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TÓNLEIKAR Á AKUREYRI Hátíðar-
tónleikar verða í Glerárkirkju á Akureyri í
tilefni þess að 110 ár eru liðin frá fæð-
ingu Davíðs Stefánssonar þjóðskálds.
Tónleikarnir hefjast klukkan 20.30.

DAGURINN Í DAG

21. janúar 2005 – 19. tölublað – 5. árgangur

GRÆNT LJÓS Á UNDIRBÚNING
Undirbúningur byggingar nýs hátækni-
sjúkrahúss á Landspítalasvæðinu er hafinn
af fullum krafti. Formaður uppbyggingar-
nefndar lítur svo á að ríkið hafi gefið grænt
ljós. Sjá síðu 2

KÓKAÍN Á SKEMMTISTÖÐUM
Lögreglan og veitingahúsaeigendur virðast
sammála að um að neysla fíkniefna og ekki
síst kókaíns sé orðin stór hluti af skemmt-
anamynstrinu. Sjá síðu 4

15 MILLJARÐA GÖNG Ný könnun
eins stærsta verktaka á Norðurlöndum
bendir til meir en helmingi lægri kostnaðar
við Eyjagöng en áður. Framkvæmdatími
yrði sex ár. Sjá síðu 8

AUKAVINNA EKKI GREIDD Borgar-
ráð Reykjavíkur hefur ákveðið að ekki þurfi
fjárveitingu til að endurskipuleggja grunn-
skólastarf þrátt fyrir tilmæli fræðsluráðs
þess efnis. Sjá síðu 10
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bókmenntaverðlaun

Sölvi í Quarashi:

▲

Fylgir Fréttablaðinu dag

Með ABBA í
blóðinu

●  bóndadagurinn ●  bókmenntaverðlaun

Kvikmyndir 32
Tónlist 36
Leikhús 36

Myndlist 36
Íþróttir 28
Sjónvarp 40

Óskar Guðjónsson:

▲

Í miðju blaðsins

Heldur upp 
á flysjarann sinn

● matur ●  tilboð

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Verður
upplýsingatækni
þriðja stoðin
í verðmæta-
sköpun og
gjaldeyris-
tekjum Íslands
árið 2010?
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STOÐIN?

Ráðstefna

Samtaka upplýsinga-

tæknifyrirtækja þriðju-

daginn 25. janúar

Sjá glæsilega dagskrá

á vefsetri Samtaka

iðnaðarins; www.si.is

Allt fyrir bóndann

VEÐRIÐ Í DAG

FÍNASTA VEÐUR Bjartviðri víðast hvar, þó
kannski heldur köflóttara við vesturströndina.
Frost 2-12 stig kaldast til landsins.  Sjá síðu 4.

Vissu um listann þegar 
ákvörðunin var tekin

Stjórnvöld vissu þegar ákveðið var að styðja innrásina í Írak, 18. mars 2003, að með því væru 
Íslendingar komnir á lista yfir hinar 30 staðföstu þjóðir. Framsóknarmenn halda því fram 

að listinn hafi verið síðari tíma tilbúningur.
ÍRAKSMÁLIÐ Embættismenn í utan-
ríkisráðuneytinu og forsætisráðu-
neytinu vissu af „lista hinna 30
staðföstu þjóða“ þegar ákvörðun-
in um stuðning Íslendinga við
innrásina í Írak var tekin 18. mars
2003.

Framsóknarmenn hafa þó til
þessa haldið því fram að með
ákvörðuninni hafi ekki verið að
samþykkja veru Íslands á listan-
um. Valgerður Sverrisdóttir iðn-
aðarráðherra staðhæfir á heima-
síðu sinni í gær að ekki hafi falist
í ákvörðuninni við stuðninginn að
Ísland yrði sett á lista hinna stað-
föstu þjóða. „Spurningin var ekki

hvort Ísland vildi vera á einhverj-
um lista.“

Guðni Ágústsson landbúnaðar-
ráðherra sagði í Fréttablaðinu í
fyrradag: „Þessi 30 þjóða listi er
auðvitað tilbúningur eftir á sem
varð að sjálfsögðu til í Was-
hington. Menn voru ekkert að
setja sig á þennan lista.“

Pétur Gunnarsson, skrifstofu-
stjóri þingflokks Framsóknar-
flokksins, sagði 14. janúar síðast-
liðinn í pistli sínum á tímanum.is,
málgagni Framsóknarflokksins:
„Það var engin pólitísk ákvörðun
íslenskra stjórnvalda sem lá að
baki því að nafn Íslands var skráð

á þann lista [...]. Á því bera íslensk
stjórnvöld ekki ábyrgð [...].“

Þetta er ekki rétt. Á fundi utan-
ríkismálanefndar 21. mars 2003,
þremur dögum eftir að ákvörðun-
in um stuðning Íslendinga við inn-
rásina var tekin, óskaði Þórunn
Sveinbjarnardóttir, þingmaður
Samfylkingarinnar, skýringa á því
hvernig það hefði komið til að Ís-
land lenti á lista yfir hin „30 stað-
föstu ríki“ og hvernig það hefði
farið fram. Halldór Ásgrímsson,
þáverandi utanríkisráðherra,
sagði það hafa gerst í samtölum
milli embættismanna í forsætis-
ráðuneyti og utanríkisráðuneyti

18. mars.
Samkvæmt þessu má því ráða

að Halldór Ásgrímsson og Davíð
Oddsson hafi vitað 18. mars 2003
að með því að lýsa yfir stuðningi
við innrásina í Írak væri nafn
Íslands komið á lista hinna stað-
föstu þjóða.

Fréttablaðið hefur óskað eftir
viðtali við forsætisráðherra um
þetta mál daglega frá því á mánu-
dag. Í gær ítrekaði fréttaritstjóri
blaðsins þá beiðni við upplýsinga-
fulltrúa forsætisráðherra.
Forsætisráðherra hefur ekki orðið
við beiðninni.

sda@frettabladid.is
Sjá síðu 6.

ÞORRINN HAFINN Sigurður Guðbrandsson, matreiðslumaður og fastagestur á Múlakaffi, tók forskot á sæluna í gær og gæddi sér á
þorramat. Guðjón Harðarson, kokkur á Múlakaffi, fylgdist með. Þorrablótahald hófst með þjóðfrelsisbaráttu 19. aldar. Súrmatur var þá
ekki í boði enda var hann nánast daglega á borðum landsmanna langt fram á tuttugustu öldina og hefur því tæpast þótt nógu fínn fyrir
blótandi fólk. Sjá síðu 12

BANDARÍKIN, AP „Frelsið sem við
njótum í okkar eigin landi veltur æ
meir á því hvort frelsið nái fram að
ganga í öðrum löndum,“ sagði Geor-
ge W. Bush í gær þegar hann sór eið
sem 43. forseti Bandaríkjanna fyrir
framan um hálfa milljón manns á
tröppum þinghússins í Washington. 

„Allir þeir sem búa við harð-
stjórn og vonleysi geta treyst því
Bandaríkin munu ekki hunsa kúg-
unina eða afsaka harðstjórana. Þeg-
ar fólk vill frelsi þá stöndum við
með því. Bandaríkin heita því að
veita frelsinu brautargengi, jafnvel
á myrkustu stöðum veraldar.“

Skoðanakannanir sýna að Íraks-
stríðið hefur aldrei verið jafn um-

deilt meðal almennings í Bandaríkj-
unum og nú. Þjóðin er í raun klofin

í afstöðu sinni til stríðsins. Bush
nefndi Írak aldrei á nafn í ræðu
sinni.

Flestir þeir sem komu saman við
þinghúsið voru þar til að fagna for-
setanum. Þó var hópur fólks sem
stóð þar með mótmælaskilti. Einn
hélt á eftirlíkingu af líkkistu sem
átti að tákna dauða allra þeirra her-
manna sem látist hafa í Írak.

Gríðarleg öryggisgæsla var við
þinghúsið þegar forsetinn sór emb-
ættiseiðinn. Um 100 götur voru lok-
aðar fyrir umferð. Leyniskyttur
tóku sér stöðu á þökum bygginga,
sex þúsund lögreglumenn og sjö
þúsund hermenn gættu þess að allt
færi vel fram. ■
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Ráðherra í Simbabve:

Rice er fasisti
LONDON, AP Ráðherra í Simbabve
vísar á bug fullyrðingum Condo-
leezzu Rice,
verðandi utan-
r ík i sráðherra
Bandaríkjanna,
um að Simbabve
sé eitt af harð-
stjórnarríkjum
heims. „Við höf-
um ekki áhyggj-
ur þegar fasistar
gera svona at-
h u g a s e m d i r, “
sagði Didymus
Mutasa, ráðherra gegn spillingu, í
viðtali við BBC. 

Hann bætti við að Simbabve
myndi verjast allri hernaðaríhlutun
Bandaríkjanna.

Að minnsta kosti 200 manns hafa
fallið í átökum og tugir þúsunda
hafa verið reknir frá heimilum sín-
um í Simbabve eftir að ríkisstjórn
Roberts Mugabe byrjaði að reka
hvíta bændur af býlum sínum. ■

CONDOLEEZZA
RICE

Segir ríkisstjórn
Simbabve vera eina

af varðstöðvum harð-
stjóra í heiminum.

Forseti Bandaríkjanna sór embættiseið á tröppum þinghússins:

Bush hét kúguðum aðstoð

FORSETAHJÓNIN
George W. Bush sór embættiseið í gær.

Laura Bush, eiginkona hans, stóð við hlið
manns síns.
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Lítið fé sett í nýstofnuð fyrirtæki á Íslandi: 

Í þriðja sinn á toppi frumkvöðlalista
RANNSÓKN Þriðja árið í röð er Ísland
með hæsta hlutfall frumkvöðla-
starfsemi af þeim Evrópulöndum
sem taka þátt í alþjóðlegri rann-
sókn, þeirri viðamestu sem gerð er
á frumkvöðlastarfsemi. 

Rögnvaldur J. Sæmundsson, for-
stöðumaður hjá Rannsóknarmið-
stöð Háskólans í Reykjavík, segir
að hátt hlutfall Íslendinga telji sig
hafa hæfileika og sjái tækifæri til
að stofna fyrirtæki. Á því séu engar
augljósar skýringar.

Rögnvaldur segir ástæðu til
þess að hafa áhyggjur af aðstæðum
til stofnunar nýsköpunarfyrirtækja
sem byggi á nýrri tækni- og vís-
indaþekkingu.

„Það er vegna þess að svokallað-

ir áhættufjárfestar, sem eru velefn-
aðir einstaklingar eða framtaks-
fjárfestingarfyrirtæki, hafa veru-
lega dregið saman seglin undanfar-
ið og eru nánast ekki til staðar,“
segir Rögnvaldur: „Auk þess sýna
gögnin úr rannsókninni að fjárfest-
ingar á hvert fyrirtæki eru með því
lægsta sem gerist. Þó að margir
fjárfesti í nýjum fyrirtækjum er
um mjög lágar upphæðir að ræða
og þegar kemur að nýsköpunar-
fyrirtækjum er fjármagnsþörfin
meiri.“

Niðurstaða rannsóknarinnar
GEM sýnir að í öllum þátttökulönd-
unum eru karlar líklegri til að
stofna fyrirtæki en konur. 

- gag

Dæmdur í 45 daga fangelsi:

Frakki framvísaði
fölsuðu vegabréfi

DÓMSMÁL Tvítugur Frakki var í
Héraðsdómi Reykjaness dæmd-
ur í 45 daga fangelsi fyrir að
framvísa fölsuðu vegabréfi við
komu til landsins á aðfangadag.
Vegabréfið var falsað frá
grunni, sem þykir sjaldséð.

Maðurinn, sem er franskur
ríkisborgari og með dvalarleyfi
í Danmörku, þóttist vera frá
Gíneu og sótti um hæli hér á
landi en móðir hans er frá
Gíneu. Ákæruvaldið telur mann-
inn hafa framvísað falsaða
vegabréfinu í þeim tilgangi að
kanna hvort landamæraeftirlitið
myndi uppgötva að það væri
falsað. Þar sem maðurinn hefur
franskt vegabréf og dvalarleyfi

í Danmörku á ekki að vera nokk-
urt mál fyrir hann að komast til
Íslands á eigin vegabréfi.

Sækjandi málsins segist telja
að maðurinn hafi verið að prufu-
keyra vegabréfsframleiðslu
skipulagðrar glæpastarfsemi.
Hann segir ljóst að vegabréfin
séu gerð í fullkomnum tækjum.
Maðurinn segir annan mann í
Danmörku hafa beðið sig að
framvísa vegabréfinu.

- hrs

Telja að ríkið hafi
gefið grænt ljós

Undirbúningur byggingar nýs hátæknisjúkrahúss á Landspítalasvæðinu er hafinn af
fullum krafti. Formaður uppbyggingarnefndar lítur svo á að ríkið hafi gefið grænt ljós

með lóðasamningum við Reykjavíkurborg og heimild til undirbúningsvinnu.
HEILBRIGÐISMÁL Formaður nefnd-
ar um uppbyggingu Landspítala
– háskólasjúkrahúss, Ragnheið-
ur Haraldsdóttir, kveðst líta svo
á að ríkið hafi gefið grænt ljós á
byggingu nýs hátæknisjúkra-
húss með því að heimila hönnun-
arsamkeppni 18. janúar og að
tekin verði næstu skref til und-
irbúnings að byggingunni.

„Það er ekki búið að taka
ákvörðun um fjármögnun alls
verkefnisins,“ sagði hún. „Jón
Kristjánsson heilbrigðisráð-
herra hefur litið þannig á að
fjármögnun hvers verkþáttar
muni fara eftir efnahagslegum

aðstæðum á hverjum tíma. Að
undanförnu hefur verið rætt um
að nota andvirði af sölu ríkis-
eigna. Það hefur einnig verið
rætt um einkaframkvæmd. Við
vitum að það er áhugi hjá ýms-
um verktakafyrirtækjum að
koma að þessu verki. Við vitum
jafnframt að við höfum burði til
þess því við höfum reist mikil
mannvirki á skömmum tíma.“

Spurð hvort ekki væri
glannalegt að fara út í frum-
hönnunarsamkeppni upp á 25
milljónir og ýmsan annan undir-
búning fyrir miklar fjárhæðir
án þess að loforð um fjármagn

væri í hendi kvað Ragnheiður
svo ekki vera.

„Ég lít svo á að með ákvörðun
um samninginn við Reykjavík-
urborg á sínum tíma um lóð und-
ir nýjan spítala, um staðsetn-
ingu og ákvörðun um hönnunar-
samkeppni sé vilji ríkisins kom-
inn fram. 

Við munum fara í hönnunar-
samkeppnina og áframhaldandi
undirbúning af fullum krafti. Við
hófumst strax handa við það.

En ég vil halda því til haga að
ekki liggur fyrir ákvörðun um
heildarfjármögnun verksins.“

- jss

Samfylkingin:

Vill aflétta
trúnaði

STJÓRNMÁL Þingflokkur Samfylking-
arinnar fer fram á að trúnaði verði
aflétt af fundargerðum utanríkis-
málanefndar og ríkisstjórnarinnar
þar sem fjallað var um aðdraganda
ákvörðunarinnar um stuðning Ís-
lands við innrásina í Írak.

Þingflokkur Samfylkingarinnar
telur mikilvægt að allur vafi verði
tekinn af um það hvernig ákvörðun-
in um stuðning Íslands við innrásina
í Írak var tekin þar sem fulltrúar
stjórnarflokkanna hafi orðið marg-
saga í málinu. Ríkir almannahags-
munir hnígi að því að viðkomandi
fundargerðir verði gerðar opinber-
ar. - th

Viðurkenning:

Þjóðlagahátíð
á Sigló efld

MENNING Þjóðlagahátíðin á Siglu-
firði hlaut Eyrarrósina. Hún er
viðurkenning fyrir framúrskarandi
menningarverkefni á landsbyggð-
inni. Dorrit Moussaieff forsetafrú
afhenti verðlaunin á Bessastöðum í
gær. 

Í umsögn á vef Listahátíðar
Reykjavíkur segir að Þjóðlagahátíð-
in sé einstaklega metnaðarfull og
hafi á örfáum árum náð að stuðla að
varðveislu og nýsköpun í íslenskri
þjóðlagatónlist.

Listahátíð í Reykjavík, Byggða-
stofnun og Flugfélag Íslands standa
að viðurkenningunni. - gag

Tvöfaldir
Vildarpunktar
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Veltupunktar til viðbótar
Auk tvöfaldra punkta fá Vildarkortshafar Visa

og Icelandair alltaf veltupunkta aukalega.

14 stöðvar

SPURNING DAGSINS
Björgólfur, er þá bara ein erfið
viðureign eftir?

Nei, keppnin við Versló verður eins og
hver önnur keppni. 

Björgólfur Guðni Björnsson er í Gettu betur-liði
Borgarholtsskóla. Liðið sló MR úr keppninni á
miðvikudag. Tap MR-inga kemur í veg fyrir að þeir
haldi í fjórðungsúrslit eins og þeir hafa gert frá
1991. Í fyrra tapaði Borgarholtsskóli fyrir Verzlun-
arskóla Íslands í úrslitum og stefnir liðið á að láta
það ekki endurtaka sig.

■ ÍRAK

Akureyrarbær:

Braut jafn-
réttislög

DÓMSMÁL Hæstiréttur staðfesti í
gær dóm Héraðsdóms Norðurlands
eystra um að Akureyrarbær hefði
brotið jafnréttislög. Brotið snýr að
því að konu var mismunað í launa-
kjörum á grundvelli kynferðis.

Konan höfðaði málið árið 2002
þar sem hún fékk lægri laun en
karlmaður sem var deildartækni-
fræðingur hjá bænum. Samkvæmt
starfsmati voru störfin sambærileg.
Í fyrra dæmdi héraðsdómur kon-
unni 3,7 milljónir króna í skaðabæt-
ur með dráttarvöxtum sem reiknast
frá febrúarmánuði árið 2002.
Hæstiréttur staðfesti þann dóm en
klofnaði í afstöðu sinni. - th

Ástæðan óljós:

Ók á lögreglu
og sýknaður

DÓMSMÁL Maður sem var ákærður
fyrir að aka á lögreglumenn við
Lyfju í Lágmúla í Reykjavík var
sýknaður í Héraðsdómi Reykjavík-
ur í gær. Vafi lék á hvort maðurinn
hefði ekið bílnum á lögreglumenn-
ina af ásetningi. Maðurinn kom inn í
apótekið eftir að sambýliskona hans
hafði játað þjófnað í versluninni. Til
orðaskipta kom milli hans og lög-
reglu og var hann leiddur út. Starfs-
menn gátu ekki greint frá því hvað
fólkinu fór á milli. Lögreglan tók
sér stöðu fyrir framan bifreiðina.
Maðurinn ber að hann hafi sett
sjálfskiptan bílinn í rangan gír. - gag

VEGABRÉF
Frakkinn framvísaði belgísku vegabréfi
þrátt fyrir að komast til landsins á sínu

eigin vegabréfi.

