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LOKAUMFERÐIN Deildarkeppninni í
körfubolta karla lýkur með sex leikjum í
kvöld. KR-ingar, Grindvíkingar og Haukar
berjast um tvö síðustu lausu sætin í átta liða
úrslitum. Grindvíkingar fá KR-inga í heim-
sókn en Haukar sækja Njarðvíkinga heim.

VEÐRIÐ Í DAG

3. mars 2005 – 60. tölublað – 5. árgangur

SKAÐLEG SAMKEPPNI Ofnotkun á
strimlum í blóðsykurmæla kostaði ríkið að
minnsta kosti 50 milljónir á síðasta ári. Fólk
fékk gefins mæla og strimla en Trygginga-
stofnun þurfti að borga brúsann. Sjá síðu 2

HLÍTI EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 
Í frumvörpum um breytingu á samkeppnis-
lögum er ákvæði sem segir að íslenskir
dómstólar verði að hlíta niðurstöðum Eftir-
litsstofnunar EFTA í samkeppnismálum.
Iðnaðarráðherra segir þetta ekki brjóta
gegn stjórnarskrá. Sjá síðu 4

FÆRRI Á NEYÐARMÓTTÖKU Færri
komu á neyðarmóttöku Landspítalans í
Fossvogi í fyrra en árin tvö þar á undan.
Umsjónarmaður móttökunnar segir starfs-
fólkið hafa merkt um tíma að tilvikum hafi
fjölgað þar sem stúlkum var hópnauðgað
utandyra. Sjá síðu 6
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BJARTVIÐRI AUSTAN TIL Skýjað
með köflum vestan til og þurrt að kalla.
Fremur stífur vindur um allt land einkum
þó norðaustan og austan til. Lægir
síðdegis. Sjá síðu 4

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

71%

49%

Dagblaðalestur
 á fimmtudögum*

*Landið allt skv. fjölmiðlakönnun Gallups, nóv. 2004.

SELMA BJÖRNSDÓTTIR
Selma hefur í nógu að snúast um þessar

mundir í undirbúningi Eurovision-keppninnar.

Eurovision:

Lagið tilbúið
TÓNLIST Lagið sem Selma Björns-
dóttir mun syngja fyrir hönd Ís-
lendinga í Eurovision-keppninni
í ár nefnist If I Had Your Love. 

„Ég er mjög ánægð með þetta
lag,“ segir Selma, sem var að
ljúka við að syngja bakraddirnar
í gær. „Ég er mjög spennt fyrir
þessu. Það er búið að vera mikið
að gera enda er undirbúningur-
inn fyrir svona keppni mikill. En
það eru skemmtilegir tímar fram
undan,“ segir hún. Myndband við
lagið verður frumflutt í þætti
Gísla Marteins laugardaginn 19.
mars. Sjá síðu 38 

Klórframleiðslan
flutt til Akureyrar
Mjöll Frigg hefur aukið klórframleiðslu sína á Akureyri eftir að fyrirtækinu

var neitað um starfsleyfi í Kópavogi. Kæmi gasleki upp þyrfti við verstu 
aðstæður að rýma byggð frá Sjafnarlóðinni suður fyrir Glerártorg. 

IÐNAÐUR Fyrirtækið Mjöll Frigg
jók klórframleiðsluna á Akur-
eyri eftir að starfsleyfi fékkst
ekki í Kópavogi. Fyrirtækið hef-
ur starfsleyfi í iðnaðarhverfi á
Sjafnarlóðinni skammt frá
íbúðahverfi.

Slökkviliðsstjórinn á Akur-
eyri, Erling Þór Júlínusson, seg-
ist hafa meiri áhyggjur af flutn-
ingi tólf tonna klórgasbirgða í
gámum landleiðina milli höfuð-
borgarinnar og Akureyrar en af
framleiðslu klórsins í verk-
smiðjunni. Í húsinu hafi verið
efnavinnsla árum saman. Starfs-
leyfið verður endurskoðað síðar
í mánuðinum.

„Í verksmiðjunni er um það
mikið magn klórgass að ræða að
við verðum að meta aðstæður og
skoða hvert líklegt lágmarks-
tjón gæti orðið af starfseminni
og hvert hámarkstjón gæti orð-
ið,“ segir Erling. Komi upp gasl-
eki og vindur sé kyrrstæður
þurfi að rýma 300 metra radíus
en á því svæði séu um 200 íbúar.
Við verstu aðstæður gæti þurft
að rýma svæði inn að ráðhúsi
bæjarins og suður fyrir Glerár-
torg.

Erling segir slökkviliðið eiga
von á búnaði til að bregðast við
komi upp klórgasleki eða annar
efnaleki á svæðinu. Á slíkum

búnaði hafi verið þörf og tengist
ekki komu verksmiðjunnar.

Kristján Þór Júlíusson,
bæjarstjóri Akureyrar, segir að
standist fyrirtækið kröfur heil-
brigðiseftirlitsins sem og lög og
reglugerðir varðandi starfsem-
ina hafi hann ekkert undan því
að klaga. Erling tekur undir þau
orð Kristjáns.

Mikil umfjöllun varð um klór-
framleiðslu Mjallar Friggjar í
Kópavogi vegna ótta íbúanna við
umhverfisslys.

Eigandi Mjallar Friggjar
vildi ekki tjá sig um þetta þegar
leitað var til hans í gær.

- gag

SJÓSLYS Þingmenn úr nær öllum
flokkum sem eiga sæti á fær-
eyska lögþinginu hafa krafist
þess að opinber og óháð nefnd
rannsaki hvað fór úrskeiðis þeg-
ar flutningaskipið Jökulfell sökk
út af Færeyjum 7. febrúar síðast-
liðinn. Fjórir eistneskir sjómenn
fórust með skipinu. 

Fram kom í Útvarp Føroya í
gær að rúmir tveir klukkutímar

liðu frá því að neyðarkall barst
frá skipverjum þangað til að
björgunarþyrla var send á vett-
vang. Bjørn Kalsø, ráðherra í
færeysku landsstjórninni, sagði
við umræður á lögþinginu að
Færeyska sjóbjörgunarsveitin
hefði talið rétt að bíða þar sem
fyrstu upplýsingar um slysið
voru óljósar.

„Ef eitthvað hefur misfarist

þá fögnum við því að það verði
rannsakað og vonum að lærdóm-
ur verði dreginn af því, ekki að-
eins út af þessu slysi heldur allra
vegna, alltaf,“ segir Knútur G.
Hauksson, forstjóri Samskipa,
sem var með Jökulfellið á leigu.
Hann býst síður við að fyrirtæk-
ið bregðist sérstaklega við þess-
um tíðindum.

- shg

YFIR ATLASFJÖLLUM NORÐUR-AFRÍKU Tilraunaflugvél Fossets, GlobalFlyer, nær allt að 650 km hraða en hún flýgur í nær 50.000
feta hæð. Fossett reynir að slá mörg met í einu, þar á meðal lengsta viðstöðulausa flug þotu. Gildandi met er 19.308 km en það var
sett á B-52 sprengjuþotu árið 1962.

Frækið hnattflug:

Fossett 
í vanda

KANSAS, AP Auðkýfingurinn Steve
Fossett hélt áfram leið sinni um-
hverfis jörðina í tilraun sinni til að
verða fyrsti maðurinn sem flýgur
hnattflug einsamall, viðstöðulaust
og án millilendingar eða elds-
neytisáfyllingar. 

Í gærkvöld lenti Fossett í mikl-
um vandræðum þar sem elds-
neytisbirgðir vélarinnar virtust
mun minni en hann hélt. Hann hélt
þó ótrauður áfram.

Flugferðin hófst í Kansas á
mánudagskvöld og lýkur 37 þúsund
kílómetra löngu flugferðalaginu
um miðjan dag í dag gangi að allt
óskum.

Richard Branson fjármagnar
mettilraunina. ■

DAGURINN Í DAG

Tveir tímar liðu frá neyðarkalli Jökulfellsins þar til björgunarþyrla fór í loftið: 

Opinberrar rannsóknar krafist
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Stuðningur við íraskar öryggissveitir:

Ísland flytur vopn fyrir NATO
STJÓRNMÁL Ríkisstjórnin hefur
boðist til að flytja 500 tonn af
vopnum og skotfærum til Íraks á
vegum NATO. Davíð Oddsson ut-
anríkisráðherra upplýsti þetta á
Alþingi í gær við umræður utan
dagskrár um stuðning Íslands við
þjálfun íraskra öryggissveita. 

Vopnin eru frá slóvenskum yf-
irvöldum og eiga nýtast íröskum
öryggissveitum. Kostnaður við
flutningana verður um 40 milljón-
ir króna. Við þetta bætast 12 millj-
ónir sem Íslendingar hafa lagt í
sjóð NATO til að greiða fyrir ferð-
ir og uppihald íraskra öryggis-
sveita sem sækja þjálfun erlend-
is.

Ráðherra lagði áherslu á að
stærstur hluti aðstoðar Íslendinga
við Íraka renni til mannúðarmála,
um 300 milljónir króna. Hins veg-
ar sagði hann ljóst að enga slíka
aðstoð væri unnt að veita ef ör-
yggismál landsins væru ekki í
lagi.

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður Vinstri grænna, var máls-
hefjandi í umræðunni. Fann hann
vopnaflutningunum flest til for-
áttu sem hann setti í samhengi við
flutning skriðdreka til Afganist-
ans á sínum tíma. „Mikið hlýtur
þjóðinni að líða betur að vita af
þessu framlagi sínu,“ klykkti
hann út með. - shg

Ekið á konu á leið yfir Snorrabraut:

Eldri kona lést í umferðarslysi
BANASLYS Eldri kona lést þegar
ekið var á hana á Snorrabraut
fyrir utan Austurbæ laust fyrir
klukkan tíu í gærmorgun. 

Ekið var á konuna þar sem hún
var á leið yfir götuna og er talið að
hún hafi látist nær samstundis.
Málið er í rannsókn hjá lögreglu.
Ekki var ljóst hvort ökumaður bif-
reiðarinnar ók yfir löglegum há-
markshraða en ökuhraði á Snorra-
braut er jafnan mikill.

Stálgrindverk er á umferðar-
eyju á Snorrabrautinni og var
hugmyndin með því upphaflega
að koma í veg fyrir umferð gang-
andi vegfarenda. Þar sem ýmsir
létu sér ekki segjast og stukku
yfir grindverkið voru sett tvö hlið
til að koma í veg fyrir það. Konan
sem lést var á leið yfir götuna á
þeim slóðum þar sem gat er á
hliðinu þegar keyrt var á hana. 

- aöe

Fimmtíu milljónum
króna eytt í óþarfa

Ofnotkun á strimlum í blóðsykurmæla kostaði ríkið að minnsta kosti 50 milljónir á
síðasta ári, að sögn framkvæmdastjóra Tryggingastofnunar. Hörð samkeppni í sölu

leiddi til þess að fólk fékk gefins mæla og strimla en TR þurfti að borga brúsann.
HEILBRIGÐISMÁL Ofnotkun á striml-
um sem notaðir eru í blóðsykur-
mæla kostaði ríkið að minnsta
kosti 50 milljónir króna á síðasta
ári. Heilbrigðis- og trygginga-
málaráðuneytið hefur brugðist
við þessu með því að breyta reglu-
gerð um hjálpartæki. Breyting-
arnar kveða meðal annars á um að
sé fólk staðið að því að nota
einnota hjálpartæki meira en
sjúkdómurinn sem það er með
gefur tilefni til sé hægt að svipta
viðkomandi endurgreiðsluskír-
teini frá Tryggingastofnun. Sé það
gert þarf viðkomandi að sækja

um í hvert ein-
asta skipti til
TR.

Þetta segir
Kristján Guð-
jónsson, fram-
kvæmdastjóri
hjá Trygginga-
stofnun ríkis-
ins.

„Kostnaður
vegna sykur-
sýkisbúnaðar
jókst mjög á
síðasta ári
vegna sam-

keppni sem greinilega var á þeim
markaði,“ sagði hann. „Vegna
þess var reglugerð breytt 1. des-
ember. Eftir það var farið að há-
marka fjölda þeirra sykursýkis-
strimla sem hluti af sjúklinga-
hópnum getur nýtt sér. Þá var
styrkur til kaupanna lækkaður
um 15 prósent. Magnið af striml-
unum sem fólk notar fer eftir því
hve sykursýkin er á háu stigi og

öðrum læknisfræðilegum atrið-
um.“

Blóðsykurmælar eru nauðsyn-
legir fyrir sykursjúka og eru blóð-
strimlarnir í þá niðurgreiddir af
ríkinu um 80-90 prósent. Settur er
blóðdropi á strimilinn, sem stung-
ið er í mælinn og blóðsykurmagn-
ið lesið af. Strimlarnir eru seldir í
50 stykkja pakkningum. Ef sjúk-
lingur fær sér mæli þarf hann að
nota strimla frá sama fyrirtæki.
Ákveðinn lífaldur er á þeim.

„Samkeppnin var orðin svo
mikil að söluaðilar voru farnir að
gefa sjúklingunum eftir sinn hlut
í mælum og strimlum,“ sagði
Kristján. „Sumir upplifðu það

eins og þetta væri allt ókeypis og
það varð til þess að auka enn á
kaupin, en Tryggingastofnun
þurfti alltaf að greiða sinn hlut.“

Gríðarleg aukning varð á út-
gjöldum Tryggingastofnunar á
milli ára 2003 og 2004 vegna nið-
urgreiðslu blóðstrimlanna. Að
sögn Kristjáns sýndi samanburð-
ur á tíu mánaða tímabili, frá janú-
ar-október, að liður sem heitir
sprautu- og rannsóknarbúnaður
innan hjálpartækja hækkaði um
60 prósent á milli ára, um 57 millj-
ónir. Aukningin var að langmestu
leyti vegna blóðsykurmæla og
strimla í þá.

jss@frettabladid.is

Evrópustefna:

Ályktunin
breytir engu

STJÓRNMÁL Ályktun Framsóknar-
flokksins um hugsanlegan und-
irbúning aðildarviðræðna við
Evrópusambandið breytir engu
um stefnu stjórnvalda og mark-
ar engin tímamót, að sögn
Davíðs Oddssonar utanríkisráð-
herra.

„Ég fæ ekki séð það, nei,“
svaraði Davíð spurningu frétta-
manns Útvarpsins í gær um
hvort ályktun flokksþings
Framsóknar markaði tímamót.
Hann sagði ekkert hafa breyst
„nema ég sé ekki læs“ í viðtali
við fréttastofu Útvarps.

- bþg

DÚÐAÐIR TVÍBURAR
Hafsteinn og Marlís Karlsbörn voru vel

dúðuð í barnavagni sínum í gær.

Febrúarveðrið:

Snjókoman
óvenju lítil

VEÐUR „Óvenju snjólétt var á land-
inu og sérstaklega um norðanvert
landið,“ segir Trausti Jónsson
veðurfræðingur um veður í febrú-
ar. Hann nefnir sem dæmi um
þetta að aðeins hafi orðið alhvítt á
Akureyri þrjá daga í mánuðinum
og snjódýpt mest mælst fimm
sentimetrar.

Meðalhitinn á Akureyri var 2,3
stigum yfir meðallagi og 1,1 stigi
yfir meðallagi í Reykjavík. Úr-
koma mældist 105 millimetrar í
Reykjavík, það er 46 prósentum
yfir meðallagi en á Akureyri var
úrkoma aðeins fjórðungur meðal-
talsúrkomu í febrúar og hefur
ekki verið minni frá 1986.

- bþg

Ráðherra í klemmu:

Ríkisstjórnin
er völt í sessi

NOREGUR Stjórnarkreppa virðist í
aðsigi í Noregi eftir að Verka-
mannaflokkurinn og Sósíalista-
flokkurinn skýrðu frá því að þeir
undirbyggju vantrauststillögu á
Kristin Krohn Devold varnar-
málaráðherra. Krohn Devold hef-
ur verið gagnrýnd vegna þess að
varnarmálaráðuneytið hefur ítr-
ekað farið fram úr fjárlögum. 

Aftenposten segir frá því að
talsmenn Framfara- og Mið-
flokksins muni ekki verja ráðher-
rann falli. Þar sem hinir ráðherr-
arnir í ríkisstjórninni hafi lýst því
yfir að þeir muni segja af sér,
þurfi Krohn Devold að víkja,
virðist fátt geta bjargað norsku
stjórninni. ■

SPURNING DAGSINS
Sigurður, er hægribylting yfirvof-
andi í Frjálslynda flokknum?

„Ef það kallast hægribylting að færa
flokkinn aftur til sinnar stefnu þá er
svarið já.“ 

Sigurður Ingi Jónsson sagði sig úr Frjálslynda flokkn-
um á sínum tíma en er nú genginn aftur í hann.
Hægrivindar virðast nefnilega ætla að að blása á
landsþingi flokksins um helgina.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
HUNDUR DRUKKNAÐI Hundur
drukknaði þegar mannlaus bíll
sem hann var í rann niður í fjöru
og út í sjó á Eskifirði í gærmorg-
un. Bíllinn náðist fljótlega upp en
þá var hundurinn dauður. Lög-
regla segir að bíllinn sé að líkind-
um ónýtur eftir volkið.

FÍKNIEFNI Í FIRÐINUM Lögreglan
í Hafnarfirði hafði afskipti af
fimm piltum sem reyndust hafa
lítilræði af fíkniefnum í sínum
fórum. Voru þeir yfirheyrðir en
látnir lausir eftir það og telst
málið upplýst.

KRISTJÁN 
GUÐJÓNSSON

Framkvæmdastjóri
Tryggingastofnunar.

BLÓÐSYKURMÆLAR
Breytingar á reglugerð voru gerðar í samráði við Félag sykursjúkra eftir að fyrirtæki fóru

að gefa fólki blóðsykurmæla, selja því strimla í þá og rukka síðan Tryggingastofnun
fyrir nær allan pakkann.

VETTVANGUR SLYSSINS
Stálgrindverk er á umferðareyju á Snorrabrautinni og á að koma í veg fyrir umferð gang-
andi vegfarenda. Sökum þess hve margir stukku yfir grindverkið voru sett tvenn hlið á

það gegnt Austurbæ, án þess þó að gangbraut sé yfir götuna. Ekki þykir ólíklegt að konan
sem lést í umferðarslysinu í gær hafi ætlað sér þar yfir.
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UMFERÐARSLYS Í KJARNASKÓGI
Tveir bílar lentu í árekstri í gær-
kvöld við þjónustumiðstöðina í
Kjarnaskógi í Eyjafirði. Farþegi í
öðrum bílnum fékk skrámur á
höfði. Ökumaður hins bílsins úln-
liðsbrotnaði.

NET Í SKRÚFU Rækjubáturinn
Húsey frá Húsavík fékk net í
skrúfuna í gærkvöld út af Mánár-
eyjum. Systurskipið Aldey hélt á
vettvang til aðstoðar. Veður var
slæmt þegar atvikið varð.

BÍLVELTA Á MELRAKKASLÉTTU
Bíll valt á Melrakkasléttu síðdeg-
is í gær. Ökumaðurinn lemstrað-
ist lítillega en kom sér af sjálfs-
dáðum á hótelið á Raufarhöfn og
lét lögreglu vita. Bíllinn er ónýt-
ur.

ELDUR VIÐ MÝVATN Kveikt var í
bílhræi í Reykjahlíðarþorpi við
Mývatn í gær. Þar voru tveir
pörupiltar á ferð en þeir voru að
leika sér með eldspýtur. Slökkt
var í hræinu með slökkvitæki. 

DAVÍÐ ODDSSON
Vopnaflutningarnir kosta um 40 milljónir

króna.
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Tískudagar

Veitingastaðir  og Kringlubíó 
eru með opið lengur á kvöldin.

www.kringlan.is  upplýsingasími 588 7788  skrifstofusími 568 9200

Verslanir
Ævintýraland

Mán. til mið.
10.00 til 18.30
14.00 til 18.30

Fimmtudagur
10.00 til 21.00
14.00 til 19.00

Föstudagur
10.00 til 19.00
14.00 til 19.00

Laugardagur
10.00 til 18.00
11.00 til 18.00

Sunnudagur
13.00 til 17.00
13.00 til 17.00
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Dagskrá
 
19.00 - Desmin og söngkonan Hildur Guðný Þórhallsdóttir með léttan og leikandi jazz.
19.30 - Fríða Rún frá Heilsuráðgjöf með leiðina að réttu formi.
20.00 - Ragnheiður Guðfinna og stelpurnar frá sjálfsstyrking.is ræða sjálfsmat kvenna.
20.15 - Desmin og söngkonan Hildur Guðný Þórhallsdóttir: Sviflétt  jazzsveifla.
20.45 - Helga Braga kennir listina að daðra!    
 
• Ráðgjafar Clarins verða á staðnum og gefa góð ráð.   
    - Allar konur fá glaðning frá Clarins.

• Lifandi jazztónlist í göngugötu.

• Tilboð á veitingastöðum.

Stelpukvöld í kvöld!

Opið til 21í kvöld

3. - 13. mars
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Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

60,82 61,12

116,10 116,66

79,68 80,12

10,70 10,77

9,70 9,76

8,78 8,84

0,58  0,58

92,58 93,14

GENGI GJALDMIÐLA 2.3.2005
GENGIÐ

Heimild: Seðlabanki Íslands

SALA

109,55 -0,32%
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Samtök atvinnulífsins:

Almenn ánægja með frumvarpið
ÞINGMÁL „Við erum almennt
ánægðir með þessa stjórnvalds-
breytingu og teljum að hún verði
til góðs,“ segir Ari Edwald, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins, um frumvarp Valgerðar
Sverrisdóttur, iðnaðar- og við-
skiptaráðherra, um sameiningu
Samkeppnisráðs og Samkeppni-
stofnunar í Samkeppniseftirlitið
og stofnun Neytendastofu.

Samtökin voru umsagnaraðil-
ar þegar frumvarpið var í skoð-
un og segir Ari að einu stórvægi-
legu athugasemdirnar sem gerð-
ar hafi verið þá hafi viðkomið
heimild þessarar nýju stofnunar
að brjóta upp þau fyrirtæki sem
brutu samkeppnislög. „Að okkar

mati var sú heimild of loðin og
óskýr og ekki bundin við brot á
lögum og ekki virtist vera um
neina frestun á þeirri fram-
kvæmd að ræða þó slík mál færu
fyrir dómstóla.“

Annað sem Samtök atvinnu-
lífsins gerðu athugasemd við var
að ekki væri tekið sérstakt tillit
til lítilla fyrirtækja en samtökin
meta það svo að rýmri heimildir
eigi að gilda um þau gagnvart
samkeppnislögum en um stærri
fyrirtæki. „Það er eingöngu í því
skyni að gefa litlu fyrirtækjun-
um góða möguleika á að vaxa
með því að hafa samstarf sín á
milli enda er slíkt algengt.“

- aöe

Íslenskir dómstólar 
hlíti úrskurðum EFTA
Í frumvörpum um breytingu á samkeppnislögum er ákvæði sem segir að íslenskir dómstólar verði að
hlíta niðurstöðum Eftirlitsstofnunar EFTA í samkeppnismálum er varða Evrópska efnahagssvæðið.

Iðnaðarráðherra segir það ekki brot á því ákvæði í stjórnarskrá er varði sjálfstæði dómstólanna.
ALÞINGI Þrjú frumvörp um breyt-
ingu á samkeppnislögum voru lögð
fram á Alþingi í gær og mun Val-
gerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og
viðskiptaráðherra, mæla fyrir
þeim á þriðjudag. 

Þetta er helmingurinn af þeim
frumvörpum sem lögð verða fyrir
Alþingi í kjölfar vinnu nefndar um
íslenskt viðskiptaumhverfi. Hin
frumvörpin eru breytingar á hluta-
félagalögum og einkahlutafélaga-
lögum og eru enn í vinnslu. 

Meðal þeirra tilskipana sem te-
knar hafa verið upp í lögunum er
ákvæði sem segir að samkeppnis-
yfirvöldum á Íslandi, eða íslensk-
um dómstólum, sé ekki heimilt að
taka ákvörðun sem gangi gegn
ákvörðun sem Eftirlitsstofnun
EFTA, ESA, hefur samþykkt.
„Þetta þýðir að íslenskur dómstóll
má ekki kveða upp úrskurð í sam-
keppnismáli sem er í andstöðu við
niðurstöðu við ESA ef það varðar
Evrópska efnahagssvæðið,“ segir
Valgerður. „Við höfum látið fara
fram mikla athugun á því hvort
þetta ákvæði brjóti í bága við
stjórnarskrána, en samkvæmt áliti
Davíðs Þórs Björgvinssonar gerir
ákvæðið það ekki,“ segir hún. 

„Róttækustu breytingarnar í
frumvarpinu varða skipulag sam-
keppnisyfirvalda. Sjálfstæði stofn-
unarinnar eykst þannig að forstjóri
hennar heyrir ekki beint undir ráð-
herra, eins og fyrirkomulagið er nú
með forstjóra Samkeppnisstofnun-
ar. Einnig verður skerpt á neyt-
endamálum,“ segir Valgerður.

Hún segir ekki síst síst mikil-
vægt að mjög auknu fjármagni
verði úthlutað til samkeppnis-
mála. Á þessu ári og næsta bætist
60 milljónir við þær 150 milljónir
sem nú er úthlutað til þessa mála-
flokks. „Þetta sýnir vilja stjórn-
valda til þess að auka svigrúm
samkeppnisyfirvalda til að standa
sig í þessu mjög mikilvæga starfi,
sem er að fylgjast með markaðn-
um,“ segir Valgerður.

Við smíði frumvarpanna kom
fram nokkur gagnrýni um ákvæði

í hinum nýju lögum sem gerir
samkeppnisyfirvöldum mögulegt
að hafa afskipti af skipulagi fyrir-
tækja þegar þau hafa brotið af sér
ítrekað. Valgerður segir gagnrýn-
ina á misskilningi byggða. „Sumir
hafa talið að hægt væri að taka
einhverjar handahófskenndar ák-
varðanir um það að fara að skipta
upp fyrirtæki, sem er alls ekki.
Það er ekki fyrr en allar aðrar
leiðir hafa í raun þrotið að til slíks
yrði gripið. Mjög strangar reglur
gilda um markaðsráðandi fyrir-

tæki. Þau mega ekki misnota
markaðsráðandi stöðu en ef þau
gera það ítrekað er þessi mögu-
leiki fyrir hendi í lögum,“ segir
Valgerður.

Hún bendir jafnframt á að
ákvæðið sé í samræmi við það sem
er innan Evrópusambandsins, í
Noregi og hjá mörgum Evrópurík-
jum. „Hins vegar bar okkur ekki
skylda til að setja þetta ákvæði inn
í íslensk lög en töldum rétt að gera
það,“ segir hún.

sda@frettabladid.is

Steingrímur J. Sigfússon:

Tek þessu
með fyrirvara
ALÞINGI „Ég áskil mér rétt til að taka
þessu frumvarpi með fyrirvara og
er ekki sannfærður um að þetta sé
rétta leiðin,“ segir Steingrímur J.
Sigfússon, formaður Vinstri
grænna, um frumvarp iðnaðar- og
viðskiptaráðherra um samkeppnis-
lög.

Steingrímur segist eiga eftir að
kynna sér frumvarpið í heild en vill
fara varlega. „Ég hef miklar efa-
semdir um að frumvarp þetta nái
því fram sem ætlunin er og hver
veit nema þessi leið veiki ekki bein-
línis Samkeppnisstofnun. Ég hefði
frekar viljað sjá sjálfstæð neyt-
endasamtök efld til muna.“ - aöe

Frumvarp um 
samkeppnislög:

Helstu
breytingar

ALÞINGI Í stað Samkeppnisstofnun-
ar verða til stofnanirnar Sam-
keppniseftirlitið og úrskurðar-
nefnd samkeppnismála. Að auki
verður sett á fót Neytendastofa. Til
að efla megi eftirlit með samkeppn-
ishömlum á markaði var afráðið að
skilja að eftirlit með samkeppnis-
hömlum annars vegar og eftirlit
með óréttmætum viðskiptaháttum
og gagnsæi markaðarins hins veg-
ar, þannig að þessi verkefni verði
ekki unnin hjá sömu stofnun eins og
gert hefur verið hérlendis, að því er
fram kemur í athugasemdum með
frumvarpinu.

Lagt er til að Samkeppniseftir-
litið fái skýrar lagaheimildir til
þess að krefjast þess að fyrirtæki
sem brotið hafa gegn ákvæðum
samkeppnislaga breyti skipulagi
sínu.

Neytendastofa
Ný stofnun, Neytendastofa, verður
sett á fót til að taka við þeim hluta
verkefna Samkeppnisstofnunar
sem snýr að eftirliti með óréttmæt-
um viðskiptaháttum og gagnsæi
markaðarins og þeim verkefnum
sem nú eru unnin hjá Löggildingar-
stofu. Gert er ráð fyrir að Sam-
keppnisstofnun og Löggildingar-
stofa verði lagðar niður. 

Neytendastofa mun hafa það að
markmiði að efla starf að neytenda-
málum og þar með auka neytenda-
vernd. Þau verkefni sem koma til
með að heyra undir hina nýju stofn-
un snerta öll hagsmuni neytenda
með einum eða öðrum hætti. 

Talsmaður neytenda
Lagt er til að stofnað verði embætti
talsmanns neytenda. Hlutverk hans
yrði að taka við erindum frá neyt-
endum, gefa út álitsgerðir og hafa
frumkvæði að úrbótum, nánar tilt-
ekið vera talsmaður neytenda.

Jafnframt verður starfrækt úr-
skurðarnefnd neytendamála. - sda

VIÐSKIPTARÁÐHERRA LAGÐI FRAM FRUMVÖRP UM BREYTINGU Á SAMKEPPNISLÖGUM Í GÆR
Við smíði frumvarpanna kom fram nokkur gagnrýni um ákvæði í hinum nýju lögum sem gerir samkeppnisyfirvöldum mögulegt að hafa

afskipti af skipulagi fyrirtækja þegar þau hafa brotið af sér ítrekað. Valgerður Sverrisdóttir segir gagnrýnina á misskilningi byggða.
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ARI EDWALD
Segir nýtt frumvarp iðnaðarráðherra af

hinu góða og til þess fallið að skerpa línur
á samkeppnismarkaði í framtíðinni.



í Smáralind
Kaup
3.- 6. mars

ÁHLAUPIKOMDU OG TAKTU fiÁTT Í
50% afsláttur í 15 mínútur á dag!

Mögnu› tilbo› á n‡jum vörum
HEFST Í DAG!

Nánari uppl‡singar um tímsetningu Áhlaupa í Kauphlaupsbla›inu
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Verðlagseftirlit ASÍ:

Áhrif verðstríðsins koma ekki strax í ljós
VERÐLAGSMÁL Hlutfall matvöru í
neysluútgjöldum heimilanna
hefur farið hríðlækkandi síðustu
áratugina.

Árið 1940 mældist það 43 pró-
sent, 29 prósent árið 1968, árið
1995 mældist það 17 prósent og
fyrir þremur árum tæp 16 prós-
ent. Hlutfallið hefur trúlega
lækkað enn frekar núna þó ekki
séu til neinar tölur sem sýna
það.

„Framleiðslukostnaður hefur
lækkað gífurlega. Eins hefur
samþjöppun á eignarhaldi verið
gífurleg og flutningskostnaður
hefur lækkað þannig að það eru
margir þættir sem skýra lækk-

unina á hlutfalli matvöru í
neyslu heimilanna,“ segir Henný
Hinz hjá Verðlagseftirliti ASÍ. 

„Vonandi skilar verðstríðið
núna lægra matvöruverði til
neytandans,“ segir hún og telur
fyrst koma almennilega í ljós
eftir nokkrar vikur eða mánuði.

Íslendingar og Norðmenn
voru með annað hæsta matvöru-
verð á Evrópska efnahagssvæð-
inu árið 2003, um 47 prósentum
hærra en meðaltalið fyrir

stækkun Evrópusambandsins til
austurs. Aðeins Svisslendingar
voru með hærra matvöruverð.
Danir komu næstir með 30 prós-
entum hærra verð. - ghs

DÓMSMÁL Fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri Japís neitaði í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur í gær að
hafa átt þátt í ríflega 22 milljóna
fjárdrætti í rekstri fyrirtækisins. 

Framkvæmdastjórinn segist
hvorki hafa komið að bókhaldi né
daglegum fjármálum Japís þegar
hann vann þar. Hann er ákærður
ásamt Kristjáni Ra. Kristjáns-
syni, sem dæmdur var í tveggja
ára fangelsi í héraðsdómi í fjár-
dráttarmáli Landssímans.

Félagi Kristjáns, Árni Þór Vig-
fússon, sem hlaut sams konar dóm
í Landssímamálinu, neitaði aðild að
fjórtán milljóna fjárdrætti í rekstri
Kaffi Le og Ísafoldarhússins fyrir
dómi í gær. Sá hluti ákærunnar er á
hendur þeim fjórum sem komu að
Landssímamálinu.

Fyrri hluti málsins var tekinn
fyrir í byrjun febrúar. Kristján
Ra. játaði þá að hafa ekki staðið
skil á 19 milljónum af rekstri Lífs-
stíls og Planet Reykjavík. Svein-

björn bróðir hans játaði sinn hlut í
sex milljóna fjárdrætti í Kaffi Le.
Heildarupphæð ákærunnar nem-
ur 47,5 milljónum.

Málið verður tekið fyrir í maí
að loknu Landssímamálinu fyrir
Hæstarétti.

- gag

Færri sækja hjálp
vegna nauðgana

Færri komu á neyðarmóttöku Landspítalans í Fossvogi í fyrra en árin tvö þar
á undan. Umsjónarmaður móttökunnar segir starfsfólkið hafa merkt að hóp-

nauðgunum utandyra hafi fjölgað á tímabili.
NAUÐGANIR Alls komu 104 á neyðar-
móttöku Landspítala – háskóla-
sjúkrahúss og leituðu aðstoðar
vegna nauðgunar á síðasta ári. Þar
af voru tveir karlmenn. 

Eyrún Björg Jónsdóttir, umsjón-
arhjúkrunarfræðingur Neyðarmót-
tökunnar, segir komur færri en
árin tvö á undan, þegar þær hafi
verið 119 hvort ár. Alls hafi 1.155
sótt til móttökunnar frá opnun
hennar árið 1993 til síðustu ára-
móta. Yngsta fórnarlambið var 12
ára og það elsta 78 ára.

Eyrún segir erfitt að geta til um
ástæðu fækkunarinnar en hugsan-
lega megi rekja hana til umræðu um
skipulagsbreytingu, uppsagnir
starfsfólks og flutning deildarinnar
sem til stóð í fyrra en ekkert varð af.

„Við vitum ekki hvort öll þessi
umræða við neyðarmóttökuna hef-
ur orðið til þess að fólk hafi haldið
að búið væri að leggja hana af á
tímabili,“ segir Eyrún og bendir á
að svo geti verið því neyðarmóttak-
an sé ekki mikið kynnt. 

Eyrún segir starfsfólk neyðar-
móttökunnar hafa merkt að fleiri
stúlkum en áður hafi verið nauðgað
utandyra. Slíkt hafi þær séð áður en
ekki í eins miklum mæli. Gerendur
hafi jafnvel verið fleiri en tveir eða

þrír. Stúlkur um fjórtán ára aldur
hafi verið meðal fórnarlamba. 

„Það er jafnvel við aðstæður
sem manneskjur eiga alls ekki von
á að ráðist sé á þær,“ segir Eyrún:
„Okkur finnst óhugnanlegt að
hugsa til þess að svona strákar,
sem eru saman í hópi, dragi stúlku
afsíðis, nauðgi og fari illa með. Þeir
virðast ekki þola að vera hafnað
þegar stúlkan hefur sagt þeim að
láta sig vera og hún vilji ekki tala
við þá og ákveða þá að ráðast á

hana,“ segir Eyrún. Þróunin virðist
eins sé horft til nauðgana og ann-
arra líkamsárása. 

Eyrún segir starfsfólk deildar-
innar stundum verða vart við svip-
að mynstur nauðgana í sögum fórn-
arlamba. Það geti þó ekki vitað
hvort sami maðurinn sé á ferð.
Grunsemdir hafi stundum vaknað
en starfsfólkið geti aldrei staðfest
slíkt enda rannsóknir mála í hönd-
um lögreglunnar. 

gag@frettabladid.is

Hefur þú orðið var/vör við
verðstríð á matvælamarkaði?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hleypa japönsk yfirvöld Bobby
Fischer til Íslands?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

57,9%

42,1%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

AFTUR FYRIR DÓM
Fyrrverandi framkvæmdastjóri Japís og Árni Þór Vigfússon, sem sést hér á mynd ásamt
verjanda sínum Gesti Jónssyni, voru aftur fyrir dómi í gær og héldu fram sakleysi sínu.
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Fyrrverandi framkvæmdastjóri Japís heldur fram sakleysi sínu:

Kom ekki að bókhaldinu
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EYRÚN BJÖRG JÓNSDÓTTIR 
Umsjónarhjúkrunarfræðingur neyðarmóttökunnar bendir á að sólarhringsþjónusta sé fyrir
öll fórnarlömb kynferðisbrota, konur og karlmenn. Móttakan sé á slysa- og bráðamóttök-

unni í Fossvogi.

KOMUR Á NEYÐARMÓTTÖKUNA
104 árið 2004 
119 árið 2003
119 árið 2002 
136 árið 2001 

1.155 alls frá 1993 til ársloka 1994

HENNÝ HINZ
Hlutfall matvöru í útgjöldum heimilanna

hefur lækkað enda hefur framleiðslukostn-
aður og flutningskostnaður lækkað.
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HLUTFALL MATAR- 
OG DRYKKJARVÖRU

Í neysluútgjöldum heimilanna.

1939-1940 1968 1995 2002 

43%

29%

17% 15,9%



Mjög þurr húð þarf mjög öfluga daglega umhirðu.
Þetta áhrifamikla krem gefur húðinni öfluga meðferð tvisvar á dag.

Með kerfi sem varnar hrukkumyndun af völdum sólarinnar og blöndu sem eykur raka og byggir upp 
er dregið úr sýnilegum hrukkum og húðin verður mun sveigjanlegri.

Innan einnar viku öðlast jafnvel þurrasta húð frábæran raka á ný.

Shiseido dagar í Hagkaupum Kringlu
og Smáralind.

Ef þú verslar fyrir 5.000 kr. eða meira færð þú

snyrtitösku með spegli að gjöf* sem inniheldur:

- Pure Retinol Instant Treatment Eye Mask

„NÝJAN“ augnmaska með hreinu retinol

- Shiseido Benefiance krem að eigin vali 10ml

- Shiseido MEN Cleansing Foam 7ml

- Shiseido MEN Moisturizing Emulsion 7ml

*Meðan birgðir endast

Intensive Nourishing and Recovery Cream  
með sérstöku varnarkerfi  gegn skaðlegum geislum sólarinnar.

Algjör munaður fyrir húðina.

Gildir til 6. mars eða á meðan birgðir endast.



1Hvers vegna komast ferðalangar með
meira magn matvæla til landsins en

lög heimila?

2Hvaða tvö tungumál talaði páfi við
kardínála á fundi þeirra í fyrradag?

3Við hverja spilar karlalandsliðið æf-
ingaleik í fótbolta 30. mars?

SVÖRIN ERU Á BLS. 38

VEISTU SVARIÐ?
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Félag íslenskra náttúrufræðinga:

Óttast að stéttarfélögin hverfi
KJARAMÁL Félag íslenskra nátt-
úrufræðinga er eina félagið sem
stendur fyrir utan kjarasamning
ríkisins og annarra aðildarfé-
laga BHM. Ína B. Hjálmarsdótt-
ir, formaður félagsins, telur að
meiri tíma þurfi til að hanna nýtt
launakerfi. Náttúrufræðingar
hafi því ákveðið að standa fyrir
utan samflot hinna félaganna. 

Ekki hefur verið rætt nægi-
lega um það hvað einn stofnana-
samningur hefur á stéttarfélög-
in, að mati náttúrufræðinga.
„Stofnanasamningurinn breytir
samningsumhverfinu. Í stað
þess að hvert stéttarfélag semji
fyrir sig þá semja þau öll saman.

Stéttarfélögin hugsanlega
hverfa og í staðinn koma stofna-
nafélög. Ekki hefur verið tími til
að skoða hvort það sé kostur eða
galli. En við óttumst að baráttan,
sem við höfum átt við yfirmenn
stofnana, verði núna á milli
stéttarfélaga,“ segir Ína. 

Samninganefndirnar hafa
ekki hist eftir að önnur BHM-
félög náðu samkomulagi við
ríkið.

- ghs

Dæmd refsing:

Hótaði
lögmanni

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjavík-
ur dæmdi í gær mann til tveggja
mánaða fangelsisvistar eftir að
sannað þótti að maðurinn hefði haft
í hótunum við hæstaréttarlögmann. 

Hafði viðkomandi sent
lögmanninum bréf þar sem fram
komu ýmsar hótanir og þótti dómn-
um sýnt að með bréfinu hefði mað-
urinn gerst brotlegur við almenn
hegningarlög enda orðalag bréfsins
til þess fallið að vekja ótta viðtak-
anda um líf sitt og velferð. Refsingu
yfir manninum var þó frestað og
fellur hún niður haldi viðkomandi
skilorð næstu þrjú árin. ■

ÍS
LE

N
SK

A
 A

U
G

LÝ
SI

N
G

A
ST

O
FA

N
/S

IA
.I

S 
N

A
T 

25
47

1 
09

/0
4

Fyrir
okkur hin

Honey Nut Cheerios 

er fyrir okkur sem 

viljum morgunkorn 

sem gefur náttúrulegan 

sætleika og er jafnframt 

fullt af hollum trefjum og 

vítamínum.

ÍNA B. HJÁLMARSDÓTTIR
Formaður Félags íslenskra náttúrufræð-
inga. Náttúrufræðingar hafa áhyggjur af því
hvaða áhrif stofnanasamningur hefur á
samningsumhverfið.

Var snúið til baka
Sæmundur Pálsson fékk ekki að hitta Fischer í gær af öryggisástæðum. Ekki
er vitað af hverju stafaði ógn. Von er á þriggja manna íslenskri sendinefnd til

Japans í dag. Hún ætlar að halda blaðamannafund á morgun.

BENSÍNVERÐ Verðhækkun liggur í
loftinu hjá Atlantsolíu og Bens-
ínorkunni, að sögn talsmanna
fyrirtækjanna í gær. Má allt eins
gera ráð fyrir að eldsneytisverð
hjá þeim hækki í dag.

Í gær var algengasta verð á 95
oktana í sjálfsafgreiðslu 101,20
krónur á lítrann hjá stóru olíu-
félögunum þremur. Á eftir fylgdi
Express með 99,80 og ÓB og Egó
með 99,70. Loks komu Atlantsolía
með 97,20 á lítrann og Orkan með
97,10.

„Það er þörf á hækkun,“ sagði
Gunnar Skaptason hjá Orkunni í

gær, en kvaðst ekki munu hreyfa
sig fyrr en aðrir hefðu hækkað.
Orkan væri lægst og myndi vera
það áfram.

„Okkur er að takast að bíða
með verðbreytingar þar til vísi-
tala neysluverðs hefur verið
reiknuð úr sem þýðir að lán fólks
lækka minna en ella,“ sagði Hugi
Hreiðarsson hjá Atlantsolíu.
Hann vísaði til mikilla hækkana á
mörkuðum í Evrópu að undan-
förnu og sagði allt eins líklegt að
Atlantsolía myndi hækka elds-
neytisverð í dag.

- jss

JAPANSFÖR Sæmundur Pálsson og
Miyoko Watai, unnusta Bobby
Fischer, fengu í gær ekki að hitta
hann í innflytjendabúðunum þar
sem Fischer er haldið. 

Sæmundur sagði í samtali við
Fréttablaðið að þau hafi einungis
fengið þær upplýsingar að af ör-
yggisástæðum væri ekki hægt að
heimsækja Fischer. Þau héldu að
mögulega væri skýringin sú að
sjónvarpstökulið var með í för en
þó væri ekki hægt að segja það með
vissu.

„Það var auðvitað leiðinlegt að
geta ekki fengið að hitta hann. Sér-
staklega vitandi það að hann talaði
við kærustu sína kvöldið áður og
hún sagði mér að hann væri mjög
spenntur fyrir því að sjá mig.“

Fyrr um morguninn hafði
Sæmundur hitt Þórð Ægi Óskars-
son, sendiherra Íslands í Japan. Sæ-
mundur segir að Þórður hafi rætt
við Fischer í síma og viti um óþolin-
mæði Fischers gagnvart því að
málið leysist. Þórður Ægir hafi hins
vegar ekki rætt um að hitta Fisch-
er. Eitt af því sem Sæmundur
ræddi við sendiherrann var hvort
ekki væri hægt að afhenda lög-
manni Fischers vegabréfið, í stað
þess að afhenda honum það
persónulega. „Það er mín ósk og

von til þess að pattstaðan leysist.
Hann þarf vegabréf og dvalarleyfi
til að losna úr innflytjendabúðun-
um, en þarf hins vegar að losna það-
an til að sækja vegabréfið og dval-
arleyfið. Það gengur auðvitað ekki
upp. Ég var mjög bjartsýnn á lausn
þessa máls eftir að ég ræddi við
Davíð Oddsson á föstudag, en hann
gat engu lofað mér.“

Í utanríkisráðuneytinu er litið
svo á að með boði sínu og útgáfu
vegabréfs hafi verið nóg gert fyrir
Fischer. Málið sé japanskt innan-

ríkismál og því ekki við hæfi að
stjórnvöld beiti sér formlega.

Sendinefnd á vegum stuðnings-
manna Fischers hélt til Japan á
þriðjudag og er von á þeim í dag.
Hana skipa, auk Sæmundar Páls-
sonar, Garðar Sverrisson, fyrrver-
andi formaður Öryrkjabandalags
Íslands, Guðmundur G. Þórarins-
son verkfræðingur og Einar S. Ein-
arsson, fyrrverandi forstjóri VISA.
Mun sendinefndin halda blaða-
mannafund í Japan á morgun.

svanborg@frettabladid.is

Atlantsolía og Orkan:

Verðhækkun
liggur í loftinu

ELDSNEYTI
Búast má við hækkunum í dag hjá Atlantsolíu og Orkunni.

SÆMUNDUR PÁLSSON
Sæmundur hitti Þórð Ægi Óskarsson, sendiherra Íslands í Japan, í gær. Sæmundur vonar

að hægt verði að afhenda lögmanni Fischers vegabréf hans.
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SIR GATES
Bandaríski Microsoft-milljarða-

mæringurinn Bill Gates og eiginkona
hans Belinda brosa sínu breiðasta í
votu Lundúnaveðrinu í gær, eftir að
hann veitti heiðursriddaranafnbót

viðtöku úr hendi Elísabetar Englands-
drottningar í Buckingham-höll. Gates

verður þó ekki heimilt að titla sig „Sir“ þar
sem hann er ekki breskur þegn. Heiðurs-

viðurkenninguna hlaut hann fyrir góð-
gerðargjafir sínar í Samveldislöndunum.
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Miltisbrandssvæðið á Sjónarhóli:

Ráðuneytið krefst girðingar strax
MILTISBRANDUR Landbúnaðarráðu-
neytið hefur fyrirskipað að þegar
skuli gengið í að girða af miltis-
brandssýkta svæðið að Sjónarhóli
á Vatnsleysuströnd. Gunnar Örn
Guðmundsson héraðsdýralæknir
hefur vikum saman reynt, án ár-
angurs, að ná samningum við
landeigendur um legu girðingar-
innar svo viðunandi sé. Samninga-
leiðin þykir nú fullreynd.

Þrjú hross drápust af
miltisbrandssýkingu á Sjónarhóli
í byrjun desember og lóga varð
því fjórða. Samkvæmt tilskipun
landbúnaðarráðuneytisins átti að
girða hólfið sem hestarnir voru í
af fyrir jól. Ráðuneytið greiddi

fyrir efni og vinnu. Landeigendur
voru ósáttir við legu girðingarinn-
ar. Verktaki hóf ítrekað vinnu við
hana en var nær jafnharðan
stöðvaður aftur.

„Það verður nú girt eins og
upprunalega var skipulagt um
þetta beitarhólf sem hestarnir
voru í,“ sagði Halldór Runólfsson
yfirdýralæknir. „Þetta hefur
dregist of lengi meðan verið var
að reyna að ná samkomulagi við
alla hlutaðeigandi. Að vísu er
bann við lausagöngu búfjár í
hreppnum, en nú geta farið að
slæðast einhverjar skepnur um
þegar tekur að vora.“

- jss

REYKJAVÍK Ólafur F. Magnússon,
borgarfulltrúi F-lista, segir R-lista
hafa rofið heiðursmannasamkomu-
lag um endurskoðun á ákvörðun um
niðurrif gamalla húsa við Laugaveg. 

Að sögn Ólafs hefur borgarstjóri
frestað tillögu hans um myndun nýs
hóps til að endurmeta störf fyrri
hóps um niðurrif gamalla húsa við
Laugaveg. Hann segir hugmyndir
gamla starfshópsins alltof róttækar.
„Það voru gefin út skotveiðileyfi á
nokkuð á þriðja tug húsa og lagt til
að níu til viðbótar skyldu víkja. Allt
eru þetta hús sem standa við götuna

og voru byggð fyrir 1918. Svo virð-
ist sem eldri hús eigi að rífa og þau
yngri fái að standa,“ segir Ólafur og
harmar það menningarsögulega
slys sem hann telur að niðurrif hús-
anna muni valda. 

Dagur B. Eggertsson, formaður
skipulagsnefndar R-listans, segir
Ólaf fá tækifæri til að koma skoðun-
um sínum á framfæri á fundi skipu-
lagsnefndar í næstu viku. Hann seg-
ir málið krefjast ítarlegrar umræðu
og áratugi taki að byggja miðbæinn
upp svo að vel verði.

- jab

Ungmennaaftökum hætt
Hæstiréttur Bandaríkjanna hefur úrskurðað að stjórnarskrárákvæði heimili ekki
dauðarefsingu fyrir glæpi framda á unglingsaldri. Mannréttindasamtök fagna.

WASHINGTON, AP. Mannréttindasam-
tök fögnuðu í gær eftir að Hæsti-
réttur Bandaríkjanna úrskurðaði
á þriðjudag að banna bæri dauða-
refsingar á ungmennum sem
fremja alvarlega glæpi innan
átján ára aldurs. 

Rétturinn var klofinn í málinu,
fimm dómarar gegn fjórum, en
niðurstaða meirihlutans var að
dauðarefsingar ungmenna stríddu
gegn ákvæði stjórnarskrárinnar
um bann við „harkalegum og
óvenjulegum refsingum“.

Með úrskurðinum er bundinn
endir á dómaframkvæmd í
Bandaríkjunum sem lengi hefur
sætt harðri alþjóðlegri gagnrýni.

„Nú geta Bandaríkin með stolti
afmáð nafn sitt af hinum neyðar-
lega lista yfir mannréttindabrjóta
– þar á meðal eru ríki eins og
Kína, Íran og Pakistan – sem enn
framfylgja dauðadómum yfir af-
brotaungmennum,“ hefur frétta-
vefur BBC eftir William Schultz,
framkvæmdastjóra Bandaríkja-
deildar Amnesty International.

Úrskurðurinn féll með atkvæð-
um fimm dómara gegn fjórum og
sneri við fyrri úrskurði frá árinu
1989. Með úrskurðinum eru ógilt-
ir dauðadómar 72 morðingja, en
þeir eiga allir sameiginlegt að
hafa drýgt glæpi sína á unglings-
aldri. Eftirleiðis verður sak-

sóknurum um öll Bandaríkin
óheimilt að fara fram á dauðadóm
yfir ungmennum.

Nítján af 50 ríkjum Bandaríkj-
anna voru enn með lög í gildi sem
heimiluðu dauðadóma yfir fólki
sem varð mannsbani innan við
átján ára að aldri.

Anthony Kennedy dómari, sem
skrifar undir meirihlutaálit
Hæstaréttar, segir að ungmenni
skorti þroska til að skilja til fulln-
ustu alvöru gerða sinna. Seth

Waxman, verjandi Christophers
Simmons, sem var dæmdur fyrir
að verða nágrannakonu sinni að
bana þegar hann var 17 ára, sagði
dauðarefsingu ekki hafa neina
fælandi verkun á ungmenni, þar
sem þau mætu áhættu með öðrum
hætti en fullþroska einstaklingar.

