárétt:1koss,5oft,6ka,7tt,8kal,9
lend,10ná,12ani,13glæ,15am,16
umla,18trúr.
Lóðrétt:1kotungur, 2oft,3st,4valdi-
mar, 6kanna,8kea,11álm,14ælt,17
ar.
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Hva› langar flig a› gera

www.spar.is

flegar flú hættir a› vinna?

fiví fyrr sem flú hugar a› framtí›inni fleim mun meiri eru

möguleikarnir á a› láta framtí›ardraumana rætast. Lífsval,

lífeyrissparna›ur Sparisjó›sins er traust lei› fyrir flig til a›

ná fjárhagslegu öryggi á efri árum. fijónustufulltrúar

Sparisjó›sins hjálpa flér vi› a› velja hentuga ávöxtunarlei›.

Láttu draumana rætast me› Lífsvali

Engin upphafsflóknun

Gó› ávöxtun

Sparna›ur greiddur vi› örorku

Sveigjanleg starfslok

Sömu lífsgæ›i á efri árum

Sparna›urinn erfist

Helstu kostir Lífsvals

Mjúkir skuggar
Það var fyrir tæpum tuttugu og

fimm árum að ég sat heima hjá
mér í Skarðshlíðinni á Akureyri. Ný-
orðinn pabbi í þriðja og síðasta sinn.
Brunaliðið lék í útvarpinu. Svo tók
þulurinn við og sagði að næst yrði
leikið lag af nýrri plötu óþekkts
manns, Bubba Morthens, en hann
kannaðist ég við, höfðum átt heima í
nágrenni hvor við annan og auk þess
var hann bekkjarfélagi Egils bróður.
Báðir gáfust þeir upp á námi áður
en skyldunámið var á enda, úr báð-
um rættist vel. Lagið var Ísbjarnar-
blús, en platan hét sama nafni.

ÞAÐ VAR SLEGIÐ í og um leið og
ég heyrði: „Við vélina hefur hún
staðið síðan í gær,“ breyttist ekki
bara ég. Líf mitt tók breytingum.
Fann fyrir einhverskonar frelsi sem
ég ekki þekkti áður. Kann ekki að
lýsa tilfinningunni. Hún var góð. Ég
spratt á fætur, ók á ólöglegum hraða
inn í bæ og keypti Ísbjarnarblúsinn.
Og spila hann enn. Einsog allar hin-
ar plöturnar. Nánast daglega spila
ég Bubba og fæ aldrei nóg.

UPPI Á VERBÚÐ blómstrar
menningin, komið og þið munið sjá,
slagsmál, ríðingar, fyllerí, segir á
fyrstu plötunni. Þetta þekkti ég,
hafði búið á verbúð og séð allt þetta
sem Bubbi söng um. Reyndar meira,
því maður var sviptur lífi einn vet-
urinn, konum var nauðgað og á ver-
búðum voru sýnishorn af mörgu af
því versta sem býr í mannskepn-
unni. Bubbi gat og getur sagt í fáum
orðum það sem ég og aðrir ná ekki
að gera, hvað sem við reynum.

Á EINNI ÆVI eru mörg líf sagði
Tolli bróðir Bubba svo skemmtilega
fyrir ekki löngu. Það er nefnilega það
fallega við þetta allt saman. Ég bý
ekki lengur á verbúð, maðurinn í
næsta herbergi er ekki skorinn til
ólífis, takmarkið er ekki lengur að
vinna nógu mikið og detta íða. Það eru
ekki lengur brotin loforð og Rosinn er
bundinn við bryggju, vonandi um
ókomna framtíð. Önnur gildi og betri
hafa tekið við. Við sækjumst öll eftir
öðru en við gerðum, það er annað líf á
sömu ævi. „Það er sumar og sólin er
gjafmild – situr hlæjandi í gulum kjól
- ilmandi blóðberg svæfir hugann – ég
bíð þín upp á grænum hól,“ orti Bubbi
nýlega og hélt áfram. „Frá trjánum
skríða mjúkir skuggar – skynja þeir
líka þessi skil – að lífið er aðeins dag-
urinn í dag og dagurinn á morgun
ekki til.“ Það er blessun að Bubbi
Morthens hafi tryggingu fyrir að geta
lifað fínu lífi af frábæru starfi og
gera meira og meira. Ég bíð. ■

BAKÞANKAR
SIGURJÓNS M. 
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