LANDSPÍTALI – HÁSKÓLASJÚKRAHÚS
Tölvumyndin af Landspítalasvæðinu sýnir hugmyndir um nýbyggingar þar. Þess skal getið að ekki er um endanlega útfærslu að ræða.

AFHENDING EYRARRÓSARINNAR
Dorrit Moussaieff afhendir Gunnsteini

Ólafssyni, listrænum stjórnanda Þjóðlaga-
hátíðarinnar, 1,5 milljónir króna.
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Tvímenningar úr 
Landssímamálinu:

Ákærðir
fyrir skattsvik
LÖGREGLUMÁL Kristján Ragnar
Kristjánsson og Árni Þór Vigfússon
hafa, ásamt þremur öðrum mönn-
um, verið ákærðir fyrir skattalaga-
brot í tengslum við rekstur fyrir-
tækja sem þeir áttu. Ríkisútvarpið
greindi frá þessu í gærkvöld.

Málið snýst um vanskil á 56
milljónum króna í vörslusköttum,
virðisaukaskatti og staðgreiðslu
vegna fimm fyrirtækja. Á síðasta
ári dæmdi Héraðsdómur Reykja-
víkur tvímenningana í tveggja ára
fangelsi í Landssímamálinu svo-
kallaða. Dómnum var áfrýjað til
Hæstaréttar. - th

RÖGNVALDUR J. SÆMUNDSSON
Segir engar augljósar skýringar á því hvers
vegna Íslendingar telji sig hafa hæfni til að

stofna fyrirtæki umfram aðra.

UPPTAKA FRÁ AL-ZARQAWI
Hryðjuverkaforinginn Abu
Musab al-Zarqawi sendi frá sér
hljóðupptöku á netinu í gær. Á
upptökunni hvetur al-Zarqawi
uppreisnarmenn til dáða í barátt-
unni gegn bandaríska hernum og
lofar því að sigur muni hafast. 





KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

62,61 62,91

116,90 117,46

81,08 81,54

10,90 10,96

9,92 9,98

8,98 9,03

0,61  0,61

94,90 95,46
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SALA

111,82 +0,26%
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Álþynnuverksmiðja:

Akureyri enn í myndinni
STÓRIÐJA Líkur á að álþynnuverk-
smiðja verði reist við Akureyri
hafa aukist eftir að ítalska fyrir-
tækið Becromal tilkynnti að Ak-
ureyri væri annar tveggja staða í
heiminum sem enn væri verið að
skoða. Að sögn Magnúsar Ás-
geirssonar, framkvæmdastjóra
Atvinnuþróunarfélags Eyja-
fjarðar, hafa Ítalirnir ekki viljað
gefa upp hver hinn staðurinn er
en að líkindum er hann þar sem
ódýra orku er að fá. Verði Akur-
eyri fyrir valinu er einkum horft
til lóðar á Rangárvöllum, sunnan
við Norðurorku, en Magnús seg-
ir að aðrir kostir séu einnig í
stöðunni.

Becromal er alþjóðlegt fjöl-

skyldufyrirtæki og komu fulltrú-
ar þess til Akureyrar síðastliðið
haust til að skoða aðstæður fyrir
álþynnuverksmiðju. „Í fyrstu
komu fimm lönd til greina og er
ég sæmilega bjartsýnn eftir að
þeim hefur fækkað í tvö. Verði
Akureyri fyrir valinu verður það
mikil lyftistöng fyrir atvinnulíf í
Eyjafirði en um 100 manns munu
starfa í verksmiðjunni. Stór hluti
þeirra starfa verður hátækni-
störf sem kalla á sérhæfða
menntun,“ sagði Magnús. - kk

Sniffuðu kókaín af
salernisvaskinum

Lögreglan og veitingahúsaeigendur virðast sammála um að neysla fíkniefna sé
stór hluti af skemmtanalífinu. Viðmælanda blaðsins brá í brún þegar hann
kom að jakkafataklæddum mönnum sniffa kókaín á salerni veitingastaðar.

FÍKNIEFNI Nokkrir veitingahúsa-
eigendur sem Fréttablaðið ræddi
við segja að ekki fari á milli mála
að talsvert mikið sé notað af
kókaíni samhliða skemmtana-
haldi í miðborg Reykjavíkur.
Fréttablaðið ræddi einnig við
mann sem nýlega fór út að
skemmta sér og var heldur
brugðið þegar hann fór inn á sal-
erni ónefnds skemmtistaðar í
miðborginni þar sem jakkafata-
klæddir menn sniffuðu kókaín af
vaskborði fyrir allra augum.

Fyrir nokkrum árum hefðu
langflestir landsmenn staðið sam-

an og með lögregl-
unni og talið fíkni-
efnaneyslu vera
vandamál, að sögn
Harðar Jóhannes-
sonar yfirlögreglu-
þjóns í Reykjavík.
Nú sé neyslan orðin
hluti af skemmtana-
mynstrinu. Einn
veitingahúseigand-

inn sagði því miður greinilegt að
neysla kókaíns væri nokkuð stórt
vandamál sem virtist fara vaxandi.
Ungu fólki sem rétt hefur aldur til
að fara inn á skemmtistaðina fynd-
ist sjálfsagt mál að kókaín væri
hluti af skemmtanalífinu. Hann
segist nokkuð oft heyra sögur af
samkvæmum sem fólk hafi verið í
áður en haldið var af stað í miðbæ-
inn þar sem nóg hafi verið af kóka-
íni. Annar maður sem rekur
skemmtistað segir kókaínneysluna
virðast vera svo sjálfsagða í aug-
um margra þeirra sem neyta kóka-
ínsins að þeir fari ekki einu sinni
leynt með neysluna. Á að minnsta

kosti einum skemmtistaðanna hef-
ur verið sett upp gæsla við salern-
in til að reyna að sporna við því að
fíkniefnanna sé neytt inni á veit-
ingastaðnum.

Þeir sem blaðið ræddi við voru
sammála um að margt hafi breyst
með lengri opnunartíma
skemmtistaðanna. Fáir geti hald-
ið út að skemmta sér frá kvöld-
mat og fram á rauðan morgun,
kvöld eftir kvöld og helgi eftir

helgi án hjálpar örvandi efna.
Á nokkrum skemmtistöðum

hefur verið tekið upp á því að
selja vatnsglös þar sem sala
áfengis hefur minnkað í kjölfar
neyslu annarra vímuefna. Aðrir
staðir selja ekki vatnsglösin og
merkja ekki lakari sölu áfengis
þrátt fyrir að vart hafi verið við
neyslu kókaíns og annarra
örvandi efna inni á stöðunum.

hrs@frettabladid.is

Hamfarasvæðið í Asíu:

Enginn
hungurdauði

BANDA ACEH, AP Enginn þeirra sem
lifðu af hamfarirnar við Indlands-
haf fyrir tæpum mánuði mun
deyja af völdum hungurs, fullyrð-
ir Tony Banbury, yfirmaður mat-
vælaaðstoðar Sameinuðu þjóð-
anna. „Við munum koma mat til
allra þeirra sem þess þarfnast,“
sagði hann eftir heimsókn í þorp á
vesturströnd Indónesíu. 

Banbury segir að hjálpar-
starfsmenn hafi þurft að yfirstíga
mikla erfiðleika til að koma mat-
vælum til þurfandi fólks. Hann
segir helsta verkefni matvælaað-
stoðarinnar að koma fjölbreyttari
mat til fólks, en margir hafa þurft
að lifa á hrísgrjónum og núðlum
svo vikum skiptir. ■

■
Einn veitinga-
húseigandinn
sagði því miður
greinilegt að
neysla kókaíns
væri nokkuð
stórt vandamál
og virtist fara
vaxandi.

Umferðarslys:

Þrír rákust
saman

ÁREKSTUR Einn bíll gjöreyðilagðist
og tveir skemmdust mikið í þriggja
bíla árekstri í Fagradal í Suður-
Múlasýslu um sjöleytið á miðviku-
dagskvöld.

Að sögn lögreglunnar á Eski-
firði óku tveir jeppar og ein fólks-
bifreið í röð eftir veginum í Fagra-
dal og óku aftan á hvern annan með
fyrrgreindum afleiðingum. Einn
var í hverjum bíl en allir sluppu
þeir ómeiddir þó einn bíll hafi gjör-
eyðilagst við áreksturinn. ■

NEYSLA KÓKAÍNS
Kókaíns er neytt inni á skemmtistöðunum og virðast sumir neytendanna ekki einu sinni

fara leynt með neysluna.
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Akureyrarbær:

Gjaldskrár-
lækkun

BÆJARMÁL Bæjaryfirvöld á Akur-
eyri hafa ákveðið að lækka vatns-
gjald á fasteignir um tæp sex pró-
sent og holræsagjald um tæp fimm
prósent. Þá hefur verið ákveðið að
hámarksafsláttur af fasteigna-
skatti til efnalítilla elli- og örorku-
lífeyrisþega verði hækkaður í 40
þúsund krónur í ár en afslátturinn
var 30 þúsund í fyrra.

Dan Jens Brynjarsson, sviðs-
stjóri stjórnsýslusviðs Akureyrar-
bæjar, segir að gjaldskrárlækkun-
in og aukinn afsláttur eigi að vega
á móti hækkun fasteignamats um
áramótin en fasteignamatið hækk-
aði þá um 13% á Akureyri. - kk

ÓSAMIÐ Í JÁRNBLENDINU Farið er
að reyna á þolinmæði Verkalýðs-
félags Akraness vegna þess
hversu erfiðlega gengur að semja
um kjör starfsmanna Íslenska
járnblendifélagsins við eigendur.
Ríkissáttasemjari hefur boðað til
fundar 25. janúar og segir á vef
verkalýðsfélagsins að þá verði að
gera heiðarlega tilraun til að klára
kjaraviðræðurnar.

■ KJARAMÁL

Ísraelsher:

Skutu dreng
JENIN, AP Þrettán ára drengur var
skotinn til bana af ísraelskum her-
mönnum á Vesturbakkanum í gær
eftir að hann beindi leikfanga-
byssu að þeim. 
Ættingjar drengsins segja að
hann hafi ásamt öðrum börnum
gert gys og kastað grjótum að her-
mönnunum og beint heimagerðri
leikfangabyssu að þeim þegar
hermaður skaut hann. Drengur-
inn var úrskurðaður látinn á
sjúkrahúsi skömmu síðar. Tals-
menn Ísraelshers segja að mikill
mannfjöldi hafi safnast saman á
svæðinu og látið ófriðlega og að
hermaðurinn sem skaut hafi talið
sig í hættu þegar drengurinn
beindi byssunni að honum. ■

Öryrkjabandalagið:

Nýr formað-
ur kjörinn

FÉLAGSSAMTÖK Emil Thoroddsen
tók við formennsku í Öryrkja-
bandalagi Íslands í gær en Garðar
Sverrisson lét af formennsku af
h e i l s u f a r s á -
stæðum.

Emil var
áður varafor-
maður Ör-
y r k j a b a n d a -
lagsins og hef-
ur einnig verið
framkvæmda-
stjóri Gigtar-
félags Íslands
síðan 1994. Hann tók sæti í aðal-
stjórn Öryrkjabandalagsins sama
ár og var kosinn í framkvæmda-
stjórn þess árið 1999. Hann varð
varaformaður ári seinna og hefur
gegnt þeirri stöðu þar til nú. 

Garðar Sverrisson tók fyrst
sæti í aðalstjórn Öryrkjabanda-
lagsins árið 1996, var kjörinn
varaformaður þess árið 1997 og
formaður árið 1999. ■

EMIL THÓRODDSEN

MAGNÚS ÁSGEIRSSON
Næsta skref er að skrifað verði undir vilja-

yfirlýsingu til að tryggja trúnað á milli
Becromal og íslenskra viðsemjenda.
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Gildir til 23. janúar eða á meðan birgðir endast.

Íslensk matvæli síld 
- 3 nýjar tegundir

- Dill og aquavit síld
- Rauðrófu og kumin síld
- Appelsínu og engifer síld

Egils pilsner Samsölu brauð, 5 tegundir
- frábært með þorramatnum

Fögnum Þorranum!

Nautaribeye

Nautalundir

1.998kr/kg
Verð áður 2.849,-

TILBOÐ

Úrb. læri

Soðið birkireykt
hangikjöt

1.971kr/kg
Merkt verð 2.816,-

TILBOÐ

Úrb. frampartur

1.502kr/kg
Verð áður 2.146,-

TILBOÐ

2.984kr/kg
Verð áður 3.979,-

TILBOÐ

149kr/pk
Verð áður 186,-

TILBOÐ

í Hagkaupum
Nýtt

25%
afsláttur 

Frábært úrval 
af þorramat.

30%
afsláttur við

kassa

Súrt hvalrengi
Súrir lundabaggar 
Súrir hrútspungar 
Súr sviðasulta 
Súr grísasulta
Súr lifrapylsa 
Súr blóðmör
Súr bringa
Reykt bringa
Hákarl 

69kr/stk
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INNFLYTJENDUR Á síðasta ári var 637
útlendingum veittur íslenskur
ríkisborgararéttur, að því er fram
kemur hjá dóms- og kirkjumála-
ráðuneytinu.

Þetta er veruleg fjölgun frá ár-
inu 2003 þegar 436 útlendingum
var veittur ríkisborgararéttur og
árinu 2002 þegar 364 útlendingum
var veittur íslenskur ríkisborg-
araréttur. Auk þessara 637 útlend-
inga fengu jafnframt íslenskan
ríkisborgararétt með þeim 182
börn þeirra, sem einnig er fjölgun
frá síðustu árum. Árið 2003 fengu

109 útlensk börn ríkisborgararétt
með foreldri sínu og árið 2002
fengu 87 börn ríkisborgararétt
með þeim hætti.

Af þessum 637 útlendingum
fengu 594 ríkisborgararétt með
bréfi frá dóms- og kirkjumálaráð-
herra en 43 fengu ríkisborgara-
rétt með lögum frá alþingi. Árið
2003 veitti alþingi 27 útlendingum
ríkisborgararétt og 17 árið 2002.

Færri en 12 eru frá löndum
eins og Alsír, Angóla, Eþíópíu,
Gambíu, Gana, Kenía, Líbanon,
Mongólíu, Namibíu, Nígeríu,

Pakistan, Senegal, Síerra Leóne,
Srí Lanka, Sýrlandi, Túnis, Trini-
dad og Tobago og Úganda. - jss

Skyndileg kúvending
Halldór Ásgrímsson hafði lýst afdráttarlausri afstöðu ríkisstjórnarinnar varðandi
Írak á fundi mánuði fyrir innrás. Þar sagði hann að ef til aðgerða gegn Írak kæmi

yrði það einungis með samþykki öryggisráðsins. Annað kom á daginn.
Pétur Gunnarsson, skrifstofustjóri
þingflokks Framsóknarflokksins,
sagði í pistli sínum á tímanum.is,
málgagni Framsóknarflokksins,
14. janúar síðastliðinn: „Það var
Karl Rove sem bjó til hugtakið
„Listi hinna staðföstu þjóða“. Það
var engin pólitísk ákvörðun ís-
lenskra stjórnvalda sem lá að baki
því að nafn Íslands var skráð á
þann lista, það var almannatengsla-
ákvörðun, tekin í Hvíta húsinu, í
því skyni að koma pólitískum skila-
boðum á framfæri á einfaldan hátt
við bandarískan almenning. Á því
bera íslensk stjórnvöld ekki
ábyrgð heldur starfsmenn Hvíta
hússins og forseti Bandaríkjanna.“

Halldór Ásgrímsson, þáverandi
utanríkisráðherra, svaraði hins
vegar spurningu Þórunnar Svein-
bjarnardóttur á fundi utanríkis-
málanefndar 21. mars 2003, þrem-
ur dögum eftir að forsætisráðherra
og utanríkisráðherra tóku þá
ákvörðun að Íslendingar styddu
innrásina í Írak. Þar óskaði Þórunn
eftir skýringum á því hvernig Ís-
land hefði lent á lista yfir hin 30
staðföstu ríki og hvernig það hefði
farið fram. Halldór svaraði því til
að það hefði gerst í samtölum milli
embættismanna í forsætisráðu-
neyti og utanríkisráðuneyti hinn
18. mars 2003.

Af þessum orðum verður ekki
annað ráðið en að ráðherrarnir
tveir, Halldór og Davíð, hafi haft
fulla vitneskju um tilvist þessa
lista þegar þeir lýstu yfir stuðningi
Íslendinga, þrátt fyrir það sem
framsóknarmenn hafa viljað halda
fram, nú síðast í pistli Valgerðar
Sverrisdóttur iðnaðarráðherra sem
birtist á heimasíðu hennar í gær.
Þar heldur Valgerður því fram að
ekki hafi falist í ákvörðuninni við
stuðninginn við innrásina að Ísland
yrði sett á lista hinna staðföstu
þjóða. „Spurningin var ekki hvort
Ísland vildi vera á einhverjum
lista. Sá listi var búinn til í Wash-
ington. Þess vegna er umræðan
endalausa um listann óttalegt
rugl,“ segir hún í pistlinum.

Ekkert benti til árásar
Forsætisráðherra hefur ásamt öðr-
um ráðamönnum haldið því fram
að ráðherrarnir tveir hafi ekki
brotið gegn þingskaparlögum með
því að kalla ekki til fundar utanrík-
ismálanefndar áður en ákvörðunin
var tekin. Á fundi nefndarinnar 21.
mars var forsætisráðherra gagn-
rýndur fyrir þau vinnubrögð sem
viðhöfð höfðu verið í ákvörðunar-
ferlinu. Þar lýsti Sigríður Anna
Þórðardóttir, formaður nefndar-
innar, því yfir að hún teldi að
ákvæði 24. greinar laga um þing-

sköp Alþingis hefðu ekki verið
brotin enda hefði afstaða stjórn-
valda alltaf verið kunn.