Árið 1988 hafði rétturinn úr-
skurðað að dauðarefsingar skyldu
ekki heimilar yfir fólki sem
drýgði glæpi sína 15 ára eða
yngra. ■

Slysabætur:

VÍS sýknað
af bótakröfu

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur sýknaði Vátryggingafélag
Íslands í gær af kröfum ungrar
konu sem stefnt hafði fyrirtæk-
inu. Henni þóttu bætur þær sem
hún hlaut vegna slyss ekki nægj-
anlegar. 

Konan var atvinnulaus þegar
slysið átti sér stað og voru henni
greiddar bætur miðað við lág-
markslaun samkvæmt skaðabóta-
lögum en konan taldi að miða ætti
við meðaltekjur sjúkraliða enda
var fordæmi fyrir því í öðru máli
sem fór alla leið fyrir Hæstarétt.
Féllst dómurinn ekki á þau rök og
var kveðinn upp sýknudómur. ■

FYRIRTÆKI ÁRSINS 2005 OG LAUNAKÖNNUN VR

ÓLAFUR F. MAGNÚSSON
Borgarfulltrúi Frjálslyndra og óháðra segir R-lista hafa rofið heiðursmannasamkomulag.

Kremlverjar:

Leynilegir
ungliðar

RÚSSLAND Ráðamenn í Kreml eru
sagðir skipuleggja nýja ungliða-
hreyfingu sem á að tryggja að ekki
geti komið til svipaðrar byltingar og
varð í Úkraínu síðastliðið haust.
Breska dagblaðið
The Independent
hermir að Vladis-
lav Surkov, náinn
samstarfsmaður
Vladimirs Pútín, sé
guðfaðir hennar.

Hreyfingin, sem
nefnist Nashi, er
enn mjög leynileg
en leiðtogar hennar
ætla henni mikilvægt hlutverk í for-
setakosningunum í Rússlandi sem
ráðgerðar eru árið 2008. Þá eiga
300.000 manns að skipa samtökin og
verja völd Pútíns með öllum tiltæk-
um ráðum. ■

VLADIMIR
PÚTÍN
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TEKNIR AF LÍFI
Þessir átta menn eru meðal þeirra sem teknir hafa verið af lífi í Texas fyrir glæpi framda á

unglingsaldri. Brot sín frömdu þessir menn er þeir voru sextán og sautján ára.
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PINKERTON RUMBAUGHHARRISCANNON

CANTU MITCHELL CARTERGARRETT

Borgarfulltrúi vill endurmeta niðurrif húsa:

R-listinn sveik loforð
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NÚ VERÐUR GIRT
Landbúnaðarráðuneytið hefur fyrirskipað
að nú skuli girt af miltisbrandssvæðið á
Sjónarhóli á Vatnsleysuströnd eftir að út-

séð þykir um að samningar náist.
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Óku farþegum sínum vísvitandi á vitlausum taxta:

Reknir samstundis

FRÁ UNDIRRITUN SAMNINGSINS
Fulltrúar Þórs og KB banka skrifa undir
stærsta styrktarsamning sem Þór hefur

gert. 

Styrktarsamningur:

KB banki
styrkir Þór

ÍÞRÓTTASTYRKIR KB banki og
Íþróttafélagið Þór á Akureyri
hafa gert með sér styrktar- og
samstarfssamning til næstu fjög-
urra ára. Heildarfjárhæð samn-
ingsins er trúnaðarmál en um er
að ræða stærsta styrktarsamning
sem Þór hefur gert frá upphafi.

Í samningnum felst að á árun-
um 2005 til 2008 verður KB banki
einn af aðalstyrktaraðilum
Íþróttafélagsins Þórs og aðal-
styrktaraðili allra yngri flokka
Þórs í knattspyrnu, handbolta og
körfuknattleik.

Þá verður KB banki aðalstyrkt-
araðili Pollamóts Þórs næstu fjög-
ur árin og mun gefa verðlauna-
gripi til nokkurra móta sem félag-
ið gengst fyrir. – kk

LEIGUBÍLAR
Fjórir menn sem óku leigubílum í aukavinnu hafa verið reknir eftir að upp komst að þeir

keyrðu farþega á röngum og dýrari töxtum. Myndin tengist þeim ekki.

MARÍA Í HEIMAHÖGUM
Það skorti greinilega ekki góða skapið er
dönsku ríkiserfðahjónin María og Friðrik
sátu góðgerðarkvöldverð ástralska Rauða
krossins í Sydney í gærkvöld. María er nú í
fyrstu opinberu heimsókninni í heimalandi
sínu eftir brúðkaup þeirra Friðriks prins í

Kaupmannahöfn í maí í fyrra.

Lóða- og fasteignaverð:

Umræðum
var frestað

BORGARSTJÓRN Umræðu um hækk-
un á lóða- og fasteignaverði í Rey-
kjavík var frestað á fundi borgar-
stjórnar á þriðjudag. 

Eftir að umræðu lauk um tvo
liði af sex í áður auglýstri dagskrá
var samþykkt að ljúka fundi, enda
langt liðið á kvöld eftir langa um-
ræðu um sölu á hlut borgarinnar í
Landsvirkjun. Einnig var umræð-
um um fundargerðir ýmissa ráða
borgarinnar frestað. 

Meðal þess sem borgarstjórn
átti að staðfesta var að Selásblett-
ur 2a og 3a yrðu teknir eignar-
námi. ■

■ ASÍA
KOSNINGAR Í KIRGISISTAN Þing-
kosingar fóru fram í Kirgisistan
á sunnudaginn en alþjóðlegir eft-
irlitsmenn segja að framkvæmd
þeirra hafi verið verulega ábóta-
vant. Stjórnarandstaðan í landinu
hefur hvatt Bandaríkin og Rúss-
land til að beita kirgisk stjórn-
völd þrýstingi með því að stöðva
fjárhagsaðstoð við þau.

STJÓRNMÁLAMENN Á NÝJUM
VETTVANGI Framámenn í Þjóðar-
flokki hindúa sem tapaði völdum
í kosningunum í Indlandi á síð-
asta ári hafa fundið sér nýjan
starfa. Þeir kynna nú náttúru-
lækningavörur unnar úr kúa-
hlandi og hyggja á landvinninga
með vörur sínar.

LÖGREGLUMÁL Fjórir menn sem óku
leigubílum í umboði eigendanna
voru reknir úr starfi eftir að upp
komst að þeir keyrðu farþega
vísvitandi á röngum taxta að
samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins. Framkvæmdastjórar
tveggja stórra leigubílastöðva
vilja lítið tjá sig um málið.

Vitað er að fjórmenningarnir
stunduðu þessa iðjum um hríð, í
mismiklum mæli. Um leið og upp
komst var þeim sagt upp og fá þeir
ekki aftur að aka leigubíla. 

Heimildir blaðsins herma að
þrír þessara manna hafi starfað
hjá Bifreiðastöð Reykjavíkur,
BSR, en framkvæmdastjórinn

Guðmundur Börkur Thorarensen
fullyrðir að engin slík mál hafi
komið upp. Hann viðurkennir hins
vegar að stöðin noti ekki tölvu-
kerfi og því erfiðleikum bundið að
staðfesta slíkt. 

Öðru máli gegnir um bílstjóra
hjá Hreyfli en þar eru allar færsl-
ur og breytingar bílstjóra á mæl-
um sínum skráðar jafnóðum í
tölvukerfið. Framkvæmdastjóri
þess fyrirtækis, Sæmundur Kr.
Sigurlaugsson, segir að slíkt mál
hafi ekki komið á sitt borð en seg-
ir skemmd epli inn á milli í leigu-
bifreiðaakstri eins og annars stað-
ar, en í heildina sé stéttin öll afar
vönd að virðingu sinni. - aöe
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Allir finna meðbyr
Vika er í rektorskjör í Háskóla Íslands. Prófessorarnir fjórir sem eru í framboði finna allir fyrir stuðningi
og meðbyr. Þeim ber saman um að kosningabaráttan hafi farið fram í bróðerni og að umræður hafi
verið málefnalegar. Nýr rektor tekur við embætti fyrsta júlí.
Það lá ljómandi vel á fjórmenn-
ingunum þegar slegið var á þráð-
inn til þeirra í gær. Allir hafa þeir
mikið að gera – meira en vanalega
– því tímafrek kosningabaráttan
bætist við hefðbundnar skyldur
við kennslu og rannsóknir. 

Ágúst Einarsson, Einar Stef-
ánsson, Jón Torfi Jónasson og
Kristín Ingólfsdóttir eru sammála
um að kosningabaráttan sé
skemmtileg. Þau eru líka sammála
um að málefnaleg umræða um
stöðu og framtíð Háskóla Íslands
hafi farið fram og Einar Stefáns-
son segir umræðuna gagnast skól-
anum, sama hver úrslit kosning-
anna verða. „Við höfum átt ágæta
og þarfa umræðu um framtíð skól-
ans og ég held ég megi segja að
hvert okkar sem verður nú ofan á
muni njóta þess að hafa átt þessi
samtöl. Þetta er í raun stefnumót-
unarumræða fyrir skólann.“

Flestum ber þeim saman um að
talsverður áhugi sé á rektorskosn-
ingunum innan Háskólasam-
félagsins en rétt innan við tíu þús-

und

manns eru á kjörskrá. Eins og
gengur með kosningar almennt er
þó misjafnt hversu brennandi
áhuginn er. „Ég finn fyrir miklum

áhuga, bæði á kjörinu sjálfu og
ekki síður á umræðunum um mál-
efni Háskólans, sem er mikils-
vert,“ segir Jón Torfi Jónasson og

Ágúst Einarsson tekur í svipaðan
streng. „Það er heilmikill áhugi og
ýmis áhugaverð mál hafa komið
upp,“ segir hann.

79 skólastjórar grunnskóla eru konur.

102 karlar eru skólastjórar. 

HEIMILD: HAGSTOFAN

SVONA ERUM VIÐ

„Ég er að spá í að taka landabréfa-
bók, finna þar land sem heitir Frí og
dveljast þar í hálft ár eða svo,“ segir
Elísabet Jökulsdóttir rithöfundur þeg-
ar blaðamaður truflar hana í þung-
um þönkum og spyr hvað sé títt. 
„Ég er vinnuþjarkur, búin að gefa út
fjórar bækur á síðustu tveimur árum
og skrifa fimm leikrit. Þá er kannski
ágætt að komast í frí. Kannski nota
ég fríið til að skrifa meira,“ segir
Elísabet, sem bíður eftir svari frá
Tinnu Guðlaugsdóttur Þjóðleikhús-
stjóra um hvort hún vilji kaupa af sér
leikrit. „Ef hún gerir það fer ég
kannski til Frílands.“
Elísabet fór á fyrirlestur á þriðjudags-
kvöld um þýska rithöfundinn Elfriede
Jelinek, sem hlaut Nóbelsverðlaunin

fyrir bókmenntir á dögunum. Elísa-
betu finnst hún spennandi. „Ég er
reyndar ekki búin að lesa neitt eftir
hana, en hún virkar sem ögrandi
höfundur sem fer eigin leiðir. Mér
skilst að hún sé búin að útmá per-
sónur úr leikritum sínum. Það er
merkilegt.“
Á milli þess sem Elísabet skrifar
bækur les hún bækur. „Ég var að
lesa bók sem heitir How the Irish
Saved Civilization sem fjallar um
hvernig Írar afrituðu allar bækurnar
sem brunnu með Rómaborg. Þannig
björguðu þeir ómetanlegum menn-
ingarverðmætum á borð við Hóm-
erskviðu. Ég er hrifin af sagnfræði en
er alæta hvað lesefni varðar, enda
svo forvitin að upplagi.“

Langar til Frílands í hálft ár
HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? ELÍSABET JÖKULSDÓTTIR

„Ég held að þetta séu farsæl málalok.
Af hverju ættu vel launaðir Spaug-
stofumenn eða eldri leikarar sem
leika lítið að vera fastráðnir á kostnað
yngri leikara sem halda leikhúsinu
uppi?“ segir Hilma Gunnarsdóttir,
meistaranemi í sagnfræði, um þær
breytingar sem átt hafa sér stað í
Þjóðleikhúsinu.
Tinna Gunnlaugsdóttir tilkynnti fyrir
helgi að tíu leikurum sem hefðu
stystan starfsaldur við leikhúsið yrði
sagt upp. Þá bað hún fastráðna leik-
ara sem vildu helga sig Þjóðleikhús-
inu að losa samninga sína annars
staðar. Í kjölfarið sögðu sjö leikarar
upp af sjálfsdáðum en þremur leikur-
um var sagt upp. 
Hilma telur Tinnu Gunnlaugsdóttur
hafa staðið sig vel í þessu máli; hún
hafi sýnt klókindi sem urðu til þess
að leikarar sem mega frekar við því
að vera án fastráðningar sögðu upp.
„En eftir sem áður finnst mér vafa-
samt að segja fólki upp á grundvelli
starfsaldurs, sérstaklega ef um er að
ræða leikara sem eru í burðarhlut-
verkum og laða að sér áhorfendur.“ 

HILMA GUNNARSDÓTTIR

Tinna sýndi
klókindi

BREYTINGAR Í ÞJÓÐLEIKHÚSI

SJÓNARHÓLL

HÁSKÓLI ÍSLANDS
Frambjóðendum til embættis rektors ber saman um kosningabaráttan hafi bæði verið drengileg og skemmtileg. Vika er í kosningar.

Í FRAMBOÐI

Ágúst Einarsson 
Prófessor í rekstrarhagfræði

Einar Stefánsson 
Prófessor í augnlæknisfræði

Kristín Ingólfsdóttir 
Prófessor við lyfjafræðideild

Jón Torfi Jónasson 
Prófessor í uppeldis- og menntunarfræði

Upplýsingar um rektorsefnin:
www.hi.is/page/rektorsefni2005



FIMMTUDAGUR  3. mars 2005 13

SPEGLABORG
Sólin baðaði Walt Disney-tónleikahöllina í
Los Angeles í gær. Húsið er nokkurs konar

risaspegill og þarf sjálfsagt þó nokkurt
magn af rúðuhreinsi til að þrífa það.

Gjá í póstnúmerakerfinu sem ekki verður brúuð:

102 og 106 ónotuð póstnúmer
Í annars þéttriðnu póstnúmera-
neti Íslandspósts í Reykjavík eru
tvö göt sem stinga í augu þegar
póstnúmeralisti borgarinnar er
skoðaður. Númerin 102 og 106
eru ónotuð. Hið fyrra að mestu
leyti og hið síðara með öllu. 

Sú var tíðin að póstnúmerið
106 var notað um pósthúsið sem
var í Umferðarmiðstöðinni í
Vatnsmýrinni. Náði það aðeins til
pósthússins en ekki nærliggjandi
húsa, til dæmis bílasalanna sem
stóðu þar skammt frá. Þau til-
heyrðu 101 og segir Hörður Jóns-
son, framkvæmdastjóri hjá Ís-
landspósti, að byggist Vatnsmýr-
in frekar upp muni ný byggð til-

heyra því rómaða póstnúmeri.
Eftir að póstafgreiðslu var hætt í
Umferðarmiðstöðinni hefur 106
legið óhreyft. 

Póstnúmerið 102 tilheyrir
Póstmiðstöðinni að Stórhöfða og
er notað til að flokka póst til út-
landa. Það er því aðeins innan-
hússkerfi og aldrei þurfa bréfrit-
arar að skrifa þetta annars
ágæta póstnúmer utan á bréf eða
böggla.

Póstnúmerakerfið í Reykjavík
hefur byggst upp í takt við út-
þenslu borgarinnar. Nýjasta
númerið er 113 en það nær yfir
Grafarholtið og mun teygja sig
yfir í Norðlingaholt. Hörður hjá

Íslandspósti á ekki von á að
næstu númer fyrir ofan, það er
114 og 115, verði tekin í gagnið í
fyrirsjáanlegri framtíð. En eng-
inn veit sína ævi fyrr en öll er.

103 er líka nýlegt, en það var
númer pósthússins í Kringlunni
sem raunar heyrir sögunni til.
Númerið lifir áfram og nær til
nærliggjandi hverfa. 

Hæsta hefðbundna póstnúm-
erið í Reykjavík er 116 sem er
númer Kjalarness. Númerin frá
121 til 132 tilheyra pósthólfum
pósthúsanna. 150 og 155 eru svo
sérstök númer fyrirtækja og
stofnana.

- bþs

Öll hafa þau fjögur starfað
lengi innan veggja Háskólans og
þekkja þar flesta króka og kima.
Kristín Ingólfsdóttir segir að
engu að síður hafi fundahöld og
samtöl við nemendur og kennara
upp á síðkastið komið sér til
góða. „Ég hef séð stofnunina í
nýju ljósi og með heimsóknum í
deildir og viðtölum við starfs-
fólk, kennara og nemendur hef
ég sannfærst enn betur en áður
um hve mögnuð stofnunin er.“

Ágúst Einarsson hefur háð
kosningabaráttu á pólitíska svið-
inu þar sem harkan ríður oft hús-
um. Hann segir þetta tvennt
ólíkt. „Þetta er ekki sambærilegt
við stjórnmálakosningabaráttu.
Þetta er allt á kurteislegum nót-
um og mun málefnalegra.“ Hann
bætir þó við að engu að síður sé
tekist á. Og það er skiljanlegt,
eftir nokkru er jú að slægjast;
æðsta embætti þeirrar stofnunar
sem án efa er æðst á sviði
mennta og fræðslu á Íslandi.

Þegar aðeins sjö dagar eru þar
til kjörið fer fram meta allir
frambjóðendurnir stöðu sína
sterka. „Ég finn góða strauma og
meðbyr en það er auðvitað ekki á
vísan að róa,“ segir Ágúst. 

„Ég finn mikinn stuðning og
meðbyr og er þakklát fyrir það,“
segir Kristín.

„Mér finnst ég hafa mikinn
stuðning vísindasamfélagsins í
skólanum, þeirra sem leggja
áherslu á vísindi og akademískan
metnað,“ segir Einar.

„Ég finn fyrir stuðningi og
meðbyr og það berast góðir
straumar til mín,“ segir Jón
Torfi.

Kosið er fimmtudaginn 10.
mars og eru 9.845 á kjörskrá.
Vægi atkvæða er misjafnt eftir
stöðu fólks við Háskólann. Hljóti
enginn frambjóðendanna meiri-
hluta atkvæða verður kosið á
milli tveggja efstu fimmtudaginn
17. mars.

bjorn@frettabladid.is



Allt í svefn
Nýjar tex
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LYDIA gardínur
145x300 sm

990,-

MALOU motta 
 Ø65 sm

990,-
MALOU BLOM sængurföt
150x200/50x60sm

990,-

YNKA borðlampafótur
30 sm

390,-

MALOU RAND motta
50x130 sm

1.490,-

LINGARO 
skermur 18 sm

LYDIA púði
40x15 sm

490,-

MALOU sængurföt 
150x200/50x60 sm

1.990,-

LINGO BLOMMA 
kassar 2 stk. 55x43x18

650,-
MALOU teppi
150x240 sm

1.990,-
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nherbergið
xtílvörur

1.990,-

Laugardaga kl. 10:00 - 18:00 | Sunnudaga kl. 12:00 - 18:00 | Mánudaga - föstudaga kl. 10:00 - 18:30 | www.IKEA.is

LILLEHAMMER 
rúmgrind 90 sm birki
FÄNGEBO 
svampdýna 14.900,-

5.990,-

GOSA MINI koddi
50x60 sm

195,-

ANEBODA fataskápur
81x50x180 sm

9.900,-

MALOU RAND 
handklæði
50x100 sm

490,-

MALOU RAND 
handklæði
79x140 sm

890,-

LYDIA RAND púði
30x40 sm

790,-

LYDIA FJÄRIL gardínur
145x175 sm

1.490,-

MYSA LATT sæng
150x200 sm

790,-

MALOU koddaver
65x65 sm

295,-

MALOU FJARL sængurföt
150x200/50x60 sm

2.990,-

OU sængurföt 150x200/50x60 sm ljósbleik
M rúmgrind eik 160 sm 18.900,-

490,-

Kjúklingabringa
      og meðlæti

VÄRD 
veggljós

790,-
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Sögulegt tækifæri til 
byggingar þekkingarþorps

Borgaryfirvöld hafa boðið Háskólanum í Reykjavík lóð í Vatnsmýrinni undir starfsemi sína. Með því
væri mikilvægum áfanga til byggingar þekkingarþorps náð. Efasemdir eru þó uppi um hvort slíkt þorp

geti risið verði flugvöllurinn ekki fluttur.
Skipulagsráð Reykjavíkur hefur
boðið Háskólanum í Reykjavík lóð í
Vatnsmýrinni undir starfsemi sína.
Lóðin er sunnan við Hótel Loft-
leiðir, rétt ofan við baðaðstöðuna 
í Nauthólsvík. Að sögn Dags B.
Eggertssonar, formanns skipulags-
ráðs, hefur málið verið í vinnslu
síðan í haust og er búist við að
stjórn skólans taki ákvörðun um
málið á næstu vikum. 

Háskóli Íslands er ekki langt
undan og þegar fram líða stundir
verður nánast öll starfsemi 
Landspítala – háskólasjúkrahúss í
Vatnsmýrinni líka. Með tilkomu
Háskólans í Reykjavík á svæðið
telur Dagur að þar með hafi skap-
ast kjöraðstæður til sköpunar svo-
nefnds þekkingarþorps í Vatns-
mýrinni þar sem fyrirtæki og
stofnanir af ýmsu tagi nýta sam-
legðaráhrifin af nálægðinni hvert
við annað til að styrkja sig enn
frekar. „Við erum í raun komin
með svæði þar sem sjá má fyrir sér
að allt að rúmlega 20.000 manns
séu að störfum nánast daglega við
háskóla, hátækni og þekkingu.“

Lóðaverð í borginni er hátt um
þessar mundir enda er framboðið
takmarkað. Dagur segir enn ekki
ljóst hvort skólinn muni greiða 
fyrir lóðina. „Það er í rauninni að-
ferðafræði sem við eigum eftir að
fara yfir. Við viljum fyrst og
fremst vita hvort þeir komast
þarna fyrir. Við þurfum náttúrlega
að líta yfir fyrri fordæmi og annað
slíkt,“ segir hann og bendir á að á
sínum tíma hafi Reykjavíkurborg
gefið Háskóla Íslands mjög mynd-
arlega lóðargjöf. Dagur vonast

hins vegar til að stjórn skólans taki
fljótlega ákvörðun um málið enda
er mikið í húfi. „Við erum mjög
áfram um að Háskólinn i Reykja-
vík og tengd starfsemi verði þarna.
Við teljum þetta eiginlega varða 
þjóðarhagsmuni að við nýtum þetta
eina tækifæri sem við kannski
nokkurn tímann fáum til að leggja
saman alla kraftana á þessu sviði á
þessu lykilsvæði.“

Flugvöllurinn verður að víkja
Þegar jafn stórt verkefni er annars
vegar er mikilvægt að vel sé að
verki staðið. Þótt Erni Sigurðs-
syni, formanni Höfuðborgarsamta-
kanna, lítist mjög vel á að Háskól-
anum í Reykjavík verði fundinn
staður í Vatnsmýrinni er hann
ósáttur við þá leið sem borgaryfir-
völd hafa farið. „Við viljum að allt
svæðið verði skipulagt í heild áður
en einstakir hlutar verði teknir.
Það er verið að búa til frímerki hér
og frímerki þar, það er í raun verið
brjóta þetta fjöregg upp í nokkra
búta og búa til úr því ónýta eggja-
köku,“ segir hann. 

Að sögn Dags stendur heildar-
endurskoðun á skipulagi Vatns-
mýrar fyrir dyrum og þar verður
framtíðarstaðsetning skólans tekin
með í reikninginn. Örn gefur hins
vegar lítið fyrir það. „Þetta verður
að gera áður en menn leggja hrað-
braut í gegnum mýrina og negla
niður staðsetningu á nýrri flugstöð
við flugvöllinn. Að skipuleggja tvo
háskóla og eitt landssjúkrahús
krefst þess að menn setjist niður
núna, ekki seinna en síðdegis.“

Síðast en ekki síst er það lykilat-

riði í huga Arnar að flugvöllurinn
víki, hann segir þekkingarþorp úti-
lokað með flugvöll í því miðju.
„Þetta eru allt mikilvægar stofn-
anir og þær eiga það ekki skilið að
lenda í einhverju flugvallarút-
hverfi í borg. Háskólinn í Reykja-
vík á það bara skilið að honum
verði ekki bara hrúgað þarna niður
án hugsjónar.“ 

Fornebu fyrirmynd?
Þekkingarþorp eru þekkt víða um
heim og er Kísildalurinn í Kali-
forníu sjálfsagt það frægasta. Þar
nýta menn samlegðaráhrif með ná-
lægð og greiða þannig fyrir sam-
starfi á milli háskóla og fyrirtækja
til að búa til frjótt nýsköpunar-
umhverfi. Þekkingarþorpin eru
þannig meira en summan af þeim
fyrirtækjum og stofnunum sem
þar eru.

Stefán Ólafsson, prófessor og
forstöðumaður Borgarfræðaseturs

Háskóla Íslands og Reykjavíkur-
borgar, segir svæði á borð við þessi
gegna lykilhlutverki í þekkingar-
hagkerfi framtíðarinnar. „Alls
staðar í heiminum í dag er litið til
svona þyrpinga sem eins konar afl-
stöðvar fyrir framþróun þekking-
arhagkerfisins sem gengur út á að
nýta þekkingu til nýsköpunar og
framleiðslu,“ segir hann. 

Auk háskólanna getur fjöl-
breytt flóra fyrirtækja þrifist í
þekkingarþorpum, til dæmis tölvu-
og hugbúnaðarfyrirtæki, efnis-
tæknifyrirtæki, upplýsingaveitur
og líftæknifyrirtæki, en þegar er
eitt slíkt í Vatnsmýrinni, Íslensk
erfðagreining. „Þetta er byggð
sem fellur einstaklega vel að mið-
borgarumhverfi því þetta getur
orðið mjög fallegt og spennandi
svæði,“ segir Stefán. 

Stefán bendir á nærtækt dæmi
um þekkingarþorp en það er
Fornebu-svæðið í Osló þar sem
gamli alþjóðaflugvöllurinn var.
„Það er tekið að stórum hluta und-
ir svona þróun þekkingarþyrping-
ar í bland við íbúðarbyggð og það
getur þess vegna verið mjög 
álitleg fyrirmynd fyrir Reykjavík
að hafa til hliðsjónar.“

sveinng@frettabladid.is

Viljayfirlýsing um sölu á hlut Reykja-
víkurborgar og Akureyrarbæjar á hlut
sínum í Landsvirkjun til ríkisins var
undirrituð af Valgerði Sverrisdóttur iðn-
aðarráðherra, Geir H. Haarde fjármála-
ráðherra, Steinunni Valdísi Óskarsdótt-
ur borgarstjóra og Kristjáni Þór Júlíus-
syni, bæjarstjóra á Akureyri, þann 17.
febrúar. Í henni kemur fram að sátt sé
um að skipuð verði samninganefnd til
að ríkið leysi til sín eignarhluta Reykja-
víkurborgar og Akureyrarbæjar, ekki
síst í ljósi nýrra raforkulaga sem feli í
sér samkeppni í vinnslu og sölu raf-
orku. Það þýðir að Landsvirkjun er
þegar komin í samkeppni við Orku-
veitu Reykjavíkur fyrir stærri orku-

notendur og samkeppni til einstaklinga
og smærri notenda hefst um næstu
áramót. Með þessum lögum munu þá
tvö fyrirtæki, sem Reykjavíkurborg á
stóran hluta eða meirihlutaeign í, hefja
samkeppni.
Í yfirlýsingunni kemur fram að greiðslur
verði inntar af hendi á löngum tíma, og
muni mæta lífeyrisskuldbindingum
sveitarfélaganna. Þessa dagana er verið
að uppfæra áætlaðar lífeyrisskuldbind-
ingar Reykjavíkurborgar og því er ekki
ljóst hver greiðsla ríkisins gæti orðið
fyrir hlut sveitarfélaganna í Landsvirkj-
un. Fyrirsjáanlegt er þó að lífeyrisskuld-
bindingar borgarinnar gætu eftir nokk-
ur ár numið um 2,5 milljörðum á ári. 

Eitt af því sem fólk hefur undrast er
að ábyrgðir vegna lána Landsvirkjunn-
ar verði eftir hjá sveitarfélögunum,
þrátt fyrir að þau selji hlut sinn. Full-
trúar meirihlutans í borgarstjórn 
segjast þó vonast til að þar sem ríkið
verði þá aðaleigandi orkufyrirtækisins
muni lán ekki falla á Reykjavíkurborg
eða Akureyrarbæ. Einnig hefur verið
bent á mikilvægi þess að ganga frá
sölunni fyrir áramót, þar sem mesti
framkvæmdaþunginn vegna Kára-
hnjúkavirkjunar verði á næsta ári, sem
muni líklega kalla á nýjar lántökur. Ef
af sölunni verður fyrir áramót mun
ábyrgð þeirra lána ekki falla á sveitar-
félögin.

Orkuveita fyrir lífeyri
FBL GREINING: SALA LANDSVIRKJUNAR

Tinna Gunnlaugsdóttir þjóðleikhús-
stjóri boðaði breytingar á samningum
fastráðinna leikara á sunnudag. Í kjöl-
farið sögðu sjö leikarar samningum
sínum lausum. Pálmi Gestsson var
einn þeirra. 

Hvernig er tilfinningin?
Ég veit það ekki almennilega. Ég hef
verið fastráðinn við Þjóðleikhúsið frá
því ég útskrifaðist úr Leiklistarskólan-
um fyrir 22 árum og hef unnið eins
og skepna síðan. Samningar leikara
eru mjög slæmir enda launin lág.
Vinnuskyldan er því mjög mikil ætli
mönnum að takast að lifa á þeim
launum sem leikarar fá. Í dag er ég í
þremur hlutverkum hjá Þjóðleikhús-
inu og hef leikið í Dýrunum í Hálsa-
skógi á hverjum sunnudegi í tvö ár.
Það er hálf ævi sonar míns. 

En hvernig er að vera 
lausráðinn?
Ég er að skoða stöðuna. Maður ræður
sér meira sjálfur. Ég get ákveðið
hvaða hlutverk ég tek enda er ekki
lengur hægt að skikka mig til að leika
í ákveðnum leikritum. Ég tek það sem
mér líst best á hverju sinni og fæ að
slaka aðeins betur á. Það er nóg af
hlutverkum fyrir mann á mínum aldri
og með mína reynslu.

PÁLMI GESTSSON

Meira frelsi

LAUSRÁÐNING LEIKARA

SPURT & SVARAÐ

Frí heimsending • Pöntunarsími: 554-6999
www.jumbo.is
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VATNSMÝRIN
Þar gæti risið þekkingarþorp þar sem allt

að 20.000 manns ynnu við ýmis störf
tengd tækni og vísindum. 

NAUTHÓLSVÍK
Fyrirhugaður byggingarreitur Háskólans í Reykjavík er afmarkaður á myndinni.
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Atburðir sumarsins 2004 afhjúp-
uðu bresti í innviðum okkar unga
lýðveldis. Það er hollt að reifa
rás þessara atburða annað veifið,
svo að það fenni síður yfir þá.
Þetta gerðist: ríkisstjórnin lét
Alþingi samþykkja frumvarp til
laga, sem var í reyndinni stefnt
að því að loka óþægum fjölmiðl-
um, þar á meðal þessu blaði og
Stöð 2. Ríkisstjórnin ætlaði sér
bersýnilega að afhenda Morgun-
blaðinu og Ríkisútvarpinu, þar
sem Sjálfstæðisflokkurinn þyk-
ist hafa öll ráð í hendi sér, yfir-
burðastöðu á fjölmiðlamarkaði.
Þáverandi forsætisráðherra sótti
málið af miklu kappi. Þessu
áhlaupi hans og ríkisstjórnarinn-
ar var hrundið með því, að for-
seti Íslands neytti í fyrsta sinn í
sögu lýðveldisins réttar síns skv.
stjórnarskránni til þess að synja
frumvarpinu staðfestingar og
vísa því til þjóðarinnar til sam-
þykktar eða synjunar. Stjórnar-
skráin býður ekki upp á neinar
undankomuleiðir: það bar að
halda þjóðaratkvæðagreiðsluna.
Það var þó ekki gert. Stjórnar-
skráin var brotin. Hver braut
hana? Það gerði forsætisráðherr-
ann, sem átti að sjá um atkvæða-
greiðsluna skv. stjórnarskránni,
en ákvað að gera það ekki. Al-
þingi getur skv. lögum ákært
ráðherra fyrir brot á stjórnars-
kránni og dregið hann fyrir
Landsdóm. Það var ekki gert. 

Nú er það að vísu til í dæminu,
að Alþingi hafi verið heimilt að
fella fjölmiðlalögin úr gildi eins
og gert var og við það hafi
ákvæði stjórnarskrárinnar um
þjóðaratkvæðagreiðslu orðið
óvirkt. Ýmsir lögfræðingar, t.d.
hæstaréttarlögmennirnir Hró-
bjartur Jónatansson og Ragnar
Aðalsteinsson, eru á öðru máli og
telja, að skýra skyldu hafi borið
til að halda þjóðaratkvæða-
greiðsluna í samræmi við
ákvæði stjórnarskrárinnar.
Þennan ágreining hefði þurft að

leiða til lykta fyrir dómstólum.
Það var ekki gert. Kæruleysið
keyrði um þverbak: menn virt-
ust leika sér að því að brjóta
stjórnarskrána í þeirri vissu, að
þeir slyppu við þau viðurlög,
sem lögin í landinu kveða þó á
um. Það vakti athygli, að hvorki
þáverandi forsætisráðherra né
núverandi eyddu orði að þessum
atburðum – við erum m.a. að tala
um refsivert brot gegn æðstu
lögum lýðveldisins – í áramóta-
ávörpum sínum, og það gerði
forseti Íslands ekki heldur. En
nú á Ísland blaðamenn og rithöf-
unda, sem rennur blóðið til
skyldunnar, og Ólafur Hanni-
balsson og Hallgrímur Helgason
hafa m.a. haldið málinu til haga,
hinn síðar nefndi í áramóta-
grein, sem hann birti hér í blað-
inu.

Atburðir sumarsins 2004 af-
hjúpuðu ekki einn brest, heldur
ýmsa. Í fyrsta lagi var fram-
kvæmdarvaldið í forustu fyrir
fjölmiðlafrumvarpinu og barði
þingmeirihluta sinn til fylgis við
málið án rækilegrar umræðu. Í
öðru lagi leyfðu forustumenn
stjórnarflokkanna sér að halda
fram fráleitum fullyrðingum um
stjórnarskrána og rétt forseta
Íslands skv. henni – fullyrðing-

um, sem hefðu sennilega leitt til
afsagnar þeirra í öðrum löndum.
Í þriðja lagi er Alþingi svo hallt
undir framkvæmdarvaldið, að
það hvarflaði varla að neinum
þar, a.m.k. ekki í stjórnarliðinu,
að nauðsyn bæri til að kveðja
saman Landsdóm. Hér birtist al-
varleg afleiðing ófullgerðrar að-
greiningar löggjafarvalds, fram-
kvæmdarvalds og dómsvalds og
þá um leið ónógs gagnkvæms að-
halds og eftirlits í stjórnkerfi
landsins. Ef Alþingi sýnir því
engan áhuga að kanna, hvort
stjórnarskrá lýðveldisins hefur
verið brotin, þegar málsmetandi
lögfræðingar hafa fært skýr rök
að því, að svo sé, hvers er þá að
vænta af því aðhaldi, sem að-
greiningu framkvæmdarvalds
og löggjafarvalds er ætlað að
gera Alþingi kleift að veita ríkis-
stjórninni? Og nú býst þetta
sama Alþingi til þess að setja
landinu nýja stjórnarskrá þrátt
fyrir augljóst vanhæfi til verks-
ins.

Annað nýlegt dæmi bregður
frekari birtu á vandann. Í alþing-
iskosningunum 2003 náði Árni
Magnússon félagsmálaráðherra
kjöri með svo litlum mun, að
endurtalning atkvæða hefði
hæglega getað snúið úrslitunum
við. Frjálslyndi flokkurinn
kærði. Og hver skyldi nú hafa
verið fenginn til að skera úr
ágreiningnum? Alþingi. Alþingi
sker sjálft úr slíkum ágreiningi
skv. stjórnarskránni, enda þótt
ágreiningi um úrslit sveita-
stjórnarkosninga megi vísa til
dómstóla. Alþingi hefði getað
vísað málinu frá sér eða a.m.k.
leitað óvilhallrar umsagnar, en
þingið kaus heldur að gerast
dómari í eigin sök. Þannig
tryggðu ríkisstjórnarflokkarnir
sér fimm atkvæða meiri hluta í
þinginu, 34 gegn 29. Ella hefði
aflsmunurinn verið aðeins þrjú
atkvæði, 33 gegn 30. Það gekk
ekki. ■

Í slendingar hafa tilkynnt að þeir sækist eftir sæti í Örygg-
isráði Sameinuðu þjóðanna á árunum 2009 til 2010. Þessa
ákvörðun tók ríkisstjórnin árið 1998 og var formlega til-

kynnt um hana árið 2003. Þá þegar hófst raunverulegur undir-
búningur að framboði Íslands til setu í ráðinu og hefur verið
unnið að málinu allar götur síðan.

Mörgum fannst í mikið ráðist þegar sagt var frá þessum
áformum, og nú upp á síðkastið hefur orðið meiri umræða um
málið, síðast á fundi Samtaka um vestræna samvinnu og Varð-
bergs nú í vikunni, þegar þrír þingmenn tjáðu sig um málið.
Þar komu fram mismunandi sjónarmið varðandi framboð Ís-
lendinga til setu í Öryggisráðinu. Þar skiptust menn ekki í hópa
í afstöðu sinni eftir stjórn og stjórnarandstöðu og hefur mörg-
um eflaust komið á óvart afstaða Steingríms J. Sigfússonar, en
hún á sér sögulegar rætur. Einar Oddur Kristjánsson hefur
ekki farið leynt með skoðanir sínar á framboði Íslands. Þá ber
að hafa í huga að hann er nú í flokki með utanríkisráðherra, en
ef til vill er hann einmitt að enduróma efasemdir ráðherrans
varðandi þetta mál. Slíkt er ekki óhugsandi.

Í þessum efnum verða menn að hafa í huga að margt getur
gerst á nokkrum árum, og þá ekki síst í pólitík. Frá því að Ís-
lendingar tilkynntu um framboð sitt hafa Tyrkir bæst í hóp
þeirra ríkja sem sækjast eftir setu í Öryggisráðinu 2009. Fram-
boð þeirra er talið vera mjög sterkt, því þeir hafa verið og eru
bandamenn Bandaríkjanna og hafa veitt þeim mikilvæga að-
stoð í Íraksstríðinu. Hitt er ekki síður styrkur þeirra að þeir
eru taldir brúa bil á milli tveggja menningarheima, og geta
þannig látið gott af sér leiða í bættum samskiptum ólíkra
þjóða.

Íslendingar hafa aldrei átt sæti í ráðinu, en áður mun hafa
komið til greina að við sæktumst eftir sætinu. Reglan hefur
verið sú að Norðurlöndin hafa átt þar fulltrúa á víxl og stutt
hvert annað í kosningum til ráðsins. Þegar sú ákvörðun var
tekin árið 1998 að Íslendingar skyldu stefna að því að eiga full-
trúa í ráðinu var vitað að það gæti fyrst orðið 2009 því aðdrag-
andinn að kosningum í ráðið er langur. Sem kunnugt er eiga
Bandaríkjamenn, Bretar, Kínverjar, Frakkar og Rússar fast
sæti í sæti í Öryggisráðinu og geta beitt þar neitunarvaldi.
Hinir fulltrúarnir tíu eru svo kosnir af Allsherjarþinginu til
tveggja ára í senn, en áður hefur ríkjahópum verið úthlutað
ákveðnum fjölda sæta í ráðinu. Þannig erum við í svonefndum
Vestur-Evrópuhópi, sem nær reyndar bæði til Kanada og Eyja-
álfu. Á þeim tveimur árum sem hver þjóð er í Öryggisráðinu
kemur það í hlut hennar að gegna þar formennsku um tíma. Á
tímum umbrota og átaka í heiminum reynir mjög á for-
mennskulandið, og er þess skemmst að minnast að miklar ann-
ir voru hjá Öryggisráðinu í aðdraganda Íraksstríðsins fyrri
hluta ársins 2003. Þá voru þar mikil fundahöld, formleg og
óformleg, og reyndi mikið á formennskuna þá mánuði. Það er
rétt hægt að ímynda sér þann mikla þrýsting sem verið hefði
á Íslendingum, hefðum við gegnt formennsku í ráðinu þær ör-
lagaríku vikur. ■
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SJÓNARMIÐ
KÁRI JÓNASSON

Afstaða þingmanna til sætis í Öryggisráðinu fer ekki
eftir hefðbundnum línum.

Öryggisráðið
og Íslendingar

FRÁ DEGI TIL DAGS

Í DAG
LÝÐVELDIÐ ER UNGT
OG LEIKUR SÉR

ÞORVALDUR
GYLFASON

Atburðir sumarsins 
2004 afhjúpuðu ekki einn
brest, heldur ýmsa.
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Sýnt í kvöld og sunnudagskvöld!

Fyndnir og ruddalegir!

Brestir og brak

Kýrhausinn
Samkvæmt íslenskri þjóðtrú tala kýr
mannamál á nýársnótt. Það er svo sem
ekki ótrúlegra en margt annað. Forvitni
kúa er alþekkt enda er í gömlu máli
talað um að „horfa eins og kýr á kvik-
indi“. Og nú hafa vísindarannsóknir við
Bristol-háskóla í Bretlandi leitt í ljós að
það er margt (skrítið) í kýrhausnum.
Frá þessu er greint í Sunday Times
um helgina. Þar segir að kýr hafi
sterka meðvitund gagnvart umhverfi
sínu, sársauka- og vellíðunarskyn
þeirra sé í rauninni mjög líkt
og hjá mannfólkinu. Þær
stofni til vináttutengsla
við aðrar kýr, komist í
andlegt uppnám út af
ráðgátum sem þær

standa frammi fyrir og geti fundið fyrir
kvíða gagnvart framtíðinni. Vísinda-
mennirnir segjast hafa uppgötvað vit-
undarlíf af þessu tagi í fleiri húsdýrum,
jafnvel hjá hænsnum. Þeir telja að

endurskoða þurfi meðferð
dýra í framhaldinu. Ekki sé

lengur hægt að tala um
húsdýrin okkar sem
„skynlausar skepnur“
sem hafi það eitt hlut-
verk í lífinu að verða
mannkyninu magafylli. 

Vonarstjarnan
Egill Helgason
skrifar um Frjáls-
lynda flokkinn á
Vísi. „Þetta virðist

vera einstaklega ósamstæður hópur og
frekar fagnaðarlítil tilvera í flokknum.“
„Nú vill Gunnar Örlygsson verða vara-
formaður, segist ætla að horfa til
hægri. Vissulega er nokkuð til í því hjá
honum að flokkurinn hefur verið furðu
langt til vinstri í mörgum málum –
nánast alltaf samhljóma Samfylkingu
eða VG.“ Egill segist telja Margréti
Sverrisdóttur framkvæmdastjóra flokks-
ins „eina frambærilegustu stjórnmála-
konu á Íslandi“; hún hafi bæði ein-
lægni og réttlætiskennd til að bera. „En
maður gæti svosem séð Margréti fyrir
sér í einhverjum öðrum flokki – að
minnsta kosti held ég að hún eigi
meiri samleið með krötunum í Sam-
fylkingunni en hægri flokknum sem
Gunnar Örlygsson dreymir um.“

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



Sjónarspilið á stjórnmálasviðinu
Við erum alltaf að kynnast nýjum
dráttum í vefnaði þeirra sem spinna
áróðurstjöldin fyrir þá sem standa á
sviði stjórnmálabaráttunnar. Við
blasir t.d. hve vel tókst að beina
þeirri athygli, sem flokksþing Fram-
sóknarflokksins fékk, að tilbúnu
átakamáli þannig að raunveruleg
vandamál innan flokksins og úti í
samfélaginu lentu utan sterkustu
kastljósanna. Eftir að ályktun um
málið var orðin nógu merkingar-
snauð til þess að hljóta samhljóða
samþykki var hún túlkuð þannig í
orðum forystumanna og uppslætti
fjölmiðla að nú hefðu orðið tímamót,
flokkurinn héldi vöku sinni eins og
fyrri daginn og hefði unnið mikinn
sigur. 

Málsvarar valdaflokkanna á Ís-

landi og spunameistarar þeirra hafa
fjölbreytt og vaxandi verkefni við að
glíma. Þau vandasömustu spretta af
tilhneigingu þeirra til að gera annað
en fjöldinn virðist vilja þegar gerðar
eru skoðanakannanir. Þá er um að
gera að finna nýjar tengingar sem
breyta viðhorfunum, skapa traust,
vitna um góðvilja og skírskota til ör-
yggiskenndarinnar. Við þekkjum
dæmin. Stundum eru þau auðskilin
og áþreifanleg, hitta beint í hjarta-
stað: Ágóðann af sölu Landssímans
skal nota til þess að byggja hátækni-
sjúkrahús. Stundum eru falleg,
traustvekjandi orð endurtekin án
þess að ljóst verði hvað á að gera:
Um stjórnun fiskveiða skal leita
sátta/hafa náðst sættir. Stundum er
hreinum útúrsnúningi ætlað að

skapa ugg og styrkja stöðu valda-
kerfisins hjá þjóð sem aldrei hefur
fengið tækifæri til að útkljá örlaga-
rík átakamál í þjóðaratkvæða-
greiðslu: Málskotsréttur forsetans er
ógnun við þingræðið! Og svo er það
hin sígilda og margnotaða brella sem
beitt er þegar afla þarf fjöldafylgis:
Nú er svigrúm til skattalækkana. 

Samhliða eflingu blekkingariðn-
aðarins í heimi stjórnmálanna eykst
þörfin á kaldri og klárri greiningu á
afurðum hans. Athuga hvað hangir á
spýtunni. Að öðrum kosti heldur lýð-
ræði í landinu áfram að hnigna. Það
er vitaskuld freistandi að ganga inn í
kjörklefann í þeirri trú að maður geti
lækkað skattana sína með atkvæða-
seðlinum. En er það eftirsóknarvert
á tímum þrenginga í skóla- og heil-

brigðiskerfinu? Tímum sem þrengja
svo að ungu fjölskyldunum, sem eru
að koma sér fyrir í þjóðfélaginu, að
ævin endist varla til að borga hús-
næðis- og námsskuldir? Með því að
skoða betur samhengi hlutanna grill-
ir í meira af frummynd veruleikans.
Svigrúm til skattalækkana reynist
ekkert ef það er skilgreint sem mis-
munur á þeim tekjum sem það opin-
bera fær og kostnaði við rekstur sem
meirihluti þjóðarinnar vill að ríki og
sveitarfélög annist. Og svo verðum
við að gera þá kröfu til fjölmiðla að
þeir elti ekki gagnrýnislaust sögu-
þráð sem rekja má til spunaverk-
stæða valdhafanna. Leggi sig fram
við að greina hvað er á bak við orðin,
hvort ályktanir standist og hvaða
hagsmuna er verið að gæta. ■
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Leikrit spunameistara
Ef íslenskar fréttir og fréttir almennt eiga
ekki að breytast í frekar slappan raun-
veruleikasjónvarpsþátt (með aðeins eldri
og ófríðari keppendum en Survivor) þá
er kominn tími til að þeir, sem þær seg-
ja, hætti að taka þátt í leikriti spunameist-
aranna og segi frá því sem máli skiptir.
Ármann Jakobsson á murinn.is

Leiðinlegur félagsskapur
En við erum hluti af Evrópu, þar liggja
okkar rætur og þar er mest af viðskipt-
um landsins. Merkilegt er hve mikil
áhersla er lögð á að við eigum að fylgja
Norðmönnum í gegnum þykkt og
þunnt. Leiðinlegri félagsskap er vart
hægt að hugsa sér. Sagt að menn séu
komnir af öpum, nema Íslendingar sem
eru komnir af Norðmönnum. Annað
fólk virðist hafa lítinn áhuga á að bind-
ast föstum böndum við dýragarðana.
Benedikt Jóhannesson á heimur.is

Ekki gegn landsbyggðinni
Fjarlæging flugvallar úr Vatnsmýrinni
gengur ekki gegn hagsmunum sam-
gangna landsbyggðar og borgar. Það
liggur ljóst fyrir að eigi íbúðabyggð að
þrífast í Vatnsmýri gengur ekki að hafa
þar flugvöll, slíkt skýrir sig sjálft. Flugvöll-
urinn er æxli í hjarta borgarinnar –
kveðjum hann sem fyrst! 
Dagbjört Hákonardóttir á politik.is

Sala á Póstinum
Í kjölfar umræðu um sölu á símanum
má velta fyrir sér hvort ekki sé rétt að
hefja athugun á sölu litla bróður símans,
Póstinum. Tekist hefur að breyta póstin-
um í hagnaðarfyrirtæki og pósturinn er
að verða kominn í samkeppnisumhverfi.
Pósturinn hefur verið eitt af þessum
fyrirtækjum sem hafa gleymst í umræð-
unni um hvaða fyrirtæki eigi að fara á
sölulistann hjá Ríkinu. Kannski er nú far-
ið að nálgast að sá tímapunktur komi.
Tómas Hafliðason á frelsi.is

Konur konum verstar?
Hvað er eiginlega að gerast í Kópavogi,
hvað er eiginlega að gerast í Framsókn?
Greinarhöfundur hefur til þessa verið
haldinn þeim ranghugmyndum að
kvenfélög innan stjórnmálaflokka hafi
verið sett á fót til að konur í stjórnmál-
um gætu stutt við bakið á hvor annari,
hvort sem þær þyrftu stuðning til að ná
frama í stjórnmálum eða einfaldlega
bakhjarl í umræðum um rétt kvenna.
Gott og blessað! Hverjum hefði síðan
dottið til hugar að upp færu að spretta
kvenfélög í stjórnmálaflokkum með það
að markmiði að vinna á móti öðru kven-
félagi innan sama stjórnmálaflokks?
Margrét Elín Arnarsdóttir á tikin.is

HÖRÐUR BERGMANN
KENNARI OG RITHÖFUNDUR

UMRÆÐAN
SPUNI OG
STJÓRNMÁL

AF NETINU
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Reykjavík • Kópavogi • Akureyri
Selfoss • Reykjanesbær

www.blomaval.is

af allri 
gróðurmold

Fræ 25%afsláttur

Vorlaukar 25%afsláttur

25%
afsláttur

afsláttur af öllum 
blómstrandi plöntum

Vortilboð25%

Blómstrandi vor
Ís og Mónu- 
páskaegg

Gildir í Sigtúni

199 kr.

799 kr.
10 rósir

fimmtudag og föstudag

í Sigtúni

Í viðtali við lögmann GT verktaka
í Fréttablaðinu á fimmtudag í síð-
ustu viku var hann rangfeðraður.
Hann heitir Marteinn Másson.

Í frétt blaðsins um happdrætti
DAS stóð að endurskoðandi þess
væri á vegum dómsmálaráðu-
neytisins. Hið rétta er að hann er
skipaður af ráðuneytinu en
starfar fyrir happdrættið.

Í blaðinu Vetrarlíf sem fylgdi
Fréttablaðinu á miðvikudaginn í
síðustu viku var umsjónarmaður
skíðasvæðisins í Bláfjöllum og
Skálafelli rangnefndur. Hann
heitir Grétar Hallur Þórisson. 

■ LEIÐRÉTTINGAR

Og svo verðum við 
að gera þá kröfu til

fjölmiðla að þeir elti ekki
gagnrýnislaust söguþráð
sem rekja má til spunaverk-
stæða valdhafanna.

,,



Björgólfur úr Landsbankanum
Eftir aðalfund Íslandsbanka þar sem ráðandi fylk-
ing í bankanum hélt góðum meirihluta í stjórn

velta margir fyrir sér
framhaldinu. Þeir
sem brjóta heilann
um framhaldið í
bankanum eru
þeirrar skoðunar að
Björgólfsfeðgar leiti

nýrra leiða til að
komast til áhrifa í Ís-

landsbanka.
Nýjasta kenningin er

sú að Björgólfur
Thor muni sel-

ja föður
sínum
hlut
sinn í
Lands-

bankanum og einbeita sér því næst að því að ná
tökum á Íslandsbanka, annaðhvort í gegnum
Straum eða með því að kaupa hlut Straums í Ís-
landsbanka. Meðan núverandi hluthafar halda
hópinn er meirihlutinn tryggur. Kenningasmiðirnir
telja að Karl Wernersson sé í skotlínu, en talið er
að erfitt væri fyrir hann að hafna góðu tilboði í
bréf sín og innleysa með því fimm milljarða í
hagnað.

Vond tímasetning
Halldór Ásgrímsson var pínu óheppinn með tíma-
setningu heimsóknar til Álaborgar. Íslendingar eiga
fyrirtæki á svæðinu og því tilvalið fyrir forsætisráð-
herra að staldra við í Álaborg í heimsókninni. Svo
óheppilega vildi þó til að stjórn Magasin du Nord
ákvað fyrir síðustu helgi að loka verslun sinni í
borginni og segja upp á fimmta tug starfsmanna. 
Kæti Álaborgarbúa var því blendin með íslenska
fjárfesta þegar forsætisráðherra reið í hlað og hefði
sjálfsagt verið talsvert meiri viku fyrr.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   3.718

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 311
Velta: 1.395 milljónir

-1,64%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
Már Wolfgang Mixa lét í gær

af störfum sem framkvæmdastjóri
Verðbréfaþjónustu Sparisjóðs-
ins.

Sparisjóður Vestfirðinga
hagnaðist um 56,5 milljónir kóna
í fyrra. Árið 2003 var 27,1 milljóna
króna tap á rekstrinum.

Fjárfestingarfélagið Atorka
breytti í gær um nafn og heitir nú
Atorka Group.

Greiningardeild KB banka
greindi frá því í gær að kaup ís-
lenskra fjárfesta í erlendum hluta-
bréfum hafi numið 1,4 milljarði
króna í janúar. Kaupin drógust
saman um níu milljarða frá því í
desember og eru mun minni það
sem af er þessu ári miðað við
sama tíma í fyrra.
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Nýir eigendur Magasin du Nord
hafa ákveðið að nýta sér kauprétt
á fasteign stórverslunarinnar við
Kóngsins Nýjatorg. 

Magasin átti kauprétt að fast-
eigninni og var það lykillinn að
kaupum íslenskra fjárfesta á fyr-
irtækinu. Mat þeirra var að fast-
eignir fyrirtækisins stæðu undir
kaupverði þess. 

Kauprétturinn var á ríflega
milljarð danskra króna eða um
ellefu milljarða króna. Eignin var
seld til baka til sérstaks fasteigna-
félags í eigu sömu aðila á 1,2 mill-
jarða danskra króna eða tæpa
þrettán milljarða. Söluhagnaður
er því tveir milljarðar króna sem
færist í bækur Magasin, en fyrir-
tækið var keypt í heild sinni á um
sex milljarða íslenskra króna.
Magasin mun leigja húsnæðið af
fasteignafélaginu.

Rekstur Magasin gekk erfið-

lega og nýir eigendur vinna nú að
því að hagræða í rekstri og hafa
gefið út að stefnt sé að því að

verslunin skili hagnaði innan
þriggja ára.

- hh

vidskipti@frettabladid.is

Peningaskápurinn…

Actavis 38,30 -3,04% ... Atorka 6,05
+0,83% ... Bakkavör 27,30 -3,87% ... Burðarás 13,25 -2,93% ... Flugleiðir
13,95 -3,13% ... Íslandsbanki 11,65 -0,85% ... KB banki 509,00 -1,17%
... Kögun 51,70 -1,15% ... Landsbankinn 14,30 -3,70% ... Marel 56,30
+0,18% ... Medcare 5,91 +1,01% ... Og fjarskipti 3,85 -0,77% ... Samh-
erji 11,20 -0,44% ... Straumur 9,90 -1,49% ... Össur 83,00 -0,60%

Magasin keypt og selt

Vinnslustöðin 1,43%
Atorka 0,83%
Marel 0,18%

Líftæknisjóðurinn -20,00%
Bakkavör -3,87%
Landsbankinn -3,70%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

nánar á visir.is

Sandavað 1-5. Nýjar íbúðir í lyftuhúsi ásamt bílskýli
Nýjar glæsilegar 2ja- 5 herbergja íbúðir
á góðum stað í Norðlingaholtinu
Húsið er fjögurra hæða með 3 stigagöngum og
lyftu í hverju stigahúsi. Bílageymsla er undir
húsinu. Húsið verður afhent fullfrágengið að
utan með frágenginni lóð, bílastæðum og að
öllu leiti fullbúið. Íbúðunum verður skilað
fullbúnum að innan án gólfefna og flísalagnar.

5 herbergja íbúðir 
Verð frá 24,5 millj.
80% fjárm. 19,6 millj.
Áætl afb.lána, pr mán. 88,200 kr
Mismunur gr. á byggtím. 4,9 millj.

4ra herb íbúðir
Verð frá 19,5 millj.
80 % lán 15,6 millj.
Áætluð afb lána pr mán 70,200 kr
Mismunur gr á byggtím. 3,9 millj.

3ja herbergja íbúðir
Verð frá 17,2 millj.
80% lán 13,7 millj.
Áætluð afb lána pr mán 61,000 kr
Mismunur gr á byggtím. 3,5 millj.

2ja herbergja íbúðir (án bílskýlis)
Verð frá 14,2 millj.
80% lán 11,3 millj.
Áætluð afb lána pr mán. 51,000 kr
Mismunur gr á byggtím. 2,9 millj.

Byggingaraðili: 
Gissur og Pálmi ehf.

Söluaðili:
Valhöll sími 588-4477

Andarhvarf í Kópavogi nýjar 135 fm sérhæðir ásamt bílskúr.
Valhöll fasteignasala kynnir nýjar glæsilegar sérhæðir í
tvíbýlis/klasahúsum við Andarhvarf í Kópavogi.

Gert er ráð fyrir því að afhenda íbúðirnar fullbúnar án gólfefna
með flísalögðum baðherb og vönduðum innréttingum. Afhending
er áætluð í mars 2006Valhöll fasteignasala  kynnir nýjar
glæsilegar sérhæðir í tvíbýlis/klasahúsum við Andarhvarf í
Kópavogi. Gert er ráð fyrir því að afhenda íbúðirnar fullbúnar án
gólfefna með flísalögðum baðherb og vönduðum innréttingum.
Afhending er áætluð í mars 2006

Byggingaraðili Jón og Salvar ehf.
Söluaðili Valhöll sími 588-4477

Verð á íbúðum er mismunandi 
frá 30,2 –31,5 millj.
Dæmi. 30,9 millj.
Við kaupsamning 3,0 millj.
Við fokheldi  í okt. ‘05 11,0 millj.
Við afhendingu 15,5 millj.
Við lokafrágang 1,4 millj.

www.valhol l . is  -  opið mán.– f immtud.  9–17.30.  Lokað um helgar

Ingólfur G. Gissurarson lögg.fasteignasali. 

Síðumúla 27 - Sími 588 4477 - Fax 588 4479
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Og Vodafone
Skráningarlýsing
m a r s  2 0 0 5
Skráningarlýsingin er gefin út vegna hækkunar á hlutafé Og 
fjarskipta hf. að fjárhæð 809.614.941 krónur að nafnverði þann 
30. desember 2004. Hækkunin var skráð í Kauphöll Íslands hf. 4. 
janúar 2005. 

Hækkunin var notuð til að greiða fyrir alla hluti 365 ljósvakamiðla 
ehf. (áður Íslenska útvarpsfélagið ehf.) og 365 prentmiðla ehf. 
(áður Frétt ehf.).

Hlutafé félagsins eftir hækkunina er 4.341.428.160kr. 
að nafnverði. 

Þar sem hlutafé Og fjarskipta hf. hefur verið hækkað samtals um 
meira en sem nemur 10% af heildarhlutafé ber félaginu að gefa        
út skráningarlýsingu samkvæmt 1. gr. A-lið 3tl. Viðauka IV við 
reglugerð nr. 434/1999.

Allt hlutafé Og fjarskipta hf. er skráð á Aðallista Kauphallar 
Íslands undir auðkenninu O G V O D A .

Skráningarlýsinguna er hægt að nálgast hjá Og fjarskiptum hf., 
Síðumúla 28, Reykjavík, á vefsíðu félagsins www.ogvodafone.is 
og hjá umsjónaraðila skráningarinnar, Fyrirtækjaráðgjöf 
Landsbanka Íslands hf., Hafnarstræti 5, Reykjavík og á vefsíðu 
bankans www.landsbanki.is

Frændgarður Kristins Björnsson-
ar, fyrrverandi forstjóra Skelj-
ungs, ræður nú tæplega 30 pró-
senta hlut í Árvakri, útgefanda
Morgunblaðsins.

Félag í eigu fjölskyldu Kristins
hefur keypt félag í eigu Ó Johnson
fjölskyldunnar sem átti ríflega 10
prósenta hlut í Árvakri. Kristinn og
skyldfólk hans átti tæplega 20 pró-
senta hlut í Árvakri. Forkaupsrétt-
ur annarra hluthafa er á bréfum í
Árvakri, en slíkt gildir þó ekki um
kaup á eignarhaldsfélögum sem
eiga bréf í Árvakri. Ekki kom því til
forkaupsréttar annarra hluthafa. 

Kristinn Björnsson vildi ekki
svara því hvort frændgarðurinn
hygðist auka hlut sinn enn frekar í
félaginu. „Við teljum þetta áhuga-
verðan kost og ákváðum að kaupa
þegar tækifærið gafst.“ Hann seg-
ir fleiri hafa haft áhuga á þessum
hlut í Árvakri, en þetta hafi verið
niðurstaðan. - hh

Auka hlut sinn í Árvakri

KEYPT Í MOGGANUM Kristinn Björns-
son og fjölskylda hans hafa eignast tíu
prósenta hlut í útgáfufélagi Morgunblaðs-
ins. Fyrir átti fjölskyldan tæplega 20 prós-
enta hlut.

GRÓÐI AF FASTEIGN Húsnæði Magasin du Nord var keypt af Jyske Bank í samræmi við
kauprétt eigenda Magasin. Húseignin var seld nýju fasteignafélagi sem er í eigu sömu ís-
lensku fjárfestanna og var söluhagnaðurinn tveir milljarðar króna. 
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Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 10 

Flokkar

Bílar & farartæki 

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er fimmtudagurinn 3. mars,

62. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 8.28 13.40 18.53
AKUREYRI 8.16 13.24 18.34

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Íris Gunnarsdóttir, annar ritstjóri fem-
in.is, er ekki í neinum vanda með að
telja upp uppáhaldsflíkurnar sínar í
fataskápnum þótt henni finnist voða
leiðinlegt að fara í búðir.

„Það er eins og gefur að skilja mjög margt
sem er ómissandi í fataskápnum og kannski
ekki hægt að nefna það allt í einni andrá. En
Diesel-gallabuxurnar eru ómissandi –
gamlar og slitnar með götum. Þær eru
hrikalega þægilegar og gott að hendast í
þær eftir vinnu,“ segir Íris en það er samt
ein önnur flík sem hún getur hreint og beint
ekki verið án. „Karen Millen-skyrtan mín
er einnig í miklu uppáhaldi. Hún er svört og
passar vel við gallabuxur og fleira. Skyrtan

er einfaldlega í uppáhaldi hjá mér vegna
þess að ef maður veit ekkert í hvað maður
á að fara þá er hún lausnin – passar við allt
og er bara smart,“ segir Íris. 

„Einnig er það einn tiltekinn skartgripur
sem ég gæti ekki verið án en hann er bæði
hægt að nota sem hálsmen og armband. Al-
gjör nauðsynjavara og fæst hjá femin.is,“
segir Íris sem klæðist fötum sem henni líð-
ur vel í. „Ég er ekki fatafrík en mér finnst
að sjálfsögðu mjög gaman og líður líka vel
þegar ég tolli í tískunni. Ég er samt ekkert
sérstaklega að leitast eftir því. Ég fer yfir-
leitt í það sem mér líður vel í þó svo jafnvel
að það sé ekki hátíska. Ég kaupi ekki mikið
af fatnaði og mér finnst ekkert ofsalega
gaman að fara í búðir.“

lilja@frettabladid.is

Held mest upp á
svörtu skyrtuna

ferðir@frettabladid.is

Nú geta viðskiptavinir Mast-
erCard nýtt sér ferðaávísun til
að greiða flug og pakkaferðir
hjá Iceland Express. Upphæð
ávísunarinnar fer eftir viðskipt-
um hvers einstaklings við
kreditkortafyrritækið en ef ávís-
unin er nógu há þá getur við-
skiptavinur hugsanlega sloppið
við að borga fyrir fríið. Nánari
upplýsingar er að finna á
heimasíðu Iceland Express,
icelandexpress.is.

Úrval Útsýn stendur fyrir snjó-
brettaferð til Madonna 5. til
12. mars í samvinnu við
Brettafélag Íslands. Innifalið
er flug til Verona, akstur
til Madonna, gisting,
íslensk fararstjórn og
flugvallaskattar. Far-
arstjóri er
Geiri, for-
maður Bretta-
félagsins. Þetta er bæði ferð
fyrir skíðamenn og brettafólk
en nánari upplýsingar um verð
er að finna á heimasíðu ferða-

skrifstofunnar, 
urvalutsyn.is.

ÍT ferðir verð-
ur með ferð á
leik Liverpool
og Arsenal
sem fram fer
í London 7.

maí. Brott-
för er frá

Keflavík 6.

maí og komið aftur heim 9.
maí og er verð 69.900 krónur.
Innifalið er flug með Icelandair,
gisting á fjögurra stjörnu hóteli
í tveggja manna herbergi í þrjár
nætur með morgunverði, miði
á leikinn og flugvallaskattar.
Hægt er að forvitnast um ferð-
ina í síma 588 9900 hjá Olivier
og með því að senda póst á
enskiboltinn@itferdir.is.

Heimsferðir bjóða upp á helg-
arferð til Madridar, höfuð-

borgar Spánar, 21. apríl. Í
borginni er að finna mörg
af helstu söfnum Evrópu,
frábæra veitingastaði og
skemmtilegt mannlíf.
Hægt er að kaupa ein-

göngu flugsæti eða flug
og gistingu. Verð er
frá 39.990 krónum.

Stúdentaferðir bjóða nú upp
á fjögurra daga ferð í „Chiang
Mai and Tai matreiðsluskólann“
í Taílandi. Verð er 18.900
krónur fyrir ferðirnar sjálfar en
flug til og frá Íslandi er ekki
innifalið í verði. Daglegar
brottfarir eru frá Bangkok.
Ferðalangar læra allt um
taílenska matargerð. Þrír dagar
fara í að undirbúa, elda og
borða dásamlegan mat en þess
á milli geta ferðalangar skoðað
sig um í nánasta umhverfi.

Íris á marga hluti sem eru ómissandi í fataskápnum hennar.

Smáauglýsingar
á 995 kr. 
visir.is

LIGGUR Í LOFTINU
í ferðum

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

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is

KRÍLIN

Ég fór í heim-
sókn á sveita-
bæ og nefið á

mér fékk
mæðuveiki!

Gjafavörur taka við af föndurvörum 
BLS. 2

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000
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Afskorin blóm
Hleyptu vorinu inn til þín með afskornum blómum. Túlípanar eru falleg
og litrík blóm sem gefa heimilinu bjart og vorlegt yfirbragð og eru á við-
ráðanlegu verði.[ ]

Kringlunni - sími : 533 1322

Vandaðar heimilis- 
og gjafavörur

TILBOÐ!
Alvar Aalto vasar 

2 í pakka 
(160 mm og 95 mm)

12.900.-

Skipholti 31, Reykjavík, s: 568 0450
Kaupvangsstræti 1, Akureyri, s: 461 2850

www.ljosmyndavorur.is

E510 + 128MB X-d minniskort
A›eins kr. 39.900

TILBO‹

Arinbúðin
Stórhöfða 17 v/Gullinbrú (fyrir neðan húsið)

Sími 567 2133 · www.arinn.is

Mikið úrval af 
aukahlutum fyrir
arininn

Lumsden 
rafmagnsarinn

107.700 kr.

Skólavörðustíg 21 • Sími 551 4050 • Reykjavík

Úrval af sængurfatnaði 
til fermingargjafa.

Langur laugardagur!

,,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. 

Norskir hönnuðir koma færandi hendi
ÍSLENSK HÖNNUNARSAGA Á SÉR EKKI LANGA SÖGU OG ÞAÐ ERU EKKI NEMA RÉTT RÚM SEX ÁR SÍÐAN ÍSLENSKT
HÖNNUNARSAFN VAR SETT Á LAGGIRNAR FYRIR TILSTILLI MENNTAMÁLARÁÐUNEYTISINS OG GARÐABÆJAR. 

Katrín Gísladóttir leirlista-
kona er að henda föndrinu út
fyrir nýjar vörur. Hún ætlar
að einbeita sér að gjafavöru
en sveitastíllinn verður sem
fyrr áberandi. 

„Ég er að henda öllu föndrinu út
fyrir nýjar vörur og ætla að ein-
beita mér að gjafavörunni ein-
göngu,“ segir Katrín Gísladóttir,
leirlistakona og eigandi Föndur-
kofans í Brautarholti. Katrín tók
nýjar vörur inn fyrir jólin og
alltaf bætist við. „Ég er búin að
vera með föndrið i átta ár og er
einfaldlega að skipta um stefnu
en við verðum áfram í sveitastíln-
um. Ég hef líka alltaf verið með
mikið kertaúrval, bæði ilmkerti
og venjuleg og er að taka inn 
nýjar sendingar af þeim og svo
eru silkiblómin sívinsæl. Nú er ég
nýkomin af sýningu þar sem ég
gerði stóra pöntun í sápum og
baðsöltum, allt úr náttúrulegum
efnum og svo má ekki gleyma
kaffibollum og -baukum, tekötl-
um og ostabökkum og allskonar
gjafavöru annarri. Við erum líka
montin af því að geta boðið upp á
vörur frá Amishfólkinu, bæði
ruggustóla og þvottabretti,“ segir
Katrín. ■

Föndurkofinn tekur
stakkaskiptum

Sýningarsalur safnsins var opnaður árið
2001 og er hann staðsettur við Garða-
torg í Garðabæ. Þar hafa verið settar
upp margar skemmtilegar sýningar á
liðnum árum. Markmið safnsins er að
hlúa að íslenskri hönnun, safna upplýs-

ingum og hlutum er tilheyra íslenskri
hönnunarsögu, sem og safna og sýna
erlenda hönnun með sérstakri áherslu á
hönnun frá Norðurlöndunum. Hönnun-
arsafnið á nú þegar verðmætt hús-
gagnasafn eftir íslenska og erlenda

hönnuði. Má þar nefna Guðjón Samú-
elsson, Svein Kjarval, Erlu Sólveigu, 
Alvar Aalto og Arne Jackobsen. Sökum
fjárskorts hefur starfsemin ekki verið
eins mikil og vonir stóðu til en það
stendur vonandi til bóta. Umsjónarmað-
ur safnsins er Aðalsteinn Ingólfsson list-
fræðingur. Hann vinnur nú að uppsetn-
ingu nýrrar sýningar sem verður opnuð
á vordögum. Þar er um að ræða sýn-
ingu á húsgögnum eftir norska hönnun-
argengið, CIRCUS, sem kemur frá
Bergen í Noregi. Sýningin er á vegum
Listhönnunarsafnsins í Bergen og er til-
efnið 100 ára sjálfstæðisafmæli Norð-
manna. Með í för verða hönnuðir og
tónlistarfólk frá Bergen. Hluti sýningar-
gripanna verður svo afhentur Hönnun-
arsafni Íslands að gjöf í lok sýningar-
innar – sem lýkur í ágúst. ■

Sænsk glerlist gladdi augu gesta
Hönnunarsafnsins í lok síðasta árs. 

Húsgögn eftir Pétur Lúthersson. Grip-
irnir voru til sýnis í safninu í janúar
árið 2002. 

Katrín Gísladóttir, eigandi Föndurkofans. 

Þessi skemmtilegu þvottabretti eru frá
Amish-fólkinu.

Teketill og fylgihlutir í sveitastíl.

Glasamottur úr leir fást í mörgum teg-
undum.

Katrín er með eigin lampa og skálar til
sölu í versluninni.
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FISKBÚÐIN HAFBERG

Gnoðarvogi 44, sími 588 8686

Glænýjar
lúðusneiðar

aðeins 990 kr kg
VERÐ ÁÐUR 1890

Fyrstir koma fyrstir fá

„Ég á mér stað þar sem ég sit
alltaf, sem er í enda sófans. Þar
get ég bæði snúið að borðstofu-
borðinu, séð á sjónvarpið og 
lagt mig,“ segir Katrín Á. Johnson
dansari, en hún er með stóran og
fínan hornsófa á heimilinu þar
sem hún lætur fara vel um sig 
eftir langan vinnudag. 

„Ég get algerlega breyst í
svona „couch-potatoe“ þegar ég
kem heim og hendi mér í sófann,“
segir Katrín og hlær og bætir við
að oft vill verða að hún snæði
kvöldverðinn í sófanum þar sem
hún búi ein. 

Sófinn er reyndar í eigu fyrr-
verandi kærasta hennar og á hún
því von á því að hún þurfi að láta

hann af hendi í framtíðinni. „Ég
get nú ekki sagt að ég muni sakna
sófans sérstaklega þar sem hann
er ekki eins fagur og hann er
þægilegur,“ segir Katrín en sófann
segir hún vera hrikalega þægi-
legan auk þess sem hún geymi
púða og teppi í horninu góða.

„Hornsófi er mjög hentugur að
því leyti að auðvelt er að skapa
hring ef fólk kemur í heimsókn og
það myndast yfirleitt góð stemn-
ing,“ segir Katrín sem hefur 
gaman af því að fá gesti og þá sér-
staklega til að spila en sjálf segist
hún vera mikill spilafíkill. „Ég 
efast reyndar um að ég fái mér
aftur hornsófa þegar þessi fer,“
segir Katrín hugsandi. ■

„Ég efast reyndar um að ég fái mér aftur hornsófa þegar þessi fer,“ segir Katrín Á. Johnson dansari.

Snæðir kvöldverðinn í sófanum
KATRÍN Á. JOHNSON DANSARI Á SÉR HORN Í SÓFANUM ÞAR SEM HÚN SITUR
LÖNGUM STUNDUM.

Gott ráð til að ná tökum á
dótinu og draslinu er að
koma fyrir fallegum körfum
hér og þar um heimilið.
Handklæðum er hægt að
rúlla upp og stinga í körfu
ásamt hárbursta, stóra körfu
er gott að eiga undir barna-
leikföngin og litla körfu fyrir
fjarstýringarnar. Dagblöð, penn-
ar, umslög, lyklar, klink og far-
símar þurfa ekki að liggja á hill-
um eða borðum heldur er þess-
um hlutum einfaldlega stungið í
körfu. 
Körfur geta staðið á borðum, í hill-
um eða á gólfi og fást þær í öllum

stærðum og gerðum og ætti að
vera auðvelt að finna körfur sem
falla að stíl heimilisins. ■

Körfur til að fela draslið
SKÁPAPLÁSS GETUR OFT VERIÐ AF SKORNUM SKAMMTI Á HEIMILUM OG
HLUTIR SEM NOTAÐIR ERU DAGLEGA EIGA ÞAÐ TIL AÐ LIGGJA ÚTI UM ALLT.

Snyrtilegra er að henda lyklunum sínum í
körfu en á borð.
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Skálmarnar ofan í 
Loksins er komið tækifæri til að leyfa fallegu stígvélunum að njóta sín án þess að þurfa að
nota þau við stutt pils, því nú mega þau hylja buxnaskálmarnar.[ ]

Laugavegi 70
www.hsh.efh.is

Íslensk hönnun

Diza Ingólfsstræti 6  

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

Ný bútasaumsefni, sívaxandi úrval!
Eigum stórar stærðir í joggingbuxum 

og jökkum á fáranlegu verði!
Langur laugardagur opið frá 12-17

S M Á R A L I N D
Sími 517 7007

Kauphlaup
fimmtudag til sunndags 
Allt að 70% afsláttur

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

Vorum að taka upp 
helling af nýjum vörum!
Þunnu buxurnar komnar aftur.

Skyrtupeysur komnar • Stærðir 8-24

Undirfataverslun.
Síðumúla 3 • Sími: 553 7355

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

Selena 10 ára
frábær afmælistilboð!

Full búð af nýjum vörum

GULLBRÁ, Nóatún 17 s. 562-4217

ÚTSÖLULOK!
20% aukaafsláttur 

við kassa

Vandaðir hlutir hreyfa
við mér eins og listaverk
Elín Agla Bríem er fædd í
Reykjavík en uppalin að
mestu í Keflavík. Fyrir tveim-
ur árum flutti hún til Eng-
lands til að starfa í stórri
búddamiðstöð á Norður-
Englandi. Hún hefur verið að
hanna og selja loðkraga úr
kanínufeldi og kimonosilki. 

„Ég hannaði þessa kimonokraga í
byrjun fyrir sjálfa mig því ég
fann ekkert þessu líkt í verslun-
um. Mig langaði í eitthvað um
hálsinn úr vönduðu efni sem
myndi endast og væri alltaf
klassískt. Ég er líka afar hrifin af
japönskum textíl og kimonosilki
en það er ekki praktískt að tipla
um í fullum kimonoskrúða í rign-
ingunni á Englandi, hvað þá held-
ur í snjónum á Íslandi. Svo þetta
er hagnýt málamiðlun,“ segir Elín
en hver kragi sem hún gerir er
einstakur. 

„Kimonokragarnir eru gerðir
úr kanínufeldi og ég hef notað
þrjá mismunandi liti; svartan,
gráan og hvítan. Svo kaupi ég
kimonosilkið beint frá Japan og
er með alls kyns liti og mynstur.
Ég hannaði þá þannig að hægt sé
að snúa þeim á tvo vegu – það er
hægt að snúa feldinum út og silk-
inu inn eða öfugt. Mér finnst 
unaðslegt að hafa feldinn upp við
hálsinn, svo dásamlega mjúkt og
hlýtt. Einhverra hluta vegna 
virðast karlmenn, samkvæmt
óvísindalegri könnun minni, vera
hrifnari af að sjá feldinn vísa út.
Viðbrögðin hjá konum hafa verið
mjög góð og mér sýnast þær vel
kunna að meta kragana.“

Elín hefur alltaf haft áhuga 
á hönnun og því sem tengist henni
og útilokar ekki frekari 
framleiðslu á næstunni. „Ég hef

alltaf haft áhuga á góðri hönnun.
Fallegir og vandaðir hlutir hreyfa
við mér rétt eins og listaverk og
ég fæ í hnén þegar ég sé falleg
efni og vel gerðar flíkur. Ég finn í
beinunum hvað mér finnst fallegt
og hvað ekki. Ég er ekki menntuð
í hönnun heldur í heimspeki sem
þarf auðvitað ekki að vera nein
mótsögn. Ég ætla að einbeita mér
að krögunum í bili og undirbúa
meiri framleiðslu og sölu fyrir
næsta haust. Annars kemur þetta
allt að sjálfu sér yfirleitt, eitt 
tekur við af öðru.“

En ætlarðu ekki að fara að
koma heim? „Tilfinningar mínar
til Íslands hafa alltaf verið
ástríðufullar og það hefur heldur
bætt í síðan ég settist að erlendis.
Ég er að reyna að kenna kærast-
anum mínum íslensku og hann
getur núna sagt „gjörðu svo vel“,
„takk sömuleiðis“ og „góður 

fiskur“. Það gæti komið sér vel ef
við flytjum heim. En við ætlum
fyrst að flytja í sveit hér á
Englandi og sjá hvernig það á við
okkur, en ég get ekki ímyndað
mér að ég verði mjög lengi í 
viðbót í burtu frá fósturjörðinni,
yndislegri fjölskyldu og vinum.
En kannski það velti á því hvenær
ég missi endanlega þolinmæði
gagnvart klassískri spurningu
Englendinga þegar ég segi þeim
að ég sé frá Íslandi. Hún er eitth-
vað á þessa leið: „Er ekki skelfi-
lega kalt þar?“

Kragarnir hennar Elínar eru
ekki enn til í verslunum en hún
tekur við pöntunum á netfanginu
aglanaglalakk@yahoo.com og
einnig eru þeir á heimasíðu
Sirrýjar í Fólki á www.-
skjar1.is/folk. Hver kragi kostar
7.500 krónur.

lilja@frettabladid.is

Kragarnir falla vel að hálsinum og geta bæði virkað sem
trefill og tískufylgihlutur.

Elín Agla býr í Englandi með sambýlismanni sínum og hefur góða aðstöðu til að búa
til kragana vinsælu.

Kragarnir eru eins mismunandi og þeir eru margir.
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SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466

Fylgihlutir 
og hárskraut
Mikið úrval af hárskrauti og 
skartgripum fyrir fermingar.

Ný sending af töskum, slæðum,
nælum og beltum.

Vorlínan frá Pilgrim komin 
– tilvalin fermingagjöf.
Sendum í póstkröfu

OFIN BELTI

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

Litir:
silfur, gull, 

svart og hvítt

Verð 
1.989.-

Margar gerðir af búningasilfri. 

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

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

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

Sérverslun með 
kvensilfur

Þá er tískuvikunum að verða
lokið í þetta skiptið í Mílanó,
London, New York og nú er það
París sem rekur lestina af tísku-
borgum sem skipta verulegu
máli. Fyrir einum fjórtán árum
byrjaði nýr hönnuður hjá
Gucci-keðjunni sem átti í 
erfiðleikum, Tom Ford að nafni.
Hann gerði þetta gamla ítalska
fjölskyldufyrirtæki að stór-
veldi. Seinna keypti svo
Francois Henri Pinault, fransk-
ur viðskiptajöfur, hlut í Gucci
og svo náði hann Yves
Saint Laurent þegar
það fyrirtæki var
selt. Þannig varð til
Gucci-group sem er
þriðja stærsta sam-
steypa í heimi lúxus-
iðnaðarins.

Tom Ford endunýj-
aði algjörlega stílinn
hjá hinu fjörutíu ára
gamla tískumerki en
Yves Saint Laurent er
einn frægasti hönnuður okkar
tíma. Hann tók jakkafötin og
hannaði buxnadragtina fyrir
konur, frá honum eru komnir
munnarnir sem eru notaðir í
munstur hjá mörgum tískuhús-
um eins og Prada. Þessi munnur
kom upphaflega úr súrrelalísk-
um málverkum Salvadors Dali.
Svo ekki sé minnst á ilmvötnin
eins og Opíum og Paris. En allt
hefur sinn tíma og sá gamli dró
sig í hlé. Tom Ford fjölgaði búð-
unum úr fimmtán í sjötíu og jók
sölu á fylgihlutum, eins og tösk-
um og skóm, úr 10 í 35 prósent.

Svo urðu Pinault og Ford ósam-
mála því Ford vildi vera einráð-
ur um stefnuna og hann hætti
sem listrænn stjórnandi Gucci
og YSL. 

Alexandra Facinetti sem
lengi vann með Ford hjá Gucci
tók þar við kvenhönnuninni og
sýndi á dögunum glæsilegan
klæðnað í anda hins svokallaði
„pornóchic-stíl“ Fords. Gucci
hefur því lifað af brottför
Fords. Ekki er hægt að segja
það sama um Stefano Pilati 

hjá YSL, stíllinn 
þykir gamaldags og 
töskurnar og skórnir
hafa algjörlega misst
marks. Nú er beðið
eftir annarri tísku-
sýningu Pilatis fyrir
YSL í næstu viku en
sagt er í tískuheimin-
um að hönnuður sem
ekki nær flugi sé 
tekinn af lífi í tísku-
pressunni eftir þriðju

sýningu. Nú er hins vegar svo
komið hjá YSL að starfsfólkið
býst við fjöldauppsögnum og
lokunum verslana, forstjórinn
er flúinn yfir til Gucci og yfir-
mennirnir bíða með hjartað í
buxunum því nýja ameríska
forstýran er að byrja að fara í
saumana á rekstrinum og hætt
við að hausar fari að fjúka. Á
meðan halda sölutölur áfram að
hrapa og starfsfólkið veit ekki í
hvorn fótinn það á að stíga eða
eins og sagt er á frönsku, það
veit ekki á hvorum fæti það á að
dansa. ■

Úr háborg tískunnar
BERGÞÓR BJARNASON SKRIFAR FRÁ PARÍS

Sökkvandi lystisnekkja

Gyðjurnar og
prinsarnir í
Hollywood
TÍSKAN Á ÓSKARNUM VAR ÓVENJU-
FÁGUÐ Í ÁR.

Það var ekki bara Clint Eastwood
sem stal senunni á Óskarsverðlauna-
hátíðinni síðastliðinn sunnudag held-
ur fylgdust fremstu tískugúrúar heims
með tískuframmistöðu stjarnanna á
rauða dreglinum. Eins og alltaf slógu
sumir í gegn í óaðfinnanlegum fatn-
aði þar sem fágun og glæsileiki var í
fyrirrúmi. Síðkjólarnir voru sem fyrr
áberandi, förðunin náttúruleg og hár-
ið fallega uppsett. 

Kate Winslet var
glæsileg eins og
alltaf í kjól eftir
Badgley Mischka
og eiginmaður
hennar Sam
Mendes var ekki
verri í tauinu.

Annar páskaungi!
Penelope Cruz í

kjól frá Oscar de
la Renta.

Óskarsverðlaunahafinn
Hilary Swank var afar
flott í baklausum kjól
frá Guy Laroche.

John Galliano
klæddi Charlize
Theron, sem leit út
eins og fallegur

svanur.

Páskaunginn Cate
Blanchett í kjól frá

Valentino.

Reneé Zellweger
klæddist enn á ný
kjól frá uppá-
haldshönnuðinum

sínum Carolina
Herrera.

Beckham-tíska
í bígerð
VICTORIA BECKHAM „POSH SPICE“
MUN SENDA FRÁ SÉR NÝJA FATALÍNU Á
ÞESSU ÁRI.

Línan verður kölluð VB og mun Victoria
hvíla söngferilinn til að einbeita sér að
tískunni enda hefur hún ekki notið
mikillar virðingar sem tónlistarmaður. Í
VB-línunni verður mikið úrval af bux-
um, pilsum, jökkum og bolum. Þessi
lína fylgir fast í kjölfarið á gallabuxna-
línunni sem Victoria hannaði á síðasta
ári fyrir Rock and Republic og var seld í
Harvey Nichols í London. 
Victoria er líka með töskulínu í bígerð
fyrir merkið Samantha Tharasa. Einnig
eru Beckham-hjónin að gefa frá sér 
nýjan ilm þessa dagana þannig að það
er nóg að gera. ■

Leikkonan Naomi Watts hefur það
alltaf að takmarki að komast á lista yfir
verst klæddu konurnar í Hollywood því
á þeim lista eru allar frumlegu konurn-
ar. Leikkonan hefur játað að hún vilji
frekar blanda geði við konurnar í
skrýtnu fötunum á frumsýningum og
hátíðum heldur en glamúrdrottningar
eins og vinkonu hennar Nicole Kidm-
an.
„Ég hata tískufullkomnun. Fyrir mér er
ekkert leiðinlegra. Ég sýni persónuleika
minn þegar ég klæði mig. Mér fannst
kjóllinn hennar Umu Thurman á 
Óskarnum 2004 rosalega flottur en fólk
þurfti auðvitað að setja út á hann því
hann var ekki „hefðbundinn“ Óskars-
kjóll,“ segir Naomi. ■

Naomi Watts finnst flott að vera öðru-
vísi. Hipp, hipp, húrra!

Hatar
tískukreddur
NAOMI WATTS KLÆÐIR SIG EINS OG
HÚN VILL.

Nú er beðið eftir
annarri tískusýningu
Pilatis fyrir YSL í
næstu viku en sagt er
í tískuheiminum að
hönnuður sem ekki
nær flugi sé tekinn af
lífi í tískupressunni
eftir þriðju sýningu.



Sumar af stærstu stjörnum heims hafa
gefið föt og persónulega muni á uppboð
sem haldið er til að safna fé fyrir fórn-
arlömb hamfaranna í Asíu. Uppboðið
hófst 10. febrúar og stendur til 13.
mars og næstum hundrað munir eru í
boði. Uppboðið fer fram á netinu á
vefsíðunni clothesagency.com og
fara peningarnir í að endurbyggja
fjáröflunarstarfsemi Srí Lanka.
Söngkonan Madonna hefur gefið
belti, fyrirsætan Claudia Schiffer
hefur gefið Adidas-jakka og
Gucci-buxnadragt og Jamina
Khan leggur
silkikjólinn
sinn til mál-
anna. Með-
al annarra
s t j a r n a
sem gefa
föt sín og
muni eru
Graham
Norton,
E l i z a -
b e t h
Hurley
og Kate
W i n s -
let.

3. mars 2005  FIMMTUDAGUR

Svart fékk svo sannarlega uppreisn
æru á tískuvikunni í París sem
hófst mánudaginn 28. febrúar og
stendur til 7. mars. Litir voru líka í
mikilvægu hlutverki en í þetta sinn
var svarti liturinn öðrum yfirsterk-
ari. Á tískuvikunni í París er
skemmtilegur pjötlufílíngur þar
sem lögum af efnisbútum er raðað
saman og mynda þeir það sem virð-
ist óskipulegt kaos en er í raun af-
skaplega skipulega flott. Alls eru 53
tískusýningar í vikunni og þar má

finna helstu hönnuði heims, eins og
John Galliano, Stellu McCartney og
Louis Vuitton, ásamt þeim sem eru
að koma úr dvala, eins og Balenci-
aga, Lanvin og Rochas. Á þessum
fyrstu dögum vikunnar virðast
hönnuðir vera að blanda saman
nýju og gömlu og eru fötin jafn mót-
sagnakennd og þau eru falleg. Vissu
gleðilegu fargi verður af tískuheim-
inum létt þegar vikunni lýkur þar
sem hún markar lok tískusýninga
fyrir haust- og vetrartískuna. ■
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Erum að 
taka upp 

nýjar vörur

Opið
Mán – fös 11-18

Lau 12-16

RÉTTU STÆRÐIRNAR

Laugavegi 82
544 4036

Full búð 
af nýjum 

vörum

Brautarholti 4, 105 Reykjavík
sími: 561 0060
www.atson.is

Tískuvikan í París stendur sem hæst þessa dagana.
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Jean-Paul Gaultier er sko
ekki ókunnugur tískuheimin-
um og kann að skapa fáguð
og fríkuð föt fyrir konur.

Góð pjötlustemmning frá
Marithe Francois Girbaud.

John Galliano leikur sér með
liti og loðfeld fyrir tísku-
risann Christian Dior.

Eins og lítill engill í kjól frá
Naoki Takizawa fyrir 
tískulínu Issey Miyake.

Vivienne Westwood kann
þetta! Flottur bleikur 
loðfeldur fer gasalega vel 
við rauða dressið og fram-
komuna.

5

4
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2

1

Svartar pjötlur í kaosi

Claudia Schiffer hefur
lagt málefninu lið

með Adidas-jakka og
Gucci-dragt.

Stjörnumunir á uppboði
Stjörnur um allan heim gefa hluti til að hjálpa fórnarlömbum
flóðbylgjunnar í Asíu.

�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is
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Nýbýlavegi 12 •  200 Kópavogi
Sími 554 4433

Opnunartími 10-18
Laugard 10-16

Full búð af
nýjum vörum,
yngri og 
eldri lína

F16136

Verð 
kr. 12.900-

Stál
-Leður
-50 M 

Hár, förðun og
tíska í sömu sæng

FRÉTTAB
LAÐ

IÐ
/PJETU

R

Íslandsmeistarakeppnin
Tískan 2005 verður haldin 
á Broadway 6. mars.
Um er að ræða keppni sem tímarit-
ið Hár & fegurð heldur árlega og í
henni taka þátt flestir nemendur
Iðnskólans sem eru að læra hár-
greiðslu, förðun, snyrtifræði og
hönnun af ýmsu tagi.

Keppnin skiptist í nokkrar
keppnir eftir fagi en í hárgreiðslu-
keppninni verður til dæmis keppt í

frístæl, litun og tískulínu. Í förðun-
arkeppninni er til dæmis keppt í
fantasíuförðun, leikhúsförðun,
ljósmyndaförðun, samkvæmis-
förðun og dagförðun. Í tískunni er
keppt í fatagerð og einnig verður
keppni í skartgripagerð og ásetn-
ingu gervinagla. Stigahæsti kepp-
andi í hverri grein fyrir sig fær
verðlaunabikar og verður það iðn-
aðar- og viðskiptaráðherra, Val-
gerður Sverrisdóttir, sem veitir
verðlaunin. ■

Keppt verður til dæmis í förðun í Íslandsmeistarakeppninni á sunnudaginn. 

Marimekko-föt loksins á Íslandi
Það var líf og fjör í verslunar-
húsnæðinu Iðu laugardaginn
26. febrúar þegar Mari-
mekko-verslun var opnuð þar
í kjallaranum.

Marimekko er finnsk hönnun og
hefur verið seld að einhverju
leyti í versluninni Epal hingað til
og verður seld þar áfram. Versl-
unin í Iðu sérhæfir sig í Mari-
mekko-fatnaði á meðan Epal er
með töskur og ýmislegt til heimil-
isins frá merkinu. Marimekko var
stofnað árið 1951 og hefur síðan
þá verið í sífelldri sókn og er
merkið þekkt um heim allan.

Á laugardaginn var haldin

Marimekko-tískusýning í tilefni
opnunarinnar þar sem vor- og
sumartískan var sýnd. Í verslun-
inni eru eingöngu kvenföt, bæði á
börn og fullorðna. Einnig er þar
að finna efni, handklæði, töskur,
buddur og sængurverasett svo
eitthvað sé nefnt.

Marimekko-fatahönnunin er
afar glæsileg og einföld en
munstrin eru eins mismunandi og
þau eru mörg. Fötin frá Mari-
mekko eru litrík og má segja að
grænn sé tískulitur vorsins og
sumarsins. Tískusýningin í Iðu
vakti mikla lukku meðal við-
staddra og greinilegt að verslunin
er kærkomin viðbót í tískuflóru
miðbæjarins. ■

Grænt er greinilega litur sumarsins.

Sýningarstúlkurnar tóku nokkur létt
danspor á sýningarpallinum.

�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is



Vegabréf
Athugaðu tímanlega hvort vegabréfið er enn í gildi áður en lagt er af stað
í ferð til útlanda. Það tekur um 10 daga að fá nýtt vegabréf en hægt er að
fá hraðafgreiðslu gegn aukagjaldi.[ ]
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Sumarhús í Danmörku

Sumarhúsin eru í öllum stærðum 
og verðflokkum. Þau eru

í einkaeigu og leigan er mishá.

Líttu á www.juelsminde-turist.dk 
eða hafðu samband við Plúsferðir
og við sendum bækling
um sumarhúsin heim til þín.

Juelsminde er miðsvæðis
á Jótlandi og þaðan er stutt

í Legoland, Ljónagarðinn
eða verslanir í Vejle og Horsens.
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Fór í fjögurra daga
gönguferð í næturfrosti
Flosi Eiríksson fór í gönguferð
um hálendið. Með í för voru
tveir góðir vinir. 

Flosi Eiríksson gengur vel og
finnst það gaman. Hann fór í eftir-
minnilega gönguferð í haust,
nokkru eftir að hefðbundnu sumri
var lokið. „Ég fór með tveimur
vinum mínum, Hjörleifi Finns-
syni og Kristjáni Benjamínssyni,
alræmdum björgunarsveitar-
mönnum og fjallagörpum. Við
vorum keyrðir inn á Sprengisand
og óðum þar yfir Þjórsárkvíslar
og yfir að Arnarfelli hinu mikla
sem er innst á Gnúpverjaafrétti.
Þar er ofboðslega magnað að vera
á þessum árstíma, í öllum haust-
litunum og hvönninni. Svo geng-
um við í Þjórsárverunum og fram
hjá Nautöldu og niður að Þjórsá
og gengum svo niður með henni
og niður í kofa en þangað vorum
við svo sóttir. Þetta var frábær
árstími til að fara í svona göngu,
orðið svartamyrkur á nóttinni og
komið örlítið næturfrost. En það
kom nú ekkert að sök. Við gistum
í tjaldi og vorum fjóra daga á leið-
inni.“

Flosi hefur farið í svipaðar
ferðir áður og finnst það mjög
gaman. „Við fórum tveir einu

sinni í gönguferð um Hornstrand-
ir, gengum úr Ófeigsfirði og norð-
ur í Hlöðuvík og svo hef ég geng-
ið í gegnum Flosaskarð og kring-
um Eiríksjökul. Vinir mínir eru
mjög duglegir við þetta og þeir
taka mig stundum með,“ segir
Flosi og glottir. „Það gerist æ
sjaldnar í seinni tíð og reyndar al-
veg ótrúlegt hversu margar góðar
helgar maður þarf að vera á fundi
í bænum. En það er líka nauðsyn-
legt,“ segir Flosi og við vonum að
hann fái fleiri tækifæri til að kom-
ast á fjöll þegar tekur að vora. ■

Það voru ákveðin viðbrigði að koma
aftur heim þó það verði reyndar að
segjast að sumt hefur ekkert breyst á
Íslandi síðan lagt var af stað í heims-
reisuna í október. Hjá mér hafði þó
ýmislegt gerst á þessum tíma; að
baki fjögurra mánaða flakk um sex
ólík lönd og innistæða reynslu- og
minningabankans hafði margfaldast.
Það er hægara sagt en gert að velja
það sem stóð upp úr en víst er að
ferðin í heild sinni er og verður eftir-
minnileg. Á ferðalögum lærir maður
að laga sig að ólíkum aðstæðum og
það komst því ýmislegt upp í vana
sem áður hefði talist óhugsandi. Nú
tel ég ekkert eftir mér að sitja 20
tíma samfleytt í rútu, borða krókódíl
og kengúru, svo ég tali nú ekki um
að stafa nafnið mitt, en í útlandinu
vefst Friðriksdóttir fyrir mörgum í staf-
setningu.
Einhver sagði að heimskt væri heima-
alið barn og í þeim orðum liggur
margs konar sannleikur. Það liggur í
augum uppi að ferðalög auka víðsýni,
maður kynnist framandi menningar-
heimum, áhugaverðu fólki og annarri
sýn á lífið og tilveruna. Að sama skapi
leiðir maður oft hugann að heim-

kynnum sínum og vegur og metur
kosti og galla föðurlandsins. Stundum
þarf maður að yfirgefa heimahagana
til að sjá hvað þeir hafa að geyma og
finna út hvað það er sem togar í
mann til baka. Slík endurskoðun er
öllum holl að mínu mati en þrátt fyrir
að stundum geti heimaalin börn verið

heimsk, þá er grasið ekki alltaf
grænna hinum megin við lækinn. 
Engu að síður er ég strax farin að
leggja drög að næsta ferðalagi, því
það er nú einu sinni þannig að út-
þráin er víst alltaf til staðar hjá sum-
um og þá skiptir engu hversu gott er
að anda að sér ferskri sjávargolunni
eða fá sér eitt sinn langþráða pylsu
með öllu.

Heimsreisa
BRYNJA DÖGG FRIÐRIKSDÓTTIR 
ER KOMIN HEIM ÚR HEIMSREISU SINNI

Ferðalok

Flosi, Hjörleifur Finnsson og Kristján Benjamínsson æja ögn.

Flosi er búinn að koma sér upp ágætis göngubúnaði sem hann fær sjaldan tækifæri
til að nota.

Borgin iðar af lífi.

Beint leiguflug til
Marrakech
ÚRVAL-ÚTSÝN FLÝGUR AFTUR TIL
HÖFUÐBORGAR SUÐUR-MAROKKÓ.

Sérkorthöfum VISA býðst nú ferð til
Marrakech, höfuðborgar Suður-
Marokkó með ferðaskrifstofunni
Úrvali-Útsýn 28. apríl til 5. maí. Gist
er á glæsilegu fjögurra stjörnu hót-
eli, Sheraton, og er verð á manninn
í tvíbýli 69.980 krónur. Innifalið í því
er flug, gisting með morgunverði í
sjö nætur, akstur til og frá flugvelli
erlendis og íslensk fararstjórn.
Úrval-Útsýn var með ferð til Marra-
kech síðasta haust og vakti sú ferð
mikla lukku. 
Í Marrakech mætast Afríka og Evr-
ópa í potti og á borgin sér spenn-
andi sögu. Frakkar, sem réðu borg-
inni á síðustu öld, settu mark sitt á
hana með því að skipuleggja breið-
stræti með glæsivillum en gamla
borgin innan múranna hefur haldið
fast í uppruna sinn. ■



Stjörnur þurfa líka
frí á veturna

EN HVERT ÆTLI ÞÆR
FARI?
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FERÐASKRIFSTOFA 
GUÐMUNDAR JÓNASSONAR EHF.
Borgartúni 34, sími 511 1515
netfang: outgoing@gjtravel.is
heimasíða: www.gjtravel.is

SKÍÐAFERÐ TIL SVISS
UM PÁSKANA

Enn býður Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar páskaferð til
hins frábæra skíðastaðar Crans Montana í Sviss.
Flogið verður um Kaupmannahöfn til Genfar þann 18. mars og
heim aftur sömu leið þann 27. mars.

Í Crans Montana verður gist á Grand Hotel du Parc, sem er fjögurra
stjörnu hótel, og farþegum okkar vel kunnugt fyrir góða þjónustu, stað-
setningu og almenn gæði.

Crans Montana er úrvals skíðasvæði og
mjög snjóöruggt, lyftugeta mikil og lyftur
allar mjög nýlegar.

Verð á mann frá 119.700,- krónum
Innifalið í verði er flug, flugvallaskattar,
akstur milli Genfar og Crans Montana við
komu og brottför, gisting í 9 nætur í
tveggjamanna herbergi, morgunverður
og íslensk fararstjórn
(Lágmarksfjöldi er 20 manns)

Fararstjóri er William Þór Dison

Síðustu sætin

www.plusferdir.is

29.495 kr.

N E T

Alicante - páskar 19.-31. mars
Netverð - flugsæti
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á mann. Innifalið: Flug og flugvallarskattar. 

Verð miðast við að bókað sé á netinu, ef bókað er 
í síma eða á skrifstofu bætast 2.000 kr. við hverja bókun.

410 4000  |  landsbanki.is

Ferðalán
Nánari upplýsingar á landsbanki.is eða í næsta útibúi.

Það getur breytt öllu að hafa aðgang að ferðaláni á hagstæðum kjörum. 
Þá er aðeins spurning um að fylgja eigin innsæi og taka sér gott frí.

•  Þú færð lán fyrir ferðinni
•  Þú færð lán fyrir gjaldeyrinum
•  Þú getur sótt um á landsbanki.is og reiknað þitt lán

Besti tíminn til að fara í frí er þegar þú þarft á því að halda!

Vika í Danmörku

hertzerlendis@hertz.is

ÍS
LE

N
SK

A
 A

U
G

LÝ
SI

N
G

A
ST

O
FA

N
/S

IA
.I

S 
 H

ER
 2

72
20

  
02

/2
00

5 19.350
50 50 600

1000 Vildarpunktar til 12. mars

kr. - ótakmarkaður akstur, 
kaskó, þjófavörn, flugvallargjald 
og skattar.
*Verð á viku miðað við 14 daga leigu. 

*

Opel Corsa eða sambærilegur

út í heim }

Fjölbreytt dagskrá verður í boði í
Skagafirði um páskana. Skíða-
svæðið verður opið og auk þess
verða ýmsir spennandi viðburðir,
svo sem snjófígúrukeppni, sleða-
og snjóþoturall. „Bærinn verður
lifandi fyrir fólk sem kemur hing-
að á skíði,“ segir Ásgeir Heiðar
Ásgeirsson, sviðsstjóri hjá mark-
aðs- og þróunarsviði Skagafjarð-
ar.