Í lagagreininni segir: „Utan-
ríkismálanefnd skal vera ríkis-
stjórninni til ráðuneytis um meiri
háttar utanríkismál enda skal ríkis-
stjórnin ávallt bera undir hana slík
mál jafnt á þingtíma sem í þinghlé-
um.“

Rannveig Guðmundsdóttir,
þingmaður Samfylkingarinnar,
gagnrýndi það harðlega á fundin-
um að ríkisstjórnin hefði ekki haft
samráð við nefndina svo sem lög-
skylt væri enda hefði stefnumót-
andi ákvörðun verið tekin af ríkis-
stjórninni sem færi gegn þeim
grundvallaratriðum að ekki mætti
ráðast gegn öðru ríki nema með
samþykki öryggisráðs Sameinuðu
þjóðanna.

Steingrímur J. Sigfússon, for-
maður Vinstri grænna, tók undir
orð Rannveigar á fundinum. Hann
sagði að ekkert hefði áður komið
fram sem hefði gefið ástæðu til að
ætla að ríkisstjórnin myndi styðja
hernaðaraðgerðir gegn Írak án
undangenginnar ályktunar öryggis-
ráðs Sameinuðu þjóðanna. Þvert á
móti hefði mátt búast við gagn-
stæðri afstöðu ríkisstjórnarinnar
og vísaði Steingrímur til þess sem
fram hefði komið á fundi utanríkis-
málanefndar 19. febrúar 2003.

Halldór vildi gefa meiri tíma
Á fundi nefndarinnar 19. febrúar
2003, rétt rúmum mánuði áður en
Íslendingar lýstu yfir stuðningi við
innrásina, lýsti Halldór Ásgríms-
son því yfir að rétt væri að gefa
vopnaeftirlitsmönnum meiri tíma
og freista þess að ná friðsamlegri
lausn. Rétt er að benda á að þetta
var fyrsti fundur utanríkismála-
nefndar veturinn 2002 til 2003 þar
sem málefni Íraks voru tekin til
umræðu.

Þá sagði hann á fundinum að
margt benti til þess að samstaða
gæti náðst innan öryggisráðsins og
ekki væri ólíklegt að ný ályktun
yrði samþykkt þar sem Írak fengi
nýjan tímaramma en ella yrðu
Sameinuðu þjóðirnar að þvinga
fram afvopnun. Þessi afstaða hans
hafði áður komið fram, meðal ann-
ars í ræðu hans á Alþingi í lok jan-
úar sama ár þar sem hann sagði:
„Það er alveg ljóst af okkar hálfu
að við teljum algjörlega nauðsyn-
legt að þetta mál komi til umfjöll-
unar öryggisráðsins á nýjan leik.“

Á fundi utanríkismálanefndar
19. febrúar sagði Halldór jafn-
framt að samstaða hefði náðst inn-
an Evrópusambandsins um hvern-
ig ætti að nálgast Íraksmálið. Í
meginatriðum væri afstaða sam-
bandsins sú að Írak bæri skilyrðis-
laust að afvopnast en reynt yrði til
þrautar að komast hjá átökum.

Hann nefndi því tvær möguleg-
ar leiðir í málinu 19. febrúar: Ann-
ars vegar að Írakar féllust á af-
vopnun en hins vegar að öryggis-
ráðið samþykkti ályktun þar sem
samstaða næðist um aðgerðir.
Tæplega mánuði síðar var farin
þriðja leiðin, sem aldrei var nefnd
sem hugsanlegur möguleiki, sem
fólst eins og alþekkt er í innrás í
Írak án samþykktar öryggisráðs
Sameinuðu þjóðanna, með stuðn-
ingi 30 þjóða – Íslendinga þar á
meðal.

Bjóst við samþykkt öryggisráðsins
Í máli Halldórs á fundinum 19. febr-
úar kom því fram sú afdráttarlausa
afstaða ríkisstjórnarinnar að ef til
aðgerða gegn Írak kæmi yrðu þær
einungis gerðar með samþykki ör-
yggisráðsins. Hann sagði að ákveð-
in hótun væri að hlaðast upp gagn-
vart Írak með liðsafnaði, fyrst og
fremst herstyrk Bandaríkjanna og
Bretlands. Aðrar þjóðir fengju hins
vegar það hlutverk að reyna að
greiða úr málinu með diplómatísk-
um hætti, til dæmis Frakkland og
Rússland.

Af þessum orðum má ráða að á
þessu stigi málsins, tæpum mánuði
fyrir innrásina í Írak, hafi ekkert
gefið tilefni til þess að ráðist yrði í
aðgerðir án stuðnings allra þeirra
þjóða sem sæti eiga í öryggisráðinu,
þar á meðal Frakka.

Utanríkismálanefnd var því al-
gjörlega óupplýst um þá skyndilegu
stefnubreytingu ríkisstjórnarinnar
sem varð með þeirri ákvörðun að
styðja Bandaríkjamenn og Breta í
innrásinni í Írak gegn vilja öryggis-
ráðs Sameinuðu þjóðanna. ■

Íslensk kona:

Með fíkni-
efni innvortis
FÍKNIEFNI Íslensk kona um þrítugt
var handtekin á Keflavíkurflug-
velli með fíkniefni innvortis og í
fórum sínum þegar hún kom til
landsins á þriðjudag. Í kjölfarið
var konan úrskurðuð í gæsluvarð-
hald til dagsins í dag.

Fíkniefnin fundust við hefð-
bundið tolleftirlit en lögreglan á
Keflavíkurflugvelli verst allra
frétta af málinu og vill hvorki til-
greina tegund né magn fíkniefn-
anna. Ekki liggur fyrir hvort far-
ið verður fram á áframhaldandi
gæsluvarðhald yfir konunni í
dag.

- hrs

Heldurðu að kosningarnar í Írak
eigi eftir að ganga vel fyrir sig? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Fylgist þú með Idol-keppninni
á Stöð 2?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

84%

16%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

Höfðabakka 1 - sími 587 50 70

STELPUR, 
KONUR 
ATH!!

STÓR HUMAR
Risarækjur

Risa hörpuskel
Túnfiskur

og Marlinsteikur

Súr hvalur
Vorum að fá súran hval, 

nýr framleiðandi...þessi 

er 100 sinnum betri en 

í fyrra!!! 

Allir fá að smakka.

Bóndadagurinn er í dag,
gleddu bóndann með 

góðum mat. Hann verður
ekki vonsvikinn með 

humarinn....
því getum við lofað!!

NÝIR ÍSLENDINGAR 2004 
– FÆÐINGARSTAÐUR

Pólland 108 Sovétríkin (fyrrv.) 56
Júgóslavía (fyrrv.) 52 Taíland 49
Filippseyjar 45 Bandaríkin 25
Svíþjóð 20 Þýskaland 17
Víetnam 16 England 15
Marokkó 12

Æ fleiri útlendingar vilja setjast að á Íslandi:

Metfjöldi fékk íslenskt
ríkisfang í fyrra

FRÁ FUNDI UTANRÍKISMÁLA-
NEFNDAR 21. MARS 2003
Stjórnarandstaðan sagði á fundin-
um að ekkert hefði áður komið fram
sem hefði gefið ástæðu til að ætla að ríkis-
stjórnin myndi styðja hernaðaraðgerðir gegn Írak án
undangenginnar ályktunar öryggisráðs Sameinuðu þjóð-
anna. Þvert á móti hefði mátt búast við gagnstæðri afstöðu ríkisstjórnarinnar.

21. MARS 2003
Fundur utanríkismálanefndar

Þórunn Sveinbjarnardóttir óskar eftir
skýringum á því hvernig Ísland hafi lent
á lista yfir hin 30 staðföstu ríki og
hvernig það hafi farið fram. 

Halldór Ásgrímsson svaraði því til að
það hefði gerst í samtölum milli emb-
ættismanna í forsætisráðuneyti og
utanríkisráðuneyti hinn 18. mars 2003.

SIGRÍÐUR D. AUÐUNSDÓTTIR
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTASKÝRING
ÁKVÖRÐUNIN UM
STUÐNINGINN VIÐ
INNRÁSINA Í ÍRAK





1Hvað hafa margir látist vegna flóð-
bylgjunnar í Asíu?

2Forseti hvaða lands sór embættiseið í
gær?

3Lið hvaða skóla sló Menntaskólann í
Reykjavík út úr Gettu betur?

SVÖRIN ERU Á BLS. 42

VEISTU SVARIÐ?
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Hákon Eydal banamaður Sri Rahmawati:

Gerir athugasemd við geðrannsóknina
DÓMSMÁL Hákon Eydal, sem varð
Sri Rahmawati að bana, hefur
hætt við að fara fram á að
dómskvaddir matsmenn geri
aðra geðrannsókn á honum en
hann er að hluta til ósáttur við
þá geðrannsókn sem gerð hefur
verið. Milliþinghald var í málinu
gegn honum í Héraðsdómi
Reykjavíkur í gær.

Í stað þess að farið væri
fram á aðra geðrannsókn voru
gerðar athugasemdir við rann-
sóknina sem fyrir liggur. Hákon
er ekki sáttur við suma þætti
rannsóknarinnar, rangt sé farið
með sumt og í öðru gæti óná-
kvæmni. Meðal annars er hann
ósáttur við þann hluta er lýtur

að vímuefnaneyslu hans og seg-
ir engar forsendur vera fyrir
þeirri niðurstöðu sem geðlækn-
irinn komst að. Eins gerir verj-
andi Hákonar athugasemd við
að úr geðrannsókninni komi
endanleg niðurstaða. Hákon er
sagður sakhæfur en verjandi
hans segir slíkt vera lögfræði-
legt mat og dómsins að meta út
frá geðrannsókninni.

Aðalmeðferð í málinu verður
4. mars næstkomandi.

- hrs

Blóðbankinn fagnar góðum viðtökum:

Tugir vilja gefa stofnfrumur
HEILBRIGÐISMÁL Tugir fólks hafa
gefið sig fram til stofnfrumu-
gjafa frá því að íslensk stofn-
frumugjafaskrá var kynnt fyrr í
vikunni, að sögn Sveins Guð-
mundssonar, forstöðulæknis
Blóðbankans. Hann sagði að
undirtektir blóðgjafa á þessum
fáeinu dögum sem liðnir væru
frá kynningunni væru framar
vonum.

Hin nýja íslenska stofn-
frumugjafaskrá verður hluti af
norsku stofnfrumugjafaskránni.
Upplýsingar um íslenska gjafa
verða því sendar til Noregs.
Sveinn sagði að stefnt væri að
því að skrá 500 sjálfboðaliða í
stofnfrumugjafaskrána hér á
landi á þessu ári og alls 2.500 að
fimm árum liðnum. Lyfjafyrir-
tækið Actavis og Norræna ráð-
herranefndin hafa styrkt Blóð-

bankann í tengslum við stofnun
stofnfrumugjafaskrárinnar.

Sjúklingarnir sem þurfa á
stofnfrumum að halda eru oftast
með illkynja blóðsjúkdóma eða
eitlaæxli en jafnframt getur
verið um að ræða sjúklinga með
meðfædda ónæmisgalla. Ef
sjálfboðaliði er með sama, eða
mjög líkan, vefjaflokk og sjúk-
lingur með illkynja sjúkdóm
einhvers staðar í heiminum er
þess farið á leit við viðkomandi
að hann gefi sjúklingi stofn-
frumur. Með stofnun skrár á Ís-
landi aukast líkur enn frekar á
því að sjúklingar hér á landi geti
fengið stofnfrumur ef á þarf að
halda. - jss

Vestmannaeyjagöng
fyrir 14-16 milljarða

Ný könnun eins stærsta verktaka á Norðurlöndum bendir til meir en helmingi lægri kostnaðar við 
Eyjagöng en áður. Árni Johnsen segir fjárhæðina álíka þeirri sem fari í rekstur Herjólfs á 30 árum.

SAMGÖNGUR Borun jarðganga á
milli fastalandsins og Vest-
mannaeyja myndi kosta 14-16
milljarða króna og fram-
kvæmdatími yrði 6 ár. Þetta er
niðurstaða kostnaðaráætlunar
NCC, eins stærsta verktakafyrir-
tækis á Norðurlöndum. Árni
Johnsen, fyrrverandi alþingis-
maður og helsti hvatamaður að
þessari nýju könnun, segir að
þetta sýni að Vestmannaeyja-
göng séu ekki verkefni framtíðar
heldur nútíðar: „Það bendir allt
til að það fari minna fjármagn til
vegganga milli lands og Eyja en
ætla má að fari í Herjólf á 30
árum.“ Árni bendir á að nú sé
komið að því að taka ákvörðun
um endurnýjun Herjólfs, göng
eða höfn í Bakkafjöru. 

Þessi kostnaðaráætlun er
miklu lægri en áætlun sem Línu-
hönnun og breskt fyrirtæki unnu
á síðasta ári en þar var gert ráð
fyrir 38 milljarða kostnaði. Hafa
ber í huga að ekki er gert ráð fyrir virðisaukaskatti í nýju

könnuninni eins og í þeirri. 
Talið er að nauðsynlegar rann-

sóknir, sem leggja þarf í áður en
hægt er að slá því föstu hvaða leið
sé fær, nemi 25 milljónum króna.
Árni Johnsen er bjartsýnn á að
þær fáist miðað við yfirlýsingar
samgönguráðherra og þingmanna
Suðurkjördæmis og geti byrjað
strax í vor. 16 milljarða myndi

verkið kosta ef gangaopið verður
við Kross í Landeyjum en ef rann-
sókn staðfestir vísbendingar um
að grynnra sé niður á fast berg
sunnan eða norðan við Kross,
myndi kostnaður lækka verulega.

Gunnar I. Birgisson, alþingis-
maður og áður umsvifamikill
verktaki, var Árna Johnsen til
fulltingis á blaðamannafundin-
um: „Ef svo virtur verktaki skrif-

ar upp á þetta er það mjög at-
hyglisvert og ber að taka alvar-
lega.“

Í hugmyndum Árna Johnsen
og félaga er gert ráð fyrir að
greitt verði veggjald 2.500 til
3.000 kr. á bíl og miðað við for-
sendur Hagfræðistofnunar Há-
skólans, það er 600 bíla umferð á
dag, í úttekt á þjóðhagslegri hag-
kvæmni gengi dæmið upp á 50
árum. „Þessi vegtenging myndi
kosta aðeins eðlilegt vegaviðhald
næstu hundruð árin,“ segir Árni
Johnsen.

a.snaevarr@frettabladid.is

Loðnuveiðar:

Mokveiði
LOÐNA Mjög góð loðnuveiði hefur
verið síðustu daga en loðnan hef-
ur fært sig nokkuð frá landi og er
veiðisvæðið nú um 70 til 100 míl-
ur úti af Austfjörðum. Upp úr há-
degi í gær tók að bræla og héldu
flest loðnuskipin til hafnar en þá
höfðu Samtökum fiskvinnslu-
stöðva borist tilkynningar um
samtals 90 þúsund tonna afla frá
áramótum.

Karl Már Einarsson, útgerðar-
stjóri Eskju á Eskifirði, segir að
skip félagsins séu nú búin að
veiða tæplega þriðjung af þeim
liðlega 66 þúsund tonnum sem
Eskja fékk úthlutað. „Ég óttast
ekki að við náum ekki öllum okkar
kvóta,“ sagði Karl. - kk

KYNNINGARMYND KORTSINS
Á myndinni hefur íslenska gæsin verið

klippt út úr náttúrunni, en samtökin segja
að svo muni fara nái markmið stjórnvalda

fram að ganga.

Nýtt Íslandskort:

Ísland örum
skorið

NÁTTÚRUVERND Tíu náttúruvernd-
arsamtök gefa út kortið „Ísland
örum skorið“ sem sýnir hvaða
breytingar verða á miðhálendi Ís-
lands ef stóriðjuáform stjórn-
valda ná fram að ganga. Af því
tilefni verður opinn kynningar-
fundur á Hótel Borg klukkan 13 í
dag.

Markmið útgáfunnar er að
upplýsa almenning um virkjana-
og stóriðjuáform stjórnvalda og
hvaða breytingar á miðhálendi Ís-
lands þau hafa í för með sér.

Fundarstjóri er Ásta Arnar-
dóttir, Sigríður Þorgeirsdóttir
heimspekingur kynnir kortið og
erindi flytja Guðmundur Páll
Ólafsson náttúrufræðingur, Þor-
valdur Þorsteinsson listamaður
og Ragnhildur Sigurðardóttir.

- bs

Til Íraks að hitta systur
Ruthar Reginalds með
fokdýra
líftryggingu
og skothelt
vesti

Uggur í brjósti
konu Jóns Ársæls

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

Blóðgjafar hafa verið duglegir að láta
í sér heyra eftir að stofnfrumugjafa-

skráin var kynnt.

HÁKON EYDAL
Ósáttur við hluta geðrannsóknarinnar.
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FORSENDUR ÁRNA JOHNSEN OG NCC:
Veggöng milli lands og Eyja: 14-16 milljarðar
Endurnýjun og rekstur Herjólfs: 15-21 milljarður á 30 árum
Ferjuaðstaða og skip í Bakkafjöru: Á annan tug milljarða á 30 árum

BLAÐAMANNAFUNDUR ÁHUGAMANNA UM VEGGÖNG TIL EYJA
„Er ekki á leið í pólitík á ný,“ sagði Árni Johnsen á fundinum.  Með Árna á myndinni eru
f.v. Helgi Bragason lögmaður, Magnús Kistinsson útgerðarmaður og Gunnar I. Birgisson

alþingismaður. HUGMYND AÐ LEGU GANGANNA
Göng frá Krossi til Eyja kosta 14-16 milljarða.
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Brasilísk kona sem gripin var með kókaín í Leifsstöð:

Reyndist einnig vera með LSD
FÍKNIEFNI Brasilísk kona sem var
handtekin á Keflavíkurflugvelli
við komuna til landsins fyrir að
reyna að smygla 850 grömmum af
kókaíni var einnig með um tvö
þúsund skammta af LSD. LSD-
sýran var í töfluformi sem falin
var í leggöngum konunnar en hún
kom til landsins rétt fyrir jól.

Ekki var vitað fyrr en nú í 
vikunni hvers kyns töflurnar voru
sem konan var með. Töflurnar
sem sendar voru til greiningar
voru mjög smáar. Kókaínið sem
konan reyndi að smygla var 
pakkað inn í pakkningar sem
huldu nánast læri hennar. Efnun-
um var vel komið fyrir og mátti

vart greina pakkningarnar þótt
hún hafi verið í frekar þröngum
buxum. Konan var úrskurðuð í
gæsluvarðhald skömmu eftir
komuna til landsins, fyrst í þrjár
vikur sem síðar var framlengt til
ellefta febrúar.