„Stórtónleikar verða haldnir í
íþróttahúsinu á Sauðárkróki laug-
ardaginn fyrir páska. Þar mun

karlakórinn halda uppteknum
hætti síðustu ára og standa fyrir
stórtónleikum. Þetta árið eru það
Hljómar sem mæta á staðinn og
má kannski segja að í stað að
þetta sé Sálin og Sinfó séu þetta
Hljómar og Heimir,“ segir Ásgeir. 

Þá ætla ónefndir konungar
sveitaballanna, Skítamórall og
Von, að slá upp dansleik í hinum
víðfræga Miðgarði. 

„Þá má ekki gleyma Vestur-
farasetrinu á Hofsósi þar sem
hægt er að fræðast um aðstæður

og sögu þeirra sem fóru vestur
um haf. Svo getur fólk farið á leir-
dúfuskytterí hjá skotfélaginu
Ósmanni og að síðustu er vert að
minnast á sundlaugina á Sauðár-
króki. Laugin skartar nýjum pott-
um þar sem gestir geta látið
þreytuna líða úr sér,“ segir Ásgeir
og bætir við að einnig séu þrjár
hestaleigur í grennd við bæinn.
Þeir sem leggja leið sína í Skaga-
fjörðinn geta fengið allar upplýs-
ingar í hinni nýopnuðu þjónustu-
miðstöð í Varmahlíð. ■

Ferskir vindar í Illum
Ungir verðlaunahönnuðir selja nú fatnað sinn á fyrstu hæð
Illum við Strikið í miðborg Kaupmannahafnar. Gestir geta
fylgst með þeim að störfum. 

Skíðasvæðið verður opið um páskana.
Efnt verður til snjóþoturalls. 

Sleðarall, skíði og 
sveitaböll um páskana
Það er margt á döfinni í Skagafirðinum um páskana. Karla-
kórinn Heimir og Hljómar úr Keflavík slá upp stórdansleik og
skíðasvæðið verður opið alla páskadagana. 

Hljómar ætla að halda uppi fjörinu ásamt karlakórnum Heimi. 

Fimm ungir hönnuðir fengu nú í
febrúar hönnunarverðlaun
Illum-verslunarinnar í Kaup-
mannahöfn. Þeir selja nú fatnað
sinn í bás á fyrstu hæð verslun-
arinnar við Strikið. Þar sitja þeir
að störfum við saumavélar sínar
og leyfa gestum og gangandi að
fylgjast með vinnu sinni. Hönn-
uðurnir eru allir um og innan við
þrítugt. Maria Møller hefur ein-
faldan stíl með póstmódernísku
ívafi. Juulfunder eru tveir hönn-
uðir, Kristine Juul og Anja Fund-
er. Í þeirra hönnun er götutísk-
unni gefinn kvenlegur innblást-
ur. Lise Winther Jour er gerir
fatnað úr prjónuðu viskósi, jersy
og ull sem iðulega er vafinn um
líkamann. Ole Yde gerir afar
sérstök og um leið kvenleg föt,
aðallega svört á lit úr silki,
blúndum og fjöðrum. 

Hönnunarverðlaun Illum eru
veitt tvisvar á ári í febrúar og
ágúst og felast verðlaunin í að-
stöðu í versluninni. Hönnuðirnir
fimm verða í Illum fram í júlí-
lok. ■

Illum er við Strikið á horni 
Købmagergade.
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Þýska súpermódelið
Claudia Schiffer
dýrkar Mallorca og
allt sem eyjunni
fylgir.

Karl Bretaprins notar 
tækifærið á veturna og
skíðar í Klosters-brekk-
unum í Sviss.

Söngvarinn Sting vill
slappa af í Toskana-
héraði á Ítalíu.

Bomban Elizabeth Hurley
kýs frönsku riveríuna og

slappar af með stæl.

Gwyneth Paltrow elskar
París, höfuðborg 
Frakklands, og sýgur í 
sig evrópska menningu.
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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

Nissan Almera Luxury, skrd. 02/2001, e.
95.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 990.000 kr. Tilboð 890.000 kr.
100% lán S. 515 7000.

Nissan Terrano II, skrd. 06/2000, e.
63.000 km, 2400cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.290.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Daihatsu Sirion CX 4x4, skrd. 01/2002,
e. 20.000 km, 1300cc, beinskiptur.
Ásett verð 930.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Renault Laguna, skrd. 09/1996, e.
103.000 km. 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 550.000 kr. Tilboð 390.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Nissan Terrano II EXE, skrd. 02/1999, e.
119.000 km, 2400cc, bensín, beinskipt-
ur. Ásett verð 1.390.000 kr. Tilboð
1.290.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Nissan X-Trail, Skrd. 09/2002, e. 37.000
km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
2.320.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Kia Sorento, skrd. 07/2004, e. 10.000
km, 2400cc, beinskiptur. Ásett verð
2.480.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Ford Focus Trend station, skrd.
06/2003, e. 38.000 km. 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 1.610.000 kr. Tilboð
1.490.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Subaru Legacy Outback H-6, skrd.
08/2002, e. 37.000 km, 3000cc, sjálf-
skiptur m/öllu. Ásett verð 3.150.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Ford Focus H/S, skrd. 06/1999, e.
95.000 km. 1600cc, bensín, beinskipt-
ur. Ásett verð 810.000 kr. Tilboð
690.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Renault Kangoo Van, skrd. 03/2000, e.
93.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 780.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

BMW 318i, skrd. 11/1999, e. 77.000
km, 1900cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.680.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Subaru Legacy GL, skrd. 08/1998, e.
144.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.070.000 kr. Tilboð 830.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Honda Accord station, skrd. 04/2004,
e. 36.000 km, 2400cc, sjálfskiptur
m/öllu. Ásett verð 2.930.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

VW Transporter, skrd. 09/1998, e.
151.000 km, 2400cc, diesel, beinskipt-
ur. Ásett verð 750.000 kr. Tilboð
640.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

VW Golf Variant, skrd. 02/2002, e.
36.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.290.000 kr. Tilboð 1.140.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Volvo S40 SE-Line skrd. 03/2003 e.
35.000 km, 2000 cc, sjálfskiptur m/öllu.
Ásett verð 2.290.000 kr. 100% lán. S.
515 7000.

Ford KA skrd. 06/2000 e. 50.000 km,
1300 cc, beinskiptur. Ásett verð
590.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Renault Megane skr. 8/1999 e.
106.000 km, 1600 cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. Tilboð 590.000 kr. 100
% lán. S. 515 7000.

Volvo S80 LPT-Turbo, skrd. 11/2002, e.
52.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.170.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Ford Focus Ambiente, skrd. 05/2000, e.
92.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 810.000 kr. Tilboð 690.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd. 05/2003, e.
35.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.190.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd. 03/2003, e.
67.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.020.000 kr. Tilboð 1.790.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

VW Golf Comfortline, skrd. 09/2004, e.
8.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.330.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Subaru Legacy GL, skrd. 06/2000, e.
90.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.430.000 kr. Tilboð 1.270.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Citroen Xsara VTR, skrd. 01/2001, e.
61.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 970.000 kr. Tilboð 850.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Ford Ranger Crew Cab, skrd. 12/2002,
e. 88.000 km, 2500cc, diesel, beinskipt-
ur 31” breyttur. Ásett verð 1.850.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Renault Megane Classic, skrd. 06/1999,
e. 109.000 km, 1400cc, beinskiptur.
Ásett verð 730.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Renault Megane, skrd. 05/2000, e.
101.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 890.000 kr. Tilboð 620.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Mazda Demio, skrd. 06/1999, e.
131.000 km, 1300cc, beinskiptur. Ásett
verð 550.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Mercedes Benz E-240 Elegance, skrd.
08/1999, e. 97.000 km, 2400cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 2.590.000 kr. Tilboð
2.350.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Renault Megane Classic, skrd.06/2000,
e:77.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 990.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Honda CRV, skrd. 07/1998, e. 140.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.150.000 kr. Tilboð 950.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

Ford Focus H/S station, skrd. 11/2000,
e. 80.000 km, beinskiptur. Ásett verð
1.060.000 kr. Tilboð 899.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

VW Golf 4-Motion 4x4, skrd. 03/2000,
e. 72.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.220.000 kr. Tilboð 990.000
kr. 100% lán. S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd. 12/2002, e.
25.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.120.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Ford Mondeo Ambiente, skrd. 07/2003,
e. 30.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.050.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

MMC Lancer GLXi station, skrd.
08/1997, e. 131.000 km, 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 590.000 kr. Tilboð
420.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Ford Explorer Executive, skrd. 05/1996,
e. 187.000 km, 4000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 990.000 kr. Tilboð 840.000
kr. 100% lán. S. 515 7000.

Citroen Xsara Picasso, skrd. 11/2001, e.
91.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.090.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Daihatsu Charade CX, skrd. 05/1998, e.
83.000 km, sjálfskiptur. Ásett verð
590.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Daewoo Nubira station, skrd. 03/1999,
e. 106.000 km, bensín, beinskiptur.
Ásett verð 590.000 kr. Tilboð 460.000
kr. 100% lán. S. 515 7000.
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Morgunverðurinn: Bjóddu eldri
frændum og frænkum sem þú
hittir alltof sjaldan í morgun-
verð. Beikon og egg kæmi
sterkt inn ásamt skonsum og
sírópi. Þetta er eitthvað sem
fólki á öllum aldri þykir
gott.

Lesefnið: Grafðu upp bækurnar sem
þú fékkst í jólagjöf en ert ekki búinn
að komast yfir að lesa og eigðu nota-
lega stund heima í sófanum. Bókin
Karítas eftir Kristínu Marju Baldurs-
dóttur er ekta mars-lesefni.

Sjónvarpið: Ekki missa af Erninum
í Sjónvarpinu á sunnudagskvöldið
klukkan 20.30. Til að koma í veg fyrir
að þú klárir neglurnar á þér skaltu
kaupa bland í poka frá Haribo sem

fæst í verslunum 10-11 og reyndu að
komast yfir Jolly Cola, ef það tekst
ekki skaltu láta þér einn Elephant-
bjór nægja.

Hreyfingin: Kauptu þér línuskauta,
hlífar og hjálm og æfðu réttu takt-
ana og vertu orðinn mjög klár þegar

vorið kemur fyrir alvöru.
Finndu þér bílastæðahús eða

aðra slétta fleti til að æfa
þig á því það getur verið
stórhættulegt að renna sér

á gangstéttum landsins þegar þær eru
fullar af sandi eftir veturinn.

Skyndibiti: Undirbúðu 
líkamann fyrir vorið með því að
fara að venja hann hægt og ró-
lega við grænmeti sem þú ætlar
að borða svo mikið af í sumar.
Maður lifandi býður upp á fullt
af fínum grænmetisréttum ásamt
flottum salatbar þar sem allt er
lífrænt og laust við öll aukaefni.

Síðdegiskaffi: Á kaffihúsinu Te og
Kaffi á Laugavegi er ekki bara unaðs-
legt kaffi heldur fást þar heimsins
bestu Sörur. Þetta gerir heilmikið 
fyrir tilveruna og stuðlar að tilgangi
lífsins.

Afþreyingin: Það
kostar bara 400 krónur
á fyrstu sýningarnar í
Regnboganum. Vertu
snemma á ferðinni og
sjáðu Closer, Sideways
eða Being Julia en þær
fengu allar tilnefning-
ar til Óskarsverðlaun-
anna.

velurF2F2
 JA FHB
á númerið 
1900

og þú gætir unnið.

Kemur í bíó fimmtudaginn 3. mars

Vinningar eru:
Miðar fyrir 2 á HITCH

Varningur tengdur myndinni
DVD myndir • Coca-Cola light • oflofl

2 vikur 
á toppnum í 

Bandaríkjunum

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið

er

Þriðjudaginn 8. mars halda V – dags
samtökin sinn árlega V – dag í Íslensku
Óperunni klukkan níu, en þau berjast
gegn ofbeldi gagnvart konum. Fjöl-
margir aðilar munu leggja samtökunum
lið, og mun Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir meðal annars flytja bút úr leik-
ritinu Píkusögur ásamt Ilmi Kristjáns-
dóttur. Auk þess munu Ellen Kristjáns-
dóttir og Lára Rúnarsdóttir syngja og
sýnd verða tvö dansatriði. Aðrir sem
koma fram eru
meðal annars
Sigurður Kári
Kristjánsson al-
þ i n g i s m a ð u r ,
Egill Helgason
og Gísli Mart-
einn Baldursson
dagskrárgerðar-
menn, Björn
Thors leikari, Ríkharður Daðason,
hagfræðingur og knattspyrnukappi og
fleiri.

Hápunktur dagsins verður þó án
nokkurs vafa gestur V- dagsins, en það
er sjálfur stofnandi alþjóðlegu V – dags
samtakanna, Eve Ensler og höfundur
Píkusagna. Þórey Vilhjálmsdóttir, einn
aðstandandi samtakanna hér á landi,
segir komu Eve vera mikinn feng fyrir
samtökin, því auk þess að vera rithöf-
undur og leikkona, þá sé þetta ótrúleg
baráttukona. Sjálf hefur Þórey hlýtt á
Eve og fannst mikið til koma. „ Þetta er
ótrúlegur leiðtogi, mikill persónuleiki
og það er mjög auðvelt að heillast af
henni,“ segir Þórey. „ Hún mun á hátíð-
inni vera með uppákomu að eigin
hætti, auk þess sem hún mun taka fyrir
umskurð á konum og það hjálparstarf

sem hún hefur unnið í tengslum við
það í Kenía,“ segir Þórey, en Ensler
hefur lagt sitt á vogarskálarnar með því
að stofna athvarf fyrir þær konur, sem
eru útskúfaðar frá fjölskyldunni vegna
þess að þær neita að láta umskera sig.
Auk þess að koma fram á hátíðinni
mun Ensler hitta alþingiskonur.

V – dagurinn er nú haldinn á 2500
stöðum í 76 löndum og segir Þórey
samtökin ýmist vera fjáröflunarsamtök

fyrir önnur gras-
rótarsamtök eða
fræðslusamtök
sem reyna að
fræða almenning
um ofbeldi gegn
konum af hvers
kyns tagi. „Við
erum fyrst og
fremst fræðslu-

samtök hér á landi, enda er ókeypis inn
á þriðjudaginn, því við viljum að þetta
sé vettvangur, fyrir bæði konur og karla
til þess að láta til sín taka gegn ofbeldi.“
Enn fremur segir Þórey daginn í ár vera
alþjóðlegan, og lögð verði á það áhersla
að víkka sjóndeildarhringinn. „Við 
viljum vekja alla til umhugsunar um
hvernig konur annars staðar í heimin-
um hafi það, og hvað hægt sé að gera til
þess að leggja sitt af mörkum.“ Þess má
til gamans geta, að heimildarmynd um
Eve Ensler, Until the Violence Stops
verður sýnd í Ríkissjónvarpinu á
sunnudagskvöldið klukkan hálf tólf.

Feðgarnir Stefán Jónsson og Jóhann
Kristófer og Jón Gunnar Stefánssynir
leika aðalhlutverkin í stuttmynd sem
kvikmyndafyrirtækið Pegasus hefur
nýverið lokið tökum á í Grindavík og
nágrenni eftir smásögu og handriti
Jóns Atla í leikstjórn Reynis Lyngdal.

Stefán Jónsson hélt varla vatni yfir
frammistöðu drengja sinna, þeir hafi
lifað sig alveg ótrúlega mikið inn í
hlutverkið og taldi hann að þarna
væru kvikmyndaleikarar framtíðar-
innar. „Þetta segja alla vega þeir sem
koma nálægt þessari mynd, og við
verðum bara að vona að við fáum

tækifæri til þess að sjá þá aftur á hvíta
tjaldinu,“ segir Stefán stoltur af strák-
unum sínum.

Smásagan fjallar um dag í lífi 
lítillar fjölskyldu í Þýskalandi, þar sem
faðirinn er drykkfelldur ofbeldismað-
ur og synir hans tveir flýja frá þeim
veruleika með því að búa sér til sinn
eigin, sem þeir hafa fullkomna stjórn
á. Stefán segir það ekki hafa verið
erfitt að leika svona ofbeldisfullan
drykkjumann, sem er vondur við 
synina. „Við fórum vel yfir þetta sam-
an, og ekki skemmdi fyrir að það er
mikill kærleikur inni á reikninginum.“

Stefán kvaðst ekki vita
hvort drengirnir ætluðu
að feta í fótspor föður
síns, það væri eitthvað
sem þeir myndu fá að
ákveða sjálfir. „Þeir hafa
kannski þurft að horfa á
fleiri leiksýningar en góðu hófu gegn-
ir,“ segir hann í léttum dúr.

Stuttmyndin hefur þegar verið seld
finnska og íslenska sjónvarpinu, auk
þess sem á stefnuskránni er að senda
hana á stuttmyndakeppni í Cannes,
þannig að leikur feðganna á eftir að
berast víða.

F2
Er fylgirit
Fréttablaðsins

Útgefandi
365 – prent-
miðlar

Ritstjórn
Jón Kaldal

Höfundar efnis í þessu hefti
Freyr Gígja Gunnarsson og Marta María
Jónasdóttir

Ritstjórn, auglýsingar og dreifing
Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík
Aðalsími: 550 5000
Netfang: f2@frettabladid.is

Auglýsingar
Auglýsingadeild Fréttablaðsins, Jón Lauf-
dal, Einar Logi Vignisson, Ólafur Brynj-
ólfsson.

Forsíðan
Bryndís Torfadóttir, sjá viðtal bls. 10.
Ljósmynd: Hari

Þetta og
margt fleira

02 Stefán Jónsson leikur á móti 
strákunum sínum í stuttmynd

04 Klassískir skandinavískir hönnuðir

06 Svissneska fyrirtækið Vitra 
framleiðir hönnun eftir Charles 
og Ray Eames

08 VIÐTAL

Eyrnaspil
Marta María Jónasdóttir talaði við
Guðlaugu Halldórsdóttur, 
textílhönnuð sem hefur slegið í 
gegn á Skjá einum

10 INNLIT

Skandínavísk
áhrif
Marta María Jónasdóttir leit inn 
til Bryndísar Torfadóttur 
framkvæmdastjóra SAS 

12 Stólahönnuðirnir Erla Sólveig 
Óskarsdóttir og Pétur B. Lúthers-
son segja frá hönnun sinni

14 Veggfóðrið er það sem koma skal 
og góð ráð fyrir þá sem eru að 
byrja að búa

16 Eldhúsparadís í Mörkinni

18 Fröken Freyja leysir vandann
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Fjölskyldudrama á Reykjanesi

Feðgar leika feðga

Eve Ensler á leiðinni til landsins

Baráttukona
gegn ofbeldi

Eve Ensler
Stofnandi alþjóðlegu V – dags samtak-

anna mun koma fram á V – deginum sem
haldinn er 8. mars í Borgarleikhúsinu.

„Þetta er ótrúlegur
leiðtogi, mikill 

persónuleiki og það er
mjög auðvelt að 
heillast af henni„

Stefán Jónsson leikur á
móti sonum sínum

Þeir hafa kannski þurft að
horfa á fleiri leiksýningar

en góðu hófu gegnir.
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Með Íslensku og ensku tali

 SMS skeytið BTL STF
á númerið 1900 
og þú gætir unnið 

Sendu 

*Aðalvinningur verður dreginn út úr öllum innsendum SMS skeytum
Vinningar verða afhentir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið 

Aðalvinningur er:
Mustek DVD spilari og SHARK TALE á DVD* Í aukavinning er:

SHARK TALE á DVD  
SHARK TALE á VHS
Fullt af öðrum DVD og VHS 
myndum og margt fleira.

Skandinavía hefur 
verið framarlega í allri
hönnun undanfarna
hálfa öld, og hefur 
verið talað um hana
sem eina af miðstöðv-
um hönnunar í heim-
inum. Ótrúlegur fjöldi
af klassískri hönnun
hefur komið frá þessu
svæði og nægir þar að
nefna Alvar Alto,
Hans J. Wegner, Arne
Jakobsen og Verner
Panton. Þessir hönn-
uðir hafa í raun mótað
skandínavíska hönnun
og jafnvel eru þeir svo
ríkjandi að mörgum
þykir nóg um. Óhætt
er að segja að hönnun
þessara manna hafi
rutt brautina fyrir aðra
hönnuði undanfarin
sextíu ár.

Hvað keyptirðu þér síðast í innbúið?

Ennþá góð og gild í dag

Skandinavísk klassík

Sölvi Blöndal, 
trommari í Quarashi 
Ég vill hafa allt í röð og reglu og 
keypti mér tvo bala í IKEA. Einn 
fyrir óhrein föt, og annan fyrir hrein
föt. Það er alveg nauðsynlegt að að-
skilja þessa tvo hluti, því annars fer 
lífið bara úr skorðum.

Katrín Júlíusdóttir, 
alþingismaður
Ég er nú að flytja, stækka við mig um
eitt herbergi. Þar af leiðandi er ég búin
að vera að versla mér mikið í búið. Ef
ég ætti að velja einn hlut, myndi það
sennilega vera lampi sem ég keypti í
Tekk vöruhúsinu. Hann er alveg rosa-
lega smart og gefur flotta lýsingu. Svo
lífgar hann líka upp á heimilið.

Sverrir Bergmann, 
sjónvarpsmaður á Popptívi 
Mig vantaði skrifborð svo ég keypti
mér þriggja plötu skrifborð úr IKEA.
Þetta er ákaflega stílhreint borð úr 
fallega brúnum við sem fer vel við 
litinn á herberginu, sem er brúnt.

Sögulegur lampi hönnuður Robert Dudley

Þrátt fyrir að meira en 75 ár séu lið-
in síðan enski hönnuðurinn Robert
Dudley hannaði Best lite-lampann
þá hefur hann nú slegið í gegn á 
nýjan leik. Lampinn komst á stall
með þjóðargersemum Breta þegar
Winston Churchill, forsætisráðherra
Breta í seinni heimsstyrjöldinni, not-
aði þennan lampa í sprengjubyrginu
sínu sem var undir Whitehall. 

Best lite lampinn
Þessi lampi var hannaður af Robert

Dudley árið 1930 og öðlaðist heims-
frægð þegar Winston Churchill notaði

hann í neðanjarðarbyrginu sínu. 

Churchill-lamp-
inn slær í gegn

Svanurinn eftir Arne Jakobsen
Þessi stóll var upphaflega hannaður 

fyrir Royal SAS hótelið í Kaupmanna-
höfn, sem Jakobsen hannaði frá A til Ö.

Eggið eftir Arne Jakobsen
Eggið var ásamt Svaninum hannað til SAS-hótelsins, og
teljast bæði Svanurinn og Eggið til klassískrar danskrar

hönnunar.

Panton-stóllinn eftir danska hönnuðinn Verner Panton
Mjög líklega einn af þekktari stólum í heiminum í dag. Var hannaður

1960 og er fyrsti stóllinn sem gerður er úr beygðu plasti.

Uxinn eftir Hans J. Wegner 
Wegner ásamt Jakobsen eru
taldir einhverjir áhrifamestu
hönnuðir Dana fyrr og síðar.
Stóllinn er hannaður 1960.

Cone-stóllinn  eftir Panton
Þessi stóll kom Panton á

kortið, gerði hann einn af
athyglisverðustu hönnuðum
sjötta áratugarins og leiddi
til þess að Panton fékk enn

frálsari hendur.

„66“ eftir Alvar Aalto 
Aalto ásamt hjónunum Ray og Charles

Eames voru brautryðjendur á sviði hönn-
unar og ruddu brautina fyrir hinni

svokölluðu Popart-kynslóð, sem kom
fram á sjötta áratugnum. 

Sjöan og Maurinn Arne Jakobsen
Þessi stólar eftir Jacobsen eru klassískir
ráðstefnustólar sem njóta mikilla vin-

sælda í dag, og þá helst í sterkum litum.

Túlípana stóllinn
eftir Poul Kjaerholm 
Stóllinn er hannaður
1960 og framleiddur
af Fritz Hansen.
Einn fjölmargra
stóla sem orðið
hefur að klassík.

Gert ráð fyrir kamínum í nýbyggðum fjölbýlishúsum

Kemur með rómantíkina
Að sitja fyrir framan arineld í heima-
húsi er eitthvað sem mörgum hefur
dreymt um, en hugsa vafalaust með sér,
að þetta sé of mikil fyrirhöfn, húsið
leggist allt á annan endan, og
að lokum verði það ekki þess
virði. Þetta er þó ekki sann-
leikurinn. Að setja upp kam-
ínu kostar hvorki svo mikla
fyrirhöfn né peninga, ef ekki
hefur verið gert ráð fyrir
henni. Fyrst af öllu þarf þó
að fá leyfi hjá viðkomandi
byggingarfulltrúa, til þess að
setja upp rör. Að því loknu er
í raun gatan greið. Hjá Funa
er hægt að fá margar útgáfur
af ýmisskonar kamínum, og
segir Sigtryggur Páll Sigtryggsson sölu-
maður, að ásóknin í þetta hafa vaxið 
gífurlega. „Margir sækja í þessar stein-

hleðslur í kringum ofna, en kamínurnar
eru líka mjög vinsælar.“ Hann segir það
lítið mál, að koma svona útbúnaði fyrir.
„ Í raun getur fólk valið um að fara í

gegnum loftið, eða útvegg.
Það er auðveldara og hag-
kvæmara að fara í gegnum
loftið, og við mælum hik-
laust með því,“ segir hann.
Eftir það er kamínunni
komið fyrir og rómantíkin
getur blómstrað. „ Þó þetta
sé ef til vill erfiðara í fjöl-
býlishúsum, eru dæmi um
það, að verktakar hafi gert
ráð fyrir þessu í byggingar-
ferlinu.“ Að setja upp kam-
ínu er heldur ekki svo dýrt,

en kostnaður getur hlaupið frá 160 þús-
und krónum til 180 þúsund krónum
með uppsetningu.

Reykrör getur
annaðhvort komið
upp úr þakinu eða

útum útvegg

Kamínan
Færir aukna hlýju inn í umhverfið og er auk þess notaleg kynding á vetrarkvöldum.
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Létt og fersk gluggatjöld eiga mest upp
á pallborðið þessa dagana enda er vorið
á næsta leiti og ekki úr vegi að endur-
skoða gluggatjöldin.
Gróf trérimla-
gluggatjöld hafa
verið gríðarlega vin-
sæl um margra ára
skeið en nú hafa
rúl lugardínurnar
tekið við aðalhlut-
verkinu. Rúllugard-
ínur nútímans eru
þó ekki hefðbundn-
ar því flestar sem
boðið er upp á í dag eru dregnar frá og
fyrir með kúlubandi sem er afar hand-
hægt og kemur í veg fyrir að rúllugard-
ínurnar kámist út með puttaförum.

Þó rúllugardínurnar séu einfaldar
og fallegar eru þær ekki sérlega hlý-
legar. Þá er upplagt að setja þunnar
gardínur yfir. Hægt er að fara margar
leiðir í þeim efnum. Gluggatjalda-
verslanir landsins bjóða upp á ofurþunn

og lekker gluggatjaldaefni en gallinn er
sá að þau kosta oft ansi mikið.

Hægt er að fá samskonar glugga-
tjaldaefni í Rúm-
fatalagernum. Þau
efni eru ekki síðri
en kosta helmingi
minna. Fyrir þá
handlögnu er auð-
sótt mál að sauma
gardínuborða efst
eins og ætlunin
væri að festa þær
upp með kappa, en
það fyrirbæri þykir

ekki alveg nógu smart lengur. Nú er
málið að setja upp létta gardínustöng
og vera ekki að eyða of miklu púðri í
gardínuhringi. Það er miklu svalara að
nota bara pakkaband til að festa þær
upp. Þá er líka hægt að skipta um lit
reglulega án þess að það geri út af við
heimilisbókhaldið. Svo er þetta geysi-
lega smart, ódýrt og umfram allt góð
lausn.

Það er auðvelt að
hressa upp á húsgögn
heimilisins með því að
mála þau með vinnu-
vélalakki. Það gerir
heldur ekki út af við
fjárhag heimilisins.
Best er að pússa hús-
gögnin upp áður en
þau eru lökkuð en
einnig má grunna
þau. Til að málningin
fari ekki út um allt er
mikilvægt að breiða
vel af dagblöðum
undir hlutina áður en
þeir eru málaðir.
Betra er að fara fleiri
en færri umferðir af
lakkinu og passa
verður að hafa það
alls ekki of þykkt svo það fari ekki
að leka. Appelsínuguli liturinn
kemur sterkur inn núna og hann
passar nánast við allt, flottur við

viðargólf og kókósteppi. Appels-
ínugulur lífgar upp á brúnan,
bleikan og túrkis-litaðan og smell-
passar við stál.

Hleyptu vorinu inn í stofu

„Vitra er eitt af merkilegastu húsgagna-
fyrirtækjum í heiminum,“ segir Lúðvík
Bjarnason, sölustjóri í húsgagnadeild
Pennans. Lúðvík er
flestum hnútum
kunnugur úr heimi
hönnunar. „Þegar ég
var átján ára vaknaði
einhver áhugi á
hönnun, og þegar ég
var að vinna í Lands-
bankanum eyddi ég
öllum mínum há-
degishléum í að lesa
hönnunarblöð,“ segir
hann.

Það fór svo á endanum að Lúðvík
opnaði sína eigin búð, Casa árið 1977
þar sem hann sýndi löndum sínum allt
það nýjasta í húsgagnahönnun. Hann
viðurkennir þó, að sennilega hafi hann

verið aðeins á undan, ekki hafi verið
þessi sami áhugi þá og er nú fyrir hönn-
un. „Nú eru komnir arkitektar og

hönnuðir sem breiða út boðskapinn.“
Þegar Lúðvík hætti rekstrinum, og 
aðrir tóku við, opnaði hann búðina
Heimsmenn, sem seldi heimsþekkt
vörumerki. „ Ég hef alltaf verið fagur-
keri og hrifinn af fallegri hönnun,

hvort sem það eru föt eða húsgögn.“
Vitra merkið sem Penninn selur og

flytur inn, er ákaflega merkilegt, en það
er svissneskt fjölskyldu-
fyrirtæki sem hefur verið
starfandi síðan 1950. „ Það
hefur alltaf haft það á
stefnuskránni að hafa
fremstu arkitekta í heimin-
um á sínum snærum og
Rolf Fehlbaum forstjóri
fyrirtækisins, sem tók við
fyrirtækinu aðeins 27 ára
gamall af foreldrum sín-
um, gerir ekkert að óhugs-

uðu máli.“ Lúðvík segir að básar þeirra
á hönnunarsýningunum séu iðulega
þeir vinsælustu enda eru þeir með
klassíska hönnuði á borð við Charles og
Ray Eeames og Verner Panton á sínum
snærum.

Svissneska húsgagnafyrirtækið Vitra

Hálfrar aldar gamalt
fjölskyldufyrirtæki

Lúðvík Bjarnason í stól hönnuðum af Charles og Ray Eames
Vitra er eitt af merkilegustu húsgagnafyrirtækjum í heiminum.

Hjónin Charles og Ray Eames eru meðal helstu
brautryðjenda í hönnun og hugsuðu allt sína
hönnun sem þægilega fyrir fólk að sitja á og

nota. Þau voru brautryðjendur með notkun sinni
á viði og ruddu veginn fyrir Arne Jakobsen og

Poul Kjaerholm með sinni klassísku hönnun
snemma á fimmta og sjötta áratugnum.

Hengdu gardínurnar upp á óhefðbundinn hátt

Pakkabandið
kemur sterkt inn

Létt skal það vera
Þunn gluggatjöld eru málið núna og ekki er verra að festa þau upp á nýjan máta.

Gulli slegið
Það má alveg blanda saman gylltu 

og silfurlituðu. 

Lounge stóllinn
Sennilega ein þekktasta hönnun þeirra hjóna sem átti að vera

handa leikstjóranum Billy Wilder. Hannaður 1956.

La Chaise
Þessi stóll var hannaður 1948 af hjónunum. Stóllinn er eitt af

brautryðjendaverkum þeirra.





„Mig myndi langa til að sýna meira
af hönnun og fara meira út í þær
nýjungar sem eru að gerast núna. Vala
er með sitt „concept“ og maður verður
að fara eftir þeim reglum sem hún 
setur,“ segir Gulla hlæjandi og viður-
kennir að það geti oft verið erfitt fyrir
konu eins og hana sem hefur unnið
lengi sjálfstætt.

Forðast útsölur eins heitan 
eldinn
Fataáhugi Gullu leynir sér ekki. Þó 

hún sé nýjungagjörn eltir hún
ekki alla tískustrauma og legg-
ur mikið upp úr því að fötin
séu vönduð.

„Ég hef verið svona síð-
an ég var barn. Ég hef

alltaf verið mjög
vandlát á fatnað.

Það er ekki nóg að
fatnaðurinn sé í

tísku, hann þarf
að vera úr góð-

um efnum og
sniðin þurfa að
vera flott.
Fa t a p æ l i n g a r
eru eitt af mín-
um áhugamál-

um og frá barnsaldri hef ég teiknað föt.
Afi minn var svakalega flottur í tauinu.
Hann var mikið í útlöndum og keypti
sér mikið af fallegum fötum. Ég hef
fengið þetta beint í æð frá honum og
móðursystur minni sem er líka mikil
smekkkona. Ég hef alltaf frekar viljað
eiga fáa en vandaða hluti. Ég geng
mjög oft í sömu fötunum og er í þeim

þangað til þau eru
búin ef ég held
upp á þau. Ég
kaupi mér aldrei

föt, þó þau séu ódýr,
ef ég sé fram á að

nota þau bara einu
sinni og ég forð-
ast útsölur. Ég vil

frekar bíða eftir
nýju vörunum og nota

peningana í þær.
Mér finnst alveg
ómögulegt að
kaupa eitthvað

sem er búið að vera,“ segir Gulla og
glottir. Hún segist skoða mikið af
tískublöðum til að fylgjast með en hún
skoðar líka mikið af tísku inni á netinu.
„Ég fer reglulega inn á vogue.com því

þar hef ég tækifæri á að skoða tískusýn-
ingar í heild sinni en það birtist bara
brot af þessu í tískublöðunum,“ segir
hún og bætir við að hún hafi mest dá-
læti á hönnun Prada, Dolce&Gabbana
og Marc Jacobs. Hún segist líka vera
stolt af því að ganga í íslenskri hönnun.

„Það eru mjög kvenleg árhrif í tísk-
unni í dag og mikið um fínheit eins og
satín og blúndur, en þessi tíska er
kannski ekki mjög praktísk fyrir hina
vinnandi konu á Íslandi. Þegar ég er að
fara eitthvað spari er gaman að eiga
eitthvað fíngert og rómantískt. Ætli ég
fái mér ekki pífupils fyrir sumarið og
sandala með fylltum hæl. Svo heldur
maður bara áfram að vera í þröngum
gallabuxum og í stígvélum yfir buxna-
skálmunum. Mér finnst það mjög
klæðilegt, flott og sexí.“

Fær aldrei nóg af heimilum
Gulla starfaði með eiginmanni sínum,
Guðvarði Gíslasyni, í að reka veitinga-
staði fram til ársins 1994, þá skipti hún
um gír og settist á skólabekk. Hún út-
skrifaðist sem textílhönnuður frá Lista-
háskóla Íslands árið 1998.

„Þetta var stundum erfitt, sérstak-
lega því þetta var svo mikil breyting 

fyrir alla fjölskylduna. Ég sé þó alls ekki
eftir því að hafa drifið mig. Þetta nám
var þúsund sinnum þess virði. Ég mæli
algerlega með því ef fólk hefur svona
þrá í hjartanu að fylgja henni eftir og
drífa sig, “ segir hún. Í dag tekur Gulla
einnig að sér að stílisera heimili fyrir
fólk.

„Fólk verður oft svo samdauna
heimili sínu. Þegar ég kem inn á 
heimili sé ég strax hvað betur má fara.
Ég kem samt ekki heim til fólks til að
ráðleggja því að henda öllu út og byrja
upp á nýtt. Ég reyni að hjálpa fólki að
laga heimili sín án þess að það kosti of

mikið. Fólk verður samt að vera inni á
sömu línu og ég og hafa svipaðan
smekk til að samstarfið gangi upp,“
segir hún og bætir við að hún gleymi
aldrei sínu eigin heimili. „Ég þarf alltaf
að taka heimili mitt til endurskoðunar
tvisvar á ári, fyrir sumarið og fyrir 
veturinn. Á veturna vil ég hafa hlýlegt
og mikið af kertum en á sumrin vil ég
hafa meira af blómum og meiri fersk-
leika, “ segir Gulla. Þegar hún er spurð
út í hvað sé framundan segist hún ekki
vera viss. „Ég er ekki einu sinni búin að
ákveða hvað ég ætla að verða þegar ég
verð stór,“ segir hún.

Gulla rekur fyrirtækið Má mí mó sem
er bæði vinnustofa og verslun. Hún er
nýkomin heim frá Kaupmannahöfn þar
sem hún sýndi fylgihlutalínu sína ásamt
þremur íslenskum hönnuðum sem
sýndu fatalínur sínar á CPH Vision en
sú sýning er ekki ósvipuð því sem gerist
í París. „ Það er svo mikið af flottu fólki.
Stelpurnar á sölubásunum klæða sig
allar upp og það iðar allt af lífi þarna og
stemningin er mjög „hip og kúl“,“ segir
Gulla og ljómar öll þegar sýninguna ber
á góma.
Þessa dagana er hún að leggja drög
að vetrarlínu sinni sem verður
svolítið pönkuð, rokkuð og
svartar fjaðrir verða í aðal-
hlutverki. Síðasta vetur var
Gulla reglulegur gestur í
þættinum Innlit útlit
hjá Völu Matt. Þar
lumaði hún á góð-
um hugmyndum
og ráðum varð-
andi heimilið.
Færri vita hins
vegar að Gulla
var mjög 
stressuð fyrir
fyrstu upptök-
una og þetta
varð því að einskonar áskorun fyrir
hana þegar Vala Matt bauð henni að
vera með núna í vetur. Gulla er 
spontant og ákvað að nota þáttinn til að
sigrast á feimninni. „Ég vandist því
fljótt að vera í sjónvarpi og það spillti
ekki fyrir hvað ég fékk góð viðbrögð hjá
fólki,“ segir Gulla og bætir við að hún
hafi því miður ekki haft alveg eins 
mikinn tíma og hún hefði viljað. Innlit
útlit er umdeildur þáttur,
ýmist elskar fólk hann
eða hatar. Aðspurð
um það segir Gulla
að þetta trufli hana
ekki. „Öll umræða
og krítík er góð.
Það er gott að fá
slæma krítik því
maður lærir af henni
og það er gaman
að fá góða krítik
því þá veit mað-
ur þegar maður
gerir rétt. Það er ekki gott að fá bara hól
því þá vill metnaðurinn fjara út.“ Það
sem kom Gullu mest á óvart þegar hún
byrjaði í þættinum Innlit útlit að það er
ekki hægt að leyfa sér allt.
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Lýsi gefur hraustlegt útlit
Gulla segist vera nýbúin að uppgötva lýsi. „Ég er viss um að þunglyndi myndi snarminnka ef fólk tæki lýsi. Ég vildi að ég hefði
fattað þetta fyrr,“ segir Gulla og viðurkennir að hún sé ekki komin upp á lag með að taka það af stút heldur sé í pillunum.“

SPILAR EFTIR EYRANU

Margir eru mjög smeykir við að gera eitthvað þegar kemur að litavali á fast-
eignina. Velja bara einhvern hvítan lit, til þess að forðast stórslys. Það er líka
allt í lagi, að hugsa vel um hvaða lit á að velja því litaval getur skipt sköpum
fyrir líðanina. Þeir sem búa í litlum íbúðum ættu
að forðast alla sterka liti, og þeir sem hafa hugs-
að sér að mála að vetrarlagi, ættu að hafa litina
frekar dökka, þannig að úr verði „kósý“ stemn-
ing. „Litaval fer ótrúlega mikið eftir kynslóðum.
Unga kynslóðin er kannski tilraunakenndari, á
meðan hin eldri er kannski öllu hefðbundnari,“

segir Emma Axelsdóttir innahússarkitekt. „ Unga fólkið er mikið að nota vegg-
fóður, þá kannski bara einn vegg, hálfan eða jafnvel smá ræmu, „ segir Emma,
en hún segir eldri kynslóðina nota meira náttúrulitina. „Núna er verið að nota

milda jarðliti, eins og sveppabrúnan, eða gráan.“ Fyrir
tveimur árum þótti mjög flott að mála útvegg í einum
sterkum lit, en svo hvarf sú tíska. Hún virðist hins vegar
vera að koma aftur, og þá
helst í sterkum litum, eins og
grænum og svo er fjólublái lit-
urinn líka líklegur.“

„Númerin á litunum segja fólki ekki
neitt, heldur skiptir nafnið líka máli.
Það verður að geta séð litinn fyrir 

sér í einhverju umhverfi“

Litaval og lýsing skiptir máli
Sterkir ’60 litir vinsæl viðbót

Guðlaug Halldórsdóttir textílhönnuður
hefur stimplað sig rækilega inn í huga
landsmanna eftir að hún fór að sjást viku-
lega á skjánum í þættinum Innlit útlit.
Marta María Jónasdóttir drakk með henni
maltöl á Taílenska veitingastaðnum í
Tryggvagötu og komst að því að það var í
raun áskorun fyrir hana að taka að sér
sjónvarpsvinnuna því hún er í eðli sínu
mjög feimin.

Hraunið
Jarðlitir hafa verið mjög

vinsælir og þá liturinn
„hraunið“ sérstaklega

Litrík og heillandi
Gulla sýndi litríkar og skrautlegar töskur í
Kaupmannahöfn. Hún á auðvelt með að

leika sér með liti og málmleðrir lyftir tösk-
unni upp á hærra plan. 

Væn og græn
Gulla hefur ávallt verið hrifin af grænum
tónum og fá þeir svo sannarlega að njóta

sín í þessari tösku. 

Rókókómynstur
Gulla er mjög fær í því að búa til falleg
mynstur. Rókókómynstrin eru mjög á-

berandi núna. Þau fara vel á púða í öll-
um litum eins og sést á myndinni.

Bleikur og gænn
Það myndu fáar konur slá hendinni á

móti svona samkvæmisveski.





Bryndís og eiginmaður hennar Gunnar
Rafn Jónsson skurðlæknir á Húsavík
nota íbúðina sem sumarbústað í borg,
en þau eiga lögheimili á Húsavík. „Þar
sem við erum svo lánsöm að eiga heima
á einum fallegasta stað landsins, í Þing-
eyjarsýslu, er okkar val sumarbústaður í
höfuðborginni þar sem við njótum þess
að fylgjast með öllu sem borgin hefur
upp á að bjóða eins og að fara á ýmsar
listauppákomur sem ekki fara út á
landsbyggðina. Tónleikar, leikhús og
myndlistarsýningar heilla hvar sem er í
heiminum og ekki síst það sem sett er
upp á Íslandi af fagfólki og áhugafólki
hérlendu og erlendu,“ segir Bryndís.

Það er létt yfir þessari íbúð og hús-
gögnin mest í skandinavískum stíl enda
hefur Bryndís búið árum saman í Dan-
mörku og unnið í Skandinavíu, Græn-
landi, Bretlandi og Eistlandi. Það gætir
áhrifa frá Bretlandi, sem lýsir sér þan-
nig að húsmóðirin gat ekki hugsað sér
heimilið án arins. Þar sem ekkert arin-
stæði var í húsinu leysti Húsgagnahöll-
in vandann með því að setja upp „gel“-
arin og sést enginn munur á loganum í
honum og „ekta“ og svo snarkar nota-
lega í honum líka.

„Frá Eistlandi hafa bútasaumsteppi,
kristall og eistnesk málverk bæst við
innbúið. Eistar eru ótrúlegt handverks-
fólk. Ég naut þess á hverjum laugardegi
að fara á ráðhústorgið í Tallinn og litlu
göturnar allt í kring, að sjá málara,

prjónakonur, saumakonur, leðurgerðar-
fólk, trésmiði, járnsmiði, glerblásturs-
fólk og fleiri að störfum því mikið er af
„lifandi“ galleríum þar sem þetta hag-
leiksfólk vinnur og selur vinnu sína,“
segir Bryndís og hlær og bætir því við
að henni finnist alltaf jafn gaman að
koma til Eistlands.

Hún hefur alltaf safnað fallegum
skrautmunum og þykir vænt um þá.
Bryndís segir að eiginmaður hennar
hafi jafnvel enn gleggra auga fyrir list-
inni en hann bæði málar og er liðtækur
ljósmyndari og svo spilar hann á flygil.
Í íbúðinni eru nokkrar vatnslitamyndir
eftir Gunnar Rafn. Fyrsta myndin sem
hann gaf henni var vatnslitamynd af
Snæfellsjökli sem er einn af hennar
uppáhaldsstöðum. Bryndís segist hafa
kolfallið fyrir íbúðinni vegan útsýnisins
og var Gunnar Rafn
sama sinnis. Á gólfun-
um er ljós askur og er
íbúðin mjög björt.

„Heimili okkar á
Húsavík er í öðrum stíl,
enda um stórt hús að
ræða og stóra verönd
kringum húsið. Þar sem
börnin okkar búa hér og
þar um heiminn leggj-
um við mikið upp úr því að hafa nóg
pláss fyrir alla,“ segir Bryndís en þau
Gunnar Rafn eiga sjö börn og ellefu
barnabörn til samans.

„SAS-barnið“ sem óx og dafnaði
Bryndís hefur starfað hjá SAS-sam-
steypunni í 35 ár nú í vor. Vegna starfs-
ins hefur hún ferðast vítt og breitt um

heiminn. Hún vill þó ekki gera mikið
úr ferðalögum sínum en segist hafa séð
ógrynni af flughöfnum. Síðast bjó hún
í Tallinn í Eistlandi þar sem hún kom á
fót símsölu og þjónustuveri fyrir SAS,
sem er þjónustuver fyrir allar Evrópu-
skrifstofur SAS. „Ég bjó í tæp tvö ár í
Eistlandi, og var það ótrúlega skemmti-
leg lífsreynsla og svo gjörólíkt fast-
skorðaða breska kerfinu og ekki síður
ólíkt íslenskum lífsháttum. Í þessum
baltneska heimi sem er að byggjast upp
er mikið um andstæður. Peningarnir
streyma inn í landið en á sama tíma er
mikil fátækt.

Þegar frelsið varð staðreynd stóð 
þjóðin uppi með alls kyns vandamál og
algjört peningaleysi. Eistarnir ákváðu
mjög fljótt að fá utanaðkomandi fjár-
magn og hreinlega auglýstu eftir því

með heimasíðu
sinni www.invest-
inestonia.com. Í
þessu skyni var
nauðsynlegt að
þeirra mati að
kynna landið vel út
á við og gera það
eftirsóknarvert sem
ferðamannaland.
Ég vann með hópi í

Eistlandi að því að finna sameiginlegt
„branding“-merki fyrir landið sem allir
myndu nota í auglýsingum ásamt sínu
eigin vörumerki. Eistlendingar hafa

náð mjög langt á skömmum tíma og
byggja hratt upp spa-meðferðarhótel
og selja líka ýmsa læknisþjónustu og
dvöl á heilsustöðum í Eistlandi,“ segir
Bryndís og heldur áfram. „Hjá SAS-
þjónustuverinu í Tallinn borguðum við
mjög góð laun miðað við laun í land-
inu.“

Skipstjóri á báti
Oft hefur verið talað um flugheiminn
sem karlaheim. Aðspurð um hvort
hún hafi fundið fyrir mótbyr vegna
kynferðis segir hún svo ekki vera.
„Kannski er ég bara svona heppin? Ég
er „SAS-barn“, sem þróaðist með
félaginu. Ég er menntuð innan félags-
ins á fjölmörgum sviðum og hef sinnt
margvíslegum störfum fyrir félagið á
ólíkum stöðum. Í raun hafa mér oftar
verið boðin störf en að ég hafi sótt um
þau. Það verður samt að viðurkennast
að fáar konur hafa komist í toppstöður
áætlunarflugfélaganna og þar með
talið SAS,“ segir hún og bætir við að
henni lítist afar vel á nýráðinn for-
stjóra Flugleiða. „Mér finnst frábært
að svona ung kona hafi verið ráðin sem
forstjóri Flugleiða. Það hefði aldrei
komið til greina að setja konu í þessa
stöðu nema hún væri eldklár, en um
leið er þetta rosaleg markaðssetning
fyrir félagið. Þetta er svona álíka og
þegar okkar ástkæra Vigdís var kjörin
forseti og kom Íslandi á landakortið
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Bryndís Torfadóttir, framkvæmdastjóri SAS í Skandinavíu, festi kaup á fallegri íbúð í Grafarholti í lok
síðasta árs. Íbúðin er glæsilega búin og í henni blandast saman nokkrir stílar þó hún sé undir miklum
skandinavískum áhrifum. Marta María Jónasdóttir heimsótti Bryndísi á góðum degi og spjallaði við
hana um heima og geima, en það er henni ofarlega í huga að gera Ísland að alvöru spa-landi.

LÍFIÐ ER Á ÍSLANDI

Framkvæmdastýra á heimavelli
Bryndís kann vel við sig í Grafarholtinu
þar sem útsýnið yfir borgina og sundin

blá er hreint óborganlegt. 

Horft inn í eldhús
Stólarnir og borðið eru úr smiðju Arne Jacobsen en ljósið yfir því er frá Louis Poulsen.
Grínmyndirnar á veggnum birtust í breskum dagblöðum í fyrra þorskastríðinu. Mynd-
irnar voru gefnar Flugfélagi Íslands í London en enduðu hjá sölumanni sem síðar var

ráðinn til SAS. Hann stoppaði stutt við og gaf Bryndísi myndirnar.

Notalegheit í fyrirrúmi
Arininn setur svip sinn á stofuna. Myndirnar fyrir ofan arininn eru eftir danskan mál-
ara sem er hét Helgi Bertram og var rektor á Konunglegu listaakademíunni í Kaup-

mannahöfn. Sófasettið, sem er bæði fallegt og gott að sitja í, er frá Epal. Svarta
skinnið á gólfinu setur skemmtliegan svip á stofuna.

Heimaskrifstofan
Bryndís var að hoppa upp í flugvél þegar innlitið

var tekið. 

Kósí svefnherbergi
Bryndís lét smíða skápana í svefnherberginu.

Englamyndirnar á veggnum eru í miklu uppáhaldi. 

Veglegt útsýni
Bryndís féll algerlega fyrir útsýninu þegar hún kom inn í íbúðina og henni finnst alls ekki of langt í

miðbæinn frá Grafarholtinu. 

Huggulegt
Sjöurnar eftir Arne Jacobsen njóta sín vel og
það kemur vel út að hafa þær í sitt hvorum

litnum. Skenkurinn er úr IKEA.

„Heimili okkar á Húsavík er í öðrum
stíl, enda um stórt hús að ræða og

stóra verönd kringum húsið. Þar sem
börnin okkar búa hér og þar um heim-

inn leggjum við mikið upp úr því að
hafa nóg pláss fyrir alla.“ 
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um allan heim. Flugleiðir eiga eftir að
verða „heimsþekktar“ fyrir að vera með
svona unga konu í forstjórastól,“ segir
Bryndís og bendir á að það sé fullt af
konum í ábyrgðarstöðum, það fari bara
svo hljóðlega. „Að feta metorðastigann
er meira val hjá konum en körlum. Við
breytum því aldrei að við konur tökum
oftast sjálfkrafa á okkur ábyrgðina á
börnum og heimilishaldi þó allir
hjálpist að við að róa skútunni. Það
gerist eitthvað annað þegar kona eign-
ast barn en þegar maður eignast barn.
Það þarf samt alltaf einn skipstjóra og
á heimilisskútunni verður það oftar en
ekki móðirin og þá getur verið erfitt að
sinna skipstjórastarfinu ásamt öðru
fullu starfi.“

Dekurparadísin Ísland
Bryndís og Gunnar Rafn hafa mörg
sameiginleg áhugamál fyrir utan velferð
stórfjölskyldunnar, en bæði eiga þau
önnur sambönd að baki og börn með
öðrum mökum. „Ég vildi óska þess að
við Gunnar Rafn gætum farið að vinna
minna og eyða meiri tíma í áhugamálin
meðan við höfum heilsu til. Áhugamál-
in eru ótalmörg en heilsan er fyrir öllu,“
segir Bryndís. Hún hefur mestan áhuga
á útiveru eins og skíðaiðkun og sund-
ferðum, en þau Gunnar Rafn eru 
saman í golfinu og svo spilar matargerð
stórt hlutverk. Þau hafa sameiginlegan
lífsdraum um heilsuparadísina Ísland
og hafa stofnað fyrirtækið Lífsmáta.