Mjög mikið var tekið af LSD á
síðasta ári eða um 4000 þúsund
skammtar sem er mun meira en
síðustu ár þar á undan. Árið 2003
náðist einn skammtur af LSD.

- hrs

Borgarfulltrúar senda skýr skilaboð til kennara:

Kennarar rusluðu til og fá
ekki borgað fyrir að þrífa

SKÓLAMÁL Skilaboðin frá borgar-
fulltrúum til kennara eru að þeir
hafi gengið of langt, segir Berg-
þóra Valsdóttir, framkvæmda-
stjóri SAMFOKS, sambands for-
eldrafélaga og foreldraráða í
grunnskólum Reykjavíkur. Borg-
arráð studdi ekki tillögu fræðslu-
ráðs um greiðslu fyrir endur-
skipulagningu skólastarfs í
grunnskólunum.

Bergþóra segir að hjá hópi for-
eldra hafi síðasti samúðarvottur-
inn með málstað kennara fokið
tveimur dögum eftir að lög voru
sett á verkfallið og sumir kennara
mættu ekki til vinnu. Hún velti
fyrir sér hvort ákvörðun borgar-

ráðs sé byggð á sjónarmiði þess
hóps og ráðið horfi til þess að
verkfall kennara hafi valdið því
að starfsáætlanir sem unnar voru
fyrir veturinn hafi ekki staðist.
„Þið rusluðuð til í herberginu 
ykkar og þið fáið ekki borgað 
fyrir að taka til,“ séu skilaboðin.

Bergþóra sem á sæti í fræðslu-
ráði segir ráðið hafa lagt sig fram
og gengið mjög langt í að koma til
móts við kennara. Það hafi verið
tillitssamt gagnvart tilfinningum
kennara og sálarástandi eftir
verkfallið. Borgarfulltrúarnir
endurspegli hins vegar hug hluta
borgaranna.

- gag

Aukavinna kennara
verður ekki greidd

Margir grunnskólakennarar höfðu lokið endurskipulagningu kennslu í þeirri
vissu að fá greitt fyrir vinnuna. Rætt var um að einn vinnudagur fengist

greiddur. Fræðsluráð mælti með greiðslunni en borgarráð felldi hugmyndina.
SKÓLAMÁL Borgarráð Reykjavíkur
hefur ákveðið að ekki þurfi fjár-
veitingu til endurskipulagningu
grunnskólastarfs þrátt fyrir tilmæli
fræðsluráðs þess efnis. 

Fimmtíu milljónir verða hins
vegar veittar grunnskólum borgar-
innar vegna tapaðra skóladaga í
verkfalli kennara – og eiga þeir
fjármunir að renna beint til undir-
búnings efstu bekkja fyrir sam-
ræmd próf og til þeirra sem þurfa á
sérstakri aðstoð að halda. 

Kristinn Breiðfjörð, varafor-
maður Skólastjórafélags Íslands,
segir skólastjóra geta nýtt verk-
stjórnartímann, sem þeir hafi til
umráða hjá kennurum, til endur-
skipulagningarinnar. Það komi þó
niður á öðrum verkefnum innan
skólans, til dæmis verði umhverfis-
fræðsla látin sitja á hakanum.

Kennarafélag Reykjavíkur
gagnrýnir borgarráð fyrir að fara
ekki að tillögum fræðsluráðs um 
að greiða kennurum sérstaklega
fyrir endurunnar kennsluáætlanir.

Ólafur Loftsson, formaður félags-
ins, segir marga kennara þegar
hafa sinnt þessu verkefni á þeirri
forsendu að þeim yrði greiddur
einn vinnudagur fyrir verkið. 

Ólafur spyr hvort ákvörðun
Reykjavíkurborgar snúist um
sparnað eða hvort tillaga ráðs-
ins hafi einungis verið illa orðuð.
Steinunn segir sparnað ekki hafa
ráðið úrslitum. 

„Verið er að setja umtalsverða
aukafjárveitingu í skólana. Aðal-
atriðið er að peningarnir nýtist í
kennslu barnanna, því það eru jú

börnin sem hafa misst kennslu-
stundir og kennsludaga,“ segir
Steinunn og ítrekar þannig að auka-
fjárveitingin eigi ekki að renna til
kennara.

Runólfur Birgir Leifsson, 
forstöðumaður fjármálasviðs
Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur,
segir að óskað hafi verið eftir
greinargerðum frá grunnskólum
borgarinnar um hvernig þeir hygg-
ist bæta nemendum upp tapaða
skóladaga. Fjórir hafi svarað en
skólarnir geri nú þegar ráð fyrir
aukafjárveitingunni. gag@frettabladid.is

BERGÞÓRA VALSDÓTTIR
Segir kennara geta unnið að endurskipulagn-
ingu kennslu í grunnskólum á laugardögum.
„Þeir geta það. Ef ég klára ekki það sem ég
þarf að gera þá geri ég það á kvöldin og um

helgar,“ segir Bergþóra. „Launalaust.“
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LSD er oft síað í pappírsþynnur.
Sýran sem brasilíska konan var 

tekin með var í töfluformi.

ÞRJÁTÍU OG FIMM DAGA VERKFALL KENNARA
# Almennur launakostnaður vegna kennslu kostar borgina um 20 milljónir króna 
– sé miðað við 180 kennsludaga fyrir nýgerða kjarasamninga

# Kjarasamningarnir hækka upphæðina um 12 prósent
# Borgin greiðir 50 milljónir vegna tapaðra skóladaga
# Borgin greiddi 195 milljónir í eingreiðslu til kennara
# Laun kennara í vetrarfríi eru um 80 milljónir
# Laun kennara sem ekki voru greidd á verkfallstímabili um 500 milljónir
# Fjárhagslegur sparnaður borgarinnar gróflega áætlaður um 175 milljónir króna

Heimildir: Fræðslumiðstöð Reykjavíkur

UNGLINGAR Í FOLDASKÓLA
Börn að leik í frímínútum í Foldaskóla í Grafarvogi. Endurskipulagningu náms er að mestu lokið í grunnskólum höfuðborgarinnar. Kenn-

arar gerðu hana margir í þeirri trú að fá sérstaklega greitt fyrir þá vinnu.
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Súrsað vegna saltskorts
Þótt þjóðin hafi borðað
þorramat öldum saman
er aðeins hálf öld síðan
farið var að tengja súr-
mat þessum árstíma
öðrum fremur. Litlar
sem engar heimildir eru
til um þorrablót til
forna.
Ekkert er vitað um matseðilinn á
þorrablótum til forna enda er
óljóst hvort þau hafi yfirleitt farið
fram. Þorrablót með súrmat og
tilheyrandi fóru hins vegar ekki
að tíðkast fyrr en fyrir fáeinum
áratugum. Saltskortur fyrr á öld-
um knúði landsmenn til að leggja
mat í súr til að auka geymsluþol
hans.

Barist með bjúgum
„Það er eiginlega ekkert til af rit-
uðum heimildum um mat frá mið-
öldum, menn voru ekki að skrifa
um slíkt. Ef maður sér mat í mið-
aldaheimildum er það vegna þess
að hann kemur við sögu í tengsl-
um við bardaga og slíkt, til dæmis
þegar menn voru að berja hver
annan með bjúgum eða drekkja
hver öðrum í soðkötlum,“ segir
Hallgerður Gísladóttir, þjóðhátta-
fræðingur á Þjóðminjasafni Ís-
lands. Hún segir nánast engar

heimildir um að þorrablót hafi yf-
irleitt verið haldin á miðöldum og
því sé ekkert vitað um matarvenj-
ur á slíkum samkomum. 

Með þjóðfrelsisbaráttu 19. ald-
ar hefst þorrablótahald á þorran-
um og segir Hallgerður að þar
hafi hangikjöt, hákarl, bjór og
brennivín verið á borðum. Súr-
matur var hins vegar ekki í boði
enda var hann nánast daglega á
borðum landsmanna langt fram á
tuttugustu öldina og því tæpast
þótt nógu fínn fyrir blótandi fólk.

Um miðja síðustu öld fara
menn svo að tala um þorramat og
hefur veitingamönnum á
Naustinu gjarnan verið eignaður
heiðurinn af því orði. Upp úr því
bætist svo súrmaturinn við þorra-
trogin svo og ýmsar aðrar matar-
tegundir sem ekki
e r u

b e i n -
línis þjóðleg-

ar eins og svonefnt ítalskt salat,
síld og jafnvel kótilettur í raspi en
dæmi eru um slíkt á sumum stöð-
um á landinu.

Súrsað frá ómunatíð
Þótt lítið sé af beinum heimildum
um miðaldamat Íslendinga hafa
fræðimenn verið lunknir við að
geta í eyðurnar. Hallgerður bend-
ir á að þar sem sýrukeröld hafi
fundist við fornleifauppgröft þá
megi einfaldlega draga þá ályktun

að menn hafi lagt mat í súr. „Þeg-
ar allt fer að koma úr myrkri ald-
anna leggja menn saman tvo og
tvo.“

Þannig velkist Hallgerður ekki
í neinum vafa um að þessi
geymsluaðferð hafi tíðkast hér
frá ómunatíð. „Þetta var þekkt í
Noregi áður fyrr en er þar aflagt
fyrir löngu. Sennilega hafa land-
námsmennirnir komið með þessa
þekkingu þaðan. Síðan verður
þetta almenn geymsluaðferð hér
vegna þess að hér var svo lítið salt
fyrr á öldum.“ Spurð hvers vegna
matur hafi ekki verið geymdur í ís
eða snjó segir Hallgerður ákveðin
vandkvæði vera á því sökum um-
hleypinga. Einhver dæmi eru þó
um að snjór hafi verið bor-

inn í hella

og jarð-
hýsi þar sem matur

var geymdur en þau
eru öll nýleg.

Að sjálfsögðu þykir Hallgerði
blessaður þorramaturinn býsna
góður. „Einum of, einum of. Mér
finnst óskaplega gaman að borða
súrmat. Hangikjötið er ágætt en
ég held samt að hákarlinn sé það
sem ég held mest upp á.“

sveinng@frettabladid.is

Eistu en 
ekki pungar

Ýmislegt ratar í þorrabakkann sem
erfitt er að kunna deili á. Allt er þetta
þó herramannsmatur enda úrvalshrá-
efni notað í hann.

Lundabaggar
Í hefðbundnum lundaböggum eru
lundum innan úr kindahryggjum vafið
inn í hreinsaða ristla af sömu skepnu
og þindin saumuð utan um. Þetta var
soðið, fergt og lagt í súr. Í dag eru hins
vegar síðurnar af kindinni notaðar í
baggana og þeir því feitari fyrir vikið.

Magáll
Kviðvöðvar kindarinnar eru soðnir í
stutta stund og síðan settir undir farg
og pressaðir. Því næst er vöðvunum
komið fyrir í grisju og þeir hengdir
upp til reykingar. 

Bringukollar
Áður fyrr voru heilar kinda-
bringur soðnar
og settar í súra
mysu en nú
eru dilka-
skrokkarnir
hlutaðir í
tvennt og bring-
an þar með.

Hrútspungar
Hrútspungar eru í raun rangnefni því í
dag snæða menn eingöngu eistun. Í
gamla daga voru þau hins vegar
geymd í pungnum sem hafði verið
rakaður, eða sviðinn og skafinn. Oft
var einhverju
feitmeti
troðið
ofan í
pung-
ana því
eistun eru
fitusnauð. Svo
var saumað fyrir,
pungarnir soðnir,
fergðir, súrsaðir og
skornir í sneiðar.
Mynstrið er hringlaga og því voru
pungarnir oft kallaðir gleraugnapylsur.

Sviðasulta
Sviðin eru soð-
in, kjötið skaf-
ið af þeim og
það lagt í
form og
pressað.
Sultan er
ýmist súr-
suð eða
borðuð ný.

Hákarl
Hið sérstaka bragð hákarlsins stafar af
því að hann er ekki með nýru og því
fer þvagefnið
beint út í kjöt-
ið. Fyrst er
hann kæstur í
nokkrar vik-
ur, þ.e. graf-
inn í jörð, en
síðan hengdur
upp í hjalli.

HVER ÍSLENDINGUR FÆR UM ÁTTA
BÆKUR LÁNAÐAR Á BÓKASÖFNUM

ÁR HVERT
Reykvíkingar fá rúmlega níu bækur lánaðar
en íbúar Norðurlands vestra aðeins eina. 

Heimild: Hagstofa Íslands 

SVONA ERUM VIÐ

„Það eru auðvitað að skella á þorra-
blót og bóndadagur,“ segir Haraldur
Benediktsson formaður bændasam-
takanna. Haraldur segir að þorrinn sé
mikil hátíð til sveita því með blótun-
um vakni til lífs hið hefðbundna
skemmtanalíf sveitanna. „Við bændur
erum hins vegar hættir að hoppa í
kringum bæinn með fótinn í annarri
buxnaskálminni, að minnsta kosti þar
þar sem ég þekki til.“ 
Haraldur segist þó ekki halda sérstak-
lega upp á bóndadaginn og á ekki
von á óvæntum glaðningi frá frúnni.
„Nei, við stundum ekki svoleiðis, en
þetta gengur jafnt yfir þannig að ég
þarf ekki að spá í konudaginn held-
ur,“ segir hann og hlær. 
Haraldur býst við að fara á tvö til þrjú

þorrablót í ár og hlakkar mikið til
enda finnst honum allur þorramatur
afskaplega góður. „Fyrir það eitt er
þetta auðvitað sérstök hátíð fyrir okk-
ur bændur því afurðir okkar seljast
sem aldrei fyrr á þorranum og þetta
er því góð árshátíð eða uppskeruhá-
tíð fyrir okkur.“ 
Haraldur stefnir á að fara á tvö blót
upp í sveit og eitt hjá Bændasamtök-
unum. Fyrsta þorrablótið er á morg-
un á Hvalfjarðarströnd. „Þetta er ekki
í minni heimasveit í strangasta skiln-
ingi en ég bý þó í Hvalfirðinum svo
að segja. Þetta er fyrsta blótið síðan
það var ákveðið að sameina sveitar-
félögin á svæðinu þannig að það
verður kannski með öðru andrúmi í
ár en áður.“

Hoppa ekki með annan fótinn í skálminni
HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? HARALDUR BENEDIKTSSON FORMAÐUR BÆNDASAMTAKA ÍSLANDS

„Landspítalinn er byggður 1930 og það
hefur mikið vatn runnið til sjávar síðan
þá. Hugmyndir um spítalabyggingar og
starfsemi sjúkrahúsa er með allt öðrum
hætti og borgarskipulagið er gjörbreytt.
Ef byggt verður við spítalann þá verður
ýmislegt í starfseminni þungt, óhentugt
og erfitt. Spítalinn verður dýrari í rekstri
og mannahaldi og þess vegna held ég
að það sé rétt að byrja á nýjum stað,“
segir Hilmar Björnsson arkitekt um þær
hugmyndir að byggja nýjan spítala eða
byggja við þann sem fyrir er. 
„Ef nýr spítali verður byggður verður
maður að hugsa um hvað á að gera við
gamla húsið. Það þarf að finna ein-
hverja starfsemi sem hentar fyrir mið-
bæjarstarfsemina. Í gamla húsnæðinu
er hægt að reka hótel, stúdentagarða
eða íbúðir fyrir aldraða. Það er líka hægt
að reka þar sjúkrahús í samvinnu við
Borgarspítalann. Sjúklingar eru þá rann-
sakaðir á öðrum staðnum og svo fluttir
á hinn staðinn,“ segir hann og telur
flutningana sjálfa lítið mál en spurning
með gatnakerfið.

HILMAR BJÖRNSSON
Telur að byggja eigi glænýjan spítala.

Byrja á 
nýjum stað

NÝR SPÍTALI EÐA VIÐBYGGING

SJÓNARHÓLL

MANNLÍF á nýju ári

FRIÐRIK ÞÓR FRIÐRIKSSON SEGIR FRÁ GJALDÞROTI 

ÍSLENSKU KVIKMYNDASAMSTEYPUNNAR OG HVAR 

HONUM MISTÓKST. HANN LÝSIR ÁRÁSINNI Á 

ÖLSTOFUNNI ÞAR SEM VITNUM VAR ÓGNAÐ. 

LÍFRÓÐUR
LEIKSTJÓRANSLÍFRÓÐUR
LEIKSTJÓRANS

TENÓRINN SEM VILDI 

HEIMSFRÆGÐ
NÆRMYND AF KRISTJÁNI JÓHANNSSYNI

MÓÐIR BERST VIÐ 

MND Á LOKASTIGI

SÉRBLAÐ UM HEILSU

EINKAVIÐTAL  ÞÓRA Í ATLANTA FLUGRÍK OG FRJÁLS
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HALLGERÐUR GÍSLADÓTTIR
„Mér finnst óskaplega gaman að borða súrmat. Hangikjötið er ágætt en ég held samt að

hákarlinn sé það sem ég held mest upp á.“
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Um fimmtíu manns voru saman
komnir í stofu 101 í Odda, einni af
byggingum Háskóla Íslands, til að
hlýða á mál frambjóðendanna og
spyrja þá út úr. Fjórir prófessorar
eru í framboði; þau Ágúst Einars-
son, prófessor við viðskipta- og
hagfræðideild, Einar Stefánsson,
prófessor við læknadeild, Jón
Torfi Jónasson, prófessor við fé-
lagsvísindadeild, og Kristín Ing-
ólfsdóttir, prófessor við lyfja-
fræðideild.

Vel fór á með frambjóðendun-
um þegar þeir stungu saman nefj-
um við upphaf fundar, þeir brostu
og jafnvel hlógu. 

Fundurinn í gær var sá fyrsti
sem efnt er til með frambjóðend-
um og markar upphaf kosninga-
baráttunnar. Framboðsfrestur
rann út í gær en kosið verður
þriðjudaginn 15. mars. 

Eftir nokkru er að slægjast
meðal stúdenta því atkvæði þeirra
vega 30 prósent á móti 60 prósent-
um kennara, sérfræðinga og há-
skólamenntaðra starfsmanna og
tíu prósentum annarra starfs-
manna skólans. Áhugi stúdenta á
kosningunum virðist þó takmark-
aður, í það minnsta ef miðað er við
aðsóknina á fundinn í gær.

24 stundir
Ágúst Einarsson mælti fyrstur
frambjóðenda og lagði mikla
áherslu á samráð við nemendur
um málefni skólans. Hann nefndi
nokkur mál sem hann hyggst beita
sér fyrir og snerta stúdenta með
beinum hætti, til dæmis vill hann
bjóða upp á lesaðstöðu allan sólar-
hringinn, kennslu á að vera lokið
ekki seinna en klukkan 5 á daginn
og tæknivæða á allar skólastofur.
Ágúst vill auka sjálfstæði deilda,
hann leggur áherslu á jafnrétti og
segir nauðsynlegt að fjölga konum
í ráðandi stöðum í stjórnsýslu skól-
ans auk þess sem bæta þurfi fjár-
málastjórn hans. Hann leggur ríka
áherslu á að fjárframlög til skól-
ans verði hækkuð og staða hans
sem rannsóknarháskóla efld.
Ágúst lauk máli sínu á að segja Há-
skóla Íslands þurfa öflugan for-
ystumann og að sjálfur gæti hann
veitt þá forystu.

Vísindagarðarnir
Einar Stefánsson steig næstur í
pontu og byrjaði á að kynna sjálf-
an sig. Benti hann fundarmönnum
á að hann hefði meðal annars unn-
ið við virtan háskóla í Bandaríkj-
unum og taldi mikilvægt að slík
reynsla væri metin að verðleik-
um. Þá sagðist hann vera einn af
virkustu vísindamönnum Háskóla
Íslands. Einar horfir björtum aug-
um til fyrirhugaðrar byggingar
nýs hátæknisjúkrahúss og telur
allar deildir Háskólans munu
njóta góðs af. Þá vill hann sjá vís-
indagarða rísa sem fyrst í Vatns-
mýrinni. Hann telur mikilvægt að
samfélagið sameinist um að veita
góða menntun sem kostuð verði af

sköttum. Hann lagði ríka áherslu
á að fjárframlög til skólans yrðu
hækkuð og staða hans sem rann-
sóknarháskóla efld. Þá vill Einar
að sem flestum verði gert kleift
að stunda nám við HÍ.

Margt gott
Jón Torfi Jónasson notaði ekki
glærur með sinni framsögu, ólíkt
hinum þremur. Hann hóf mál sitt
á að segja að staða Háskóla Ís-
lands væri um margt mjög góð og
að skólinn nyti trausts í samfélag-
inu. Jón Torfi minnti á að Háskól-
inn ætti ekki bara í samkeppni nú
þó fleiri háskólar væru teknir til
starfa, hann hefði lengi átt í sam-
keppni við skóla í útlöndum og
einnig ríkti samkeppni á milli
deilda innan HÍ. Hann lagði ríka
áherslu á að fjárframlög til skól-
ans yrðu hækkuð og staða hans
sem rannsóknarháskóla efld. Jón
Torfi vill að fram fari vitræn og
víðtæk umræða um Háskólann í
öllu samfélaginu og telur að
þannig og aðeins þannig fái hann
meiri peninga til starfseminnar.
Þá telur hann að bæta þurfi vinnu-
aðstöðu að Þjóðarbókhlaðan eigi
að vera opin sem lengst.

Hættum í vörn
Kristín Ingólfsdóttir mælti síðust
og byrjaði á að ræða um stöðu Há-
skóla Íslands í gjörbreyttu um-
hverfi vegna stofnunar nýrra há-
skóla. Hún sagði HÍ yfirleitt vera
í varnarbaráttu og af þeirri braut
þyrfti að snúa. Þá telur hún mikil-
vægt að marka Háskólanum innri
stefnumörkun um leið og stefna
skólans út á við sé mótuð með
stjórnvöldum. Hún sagði mikil-

vægt að framfylgja jafnréttis-
áætlun skólans sem og að endur-
skoða stjórnskipulag hans. Hún
lagði ríka áherslu á að fjárfram-
lög til skólans yrðu hækkuð og
staða hans sem rannsóknarhá-
skóla efld. Þá vill hún hraða bygg-
ingu vísindagarða í Vatnsmýrinni.
Kristín sagði mikilvægt að efla
framhaldsnám við Háskólann en
um leið vill hún hlúa vel að grunn-
náminu og passa að það gleymist
ekki.

Shakespeare rýfur fund
Að framsögunum loknum var opn-
að fyrir spurningar utan úr sal.
Einum fundarmanna lék forvitni á
að vita hvernig mögulegt væri að
auka fjárframlög til Háskólans og
svöruðu frambjóðendurnir því
allir til að ríkið yrði að axla sína
ábyrgð í þeim efnum. Ágúst
nefndi þó að sveitarfélög og fyrir-
tækin í landinu ættu einnig að
koma að málum og Einar sagði
þjóðfélagið allt þurfa að samein-
ast um verkefnið. Benti hann á að
milljörðum væri varið í kosninga-
baráttu Íslands til að komast í ör-
yggisráð Sameinuðu þjóðanna.
Jón Torfi sagði umræðu á breið-
um grundvelli um hlutverk Há-
skólans nauðsynlega til að opna
augu stjórnvalda og Kristín sagði
menn hafa verið of hógværa í
sókninni í meiri peninga.

Þegar frambjóðendur voru í
þann mund að byrja að svara
vangaveltum eins fundargesta um
hvort Háskóli Íslands væri í raun
sá þjóðarskóli sem honum ber að
vera var fundi slitið því kennsla í
Shakespeare var að hefjast í sal
101. bjorn@frettabladid.is

Hörður Jóhannesson, yfirlögregluþjónn í Reykja-
vík, sagði í Fréttablaðinu að hópur fíkniefnaneyt-
enda væri orðinn breiðari en áður. Hann segir
kókaínneyslu þekkta og fína fólksins aukast og
hún sé orðin hluti af skemmtanamynstri þess.
Kókaín er dýrasta fíkniefnið á þessum markaði. 
Hver eru áfhrif kókaíns?
Í hóflegum skömmtum örvar það miðtauga-
kerfið, blóðþrýstingur hækkar og hjartsláttur
eykst um helming. Leiðir til málgefni, æsings og
eirðarleysis. Þreyta hverfur, líkamleg áreynsla
verður auðveldari. Sjálfstraust eykst og viðkom-
andi „veit allt og getur allt“. 
Dómgreind brestur og viðkomandi tekur áhættu
sem undir eðlilegum kringumstæðum myndi
aldrei koma til greina. Í upphafi neyslu finnur
viðkomandi sig í vellíðunarvímu og áhugasaman
um kynlíf. Eftir nokkurn tíma í neyslu dofnar sá
áhugi og getuleysi er algengur fylgikvilli. 
Hversu lengi vara áhrif kókaíns?

Með innspýtingu varir víman eða eitrunin í tíu
til fimmtán mínútur. Víma af völdum sniffs
endist aðeins skemur.
Er kókaín ávanabindandi?
Það er líklega meira ávanabindandi en nokkurt
annað fíkniefni. Kókaín hefur áhrif á þá hluta
heilans sem stjórna ánægjulegum skynjunum
og tilfinningum. Strax að lokinni vímunni verð-
ur neytandinn mjög niðurdreginn, nánast
þunglyndur. Með því að fá sér annan skammt
getur neytandinn forðast óþægindi þunglyndis
og farið í aðra vímu eða framlengt upphaflegu
eituráhrifin.
Getur fólk dáið af kókaínneyslu?
Ofneysla er frekar sjaldgæf en viðkomandi
deyr nokkrum klukkustundum eftir neyslu ef
um of stóra skammta er að ræða og á dauð-
inn þá yfirleitt rætur sínar að rekja til
hjartaslags eða blóðrásartruflana í kjölfar lang-
vinnrar neyslu. 

Þunglyndi fylgir kókaínvímunni
FBL GREINING – KÓKAÍN

Sigurjón Sighvatsson og Björn Steinbekk
Kristjánsson ætla að stofna nýja sjón-
varpsstöð á Norðurlöndunum á næstu
mánuðum. Sigurjón segir að stöðin
muni heita Big TV.
Hvernig kom þetta til? Ég er búinn að
vera með þessa hugmynd í mörg ár
enda hef ég unnið mikið við tónlistar-
myndbandagerð og annað slíkt. Síðan
hitt ég Björn og hann var líka búinn að
vera með svipaðar hugmyndir og upp
frá því fór boltinn að rúlla.
Hverjir eiga sjónvarpsstöðina? Ég og
Björn og síðan fjárfestar. Það verður
ljóst í næstu viku hverjir það eru.
Hvernig efni munuð þið sjónvarpa? 
Markhópurinn hjá okkur er ungt fólk frá
tólf og upp í 24 ára. Efnið miðast við
það. Þetta verður fyrst og fremst afþrey-
ingarefni sem mikið til verður búið til af
ungu fólki.
Hvar mun stöðin nást? Til að byrja
með verðum við í Noregi og Finnlandi
en stöðin mun síðan nást á öllum Norð-
urlöndunum. Fólk víðs vegar um heim
mun líka geta horft á Big TV á netinu.
Er þetta dýrt? Nei, tæknin er orðin
þannig að kostnaðurinn við þetta er
ekki jafnmikill og hann var áður.
Hvenær hefjast útsendingar? 1. maí.

SIGURJÓN SIGHVATSSON

Gömul hugmynd

NÝ SJÓNVARPSSTÖÐ

SPURT & SVARAÐ

VINNUVÉLAR
Blað um vinnuvélar mun fylgja
Fréttablaðinu miðvikudaginn

26. janúar.

Ámundi Ámundason
Sölufulltrúi

amundi@frettabladid.is / Sími 515 7580 / GSM 821 7514

NÆSTI REKTOR HÁSKÓLA ÍSLANDS
Kristín flytur framsögu sína á fundinum í Odda í gær og Ágúst, Einar og Jón Torfi hlýða íbyggnir á.
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Peningar og rannsóknir
Samhljómur er meðal prófessoranna fjögurra sem sækjast eftir embætti rektors Háskóla Íslands. Allir

leggja ríka áherslu á að fá meiri peninga til starfseminnar og vilja efla rannsóknarþátt skólans. Vaka, fé-
lag lýðræðissinnaðra stúdenta, efndi til opins fundar með frambjóðendunum í gær.
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Scott David Rigler, framkvæmda-
stjóri Kárahnjúkadeildar Sodhexo
Universal, virðist taka nærri sér þá
gagnrýni sem hefur verið á kost
starfsmanna Impregilo. Hann hefur
starfað víða um heim fyrir hönd fyr-
irtækisins og segist aldrei hafa lent
í eins mikilli orrahríð og hér. Honum
er því mikið í mun að leiðrétta þá
mynd sem gefin hefur verið. 

Sodhexo Universal er alþjóðleg-
ur undirverktaki sem sér um inn-
kaup á mat og öðrum nauðsynjum,
stýrir mötuneytinu og matvöru-
versluninni og sér um þrif í vinnu-
búðunum á Kárahnjúkum. Gagn-
rýnin á Sodhexo hefur einkum ver-

ið á þá lund að maturinn sé ónægur
og það segir Rigler að sé rangt. Það
sé fyrirtækinu í hag að gera vel.
Þegar mennirnir séu mettir og
ánægðir vinni þeir vel. 

Hann segir að gott og ferskt
hráefni sé keypt af íslenskum
birgjum og flutt að Kárahnjúkum
einu sinni í viku. Sodhexo fram-
reiðir heitar máltíðir tvisvar á dag,
í hádeginu og á kvöldin, og allir fái
eitthvað frá sínum heimahögum
tvisvar í viku. 

Í hverri máltíð er gert ráð fyrir
800 grömmum af kjöti eða fiski á
mann og Rigler segir að alltaf sé
nóg af meðlæti auk grænmetis og

ávaxta. Matarkostnaðurinn segir
hann að sé 30-35 prósent af því sem
gerist í öðrum löndum Evrópu. 

Rigler segir viðskipti Sodhexo
við íslenska birgja skipta máli. Það
sé gott fyrir samkeppnina að fá
svona stóran aðila inn á markaðinn
og íslenskir birgjar séu smám sam-
an farnir að sjá að þeir geti lifað af
viðskiptunum við Sodhexo. Þá veiti
samkeppnin aðhald á markaðnum.

Rigler telur heppilegra fyrir Ís-
lendinga að draga úr gagnrýninni
og horfa á starf Impregilo og Sod-
hexo með jákvæðari hætti; reyna
að gera eins gott úr þessu og hægt
er.                                              - ghs

Greinilegt er að æðstu stjórnend-
ur Impregilo á Íslandi telja að sér
og sínu fyrirtæki vegið í umræð-
unni síðustu mánuði og misseri,
ekki síst af hálfu verkalýðshreyf-
ingarinnar. Þeir mæta fjórir á
fund með blaðamanni og ljós-
myndara Fréttablaðsins á Kára-
hnjúkum til að ræða deiluna við
verkalýðshreyfinguna og þörfina
á erlendu vinnuafli.

Þeir telja forystu verkalýðs-
hreyfingarinnar hafa verið með
óþarfa upphlaup og rangindi í
yfirlýsingum sínum en taka samt
fram að þeir hafi átt gott samstarf
við Odd Friðriksson yfirtrúnaðar-
mann. Þeir benda á að margt hafi
breyst og þetta sé allt að þokast í
rétta átt, aðbúnaður verkamann-
anna hafi batnað og enn sé unnið í
því máli. Þeir hafi lagt sig fram og
skilji því ekki hvers vegna átök
eigi sér stað. 

Fyrirtækið hafi undirritað
rammasamkomulag við ítölsku
verkalýðsfélögin og Alþjóða
byggingasambandið í haust.
Heimsókn fulltrúa verkalýðs-
hreyfingarinnar hingað til lands
þessa dagana sé liður í þessu sam-
komulagi og þyki sýna vilja
Impregilo til að eiga gott samstarf
við verkalýðsfélögin. Þá hafi
náðst samkomulag við Íslending-
ana fyrir rúmu ári og við það sé

staðið í hvívetna. Þeir kalla því
eftir nákvæmum útlistunum frá
verkalýðshreyfingunni um það
með hvaða hætti fyrirtækið hafi
ekki staðið við lög, reglur og gefin
loforð.

Ef ég bara vissi...
Athygli vakti að Impregilo neitaði
að ræða við félagsmálanefnd Al-
þingis að viðstöddum fulltrúum
verkalýðshreyfingarinnar og
segja stjórnendurnir ástæðuna
meðal annars þá að virðing Al-
þingis skipti meira máli en að
tveir aðilar deili á nefndafundi. 

„Þegar við hittum félagsmála-
nefnd í þinginu kom það okkur á
óvart að fá nánast stöðu glæpa-
manna fyrir að hafa virt reglur og
lög og samkomulagið við verka-
lýðshreyfinguna sem er hluti af
okkar samningi. Það er mjög mik-
ilvægt fyrir okkur að fylgja því
samkomulagi sem gert var í upp-
hafi og það erum við að gera en
það virðist ekki vera nóg,“ segir
Gianni Porta, verkefnisstjóri
Impregilo.

„Ef ég vissi ástæðuna fyrir
þessum misskilningi íslensku
verkalýðshreyfingarinnar myndi
ég líka hafa lausnina,“ segir hann.

Þeir telja engan menningar-
mun að ráði fyrir hendi, hvað þá
að hann sé fyrirstaða eða áhrifa-

valdur í átökum alþjóðlega stór-
fyrirtækisins og innlendu verka-
lýðshreyfingarinnar. Aðeins þurfi
sveigjanleika og hann sé fyrir
hendi hjá Impregilo. Ekkert
hindri Impregilo í því að reyna að
skilja stöðu og málflutning Íslend-
inganna.

Erfiðleikarnir hafa verið leystir
Impregilo hefur sóst eftir því að
fá erlenda verkamenn til landsins,
fyrst Portúgala og nú Kínverja, og
það hefur staðið í verkalýðshreyf-
ingunni, sem telur skorta vilja til
að ráða Íslendinga og aðra Evr-
ópubúa og ekki nóg gert til að aug-
lýsa störfin innan Evrópska efna-
hagssvæðisins.

Porta bendir á að Kárahnjúkar
séu fjarri næstu borg og engir íbú-
ar hafi verið fyrir á svæðinu. 

Á örfáum mánuðum hafi fyrir-
tækið verið komið á gott skrið með
upphafsframkvæmdirnar um leið
og það var að koma upp fjórum
vinnubúðum. Annars staðar í
heiminum komi farandverkamenn
á staðinn, búi í vögnum sínum og
sjái sér sjálfir fyrir mat. Hér hafi
þurft samtímis að hefja fram-
kvæmdir og koma upp þjónustu og
húsnæði sem þyldi harðan vetur. 

„Við höfum starfað við erfiðari
veðurskilyrði, ekki jafn vindasöm
en mun kaldari skilyrði, svo að

meginatriði málsins er að erfið-
leikarnir hafa verið leystir,“ segir
hann.

Þola einangrun Kárahnjúka
Starfsmannaveltan er gríðarlega
mikil og Portúgalarnir þola ekki
kuldann á Íslandi. Þeir hafa því
stoppað stutt í starfi. 

Porta minnir á að lífsskilyrði á
Vesturlöndum séu mjög há og alls
staðar sé erfitt að fá fólk til starfa
þar sem skilyrði eru erfið. 

Vesturlandabúar hreinlega fáist
ekki til svona starfa en fólk frá öðr-
um heimshlutum sé tilbúið að
leggja það á sig. Þá vilji Impregilo
ráða starfsmenn sem fyrirtækið
hefur sjálft þjálfað, sérstaklega frá
Kína, því að fyrirtækið þekki þá
starfsmenn, viti að þeir hafi góða
þekkingu og standi sig vel auk þess
sem þeir þoli erfið veðurskilyrði og
einangrun Kárahnjúka.