„Reykjavík hefur verið auglýst sem
„Spa City“ og allt gott um það að 
segja. Vonandi er hægfara róður alltaf
öruggur. Mikið og gott starf hefur 
verið unnið að þessu sameiginlega átaki
sem auglýst hefur verið erlendis. Mesta
athygli vekur þar sundlaugamenning
Íslendinga og svo auðvitað Bláa lónið
sem er í raun að verða heimsþekkt. Við
getum þó ekki lokað augunum fyrir
þeirri staðreynd að landið okkar hefur
ekki upp á eitt einasta „spa” eða heilsu-
hótel að bjóða á þann mælikvarða sem
erlendir ferðamenn eru að sækjast 
eftir,“ segir Bryndís og er orðið heitt í
hamsi og fullyrðir að eina landið sem
gæti virkilega kallað sig „spa“-land væri
Ísland.

„Upphitað vatn á spa-stöðum 
erlendis er og verður alltaf volgt og 
hefur engan veginn sömu áhrif og okkar
heitu uppsprettur, okkar náttúruböð,
heitu pottar og laugar úti um allt land.
Mannslíkaminn þarf ekki bara að sturta
yfir sig vatni til þvotta heldur þurfum við
að liggja í vatni þó ekki sé nema vellíð-
unarinnar vegna. Við erum eins og af-
skorin blóm í vasa, skrælnum hratt ef við
fáum ekkert vatn að svamla í,“ segir hún
en draumur þeirra hjóna er að opna
heilsubaðmiðstöð í Þingeyjarsýslu í sam-
vinnu við alla aðila í sýslunni. „Það þarf
hraðari þróun í uppbyggingu ef við vilj-
um ekki missa af lestinni og láta allar
aðrar þjóðir ná að markaðssetja og selja
sín lönd sem spa-lönd. Útlendingar sem
eru tilbúnir að borga nánast hvað sem er
fyrir „lúxus“ spa-dvöl vilja ekki vera í
höfuðborg. Þeir vilja heldur ekki þurfa
að þvælast á milli staða í leikfimi og
meðferðir af ýmsu tagi,“ segir Bryndís.
Eftir að hafa ferðast um allan heim og
búið víða er Ísland efst á baugi hjá henni.
Núna vill hún hvergi annars staðar búa
en á Íslandi. Eitt er þó víst að með allar
þessar hugmyndir að vopni er langt
þangað til hún sest í helgan stein.

Kanadíski arkitektinn Frank Gehry er
af mörgum talinn vera einhver áhrifa-
mesti arkitekt tuttugustu aldarinnar.
Hann hefur fært arkitektúrinn frá því
að vera hefðbundnar byggingar yfir í
nánast skúlptúra.

Gehry fór fyrst að vekja athygli á
áttunda áratugnum, þegar hann færði

sig frá hefðbundnum markaðsvænum
arkitektúr. Í stað þess að skapa bygg-
ingar bjó hann til nothæfa skúlptúra.
Hann hefur á undanförnum árum
verið að færa sig úr tré og járni yfir í
steinsteypu. Engu að síður sést alltaf
þegar Gehry hefur verið að verki.

Byggingar sem eiga engan sinn líka:

Sköpunarfrelsi
Frank Gehry

Guggenheim-listasafnið í Bilbao
Þetta safn er einstakt og eitt þeirra húsa sem oftast eru nefnd 

þegar rætt er um arkitektúr.



Pétur B. Lúthersson er einn af elstu og
reyndustu hönnuðum landsins. Hann
hefur verið að í rúm fjörutíu ár, og er
hvergi neinn bilbug á honum að finna.
Hönnun hans hefur yfirleitt selst mjög
vel, bæði eru stólar og borð í mörgum
opinberum byggingum. Hann segist
vinna eftir mjög einfaldri hug-
myndafræði. „Það þarf að vera
hægt að nota húsgagnið, sitja í
stólnum,“ segir hann, sem setur
þægindi fram yfir allt annað.
„Hönn-un, svo ég vitni í unga fólk-
ið, þarf að „meika sens“.“

Pétur mun á laug-
ardaginn opna sýn-
ingu í samstarfi við
Geir Oddgeirsson,
húsgagnasmið, en
þeir hafa starfað
saman að nokkrum

verkefnum undanfarin ár. „Ég vildi 
vekja athygli á því, að hæfileikaríkir fag-
menn hafa verið að sinna störfum við
framleiðslu sem er ekki alveg samboðin
kunnáttu þeirra og hæfileikum,“ segir
Pétur um tildrög sýningarinnar. Hann

segir vel hægt
að búa til fal-
lega og  vand-
aða vöru hér á

landi og þessi
sýning sanni það.
„Kunnáttan er 
fyrir hendi, en það
er hætta á því, að
hún glatist vegna
ódýrs innflutn-
ings,“ segir Pétur,
sem fékk Geir til að
smíða stól og borð
úr sérvalinni eik.
Auk verka Péturs
og Geirs, verður til
sýnis borðbúnaður
eftir Kristínu 
Sigríði Garðars-
dóttur leirlista-
mann.
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Teso Þetta er svona Rolls Roysinn hvað
varðar framleiðslu, hún var alveg ótrú-
lega flott, enda er þetta fyrirtæki, Ros-
enthal eingöngu með það flottasta og
verðið eftir því. Ég fékk það verkefni að
hanna stól sem var í þeirra klassa, og
Teso varð útkoman. Stóllinn er hannað-
ur 1990.

Pétur B. Lúthersson
„Það er vel hægt að búa til fallega og
vandaða vöru hér á landi og sýningin 

sannar það.“ 
.

Punta
Þessi stóll var hann-

aður árið 1986, og
var framleiddur í

Þýskalandi af
Heinrich Brune

GmbH + Co.

Erla Sólveig Óskarsdóttir, hönnuður, á
ekki langt að sækja áhugann á hús-
gögnum, en faðir hennar er Óskar L.
Ágústsson húsgagnasmiður. „Ég var
alltaf eitthvað að sniglast í kringum
hann, og hann gefur mér ennþá góð
ráð,“ segir Erla sem lærði í Danmörku,
en fluttist strax heim, segist hafa sakn-
að fjallanna. Hún hefur unnið sjálfstætt

síðan, og segir það að vera hönnuður á
Íslandi ekki það auðveldasta, þetta sé
mikið basl og útheimti mikla vinnu.

Erla segist ekki hafa ætlað sér að
fara að hanna stóla, en hún hafi ein-
faldlega orðið heltekin af þeim. „Það
má kannski segja að ég hafi fests í stól-
um,“ segir hún og minnist þess, að þeg-
ar hún hafi verið á öðru ári í skólanum

sínum, hafi hún gert baststól og þá hafi
verið fenginn prófdómari að utan.
„Hann sagði við mig, að ég væri hepp-
in ef mér tækist að gera betri stól en
þennan,“ segir hún, og bætir við, að
þetta hafi kannski orðið henni hvatn-
ing, hún hefði verið staðráðin í að sýna
að hún gæti betur.

Erla hefur nýlokið við að hanna stól
fyrir kólumbískan markað, en Dreki

fyrsti stóllinn hennar sem var settur í
framleiðslu, varð mjög vinsæll þar í
landi. „Þeir vilja fá nýjan dreka,“ segir
Erla en þess má til gamans geta að
þann stól má einnig finna á Mcdon-
ald´s í Þýskalandi.

Sýnd með íslensku og ensku tali

Sendu SMS skeytið 
JA SMF á númerið 
1900 og þú gætir 

unnið!

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið

Vinningar eru miðar fyrir 2 á Grímuna 2 
•Varningur tengdur myndinni 
• DVD myndir og margt fleira!

Frábær grínmynd fyrir alla fjölskylduna!

Þarf að „meika sens“

Þægindi
umfram allt

Er með stól í Alþingishúsinu og Mcdonald´s í Þýskalandi

Ein hugmynd
fæðist af annarri

Dreki 
Þessi stóll er byggðu á útskriftarhugmynd minni, sem var stóll með þremur fótum. 
Ég var mjög ánægð með hönnunina á setunni, en vegna öryggisstaðla varð ég að

bæta við fjórða fætinum. 

Erla Sólveig í Stóra Dímon
Þessi sófi fer í framleiðslu á Ítalíu,
sem ég er mjög stolt af, enda Ítalíu
mekka húsgagnaframleiðslunnar.
Það má kannski segja að þetta sé
stóll sem hafi orðið að sófa

Bessi
Hann er mjög léttur og sameinar festingu

og bak. Þegar hannað er fyrir opinberar
byggingar þarf að gera ráð fyrir, að það

sé hægt að stafla stólunum.





F2F2 14 3. mars 2005 FIMMTUDAGUR

Veggfóðrið er orðið mjög vinsælt í dag,
ekki kannski á alla veggi, heldur er einn
veggur, jafnvel bara hálfur eða smá
ræma veggfóðruð. Ólöf Jakobína Ernu-
dóttir, innanhússarkitekt, er mikill að-
dáandi veggfóðursins, sem hún segir þó
vera meiri tískubólu heldur en eitthvað
sem er komið til að vera. „Undanfarin
tíu ár hefur minimalisminn verið alls
ráðandi og allt hefur verið hvítt og 

„steriliserað“. Veggfóðrið hefur því 
verið að komast í tísku, vegna þess að í
því er fólgin tilbreyting. Ég held að fólki
langi til þess að hafa eitthvað meira per-
sónulegra, jafnvel hlýlegra og heimilis-
legra.“ Ólöf segir að þeir sem fái sér
veggfóður, skipti sér í tvo flokka. „Þessi
sixties-lína, sem hefur verið mjög sterk
að undanförnu er vinsæl, þá með þessu
geometríska munstri. Þeir sem hins

vegar ekki finna sig í því, hafa verið að
fá sér franskt dúllulegt barokkmunstur.“
Ólöf segir, að þeir sem séu ekki hrifnir
af veggfóðri, geti beitt öðrum brögðum
til þess að fá meiri hlýju inn í híbýlin.
„Sumir hafa parketlagt einn vegg og
aðrir hafa málað hann í þessum sterku
litum. Þó að nánast allt sé hvítt og ster-
ílt, þá getur einn veggur sem sker sig úr
breytt miklu.“

Vinsælt sixties afbrigði

Vegggfóðrið kemur
með hlýjuna

Gólfið: Mismunandi
gólfefni gera íbúðina
minni. Fyrsta verkefnið
ætti því að vera, að
koma gólfinu í gott

horf og hafa það sama á öllu fletinum,
ef undanskilið er baðið.

Loftið: Ef valið er parket á gólf, þá er
gott að ganga úr skugga um að ekki sé
tré í lofti líka. Ef það er bæði tré á
gólfi og í lofti, þá fer fólki að líða eins
og í samloku. Einföld lausn á því, er
að setja hvítar gifsplötur í loftið.

Litir: Það skyldi forðast alla sterka liti
í lítilli íbúð, það gerir hana minni. Ef
almenn litagleði er á heimilinu, má

bjarga því með
veggfóðri, kannski
með eins og einni
rönd, eða á hálfan
vegg. Þá er líka hægt

að setja nýtt áklæði í sterkum litum á
hvíta sófa og fá þannig fram einhverja
liti.

Íbúðin: Í litlum íbúðum
á að forðast öll lítil rými
og reyna eftir fremsta
megni að gera rýmið sem
opnast og stærst. Þá er
líka í lagi, að splæsa á sig
eins og einum flottum
vaski á baðherbergið til þess að ná
fram smá „klassa“.

Góð ráð fyrir byrjendur

Þegar ungt fólk kaupir sér sína fyrstu íbúð, þá fjárfestir það yfirleitt í ein-
hverri lítilli íbúð, sem ef til vill lítur ekkert alltof vel út. Yfir það hvolfast
áhyggjur og það sér fyrir sér mikil fjárútlát í þessar breytingar. Það þarf þó
ekki að vera, því með ofureinföldum lausnum getur íbúðin bæði orðið stærri
og glæsilegri. Þetta eru frekar einfaldar breytingar sem unga fólkið getur
jafnvel gert sjálft að einhverju leyti fyrir tiltölulega lítinn pening.

Hægt að gera fyrstu íbúðina
flotta fyrir lítinn pening

Franskt dúllulegt veggfóður
Barokkmunstur er vinsælt meðal þeirra sem ekki fá sér sixties-

veggfóður.

Franskt barokkveggfóður
Þó að allt sé hvítt og sterílt, getur einn veggur sem sker sig úr

breytt miklu.

Sixties geomatrískt veggfóður
Lífgar upp öll þessi minimalisku heimili. Ekki er þó verið að

veggfóðra alla veggina, heldur bara einn.

Sixties veggfóður
Veggfóðrið hefur verið að komast í tísku vegna þess að í því 

er fólgin tilbreyting.
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Stein borðplötur og flísar

Laugavegi 97 / sími 552 1844 / seatingconcept.is

Dorian 3ja sæta 79.900.-Aspen 3ja sæta 99.900.-

Big Box svefnsófi 129.900.- Space 3ja sæta 99.900.-

Cambridge 3ja sæta 119.900.-

Skandinavísk
hönnun



> Bo Bedre Var
lengi vel hin eina
sanna biblía ísl-
enskra húsmæðra
með metnað fyrir að
skapa sér smekkleg
heimili. Sá tími er
löngu liðinn og önn-
ur blöð úr hinum

stóra heimi hafa tekið við því hlutverki.
Bo Bedre stendur þó enn fyrir sínu sem
svona sætt heimilislegt blað um innan-
hússhönnun fyrir þá sem eru ekki týndir
í merkjadýrkun eða súperkúlheitum.

> Elle Decoration
UK Breska útgáfan
af Elle Decor og að-
eins svalara og
yngra í anda en
bandaríska systurút-
gáfan, svona meira
Dolce & Gabbana en
Ralph Lauren. Þar
sem það kemur út í

norðurhluta Evrópu á það kannski meiri
erindi til okkar Íslendinga en hin Elle
innanhúsblöðin (Ítalía, Spánn, Ástralía
o.s.frv.), fyrir utan það sænska sem því
miður er ekki selt hér.

> Interior Design
Nýtt bandarískt
tímarit sem hefur
slegið hressilega í
gegn og er fyrir vik-
ið stútfullt af aug-
lýsingum, sem út af
fyrir sig er ágætis
efni fyrir þá sem

eru sérlega áhugasamir um hönnun í
víðu samhengi. Auglýsingaslagsíðan
hefur þó verið fullmikil í síðustu tölu-
blöðum á kostnað efnisins, sem skannar
mjög breitt svið, allt frá tiltölulega hrá-
um listamannaíbúðum til innréttinga í
ofursnekkjum.
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LD+ > Frá frændum vorum í Danmörku
eins og Bo Bedre, en þó allt öðr vísi.
Meira artí fartí og líka fjallað um aðra
hönnun en þá sem tengist beinlínis hús-
um og híbýlum. Skemmtilega ferskt.

< Case – Da Abitare Frá Ítalíu en það
slá fáir ef nokkrir Ítölum við þegar kem-
ur að útgáfu um hönnun, sama hvaða
nafni hún nefnist. Mjög fjölbreytt og
skemmtilegt og útlitið að sjálfsögðu til
fyrirmyndar, sem skiptir auðvitað miklu
fyrir alla þá Íslendinga sem ekki skilja
bofs í texta blaðsins. Þó vill svo vel til að
aftast í blaðinu er einmitt samantekt á
ensku úr helstu greinum blaðsins fyrir þá
sem vilja ekki láta sér nægja að dást að
myndunum.
> Elle Decor Bandaríska útgáfan af Elle-
innanhústímaritunum sem koma út um
allan heim á ýmsum tungumálum og
jafnframt flaggskipið í flotanum. Elle
Decor er alltaf súpersmart og pottþétt, á
köflum kannski um of íhaldssamt þegar
of mörg heimili vellríkra uppa rata inn í
blaðið.

Decoration > Svona þýskt Bo Bedre með
greinum um falleg og fjölbreytt heimili
en líka með efni og ráðleggingar um
blómavasa og skreytingar.

> Dwell Nýlegt
bandarískt tímarit
sem hefur sprungið
út á allra síðustu
misserum. Áherslan
er á tiltölulega ung-
an og hipp stíl frek-
ar en íhaldssemina.
Blaðið hefur með

góðum árangri staðið fyrir metnaðar-
fullum samkeppnum um forbyggð ein-
ingarhús sem særa ekki fegurðarskyn
unnenda húsagerðarlistarinnar og leyft
lesendum sínum að fylgjast með fram-
gangi mála þar.

Hönnunarblöð:

Frábært
úrval
Þeir sem vilja drekka í sig fróðleik um
nýjustu strauma og stefnu í innanhúss-
og utanhússhönnun hafa úr nógu að
velja þegar kemur að úrvali erlendra
tímarita. Helstu bókabúðir landsins
bjóða upp á fjölda titla af blöðum héð-
an og þaðan úr heiminum um innan-
hússarkitektúr, húsgagnahönnun og
allt þar á milli. Hér eru nokkur af þeim
helstu.



Þann 18. febrúar opnaði nýr sýningar-
salur í Mörkinni 1. Það eru þær Svan-
dís Edda Halldórsdóttir og Amalía Rut
Gunnarsdóttir, sem hafa veg og
vanda af þessum sýningarsal, en þar
eru til sýnis eldhús – og baðinnrétt-
ingar frá danska fyrirtækinu JKE, stól-
ar frá ítölsku fyrirtækjunum Lapalma
og Airnova, eldhústæki frá Siemens
og reykháfar frá Sirius. 
JKE design var stofnað í Danmörku
árið 1970 en hefur verið í örum vexti
síðastliðin ár, og meðal annars opnað
verslanir í Svíþjóð og Noregi. „Okkur
var eiginlega bent á þetta merki, hö-
fðum séð þetta á Mílanó-messu og
leist vel á framsýnina hjá þeim,“ segja
þær stöllur, en þær hafa mikla og

góða reynslu af eldhúsinnréttingum
og hafa unnið mikið saman og í sitt-
hvoru lagi. „Þeir eru meðal annars
með innréttingar úr hnotu sem er
nýjung hjá þeim auk borðplatna og
innfelldra vaska sem hefur verið erfitt
að fá hér á landi,“ segir Amalía Rut.
Verðið segja þær vera mjög misjafnt
því hægt sé að fá ódýrar innréttingar
en einnig í dýrari kantinum. „Þeir sér-
hæfa sig ekkert í neinum sérstökum
verðflokki, heldur ættu allir að geta
fundið eitthvað við sitt hæfi.“ 
Ítölsku stólana flytja þær sjálfar inn
enda fannst þeim þeir vera vand-
fundnir hér á landi. „Stólarnir með
skinninu hafa vakið mikla athygli sem
og barstólarnir sem við erum með.“
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Dönsk og ítölsk hönnun

Eldhús,
baðherbergi
og stólar

Amalía Rut og Svandís Edda Hrifust af innréttingum JKE og hafa nú opnað sýning-
arsal með innréttingum frá þeim.

Stólar frá Airnova Hafa vakið töluverða athygli fyrir frumlegt efnisval.

tilboðsdagar

kenzo pierre frey

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

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

Vondur leigusali
Síðasta vetur tók ég íbúð á leigu

sem er nú ekki í frásögur færandi
nema hvað að ég átti í töluverðu
basli með að borga. Þegar skuldin
var komin upp í 800 þúsund var mér
fleygt út úr íbúðinni. Ég skil ekki
hvað er að þessu pakki. Leigusalinn
er búinn að siga á mig lögfræðingum
og ég veit ekki hvað og hvað. Um
helgina hitti ég leigusalann á
djamminu og hann tók sig til og
hellti heilu rauðvínsglasi yfir mig.
Það fannst mér of langt gengið. Á ég
að kæra hann fyrir það? Hvað er til
ráða?

HH í Reykjavík

Ljótt er að heyra en því miður er réttur
þinn lítill og mér finnst þetta vera hálfgert
væl í þér. Ég myndi líka sleppa því að tala
við lögfræðing, efast um að hann myndi sjá
ljósið í þessari frásögn. Mér finnst það ekki
vera stórmál að fá smá rauðvín yfir sig, það
er allavega lítill peningur miðað við leigu-
skuldina og ættir þú að geta keypt allnokk-
ur djammdress fyrir 800 þúsund. Ég myndi
drífa mig að gera upp áður en leigusalinn
fer að leggja þig í frekara einelti.

Tapaðir eyrnalokkar
Ég er ein af þessum óheppnu 

týpum sem eiga það til að vakna
heima hjá ókunnugum gæjum eftir
djamm. Þegar ég hrekk upp um
morguninn er iðulega svo mikið fát á
mér að ég gleymi alltaf einhverju. Ég
reyni þó að passa að fara aldrei nær-
buxnalaus úr ókunnugum húsum.
Um þarsíðustu helgi gleymdi ég for-
láta demantseyrnalokkum hjá ein-
hverjum gæja sem ég man ekki hvað
heitir og það er varla að ég muni hvar
hann býr. Ég verð að fá þessa eyrna-
lokka til baka því amma gaf mér þá
og hún mun svo sannarlega taka 
eftir því ef ég hætti að ganga með þá.
Hvernig get ég haft uppi á kauða? 

FG í Garðabæ

Þú ert svo sannarlega í vanda stödd.
Byrjaðu á því að reyna að finna húsið, þú
getur varla hafa verið svo drukkin að þú
munir ekki hvaðan þú tókst leigubíl
heim. Svo skaltu fara heim í tölvuna og
fletta í þjóðskránni hverjir búa í húsinu
og reyna að finna út hvað hann er sirka
gamall og hafa uppi á honum í síma-
skránni. Ef það ber ekki árangur verður

þú einfaldlega að sitja um húsið og vonast
til að hitta viðkomandi. Þetta hlýtur að
bera árangur. Plan b er hins vegar að
safna fyrir öðrum eyrnalokkum sem þú
gætir látið sérsmíða eftir þeim gömlu. Ef
þú manst þá hvernig lokkarnir líta út
yfir höfuð..

Sendið fyrirspurnir og vandamál til
fröken Freyju, F2, Skaftahlíð 24, 105
Reykjavík, eða sendið henni tölvupóst á
netfangið frkfreyja@frettabladid.is. Nöfn
sendenda verða ekki gefin upp í blaðinu.

20-50% afsláttur
Eftirprentanir málverka allra gömlu meistarana.

Konunglegt, danskt matar- og kaffistell.
Kristals ljósakrónur, málverk,

gull og silfur skartgripir
Pelsar og margt fleira

Antikhornið 
Kolaportinu s: 848-1937

Hér áður fyrr þótti stofan vera stáss
heimilisins, stórir chesterfield-
leðursófar og íburðarmiklar mublur
voru tákn um smekkvísi. En nú á tím-
um minimalisma er stofan horfin, orð-

in jafnvel samofin eldhúsinu. Skiptir
ekki jafnmiklu máli. Í dag er það bað-
herbergið sem skiptir öllu máli. „Fólk
vill ekki vera með einhverja verka-
mannakarma lengur,“ segir Guðbjörg
Magnúsdóttir, innanhússarkitekt.
„Núna er almenningur tilbúinn til þess
að leggja einhverja alvöru peninga í stór
baðkör og flott blöndunartæki, sem er
af sem áður var, því þá var minnsta 
peningnum varið í klósett. Nú hefur
þetta algjörlega snúist við,“ segir hún
og að ef til vill hafi pottamenningin hér
á landi mikið að segja. „Kannski vill
fólkið upplifa þá stemningu bara heima
hjá sér, inni á baði.“

Ef til vill er baðið líka orðið að eina
griðarstaðnum á heimilinu, þar sem allt
er svo opið. Þá er um að gera að hafa
þann stað sem best útbúin.

Baðið orðið að lúxusherbergi

ENGA VERKAMANNA-
KARMA TAKK

Blöndunartæki Flott blöndunartæki geta
lyft staðlinum upp á baðherberginu, og
fólk er í síauknu mæli farið að leggja
meira upp úr þeim á baðherbergjunum.

Baðið Almenningur er að leggja meiri pening í að baðið hjá sér, kannski til þess að
geta átt notalega stund með sjálfum sér.

Ekki sama hvernig sjónvarpið er sett upp
Eins og flís við rass
Sjónvarpið, sem áður var hannað í
mublulíki, er sjálft orðið að húsgagni.
Og líkt og með flest húsgögn er ekki
sama hvar og hvernig á að koma
þeim fyrir. Flatskjárinn hefur verið
vinsæll og hér koma nokkur góð ráð
til þess að láta hann
njóta sín sem
allra best.

Finnið stað-
inn þar sem
skjárinn á að
festast eða
standa. Best
er að hugsa
flatskjáinn
þannig, að
hann eigi að
vera í sömu hæð
og gamla lampasjón-
varpið. Það er betra að horfa pínu-
lítið niður, í stað þess að horfa upp.

Skoðið hvaðan ljósið kemur
Kemur sól úr gluggunum fyrir aftan,
þar sem horft er á sjónvarpið eða er
lampi við hliðina á sófanum? Allt
þetta orsakar endurspeglun á skjá-
num. Gardínur, eða smá tilfæringar
geta lagfært þetta á augabragði.

Hvaða fylgihluti ætlar þú að hafa
með sjónvarpinu Hvar á til dæmis
dvd-spilarinn að vera, heimabíóið
eða myndbandstækið? Á þetta allt
að vera nálægt sjónvarpinu? Viltu

geta stjórnað þessu frá stólnum, á að
leggja snúrur, viltu að þær sjáist eða
á að fela þær? Eða verðurðu kannski
með þráðlausar tengingar? Allt þetta
er gott að hafa í huga áður en sjón-

varpinu sjálfu er
komið fyrir.

Strikaðu fyrir
skjánum á
vegginn Lestu
svo leiðbeining-
arnar, svo þú
getir fullvissað
þig um, þegar
skjárinn er settur
upp, að hann
komi til með að
vera alveg fastur.

Flatskjár þarf rými í kringum sig,
það er því ekki gáfulegt að troða
miklu í kringum hann.

Það er engin ein regla fyrir
hversu stór skjárinn á að vera í
stofunni. Það fer allt eftir stærð
rýmisins, hversu margir koma til með
að sjá það samtímis og í hverslags
stólum á að sitja

Og að lokum, ekki kaupa of 
stóran skjá. Það kemur oft fyrir að
séð verður eftir því, að keyptur hafi
verið 42 tommu flatskjár.

Júlía Margrét 
Alexandersdóttir
annar af ritstjórum
Húsa og Híbýla...

...Cadillac ’57
„Ég vildi að ég hefði hannað
Cadillac árgerð 1957 af því mér
finnst þetta einn flottasti bíll
sem ég hef séð. Afturljósin eru
sérlega flott en þau eru með
dreka-eldflaugarformi sem mér
finnst mjög flott. Þetta er svona
alvöru amerískur kaggi. Þessi bíll
er efstur á óskalistanum hjá mér
núna.“

ÉG VILDI AÐ ÉG
hefði fundið upp...

Egill Helgason
sjónvarpsmaður...

...tölvupóstinn

„Ég held ég hefði helst viljað
finna upp tölvupóst því hann
gerir það að verkum að hægt er
að eiga samskipti við fullt af
fólki án þess að þurfa að horfa
framan í það eða tala við það í
síma. Það er dásamlegt fyrir
svona félagsskíta eins og mig.“

Snæfríður
Ingadóttir
ritstjóri flugblaðs
Iceland Express...

..myndavélina

„Ég vildi að ég hefði fundið upp
myndavélina af því hún er svo
góð uppfinning. Myndavélin er
frábær leið til að varðveita
ómetanlegar minningar svo ekki
sé minnst á söguna. Þetta er
hlutur sem er til á flestum heim-
ilum og ég fullyrði að þetta er
einn af þeim hlutum sem mér
þykir vænst um á mínu heimili.
Það er reyndar komið að því að
endurnýja, en það er önnur
saga.“
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178.800 kr.

Ármúla 23, sími: 568 4242





VW Passat Basicline, skrd. 05/1999, e.
101.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 970.000 kr. Tilboð 860.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Chrysler Intrepid, skrd. 01/1994, e.
207.000 km, 3500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 490.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Volvo S60 LPT-Turbo, skrd. 05/2004, e.
15.000 km, 2000cc, sjálfskiptur, m/öllu.
Ásett verð 3.950.000 kr. 100% lán. S.
515 7000.

Volvo V70 XC “Cross Country”, skrd.
12/2002, e. 208.000 km, 2400cc, dies-
el, sjálfskiptur. Ásett verð 2.990.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Citroen Berlingo Multispace, skrd.
04/2001, e. 91.000 km, 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 960.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

Daewoo Nubira SX station, skrd.
09/1999, e. 122.000 km, 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 630.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

BMW 316I. Nýskr. 05/2003, 1800cc,
4ra dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 30
þ. Verð 2.670.000. ZS-297. B & L. S. 575
1230.

BMW 318I. Nýskr. 04/1998, 1900cc,
4ra dyra, sjálfskiptur, grænn, ekinn 123
þ. Verð 1.490.000. SM-909. 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 Matiz. Nýskr. 09/1999, 800cc,
5 dyra, 5 gíra, grár. Ekinn 60 þ. Verð
470.000. LP-639. 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 Accent. Nýskr. 07/1999,
1500cc, 3ja dyra, sjálfskiptur, dökkblár,
ekinn 75 þ. Verð 590.000. VR-416. B &
L. S. 575 1230.

Hyundai Accent. Nýskr. 07/1997,
1500cc, 5 dyra, sjálfskiptur, dökkgrænn,
ekinn 143 þ. Verð 350.000. RL-158. 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.

Tilboð 580.000.
Hyundai Elantra. Nýskr. 10/1998,
1600cc, 4ra dyra, 5 gíra, blár. Ekinn 97
þ. Verð 680.000, tilboð 580,000. LY-
418. 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.

Tilboð 920.000.
Hyundai Sonata. Nýskr. 05/2001,
2000cc, 4ra dyra, sjálfskiptur, ljós-
grænn. Ekinn 98 þ. Verð 1.070.000, til-
boð 920,000. NB-347. B & L. S. 575
1230.

Mercedes E240. Nýskr. 12/1998,
2400cc, 4ra dyra, sjálfskiptur, svartur,
ekinn 110 þ. Verð 2.090.000. KI-422. 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.

Opel Astra. Nýskr. 09/2000, 1600cc, 3ja
dyra, 5 gíra, rauður. Ekinn 99 þ. Verð
880.000, tilboð 680.000. AH-980. B &
L. S. 575 1230.

Tilboð 700.000.
Renault Clio. Nýskr. 02/2001, 1400cc,
3ja dyra, 5 gíra, grár, ekinn 56 þ. Verð
850.000, tilboð 700,000. OF-152. B & L.
S. 575 1230.

Tilboð 760.000.-
Renault Megane. Nýskr. 06/2001,
1600cc, 4ra dyra, 5 gíra, grár, ekinn 71
þ. Verð 1.020.000, tilboð 760,000. BP-
712. B & L. S. 575 1230.

Tilboð 700.000.-
Renault Megane. Nýskr. 07/1999,
1600cc, 4ra dyra, sjálfskiptur, dökk-
grænn, ekinn 95 þ. Verð 850.000. Til-
boð 700,000. RK-226. B & L. S. 575
1230.

Renault Megane. Nýskr. 07/2001,
1600cc, 4ra dyra, 5 gíra, grænn, ekinn
77 þ. Verð 1.090.000. UR-611. B & L. S.
575 1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.

Sími: 575 1230
www.bilaland.is

ICOM VHF talstöð í bíl, sleða eða á
borð. 128 rása, Textaskjár og takkar
með baklýsingu, Hátalari framan á stöð,
Snúningsstilli til að hækka og lækka,
Forritanlegir takkar, hraðvalsminni fyrir
uppáhaldsrás, Vönduð stöð fyrir jeppa,
sleða, verktaka og fleiri. Tilboð 39.900.-
Mikið úrval talstöðva frá ICOM fyrir alla
hugsanlega notkun. Sjá nánar á
www.aukaraf.is

AMG Aukaraf
Dalbrekka 16, 200 Kópavogur

Sími: 585 0000
www.aukaraf.is

www.heimsbilar.is
Kletthálsi 11 A. Sími 567-4000.

Jeep Grand Cherokee Laredo 4x4 árg.
2004, ssk. ek. 35 þús. ABS, álf. cd. ac.
hraðast. rafdr. sæti ofl. Verð 3.290 þús.
Bílahöllin s. 567 4949.

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

Nissan Patrol Elegance Turbo Diesel
6/2001 ssk. ek. 119 þús. ABS, Leður,
Topplúga ofl. Verð 2.990 þús. Bílalán
2.040 þús./46 þ. á mán. Bílahöllin s.
567 4949.

Hyundai Terracan TDI 10/2003 ssk. ek.
35 þús. km. ABS, álf., cd. ofl. Verð 3.350
þús. Bílahöllin s. 567 4949.

Toyota Landcr. VX 100 TDI árg. 1999
ssk. ek. 97 þús. km. 38” br. ABS, cd.
hraðast. ofl. Verð 4.490 þús. Bílahöllin
s. 567 4949.

Subaru Impreza Wagon GX 4WD
9/2001 ssk. ek. 84 þús. ABS, cd.,
þjón.bók ofl. Verð 1.370 þús. Bílahöllin
s. 567 4949.

VW Passat VR6 Syncro 1/1999 ssk. ek.
102 þús. ABS, 16” álf, cd., vindskeið,
topplúga, leður, ný tímareim ofl. Verð
1.690 þús. Tilboð 1.550 þús. stgr. Bíla-
höllin s. 567 4949.

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

Mazda 626 Luxus 2,0L 8/1997 ssk. ek.
103 þús. ABS/Spólvörn, topplúga cd.,
hraðast., aksturstölva ofl. Verð 770 þús.
Bílahöllin s. 567 4949.

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

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

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

Suzuki Grand Vitara 6/2000 ssk., ek.
aðeins 53 þús. km. ABS, cd., ný
tímareim, smurbók frá upphafi ofl. Verð
1.190 þús. Bílahöllin s. 567 4949.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is
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www.heimsbilar.is
Kletthálsi 11 A. Sími 567-4000.

Nissan Patrol 2,8 SE+ 38”. Árgerð 1998.
Ek. 157 þ. km. Skipti: Ódýrari mikið yfir-
farinn. Til sýnis og sölu á Bílasölu Reyk-
javíkur Bíldshöfða 10 587-8888
www.br.is

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

Ford Aerostar XL 4WD, árg. 1994, ek.
224 þ. km. 4WD. Sjálfssk., 7 manna.
Góð smurbók. Ásett verð 285.

Höfðahöllin
Vagnhöfða 9, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Nýr ‘05 Chrysler 300C 4x4. 5,7L Hemi
340 hö. sjálfsk. Leður, lúga, “18 álfelgur
ofl. Okkar verð: 5.006 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

Mazda Tribute V6 4x4 2002. Ssk., topp-
lúga, litað gler, 16” álfelgur, dráttar-
beisli, samlitur.. Opið frá 13-18 í mars.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

MM L-200 Double cab árg. 10/’97, dies-
el, turbo, ekinn 250 þús., ný dekk,
tímareim, o.fl., þjónustubók, sk. ‘06,
100% lánað, verð 1.050.000. S. 821
6292.

Chevrolet Astro sendibíll árg. ‘91, ekinn
aðeins 40 þús.km., 4cyl., sjálfskiptur, sk.
‘06, 100% lán. Verð 350.000. S. 821
6292.

Nissan Extra-cab árg. 5/’99, pick-up,
bensín, (lengri skúffa), sk. ‘06, 100%
lán, verð 1.080.000,- m.vsk. S. 821
6292.

Chevrolet Suburban 2500 diesel 6,5
turbo, árg. 11/’96, 38” hækkun, ný 36”
dekk, nýupptekin vél og fl. og fl. (nótur),
sk. ‘05, verð 2.300.000,- 100% lánað. S.
821 6292.

Nissan Patrol árg. ‘93, 33” dekk, ekinn
270 þús.km., nýupptekin vél (öll vélin)
nýtt hedd o.fl. nótur, sk. ‘06. Verð
950.000,- 100% lánað, 821 6292.

Chevrolet Suburban 1500 diesel 6,5
turbo, árg. ‘93, 4x4, 8manna, með öll-
um aukabúnaði, ek. 172 þús., sk. ‘06,
verð 1.290.000,- 100% lánað. S. 821
6292.

Ford F-150 XLT Lariat, nýr óekinn, 5,4
Trintonvél, gullsanseraður, leður o.fl.
o.fl. Verð 4.250.000. S. 821 6292.

VW Transporter double-cab diesel, árg.
‘98, 6 manna, dráttarkúla, ekinn 150
þús.km., ný tímareim o.fl., sk. ‘06, 100%
lán, verð 880.000,- m.vsk. ATH engin
lántökugjöld. S. 821 6292.

Peugot Boxer árg. 2001. diesel, 6
manna, 4 dyra, með álpalli, ekinn 80
þús. km., ný vetrardekk, sk. ‘06, 100%
lánað, verð 1.790.000,- með vsk. S. 821
6292.

VW Caddy árg. 8/2000, ek. 104 þús.
km., sk. ‘06, 100% lán, verð 630.000,-
m.vsk. S. 821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 893 6292

10 þúsund á mánuði ! 
270 þús út, (eða ódýrari bill) og 10 þús-
und á mánuði !!! Aðeins 5,4% vextir !
(yfirtaka 680,000,-) Hyundai Getz árg.
07/2003, ekinn 62 þ. km. Beinskipur,
1350cc vél. 5 dyra. Sími 899-1888.

Toyota Yaris mobil, árg. ‘02, ek. 42 þús.
km. Beinsk., spoiler, filmur í rúðum,
saml. stuðarar, CD, ný nelgd vetrardekk,
sumardekk fylgja. Listaverð 900 þús.
Bílalán 650 þús. S. 892 7852.

Toyota Carina E árg. ‘97 til sölu. Ek. 290.
þús. Er með bilaða sjálfsk. Tilboð. Uppl.
í síma 896 6084.

Toyota Rav, 2.0, 2/2000, 3ja dyra, 5
gíra, ekinn 55 þ., lán 500 þús., afb. 12
þús. Verð 1290 þús. S. 696 1001.

www.heimsbilar.is
Kletthálsi 11 A. Sími 567-4000.

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

Toppurinn í flotanum, til afhendingar
strax. Ford Mustang Premium árg. 2005
m. aukahl. Einnig Ford King Range F350
árg 2005. Uppl. Gilli s. 899 5707.

Nýr Ford 350 Laryat Luxury. Vsk. bíll, ek.
1200 km. Með topplúgu, pallhúsi, plast
í palli. Verð 4.7. Uppl. í s. 898 0066.

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.

Toyota Carina ‘90 & Econline ‘84 til sölu
á góðu verði. Á til varahluti í Pajero ‘87.
Uppl. í s. 849 2809.

www.heimsbilar.is
Kletthálsi 11 A. Sími 567-4000.

Hyundai Elantra ‘92, ek. 146 þús., ssk.
Gott eintak. Verð aðeins 70 þús. Uppl. í
s. 690 4000 Gunnar.

Daihatsu Charade ‘92, sk. ‘06, ek. 104
þús. Verð 75 þús. Uppl. í s. 822 5564.

Til sölu Nissan Terrano V6 3000, ek 213
þús., ‘91. Skoða öll skipti. Uppl. í s. 865
2683.

Topp eintak Nissan Sunny ‘93, selst á
120 þúsund. Uppl. í s. 695 1239.

Til Sölu Nissan 1500 árg. ‘88. Verðhug-
mynd 40 þús. Ekinn 208 þús km. S.
846 6185. Enskumælandi.

Til sölu Nissan Sunny st. 4wd. Árg. ‘93.
Þarfnast smá lagfæringa. Skoð. ‘05.
Uppl. í s. 820 6082.

Til sölu Subaru Justy ‘90. Bilaður öxull.
Tilboð óskast. Uppl. í s. 662 8911.

Galant ‘89, skoðaður ‘05, í ágætis
standi. Verð 100 þús. Uppl. í s. 567
3994 eða 699 1826.

WV Golf 1400, ‘94 til sölu. Ekinn 153 þ.
Ný tímareim, sk ‘06. Góður bíll í topp-
standi. Verð 220 þ. stgr. Uppl. í s. 869
3237.

Volvo 460 árg ‘93, þarfnast lagfæringar
. Selst ódýrt. Upplýsingar í síma 892
0278.

Dai. Charade árg ‘92, 5 d., ek. 118 þús.,
sk. 08/’06. Sparneytinn og þægilegur
borgarbíll. V. 85 þús. S. 896 0897.

Til sölu Volksvagen bjalla ‘67 til niður-
rifs, mjög góðir varahlutir. S. 421 3550.

0-250 þús.

Bílar til sölu

Sími 567 1800
Finndu rétta bílinn • www.bilamarkadurinn.is

Opið virka daga kl. 10-19

Laugardaga kl. 10-17

Sunnudaga kl. 13-17

Finndu rétta bílinn
www.bilamarkadurinn.is

Dodge Grand Caravan 3.8 4x4, árg. 2001, ek-
inn 73 þús. km. Sjálfskiptur. leður, álfelgur, raf-

magn í hurðum og skotti. Gullfallegt eintak
með gjörsamlega öllu. Verð 2650 þús.

Toyota Hi-Lux 2.4, árg. 1995, beinskiptur, ek-
inn 181 þús. km, 35“ breyttur, pallhús, pallur
klæddur að innan, hiti í sætum, fjarst. sam-
læs, tengi fyrir nmt síma. Verð 1250 þús.

Subaru Forrester, árg. 1998, beinsk., ekinn 136
þús km, abs, álfelgur, fjarst. samlæsingar, raf-
magn í rúðum og speglum. Þjónustu bók frá
upphafi. Verð 890 þús. Áhvílandi 580 þús.

Ford Econoline 7.3 Diesel 4x4, árg. 1991,
beinskiptur, ekinn 340 þús, sæti fyrir 12
manns, auka tankur, cruise control, 35“

breyttur, fengið gott viðhald. Verð 450 þús.

Vw Golf 1.6, árg. 1998, ek. 147 þús. Km.
Sjálfsk., sumardekk á álf. og vetrardekk 

á stálf., abs, rafmagn í rúðum og speglum,
Verð 690 þús. Einn eigandi.

Bmw 316i, árg. 1996, beinskiptur, ek. 130 þús
km, 16“ álfelgur, abs, hiti í sætum, rafmagn í rúð-

um og speglum, fjarstýrðar samlæsingar. Verð
750 þús.

Dodge Dakota Quad Cab V6,árg. 2003, sjálf-
sk., ek. 13 þús mílur,álfelgur, dráttarkúla,

þjófavörn, cruise control,rafmagn í rúðum og
speglum,Verð 2590 þús.

Hyundai Starex 2.5 V6 4x4, árg. 2001, bein-
sk., ek. 67 þús. km. 7 manna, dráttarkúla,
fjarst samlæs, rafmagn í rúðum og spegl-

um, álfelgur. Ásett verð 1990 þús. 
Tilboð 1690 þús.

Chrysler Town&Country, árg. 2001, sjálfsk.,
ek. 73 þús. km. 7 manna, leður, álfelgur,
þjófavörn, Rafmagn í öllu þar á meðal
hliðarhurðum, DVD spilari og sjónvarp.

Gullfallegur bíll. Verð 2690 þús.

Vw Golf 1.6 Comfortline,,árg. 1999, beinsk.,
ekinn 84 þús km. abs, álfelgur, fjarst sam-
læs,rafmagn í rúðum og speglum, spoiler.

Verð 860 þús.

Jeep Grand Cherokee Limited 4.7, árg. 1999, sjálf-
skiptur, ekinn 96 þús km, leður, topplúga, álfelg-
ur, rafmagn í öllu, innfluttur nýr. Toppbíll á góðu

verði. Verð 2250 þús.

Land Rover Discovery 2.5 TDI, árg. 1997,
beinsk., ekinn 148 þús km,álfelgur, fjarst.
samlæs, rafmagn í rúðum og speglum.

Verð 1190 þús.

Vw Beetle 2.0, árg. 1999, beinskiptur, ekinn
66 þús km, 16“ álfelgur, rafmagn í rúðum og

speglum, handfrjáls búnaður. Flottur bíll. 
Verð 1250 þús.

MMC 3000GT SL, árg. 1998, sjálfskiptur,
ekinn 105 þús,leður, topplúga, rafmagn í
öllu, 218 hö. Fallegur bíll. Verð 1820 þús.

Dogde Grand Carvan SXT, 07/'04. Ek. 0 km,
rauður, 7 manna, álfegur, rafmagn í rúðum
og speglum,sjiggt gler, toppbogar, cd, loft-

kæling. Verð: 3350 þús. A.T.H NÝR BÍLL

Mitsubishi Colt, árg. 1997, ekinn 162 þús.
km, beinskiptur, álfelgur, fjarst samlæs, 

rafmagn í rúðum. Verð 650 þús. 
Tilboð 490 þús stgr.

Suzuki Grand Vitara 2.0, árg 2001, beinskiptur,
ekinn 65 þús km. abs, fjarst samlæsingar, hiti í

sætum, rafmagn í rúðum og speglum. 
Verð 1430 þús.

Nissan Patrol 2.8 Diesel, árg. 1996, bein-
skiptur, ekinn 140 þús. 33“ breyttur, fjarst
samlæsingar, abs., álfelgur, brettakantar,
dráttarkr. rafmagn í rúðum og speglum

Verð 1450 þús.

Subaru Impreza Station 2.0, árg. 1997, beinskipt-
ur, ekinn aðeins 67 þús km. álfelgur, dráttarkr.,
abs, rafmagn í rúðum og speglum, fjarst sam-

læs, spoiler. Verð 750 þús..

Subaru Impreza Turbo, árg. 2000, beinskiptur,
ekinn 112 þús km. Perfect power tölva, hks

pústkerfi, blow off ventill, 16“ krómfelgur, leð-
ur, samlitur. Geggjuð græja. Verð 1700 þús.

Bmw 540IA, árg. 1996, sjálfsk., ek. 140 þús
km. leður, topplúga, xenon ljós, 18“ BBS felg-
ur, M 5 kit, Klikkað flottur bíll. Verð 2150 þús.
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MMC Colt árg. ‘93, ek. 160 þús., góður
bíll. Verð 250 þús., tilb. 160 þús. stgr. S.
659 9696.

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

Toyota Corolla XLI ‘95, ekinn 182 þús. V.
280 þús. Uppl. í s. 896 5007.

Toyota Corolla GTi ‘88, ek. 200 þús.
Góður bíll. Uppl. í síma 867 2696.

Kia Clarus ‘99. Sjálfskiptur, 4ra dyra bíll
með 1800 vél. Fæst á sanngjörnu verði.
Tilboð óskast. Uppl. í síma 693 7867.

Golf CL ‘95, nýsk.’06, ný tímareim, ek.
164 þús. 300 þús. stgr. S. 867 1752.

Ódýr og góður
Hyundai Coupe ‘97 2.0. Sk. ‘06, ek. 100
þ. Beinskiptur, ný tímareim. Fallegur og
góður bíll. Verð 375 þ. Listaverð 440 þ.
S. 898 8625.

Suzuki Swift GLX árg. ‘98. ek. 91 þús. 5
dyra, ný yfirfarinn. Rafm. í rúðum, spegl-
um, hiti í sætum, samlæsingar. Verð.
370 þús S. 867 4740.

Galant 2,5 v6 ‘98, ek. 194 þús.
Spoilerkit, ný vetrardekk, ný tímareim,
filmur ofl. Verð 840 þús. S. 865 7435.

www.heimsbilar.is
Kletthálsi 11 A. Sími 567-4000.

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.

BMW 318i ek. 133þ, rauður, beinsk. 4ra
dyra. Verð 1.360 þ. ekkert áhv. Uppl. í s.
844 4669.

Pajero árg. ‘00, Dísel, 32” dekk, 2 eig-
endur, vel með farinn. Uppl. í s. 899
4824.

Nissan Almera ‘01, ek. 57 þ., vetrar og
sumardekk á felgum, yfirfærður bíll. V.
1.340 þ. S. 843 0097.

Til sölu gott eintak af Toyota Avensis
árg. 2001, ek. 80 þús. Fæst gegn yfir-
töku á láni 22 þús. á mán. Uppl. í s. 661
1371.

MMC Galant 2,4 ES, árg. 2003, ek. 26
þús. km. CD, rafm. rúðum og fl. Flottur
bíll. Verð aðeins 1990 þús. Uppl. í s.
820 3371.

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

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

www.heimsbilar.is
Kletthálsi 11 A. Sími 567-4000.

Volvo 70 Cross Country ‘01. Ekinn 39
þús. m. Eins og nýr. Leður, sóll. og fl.
Verð 3150 þús. Engin skipti. Sími 699
6099.

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

Óska eftir bíl sko ‘05, á ca., 50 þ. Uppl.
í s. 895 6555 & 895 8505 &
bjorna@vortex.is

Óska eftir að kaupa VW Bjöllu ‘00-’03.
Verður helst að vera svört eða dökkgrá!
Hafðu endilega samband í síma 849
9395.

Óska eftir Benz 126 Body. Ásigkomulag
skiptir engu. Uppl. í s. 820 8191.

Óska eftir bíl á verðinu 10-30 þús. Uppl.
í s. 847 0408.

Óska eftir ódýrum bíl á ca 10-40 þús.
Uppl. í síma 661 3548.

Ódýr bifreið óskast!! Vantar bifreið fyrir
ca 20-80 þ. Má þarfnast smá aðhl. S.
844 6609 & 552 3404.

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

4Runner ‘92 Gott eintak. Bsk. Mikið
endurn. Verð 510 þús. Eða besta tilboð.
S. 899 0059.

Suzuki Jimny árg. ‘98, ek. 105 þús.
Toppgrind, 4 auka felgur, ný tímareim, 1
eig. Einnig til sölu Bens 207, efni í hús-
bíl. Fast verð 50 þús. Uppl. í s. 868
9216.

Jeep Grand Cherokee 2005. Nýr og ónotað-
ur. Bílauppboð - Nýir og nýlegir bílar langt
undir markaðsverði. www.islandus.com

Toyota Landcrusier 90 GX Dísel, sjálfsk.,
ek. 108 þús. 7 manna, Cd og fl. Áh-
vílandi 1350 þús. Ath gott verð 2190
þús. staðgr. Uppl. í s. 820 3371.

Chevrolet Suburban 2500 Silverado ‘91
bensín, 350 mótor, 4L80 skipting, 9
manna bíll á 36” dekkjum, lítur út eins
og nýr. V. 700-900 þ. kr. S. 845 3856,
Egill.

Til sölu 2 hæða MAN, árg. 1981, bíll í
góðu standi, einnig eru til sölu vegna
endurnýjunar, ýmsar stærðir hópferða-
bíla, sjá heimasíðu, www.allrahanda.is
Uppl. í símum 660 1303 og 660 1305.

Yamaha YZ 250 ‘03 og Honda CRF 450
12/’03. CRF s. 660 1811. YZ s. 862
5333.

Yamaha wr 450 f árg. ‘04. Verð 750+
Galli. Uppl. í síma 897 3188.

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.

Til sölu hlutur í fjallahúsi norðan við
Skjaldbreið. Uppl. í síma 699 3090.

Til sölu Skidoo Touring ‘97 og kerra
með sturtu. Verð kr. 250 þús. Sími 856
2787.

Nær ónotaðar Dexter 3ja tonna flex-
itora hásingar m/dekkjum & felgum,
rafm.br. V. 110 þ. stk. S. 892 5628.

Óska eftir Pólsku Hjólhýsi N126( Páska-
egg). Upplýsingar í síma 897 6612 eða
557 5292 eftir kl. 18.

Óska eftir Coleman fellhýsi árg. ‘99-’01.
Verð hugmynd ca. 500-700 þús. Uppl. í
s. 898 4004.

Plastbátur tæpl. 6 mt. m/4cyl dieselvél
og góðum vagni. Svefnpláss f. 2-4. V.
1500 þ. S. 892 5628.

Grásleppunetin komin.
Gott verð. Felld grásleppunet, silunga-
net. Beitusíld - beitusíld.

Viðgerðir á slöngubátum & göllum. 10
ára reynsla, vönduð vinna. Lífbjörgunar-
bátar, björgunarvesti & slöngubátar á
góðu verði. Tómas s. 660 7570
www.gummibatar.net

Renault F-1 formúluvörur fyrir 2005 að
lenda í húsi! Derhúfur, fánar, lyklakipp-
ur, krúsir og fleira.

ITG er leiðandi framleiðandi á loftsíum
þar sem lítil mótstaða loftinntaki er lyk-
il atriði. Renault F1 og BAR náðu 2. og
3. sæti í Formúlunni í fyrra, bæði liðin
voru útbúin ITG síum. Verð frá kr. 4.500.

B&L Verslun og varahlutir
Grjóthálsi 1. Sími 575 1240 www.bl.is

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

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

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

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kaplahrauni
11 HF. Eigum varahluti í Hyundai, Hondu,
Peugeot, Mazda, MMC, Opel og fl. Kaup-
um bíla til niðurrifs.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323. Vara-
hlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel, Suzuki,
Mazda, VW, Daewoo. Kaupum bíla til nið-
urrifs.

Bílapartar og þjónusta. S.
555 3560

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

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota, Niss-
an, Opel, Audi 100-95, Suzuki, Lancer.
Opið virka daga frá 8-18, laugard. 10-15.

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

Nýtt!!!
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa Peu-
geot og Citroen. Franskir bílapartar ehf. S.
587 8200 & 694 9117.

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

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

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

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

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

Body hlutir. Eigum á lager boddy hluti í
Grand Cherokee, Stratus, Caravan.
Ingóbílar sími 897 0163.

Er að rífa BMW 320 ‘89, 6 cyl, 4ra dyra,
Nissan Primera ‘92, Subaru St. ‘86. Uppl. í
s. 867 4407.

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

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

Til sölu

Varahlutir

Hjólbarðar

Aukahlutir í bíla

Bílaþjónusta

Bátar

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Vélsleðar

Mótorhjól

Hópferðabílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Mjólkurhristingur, Mjólk-
urhristingur
Hamborgarabúlla
Tómasar

Belgíska Kongó
Síðustu sýningar 
Borgaleikhúsið

Kúplingar í bíla 
Fálkinn

Flúrlampar – ljóskastarar 
Fálkinn

Stál og Málmar
Sindri

Vatnshitablásarar – Raf-
magnshitablásarar
Fálkinn

Mjólkurhristingur, mjólk-
urhristingur, dásamlegur
mjólkurhristingur
Hamborgarabúllan

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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heilsárs-topptjald
Til sölu 220m2 heilsárs-topptjald, sem
staðið hefur fyrir utan Seglagerðina Ægi
undanfarin 7 ár. Verð 1.500.000 kr.
Upplýsingar gefur Björgvin í síma 511
2200. Seglagerðin Ægir.

Til sölu eldhúsinnr., auk eldav., ísskáp,
þvottav., þurrkari og sófasett. S.894
3755.

Okkar árlega rýmingarsala. 50-70% af-
sláttur af öllu í versluninni. Nú er tæki-
færið, ekta pelsar á hálfvirði og margt fl.
Sigurstjarnan, (bláu húsin) Fákafeni.
Opið frá 11-18 virka daga og 12-13
laugardaga. S. 588 4545 Vaxtalausar
léttgreiðslur

Leigjum og seljum hljóðkerfi stór og
smá. JBL, Crown, AKG HljóðX. Grensás-
vegi 12 sími 553 3050.

Bílskúrshurðaþjónustan Bílskúrshurðir
og mótorar, varahlutir - viðgerðir. Hall-
dór S. 892 7285.

Toyota Carina St. ‘93. í góðu standi, V.
250 þ. Nissan Sunny 4x4 ‘89. V. 150 þ.
Nýlegt hjól, V. 10 Þ. P4 Tölva, V. 35 þ. S.
660 7762.

Til sölu notaður, 6 sæta, leður hornsófi.
Verð ca 20 þús. Uppl. í s. 892 5567.

Íssk. 140 cm m/sér frysti á 10 þ., 120
cm og 85 cm 8 þ. Eldavél á 5 þ. Barna-
kerra á 3 þ. Þríhjól á 3 þ. Stórir alvöru-
vindhanar. Einnig varahlutir í ýmsa bíla.
S. 896 8568.

3ja sæta Lazyboy á 55 þús. Borðstofu-
borð úr Míru á 30 þús. Uppl. í s. 844
1304 milli kl. 15-18.

6 sæta Hornsófasett og þvottavél. Uppl.
í s. 865 0990.

Óska eftir harðfiskvalsara. Uppl. í síma
565 8312 & 854 5809.

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

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

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

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

Láttu okkur sjá um þig -
Áratuga reynsla.

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

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

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

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

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

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

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

Hreingerningafélagið Hólmbræður.
Gerum hreint, teppahr., bónum. S. 555
4596.

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

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

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

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.

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

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

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð 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.

Alm. viðhald húsa, málun, múrun, flísa
& parketlagnir, trésmíði ofl. Föst tilboð
eða tímavinna. s. 616 1569

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

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

Tölvuvandamál? Kem á staðinn Viðurk.
af Microsoft. Mikil reynsla. Ríkharður
898-0690, til kl. 23 alla daga.

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 í 20
ár. S. 696 3436. www.togg.biz

Einkatímar
Guðrún á örlagalínunni bíður einkatíma
skyggnilýsing-tarot-heilun. Nánari uppl.
og pantanir í síma 864 4485. Fjarheilun
og fyrirbænir.

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

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

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

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

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

Spásíminn 902-5055. Tarot - spilaspá Er
við frá 18 - 23

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

Spái í spil, ræð drauma, gef góð ráð.
Tek fólk heim. Ótakmarkaðir tímar. S.
891 8727. Stella.

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

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

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

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

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dag-batnandi.topdiet.is s. 557
5446 & 891 8902, Ásta.

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

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

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

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

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

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

Til sölu 2ja sæta koníaksbrúnn leður-
sófi, vel með farinn. Uppl. í síma 848
4596.

Húsgögn

Ökukennsla

Námskeið

Snyrting

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Almenn rennismíði
Viðgerðir/viðhald. Áralöng reynsla,

vönduð vinnubrögð.
Renniverk ehf, Súðarvogi 9 Sími

869-1933 & 563-2563

Viðgerðir

Rafvirkjun

Spádómar

Snyrting

Dulspeki-heilun

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

FAGBÓK ehf.
Bókhaldsstofa.

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

Stofnun félaga - Vsk.uppgjör -
Launaútreikning ofl.

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

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

Bókhald

Garðyrkja

Ræstingar

Hreingerningar

Verslun

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Heilsustúdíó

Stórhöfða 17 / Sími 587 3750 / visa-euro léttgr.
Opið mán - fös. 9-20 og lau. 10-14

Frír prufutími í Eurowawe

Aqua detox
Byltingarkennd leið til að
afeitra og jafnvægisstilla
orkustöðvar og frumur

líkamans kr. 2.800,- 
6 skipti kr. 14.000,-

Nýtt!! Fakebake og airbrush
brúnkumeðferðir.

Englakroppar

Frábær grenningarmeðferð.
Losum þig við appelsínuhúð, grennum,
stinnum og lagfærum húðslit!

Nýr eigandi

Pantaðu
tíma núna í 
s: 587-3750

STÓRHÖFÐA 27 -SÍMI: 552 2125www.gitarinn.is

SUMARTILBOÐ!!!
ÞJÓÐLAGAGÍTAR
MEÐ POKA 
KR. 14.900.-

KASSAGÍTAR 
FRÁ KR 9 900

gitarinn@gitarinn.is

GÍTARINN EHF.

R

R

R RR

R

RR R

RR

R R R

ÞJÓÐLAGAGÍTAR
OKR. 14.900.-

KLASSÍSKUR GÍTAR
FRÁ KR. 9.900,-

TROMMUSETT: FRÁ KR. 54.900,-
MEÐ ÖLLU

RAFMAGNSSETT: KR. 27.900,-
RAFMAGNSGÍTAR, MAGNARI, POKI, KENNSLUBÓK,
STILLIFLAUTA, GÍTARNEGLUR OG 2 SNÚRUR!!!!!

R
R

R

R

UMARTILBOÐ!!!
ÐLAGAGÍTAR
Ð POKA 
14.900.-

KASSAGÍTAR 
FRÁ KR. 9.900.-
MEÐ POKA!!!

TROMMUSETT: FRÁ KR. 54

ÞJÓÐLAGAGÍTAR
FRÁ KR. 14.900,-

JANÚARÚTSALAN
Í FULLUM GANGIÞJÓÐLAGAGÍ

MEÐ POKAR R
R LAGAGÍ

POKA R
ÚLAGAGÍ
POKA R
Ú

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

RÞJÓÐLAGAGÍTAR
FRÁ KR. 14.900,-

KLASSÍSKUR GÍTAR
FRÁ KR. 10.900,-

HIN FRÁBÆRU MAPEX TROMMUSETT:
FRÁ KR. 59.900,- MEÐ ÖLLU

RAFMAGNSSETT: KR. 22.900,-
RAFMAGNSGÍTAR, MAGNARI, POKI, ÓL, SNÚRA
OG STILLITÆKI.

ÞJÓÐLAGAGÍ
MEÐ POKAR R

R
NÝ SENDING

HLJÓÐFÆRI TIL SÖLU
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2 skápar úr Línunni, 2 sófaborð úr
Mýru, hornsófi úr JPG. Sjá nánar á
“kassi.is” S. 581 2037 & 691 2806.

Til sölu 3ja sæta sófi. Drapplitað áklæði.
Sófinn lítur vel út. Verðtilboð óskast! S.
892 1192.

Til sölu: Há IKEA-rúmgrind (koja) úr
stáli. B160xL208. H206. Uppl. í síma
587 0607.

Nýlegt amerískt Queen Size rúm til
sölu. Nánari uppl. í síma 844 3403.

Til sölu hornsófi og sófaborð, lítið not-
að. Uppl. í síma 695 0742.

Artist Uppþvottavél á 15 þús. Uppl. í s.
868 6175.

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

Full búð af nýjum vörum á börn og
unglinga. Róbert Bangsi ...og ungling-
arnir Hlíðasmára 12, Hverafold 1-3 &
Firði Hafnarfirði. Sími 555 6688.

Risa Schnauzer. Til sölu hvolpar, fyrsta
got landsins. Stórir hundar, ekkert hár-
los. Uppl. í s. 897 9490, www.mid-
ja.ia/stonem

Þrjá schafer-hvolpa vantar gæðaheimili
Foreldrar hvolpanna standast allar kröf-
ur ræktunardeildarinnar. S. 694 3194.
Sjá http://deildir.hrfi.is/schefer/

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

www.sportvorugerdin.is

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

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

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

100fm íb. til leigu í Vesturb. Kópav.
65.000 á mán. m/hita. S. 696 6923.
Laus strax.

Til leigu 80 fm 3ja herb., íbúð við
Grensásveg, íbúðin er laus nú þegar.
Áhugasamir sendi tölvupóst á scg@in.is
Íbúðin verður til sýnis næstkomandi
laugardag frá kl. 13-15.

2ja herbergja íbúð til leigu með hús-
gögnum frá 1. apríl til 1. okt. S. 852
5559 & 845 4150.

Notalegt 15 fm herbergi miðsvæðis í
Rvík. til leigu. Aðeins fyrir reglusamt og
traust fólk. Uppl. í s. 892 0742.

Glæsil. herb. í Hafn. til leigu m. aðg. að
eldh. wc og þv. húsi. S. 823 6465.

4ra herbergja íbúð til leigu í Breiðholti,
laus strax. Uppl. í s. 847 4376 eftir kl.
13.

Björt og falleg 2ja herb. íbúð til leigu í
101. V. 66 þús. á mán með öllu. Laus
strax S. 896 8006

Reglusamt & skilvíst par óskar e. íbúð á
sv. 101 frá apr/jún-ág. Uppl í s. 865
6005

Ég er tæplega fertugur reglusamur kk.
og óska eftir rúmgóðu herbergi eða lít-
illi íbúð, helst sem næst miðbænum,
húshjálp kæmi til greina. Uppl. í leigu.
S. 864 5290.

Óska eftir 2ja-3ja herb. íbúð til leigu
helst í Hafnarfirði. Reglusemi og skilvís-
um greiðslum heitið. Uppl. í s. 821
5315.

Par með barn óskar eftir 3ja til 4ja herb.
íbúð, rúmgóðri og snyrtilegri. Frá og
með mánaðarm. mars-apríl. Skilvísum
greiðslum og reglusemi heitið. Uppl. í
síma 691 5536.

Hjón með tvö börn óska eftir 4ra her-
bergja húsnæði, til leigu frá 1 apríl.
Uppl. í s. 616 6439.

3ja herbergja íbúð óskast til leigu, á
svæði 104-108. Uppl. í s. 847 3146
Gestur.

25 ára kvk. óskar eftir einskaklings íbúð
í Reykjavík sem fyrst. Uppl. í s. 692
1686.

Atvinnueign.is
Þarftu að leigja eða taka á leigu at-
vinnuhúsnæði? Skráðu þig þá á leigu-
lista Atvinnueignar þér að kostnaðar
lausu. www.atvinnueign.is s:568-6600

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.

Bráðvantar ódýrt c.a 150-250 fm
geymslupláss, t.d Mosó eða Vesturbæ
Kópavogs. Halldór S. 892 7285.

Óska eftir bílskúr eða sambærilegu
geymsluhúsnæði. Uppl. í síma 896
1014.

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

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

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

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

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.

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.

Aktu Taktu. 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. Umsóknareyði-
blöð inn á aktutaktu.is 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.

Starfsmann vantar á sérhæfðan skyndi-
bitastað í Reykjavík. Mjög góð laun í
boði fyrir réttan starfskraft. Fullt starf og
eða hlutastarf. Uppl. gefur Haraldur í
síma 692 2220.

Naglafræðingur óskast. Umsóknir á
negluroglist.is.

Bílamálarar. Bílaspítalinn Þjónustuaðili
fyrir Heklu h/f í Hafnarfirði vantar bíla-
málara, bifreiðasmið og mann vanan
undirvinnu til starfa, sem fyrst. Aðeins
vandvirkur, stundvís og reglusamur að-
ili kemur til greina. Upplýsingar gefur
Ingvi í síma 565 4332 frá kl.8-18 og 897
3150 eftir kl.19.

Bifvélavirki. Viljum ráða vanan lærðan
bifvélavirkja til starfa sem fyrst. Tölvuk-
unnátta æskileg. Aðeins stundvís og
reglusamur kemur til greina. Uppl. gef-
ur Ingvi í síma 565 4332 og 897 3150.

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

Starfsmaður óskast á bensínstöð. Atl-
antsolía leitar af hressum starfskrafti til
aðstoðar á Bensínstöð á Sprengisandi.
Tímabundið starf. Hentugt með skóla.
Uppl. í s. 825 3132.

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.

Smur og hjólbarðarverkstæðið Klöpp
óskar eftir starfsmanni, helst vönum.
Þarf að vera liðtækur í viðgerðum. Uppl.
í síma 553 0440.

Aðstoðarfólk í sal.
Bakarameistarinn suðurveri óskar eftir
aðstoðarfólki í sal. Vinnutími 07-15 auk
helgarvinnu. Uppl. gefur Óttar í síma
864 7733.

Vanur gröfumaður óskast á hjólagröfu.
Einnig duglegur verkamaður, til starfa í
álversgrunn á Reyðarfirði. Uppl. í s. 892
2927.

Stjörnustál
Starfsmaður vanur járnsmíði óskast í
litla járnsmiðju. Þarf að geta unnið sjálf-
stætt. Uppl. hjá Grétari í síma 692
8091.

Fyrirtæki í ferðaþjónustu óskar eftir að
ráða manneskju í markaðsstörf og
mótöku. Reynsla. Uppl. í s. 696 9696.

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

Sölumaður með mikla reynslu bæði við
störf í verslun og úti á markaðnum ósk-
ar eftir starfi. Önnur störf koma vel til
greina. Hef góð meðmæli. Svar sendist
afgr. Fréttablaðsins fyrir 09/03 merkt
“F-127”

36 ára, tæknimenntaður/iðnlærður
óskar eftir starfi. Reyklaus með með-
mæli. Uppl. í s. 869 6811.

Byggðu upp þín eigin viðskipti
www.gk.vidskipti.is

Hárgreiðslustofan Hárfínt á Hellu er til
sölu. Stofan er með mjög tryggan
kúnnahóp. Uppl. gefur Sirrí í s. 487
5333 & 894 5233.

Hvít læða Júlía ca. 8-10 ára, hvarf frá
Furugrund 6, Kópavogi mánudaginn
21. feb. Hún er með fjólublátt hálsband
og merkt. Þeir sem hafa orðið hennar
varir vinsamlega hringið í síma 554
2016 eða 897 0992. Mér þætti væntum
ef þið kíkið eftir henni í bílskúrnum eða
annastaðar þar sem hún gæti hafa
potað sér inn.

Ég er 48 ára einhleyp kona frá Filipps-
eyjum og langar að kynnast góðum
manni. Svör berist Fréttablaðinu Skafta-
hlíð 24, 105 Rvk.

49 ára maður óskar eftir sambýliskonu.
Þarf að vera reyklaus. Fyrirspurnir send-
ist á Fréttablaðið merkt “íbúð 05” eða á
smaar@frettabladid.is.

Einkamál

Tapað - Fundið

Viðskiptatækifæri

Atvinna óskast

Bakstur/Afgreiðsla.
Bakarmeistarinn Suðurveri óskar
eftir starsfmanni í verslun okkar.
Starfssvið: umsjón með bakstri í

verslun auk afgreiðslustarfa. vinnu-
tími frá 05-12 auk önnur hver helgi.

viðkomandi þarf að vera á bíl.
Upplýsingar í síma 897 5470 og

á www.bakarameistarinn.is

Veitingahúsið Ítalía
óskar eftir starfsfólki í eftirfarandi

störf:
Vaktstjóri/Yfirþjónn í sal - fullt starf,

vaktavinna.
Þjónn í sal - fullt starf, vaktavinna,

ekki yngri en 20 ára.
Nánari uppl. eru veittar á staðn-
um, milli kl. 14 og 17. Veitinga-

húsið Ítalía, Laugavegi 11.

Starfskraftur óskast
Leikfangaverslanir Leikbæjar óska
eftir duglegu og reyklausu starfs-
fólki til almennra verslunarstarfa
hálfan daginn í Hafnarfirði og um
helgar í Mjódd og Faxafeni. Nánari
upplýsingar veita verslunarstjórar á

staðnum.
Leikbær.

Atvinna í boði.
Aloa vera gelið fína

það ver og græðir húð og hár
Unique nýja förðunarlínan

yngir þig upp um all mörg ár
hærri tekjur meiri vinna

eða bara aukavinna
hafðu samband ég skal þér sinna.
Alma Axfjörð sjálfst. söluráð-

gjafi og hópstjóri Volare s. 863
7535 volare@centrum.is
http://www.volares.tk

Atvinna í boði

Bílskúr

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Heimilistæki
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STEKKJARSEL – 109 BREIÐHOLT
GLÆSILEG ÍBÚÐ 18,7 MILLJ.

· Vel staðsett hús.
· 97 fm
· Stór stofa
· Glæsilegt eldhús
· 18 fm sólskáli
· Allt sér
· Rúmgóður sólpallur.

✆821-4404 Kristján Axelsson , sölufulltrúi

SUNDLAUGAVEGUR – 4RA HERB.
SÉRHÆÐ M/BÍLSKÚR 21,9 MILLJ.  

· Heildarstærð 122,4 fm
· Hol,stofa og borðst m/útg á suðursvalir
· Tvö stór svefnherb.
· Baðherbergi m/baðkari.
· Eldhús m/nýjum innréttingum
· Bílskúr m/rafopnara.

✆ 897-2338 Kári Kort, sölufulltrúi

GRANDASVÆÐIÐ
IÐNAÐAR – VERSLUNARHÚSNÆÐI

· Frábær staðsetning
· Stór og góð lóð
· Góðar innkeyrsludyr
· Klassa eign
· Flott verð

✆ 897-2338 Kristinn R. Kjartansson, sölufulltrúi

KLAPPARSTÍGUR 101 RVK
ÍBÚÐ Á 3.HÆÐ 16,9 MILLJ 

· 2ja herb. + bílskýli
· Heildarstærð íbúðar 71,2 fm
· Lyfta
· Sameign til fyrirmyndar
· Hentar jafnt ungum sem öldnum
· Fyrstur kemur fyrstur fær 

✆ 822-6439 Valdimar Óli , sölufulltrúi

HÓLAGATA, REYKJANESBÆ
GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS 22,9 MILLJ.

· Fallegt 143,8fm ásamt 54,4fm bílskúr
· Flísar á forstofu ásmt forstofuherb.
· Stórt hol,stofa + borðstofa m/parket á gólfum og uppt-
eknum viðarloftum.
· 2.herb.
· Baðherb. m/sturtuklefa,hornbaðkari og 
upphengdu wc.

· Bílskúr m/rafopnara og studío íbúð

✆ 892 2506 Kári Kort sölufulltrúi

BÆJARHRAUN, HAFNARFIRÐI
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI 11,9 MILLJ.

· Heildarstærð 108,9 fm
· 4 skrifstofur 
· 1 fundarherbergi 
· 3 hæð .
· Rúmgóð herbergi
· Góður staður

✆ 692-1010 Sigríður Hvönn , sölufulltrúi

FALLEG ÍBÚÐ – SÉR INNGANGUR OG VERÖND
FÍFURIMI, 112 RVK 15,9 MILLJ.

· Íbúð 69,1 fm
· 2 herb í fjórbýlishúsi 
· Fallegar innréttingar
· Sér bílastæði 
· Þvottahús í íbúð 
· Stutt í alla þjónustu

✆ 692-1010 Sigríður Hvönn , sölufulltrúi

BÁSBRYGGJA
RAÐHÚS 38,9 MILLJ 

HÚS VIÐ SJÁVARKAMBINN – EINSTAKT ÚTSÝNI  
· Hús 203 fm m/innbyggðum bílskúr
· Vandaðar sérsmíðar innréttingar og tæki
· Vinnuaðstaða á jarðhæð
· 3.rúmgóð herbergi
· Afhending fljótt
· Glæsileg eign á sjarmerandi stað

✆ 821-4400 Hrafnhildur Bridde, löggiltur fasteignasali

NJARÐVÍKURBRAUT – NJARÐVÍK
EINBÝLISHÚS 15,3 MILLJ.‘ 

· Heildarstærð 127,8 fm m/bílskúr
· Rúmgott hol, björt og falleg stofa.
· Tvö barnaherb.
· Hjónaherb. m/ fataskáp.
· Eldhús m/nýjum innréttingum
· Stór bílskúr.Öll eignin er endurnýjuð

✆ 892 2506 Kári Kort sölufulltrúi

BÚJÖRÐ / VEIÐIJÖRÐ / HESTABÚGARÐUR
FRÍSTUNDAPARADÍS 30 MILLJ.

· 143,9fm íbúðarhús.24,1ha ræktað land,
· 2,1/2 tíma akstur frá Rvk
· Húsakostur, fjárhús,hesthús,vélageymsla 
· Bakká rennur um landið þar er silungsveiði 
· Miklir úthagar og veiði á Tröllatunguheiði-
· Gæsir // Rjúpa // Silungur// Gott berjaland 

✆ 897-2338 Kári Kort, sölufulltrúi

FJÖLDI KAUPENDA
Á SKRÁ SEM LEITA

AÐ RÉTTU EIGNINNI!
Það sem við gerum fyrir seljendur :

• Skoðum eignina samdægurs
• Verðmetum eignina 

• Sýnum sjálf allar eignir á söluskrá
• Opin hús eru í okkar höndum

• Fjármálaleg ráðgjöf 
Það sem við gerum fyrir kaupendur:
• Hjálpum þér að finna réttu eignina

• Fylgjum þér að skoða eignir
• Persónuleg þjónusta

• Fagleg ráðgjöf við tilboðsgerð
• Fjármálaleg ráðgjöf.

Góður fjárfestingarkostur
í nýlegu og viðhaldslitlu húsi með góðum leigusamning.

Verð 24 millj. Ákvílandi eru 14 millj. í góðu láni 

Nánari uppl.
Viggó Sig. sími : 594-5050 / 824-5066

e-mail : viggo@akkurat.is

Glæsileg 2ja herb. 83 fm. íbúð á 2. hæð ásamt 24,5 fm bíl-
skúr á þessum vinsæla stað í Smáranum. Innihurðir úr beyki,
innréttingar úr kirsuberjalíki, plasthúðað. Sér geymsla fylgir
eigninni. Stutt í alla þjónustu. VERÐ 18,4 millj.

LAUTASMÁRI – 201 KÓP.

Góður fjárfestingarkostur
í nýlegu og viðhaldslitlu húsi með góðum leigusamning.

Verð 24 millj. Ákvílandi eru 14 millj. í góðu láni 

Nánari uppl.
Viggó Sig. sími : 594-5050 / 824-5066

e-mail : viggo@akkurat.is

Góð 2ja herb. 50,9 fm. ósamþykkt íbúð. Íbúðin er á jarðhæð.
Baðherbergið er allt nýlega tekið í gegn. Geymsla fylgir 

eigninni. Stutt í alla helstu þjónustu. VERÐ 9,7 millj.

VESTURGATA – 101 RVK.

Fasteignamiðlun
Vesturlands
Kirkjubraut 40 • 300 Akranes
Sími 431 4144 • Fax 431 4244
Soffía S. Magnúsdóttir, löggiltur fasteigna- og skipasali

Tilboð óskast
Höfðasel 1, Akranesi.

Tvö stálgrindarhús, annað einangrað, hitt ekki.. 4 og 5 metra vegg-
hæð. Góðar innkeyrsludyr. Einnig húsnæði (gámar) fyrir skrifstofu,
kaffiaðstöðu, snyrtingu og geymslur. Rúmlega 5.000 fermetra lóð
fylgir, búið að skipta um jarðveg. Húsnæðið er núna nýtt fyrir sand-
blástursklefa. Staðsetning ca. 5 mín frá Akranesi, 10 mín frá „göng-
um“ . Nánari upplýsingar hjá Fasteignamiðlun Vesturlands, 
s. 431-4144 og fastvest.is

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

Jón Magnússon Hrl. lögg. fasteignasali

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

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

þér að kostnaðalausu.

Sverrir Kristinsson, löggiltur fasteignasali

Sverrir Kristinsson, löggiltur fasteignasali

Flókagata 
- með tvennum svölum

3ja-4ra herb. glæsileg rishæð sem er með
tvennum svölum og fallegu útsýni. Íbúðin hefur

nær öll verið standsett. Íbúðin skiptist í tvær
samliggjandi stofur, 2 herbergi, þvotta-

hús/geymslu. Verð 20,9 millj. 

Falleg 2ja herbergja 65,1 fm íbúð á jarðhæð
með sér garði og hellulagðri verönd til suðurs.

Íbúðin skiptist þannig: stofa, svefnherbergi,
vinnukrókur, eldhús, baðherbergi, forstofa og

geymsla. Laus strax. Verð 13,9 millj.

Flyðrugrandi
- laus strax





Sími  590 9500
Borgartún  20, 105  Reykjavík

OPIÐ VIRKA DAGA 9.00-18.00,   FÖSTUDAGA 9.00-17.00 OG Á LAUGARDÖGUM 12.00-14.00 

Þorarinn Kópsson
Framkv.stjóri

Kjartan Kópsson
Sölumaður

Páll Valdimar Kolka
Sölumaður

Skúli A. Sigurðsson
Sölumaður

Ella Lilja
Sigursteinsdóttir
Lögg. fasteignasaliElla Lilja Sigursteinsdóttir lögg.  fasteignasali

EINBÝLI

KRÍUNES 210 GARÐABÆR 
Tveggja íbúða 421 fermetra gott einbýlis-
hús á þessum vinsæla stað.
B.B.Mat:. . . . . . . . 42.476.000
Fasteignamat: . . . 39.250.000
Ásett verð: . . . . . . 56.500.000 

4RA TIL 7 HERB.

HRINGBRAUT 230 REYKJANESBÆ
101 fermetra fjögurra herbergja íbúð á
annari hæð 
B.B.Mat:. . . . . . . . 12.164.000
Fasteignamat: . . . 8.917.000
Ásett verð: . . . . . . 10.500.000 

LAUGARNESVEGUR 105 REYKJAVÍK
150 Fermetra fjögurra herbergja sérhæð á
annari hæð ásamt 28 fm bílskúr. Þrjú
rúmgóð svefnherbergi, stórt eldhús. 
B.B.Mat:. . . . . . . . 19.986.000
Fasteignamat: . . . 20.386.000
Ásett verð: . . . . . . 26.500.000 

ÁLFKONUHVARF 29-31
4ra herbergja íbúðir í nýju fjölbýlishúsi í
Álfkonuhvarfi, Kópavogi.Um er að ræða
íbúðir á 1. og 2. hæð í 3ja hæða lyftuhúsi
ásamt bílageymslu. Íbúðunum er skilað
fullbúnum en án gólfefna utan baðher-
bergis sem er með flísum á gólfi og veggj-
um. Innréttingar eru úr eik. Í eldhúsi eru
tæki úr burstuðu stáli. Þvottahús verður
með tengingu fyrir þvottavél og ræstingar-
vaskur. Eikar fataskápar í herbergjum. Lóð
er fullfrágengin, bílastæði malbikuð og
gönguleiðir hellulagðar.
Verð: . . . . . . . . . . 24,9 millj

DALSEL
4 Herberga íbúð á 2 hæð í mikið endur-
nýjuðu fjölbýli við Dalsel, með íbúðinni
fylgir stæði í lokaðri bílageymslu.
Verð: . . . . . . . . . . 19,2 millj 

3JA HERB.

LAUGARNESVEGUR 105 REYKJAVÍK
89,3 fm. fjögurra herbergja endaíbúð á
þriðju hæð með fallegu útsýni. 
Laus fljótlega.
Ásett verð: . . . . . . 15.700.000 

BRATTHOLT 220 HAFNARFIRÐI
Þriggja herbergja 86,4 fermetra íbúð á
annarri hæð.
B.B.mat:. . . . . . . . 11.449.000 
Fasteignamat: . . . 11.940.000
Ásett verð: . . . . . . 15.300.000 

RAUÐALÆKUR 105 REYKJAVIKFalleg 83
fm þriggja herbergja íbúð í kjallara við
Rauðalæk í Reykjavík. Stutt í íþrótta og
tómstundasvæði í Laugardalnum.
Hús í góðu standi.
Laus við kaupsamning.
Verð: . . . . . . . . . . 14,9 mil 

ÁLFKONUHVARF 29-31
3ja herbergja íbúðir í nýju fjölbýlishúsi í
Álfkonuhvarfi, Kópavogi.Um er að ræða
íbúðir á 1. og 2. hæð í 3ja hæða lyftuhúsi
ásamt bílageymslu. Íbúðunum er skilað
fullbúnum en án gólfefna utan baðher-
bergis sem er með flísum á gólfi og veggj-
um. Innréttingar eru úr eik. Í eldhúsi eru
tæki úr burstuðu stáli. Þvottahús verður
með tengingu fyrir þvottavél og ræstingar-
vaskur. Eikar fataskápar í herbergjum. Lóð
er fullfrágengin, bílastæði malbikuð og
gönguleiðir hellulagðar.
Verð: . . . . . . . . . . 18,9 millj

LEIRUBAKKI 109 REYKJAVÍK

Þriggja herbergja íbúð á jarðhæð í litlu (6

íbúða) fjölbýlishúsi. Sólpallur, suðurgarður.

Verð: . . . . . . . . . . 16,5 millj

2JA HERB.

HRINGBRAUT REYKJAVÍK - 107 Falleg

66,5 fm 2ja herbergja íbúð á efstu hæð

ásamt stæði í bílskýli í lyftuhúsi í vestur-

bænum við sjávarsíðuna.Svalir út frá stofu

með glæsilegu útsýni yfir Esjuna. 

Verð: . . . . . . . . . . 14,9 millj
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ATVINNA FUNDIR

Bílstjóri óskast!
Viljum ráða bílstjóra í 100% starf frá 15. mars, 

sér um útkeyrslu ásamt fleiru. 

Áhugasamir komi í Veisluna veitingaeldhús á Austurströnd 14,
Seltjarnarnesi og fylla út umsóknareyðiblöð 

eða senda póst á arny@veislan.is

Læknafélag Reykjavíkur
Almennur félagsfundur verður haldinn í Lækna-
félagi Reykjavíkur þriðjudaginn 8. mars kl. 20.00 
í húsnæði Læknafélaganna við Hlíðasmára.

Fundarefni:

1. Er grundvöllur fyrir samkeppni innan heilbrigðisþjónustunnar?
2. Tilnefning fulltrúa á aðalfund Læknafélags Íslands
3. Önnur mál

Höfðatorg – Reykjavík
Trésmiðir – Verktakar 

– Byggingarverkamenn
Við leitum eftir metnaðarfullum einstaklingum og hópum
við uppsteypu og byggingu einnar stærstu einkafram-
kvæmdar í sögu Reykjavíkur.

Gert er ráð fyrir að verkefnið taki u.þ.b. þrjú ár.

Upplýsingar á skrifstofu Eyktar Lynghálsi 4, sími 595-4400.

Verkefnisstjóri: Kristján gsm 822-4407.
Verkstjóri: Baldvin gsm 822-44-31.

�Á FIMMTUDÖGUM
�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is



FIMMTUDAGUR 3. mars 2005

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

www.utilif.is

útsala
20-40% afsláttur 
af skíða- og brettavörum 

í gangi núna!
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Ójafnræði í
endurbótum
Samtök banka og verðbréfafyrir-
tækja hafa sent fjármálaráðherra
og efnahags- og viðskiptanefnd Al-
þingis bréf þar sem vakin er athygli
á mismunun vaxtabóta til þeirra
sem taka lán til endurbóta á hús-
næði.

Í lögum um tekju- og eignars-
katt er tiltekið í lagatexta að vextir
af lánum Íbúðalánasjóðs til veru-
legra endurbóta á húsnæði til eigin
nota myndi stofn til vaxtabóta.
Samtökin telja að þessi ákvæði
gangi gegn hefðbundinni jafnræðis-
reglu þar sem einungis lán frá ein-
um aðila á lánamarkaði myndi rétt
til vaxtabóta úr ríkissjóði. Bent er á
að um verulegar fjárhæðir geti ver-
ið að ræða og hvetja samtökin til
þess að breyting verði á hið fyrsta
til að tryggja jafnræði milli lánveit-
enda annars vegar og milli ein-
stakra lánveitenda hins vegar. - hh

Segir tvíkeppni á 
fjarskiptamarkaði
Forstjóri Póst- og fjarskipta-
stofnunar telur ekki heppi-
legt að fjölmiðlar eigi einnig
dreifileiðir.
Póst- og fjarskiptastofnun telur að
óheppilegt sé til langs tíma að fjöl-
miðlar með veruleg ítök í dreifingu
hafi tök á því að takmarka aðgang
keppinauta að dreifikerfum.

Þetta kemur fram í ársskýrslu
stofnunarinnar. Í ávarpi Hrafnkels
V. Gíslasonar segir að á árinu 2003
hafi festst í sessi tvíkeppni milli Og
Vodafone og Símans á fjarskipta-
markaði. „Umhugsunarefni er

hvort hag neytenda sé vel borgið
undir slíkum kringumstæðum til
lengdar,“ segir í ávarpinu.

Hann segir að samkeppni milli
fyrirtækjanna virðist mikil en að
nauðsynlegt sé að veita fyrirtækj-
um á fjarskiptamarkaði þétt aðhald.

Í ávarpi sínu segist Hrafnkell
einnig telja að sú tilhögun að fjöl-
miðlar eigi dreifingakerfið kunni að
vera óheppileg til langs tíma litið.
Alltaf er hætt við að fjölmiðlar sem
hafa veruleg ítök í dreifingu hafi til-
hneigingu til að takmarka aðgang
keppinauta sinna að dreifikerfum,“
segir hann. - þk

VARÐI ÍSLENSKT EFNAHAGSLÍF Í ræðu
í FIH bankanum fór Halldór Ásgrímsson
yfir þróun efnahagsástandsins á Íslandi.

Ræddi styrk 
efnahagsins
Halldór Ásgrímsson forsætisráð-
herra flutti í fyrradag ávarp í FIH
bankanum í Danmörku. Í máli sínu
ræddi hann um styrk íslensks efna-
hagslífs í kjölfar einkavæðingar og
frjálsræðisvæðingar í íslenska hag-
kerfinu.

FIH bankinn er í eigu KB banka
en fjárfestingar Íslendinga í Dan-
mörku hafa vakið blendin viðbrögð
í Danmörku og dregið hefur verið í
efa að grundvöllur þeirra fjárfest-
inga sé nægilega trautur. Halldór
lagði áherslu á það í ávarpi sínu að
traustur grunnur væri undir ís-
lensku efnahagslífi og vísaði meðal
annars til mats alþjóðlegra ráð-
gjafafyrirtækja á styrk íslenska
efnahagslífsins.

Halldór nefndi einnig hækkanir
íslenskra hlutabréfa og sagði að
þessar hækkanir mætti rekja til
breytinga á umgjörð efnahagslífs-
ins. - þk
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■ VIÐSKIPTI
THERIAK Í ÞÝSKALANDI Íslenska
tölvufyrirtækið TM Software hefur
hafið innleiðingu á Theriak-hugbún-
aði sínum fyrir lyfjameðhöndlun á
sex stöðum í Þýskalandi. Í frétt frá
félaginu kemur fram að talið sé að
um tuttugu þúsund manns deyi ár-
lega í Þýskalandi af völdum rangrar
lyfjagjafar. Theriak-hugbúnaðurinn
er talinn geta dregið mjög úr hættu
á slíkum mistökum. 



„Það var mikið basl að fá þetta í
gegn man ég, því ég var ekki giftur
íslenskri konu,“ segir David
Barnwell golfkennari, en í dag eru
tíu ár liðin síðan hann fékk íslensk-
an ríkisborgararétt. 

David er frá Englandi, Leeds
nánar tiltekið, þar sem hann lærði
golfkennslu. Fyrir atbeina félaga
síns sem kenndi golf hér á landi
ákvað David að fara til Íslands að
kenna. „Ég vissi ekkert um landið,
ekki neitt. En ég var 24 ára gamall
og opinn fyrir breytingum og ákvað
að láta slag standa,“ segir David.
„Það héldu allir að ég væri orðinn
snarruglaður,“ segir hann og hlær
að minningunni um viðbrögð fjöl-
skyldu hans og vina. „Það vakti
sannarlega athygli að ég væri að
flytja á hjara veraldar og birtist við
mig viðtal í dagblaði í Leeds og
hvaðeina.“

Davið kom til landsins um há-
vetur, í miklum frosthörkum og
hríðarbyl. „Árið 1986 var Leifsstöð
öllu fátæklegri en hún er í dag og ég
get svarið að ég hélt ég væri kom-
inn til Rússlands. Ég fékk herbergi
á þriðju hæð á Hótel Loftleiðum og
skaflarnir náðu upp í gluggasyllu.
Ég hafði aldrei séð jafnmikinn
snjó.“ Hér þótti David fleira fram-
andi árið 1986. „Mér fannst ein-
kennilegt að geta ekki fengið mér
bjór á barnum og verða að drekka
pilsner eða vodka, sem ég hafði ekki
drukkið áður. Svo var ekki hægt að
horfa á sjónvarpið á fimmtudögum!
Það fannst mér fáránlegt.“

David fékk vinnu sem golfkenn-
ari hjá Golfklúbbi Akureyrar og
ílengdist þar. Hann segir að vinnan
hafi verið góð, sem og fólkið sem
hann kynntist. David bjó á Akureyri

til ársins 2002, fyrir utan árið 1998
þegar hann var í Noregi í hálft ár.
„Mér líkaði vel við Norðmenn. Ég
held að fólk á Norðurlöndum sé al-
mennt mér að skapi.“ 

Fyrir þremur árum flutti David
til höfuðborgarinnar og hóf störf
hjá Golfklúbbi Reykjavíkur. Hann
segir ótrúlegt að fylgjast með þeirri
golfsprengingu sem hér hefur átt
sér stað undanfarin ár. „Þegar ég
kom hingað voru bara tveir atvinnu-
golfkennarar að mig minnir. Nú eru
hér um tíu faglærðir golfkennarar
og um 20 leiðbeinendur í námi. Eins
er áhugi almennings gífurlegur. Við

erum með um 50 bása hjá Golf-
klúbbi Reykjavíkur og þarf ekki að
hlýna mikið til að þar myndist ör-
tröð.“

Áður en David fékk íslenskan
ríkisborgararétt hafði hann lent í
vandræðum við íbúðarkaup á Akur-
eyri, sem varð til þess að hann
ákvað að sækja um réttinn. „Það var
mikið basl því ég var ógiftur. En ég
fékk hjálp frá góðu fólki og var
mjög þakklátur þegar ég fékk ríkis-
borgararéttinn. Mér líkar ákaflega
vel við Íslendinga og eftir nítján ár
í þessu landi finnst mér ég frekar
vera íslenskur en enskur.“ ■
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ARTHUR KOESTLER (1995-1983)
lést þennan dag.

Finnst ég frekar 
íslenskur en enskur

TÍMAMÓT: ÍSLENSKUR RÍKISBORGARI Í ÁRATUG

„Með stofnun Ísraelsríkis hefur ein þjóð 
gefið annarri þjóð land þeirrar þriðju.“

Ungversk-enski rithöfundurinn Arthur Koestler setti fram umdeilda
kenningu varðandi uppruna gyðinga, sem hann sagði fæsta komna
frá Ísrael, heldur afkomendur Khazara úr Kákasusfjöllum. Khazarar

tóku upp gyðingdóm á áttundu öld og voru síðar hraktir vestur á
bóginn þar sem nú er Rússland og Pólland.

timamot@frettabladid.is

AFMÆLI

Einar Helgason, bóndi á Hrappsstöðum
í Vopnafirði, er sjötugur í dag.

Erling Ólafsson kennari er
58 ára í dag. 

Hjörleifur B. Kvaran lög-
maður er 54 ára í dag.

Guðný Gerður Gunnars-
dóttir, borgarminjavörður
og forstöðumaður Árbæjar-
safns, er 52 ára í dag.

Atli Eðvaldsson, fyrrum
landsliðsþjálfari í fótbolta,

er 48 ára í dag. 

Guðbjörn Guðbjörnsson
óperusöngvari er 43 ára í
dag.

Þorvaldur B. Þorvaldsson
tónlistarmaður er 39 ára í

dag.

Ragna Sara Jónsdóttir
blaðakona er 32 ára í dag.

Ólafur Darri Ólafsson leik-
ari er 32 ára í dag.

DAVID BARNWELL David vissi ekkert um Ísland áður en hann kom hingað og hélt hann
væri kominn til Rússlands þegar hann lenti í Keflavík um hávetur árið 1986.

Þennan dag árið 1991 stöðvaði Rod-
ney G. King bifreið sína eftir nærri
13 kílómetra eltingaleik við lögreglu
um stræti Los Angeles í Bandaríkj-
unum. Lögregla hafði mælt bíl Rod-
neys, sem var drukkinn og á skilorði
vegna ráns sem hann framdi áður, á
hraða vel yfir settum mörkum. Þegar
Rodney loks stoppaði bar að nokkra
lögreglubíla. Í kjölfarið var hann
skotinn með sérstökum raflostsbyss-
um og barinn harkalega af nokkrum
lögreglumönnum. Íbúi í grennd náði
barsmíðunum á myndband, en á
fyrstu myndrömmunum sést Rodney
rísa upp eftir raflostið og hlaupa í átt
að einum lögreglumanninum. Síðar
sagðist hann hafa lagt á flótta eftir
að einn lögreglumaðurinn sagði:
„Við ætlum að drepa þig, niggari!

Hlauptu!“ Nágranninn með upptök-
una seldi hana sjónvarpsstöð á
staðnum sem seldi hana áfram til
CNN-fréttastöðvarinnar. Myndbandið
vakti mikið umtal og almenna
hneykslan á framferði lögreglunnar.

Rodney King var sleppt án ákæru og
fjórir lögreglumenn voru kærðir fyrir
lífshættulega líkamsárás. Tveir lög-
reglumannanna voru líka kærðir fyrir
ranga skýrslugerð.
Þegar kviðdómur í héraði, sem eng-
inn blökkumaður átti sæti í, sýknaði
svo lögreglumennina rúmu ári síðar
brutust út óeirðir með gripdeildum í
Los Angeles. Í þá þrjá daga sem
óeirðirnar stóðu létust yfir 50
manns, yfir 2.000 slösuðust og
skemmdir unnar fyrir nærri milljarð
Bandaríkjadala.
Lögreglumennirnir fjórir voru hins
vegar einnig sóttir til saka í alríkis-
dómi og sumarið 1993 fengu tveir
þeirra fangelsisdóm fyrir að brjóta á
stjórnarskrárbundnum mannréttind-
um Rodneys King.

3. MARS 1991 Lögreglumenn í Los
Angeles í Bandaríkjunum náðust á
myndband þar sem þeir gengu í skrokk
á blökkumanninum Rodney King.

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1813 Bretar og Svíar skrifa undir

Stokkhólmssáttmála.
1875 Carmen, ópera George

Bizet, er frumsýnd í París.
1931 Bandaríkin taka formlega

upp „The Star Spangled
Banner“ sem þjóðsöng.

1944 Bandarískar herflugvélar
fljúga í fyrsta sinn yfir Berlín
í seinni heimsstyrjöldinni. 

1974 DC-10 þota Turkish Airlines
hrapar fljótlega eftir flugtak
frá Orly-flugvelli í París með
þeim afleiðingum að 350
láta lífið.

1997 Björk Guðmundsdóttir tók
við tónlistarverðlaunum
Norðurlandaráðs í Osló.

1999 Um það bil 74 milljónir
sjónvarpsáhorfenda í
Bandaríkjunum fylgjast
með Monicu Lewinsky
ræða um samband sitt við
Bill Clinton, þáverandi
Bandaríkjaforseta.

Lögregluofbeldi náðist á myndband

Helgi Arason
fyrrverandi aðstoðarstöðvarstjóri Búrfellsvirkjun,

lést á líknardeild LSH í Kópavogi 2. mars. 

Útför verður auglýst síðar. 

Kristinn Arason og Elín Kröyer. 

Kársnesbraut 98 • Kópavogi
564 4566 • www.solsteinar.is

10-40% afsláttur
af legsteinum út febrúarvikuna

Okkar ástkæri

Kristinn Hólm Vigfússon
Ránargötu 23, Akureyri,

lést á gjörgæsludeild Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri sunnu-
daginn 27. febrúar. Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju mánu-
daginn 7. mars kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast hans er bent á
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri.

Anna Rósantsdóttir, Lára Björk Kristinsdóttir, Halldór Árnason,
Bragi Hlíðar Kristinsson,  Fríða Pétursdóttir, afabörn og langafabarn.

Elskulegur faðir minn, tengdafaðir og afi, 

Stefán Eiríksson
Aðalbraut 36, Raufarhöfn,

verður jarðsunginn frá Raufarhafnarkirkju laugardaginn 5. mars
kl. 14.00.

Hildur Rannveig Stefánsdóttir, Þórhallur V. Einarsson, Stefán Daniel
Ingason, Ingibjörg Dagný Ingadóttir, Diana Ólöf Hafþórsdóttir, 
Máni Viðar Hafþórsson og Guðfinna Gunnur Hafþórsdóttir.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Björn Þ. Þórðarson
læknir, Sörlaskjóli 78, Reykjavík, 

verður jarðsunginn frá Neskirkju föstudaginn 4. mars kl. 13.00.

Þórunn Bára Björnsdóttir, Pálmi V. Jónsson, Sigurður Hafsteinn Björns-
son, Þórunn Ólafsdóttir, Bryndís Anna Björnsdóttir, Edda Björnsdóttir,
Jakob Þór Pétursson, Páll Björnsson, Lilja Jónasdóttir, afabörn og lang-
afabörn.

ANDLÁT

María E. Sigurðardóttir lést á Sólvangi
föstudaginn 11. febrúar. Útförin fór fram
í kyrrþey.

Þórarinn Brynjólfsson, vélstjóri, frá
Dýrafirði, lést á hjúkrunarheimilinu
Sunnuhlíð í Kópavogi laugardaginn 26.
febrúar.

Soffía Þuríður Magnúsdóttir, frá Tún-
garði á Fellsströnd, Drápuhlíð 41, Reyk-
javík, lést mánudaginn 28. febrúar.

JARÐARFARIR

11.00 Minningarathöfn um Sigurstein
G. Melsteð, Ásvegi 21, Breiðdals-
vík, fer fram í Grafarvogskirkju.

13.00 Guðmundur Björn Sveinsson
verður jarðsunginn frá Digranes-
kirkju.

15.00 Hersteinn Pálsson, fyrrverandi rit-
stjóri, Eiðismýri 30, Seltjarnarnesi,
verður jarðsunginn frá Seltjarnar-
neskirkju.

15.00 Útför Ingveldar Gísladóttur, frá
Patreksfirði, fer fram frá Kópa-
vogskirkju. Jarðsett verður í Pat-
reksfjarðarkirkjugarði laugardag-
inn 5. mars.

15.00 Katrín Jónsdóttir, Eskihlíð 26,
Reykjavík, verður jarðsungin frá
Dómkirkjunni.
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Við hrósum...
... listdönsurunum Söndru Ólafsdóttur og Stefáni Erlendssyni sem
stóðu sig frábærlega á Vetrarleikum Special Olympics í fyrrinótt en
leikarnir fara fram í Japan. Sandra vann gull í sínum flokki og
Stefán fékk brons fyrir sínar æfingar. Sannarlega glæsilegur
árangur hjá þessum flottu fulltrúum íslensku þjóðarinnar.sport@frettabladid.is

LEIKIR GÆRDAGSINS

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

28 1 2 3 4 5   6
Fimmtudagur

MARS

Meiri agi á Englandi en hér heima á Íslandi
Enska knattspyrnusambandið dæmdi David Prutton, leikmann Sout-
hampton í tíu leikja bann og 700 þúsund króna sekt fyrir að veitast að
dómara leiks Southampton og Arsenal um helgina. Það er ívið meira en
þriggja leikja bannið sem handboltamarkvörðurinn Roland Eradze hjá ÍBV
fékk á dögunum fyrir að veitast að dómaranum Gísla Hlyni Jóhannssyni.

KÖRFUBOLTI „Það er komið aftur
liðsheildarbragur á þetta hjá okk-
ur, hver og einn leikmaður er far-
inn að skila sínu og útlendingur-
inn fellur vel inn í þetta. Þetta lít-
ur bara vel út en núna er bara úr-
slitakeppnin framundan. Það
skiptir ekki máli að mínu mati á
móti hverjum við lendum í úr-
slitakeppninni því þetta eru fyrir-
fram fjögur svipuð lið,“ sagði
Sverrir Þór Sverrisson, þjálfari
nýkrýndra deildarmeistara Kefla-
víkur í kvennakörfunni, en Kefla-
vík fékk bikarinn afhentan eftir
16 stiga sigur á Grindavík í gær,
78-62, liðinu sem er í öðru sæti
deildarinnar.

Keflavík sýndi mikla yfirburði
framan af móti en eftir fjóra tap-
leiki í röð í janúar er liðið að ná
sér á strik á ný og vann í gær sinn
fjórða leik í röð. „Ég er ánægður
með karakterinn hjá mínum stelp-
um að undanförnu, við höfum ver-
ið að lenda í ströggli en höfum
komið til baka í þeim leikjum sem
við höfum lent undir og aldrei gef-
ist upp og það er mikil ákveðni í
liðinu á að klára þetta.“ Grindavík
lék í gær án bæði landsliðsfyrir-

liðans Erlu Þorsteinsdóttur sem
og nýja Kanans síns Ritu Williams
en óttast Sverrir Þór nýju NBA-
stjörnu Grindavíkur? 