Þegar stjórnendur Impregilo
eru spurðir um framgöngu ís-
lenskra stjórnvalda í málinu síð-
ustu vikur láta þeir ekki illa af
henni þó að á ýmsu hafi gengið og
misskilningur til dæmis verið á
milli stofnana hvað varðar atvinnu-
leyfi. Þeir telja sig þó alls ekki hafa
ráðherra eða stofnanir landsins í
vasanum, eins og hörðustu gagn-
rýnendur vilji ef til vill meina. 

ghs@frettabladid.is

FANNEY MAGNÚSDÓTTIR
Luciano Brunetti sér um fjármálin og
starfsmannamálin á Kárahnjúkum og

Fanney Magnúsdóttir er ritari hans. Hún
sinnir meðal annars þýðingum og al-

mennri skrifstofuvinnu. 
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Þær eru ekki margar konurnar á
Kárahnjúkum en þó nokkrar og
sinna ýmsum störfum, aðallega
skrifstofuvinnu. Fanney Magnúsdóttir
er ein þessara kjarnakvenna. Hún er
ritari Luciano Brunetti en hann er
einn af toppstjórnendum Impregilo
á Íslandi og sér um fjármál og
starfsmannamál. 
Fanney kom til starfa hjá Impregilo í
lok júní í fyrra en hún var leiðbein-
andi við grunnskólann í Brúarási.
Hún missti vinnuna þegar réttinda-
kennari var ráðinn til starfa. Hún
hafði áður starfað sem ritari og var
því kjörin til starfans. Hún sinnir
einkum skjalavörslu, símsvörun og
almennri skrifstofuvinnu. 
Stór hluti af starfinu er líka þýðingar
af ensku á íslensku og öfugt. Aðrir
starfsmenn eru síðan fengnir til að
grípa í þýðingar eftir því hvert móð-
urmál þeirra er og svo er leitað til
löggilts skjalaþýðanda þegar þörf
krefur. 
Fanney er búsett í Fellabæ en hefur
herbergi á Kárahnjúkum. Hún
stundar fjarnám við Kennaraháskól-
ann og eyðir því frítíma sínum yfir-
leitt í námið. Eftir að vinnudegi lýkur
klukkan sex sest hún við tölvuna
inni í herbergi til að læra. Um helgar
fer hún alltaf heim og stundum
skreppur hún heim á kvöldin eftir
að vinnudegi lýkur ef veður leyfir. 
Hún hefur því ekki sótt mikið félags-
lífið á staðnum en Impregilo rekur
klúbb í félagsmiðstöðinni og þar er
hægt að gera ýmislegt sér til afþrey-
ingar; horfa á fréttir eða vídeó og
tefla eða spila. Á laugardagskvöldum
er pitsa og þá er hægt að dansa eða
fara í karaókí. 
Fanneyju finnst gott að vinna á
Kárahnjúkum. „Fólkið er gott og það
er sérstakt og gaman að vera í
svona alþjóðlegu umhverfi,“ segir
hún.
Karlarnir á Kárahnjúkum eru nota-
legir við konurnar á staðnum, jafn-
vel þeir íslensku eru farnir að opna
dyr og sýna háttvísi og kurteisi í um-
gengni.                                  - ghs

SCOTT DAVID RIGLER
Framkvæmdastjóri Sodhexo Universal,
undirverktakans sem sér um matinn og
þrifin í vinnubúðunum á Kárahnjúkum.

Scott David Rigler hefur stýrt veitingaþjónustu og þrifum víða um heim:

800 grömm af kjöti eða fiski á mann

YFIRSTJÓRNIN

Fanney 
er ritari
Brunetti

ÆÐSTU STJÓRNENDUR IMPREGILO
Gianni Porta, verkefnisstjóri Impregilo á Íslandi, Filippo

Milazzo, mannauðsstjórnandi frá Milano, Luciano Brunetti,
skrifstofustjóri á Íslandi, Edgardo Fogli, fulltrúi verktakans,

og Ómar R. Valdimarsson, talsmaður Impregilo. 

Vilja nákvæmar útlistanir 
frá verkalýðshreyfingunni

FYRSTI HLUTI

IMPREGLIO
Á ÍSLANDI
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Fréttablaðið sat fund með yfirstjórnendum Impregilo á Kárahnjúkum og var þungt hljóð í mönnum.
Þeim finnst óþolandi að vera „nánast í stöðu glæpamanna“ fyrir það eitt að virða reglur og samkomulag.

Starfsmannaveltan er gríðarleg á svæðinu enda þola Portúgalarnir ekki kuldann á Íslandi. 





Eitt af afmælisbörnum dagsins,
Davíð Stefánsson, sem hefði
orðið 110 ára í dag, orti fyrir
margt löngu um hallarfrúna
ungu, sem horfði ein af svölun-
um yfir tjörnina við höllina þar
sem klipptir svanir syntu. Þrátt
fyrir ríkidæmi ljósa, gulls og
rósa var auðn í húsfreyjunnar
sál, enda var hugur hennar ekki
fanginn af hallarlífinu heldur
var hann hjá „honum“, sem
fyrstur hafði varir hennar kysst.
Eða eins og Davíð segir sjálfur:
„En forlög hennar voru að fylgja
öðrum gesti./Fjallasvanir hvítir
geta vængi sína misst.“ 

Kvæðið um hallarfrúna er
eflaust í hugum margra vegna
hátíðahalda í minningu skáldsins
frá Fagraskógi, en óneitanlega
fellur það vel að því pólitíska
hljómfalli sem nú er að berast af
vopnaviðskiptum vegna væntan-
legra formannskosninga í
Samfylkingunni. Ríkisútvarpið
tilkynnti raunar formlega um
það í yfirskrift frétta sinna í
fyrradag að formannsslagur
væri hafinn milli þeirra Ingi-
bjargar Sólrúnar Gísladóttur og
Össurar Skarphéðinssonar og
studdi þá tilkynningu ágætum
rökum. Ljóst er af umfjöllun
RÚV að uppstillingin í for-
mannsátökunum mun verða
davíðsk. Í Samfylkingarhöllinni
situr Ingibjörg Sólrún og er á
yfirborðinu í góðri stöðu, nýtur
virðingar í húshaldinu, situr
þingflokksfundi og stýrir fram-
tíðarnefnd og gegnir varafor-
mennsku. En þessi hallarfrú
flokksins er þó ekki sátt við
stöðu sína og dreymir um
tilfinningaþrungna ástarfundi
með hinum íslenska/reykvíska
kjósanda og þau glæsilegu póli-
tísku ævintýri sem hún átti með
honum í Reykjavíkurlistanum
og raunar líka sem frambjóðandi
í Reykjavíkurkjördæmi norður.
Fjallasvanir hvítir geta vængi
sína misst!

Af fréttum og umræðuþáttum
vikunnar að dæma er ljóst að
stuðningsmenn Ingibjargar Sól-
rúnar hyggjast slá þann tón, að
auðveldara sé að bjóða kjósend-
um Ingibjörgu sem forsætisráð-
herraefni heldur en Össur. Hún
njóti meira trausts en hann og
þetta megi meðal annars sjá í

því að Samfylkingin sé ekki eins
sterk og hún gæti verið miðað
við stjórnmálaástandið í landinu.
Stuðningsmenn Össurar segja
þetta hins vegar hinn mesta mis-
skilning og benda á að þvert á
móti standi Samfylkingin mjög
vel – kannanir beri ekki vott um
annað en ríkidæmi ljósa, gulls
og rósa. Spurningin snýst því í
raun um, hvort kjósendur og

almennir flokksmenn í Samfylk-
ingunni eru búnir að sætta sig
við öryggið og festuna sem felst
í núverandi hlutskipti hallarfrú-
arinnar eða hvort þeir vilja losa
hana úr prísund sinni og kanna
hvort pólitískir fjallasvana-
vængir hennar séu ekki enn
nothæfir.

Teningunum er þó í raun
kastað og ljóst að formannsslag-
urinn mun drottna yfir pólitískri
umræðu á komandi vori. Um
margt verður þetta hins vegar
óvenjulegur formannsslagur og
mjög ólíklegt annað en að hann
dragi pólitískan dilk á eftir sér.
Fyrir því eru margar ástæður en
hér skulu nefndar tvær. Sú fyrri
lýtur að því að hér er á ferðinni
innanflokksbarátta, sem tekur
til um 14.000 flokksmanna sem
munu kjósa í almennri kosningu.
Þetta er slíkur fjöldi að samræð-
ur munu óhjákvæmilega fara að
verulegu leyti fram í fjölmiðl-
um. Átökin verða á morgunverð-
arborðum allra landsmanna og í
sjónvörpum þeirra og útvörpum
á kvöldin. Forsmekkinn höfum
við þegar fengið – samkvæmt
Ríkisútvarpinu hófst formanns-
slagurinn formlega í Kastljósi
Sjónvarpsins í þessari viku! Hér
verður á ferðinni barátta af allt
öðru tagi en sýndarátökin milli
Tryggva Harðarsonar og Össur-
ar á sínum tíma.

Hin ástæðan fyrir því að mál-
ið verður erfitt fyrir flokkinn –
og kannski sú augljósasta – er að
baráttan snýst fyrst og fremst
um menn en ekki málefni. Það
þýðir að hún verður að verulegu
leyti háð á huglægum og tilfinn-
ingalegum nótum. Þetta er
dramatískt uppgjör milli ein-
staklinga, spurning um pólitískt
líf eða dauða. Þetta er sápu-
ópera, þar sem erfitt verður fyr-
ir flokksmenn að halda ró sinni
og meta málin kalt. Það er stutt í
Davíð Stefánsson – það er stutt í
dramatík hallarfrúarinnar. ■

N okkra athygli vakti á dögunum þegar einn nánasti trúnaðarmað-
ur Halldórs Ásgrímssonar forsætisráðherra, Pétur Gunnars-
son, skrifstofustjóri þingflokks framsóknarmanna, sagði í sjón-

varpsþættinum Silfri Egils á Stöð 2 að ekki hefði verið leitað eftir sam-
þykki íslenskra stjórnvalda fyrir því að nafn landsins yrði sett á hinn
fræga lista staðfastra þjóða er veittu innrás Bandaríkjamanna og Breta
í Írak í mars 2003 pólitískan stuðning. Listinn hefði verið tilbúningur
Karls Rove, ráðgjafa Bandaríkjaforseta.

Pétur Gunnarsson áréttaði þetta í grein sem hann ritaði í Tímann,
vefrit Framsóknarflokksins, fyrir viku. Vegna eðlis málsins verður að
ætla að sú grein hafi verið rituð í samráði við forsætisráðherra. Þar
segir orðrétt: „Það var Karl Rove sem bjó til hugtakið „Listi hinna stað-
föstu þjóða“. Það var engin pólitísk ákvörðun íslenskra stjórnvalda sem
lá að baki því að nafn Íslands var skráð á þann lista, það var almanna-
tengslaákvörðun, tekin í Hvíta húsinu, í því skyni að koma pólitískum
skilaboðum á framfæri á einfaldan hátt við bandarískan almenning. Á
því bera íslensk stjórnvöld ekki ábyrgð heldur starfsmenn Hvíta húss-
ins og forseti Bandaríkjanna“. 

Í Fréttablaðinu í dag kemur fram að þetta er ekki rétt. Á fundi utan-
ríkismálanefndar Alþingis 21. mars 2003, þremur dögum eftir að
ákvörðun um stuðning Íslands við innrásina var tekin, skýrði Halldór
Ásgrímsson, þá utanríkisráðherra, frá því aðspurður að Ísland hefði
lent á lista hinna staðföstu þjóða eftir samtöl á milli embættismanna í
forsætisráðuneytinu og utanríkisráðuneytinu. Vitneskja um og sam-
þykki fyrir því að Ísland yrði á lista sem birtur yrði heimsbyggðinni
innrásinni til framdráttar var samkvæmt þessu fyrir hendi hjá íslensk-
um stjórnvöldum áður en til innrásarinnar kom. Þau geta því ekki vikið
sér undan ábyrgð og reynt að koma henni yfir á starfsmenn Hvíta húss-
ins og forseta Bandaríkjanna.

Í ljósi ofangreinds vakna spurningar um það hvað vakað hafi fyrir
samstarfsmanni forsætisráðherra með ummælum sínum og skrifum.
Voru honum sjálfum ekki ljósar staðreyndir málsins? Fékk hann ekki
réttar upplýsingar hjá forsætisráðherra? Erfitt er að trúa því að
ætlunin hafi verið að hafa í frammi vísvitandi blekkingar.

Í ritstjórnargrein í Morgunblaðinu í gær segir að Framsóknarflokk-
urinn hafi komið sér upp svokölluðum „spin doktorum“, sem hér á landi
eru stundum kallaðir spunameistarar. Slíkir menn sjá um áróðurs- og
kynningarmál fyrir stjórnmálamenn og leitast við að sýna þá og flokka
þeirra í sem hagstæðustu ljósi. Morgunblaðið segir að spunameisturum
Framsóknarflokksins hafi mistekist gagnvart fjölmiðlum í Íraksmál-
inu. Þar er síst of fast að orði kveðið. Þýðingarmeira er þó að ríkis-
stjórninni hefur mistekist gagnvart þjóðinni í Íraksmálinu. Ráðherrar
og þingmenn stjórnarflokkanna og starfsmenn þeirra hafa orðið marg-
saga um málið allt. Það er óviðunandi í lýðræðisríki. Frétt Fréttablaðs-
ins í dag færir kröfunni um opinbera rannsókn málsins aukið vægi. ■
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Stjórnvöld vissu fyrir fram að Íslendingar 
yrðu á lista hinna staðföstu þjóða.

Mótsagnir í
málflutningi

FRÁ DEGI TIL DAGS

Vitneskja um og samþykki fyrir því að Ísland
yrði á lista sem birtur yrði heimsbyggðinni inn-

rásinni til framdráttar var ... fyrir hendi hjá íslenskum
stjórnvöldum áður en til innrásarinnar kom. Þau geta því
ekki vikið sér undan ábyrgð og reynt að koma henni yfir á
starfsmenn Hvíta hússins og forseta Bandaríkjanna.
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En þessi hallarfrú 
flokksins er þó ekki
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hinum íslenska/reykvíska
kjósanda og þau glæsilegu
pólitísku ævintýri sem hún
átti með honum í Reykja-
víkurlistanum og raunar
líka sem frambjóðandi í
Reykjavíkurkjördæmi
norður. Fjallasvanir hvítir
geta vængi sína misst!
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Hvað gera konur?
Nýr rektor Háskóla Íslands verður kjörinn í
almennum kosningum í skólanum eftir
tæpa tvo mánuði, hinn 15. mars. Fjórir
prófessorar hafa gefið kost á sér, þrír karl-
ar og ein kona; Ágúst Einarsson í
viðskiptadeild, Einar Stefánsson í lækna-
deild, Jón Torfi Jónasson í félagsvísinda-
deild og Kristín Ingólfsdóttir í lyfjafræði-
deild. Er kosningabaráttan þegar hafin
og er Ágúst Einarsson sagður athafna-
samastur í því efni. Kona hefur aldrei
gegnt embætti háskólarektors en
konur eru fjölmennar í skólan-
um: 62% nemenda eru kven-
kyns, 63% starfsmanna í
stjórnsýslu skólans, 13%
prófessora, 29% dósenta,
55% lektora og 44% að-

júnkta. Afstaða kvenna gæti því ráðið úr-
slitum. Hvort konur styðja kvenframbjóð-
andann þegar á hólminn er komið eða
ákveða að halda í karlahefðina á eftir að
koma í ljós.

„Með einhverjum hætti“
„Gengi krónunnar er um 7% hærra en

það var fyrir ári síðan. Á sama tíma
hefur verð á innfluttum vörum staðið
í stað,“ segir í Morgunkorni, frétta-
bréfi Íslandsbanka, í gær. Neytendur

sem muna viðbragðsflýti inn-
flytjenda, hálfgerða sólarhrings-
vakt, þegar krónan lækkaði

reglulega fyrr á árum, eru að
vonum hlessa. Af hverju

fáum við ekki að njóta
lægra innkaupsverðs strax?

Svar sérfræðinga Íslandsbanka er þetta:
„Talsverður tími kann að líða frá því að
gengisbreytingar eiga sér stað þar til þær
skila sér í verði til innlendra neytenda.
Ráða þar þættir á borð við veltuhraða
birgða, notkun á gengisvörnum, sam-
keppni í viðkomandi grein og þá hversu
mikið fyrirtækin sveifluleiðrétta til
skemmri tíma með því að breyta fram-
legð sinni fremur en verði vörunnar til
neytenda. Á endanum skilar gengisbreyt-
ingin sér hins vegar með einhverjum
hætti en það getur tekið langan tíma eða
allt að einu og hálfu ári. Ljóst er að hækk-
un krónunnar undanfarið á að stærstum
hluta eftir að koma fram í lækkuðu vöru-
verði til neytenda. Líklegt að þau áhrif
muni sjást á næstu mánuðum og að það
muni draga niður verðbólguna“. 

gm@frettabladid.is
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Í Fréttablaðinu á laugardaginn
fékk Hjörleifur Guttormsson um-
fjöllun í pistlinum „Maður vik-
unnar“ enda á hann heiður skilinn
fyrir sína glæsilegu framgöngu
gegn Kárahnjúkavirkjun. Hann
hefur aukið okkur sem berjumst
gegn þessari virkjun bjartsýni og
kjark til að halda baráttu okkar
áfram. Þökk sé honum og Atla
Gíslasyni lögmanni.

Það stakk hins vegar í augun að
Fréttablaðið skyldi í þessari sömu
umfjöllun halda því fram að „Aust-
firðingar upp til hópa séu hlynntir
byggingu Kárahnjúkavirkjunar“.
Ég vil biðja Fréttablaðið að leiðrétta
þennan leiða og særandi misskiln-
ing. Við erum alls ekki öll ginnkeypt
fyrir þessum stóriðjudraumi stjórn-
valda. Við erum mörg hér bæði á
Austurlandi og Austfjörðum – sem
erum kölluð Austfirðingar – mjög
mikið á móti þessari virkjun og höf-
um reynt af veikum mætti að láta
mótmæli okkar heyrast sem og að
reyna að gera fólki grein fyrir af
hvaða stærðargráðu þessi fram-
kvæmd er með fylgjandi spjöllum
og neikvæðum áhrifum af sömu
stærðargráðu. Við erum mjög
áhyggjufull bæði hvað varðar hin
stórkostlegu náttúruspjöll og rösk-
un á lífríki og dýralífi sem af bygg-
ingu stíflunnar með hinu væntan-
lega Hálslóni hljótast sem og þeim
áhrifum sem hið væntanlega Háls-

lón og flutningur Jöklu í Lagarfljót
mun valda hér á Héraði með ófyrir-
sjáanlegum og óviðráðanlegum leir-
foksvandamálum sem mjög munu
skyggja á lífsgæði okkar hér. Að
ekki sé minnst á hin slæmu samfé-
lagslegu áhrif sem svona stórfram-
kvæmd veldur, með ruðningsáhrif-
um sem þegar eru byrjuð að segja
til sín og því ójafnvægi sem þetta
skapar á svo mörgum sviðum. Fjár-
hagshliðin veldur ekki síður áhyggj-
um, hvernig geta ráðamenn þessar-
ar þjóðar leyft sér að setja auð-
lindir okkar á útsölu til erlends auð-
fyrirtækis að þjóðinni forspurðri,
og á svo ef til vill að kenna Austfirð-
ingum um ef illa fer? Það óttast ég
að muni einmitt verða reynt og
fengum við forsmekkinn af því 
í Kastljósþætti í sumar þar sem
fyrrverandi heilbrigðisráðherra,
Ingibjörg Pálmadóttir, sagði í þessu
sambandi, „Austfirðingar sóttu
þetta mjög fast“. Mun þetta líkast til
vera byrjunin á því, þegar ráða-

menn þjóðarinnar og þeir sem bera
raunverulega ábyrgð á Kárahnjúka-
vitleysunni vegna þeirrar pólitísku
ákvörðunar sinnar að taka þetta af-
drifaríka skref, reyna að koma sér
undan þeirri ábyrgð.