„Hún hlýtur að vera góð fyrst
að hún er búin að spila mörg ár í
þessari deild og styrkir þær mik-
ið. Ég sé bara fram á hörku
keppni og mér finnst öll liðin vera
svipuð að styrkleika. Ég efast
ekki um að þetta sé sterkasta úr-
slitakeppni í kvennakörfunni frá
upphafi og það hefur aldrei verið
lagt eins mikið í kvennaboltann og
þetta verður mjög áhugaverð úr-
slitakeppni,“ sagði Sverrir Þór en
Keflavíkurliðið hefur unnið 16 af
19 deildarleikjum sínum í vetur.

ooj@frettabldid.is

BIRNA MEÐ BIKARA Birna Valgarðsdóttir, fyrirliði Keflavíkur, með deildarmeistarabik-
arinn. Þetta er þriðja árið í röð sem Keflavík vinnur þennan bikar. Fréttablaðið/Víkurfréttir

Mikil ákveðni í að klára þetta
Sverrir Þór Sverrisson, þjálfari nýkrýndra deildarmeistara Keflavíkur í kvennakörfunni, er ánægður
með karakterinn sem liðið hefur sýnt að undanförnu.■ ■ LEIKIR

� 19.15 Skallagrímur og KFÍ mætast
í Borgarnesi í Intersportdeildinni í
körfubolta.

� 19.15 Fjölnir og Keflavík mætast í
Grafarvogi í Intersportdeildinni í
körfubolta.

� 19.15 Hamar/Selfoss og ÍR
mætast í Iðu á Selfossi í
Intersportdeildinni í körfubolta.

� 19.15 Grindavík og KR mætast í
Grindavík í Intersportdeildinni í
körfubolta.

� 19.15 Njarðvík og Haukar mætast
í Njarðvík í Intersportdeildinni í
körfubolta.

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

� 19.15 Haukar og KR mætast á
Ásvöllum í 1. deild kvenna í
handbolta.

� 20.00 Selfoss og Grótta/KR mæt-
ast á Selfossi í 1. deild karla í
handbolta.

■ ■ SJÓNVARP

� 20.30 Þú ert í beinni! á Sýn.

� 22.00 Olíssport á Sýn.

Enska bikarkeppnin
NOTT. FOREST–TOTTENHAM 0–3
0–1 Noe Pamarot (60.), 0–2 Robbie Keane (72.),
0–3 Ahmed Mido (90.).

DHL-deild karla
ÍR–HAUKAR 24–31
Mörk ÍR: Ólafur Sigurjónsson 6, Hannes Jón
Jónsson 5, Fannar Þorbjörnss. 5, Bjarni Fritzson 3,
Ingimundur Ingimundars. 3, Ragnar Helgason 2.  
Mörk Hauka: Vignir Svavarsson 7, Andri Stefán
Guðrúnarson 7, Jón Karl Björnsson 4, Gunnar Ingi
Jóhannsson 4, Þórir Ólafsson 3, Ásgeir Örn
Hallgrímsson 2, Halldór Ingólfsson 2, Gísli Jón
Þórisson 1, Matthías Árni Ingimarsson 1.

ÍBV–HK 31–26
Mörk ÍBV: Tite Kalandadze 10, Róbert Bognar 7,
Svavar Vignisson 6, Samúel Ívar Árnason 4,
Sigurður Ari Stefánsson 3, Grétar Eyþórsson 1.
Mörk HK: Tomas Eitutis 5, Augustas Stradzas 5,
Ólafur Víðir Ólafss. 5, Elías Már Halldórss. 5, Karl
Grönvold 2, Ragnar Ægiss. 1, Valdimar Þórsson 1,
Baldur Þór Halldórss. 1, Hákon Bridde 1.
STAÐAN:
HAUKAR 10 6 1   3  316-292 13
HK 10 6 0   4  316-297 12
VALUR 10 5 0 5 261-276 10
KA 10 4 2    4  298-298  10
ÍR 10 5 0 5 305-306 10
ÍBV 10 4 1 5  300-290   9
VÍKINGUR 10 4 0 6   278-288 8
ÞÓR 10 4 0    6  284-311 8

DHL-deild kvenna
STJARNAN–FRAM 32–22
Mörk Stjörnunnar: Anna Blöndal 8, Kristín
Guðmundsdóttir 6, Harpa Sif Eyjólfsdóttir 6,
Hekla Daðadóttir 4, Kristín Claesen 2, Elísabet
Gunnarsdóttir 2, Elsbieta Kowal 1, Elsa Rut
Óðinsdóttir 1, Anna Einarsdóttir 1, Ásdís
Sigurðardóttir 1.
Mörk Fram: Sara Sigurðardóttir 6, Ásta Birna
Gunnarsdóttir 4, Sigurbjörg Jóhannsdóttir 3,
Guðrún Þóra Hálfdánsdóttir 3, Elva Björg
Arnarsdóttir 2, Eva Hrund Harðardóttir 2,
Hildigunnur Einarsdóttir 2.
STAÐAN
HAUKAR 18 15 2 1 544–417 32
ÍBV 18 15 0 3 524–449 30
STJARNAN 18 9 3 6 464–428 21
VALUR 18 9 0 9  429-439 18
FH 18 7 4 7 479-502 18
GRÓTTA/KR 17 5 0 12 385–430 10
VÍKINGUR 18 4 0 14 428–491 8
FRAM 18 3 1 14  404–499 7

1. deild kvenna í körfu

STAÐAN
KEFLAVÍK 19 16 3 1513–1204 32
GRINDAVÍK 19 12 7 1171-1170 24
ÍS 19 11 8 1234–1160 22
HAUKAR 18 9 9 1210–1238 18
NJARÐVÍK 19 6 13 1162–1235 12
KR 18 2 16 1044-1330 4

Leik Austurríkis og Króata í Vín í gær frestað:

Sneypuför Loga og Ásgeirs
FÓTBOLTI „Þetta var sneypuför, á
því leikur enginn vafi,“ sagði Logi
Ólafsson, annar íslensku lands-
liðsþjálfaranna í knattspyrnu, þar
sem hann var staddur á hótelher-
bergi í London. 

Hann og Ásgeir Sigurvinsson
höfðu áætlað að vera viðstaddir

vináttuleik Austurríkis
og Króatíu í
Vínarborg í
g æ r k v ö l d
sem síðan
var frestað
vegna veð-

urs.
„Við feng-

um fréttirn-
ar um

leið og við stigum út úr flugvél-
inni. Þetta er náttúrlega hundfúlt
og hefur töluverð áhrif á okkar
undirbúning fyrir leikinn,“ segir
Logi en Íslendingar sækja Króata
heim 26. mars næstkomandi.

„Við teljum okkur þekkja
Króatana nokkuð vel. Við sáum þá
á EM í Portúgal í sumar og þá eig-
um við upptöku frá leik liðsins við
Ísrael fyrir stuttu,“ segir Logi en
viðurkennir fúslega að það sé ekki
sambærilegt að horfa á leik í sjón-
varpi og að vera á staðnum. 

„Myndavélin fylgir boltanum
yfirleitt og því sjáum við ekki
aðra þætti leiksins eins og til
dæmis hreyfingu og færslu leik-
manna án bolta.“ ■

1. deild kvenna í körfu
KEFLAVÍK–GRINDAVÍK 78–62
Keflavík: Birna Valgarðsdóttir 19, Anna María
Sveinsdóttir 12 (13 fráköst, 6 stoðsendingar),
Svava Ósk Stefánsdóttir 12 (5 stolnir), Bryndís
Guðmundsdóttir 12 (9 fráköst), María Ben
Erlingsdóttir 6, Kristín Blöndal 5, Alex Stewart 4.
Grindavík: María Anna Guðmundsdóttir 15,
Svandís Sigurðardóttir 12 (7 fráköst, 5 stoðs.),
Erla Reynisdóttir 12, Ólöf Helga Pálsdóttir 7,
Sólveig Gunnlaugsdóttir 7, Jovana Lilja
Stefánsdóttir 4, Elva Rut Sigmarsdóttir 4.



Hugsaðu 
          smátt!

*Miðað við 12 jafnar vaxtalausar greiðslur á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.

 www.sonycenter.is

Kauptu Sony 
   hjá Sony

DSC-T1

Stafræn Myndavél 
•  5 milljón pixlar
•  3x aðdráttur um Carl Zeiss linsu
•  2,5" Skjár  •  tengistöð.

Verð 4.165 krónur 
vaxtalaust* í 12 mán. eða 49.980 krónur staðgreitt. 

•

Sony CyberShot DSC-T1

Vasavélin með 
     stóra skjánum

EISAverðlaunin 2004-2005!

Stamina tæknin 
hjá Sony sparar orku
og tryggir þér lengri 
endingu á rafhlöðunum.

Carl Zeiss linsa
með 3x optical 
aðdrætti frá stærsta
linsuframleiðanda heims.

256MB minniskort 
á aðeins 995 krónur með
myndavél. Venjluegt verð er
8.495 krónur.

DSC-L1

Stafræn Myndavél 
•  4,1 milljón pixlar
•  3x aðdráttur um Carl Zeiss linsu
•  1,5" skjár

Verð 3.499 krónur 
vaxtalaust* í 12 mán. eða 41.988krónur staðgreitt. 

Segja vélina einu myndavélina
sem umsagnaraðili bar alltaf á sér.

Sony CyberShot DSC-L1

Hönnun og stíll

Hönnun 

sem tekið 

er eftir!

995 krónur
með mynda-
vél!

995 krónur
með mynda-
vél!
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Bubbi var að selja
Stef-gjöldin sín, ein-
hver ár eða áratug
fram í tímann. Fékk
fyrir það tug millj-
óna. Myndirnar sem
birtust af þessari at-

höfn sýndu þó ekki
Bubba kátan, eða bros-

andi. Það var frekar eins og þetta
væri eitthvað sem þyrfti að ljúka
við, bara bissnessdíll sem þurfti að
skrifa undir. Þeir sem voru að af-
henda honum milljónirnar, for-
stjóri Sjóvá og forstjóri Íslands-
banka, voru hins vegar kampakát-
ir. Þessi stemmning var ekki alveg
að passa. Allir áttu að vera svo kát-
ir, allir áttu að vera að fá sitt. Nú
getur verið að myndirnar séu að

ljúga. Að Bubbi hafi bara verið fer-
lega hress með þetta allt saman.
Svo getur verið að hann hafi bara
verið með kvef kallinn, og því ekki
upp á sitt besta. 

Þegar fréttatilkynningin um at-
burðinn var send út var fyrsta
hugsun sumra „á skrifstofunni arð-
ræninginn situr og hlær“. Það
fyrsta sem bankastjórinn sagði var
að enginn vildi arðræna listamann-
inn. Einhvern veginn var þetta pó-
etískt, sérstaklega með það í huga
að enginn trúir því að banki og
tryggingafélag séu að gera svona
samning til að vera góðir gæjar.
Þetta er fjárfesting. Ekki það að
Bubbi getur grætt á þessu líka, þar
sem hann fær pening, sem hann
mun fá hvort eð er síðar, í dag. Eina

dágóða summu sem hann getur eytt
eða fjárfest eins og honum líkar.

Sjálfri hafði mér aldrei dottið í
hug að setja hugverk mín svona í
pant. Líkt og aðrir blaðamenn fæ
ég greiðslur úr hugverkasjóði ár-
lega fyrir þessi ómetanlegu orð
sem falla saman á lyklaborðinu. Ef
ég lifi í 100 ár, og skrifa í blaðið
jafnlengi, get ég vonast til að fá að
minnsta kosti hálfa milljón þaðan
fyrir hugverk mín á starfsævinni. Í
staðinn fyrir litlar summur gæti ég
vel þegið eina stærri, svona fyrir
fram. Þá ég bara eftir að binda mig
endanlega fasta í vist og selja
bankanum mínum og trygginga-
félagi þá hugmynd að ég verði
blaðamaður til æviloka. Og að ég sé
jafngóð fjárfesting og Bubbi. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
SVANBORG SIGMARSDÓTTIR Á LÍKA HUGVERK

Að setja hugmyndir í pant
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Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Mamma, má
Karlotta
gista hjá
okkur?

Ég býst við því...
ég ætla að tala við

mömmu hennar!

Ef það er í lagi hennar vegna
þarf ég að hefjast handa því

svona hluti þarf…

Við ætlum að fá pizzu í
kvöldmat, síðan bökum við og
búum til poppkorn, horfum á
bíómynd, greiðum okkur, og
sofnum svo í svefnpokum á

gólfinu – rosalega seint. 

… að skipuleggja! Og við erum
búnar að panta

pizzuna.

Þú 
vinnur!

Hvað!?! 

Lítur út
eins og mús
með vængi!

Hvað er
þetta?

Allt í lagi, ef ég á að
borga tryggingarnar og
bensínið þegar Palli fær

bílpróf þá er eins gott að
hann kaupi sér bíl sjálfur.

Já, en Jón, þú verður að
átta þig á því að þá

keyrir hann um á rúg-
brauðinu sem er dauða-

gildra og við verðum
alltaf áhyggjufull...

...svo við verðum að
lána honum einn af
bílunum okkar, sem
þýðir að annað okkar

verður bíllaust.

Ert þú umboðs-
maðurinn hans?

Æi, 
fyrirgefið

mér!

Passaðu þig, Gudda!
Hann er aftur kominn

með fiskiaugun!

Ég held að
Kadettinn sé

fínn fyrir hann.

Ég gefst
upp!

 JA FHB
á númerið 
1900

og þú gætir unnið.

2 vikur 
á toppnum í 

Bandaríkjunum

er

EKKJA LÖGSÆKIR
SAMSKIP VEGNA
DAUÐA EIGINMANNS

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

– Kokkurinn á Dísarfelli 
lést á hroðalegan hátt

– Skipið sagt mann-
drápsfleyta



FIMMTUDAGUR 3. mars 2005

Þetta er áttunda hljóðversplata
rauðhærðu þokkadísarinnar Tori
Amos en hún hefur aflað sér mikill-
ar virðingar í tónlistarheiminum á
ferli sínum fyrir falleg lög og ein-
læga texta.

Platan hefur að geyma nítján lög
sem flest fjalla um ástina, fyrstu
kynnin og þá erfiðleika sem koma
upp í samböndum. Svo virðist sem
Amos hafi lent í mikilli ástarsorg
því margir textarnir fjalla um
hversu illa kærastinn kom fram við
hana og hvers vegna hún hafði fyrir
því að treysta honum. Hún málar
sig ávallt sem fórnarlambið, sem er
kannski satt en virkar þó sem full-
mikil einföldun. Þetta er ekki beint
plata sem flestir strákar myndu
hlusta á og myndu þeir sumir vafa-
lítið stimpla þetta sem eintóma
ástarvellu. Hún ætti engu að síður
að vera fín fyrir alla þá sem hafa
gaman af þægilegri tónlist sem
rennur ljúflega í gegn. 

Bestu lögin voru Sweet the Sting
sem hafði yfir sér nokkuð suðrænan
blæ með hammond-orgeli í bak-
grunni og The Power of Orange
Knickers þar sem Amos syngur

dúett með Íslandsvininum mikla
Damien Rice. Einnig gældu
Jamaika Inn, Cars and Guitars og
Goodbye Pisces við eyrun ásamt
sálarlaginu Hoochie Woman sem
eykur við fjölbreytnina á plötunni.

Þrátt fyrir að þetta sé áttunda
plata Amos virkar hún síður en svo
þreytt í sínu fagi. Hún getur enn
samið falleg lög sem hreyfa við
manni og vonandi á hún eftir að
halda því áfram.

Freyr Bjarnason

Gælir við eyrun

TORI AMOS: 
THE BEEKEEPER

NIÐURSTAÐA: Þrátt fyrir að þetta sé áttunda
plata Amos virkar hún síður en svo þreytt. Hún
getur enn samið falleg lög sem hreyfa við
manni.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Fisherman's Woman er fyrsta plata
Emiliönu Torrini í fimm ár, eða
síðan Love in the Time of Science
kom út. 

Emilíana hefur haft í ýmsu að
snúast undanfarið fyrir utan gerð
þessarar plötu. Hún söng lagið Goll-
um's Song fyrir Hringadróttinssögu
og samdi tvö lög fyrir stórstjörnuna
Kylie Minogue. Hlaut hún að laun-
um Grammy-tilnefningu en það var
engin önnur en Britney Spears sem
hrifsaði af henni verðlaunin.

Þessi plata er mjög ljúf og þægi-
leg. Emilíana hálfpartinn hvíslar öll
lögin þar sem lágstemmdur gítar-
eða píanóleikur er oftast í bak-
grunni. Í fyrsta laginu, Nothing
Brings Me Down, má til að mynda
greina áhrif frá Nick Drake en ann-
að lagið, Sunnyroad, er aftur á móti
nær kántrídaðrinu sem Norah Jones
hefur getið sér gott orð fyrir.

Lifesafer, þar sem báta- og sjáv-
arhljóð eru notuð á smekklegan
hátt, Heartstopper og Thinking Out
Loud voru einnig í uppáhaldi. Fish-
erman's Woman er ekta inniplata

sem maður hlustar á heima, liggj-
andi undir teppi með lokuð augun á
meðan rigningin dynur á rúðunni.
Textarnir, eins og tónlistin, eru lág-
stemmdir og fjalla meðal annars
um einsemd, ástarsambönd og sökn-
uð. Það eina sem vantar á plötuna
eru grípandi lög en ég efa að það
hafi verið ætlunin með útgáfunni.

Freyr Bjarnason

Ekta inniplata

EMILIANA TORRINI: 
FISHERMAN'S WOMAN

NIÐURSTAÐA: Þetta er ekta inniplata sem mað-
ur hlustar á heima, liggjandi undir teppi með
lokuð augun á meðan rigningin dynur á rúð-
unni.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

-alltaf gó›ur

Go›akæfurnar fást nú í n‡jum umbú›um sem lokast vel
flannig a› kæfan heldur ferskleika sínum lengur.

Gómsætu kæfurnar frá Go›a
eru fyrir alla fjölskylduna.ÁN
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Bubbi Morthens varð í
vikunni fyrsti Íslending-
urinn til þess að selja
fyrirtæki einkarétt á
höfundarétti sínum. 

Bubbi Morthens hefur alla tíð verið
umdeildur maður. Ætli það sé ekki
aðallega vegna þess hversu yfirlýs-
ingaglaður hann er, og hversu fljót-
ur hann er svo að skipta um skoðun
þegar það hentar honum.

Hann byrjaði sem reiður ungur
maður sem sá um sig sjálfur og
virðist í gegnum árin hafa þróað
með sér betra og betra viðskiptavit.
Þetta hefur orðið til þess að ein-
hverjir aðdáendur hans hafa orðið
svekktir þegar hann hefur tekið
það að sér að gera lög fyrir auglýs-
ingar eða leika í þeim. Þetta svekk-
elsi virðist þó ekkert hafa skilað sér
í minnkandi plötusölu, því Bubbi
fór aftur að selja í gull eftir að hann
blés lífi í feril sinn að nýju með út-
gáfu safnplatnanna tveggja sem
kortlögðu hvor sinn áratuginn af
plötuútgáfu.

Fyrirframgreidd laun
Nú berast okkur þær fréttir að
Bubbi sé búinn að selja Sjóvá höf-
undarétt sinn. Fæstir vita hvað höf-
undaréttur er, eða hvað hann færir
flytjandanum. Fyrir þá sem ekki
þekkja til hljóma þessar fréttir því
líklegast hálfundarlega. Á íslensku
þýðir þetta að Bubbi er í raun og
veru að fá fyrirframgreiðslu á þau
laun sem höfundaréttur hans trygg-
ir honum. Það eru allir þeir pening-
ar sem útvarpsstöðvar, sjónvarps-
stöðvar, netfyrirtæki og plötufyrir-
tæki þurfa að greiða fyrir að nota
lög hans í starfsemi sinni. Þetta
þýðir að í hvert sinn sem Óli Palli
spilar Bubba á Rás 2 þarf útvarps-
stöðin að greiða honum fyrir notk-
unina. Eins er það með plötufyrir-
tækið sem gefur tónlist hans út. Það
þarf að greiða honum sérstaklega
fyrir hvert lag sem selst á þeim
diskum sem fyrirtækið framleiddi.
Sama hvort það eru hans eigin plöt-
ur, safnplötur eða plötur annarra
flytjenda sem af einhverjum
ástæðum hafa ákveðið að flytja
Bubbalög í sínum búningi.
Þessi samningur sem Bubbi var að
gera við Sjóvá tryggir honum því
feita summu í einum tékka, í stað
þess að fá þetta í litlum hlutum
næstu ár. Þetta þýðir einnig að Sjó-
vá tekur við þessum greiðslum
næstu árin og en Bubbi fær ekkert
nái fyrirtækið ekki þeirri upphæð
til baka sem það lagði út til hans á
tímabilinu.

Þetta er svo framandi hugtak
fyrir Íslendingum að Bubbi var

jafnvel spurður að því í Kastljósinu
hvort hann væri að selja sál sína
djöflinum. Staðreyndin er sú að
þetta er nánast nákvæmlega sama
fyrirkomulag og hefur tíðkast í tón-
listarbransanum síðan Elvis Presl-
ey hristi fyrst á sér mjaðmirnar.
Fyrir utan landsteinanna eru það þó
ekki tryggingafélög sem gera
svona samninga við tónlistarmenn,
heldur útgáfufyrirtæki. Þau eru
svo auðvitað í eigu sömu manna og
eiga allar stærstu plötuútgáfur
heims. Flestir tónlistarmenn þiggja
háar fyrirframgreiðslur frá þess-
um fyrirtækjum til þess að geta
komið undir sig fótunum í upphafi
ferils síns.

Bubbi ræður
Samningur Bubbi og Sjóvá er
þannig að stofnaður var sjóður sem
öll höfundaréttindi og allar flytj-
endatekjur hans fara í. Sjóðurinn er
vistaður í Íslandsbanka og Bubbi
tekur svo í raun og veru skuldabréf
sem Sjóvá kaupir. Sjóðurinn borgar
svo af skuldabréfinu með tímanum
og Sjóvá reynir að ávaxta féð á sem
skynsamlegasta máta, sér í hag.
Bæði Sjóvá og Íslandsbanki hafa
rétt til þess að búa til nýjar leiðir til
þess að reyna að auka tekjur með
hugverkum Bubba. Svo sem með
því að framleiða plötur með lögum
hans eða selja lögin í kvikmyndir
eða auglýsingar. Bubbi tók þó fram
í Kastljósi að til þess þyrfti sam-
þykki hans.

„Það merkilegasta við þetta er
að þarna er verið að taka veð í hug-
verkum,“ útskýrir Magnús Kjart-
ansson, formaður Stefs, höfunda-
réttasamtaka tónlistarmanna. „Eini
munurinn á þessu skuldabréfi og
öðrum skuldabréfum er að á því er
ekki ákveðin skuldabyrði á hverju
ári. Það verða því engin vanskil ef
greiðslurnar verða minni eitt árið.
Bréfið hefur heldur enga ákveðna
tímalengd, heldur er bara rukkað
þangað til skuldin er greidd upp.“

Það sem koma skal
Svarið við spurningunni sem sett er
upp í fyrirsögninni er því nei.
Bubbi var einungis með þessu að
tryggja sér það að njóta seðla núna
sem hugverk hans eiga að öllum lík-
indum eftir að framleiða síðar. Með
þessu var Bubbi líklegast að trygg-
ja upphafið á slíkum samningum
fyrir þá íslensku tónlistarmenn
sem ekki gefa út tónlist sína erlend-
is, og eiga því ekki möguleika á
slíkum fyrirframgreiðslum frá út-
gáfufyrirtækjum.

Höfundalaun eru rukkuð áfram í
70 ár eftir dauða höfundanna. Og er
ekki til gamalt spakmæli sem segir;
betra er að eyða peningum á meðan
maður er enn á lífi? Eða er það
ekki? biggi@frettabladid.is
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Í spilaranum hjá ritstjórninni

LCD Soundsystem: LCD Soundsystem, Gwen Stefani:
Love Angel Music Baby, Kanye West: The College
Dropout, Kings of Leon: Aha Shake Heartbreak, Snoop
Dogg: R&G og Mercury Rev: The Secret Migration.

Low: The Great Destroyer
„Að hlusta á nýju Low plötuna er eins og að fá
gamlan vin í heimsókn. Hann er kannski ögn
pirraðri en áður, en jafnar sig svo um leið og hann
fær tebollann sinn. Mér mun alltaf þykja vænt um
Low, sama hvernig skapi hann er í.“

BÖS

The Game: The Documentary
„Nýjasta undrabarn Dr. Dre gefur út frumraun sína.
Sæmilegasta plata og ágætis rappari, en rímurnar
virka þreyttar. Sama tuggan, aftur og aftur.

BÖS

Tori Amos: The Beekeeper
„Þrátt fyrir að þetta sé áttunda plata Amos virkar
hún síður en svo þreytt í sínu fagi. Hún getur enn
samið falleg lög sem hreyfa við manni.“

FB

The Mars Volta: Francis the..
„The Mars Volta nær að gera það eina sem þeir
áttu ekki að geta gert, að toppa frumraun sína.
Francis the Mute er epískur sambræðingur níð-
þungs sýrurokks, mariachi, kúbudjass og spuna.
Gæsahúð frá upphafi til enda.“

BÖS

Vinyl: LP
LP er nokkuð góð rokkplata sem tekst þó ekki að
kveikja í manni neista. Til þess vantar fyrst og
fremst meiri frum- og léttleika.

FB

Kasabian: Kasabian
„Frumraun Kasabian er hin fullkomna plata til þess
að setja á fóninn áður en farið er í bæinn á föstu-
dagskvöldi. Það er ómögulegt að smitast ekki af
þessu grúfi, að minnsta kosti í einhvern tíma.“

BÖS

Matt Sweeny & Bonnie Prince
Billy: Superwolf
„Will Oldham gerir hér plötu með einum besta vini
sínum, Matt Sweeny úr Chavez. Mögnuð plata
sem þarfnast nokkurra umferða en sekkur svo
djúpt inn.“

BÖS

The Kills: No Wow 
„Flottasta kærustuparið í rokkinu þarf að eyða
minni tíma fyrir framan spegilinn og meiri tíma í
að semja betri og grípandi lög. Hljómar merkilega
líkt PJ Harvey, og ég set plötur hennar frekar á fón-
inn en þessa þynnku.“

BÖS

Lou Barlow: Emoh
„Forsprakki Sebadoh og The Folk Implosion gefur
loksins út plötu undir eigin nafni. Hér er hann að-
allega vopnaður kassagítar og skilar af sér frekar
ljúfum grip, sem ætti að höfða til flestra aðdáenda
hans sem og aðdáenda Will Oldham.“

BÖS

Joanna Newsom: The Milk-
Eyed Mender 
„Ótrúleg frumraun frá undarlegum söngfugli.
Joanna spilar á hörpu og syngur með sínu nefi,
sem mörgum myndi ekki þykja fagurt. Tjáningin er
stórkostleg og lagasmíðarnar yndislegar.“

BÖS

The Chemical Brothers: Push
the Button 
„Chemical Brothers rísa úr líkkistum sínum og
skella sér aftur í dansskóna. Ótrúlegt en satt skila
þeir af sér einni af sinni bestu plötu frá upphafi.
Hver hefði trúað þessu?“

BÖS

[ SMS ]
UM NÝJUSTU PLÖTURNAR

Skómarkaðurinn
Glæsibæ

S: 693-0997

ÚTSÖLUMARKAÐURINN 
GLÆSIBÆ

Ertu búinn að koma og sjá úrvalið?
Ótrúlegt úrval af vinsælum 

herra-, dömu- og barnaskóm:

Frábær verð eða frá kr. 995,-

Leðurstígvél
Rússkinsstígvél

Spariskór
Fermingarskór

Kuldaskór
Sportskór
Inniskór

Mikið úrval af töskum, eitt verð kr. 995,-

Nýjar vörur í hverri viku!
Opið sem hér segir:

Laugardaga frá 10:00-17:00
Sunnudag frá 13:00-17:00

Alla virka daga frá 10:00 –18:00

Nýtt kortatímabil!

Komdu og gerðu góð kaup!

J MASCIS Höfuðpaur Dinosaur Jr. mun
snúa aftur innan skamms.

Dinosaur Jr.
snýr aftur

Það er greinilegt að indírokkið
hafði meiri áhrif í lok þarsíðasta
og upphafi síðasta áratugar en
menn hafa viðurkennt fram til
þessa. Að minnsta kosti virðist
hver hljómsveitin á fætur annarri
vera að taka upp þráðinn að nýju.
Fyrst Pixies, svo Slint og nú Din-
osaur Jr.

Bæði J Mascis og Lou Barlow
hafa samþykkt að spila nokkra
tónleika saman í ár undir nafninu
Dinosaur Jr. Mascis hélt sveitinni
á lífi löngu eftir að Barlow hætti á
sínum tíma til að stofna Sebadoh.
Barlow hefur einnig gefið út plöt-
ur undir sínu eigin nafni sem og
með sveit sinni Folk Implosion.
Þetta verður í fyrsta skipti í 15 ár
sem Mascis og Barlow leika sam-
an í sömu sveit.

Fyrstu tónleikar endurvöktu
risaeðlunar verða á Fuji Rock-tón-
leikahátíðinni í Japan en svo er
áætlað að fara í tónleikaferð um
Bretland. ■

Frelsi til sölu?
Emiliana Torrini: Fisherman’s
Woman
„Þetta er ekta inniplata sem maður hlustar á
heima, liggjandi undir teppi með lokuð augun á
meðan rigningin dynur á rúðunni. „

FB

PLATA VIKUNNAR

SAMNINGURINN UNDIRRITAÐUR Þorgils Óttar Mathiesen, forstjóri Sjóvá, Bubbi
Morthens og Bjarni Ármannsson, forstjóri Íslandsbanka, undirita tímamótasamninginn.

Umsjón: BIRGIR ÖRN STEINARSSON. biggi@frettabladid.is

„Ég hugsa oft um börnin mín, bráðum kemur að því  að þau bíða ekki lengur, þau
fara, hér er ekkert sem heldur í. Enn koma tómir bátarnir og bræðslan stendur
auð.  Baráttan er vonlaus þegar miðin eru dauð.“

- Bubbi er greinilega ennþá að hugsa um börnin sín með nýja

samningnum við Sjóvá. Brotið er úr texta lagsins Aldrei fór ég suður.
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TILBO‹
VIKUNNAR

N‡jar og vinsælar geislaplötur á frábæru 
tilbo›i í verslunum Skífunnar.

Ray-Úr kvikmynd
Tónlistin úr verðlaunamyndinni Ray hefur að 
geyma öll vinsælustu lög Ray Charles í 
gegnum tíðina. 

Eric Clapton-Sessions For Robert Johnson 
Skotheldur tvöfaldur pakki. Geislaplata og 
DVD diskur sem innihalda lifandi upptökur af 
lögum Roberts Johnson í flutningi Eric Clapton 
og aðstoðarmanna. 

Cat Stevens – The Very Best Of   
Father And Son, Moonshadow, Morning Has 
Broken, Wild World og allir hinir smellirnir eru 
hér samankomnir. 24 af bestu lögum Cat 
Stevens ásamt DVD diski sem inniheldur 
tónleikaupptökur o.fl..

Michael Buble-It’s Time
Ný plata frá kanadíska “krúnernum” Michael 
Buble. Hann sló rækilega í gegn með fyrstu 
plötunni sinni og þessi er engu síðri. Hér 
syngur hann 13 sígilda standarda úr ýmsum 
áttum.

Scissor Sisters – Scissor Sisters
Scissor Sisters var mest selda platan í 
Bretlandi á síðasta ári, enda inniheldur hún 
smellina Take Your Mama, Mary, Laura, 
Comfortably Numb og Filthy/Gorgeus.

The Chemical Brothers-Push The Button
Að flestra mati er hér allra besta plata The 
Chemical Brothers til þessa. Platan innheldur 
lagið vinsæla „Galvanize“.

Snoop Dogg - R&G: The Masterpiece
Ameríski rapparinn og goðsögnin Snoop Dogg 
hefur slegið í gegn með þessari glænýju plötu. 
„R&G: The Masterpiece“ inniheldur m.a. 
smellina Drop It Like It’s Hot og Signs ásamt 
Justin Timberlake.

Gwen Stefani – Love Angel Music Baby
Söngkona No Doubt með sína fyrstu sólóplötu. 
Platan inniheldur smellina Rich Girl og What 
You Waiting For ?.

Tori Amos-The Beekeeper 
Tíunda plata Tori Amos kemst auðveldlega í 
hóp með hennar allra bestu. Þetta er tvöföld 
útgáfa sem er fáanleg í takmörkuðu upplagi 
og inniheldur auka DVD disk.

Green Day-American Idiot
Green Day piltarnir nældu sér í Grammy 
verðlaunin fyrir bestu rokkplötu ársins en 
platan „American Idiot“ inniheldur m.a. lagið 
vinsæla Boulevard Of Broken Dreams.

Mars Volta – Frances The Mute
„Frances The Mute“ er önnur plata Mars Volta. 
Sú fyrri „De-loused in the Comatorium“ var af 
mörgum talin besta plata ársins 2003, þannig 
að eftirvæntingin er gífurleg...

Ray Charles-Genius Loves Company
Sigurvegari 8 Grammy verðlauna í ár er þessi 
frábæra dúettaplata Ray Charles en meðal 
flytjenda á plötunni eru: Norah Jones, Van 
Morrison, Elton John, James Taylor og Willie 
Nelson.

Vikutilbo›
1.999 kr.

Vikutilbo›
1.899 kr.

Vikutilbo›
1.899 kr.

Vikutilbo›
1.899 kr.

Vikutilbo›
1.899 kr.

Vikutilbo›
1.899 kr.

Vikutilbo›
1.899 kr.

Vikutilbo›
1.999 kr.

CD+DVD

Vikutilbo›
2.199 kr.

CD+DVD

Vikutilbo›
1.899 kr. Vikutilbo›

1.899 kr.
Vikutilbo›

2.299 kr.
CD+DVD
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Anna Mjöll í höll 

Playboy-kóngsins:
Anna Mjöll í höll 

Playboy-kóngsins:

9 771025 956009

3.-9.mars3.-9.mars

Jón Ásgeir
og Ingibjörg:
Jón Ásgeir
og Ingibjörg:

SÆT OG SEXÍ
Í HOLLYWOOD

Sjáið teikningar ogmyndir!

• 270 fm „penthouse“ 

• Lúxusnuddpottur

EIGA FLOTTUSTU 
ÍBÚÐINA Í NÝJA
SKUGGAHVERFINU

EIGA FLOTTUSTU 
ÍBÚÐINA Í NÝJA
SKUGGAHVERFINU

BÁÐAR DOTTNAR ÚT!BÁÐAR DOTTNAR ÚT!
Stuðbomburnar í Idol:Stuðbomburnar í Idol:

+ Idol-stjörnur í New York!

FÉKK 
NÝRA ÚR

SYSTUR SINNI

FÉKK 
NÝRA ÚR

SYSTUR SINNI
Kjólarnir 
á Óskarnum:
Kjólarnir 
á Óskarnum:

LITRÍKAR
STJÖRNUR
LITRÍKAR
STJÖRNUR

Elmar Freyr er
í toppformi: 

NÝTT ÚTLIT!NÝTT ÚTLIT!

Bara í

• Flytja þau 
saman?

GERIR LÍFIÐ SKEMMTILEGRA!GERIR LÍFIÐ SKEMMTILEGRA!

Staður fyrir vandláta
VEITINGASTAÐURINN   MAÐUR LIFANDI

Ólöf Júlíusdóttir útskrifaðist með
BA-próf í mannfræði og ætlaði sér
að skrifa lokaritgerðina sína um
ólíkar matarhefðir, enda mikill
matgæðingur að eigin sögn. Hún
endaði þó á að demba sér í miklar
stúdíur um Afríku, en hefur ekki
sagt skilið við matinn, elskar
reyndar að standa langdvölum
saman í eldhúsinu. Hún er núna að
læra kennslufræði í Háskóla Ís-
lands, auk þess að vera dönsku-
kennari í Seljaskóla.

„Þetta byrjaði allt saman þegar
ég var átján ára og fór sem au pair
til London og dvaldi hjá indverskri
fjölskyldu, sem kynnti fyrir mér
alvöru matarmenningu,“ segir hún
og hugsar hlýlega til hennar. „Þar
lærði ég að meta grænmeti og ólík
krydd, og þetta varð til þess að ég
varð grænmetisæta, sem entist í
tíu ár, eða allt þar til ég komst í
kynni við Bæjarins bestu,“ segir
hún og hlær. Svo fór hún til Ítalíu
og kynntist sjávarréttarmenning-
unni þar yfir jólahaldið. 

Hún segist hafa náð góðum tök-
um á bæði fiski og kjúklingi, en með
kjöt sé hún hálf vængbrotin. „Svo er
ég líka mjög góð í að gera salat.“

Ólöfu finnst ekki síður mikil-
vægt að borðhaldið í heild sé glæsi-
legt og gerir mikið úr því. „Mér
finnst skipta miklu máli, að vel sé
lagt á borð og að fólk borði með fal-
legum borðáhöldum.“

FORRÉTUR
hvítt pítubrauð
rautt eða grænt pestó
mozzarella-ostur
parmesan-ostur
basilíkum

Píturnar eru skornar til hálfs,
þannig að þau verði að hálfmán-
um. Svo er pestóið smurt inn í
þær, rifnum mozzarella-osti dreift
yfir auk parmesan-osts og basilík-
um. Þetta er síðan látið vera í ofni
þar til osturinn er bráðnaður.

AÐALRÉTTUR
lax, eitt flak, fyrir fjóra
Maldon-sjávarsalt
pipar
ólífuolía
grænn graslaukur

Laxinn er saltaður og pipraður
eftir smekk hvers og eins. Hann
er síðan settur í álpappír og smá
ólífuolíu stráð yfir. Þetta er síðan
látið bakast í ofni við 200 gráður í
fimmtán til tuttugu mínútur.
Graslauknum er síðan stráð yfir.

KARTÖFLUR
skrældar Þykkvabæjarkartöflur
ólífuolía
dill
Smá ólífuolía sett í pott og kartöfl-
urnar steiktar upp úr þeim.

Salat
Spínat og klettasalati blandað

saman í skál, auk cherry-tómata
og rauðlauks. Svo er madonna-ost-
ur, sem er aðeins lausari í sér en
parmesan-osturinn, skorinn í litla
bita. Út í þetta er bætt ristuðum
furuhnetum og Maldon-sjávar-
salti dreift yfir, saman með ólífu-
olíu. Þá er líka mjög gott að
kreista sítrónusafa yfir.

Með þessu er gott að drekka
milliþurrt hvítvín.

EFTIRRÉTTUR
Súkkulaðikaka
4 egg
2 dls sykur
1 dls hveiti
200 grömm af suðusúkkulaði
200 grömm af smjöri

KREM
70 grömm af smjöri
2 matskeiðar síróp
130 grömm suðusúkkulaði

Eggjunum fjórum og sykrinum er
hrært saman. Og svo er bætt
hveiti út í þetta. Þá á að bræða
saman suðusúkkulaðið og smjörið
og þessu öllu hrært saman. Þetta
er síðan sett í eldfast form og bak-
að við 150 gráður í klukkutíma. 

Þegar kremið er gert eru
smjörið, sírópið og suðusúkkulað-
ið brædd saman, og þessu síðan
makað yfir kökuna.

Með þessu er drukkið lavazza
cappuccino. ■

ÓLÖF JÚLÍUSDÓTTIR „Mér finnst mjög gam-
an að standa langdvölum saman í eldhúsinu.“

Hvaða matar gætir þú 
síst verið án?

Ég gæti ekki verið án
súkkulaðis, ef það

kallast matur, því
það er hollt, gott
og léttir lund.

Er einhver matur sem þér
finnst vondur?
Mér finnst mysingur ekki góður. Ég
man það eins og það hafi gerst í gær
þegar það var verið að reyna að
troða ofan í mig mysingi á Grænu-
borg þegar ég var á leikskólanum
þar. Það eru um 30 ár síðan. 

Fyrsta minningin um mat?
Þegar ég var tveggja eða þriggja ára
heimtaði ég alltaf að fá að borða
bara fituna á kjötinu. Á þessum tíma
var eldhúsið heima málað í rauðum
og hvítum lit og leit næstum því út
eins og Winston-pakki. Annars borð-
aði ég bara rammíslenskan mat og
amma steikti fyrir mig blóðmör upp
úr sykri í hádeginu. 

Besta máltíð sem þú hefur
fengið?
Það er erfitt að gera upp á milli
þeirra. Jólasteikin hennar mömmu
stendur alltaf fyrir sínu og þegar ég
fer á Humarhúsið leyfi ég Ottó
Magnússyni kokki að koma mér á
óvart. Það hefur aldrei klikkað. Síðast

þegar ég fór þangað fékk ég þrjár
tegundir af súkkulaðidesertum, sem
mér fannst ekki leiðinlegt. 

Leyndarmál úr 
eldhússkápnum?
Ég elda mjög mikið en mér finnst
skipta máli
að matur-
inn sé til-
búinn á
sem styst-
um tíma
og með
sem minnstri fyrirhöfn. Lasagna úr
pakka er til dæmis alltaf jafn gott.

Hvað borðar þú þegar þú þarft
að láta þér líða betur?
Dökkt súkkulaði er langbest. 

Hvað áttu alltaf í ísskápnum?
KEA-vanilluskyr og fjörmjólk.

Ef þú yrðir föst á eyðieyju, hvaða
rétt myndir þú taka með þér?
Ég myndi taka með mér mjólk og
stóra súkkulaðiköku. 

Hvað er það skrítnasta sem þú
hefur borðað?
Við kærustuparið borðuðum strút á
mjög rómantískum veitingastað á
landamærum tyrkneska og gríska
hluta Kýpur. Þegar við vorum að
gæða okkur á þessari exótísku máltíð
byrjaði þessi svakalega skothríð milli
þessara hluta Kýpur. Þetta var mjög
eftirminnilegt en sveitir beggja liða
voru víst að ögra hver öðrum með
þessari skothríð.

Súkkulaði er allra meina bót
MATGÆÐINGURINN SÓLVEIG BERGMANN, FRÉTTAKONA Á STÖÐ 2

Egils Premium er nýr bjór frá Öl-
gerðinni Agli Skallagrímssyni þar
sem saman fer besta fáan-
lega hráefni, þar á meðal
íslenskt bygg, og
aldagamlar aðferðir við
bruggun. Úr verður bragð-
mikill gullinn úrvalsbjór
með mýkt og góðri fyll-
ingu. Alúðin sem fer í
bruggun Egils Premium
endurspeglar þann metnað
sem verið hefur aðals-
merki Ölgerðarinnar í
heila öld. Aðferðin tekur
mið af bruggun í uppruna-
landi gullna lagerbjórsins,
Tékklandi. Bruggunarferli
Egils Premium er lengra
en annarra bjóra. Bjórinn
er tvímeskjaður og gerjunin

hægari. Besta fáanlega hráefni er
notað við bruggunina, þar á meðal

íslenskt bygg. Allt þetta skil-
ar sér í lagerbjór með
sterkum karakter, mýkt í
bragði og fyllingu. Með
notkun íslensks byggs í Eg-

ils Premium er Ölgerðin
ekki síst að bregðast við
frábærum viðtökum sem
notkun íslensks byggs hef-
ur hlotið meðal íslenskra
neytenda en Egils Þorra-
bjór var bruggaður úr ísl-
ensku byggi og seldist upp
á skömmum tíma.

Egils Premium, sem er
5,7% lagerbjór, fæst í 500
ml dósum fyrst um sinn í
Heiðrúnu og Kringlunni en

dósin kostar 216 krónur.

Hver og hvar: Maður lifandi,
Borgartúni 25, 105 Reykjavík. 

Hvernig er stemmningin?
Það er ekki hægt að segja annað en
að stemmningin sé létt og góð enda
staðurinn mjög opinn. Umhverfið er
smekklega hannað og skapar steina-
teppið á gólfinu ákveðinn hlýleika.
Þetta er svona staður til að fara á
þegar sumarfílingurinn gerir vart við
sig og mann langar í eitthvað ofur-
hollt og gómsætt. Staðurinn er tilval-
inn fyrir þá sem eru alltaf að flýta sér
og hann er hannaður þannig að fólk
stoppar ekki allt of lengi við. Það er
engin þjónusta á borðin, sem er
bæði kostur og galli. Einnig er hægt
að taka matinn með sér heim. 

Matseðillinn:
Matseðillinn er allur úr jurtaríkinu og
boðið er upp á úrval af djúsum og
heilsuskotum úr hveitigrasi og öðru
kraftmiklu hráefni. Salatbarinn er
spennandi þrátt fyrir að vera ekki
sérlega stór og er hann breytilegur
frá degi til dags. Boðið er upp á
heita grænmetis- og baunarétti og
svo er líka gott úrval af köldum rétt-
um sem sniðugt er að taka með sér

heim. Á matseðlinum er einnig úrval
af kökum sem setja punktinn yfir i-ið
eftir næringarríka máltíð. 

Vinsælast: 
Réttur dagsins er vinsælastur á mat-
seðlinum en hann er breytilegur frá
degi til dags. 

Réttur dagsins:
Réttur dagsins er alltaf heitur réttur
og með honum fylgir hrísgrjón og
salat. Hann kostar 1.189 krónur.
Einnig er boðið upp á súpu dagsins
sem einnig er breytileg frá degi til
dags og kostar hún 600 krónur.

EGILS PREMIUM:
Íslenskt bygg í 
nýjung frá Ölgerðinni

Ætlaði að skrifa um ólíkar matarhefðir:

Veisla í farangrinum

MAÐUR LIFANDI BÝÐUR AÐEINS
UPP Á MAT ÚR JURTARÍKINU.
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Bodegas Montecillo er með kunnustu
vínhúsum Rioja. Þar heldur um
taumana kona sem nefnd er „Drottning-
in af Rioja“ af löndum sínum, María
Martinez. Hún er ein frægasta víngerð-
arkona heims. Hún var kornung þegar
hún hóf að starfa í víngerð og vakti
snemma athygli fyrir einstaka hæfi-
leika. Þegar Osborne-fyrirtækið keypti
Montecillo upp úr 1970 vildu forráða-
menn þess að hæfileikaríkasta mann-
eskjan stýrði skútunni og María var
ráðin yfirvíngerðarmaður. Osborne er
eitt stærsta vínfyrirtæki Spánar og ekki
síst þekkt fyrir sérrí sín og brandí auk
þess sem vörumerki þess, nautið (El
Toro) er ákaflega þekkt og kannast
margir ferðamenn við „Osborne-naut-
in“, risavaxin naut úr járni sem má sjá
meðfram hraðbrautum. ■

RIOJA:
Höfuðhérað
spænskrar
víngerðar
Nafnið Rioja kallar fram hlýja strauma
hjá vínáhugamönnum um heim allan
þótt Rioja sé kannski ekki það fyrsta
sem kemur upp í huga almennings
þegar minnst er á Spán. Nánast allir
sem á annað borð smakka vín hafa
þó einhvern tímann smakkað á hin-
um framúrskarandi vínum héraðsins,
sem hafa notið geysilegra
vinsælda á Ís-
landi um
langt árabil. 
Rioja er í
norðaustur-
hluta Spánar.
Héraðið liggur sunnan
við Baskahéröðin og héraðið Navarra
en í þeim héröðum er einnig blóm-
leg vínrækt. Náttúruskilyrðin eru ein-
stök, Kantabríufjöllin vernda Rioja fyr-
ir svölum sjávarvindum og Demanda-
fjallgarðurinn í suðri myndar skjól fyr-
ir vindunum sem oft geisa á hásléttu
Spánar.

Drottningin tempranillo
Rioja hefur verið í mikilli uppsveiflu
undanfarna áratugi og hefur miklum
fjármunum verið kostað til þess að
efla víngerðina. Um þrír fjórðu fram-
leiðslunnar eru rauðvín og þar er
þrúgan tempranillo langmest áber-
andi þótt fjórar aðrar þrúgur séu
einnig notaðar. Strangar reglur gilda
um í hvaða hlutföllum má blanda
þrúgunum til þess að um fullgild
Rioja-vín sé að ræða. Tempranillo er
drottning héraðsins, yfir helmingur
rauðvínanna er framleiddur úr henni.
Tempranillo-vín eru dökk, krydduð,
áfeng og með fremur lágt sýrumagn.
Vínin hafa þó verið að breytast og
fleiri eru farnir að gera tilraunir með
þrúgublöndur. Hvítvín eru einnig
framleidd í héraðinu og þar er þrúg-
an viura í aðalhlutverki, ákaflega fersk
vín sem vert er að líta eftir.

Flokkun eftir geymslulengd
Megineinkenni Rioja-vínanna er þó
geymsluaðferðin en öll fullgild Rioja-
vín eru geymd á eikartunnum. Eikin
gefur vínunum hinn afgerandi vanillu-
keim og þau verða þykk og þroskuð.
Algengast er að amerísk eik sé notuð
í tunnurnar en einnig er frönsk eik
notuð.
Vínin eru flokkuð eftir því hve lengi
þau eru geymd á eik. Fyrsti flokkurinn
er kallaður Crianza og eru þau geymd
í að minnsta kosti ár á eikartunnum.

Reserva-vínin hafa ver-
ið látin þroskast
í minnst þrjú ár
og Gran Res-

erva-vínin
hafa þroskast

að minnsta
kosti tvö ár á tunnu og

þrjú ár á flösku áður en þau eru sett
á markað. Þetta eru grunnreglurnar
en síðan er mismunandi hvernig
framleiðendur útfæra þær, betri fram-
leiðendur láta vínin jafnan þroskast
lengur.

Montecillo og Solaz á kynningarverði
Montecillo Blanco
Vert er að gefa hvít-
víninu frá Montecillo
gaum. Það er ekki
eins þekkt og rauð-
vínið en gefur því lít-
ið eftir og er á afar
hagstæðu verði. Til-
valið í boðin, með
smáréttum og léttum
mat.

Kynningarverð á 

íberískum dögum 890 kr.

Montecillo Crianza
Mikið vín sem er
unnið á sama hátt og
Reserva-vín þó að
María Martinez kjósi
fremur að flokka það
sem Crianza. Ein
allra hagstæðustu
kaupin í rauðvíni á
Íslandi í dag. 

Kynningarverð á 

íberískum dögum 990 kr.

Solaz
Nú er María Martinez
komin með nýtt vín sem
heitir Solaz og er framleitt
í hjarta Spánar, í Kastilíu.
Það er auðdrekkanlegt með
miklum ávexti og krydd-
tónum. Vínið fékk einstak-
lega góða dóma í Morgun-
blaðinu eigi alls fyrir löngu
og Þorri Hringsson, vín-
rýnir Gestgjafans, taldi
þetta eitt albesta kassavín-
ið í úttekt sem hann gerði á
kassavínum síðastliðið
sumar.

Kynningarverð á

íberískum dögum 3.390 kr.



„Núna naga ýmsir sig í
handarbakið fyrir að hafa
ekki farið að skoða
þetta,“ segir Hannes Sig-
urðsson, safnstjóri í
Listasafninu á Akureyri.

Peningafúlgurnar sem
prýddu og voru í rauninni
uppistaðan í sýningu
safnsins, Stríðsmenn
hjartans, voru fjarlægðar
á mánudaginn jafnvel
þótt sýningin haldi áfram
með ljósmyndum eftir
Ashkan Sahihi fram á
næstu helgi.

„Það var löngu ákveðið
að peningarnir yrðu fjar-
lægðir á mánudeginum
og auglýstum við daginn
eftir að allt væri horfið,“
segir Hannes og fullviss-
ar blaðamann um að

ástæðan hafi ekki verið
sú að menn hafi fengið
veður af því að rán væri í
bígerð.

„Við vissum reyndar
sem var að ef einhver
hygðist stela peningunum
myndu menn fyrst skoða
aðstæður og plotta og láta
síðan til skarar skríða. Ef
við færum síðan að
minna fólk á að sýning-
unni væri að ljúka og síð-
ustu forvöð að sjá hana,
þá værum við um leið að
minna þessa menn á að
nú væri að hrökkva eða
stökkva.“ ■
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EKKI MISSA AF…

... heljarmikilli sýningu á ítölsk-
um arkitektúr í Klink og Bank
sem lýkur nú um helgina. Þar eru
til sýnis verk eftir 65 ítalska arkit-
ekta.