Orðið „Austfirðingur“ er að
verða tákn fyrir þann sem vill al-
virkja Ísland. „Austfirðingur“ er sá
sem í framtíðinni mun verða kennt
um Kárahnjúkavandann. „Austfirð-
ingar heimtuðu álver“, „Kára-
hnjúkaklúðrið er Austfirðingum að
kenna“, „Austfirðingar drógu land
sitt og þjóð í svaðið...“, eða „sjaldan
hafa neinir sýnt þjóð sinni jafn-
mikinn hroka og Austfirðingar“.

Í okkar daglega lífi erum við
stöðugt minnt á þennan fjanda sem á
sér stað á fjöllum og fjörðum og allt
í kringum okkur; og því er það of
langt gengið að fjölmiðlar finni sig
knúna til að strá salti í sár okkar
með því að alhæfa sínkt og heilagt
um að „Austfirðingar“ séu svo glað-
ir og reifir því nú séu þeir loksins að

fá sitt langþráða álver og að hér ríki
bara eintóm gleði... Ég fullvissa 
ykkur um að þetta er alrangt. Það
ríkir myrkur í huga margs góðs
Austfirðings, það er búið að koll-
varpa og umsnúa samfélögum hér
og umhverfi, framtíðin er hulin mik-
illi óvissu, hvað verður um okkur
hér fyrir austan vegna þessa gríðar-
lega inngrips? Víst er að margur
Austfirðingurinn hefur látið
glepjast af loforðum misvitra og
valdasjúkra ráðamanna, en ábyrgð-
in verður fyrst og síðast þessara
hinna sömu ráðamanna. Undan
þeirri ábyrgð er ekki nokkur leið
fyrir þá að skjóta sér. Minni þeirra
mun verða neyðarlegt en gjöldin
sem þeir koma sinni þjóð í er ekki
hægt að afsaka. Ég vil ekki þurfa að
skammast mín fyrir að vera Aust-
firðingur. En það veit guð að 
ég skammast mín sem Íslendingur – 
alveg hroðalega – fyrir okkar ráða-
menn sem hafa komið okkur í þetta
allsherjar Kárahnjúkaklúður. ■
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„Hjörleifur“ í mörgum Austfirðingnum

Árétting vegna blaðaskrifa: Aðgát skal höfð

„Höggvið þótti mér í sama
knérunn“ eru upphafsorð 
Borghildar Ragnarsdóttur, hjúkr-
unarforstjóra Víðiness, í bréfi til
blaðsins, sem birtist í Fréttablað-
inu 18. janúar 2005. Tilefni þess-
ara orða er það sem Borghildur
kallar „viðtal“ sem birst hafi við
Eirík Kjartansson, sjúkraliða, í

DV 13. jan. sl. Segir Borghildur
að það sé sárt til þess að vita 
þegar starfsmaður bregðist
starfsskyldum eins og raun beri
vitni. Segist minna fyrrverandi
starfsmann á þagnarskyldu sem
hann hafi gagnvart sjúklingum.
Tekur fram að aðgát skuli höfð í
nærveru sálar og fyrrverandi
starfsmaður eigi ekki að reyna að
bjarga eigin skinni á kostnað þess
sem ekki geti borið hönd fyrir
höfuð sér.

Eiríkur hefur verið borinn al-
varlegum sökum sem hann þver-
tekur fyrir að séu sannar. Hann
hefur gefið allt aðra mynd af at-
vikum en þá sem Borghildur virð-
ist telja sig þekkja. Hefur lýst sig
saklausan af því sem á hann er

borið. Þótt Eiríkur eigi sama rétt
og aðrir menn, að teljast saklaus
þar til sekt hans telst sönnuð, þá
hefur hann mátt þola myndbirt-

ingar á forsíðu DV og tillitslausar
fullyrðingar um brot sem hann
neitar að hafa framið. Þá hefur

Borghildur rekið hann úr starfi í
Víðinesi án þess að hlusta á hans
hlið á málinu.

Nú áfellist Borghildur sakaðan
mann fyrir trúnaðarbrot gagn-
vart látinni konu. Það má Borg-
hildur vita að Eiríkur hefur ekki
veitt DV eða neinum öðrum fjöl-
miðli viðtal um þetta dapurlega
mál. Sorg Eiríks og fjölskyldu
hans er næg þótt hann ýti ekki
undir opinbera umfjöllun um
málið með því að veita viðtal.
Þegar aðalmeðferð í máli Eiríks
fór fram fyrir Héraðsdómi
Reykjavíkur 12. janúar sl. voru
ljósmyndari og blaðamaður frá
DV á staðnum. Undirritaður, verj-
andi Eiríks, bað ljósmyndara DV
að hlífa skjólstæðingi mínum við

myndatöku og opinberri umfjöll-
un um þetta viðkvæma mál. Við
því varð hann ekki. Réttarhaldið
var opið eins og tíðkast í réttar-
ríkjum. Blaðamaðurinn sat í rétt-
arsalnum meðan skýrslur voru
teknar af Eiríki. Hann hlustaði á
svör Eiríks við spurningum sak-
sóknara og dómara. Úr þeim
svörum hefur blaðamaðurinn
unnið „viðtalið“ án nokkurs at-
beina Eiríks. Borghildur má vita
að Eiríkur talaði ekki við DV og
braut ekki þagnarskyldu með því
að svara spurningum ákæruvalds
og dómara sem ákærður maður
fyrir dómi.

Við skulum reyna að hafa að-
gát í nærveru sálar og höggva
ekki oft í sama knérunn. ■

GRÉTA ÓSK SIGURÐARDÓTTIR
VAÐI, SKRIÐDAL 
SKRIFAR UM KÁRAHNJÚKAVIRKJUN 

AF NETINU

Borghildur má vita 
að Eiríkur talaði

ekki við DV og braut ekki
þagnarskyldu með því að
svara spurningum ákæru-
valds og dómara sem
ákærður maður fyrir dómi.
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Framkvæmdaglaðir Íslendingar

Tíðarandinn í innanhússhönnun

Matur og heilsa

Kemíska kryddið MSG
leynist ótrúlega víða

í Spaksmannsspjörum
Hafa klætt Drew Barrymore, Teri Hatcher og Umu Thurman

Vala
og Björg 

Fylgir 
Fréttablaðinu

á fimmtudögum

Tíska, 
stjórnmál 
og allt þar 
á milli...

Það veit guð að ég
skammast mín sem

Íslendingur – alveg hroða-
lega – fyrir okkar ráða-
menn sem hafa komið okk-
ur í þetta allsherjar Kára-
hnjúkaklúður.
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Hvítasunnumenn í
Sjálfstæðisflokkinn
Nú er hins vegar spurning hvort hvíta-
sunnumönnum sé enn vært í Framsókn
í þeirri fordæmingarhrinu sem kemur frá
einum helsta forvígismanni flokksins og
vil ég þá hvetja þá til að hugsa sér til
hreyfings. Sjálfstæðisflokkurinn hefur
löngum verið breiður flokkur sem rúmar
trúað fólk jafnt sem aðra. Reyndar ættu
hvítasunnumenn að geta fellt sig jafnvel
betur við Sjálfstæðisflokkinn en Fram-
sókn, enda er þar kristið siðferði og krist-
in gildi í hávegum eins og fram kemur í
stefnuskrá flokksins. Allavega væri minni
hætta á að fram komi samsæriskenn-
ingar um að á ferðinni sé vel skipulagð-
ur hópur fólks úr einu tilteknu trúfélagi
að reyna að taka yfir flokkinn eins og
ýjað hefur verið að í fjölmiðlum, nú síð-
ast í grein eftir Birgi Hermannsson í DV í
dag. Reyndar efast ég um að hvíta-
sunnumenn séu almennt framsóknar-
menn upp til hópa, enda hefur Fram-
sókn ekki verið sérlega hliðhollt hags-
munum frjálsra trúfélaga í gegnum tíð-
ina þó það sé önnur saga. Vona ég að
flokkssystkini mín í Sjálfstæðisflokknum
séu sammála mér í því að bjóða fólk úr
Hvítasunnukirkjunni, sem og öðrum trú-
félögum til starfa í flokknum, enda væri
honum akkur í góðu fólki, með svipuð
lífsgildi og flokkurinn stendur fyrir, 
hvaðan svo sem það kemur. Það er alla-
vega von mín og trú að innan flokksins
og almennt í þjóðfélaginu, séu ekki
sömu fordómarnir og lýstu sér í orðum
Alfreðs Þorsteinssonar og fleiri í fjölmiðl-
um síðustu daga og fólk almennt fari að
hugsa sig um áður en það dæmir menn
á grundvelli trúar.
Höskuldur Marselíusarson á frelsi.is

EuroXperience
– ný leið á nýja markaði

AIESEC á Íslandi er að fara af stað
með nýtt verkefni sem heitir
EuroXperience. EuroXperience-
verkefnið er sameiginlegt átak
AIESEC-landanna í Vestur-Evrópu,
sem miðar að því að aðstoða fyrir-
tæki til þess að upplifa og læra um
viðskiptamenningu Austur-Evr-
ópu. Í kjölfar stækkunar Evrópu-
sambandsins á fyrri hluta árs 2004
hafa opnast nýir og spennandi
markaðir í Austur- Evrópu sem 
íslensk fyrirtæki í vexti hafa í sí-
auknum mæli nýtt sér. AIESEC
getur hjálpað fyrirtækjum að auka
þekkingu sína á erlendum mörkuð-
um með því að bjóða þeim fram-
úrskarandi ungt fólk erlendis 
frá. EuroXperience-verkefnið 
nýtir sér starfaskiptakerfið sem
AIESEC hefur byggt upp í áratugi
en einbeitir sér að því að auka
tengsl viðskiptalífs Austur- og
Vestur-Evrópu, sérstaklega í ljósi
stækkunar Evrópusambandsins. 

Alþjóðlegt starfaskiptakerfi
AIESEC gefur fyrirtækjum einnig
kost á kostnaðarhagkvæmum,
skammtíma starfskröftum til að
sjá um sérstök verkefni og/eða
koma til móts við sveiflur í 

þörfum fyrir starfsfólk. Í verkefn-
inu taka þátt 14 Vestur-Evrópu
lönd auk 20 Austur-Evrópu landa.
Meðal þeirra Austur-Evrópu landa
sem taka þátt í verkefninu eru: 
Albanía, Búlgaría, Eistland, Lett-
land, Litháen, Króatía, Pólland,
Rúmenía, Rússland, Slóvenía,
Tékkland, Tyrkland og Ungverja-
land.

Markmið EuroXperience-verk-
efnisins er að auka skilning og
þekkingu fyrirtækja á hæfileikum,
mörkuðum og viðskiptalífi land-
anna sem að verkefninu standa.
Ávinningur fyrirtækja sem taka
þátt í verkefninu felst meðal ann-
ars í að nýta hæfileika og þekkingu
starfsnema sem koma frá þessum
löndum. Verkefnið er tilvalið til
þess að kanna möguleika á útrás á
markaði Austur-Evrópu, koma til
móts við sveiflur í starfsmanna-
málum, þróa viðskiptasambönd er-
lendis, þjálfa starfsmenn fyrir-
tækisins í að vinna með fólki er-
lendis frá eða koma sérstökum
verkefnum í framkvæmd. Öðlast
má betri innsýn sem hægt er að
nýta til að sníða þjónustu fyrir-
tækis þíns að persónulegum þörf-
um hvers lands fyrir sig. Erlendur
starfskraftur veitir ómetanlega
aðstoð við myndun tengslanets í
viðkomandi landi auk þess sem
fyrirtæki og almenningur í þess-
um löndum mun frétta af þátttöku
íslenskra fyrirtækja í verkefninu.
Þannig getur fyrirtæki byggt upp
orðspor í löndum Austur-Evrópu
sem getur hjálpað mikið þegar 
farið er að sækja inn á hina nýju
markaði. Verkefnið hefst á Íslandi
í upphafi árs 2005. Starfsnemarnir
koma til landsins á mismunandi
tímum en nákvæm dagsetning er
valin í samráði við fyrirtækin. Til
þess að fá meiri upplýsingar um
verkefnið hafið samband við 
AIESEC í síma 552-9932, með
tölvupósti á aiesec@hi.is eða á
heimasíðunni aiesec.is 

Höfundur er Starfaskipta- og
almannatengslastjóri í AIESEC.

SANDRA BRUNEIKAITÉ 

UMRÆÐAN
MENNTUN OG 
VIÐSKIPTI

EuroXperience-
verkefnið er sam-

eiginlegt átak AIESEC-
landanna í Vestur-Evrópu,
sem miðar að því að aðstoða
fyrirtæki til þess að upplifa
og læra um viðskiptamenn-
ingu Austur-Evrópu.

,,

SENDIÐ OKKUR LÍNU
Við hvetjum lesendur til að senda okk-
ur línu og leggja orð í belg um málefni
líðandi stundar. Greinar og bréf skulu
vera stutt og gagnorð. Eingöngu er tek-
ið á móti efni sem sent er frá Skoðana-
síðunni á visir.is. Þar eru nánari leið-
beiningar. Ritstjórn ákveður hvort efni
birtist í Fréttablaðinu eða Vísi eða í
báðum miðlunum að hluta eða í heild.
Áskilinn er réttur til leiðréttinga og til
að stytta efni.



Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 5 

Flokkar & fjöldi

Bílar & farartæki 99 stk.

Keypt & selt 35 stk.

Þjónusta 38 stk.

Heilsa 8 stk.

Skólar & námskeið 2 stk.

Heimilið 13 stk.

Tómstundir & ferðir 6 stk.

Húsnæði 28 stk.

Atvinna 20 stk.

Tilkynningar 4 stk.

Kringlunni föstudag kl.15-18
Smáralind laugardag kl. 14-17

Sólveig Eiríksdóttir
verður með
kynningu í
Hagkaupum:

Heilsublað
Hagkaupa

fylgir fréttablaðinu í dag

Matreiðsluskóli Hagkaupa
Sölvi Fannar Viðarsson verður með
námskeið í Matreiðsluskólanum.
Yfirskrift námskeiðsins er BREYTTUR
LÍFSSTÍLL. Sjá nánar í heilsublaðinu.

Góðan dag!
Í dag er föstudagurinn 21. jan., 

21. dagur ársins 2005.

Reykjavík 10.39 13.39 16.40
Akureyri 10.41 13.24 16.07

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Óskar Guðjónsson saxófónleikari, heldur
mest upp á flysjarann sinn af öllu sínu
heimilisdóti. „Ég keypti þennan flysjara í
Ameríku í skemmtilegri búsáhaldabúða-
keðju sem heitir Williams and Samona.
Hann er óvenjulegur að því leyti að hann er
eins og „u“ í laginu svo maður ber sig öðru-
vísi að við flysjunina og mér finnst hann
virka betur en aðrir flysjarar. Flysjarinn er
af tegundinni Kuhn og hann er í uppáhaldi,
einfaldlega af því að mér finnst svo gaman
að elda. Ég flysja helst sætar kartöflur, gul-
rætur, ávexti og meira að segja lárperuna
mína. Ég á tíu mánaða strák sem borðar
ekki fasta fæðu en þeim mun meira af
mauki og þá er nauðsynlegt að eiga góðan
flysjara. Ég hef farið fram á það við eigend-
ur búsáhaldaverslunar hér í bæ að fara að

flytja svona inn því þessi hefur mikið verið
notaður og ég er hræddur um að ég fái ekki
annan í hans stað ef hann fer að gefa sig.“
Óskar er einn þekktasti og vinsælasti saxó-
fónleikari landsins og alltaf með eitthvað í
pípunum. Þó segir hann yfirleitt frekar 
rólegt hjá tónlistarmönnum í janúar. „Í 
janúar eru tónlistarmenn að jafna sig eftir
erilinn í desember og skipuleggja árið
framundan. Árið er ekkert mikið skipulagt
hjá mér enn sem komið er en það verður 
örugglega gaman. Konan mín, Guðbjörg, er
nýbúin að opna förðunarskóla sem heitir
EMM og við höfum verið upptekin af ýmsu
þar að lútandi undanfarið. Hún varð þrítug
um daginn og ég eldaði nautalundir og
flysjaði ýmislegt meðlæti handa henni í til-
efni dagsins.“ brynhildur@frettabladid.is

„U“ lagaðan flysjara
í hvert eldhús

tilbod@frettabladid.is

Veruleg verðlækkun er á
ýmsum vörum í verslun
Odda að Höfðabakka 3 í
Reykjavík þessa dag-
ana og nemur lækk-
unin allt að helmingi.
Skrifborðsstólar af
góðum gerðum
eru til dæmis á
45% og 50% af-
slætti. Plöstunarvél
sem hentar vel þeim
sem taka mikið af
digitalmyndum
og hafa gam-
an af að búa
til möppur
með myndunum, bæði til
gjafa og fyrir sjálfa sig, fást nú á
14.900 en voru áður á 21.899.
Þá er ótalin fartölva af gerðinni
HP Compax sem nú er á til-
boðsverðinu 119.900 en kost-
aði áður 159.900. Henni fylgir
fartölvustandur að verðmæti
4.990 í kaupbæti.

Fallegur kvenfatnaður fyrir
konur á öllum aldri er á útsölu
í versluninni Næs. Um er að
ræða huggulegan hversdags-
fatnað og einnig samkvæmis-
klæðnað af ýmsum gerðum og
allt er á niðursettu verði. Versl-
unin Næs er á tveimur stöðum
á höfuðborgarsvæðinu,
Hverafold 1-3 og Foldatorgi í
Grafarvogi. Útsalan stendur út
næstu viku.

Þrjátíu prósenta afsláttur er
á Miele-heimilistækjum í

versluninni Eirvík á Suður-
landsbraut 20, í Ljósgjaf-
anum, Glerárgötu 34 á
Akureyri og Geisla á Flöt-
um 29 í Vestmannaeyj-

um. Um er að ræða
þvottavélar, þurrkara og
ryksugur. Miele-vörur eru

þekktar að gæðum og nú
er því lag.