.... stóra
háskóladeg-
inum á laug-
ardaginn,
þegar allir
háskólar
landsins –
að undan-
skildum Há-
skóla Íslands – kynna námsfram-
boð sitt í Borgarleikhúsinu.

... málþingi um barnamenn-
ingu, sem verður haldið í Nor-
ræna húsinu á laugardaginn. 

„Þessir tónleikar eru fyrir fólk sem hefur misst
ástvini sína, hvort sem það gerðist fyrir mörg-
um árum eða nýlega. Hugmyndin er að nota
tónlistina sem sálgæslu, fá fólk til að losa um
sorg sína,“ segir Kristín Erna Blöndal söng-
kona, sem stendur fyrir bænatónleikum í
Laugarneskirkju í kvöld.
Með henni spila þeir Gunnar Gunnarsson,
píanó- og orgelleikari, Jón Rafnsson bassaleik-
ari og Örn Arnarson gítarleikari. Einnig koma
þar fram sr. Bjarni Karlsson, prestur Laugarnes-
kirkju, og sr. Bragi Skúlason sjúkrahúsprestur.
„Þetta verður falleg stund þar sem við fáum
frið til að syrgja, minnast og hugsa á upp-
byggilegan hátt um okkar eigin lífsgöngu með
því einu að koma í kirkjuna, setjast niður og
njóta.“
Eftir tónleikana verður boðið upp á kaffi og
kleinur í safnaðarsal Laugarneskirkju en þar
mun sr. Bragi Skúlason segja nokkur orð og
svara spurningum.

Kl. 17.00 
Gunnar Karlsson prófessor dregur upp
nýja mynd af íslenska goðaveldinu í
fyrirlestri sem Minjasafnið á Akureyri og
Sagnfræðingafélagið á Akureyri standa
fyrir í Amtsbókasafninu á Akureyri í dag.
Þar segir hann frá nýjum rannsóknar-
niðurstöðum sínum og reynir að svara
því úr hverju „gullöldin okkar“ var gerð.

menning@frettabladid.is

Friður til að syrgja ástvini

PENINGAFÚLGA Hundrað millj-
ónir króna voru til sýnis í Lista-
safninu á Akureyri. 

Peningarnir farnir

!

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 20/3 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
Í kvöld 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
Í kvöld 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. Í kvöld kl 20,
Fö 11/3 kl 20, Lau 18/3 kl 20

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR

eftir Agnar Jón Egilsson. Í samstarfi við TÓBÍAS.

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

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 aðg

Menntamálaráðuneytið styrkir málþingið.

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

www.gerduberg.is

Miðasala í síma 568 8000
www.HOUDINI.is

LANDIÐ 
VIFRA 
Leiksýning byggð 
á barnaljóðum Þórarins Eldjárns 

Fös. 4. mars kl. 14 uppselt
Sun. 6. mars kl. 14 laus sæti

Miðaverð kr. 1.200.

Miðasala s. 562 5060 - www.moguleikhusid.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
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�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is
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FÖSTUDAG 04. 03. ‘05

ROKKABILLYBAND REYKJAVÍKUR,
DÚKKULÍSUR, SÚELLEN
OG FLEIRI GÓÐIR GESTIR

HÚSIÐ OPNAR KL. 21, MIÐAVERÐ 1800 KR.

SÍÐAST VAR TROÐIÐ ÚT ÚR  DYRUM!

HIÐ ÁRLEGA

BALL

RISADANSLEIKUR

AUSTFIRÐINGA

HÚSIÐ OPNAR KL. 23 
FRÍTT IN TIL 23.30
MIÐAVERÐ 1500 KR.Pravda kynnir heitt 

fimmtudagskvöld:
Tríó Guðlaugar Ólafsdóttur á neðri hæð kl. 21.30.  
Frítt inn. Breakbeat Drum & Bass kvöld á efri hæðinni.

Heineken longneck í sviðsljósinu allt kvöldið!

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: Fim. 10. mars kl. 20 – Styrkt af Vinafélagi Íslensku óperunnar
Örfá sæti laus
Ekki er hleypt inn í salinn eftir að sýningin hefst

Miðasala á netinu: www. opera.is

■ ■ TÓNLEIKAR

� 20.00 Kirstín Erna Blöndal söng-
kona, Gunnar Gunnarsson píanó-
og orgelleikari, Jón Rafnsson bassa-
leikari og Örn Arnarson gítarleikari
koma fram á bænatónleikum í Laug-
arneskirkju ásamt séra Bjarna Karls-
syni og séra Braga Skúlasyni.

� 21.00 Djasskvartettinn Skófílar
kemur fram á tónleikum Múlans í
Gylltasal Hótel Borgar. Saxófónleikar-
inn Ólafur Jónsson, gítarleikarinn
Ásgeir Ásgeirsson, Róbert Þórhalls-
son bassaleikari og trommuleikarinn
Erik Qvick flytja tónlist eftir Coltrane,
Monk, Miles Davis og Lee Konitz. 

� 21.00 Hörður Torfason er á tón-
leikaferðalagi um Norðurland og
kemur í kvöld fram á Græna hattin-
um á Akureyri. 

� 22.30 California Cheeseburger,
Pétur og Úlfurinn og Dýrðin koma
fram á tónleikum á Ellefunni.

� Fönk- og djasshljómsveitin UHU!
spilar á Ömmukaffi í Austurstræti
ásamt DJ Funkalot á vikulegu Fönk-
kvöldi.

■ ■ SKEMMTANIR

� 21.00 Langlífustu klúbbakvöld Rey-
kjavíkur, breakbeat.is, halda áfram
sinni á efri hæð skemmtistaðarins
Pravda með snúðunum Gunna
Ewok, Kalla, Lella og Paranoya.

■ ■ FYRIRLESTRAR

� 16.00 Hörður Geirsson safnvörður
heldur erindi um ljósmyndarann
Arthur Gook og myndir hans frá
fyrstu áratugum 20. aldar í Amts-
bókasafninu á Akureyri. 

� 17.00 Gunnar Karlsson prófessor
segir frá nýjum rannsóknarniðurstöð-
um um íslenska goðaveldið í erindi
sem hann flytur í Amtsbókasafninu á
Akureyri og nefnir: „Úr hverju var
gullöldin okkar eiginlega?“

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

Þriðju tónleikar djassklúbbsins
Múlans á þessari vorönn verða á
Hótel Borg í kvöld. Þar kemur
fram hljómsveitin Skófílar, sem
er skírð í höfuðið á gítarleikaran-
um John Scofield en takmarkar
sig þó ekki lengur við að flytja
eingöngu tónlist eftir þann til-
tekna meistara. Á tónleikunum í
kvöld ætla Skófílarnir að flytja
tónlist eftir aðra meistara, frá
sjötta áratug síðustu aldar, nefni-
lega þá Coltrane, Monk, Miles
Davis og Lee Konitz.

„Hún er aldeilis komin til að
vera, þessi hljómsveit,“ segir
Ólafur Jónsson saxófónleikari,
sem fékk þá hugmynd fyrir hálfu
öðru ári ásamt Ásgeiri Ásgeirs-
syni gítarleikara að stofna hljóm-
sveit sem yrði helguð Scofield.

Þeir fengu til liðs við sig Ró-
bert Þórhallsson bassaleikara og
trommuleikarann Erik Qvick og
fljótlega héldu þeir sína fyrstu
tónleika þar sem tónlist Scofields
var í hávegum höfð.

„Síðan ákváðum við núna að
breyta svolítið til og taka fyrir bí-
bopptímabilið, eða öllu heldur það
sem kallað hefur verið post-bopp,
þá tónlistarmenn sem komu á
eftir frumherjunum Parker og
Gillespie.“

Að loknum tónleikum Skófíl-
anna í kvöld verða sjö tónleikar
eftir á vordagskrá Múlans sem
undanfarin misseri hefur haft
inni í Gyllta salnum á Hótel Borg. 

Í næstu viku mætir hljómsveit
sem nefnir sig Hummus og er
meðal annars skipuð Sigurði

Flosasyni saxófónleikara og
Andrési Þór Gunnlaugssyni gítar-
leikara.

Síðan rekur hver hljómsveitin
aðra allt til aprílloka þegar ungir
og ferskir djassleikarar í hljóm-
sveitinni Autoreverse stíga á
sviðið og flytja frumsaminn,
kraftmikinn og nútímalegan
djass.

„Þetta er eini reglulegi vett-
vangurinn til að spila djass hér á
landi,“ segir Ólafur, sem jafn-
framt er í stjórn djassklúbbsins.
„Aðsóknin er náttúrlega upp og
ofan, en þetta gengur alveg ágæt-
lega. Múlinn byrjaði held ég í
febrúar árið 1997 og síðan hafa
verið haldnir vel á annað hundrað
tónleikar á vegum hans.“ ■

Skófílar á Borginni

ALDEILIS KOMNIR TIL AÐ VERA Þeir Ásgeir, Róbert, Ólafur og Erik í hljómsveitinni
Skófílar spila á Múlanum á Hótel Borg í kvöld.

■ TÓNLIST
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FRÉTTIR AF FÓLKI

FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

THE INCREDIBLES kl. 5.30  m/ens. tal

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

HHHHHH - S.V. MBL.

Sýnd kl. 3.45 og 6.30 m. ísl. tali

Sýnd kl. 8.30 og 10.30           b.i. 12

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

HHHHHHhh - kvikmyndir.com

KÓRINN

Sýnd kl. 8 og 10.20  B.i. 14 ára

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30
Sýnd í LÚXUS kl. 5.30, 8 og 10.30

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. 14

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

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

HHHHHH
JHH

Kvikmyndir.com

HHHHHH
MMJ

Kvikmyndir.com

HHHHHH
MMJ

Kvikmyndir.com

Leonardo DiCaprio

HHHHHHHH - HJ, MBL.  

HHHHHHHH - Ó.Ö.H. DV  

HHHHHHHH - Baldur, 

Will Smith og 
Kevin James (King
of Queens) í
skemmtilegustu
gamanmynd ársins!

2 vikur 
á toppnum í

Bandaríkjunum!

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

ATH! GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

HHHH HHHH Ó.Ö.H. DV

HHHHHH S.V. Mbl

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

Aðeins 599 kr.

5 690691 200008

Lífsreynslusaga • Heilsa •                • Matur • Krossgátur
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Persónuleikaprófið

Aðeins 
599 kr.Örvæntingarfullar húsmæður hjá RÚV

Margrét Halldórsdóttir fór í

sjúkraflug til Taílands eftir

náttúruhamfarirnar miklu

Flogið 
í sorg
Flogið 
í sorg
Topp 10
Lögin í brúðkaupum 
og jarðarförum!

Kanntu að spara?
Vikan spyr!

Brún án sólar!

Fitan burt 
með sprautum!

Viltu taka upp 
holla lífshætti?
Vikan gefur ráð
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ný og fersk í hverri viku

Náðu í eintak á næsta sölustað

Reggíplata á leiðinni
Söngkonan umdeilda Sinéad
O’Connor, sem tilkynnti fyrir
tveimur árum að hún væri hætt í
tónlist, er með tvær nýjar plötur í
burðarliðnum sem eiga báðar að
koma út á þessu ári. 

Önnur platan hefur að geyma
reggílög og verða upptökustjórar
að öllum líkindum þeir Sly og
Robbie frá Jamaíku. Á hinni plöt-
unni verður meira um hefðbundn-
ari Sinéad-tónlist. Að sögn Sinéad
mun hún sameina pönkrætur sín-
ar og trúarbrögð í einhverjum af

nýju lögunum. „Ég vil að plötur
mínar beinist í auknum mæli inn á
trúarmarkaðinn,“ sagði hún. Hún
bætti því við að tónlist sérhönnuð
fyrir meginstrauminn væri álíka
einlæg og koss frá gleðikonu.

Sinéad, sem er 38 ára, sló í
gegn árið 1990 með laginu Noth-
ing Compares 2 U af plötunni I Do
Not Want What I Haven’t Got. Síð-
asta plata hennar, Sean No Nua,
kom út fyrir þremur árum og
hafði að geyma gamlar og góðar
írskar ballöður. ■ Fjölþjóðlegur hópur

Gisele Bundchen
er sannfærð um

að kærastinn henn-
ar, Leonardo
DiCaprio, hefði átt
að vinna Óskarinn
fyrir besta leik
frekar en Jamie
Foxx. Gisele mætti
á verðlaunaaf-
hendinguna í
fyrsta sinn ásamt
DiCaprio. „Ég
mætti til þess
að styðja Leon-
ardo. Hann er ekki
bara kærastinn minn
heldur líka frábær
leikari og ég er stolt
af honum. Ég held
að ég hafi verið
mun fúlari en hann
yfir því að hann
vann ekki. Mér
fannst hann standa
sig betur en Foxx,“ sagði
Bundchen.

Joss Stone fetar í fótspor margra
stjarna og ætlar að auglýsa fyrir

Gap-fatnað. Söngkon-
an mun sitja fyrir á
myndum fyrir
haustlínuna og
segist mjög
spennt yfir því.
Aðrar stjörnur
sem auglýst
hafa fyrir fyrir-
tækið eru
Madonna,
Missy Elliott
og Sarah
Jessica Park-
er.

Fjölþjóðlegur hópur ýmissa lista-
manna er kominn hingað til lands
vegna æfinga fyrir sýninguna
The Return of Houdini sem verð-
ur frumsýnd í Borgarleikhúsinu
23. mars.

Tveir trúðar frá Kanada og Bret-
landi komu hingað í gær ásamt
pólskum dönsurum. Auk þess er
leikstjórinn Wayne Harrison frá

Ástralíu og ljósamennirnir frá Þýs-
kalandi. Fílar, hestar, kanínur og
grísir koma einnig við sögu í sýning-
unni, sem verður væntanlega mikið
fyrir augað. Brynja Valdís Gísla-
dóttir hefur nú bæst við leikarahóp-
inn. Mun hún leika ekkju Houdinis
en áður hafði Ólafur Darri Ólafsson
tekið að sér hlutverk Stjórans sem
hefur alla þræði í hendi sér. ■

■ TÓNLIST

SINÉAD O’CONNOR Söngkonan ætlar að taka upp tvær nýjar plötur á næstunni.

FRÁ ÆFINGU Æfingar eru hafnar fyrir sýninguna The Return of Houdini sem verður
frumsýnd 23. mars í Borgarleikhúsinu.

■ SÝNING
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SÍMI 553 2075

– bara lúxus

www.laugarasbio.is

FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

Yfirnáttúrulegur spennutryllir af bestu
gerð sem vakið hefur gríðarleg viðbrögð
og slegið rækilega í gegn í USA og víðar.
VARÚÐ: YKKUR Á EFTIR AÐ BREGÐA.

Sýnd kl. 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 kvikmyndir.is

MAGNAÐUR SPENNUTRYLLIR 
MEÐ KEANU REEVES OG 

RACHEL WEISZ Í AÐALHLUTVERKI.
STRANGLEGA BÖNNUÐ INNAN 16 ÁRA!

Sýnd kl. 8 og 10:15            Sýnd kl. 4 ATH! 500 kr.  

Frumsýnd kl. 3:45, 5:50, 8 og 10:20      

ATH! GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

ATH! AUKASÝNING KL. 9.15

HELVÍTI VILL HANN
HIMNARÍKI VILL 

HANN EKKI
JÖRÐIN ÞARFNAST HANS

HHHHHH Mbl
HHHHHH DV

HHHHHH
JHH

Kvikmyndir.com

HHHH HHHH Ó.Ö.H. DV
HHHHHH S.V. Mbl

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

„Fullkomlega ómissandi mynd" S.V. MBL HHHHHHHHHH

HHHHHHHH
Þ.Þ FBL

Hlaut
Óskarsverðlaun
fyrir besta 
handrit

Sýnd kl. 5.40

Sýnd kl. 8 og 10.20

HHHHHH NMJ Kvikmyndir.com

HHHHHHHH SV Mbl

HHHHHH – MMJ kvikmyndir.com  HHHHHHHH – Ó.H.T. Rás 2

Sýnd kl. 6, 8.30 og 11             Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15         B.i. 14

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30         B.i. 14

HHHHHH
JHH

Kvikmyndir.com

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

Will Smith og 
Kevin James (King
of Queens) í
skemmtilegustu
gamanmynd ársins!

2 vikur 
á toppnum í

Bandaríkjunum!

Will Smith og 
Kevin James (King
of Queens) í
skemmtilegustu
gamanmynd ársins!

2 vikur 
á toppnum í

Bandaríkjunum!

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

www.toyota.is

Áhyggjulaus og örugg bílaviðskipti - strangt skoðunarferli, 14 daga skiptiréttur, ókeypis skoðun eftir 1000 km, allt að 1 árs ábyrgð.
Skoðaðu úrvalið á Nýbýlavegi 4, á www.toyota.is eða hringdu í 570 5070. 
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Eigð´ann eða leigð´ann
Nú gefst þér kostur á að eignast Corolla Sedan 1,4l hjá Toyota betri notuðum
bílum. Takmarkað magn í boði. Nýttu þér áhyggjulaus og örugg bílaviðskipti. 
Allir notaðir bílar hjá okkur fara í gegnum strangt skoðunarferli.

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

Corolla Sedan

Verð frá:  1.240.000 kr.

Einkaleiga Glitnis: Frá 28.999 kr. á mán.* 

Bílasamningur Glitnis: Frá 19.772 kr. á mán.**

Takmarkað magn - ótakmörkuð gæði

* m.v. 24 mán.
** m.v. 50% erlenda mynt og 50% krónur og 20% útborgun.

Strákarnir steikja í Smith
Kvikmyndastjarnan Will Smith
verður í viðtali hjá Strákunum á
Stöð 2 í kvöld. Þeir Auddi,
Sveppi og Pétur spjölluðu við
kappann á dögunum í tilefni nýj-
ustu myndar hans, Hitch, sem
verður frumsýnd hérlendis um
helgina.

„Við auglýstum Ísland vel
fyrir hann og vorum bara að
steikja í honum,“ segir Auddi.
„Þetta var mjög gaman. Hann
var mjög svalur og skemmtileg-

ur og virkaði mjög jarðbund-
inn.“ Pétur tók köttinn fyrir
Smith í viðtalinu og hvæsti dug-
lega á hann. Lofaði Smith að út-
vega Pétri pláss í skemmtiþætti
David Letterman og verður
fróðlegt að sjá hvort hann stend-
ur við stóru orðin. ■

Russell Crowe hefur samþykkt að
leika í 20 ára afmælisþætti

Neighbours.
Leikarinn lék í
þáttunum seint
á níunda ára-
tugnum og fór
þar með hlut-
verk mannsins í
lífi persónunnar
sem leikin var
af Kylie
Minogue. Aðrar
stjörnur sem
leikið hafa í
þáttunum eru Guy Pearce, Jason
Donovan, Natalie Imbruglia, Delta
Goodrem og Holly Valance.

Fyrirsætan Jordan og
söngvarinn Peter

André eiga von á sínu
fyrsta barni í júní. Að
sögn fyrirsætunnar var
hún svo hissa yfir
óléttunni að hún tók
óléttupróf níu sinn-
um. „Við Peter trúð-
um þessu ekki svo
við tókum átta eða
níu próf. Við gerðum
eitt á dag þangað til
við neyddumst til
þess að trúa þessu,“
sagði Jordan. Parið
hyggst gifta sig í sept-
ember.

FRÉTTIR AF FÓLKI■ SJÓNVARP

WILL SMITH Auddi, Sveppi og Pétur tóku
viðtal við Will Smith á dögunum vegna

nýjustu myndar hans, Hitch.



Undanfarið hef ég áttað mig á að
margur karlpeningurinn í kringum
mig er alls ekkert minna fyrir hina
svokölluðu stelpuþætti en við
kvensurnar. Ég kom að föður mín-
um um daginn þar sem hann sat
stóreygur við skjáinn og leit varla
við þegar ég hlammaði mér í
sófann. „Sjáðu Hilda,“ sagði hann
alvarlegur. „Þessi kona hefur nú
ekki átt sjö dagana sæla, ha.“ Ég
leit á skjáinn og þar sat leikkonan
Tatum O'Neal og þuldi upp ævisögu
sína fyrir skvísuna Opruh Winfrey.
Nei, það er alveg rétt, hún hefur
gengið í gegnum marga erfiðleik-
ana greyið en samt kom þetta mér
á óvart. Pabbi dottinn í Opruh. 

Undanfarið hafa nokkrir strák-
ar einnig náð að koma mér á óvart

með því að spyrja mig hvernig mér
hafi fundist síðasti þáttur af Am-
erica's Next Top Model, hvort ég sé
búin að sjá Desperate Housewives
eða nefna aukapersónur í Sex and
the City á nafn og heyrði ég nýlega
af hörðum rokkara sem má ekki
fyrir sitt litla líf missa af Gilmore
Girls. Ekki það að þetta sé eitthvað
slæmt heldur er þetta einmitt æðis-
legt. Það er óþolandi þegar karl-
menn eru svo miklir töffarar að

þeir fussa og sveia yfir þessum
„stelpuþáttum“ sem reyndar virð-
ast ekki standa undir nafni lengur. 

En hvað með konurnar? Erum
við eitthvað mikið að laumast til að
kíkja á bílavélar á Motor eða horfa
með öðru auganu á boltann á Sýn?
Ég veit það ekki. Efast stórlega um
það. Sennilega er þetta bara metró-
týpan sem er að síast inn hjá karlp-
eningnum. Beckham horfir örugg-
lega á America's Next Top Model
og þau Victoria sitja og baktala
skvísurnar á skjánum. Ég er alveg
viss um það. Auk þess hafa strák-
arnir örugglega bara gott af því að
fylgjast með þessum þáttum svo ég
tali ekki um fræðslugildi þáttarins
Beðmál í borginni. Blessuð sé
minning hans.

3. mars 2005  FIMMTUDAGUR

VIÐ TÆKIÐ
BORGHILDUR GUNNARSDÓTTIR ER MEÐ RANGHUGMYNDIR UM STELPUÞÆTTINA.

Ekki bara fyrir stelpur

16.45 Handboltakvöld 17.05 Leiðarljós 17.50
Táknmálsfréttir 18.00 Stundin okkar 

SKJÁREINN

12.00 Neighbours 12.25 Í fínu formi 12.40
You Are What You Eat 13.10 Jag 14.00 The
Block 2 14.45 Bernie Mac 2 15.10 Supern-
anny 16.00 Kóngulóamaðurinn 16.25 Með
Afa 17.20 Vélakrílin 17.25 Leirkarlarnir 17.30
Ljósvakar 17.40 Vaskir Vagnar 17.45 Dísa
ljósálfur 18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

20.00

Doc Martin. Martin Ellingham snýr sér úr skurð-
lækningum í heimilislækningar en þykir afskap-
lega ókurteis maður.

▼

Gaman

20.30

American Idol. Nú eru aðeins nokkrir strákar og
nokkrar stelpur eftir sem keppast um að verða
næsta poppstjarna Bandaríkjanna.

▼

Söngur

21.30

The Simple Life 2. Stúlkurnar krydda lífið í
Spicewood-bæ í Texas og þær fá gistingu hjá
mótorhjólapari einu.

▼

Raunveruleiki

7.00 The King of Queens (e) 7.30 According
to Jim (e) 8.00 America’s Next Top Model (e) 

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

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons
20.00 Strákarnir

20.30  American Idol 4 (15:42) 
21.10 American Idol 4 (16:42) 
21.35 Blue Murder II (Blákalt morð) Bresk

spennumynd úr myndaflokknum um
lögreglukonuna Janine Lewis og fé-
laga hennar sem rannsaka flókin
sakamál. Þessa vikuna ber það til tíð-
inda að rannsókn hefst á hvarfi tvegg-
ja manna. 

22.50 The Last Stop (Endastöðin) Spennu-
mynd sem gerist í gistihúsi í Colorado.
Úti geisar stórhríð og klárt að gestirnir
fara ekkert fyrr en veðrinu slotar. And-
rúmsloftið er lævi blandið þegar einn
gestanna finnur lík og peningapoka.
Allir viðstaddir liggja undir grun og
taugarnar eru þandar til hins ýtrasta.
Bönnuð börnum. 

0.25 Sleepwalker (Stranglega bönnuð börn-
um) 2.00 Fréttir og Ísland í dag 3.20 Ísland í
bítið (e) 4.50 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

23.20 Af fingrum fram 0.10 Kastljósið 0.30
Dagskrárlok

18.30 Spæjarar (1:26) (Totally Spies I)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið

20.00 Martin læknir (2:6) (Doc Martin)
Breskur gamanmyndaflokkur um
lækninn Martin Ellingham sem býr og
starfar í smábæ á Cornwall-skaga og
þykir með afbrigðum óháttvís og
hranalegur. Þættirnir hlutu á dögun-
um bresku gamanþáttaverðlaunin,
British Comedy Awards.

20.50 Hope og Faith (14:25) 
21.15 Sporlaust (3:24) (Without A Trace II)

Bandarísk spennuþáttaröð um sveit
innan Alríkislögreglunnar sem leitar
að týndu fólki. Aðalhlutverk leika Ant-
hony LaPaglia, Poppy Montgomery,
Marianne Jean-Baptiste, Enrique
Murciano og Eric Close.

22.00 Tíufréttir
22.20 Mannamein (6:6) (Bodies) Atriði í þátt-

unum eru ekki við hæfi barna. 

17.30 Þrumuskot – ensku mörkin (e) 

23.30 America’s Next Top Model (e) 0.15
The Biggest Loser (e) 1.00 Óstöðvandi tónlist 

18.30 Fólk – með Sirrý (e) 
19.30 According to Jim (e) 
20.00 Malcolm In the Middle 
20.30 The King of Queens Bandarískir gam-

anþættir um sendibílstjórann Doug
Heffernan, Carrie eiginkonu hans og
Arthur, hinn stórfurðulega tengdaföð-
ur hans. Doug og Carrie hitta Trish,
fyrrverandi kærustu Doug á myndlist-
arsýningu. Doug segir eiginkonu sinni
að Trish hafi orðið fyrir mikilli ástar-
sorg þegar Doug hætti með henni.

21.00 Still Standing Það er gríðarleg ólykt af
Brian þannig að Bill kennir honum að
lifa með „Miller-svitanum“. Í ljós kem-
ur að Brian þorir ekki í sturtu eftir
leikfimi. Judy reynir að skipta sér af
málinu og í ljós kemur að Brian er Bill
reiður fyrir að hafa ljóstrað upp um
sturtufælni sína. 

21.30  The Simple Life 2
22.00 The Swan 
22.45 Jay Leno

6.00 The Diamond of Jeru 8.00 The Land
Girls 10.00 The Spanish Prisoner 12.00 Glitt-
er 14.00 The Diamond of Jeru 16.00 The
Land Girls 18.00 The Spanish Prisoner 20.00
May (Strangl. b. b.) 22.00 Hellraiser: Inferno
(Strangl. b. b.) 0.00 The Prophecy 3 (Strangl.
b. b.) 2.00 The Cell (Strangl. b. b.) 4.00
Hellraiser: Inferno (Strangl. b. b.)

OMEGA

7.00 Joyce M. 7.30 Benny Hinn 8.00 Miðnæturhróp
8.30 Kvöldljós 9.30 Í leit að vegi Drottins 10.00
Joyce M. 10.30 Maríusystur 11.00 Ísrael í dag 12.00
Blandað efni 14.00 Joyce M. 14.30 Freddie Filmore
15.00 Samverustund (e) 16.00 Christian Fellowship
17.00 Ron Phillips 17.30 Gunnar Þorst. (e) 18.00
Joyce M. 19.30 Í leit að vegi Drottins 20.00 Kvöldljós
21.00 Um trúna 21.30 Joyce M. 22.00 Acts Full
Gospel 22.30 Joyce M. 0.00 Nætursjónvarp

AKSJÓN

7.15 Korter 20.30 Andlit bæjarins21.00 Níu-
bíó. Very Bad Things 23.15 Korter 

▼

▼

▼

SKY NEWS

Fréttir allan sólarhringinn.

CNN

Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS

Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 

13.00 All sports: WATTS 13.30 Athletics: IAAF Indoor Meeting
Lievin France 15.00 Tennis: WTA Tournament Dubai 18.00
Football: UEFA Champions League Classics 20.00 Boxing
22.00 News: Eurosportnews Report 22.15 Football: UEFA
Champions League Classics 23.15 Xtreme Sports: Winter X-
games United States 0.15 News: Eurosportnews Report

BBC PRIME

12.00 EastEnders 12.30 Passport to the Sun 13.00 Animal
Hospital 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 Blue Peter Flies the World 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 Keeping up App-
earances 19.30 Yes Minister 20.00 Clocking Off 20.55 Richard
Burton: Taylor-made for Stardom 21.55 Mastermind 22.25 The
League of Gentlemen 22.55 Two Thousand Acres of Sky 0.00
Wild New World

NATIONAL GEOGRAPHIC 

12.00 Death at the Airshow 12.30 Demolition Squad 13.00
Dogs with Jobs 13.30 Insects from Hell 14.00 Devils of the
Deep 15.00 Vampire from the Abyss 16.00 The Greatest Shoal
on Earth 17.00 Battlefront 17.30 Battlefront 18.00 The Death of
Aryton Senna 18.30 Demolition Squad 19.00 Dogs with Jobs
19.30 Insects from Hell 20.00 The Greatest Shoal on Earth
21.00 Chimp Diaries 21.30 Chimp Diaries 22.00 Why Chimps
Kill 23.00 Battlefront 23.30 Battlefront 0.00 Chimp Diaries

0.30 Chimp Diaries 1.00 Why Chimps Kill

ANIMAL PLANET

12.00 Animal Doctor 12.30 Emergency Vets 13.00 Squatters
14.00 Going Ape 15.00 Wildlife SOS 15.30 Aussie Animal
Rescue 16.00 The Planet’s Funniest Animals 16.30 Amazing
Animal Videos 17.00 Young and Wild 17.30 That’s My Baby
18.00 Monkey Business 18.30 Big Cat Diary 19.00 Squatters
20.00 Going Ape 21.00 Venom ER 22.00 The Natural World
23.00 Pet Rescue 23.30 Breed All About It 0.00 Animal Doct-
or 0.30 Emergency Vets

DISCOVERY

12.00 Ancient Apocalypse 13.00 Dead Men’s Tales 14.00 Extr-
eme 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 Myth Busters 20.00
Forensic Detectives 21.00 FBI Files 22.00 FBI Files 23.00 For-
ensic Detectives 0.00 First World War

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 The Base Chart 19.00
Newlyweds 19.30 Globally Dismissed 20.00 Boiling Points
20.30 Jackass 21.00 Top 10 at Ten 22.00 Superock 0.00 Just
See MTV

VH1

12.00 VH1 Hits 16.00 So 80s 17.00 VH1 Viewer’s Jukebox
18.00 Smells Like the 90s 19.00 VH1 Classic 19.30 Then &
Now 20.00 Enrique Iglesias Rise & Rise of 21.00 Best of Enrique
21.30 Leonardo & Gisele Fabulous Life Of 22.00 VH1 Rocks
22.30 Flipside

CLUB

12.20 Arresting Design 12.45 Famous Homes & Hideaways
13.10 Use Your Loaf 13.35 Single Girls 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
Single Girls 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 Men on Women 22.50 Sextacy

E! ENTERTAINMENT

12.00Live from the Red Carpet 14.00The 2005 Academy Awards
Wrap-Up 15.00 E! News 15.30 MJ Project 16.00 The E! True
Hollywood Story 18.00 101 Best Kept Hollywood Secrets 20.00
The E! True Hollywood Story 21.00 E! News 21.30 MJ Project
22.00 The E! True Hollywood Story 23.00 Life is Great with Brooke
Burke 23.30 Fashion Police 0.00 MJ Project

CARTOON NETWORK

12.05 Scooby-Doo 12.30 Spaced Out 12.55 Courage the Cow-
ardly Dog 13.20Samurai Jack 13.45Johnny Bravo 14.10Ed, Edd
n Eddy 14.35 Codename: Kids Next Door 15.00 Dexter’s
Laboratory 15.25 The Cramp Twins 15.50 The Powerpuff Girls
16.15 Megas XLR 16.40 Samurai Jack 17.05 Tom and Jerry
17.30 Scooby-Doo 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

13.30 Cycles South 15.00 Mosquito Squadron 16.30 Casanova
Brown 18.00 Palais Royale 19.30 Play Dirty 21.15 The Steel Lady
22.40Legend of the Lost 0.30Cohen and Tate 1.55Sketches 3.35
Stella

TCM

20.00 Diner 21.50 Young Cassidy 23.40 Ninotchka 1.30 Greta
Garbo: The Divine Garbo 2.20 The Tall Target 3.35 Village of
Daughters

ERLENDAR STÖÐVAR

STÖÐ 2 BÍÓ

Frí heimsending • Pöntunarsími: 554-6999
www.jumbo.is



FIMMTUDAGUR 3. mars 2005

SÝN

22.30

David Letterman. Letterman fær góða gesti í
heimsókn og spjallar um líðandi stundu við við-
mælendur.

▼

Spjall

7.00 Olíssport 17.45 David Letterman 

23.15 Þú ert í beinni! 0.15 Boltinn með
Guðna Bergs 

20.30 Þú ert í beinni! Beinskeyttur umræðu-
þáttur um allt það sem er efst á baugi
í íþróttaheiminum hverju sinni. Um-
sjónarmaður er Valtýr Björn Valtýsson
en honum til aðstoðar eru Hans
Bjarnason og Böðvar Bergsson. Félag-
arnir skiptast á skoðunum, fá góða
gesti í heimsókn og ræða við sjón-
varpsáhorfendur sem geta hringt í
þáttinn eða sent tölvupóst.

21.30 Fifth Gear (Í fimmta gír) Breskur bíla-
þáttur af bestu gerð. Á meðal umsjón-
armanna er Quentin Wilson, einn
þekktasti bílablaðamaður Breta.

22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-
viðburði heima og erlendis. 

22.30 David Letterman 

18.30 The World Football Show (Fótbolti um
víða veröld)

19.00 Bandaríska mótaröðin í golfi (Chrysler
Classic Of Tucson)

20.00 Inside the US PGA Tour 2005 

POPP TÍVÍ

7.00 Jing Jang 18.00 Fríða og dýrið (e) 19.00
Íslenski popp listinn 21.00 Idol Extra (e)
21.30 I Bet You Will 22.03 Jing Jang 22.40
Kenny vs. Spenny 23.10 Sjáðu (e) 

37

▼

HALLMARK

12.00 Barbara Taylor Bradford’s A Woman of Substance 13.45
Gentle Ben: Terror on the Mountain 15.15 Broken Promises: Tak-
ing Emily Back 17.00 Touched by an Angel 17.45 The Ascent
19.30 Law & Order 20.15 Reunion 22.00 Black Fox: The Price
of Peace

BBC FOOD

12.00 Two Fat Ladies 12.30 Dinner in a Box 13.30 Ready Stea-
dy Cook 14.00 A Cook’s Tour 14.30 Rick Stein’s Taste of the Sea
15.00 Can’t Cook Won’t Cook 15.30 Friends for Dinner 16.30
Ready Steady Cook 17.00 Jamie Oliver’s Pukka Tukka 17.30
Floyd’s India 18.00 Big Kevin Little Kevin 18.30 James Martin:
Yorkshire’s Finest 19.30 Ready Steady Cook 20.00 A Cook’s
Tour 20.30 Galley Slaves 21.00 Can’t Cook Won’t Cook 21.30
Island Harvest 22.30 Ready Steady Cook

DR1

12.05 H¢j alder ingen hindring 12.45 Kaninungerne 12.50 Nær-
billede: Baltasar Kormákur 13.20 Dyre-Internatet 13.50 Rabatt-
en 14.20 Hvad er det værd? 14.50 Nyheder på tegnsprog 15.00
Boogie 16.00 Kim Possible 16.20 Shin Chan 16.30 Go! 16.45
Helt sikkert DR 17.00 Fandango – med Nicolai 17.30 TV Avisen
med Sport og Vejret 18.00 Nyhedsmagasinet 18.30 Lægens
bord 19.00 Kender du typen? 19.30 Når storken svigter 20.00
TV Avisen 20.25 Penge 20.50 SportNyt 21.00 Danish Music
Awards 2005 21.30 Humorakademiet 21.50 Aspen Delight
22.00 Negermagasinet 22.30 Omar skal giftes 23.00 OBS
23.05 Boogie

SV1

15.00 Rapport 15.05 Packat & klart 15.35 Perspektiv 16.15
Karamelli 16.45 Pi 17.00 BoliBompa 17.01 Piggley Winks även-
tyr 17.25 Velociraptor 17.45 Lilla Aktuellt 18.00 P.S. 18.30
Rapport 19.00 Antikrundan 20.00 Naturfilm – Det vilda Afrika
21.00 Prostitution bakom slöjan 22.00 Rapport 22.10 Kulturny-
heterna 22.20 Uppdrag Granskning 23.20 Orka! Orka! 0.05
Sändningar från SVT24

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Fréttir 12.50 Auðlind 13.05 Hólaskóli –
stóriðja Skagafjarðar 14.03 Útvarpssagan, Saga
sonar míns 14.30 Seiður og hélog 15.03 Falleg-
ast á fóninn 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00 Vitinn
19.27 Tónlistarkvöld Útvarpsins 21.30 Smá-
saga: Hryggileg örlög orða 22.15 Lestur Passíu-
sálma 22.21 Útvarpsleikhúsið: Egypski skauta-
hlauparinn
23.15 Hlaupanótan

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

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

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

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 18.00 Kvöldfréttir
18.26 Spegillinn 

19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið 20.00 Út-
varp Samfés 21.00 Konsert 22.10 Óskalög
sjúklinga 0.10 Glefsur

1.03 Ljúfir næturtónar 2.03 Auðlindin

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Lauf-
skálinn 9.40 Grískar þjóðsögur og ævintýri
9.50 Morgunleikfimi 10.13 Norrænt 11.03
Samfélagið í nærmynd 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið – Fréttatengt efni
með Sigmundi Erni Rúnarssyni og Sigurjóni
M. Egilssyni. 13.01 Hrafnaþing með Ingva
Hrafni Jónssyni. 14.03 Birta í umsjón Ritstjórn-
ar Birtu. 15.03 Allt og sumt með Hallgrími
Thorsteinsson og Helgu Völu Helgadóttur.
17.30 Bein útsending frá afhendingu
Menningarverðlauna DV. 19.30 Endurtekin

dagskrá dagsins.

7.03 Góðan dag með Sigurði G. Tómassyni. 
9.03 Dagmál Odds Ástráðssonar og Ragn-
heiðar Gyðu Jónsdóttur. 

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

09.03 Ólafur Hannibalsson 10.03 Morgunspjall
Rósu Ingólfs 11.03 Arnþrúður Karlsdóttir 

12.25 Meinhornið (e) 12.40 Meinhornið með
Ágústu Johnson 13.05 Jörundur
Guðmundsson 14.03 Kolbrún Bergþórsdóttir

15:03 Óskar Bergsson 16.03 Viðskiptaþátturinn
17.05 Gústaf Níelsson 18.00 Endurflutningur
frá liðnum degi 

Í kvöld fá áhorfendur að kynnast Cindy, sem er 32 ára
gömul móðir. Hún er með stórt nef og því þurfti hún
alltaf að leika nornina í skólaleikritum og hafði það slæm
áhrif á sjálfsmynd hennar. Eiginmanni hennar finnst hún
fögur en það breytir ekki sjálfsmynd hennar sem hún vill
bæta, sem og kynlífið.
Annar keppandi kvöldsins er Tawnya, fertug móðir frá
Colorado. Síðustu þrjú ár hefur hún upplifað ýmsar hörm-
ungar. Bróðir hennar dó, eiginmaður hennar bað um skiln-
að og hún var rekin úr vinnu. Henni finnst hún vera orðin
gömul fyrir aldur fram. Ætli önnur hvor þessara keppanda
verði fegursti svanurinn í þessum raunveruleikaþætti?

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Skjár einn kl. 22.00

Þetta er þriðji þáttur af The Swan.

THE SWAN

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Amanda Byram þátt-
arstjórnandi.

Tvær gamlar fyrir aldur fram

Svar:Gwyn úr kvikmyndinni
Miami Rhapsody frá árinu
1995.

„No, I’m a middle child. I always think the really good
moments are happening to someone else.“
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Lárétt:
1 er falt, 5 vafa, 6 leyfist, 7 sólguð, 8 her-
bergi, 9 nafars, 10 á fæti, 12 á himni, 13
nægilegt, 15 á nótu, 16 hávaði, 18 um-
dæmi kirkju.

Lóðrétt:
1 tekt, 2 þjálfa, 3 átt, 4 blekkingin, 6 setja
takmörk, 8 hættumerki, 11 uppistaða, 14
vellur, 17 kyrrð.

Lausn:
Lárétt: 1fæst,5efa,6má,7ra,8sal,9
bors,10il,12ský,13nóg,15an,16
gnýr, 18sókn.
Lóðrétt: 1fermingu,2æfa,3sa,4tál-
sýnin,6marka,8sos,11lón,14gýs,17 ró.
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Flúði eftir bana-
slys í Kúveit 
og vill leiða 
Frjálslynda  
flokkinn

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

Útsendarar bandarísku spjall-
þáttadrottningarinnar Oprah Win-
frey hafa undanfarið leitað að ís-
lenskri athafnakonu sem til stend-
ur að fjalla um í The Oprah Win-
frey Show en þátturinn er einn
vinsælasti spjalláttur sem sögur
fara af og Oprah sjálf að sama
skapi gríðarlega áhrifamikil í
menningarlífi Bandaríkjamanna.

Oprah hefur undanfarið sýnt
innslög í þætti sínum þar sem hún
fjallar um athafnakonur í hinum
ýmsu löndum og nú mun hún ætla
að beina sjónum sínum norður og
senda meðal annars tökulið til Ís-
lands. Oprah sjálf mun ekki
heiðra Ísland með nærveru sinni
enda í meira lagi önnum kafin.
Hún komst á sínum tíma á lista
Time yfir 100 áhrifamestu einsta-
klinga 20. aldarinnar og það eitt
að hún skuli sýna landinu áhuga
telst til stórtíðinda og það er lík-
lega vandfundin jafn öflug og

mikil kynning og fæst út úr því að
koma við sögu hjá þessari sjón-
varpskonu sem er ekkert mann-
legt óviðkomandi.

Starfsfólk Opruh mun ekki enn
hafa fundið íslensku athafnakon-
una sem til stendur að sækja heim
en samstarfskona hennar mun
hafa sett sig í samband við Selmu
Björnsdóttur, söng- og leikkonu,
og Ragnhildi Steinunni Jónsdótt-
ur, fyrrum Ungfrú Ísland. ■

Oprah leitar á Íslandsmið

OPRAH WINFREY Þessi gríðarvinsæla
sjónvarpskona leitar nú að íslenskri konu
til að fjalla um í þætti sínum The Oprah
Winfrey Show. Hún hefur undanfarið fjall-
að um athafnakonur víða um heim og ætl-
ar nú að senda sitt fólk á norðurhjara ver-
aldar til þess að finna eina slíka á Íslandi.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8
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Heimild fyrir vísindaleiðangra
er túlkuð vítt svo fleiri geti not-
að hana en eiga rétt á.

Þýsku og ítölsku.

Ítali.

Lagið sem Selma Björnsdóttir
mun syngja fyrir hönd Íslendinga
í Eurovision-keppninni í ár nefn-
ist If I Had Your Love. „Ég er
mjög ánægð með þetta lag,“ segir
Selma sem var að ljúka við að
syngja bakraddirnar í gær. „Ég er
mjög spennt fyrir þessu. Það er
búið að vera mikið að gera enda er
undirbúningurinn fyrir svona
keppni mikill. En það eru
skemmtilegir tímar framundan,“
segir hún. 

Eins og kom fram í Fréttablað-
inu í gær er um að ræða trega-
bundið stuðlag og eru höfundar
þess Þorvaldur Bjarni Þorvalds-
son og Vignir Snær Vigfússon úr
Írafári. Þorvaldur samdi einmitt
lagið All Out of Luck sem Selma
söng svo eftirminnilega í Ísrael
árið 1999 og endaði í öðru sæti. 

Nýtt myndband við lagið verð-
ur frumflutt í þætti Gísla Mart-
eins laugardaginn 19. mars. Leik-
stjóri þess er Guðjón Jónsson sem
hefur áður gert myndbönd fyrir
hljómsveitir á borð við Írafár,
Land og syni og Í svörtum fötum.
„Þetta er skemmtilegt verkefni og
ég vonast til að þetta verði flott,“
segir hinn margreyndi Guðjón.
„Ég er nú mest að leikstýra aug-
lýsingum núna en það er heldur
frjálslegra að leikstýra popp-
myndböndum.“

Upptökur á myndbandinu hefj-
ast á laugardag og verður þeim
haldið áfram á mánudag. Það
verður tekið upp í upptökuveri
auk þess sem einhverjar útitökur
verða innan borgarmarkanna.
Miðvikudaginn 16. mars verður
síðan sýnt frá gerð myndbandsins
í sjónvarpsþættinaum Óp. Eurov-
ision-keppnin sjálf hefst í Kíev í
Úkraínu 19. maí með undan-
keppni. Verður þetta í 50. sinn
sem keppnin er haldin en alls
munu fjörutíu þjóðir berjast um
sigurinn sem mun vera nýtt met.

freyr@frettabladid.is SELMA BJÖRNSDÓTTIR Selma mun syngja If I Had Your Love í Eurovision-keppninni í Kíev í maí.

EUROVISION: NAFN KOMIÐ Á FRAMLAG ÍSLENDINGA SÖNGVAKEPPNI SJÓNVARPSSTÖÐVA

Selma syngur If I Had Your Love

LEIÐRÉTTING

AÐ MÍNU SKAPI
ESTER „BÍBÍ“ ÁSGEIRSDÓTTIR, HLJÓÐMAÐUR OG BASSALEIKARI Í SINGAPORE SLING

TÓNLISTIN Ég gæti auðveldlega farið
út í langa og heimspekilega umræðu
um hvað er gott, en þyrfti þá minn
eigin útvarpsþátt og bíð eftir honum.
Hlusta á allar tegundir tónlistar en
eitthvert element þarf að vera í henni.
Rokkið kallar til mín og broddurinn
verður að vera rokkaður, bæði í
poppi, rokki, raftónlist, kántríi og öðru.
Hlusta mikið á Singapore Sling,
Peaches og Bob Dylan þessa dagana.

BÓKIN Varð lasin um daginn, en í til-
efni þess viðburðar keypti ég nokkrar
kiljur, flaug í gegnum þær og skemmti
mér vel. Þær voru Dýrðlegt fjölda-
sjálfsmorð, Svo fögur bein og Meist-
arinn og Margaríta. Allar meiriháttar.

BÍÓMYNDIN Kill Bill og Lost in
Translation hafa staðið upp úr af
þeim myndum sem ég hef séð
undanfarið. Þær eru gallalausar og
ná algjörlega ætlunarverki sínu. Ég
elska þær. Sumir leikstjórar gleðja
mig alltaf: Coen-bræður, Jean-Pierre
Jeunet, Woody Allen og David
Lynch. Þessu fólki mistekst ekki.
Ósvikin skemmtun.

BORGIN Marseille í Frakklandi af
því að hún er gömul og mikilfeng-
leg, en um leið ótrúlega hörð og
pönkuð. Fallegar, hvítar klettastrend-
ur allt í kringum borgina. Blönduð
menningaráhrif frá Afríku og aröb-
um þannig að músík, fólkið á göt-

unum og fatnaður er litskrúðugur,
en sterk frönsk áhrif eru líka ríkj-
andi. Líka Disney-rottur á kvöldin,
risastórar og líta út fyrir að standa
hlæjandi í hópum á götum úti.

BÚÐIN Bónus. Hef ekki efni á neinu
öðru, en finnst gaman að skoða föt
í nýju íslensku hönnunarbúðunum.

VERKEFNIÐ Ég er hljóðmaður og
hef starfað í Þjóðleikhúsinu árum
saman, en er nýfarin að hljóðsetja
bíómyndir, sem er allt annar heim-
ur. Tók svo við bassaleikarastöðu á
árinu hjá Singapore Sling og við
ætlum í tónleikaferð á sumri kom-
anda.

Dýrðlegt fjöldasjálfsmorð, Bob Dylan og Disney-rottur

… fær Baldur Þórhallsson, lektor
við Háskóla Íslands, sem vinnur
þessa dagana að skipulagningu
nýs meistaranáms í alþjóðasam-
skiptum við skólann.
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Rangt var haft eftir FH- og Liver-
pool-aðdáandanum Hilmari Ægi
Þórðarssyni í blaðinu 28. febrúar,
þegar hann var sagður aðdáandi
Hafnarfjarðarliðanna beggja
Hauka og FH. Hið rétta er að Hil-
mar Ægir heldur aðeins með FH.
Er Hilmar Ægir beðinn velvirð-
ingar á mistökunum.
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EKKI LÁTA 200.000 KR. KAUPAUKA
GANGA fiÉR ÚR GREIPUM!
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Dráttarbeisli, flakbogi og 33” dekk eru á
öllum Nissan Patrol jeppum sem keyptir
eru í mars 2005.
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ÓKEYPIS 
LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ

á hverju fimmtudagskvöldi 
kl. 19.30 til 22.00 í síma 5511012.

ORATOR, 
félag laganema við
Háskóla Íslands.

Kristin fræði
Nokkur umræða hefur verið að und-

anförnu um kristin fræði í skólum.
Margir eru heitir útaf kristinfræðinni
og vilja að henni verði hætt. Einhver
sagði mér, að samkvæmt einhverri
skoðanakönnun væri stór hluti Íslend-
inga á móti því að kristin fræði séu
kennd í skólum. Mér finnst merkilegt
að snúast gegn kristinfræðinni af öllu
því sem nú herjar á börn. Mér finnst
það álíka og að snúast gegn heilbrigðu
mataræði.

HVAÐ skaðar það manninn að læra
kristin fræði? Hvað getur það hugsan-
lega gert manni illt? Hefur einhver
farið illa út úr því? Man ekki eftir að
hafa séð mynd af ólánssömum manni
framan á DV undir fyrirsögninni:
KRISTINFRÆÐI EYÐILAGÐI LÍF
MITT.

BÁÐIR synir mínir voru í Landakots-
skóla. Það er kristilegur einkaskóli.
Þar umgengust þeir presta, fóru með
bænir og lærðu fullt af mannasiðum
sem ég hafði gleymt að kenna þeim
eða kunni ekki sjálfur. Þeir eru ekki
kaþólskir en bera skólanum vel sög-
una. Annar þeirra kaus að fermast
borgaralega. Það fannst mér fín at-
höfn. Aldrei mundi mér detta í hug að
fara að berjast gegn slíkum athöfnum.

ÉG HELD að þeir sem mótmæla því
hæst að börnum séu kennd kristin
fræði eigi fæstir börn. Kristin fræði
gera nefnilega börnum bara gott. Það
er gott að biðja og syngja Jesú bróðir
besti. Manni líður vel á eftir. Og hver
vill ekki að börnunum sínum líði vel?

INGÓLFUR Jónsson frá Prestbakka
kenndi mér kristinfræði. Amma mín
kenndi mér að biðja. Ég er þeim báð-
um ævinlega þakklátur. Það sem ég
lærði hjá þeim hefur komið mér að
góðum notum síðan. Ég held að ég geti
fullyrt að ég hafi oftar notað bænina
en ég hef notað dönsku. Og bænin hef-
ur gagnast mér betur en danskan. Guð
skilur bænirnar mínar en Danir skilja
ekki dönskuna mína.

ÞAÐ er alveg sama hvaðan gott kem-
ur. Ef börnin mín læra um búddisma
og hindúisma í skólanum þá er ég al-
veg sáttur við það. Það er fullt af góð-
um hlutum í því. Og ég vil frekar að
barnið mitt verði hindúi heldur en
óhamingjusamur leiðindapúki.

KRISTIN fræði eru góð fræði. Inntak-
ið í þeim er þetta: „Komdu fram við
aðra eins og þú vilt að aðrir komi fram
við þig“. Og kannski er það eitthvað
sem fólk vill ekki heyra. Getur það
verið?

jongnarr@frettabladid.is

JÓNS GNARR
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