Tuttugu og fimm pró-
senta afsláttur er gefinn
af vinnu við smurningu
á bíl í nýrri smurstöð

Bílkó á Smiðjuvegi 34 í Kópa-
vogi næstu vikurnar. Smurstöð-
in er við rauða götu. 

2 fyrir 1 tilboð er
nú í gildi á
augnskuggum,
naglastyrkingu og
varalitum í Apótekar-
anum, Akureyri,
Hagkaup Skeifunni,
Smáralind og Lyfi og
heilsu í Aust-
urstræti,
Kringlunni
og Melhaga.
Tilboðið er á
völdum lín-
um með
franska vöru-
merkinu
L’oréal. Óskar flysjar fyrir fjölskyldu sína. 

Smáauglýsingar
á 995 kr. 
visir.is

LIGGUR Í LOFTINU
í tilboðum

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

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is

KRÍLIN

Má ég óska þér
gleðilegs árs

eða er einhver
annar kannski
löngu búinn 

að því? 

Nýtískulegur þorramatur 
BLS. 4

][
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Óskar Guðjónsson eldar sér til ánægju og heldur upp á flysjarann sinn.
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AF MÖRGUM FRÁBÆRUM TILBOÐUM FYRIR ÞESSA HELGI SLÆR
LAUKURINN Í NETTÓ ÖLL MET ÞAR SEM KÍLÓIÐ AF HONUM LÆKKAR
ÚR 56 KRÓNUM Í NÍU EÐA UM HEIL 85%.[ ]

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466

Jólasendingin af Pilgrim
skartgripum komin.

Einnig mikið úrval af nælum og
öðrum semelíu skartgripum.

Sendum í póstkröfu.

ÚTSALA Í SKARTHÚSINU
20-50% afsláttur af töskum

30% afsláttur af Elsie Ryan kjólum og toppum.

Mikið úrval af sjölum, treflum, alpahúfum 
og flísfóðruðum vettlingum

Sendum 
í póstkröfu

JANÚARÚTSALAN ER AÐ HEFJAST

27.900

Þjóðlagagítar
frá kr. 14.900

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466

Jólasendingin af Pilgrim
skartgripum komin.

Einnig mikið úrval af nælum og
öðrum semelíu skartgripum.

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

KÍNASKÓR
Mikið úrval af kínaskóm 

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

85%

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
KEA úrb.hangiframpartur soðinn 1.708 2.135 1.708 20
KEA Úrb. hangilæri soðið 2.314 2.892 2.314 20
Sviðasulta 1.279 1.599 1.279 20
Ora Lúxus kryddsíld 220 g 179 234 805 25
Ora sælkerasíld 270 g 259 315 958 20
Forsoðnar kartöflur 1 kg 329 398 329 20
Þykkvabæjar kartöflumús 600 g 319 387 510 20
Egils pilsner 0.5 l 49 89 98 45

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Lambasvið, frosin 399 498 399 20
Grísakótilettur, léttreyktar 798 1.398 798 45
Nautahamborgarar 10x80 g frosnir 499 899 50 45
Crispy-kruður 100 g 69 89 690 25
Kelloggs Special K 750gr.+ snyrtitaska 489 Nýtt 652
Appelsínur 99 149 99 35
AB-mjólk án bragðefna 0.5 l 79 91 158 15
AB-mjólk bragðbætt 0.5 l 4 teg. 125 139 250 10
Skyr.is drykkur 330 ml. 4 teg. 109 122 330 10

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Ferskar kjúklingabringur úrb. 1.314 1.752 1.314 25
Saltað folaldakjöt 299 499 299 40
Sveitabjúgu frá Kjarnafæði 299 299 299 0
Bónus hveiti 2 kg 49 69 25 30
Bónus pitsur 450 g 199 279 442 30
Bónus lýsi 500 ml 359 399 718 10
Hrásalat frá Kjarnafæði 350 g 99 139 283 30
Frosin ýsuflök m/roði 299 399 299 25
Bónus blettahreinsir 800 g 259 499 324 50
Head & sholder-sjampó mentol 300 ml 299 399 996 25
Gillette mach 3, rakblöð 4 stk. 499 679 125 25

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Holta úrb.kjúklingalæri 974 1.499 974 35
Holta kjúklingalundir 1.676 2.095 1676 20
Kjötb.naut ribeye 1.998 2.849 1.998 30
Kjötb.nautalundir 2.984 3.979 2.984 25
Íslandsnaut 4 hamborgarar m/brauði 447 559 111 20
Óðals reyktar svínakótilettur 899 1.499 899 40
Egils pilsner 0,5 l dós 69 88 138 20

Súrmatur í fötu 1.2 kg 1.411 1.764 1.411 20
Bautabúrið saltkjöt 299 398 299 24
HP flatkökur 180 g 89 109 494 20
Goða svið í poka 299 499 299 40
Maxwell house-kaffi, 500 g 299 369 598 20
Cheerios 567 g 299 349 527 15
Wagner-pitsur, nokkrar gerðir 349 549 349 35
Rófur 139 189 139 25
Rósavöndur 749 nýtt 749

Tilboðin gilda til
23. janúar

Tilboðin gilda til
22. janúar

Tilboðin gilda til
25. janúar

Tilboðin gilda til
26. janúar

Tilboðin gilda til
23. janúar

Bæjarlind

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Móa heill kjúklingur ferskur 389 598 389 35
Móa læri m/legg 390 599 390 35
Premium-franskar karföflur 1 kg 299 448 299 35
Bezt-helgarsteik 899 1.298 899 30
Cheerios 902 g 495 579 550 15
Ariel 27 skammta þvottaefni 3 kg 798 998 266 20
Always duo-dömubindi 489 598 489 20
Gulrófur 99 195 99 50
Egils kristall 2 l 148 189 74 21

Tilboðin gilda til
22. janúar

Vörutegund: Tilboðsverð Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð lækkun í %
Matf.kjúklingur ferskur 359 598 359 40
Nesquik í poka 600 g 299 399 498 25
Harðfiskur ýsa 65 g 199 289 3.266 30
Egils pilsner 500 ml 49 69 98 30
Kartöflur í lausu 49 99 49 50
Gulrófur 99 148 99 35
Gulrætur íslenskar 199 259 199 25
Laukur 9 56 9 85
Vanish Oxi Action 1 kg (Blettahreinsir) 699 919 699 25

Tilboðin gilda til
23. janúar

Tveir fyrir einn
Herrafataverslun Birgis er
með útsölu í Fákafeninu.

Vefnaðarvara
á spottprís
Sérstök tilboðsdeild er í Gardínu-
búðinni að Þarabakka 3 og Skipa-
götu 18.

Handklæði og sængurfatnaður seljast
með 40% afslætti á útsölu Gardínu-
búðarinnar sem er til húsa í Mjódd-
inni í Reykjavík og Skipagötu 18 á
Akureyri. Vörumerkið er Fermani,
sem reynst hefur sérlega vel. Sem
dæmi um verð á rúmfatnaðinum eru
settin frá 1.000 krónum upp í 1.795.
Sérstök tilboðsdeild er í Gardínubúð-
inni þar sem vefnaðarvara er seld á
hreint hlægilegu verði eins og 100
krónur, 300 krónur og 500 krónur
metrinn. Öll nýrri gluggatjaldaefni eru
á 20% afslætti í versluninni. ■

„Þetta er mest í því formi að menn fá
tvo fyrir einn,“ segir afgreiðslumaður
í Herrafataverslun Birgis í Fákafeni
11, inntur eftir tilboðum á útsölunni.
„Ef menn kaupa ein jakkaföt þá fá
menn önnur frí og slíkt hið sama 
gildir um skyrtur og stakar buxur, svo
dæmi séu tekin,“ útskýrir hann.
Herrafataverslun Birgis er þekkt fyr-
ir að selja þýskar gæðavörur með
merkinu Bäumler og þar er sumsé
hægt að gera reyfarakaup um þessar
mundir. ■

Húsgagnaverslunin Nýform
hefur hafið sína útsölu á nýju
ári. Í Nýform er hægt að fá öll
húsgögn til heimilisins og er
afsláttur ekki af verri endan-
um, 10-50% af húsgögnum í
versluninni hvort sem það eru
sófar, sófaborð eða hillur, en
úrvalið í versluninni er mjög
gott. Verslunin er á Reykja-
víkurvegi 66 í Hafnarfirði. ■

Húsgagnaútsala
Nýform býður upp á góðan afslátt.
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Trúarmyndir,
töskur og skart
Verslunin Gjafa gallerý er með
útsölu á ýmsum handunnum vörum.

Spænskar gjafavörur svo sem kerta-
stjakar, speglar, trúarmyndir og kross-
ar eru meðal þess sem fæst á útsölu
í Gjafa gallerýi á Frakkastíg 12.
Ruggustólar úr tré og járni og
spænskt eldfast matarstell má líka
nefna, svo og töskur og skart. Mikið
af þessum vörum er handunnið og
sumt antik, svo sem trúarmyndirnar.
Matarstellið og antíkvaran eru með
20% afslætti en annað 40-50%. 

Aukaafsláttur upp á 15% er veittur af út-
söluverði á öllum vörum hjá Hrafnhildi að
Engjateigi í Reykjavík. Hjá Hrafnhildi fæst
alls kyns kvenfatnaður; úlpur, kápur,
dragtir og gott úrval af peysum. Enn 
fremur samkvæmisfatnaður, sem kemur
sér heldur betur vel nú þegar þorrablót
og árshátíðir eru að hefjast af fullum
krafti. Útsalan stendur fram í byrjun 
febrúar svo segja má að síðari hálfleikur
sé að byrja. 

Aukaafsláttur
hjá Hrafnhildi
Síðari hálfleikur útsölunnar að byrja.

Tvö sérstök tilboð
Í versluninni Hestar og menn á 
Lynghálsi í Reykjavík standa nú 
yfir hnakkadagar.

Allir sem kaupa nýjan Hrímnishnakk í
versluninni Hestar og menn fá með 
honum flugmiða sem gildir fyrir einn fram
og til baka á einhvern af áfangastöðum
áætlunarflugs Icelandair í Evrópu. Hrímnir
er hnakkur í hæsta gæðaflokki enda not-
aður af stórum hópi bæði atvinnumanna
og almennings í útreiðum og keppni.
Einnig er svokallað „uppítökutilboð“ í
gangi. Það virkar þannig að verslunin tekur
alla hnakka sem greiðslu upp í nýja
hnakka frá Top Reiter sem framleiðir
nokkrar gerðir af gæðahnökkum. Uppí-
tökuverðið er háð mati starfsmanna en
verður þó aldrei lægra en 5.000 krónur. 

Breskar
heimilisvörur
Pipar og salt er með útsölu á
Klapparstíg.

Allt að helmingsafsláttur er á völdum
vörum í versluninni Pipar og salt á
Klapparstíg 44. Um er að ræða heimilis-
vörur frá Bretlandi og eru til dæmis 4-6
diskamottur sem áður kostuðu 2.900 nú
á 1.500 og glasabakkar í stíl sem voru á
995 settið en nú á 300. Pressukönnur
fyrir 8 bolla með 24 karata gyllingu er
voru á 6.500 kosta nú 3.700 og sams
konar könnur fyrir fjóra bolla sem áður
voru á 6.200 eru nú á 3.500. Eldföst föt
og skálar eru líka til í úrvali í Pipar og
salti og seljast nú með 25% afslætti. 

TAI CHI
8. vikna Tai chi 
námskeið hefst 

24. janúar

Kennt verður á mánudögum
og miðvikudaga kl. 17:15 –
18:15 í Hæðargerði 31

Á þriðjudögum og fimmtudög-
um kl. 12:05 – 13:05 í
Kramhúsinu

Leiðbeinandi Guðný Helgadóttir

Innritun og upplýsingar í síma:

860-1921 og 551-9792

dunna@hotmail.com



HÁKARLSTARTAR 
á rúgbrauði
10 bitar hákarl
Hálf kartafla, soðin
1 tsk. Capers
1/4 rauðlaukur, fínt saxaður

Öllu blandað saman og mótað ofan á
rúgbrauðið.

Rauð paprika er sæt, safarík, litrík og uppfull af góðum
vítamínum. Miðað við þyngd er rauð paprika með þrisvar 
sinnum meira C vítamín en sítrus ávöxtur. Þar að auki er í
henni beta-karóten, trefjar og B6-vítamín. Hana er bæði hægt
að borða hráa eða elda á ótal marga vegu.[ ]

SÓMABAKKAR

Nánari uppl‡singar á somi.is

*Gildir a›eins ef panta› er fyrir meira en 3.000 kr.

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000  /  FRÍ HEIMSENDING*

Bragðgóðar og frískandi mintur sem minnka
matarlyst og auka brennslu. 

Þú færð Slim Mints í verslunum um land allt

MEGRUNARMINNTUR

sími 568 6440

ÚTSALA
Nýtískulegur þorramatur
Flestir eru eflaust sammála
um að þorramaturinn sé frek-
ar litlaus og því ákváðum við
hjá Fréttablaðinu að krydda
hann aðeins.
Það verður seint sagt að þorra-
maturinn okkar sé fallegur á að
líta, og það er ekki hver sem er
sem getur gert hann fegurri og
lystugri fyrir þá sem vilja smá
lit í tilveruna og tilbreytingu. 

Þó að þorramaturinn með öllu

tilheyrandi fáist ekki á Tapas-
barnum á Vesturgötu 3b í
Reykjavík tóku kokkarnir þar,
þeir Borgþór Egilsson og Steinar
Þór Þorfinnsson, það að sér að
útbúa fallegan þorramat.

„Þetta var mjög gaman og
vissulega verðug áskorun. Þetta
er náttúrlega nýr markaður fyrir
okkur og við reyndum fyrst að
vinna með hráefni sem við höf-
um hér á staðnum. Þegar það
gekk ekki þurftum við að leita

víðar og leyfa ímyndunaraflinu
að ráða því þetta er vissulega
sérstakur matur. Það var frekar
erfitt að gera hann nýtískulegan
en okkur finnst alltaf gaman að
prófa eitthvað nýtt,“ segja þeir
félagar og reiða fram hvern
girnilegan réttinn á fætur öðr-
um. Þó að réttirnir líti vel út full-
vissa þeir Borgþór og Steinar
lesendur um að hver sem er geti
spreytt sig á þessum uppskrift-
um á þorranum. ■

HARÐFISKUR Í BÚRI 
með Aioli
Tilbúinn harðfiskur út úr búð.

Aioli:
2 eggjarauður
1 bökuð kartafla
1 tsk. Dijon-sinnep
1 msk. vatn
1 kraminn hvítlauksgeiri
4 saffranþræðir
2 dl ólífuolía

Allt nema olía er maukað saman í mat-
vinnsluvél. Olíu hellt út í í mjórri bunu. Ef
sósan þykknar er hægt að bæta við vatni
svo skilji ekki. Salt og pipar eftir smekk. HRÚTSPUNGAR 

með rauðlaukssultu, rófustöppu og
súrsuðu chili
1 rauðlaukur skorinn í sneiðar
4 msk. sykur
1 dl rauðvín
1 dl Balsamico edik

Rauðlaukur er steiktur á pönnu. Sykurinn er
látinn á pönnuna og laukurinn látinn kar-
mellast í honum. Rauðvíni og ediki er bætt
út í og þetta er soðið þangað til laukurinn
er orðinn sultaður. Lauksneiðar eru settar á
milli hrútspungasneiða, chili ofan á, rófu-
stappa til hliðar og edik sem skreyting.

SVIÐASULTA 
með klettasalati og pestó
Ný sviðasulta
Klettasalat
Hnífsoddur af Maldon-salti og
grófum svörtum pipar
Ristaðar furuhnetur
Ólífuolía

Sviðasulta borin fram eins og
hún kemur. Klettasalat er
bleytt með ólífuolíu og salt og
pipar sett á. Furuhnetur eru
settar ofan á. 

REYKTUR MAGÁLL OG
MELÓNA
Magáll skorinn í sneiðar og 
melónubitum stráð yfir.

STEIKT LIFRARPYLSA 
Linsubauna ragú: 
(það sem er undir lifrapylsunni)

Nýsoðin lifrarpylsa
1/2 laukur
4 sneiðar beikon
1 dl linsubaunir
3 dl vatn
1 tsk. kjúklingakraftur

Laukur og beikon léttsteikt.
Baunir settar út í og aðeins
steiktar. Vatni og kjúklingakrafti
bætt við. Soðið þangað til
baunir eru meyrar. 

BOURGOGNE-SÓSA:
1/2 laukur
5 sneiðar beikon
4 sveppir
2 dl rauðvín
1/2 l vatn
1 msk. nautakraftur
Smá sósulitur
2 msk. Balsamico edik
2 msk. smjör 
(til að þykkja sósuna eftir smekk)

Laukur, beikon og sveppir létt-
steikt. Rauðvín sett út í og látið
sjóða niður um 2/3. Vatni,
nautakrafti, sósulit, ediki og
smjöri bætt út í og látið malla
þangað til tilbúið.

PESTÓ
1 búnt basil
1/2 búnt steinselja
1 msk. furuhnetur
2 msk. rifinn parmesan ostur
2 dl ólífuolía
Salt og pipar eftir smekk

Allt sett í matvinnsluvél og
maukað saman og borið fram
með sviðasultunni.

SÚRT SLÁTUR 
með kjötseyði
Súrt slátur
4 dl vatn
1 1/2 tsk. nautakraftur
Gulrætur – fínt skornar
Tómatkjöt – fínt skorið
Basil – skorið í strimla

Vatn og nautakraftur látið sjóða. Gulrætur,
tómatkjöt og basil sett út í þegar blandan
sýður. Sett í skál og slátrið ofan á.



Rauða shiraz-vínið frá Tabiso hefur
notið vinsælda og nú hefur hvítvínið
úr chardonnay-þrúgunni fylgt í kjöl-
farið og söluaukning á því orðið til
þess að það er nú boðið til sölu í öll-
um Vínbúðunum. Þetta suður-afríska
vín er ræktað austan við Höfðaborg í
Suður-Afríku af Marais-fjölskyldunni
sem er sjöunda kynslóð vínræktenda,
afkomendur frönsku húgenottanna.
Vínið ilmar af suðrænum ávöxtum, er
frísklegt með þægilegu eftirbragði.

Hentar vel með fiski og léttum réttum
auk þess að vera hentugt eitt og sér í
veislum. Vínið þykir með albestu
kassavínum og fékk t.a.m. heilar fimm
stjörnur í danska víntímaritinu Vin-
avisen sem sagði vínið kraftmikið og
ilmríkt, kjörið fyrir kvöld með vinunum
og eitt af bestu hvítvínum í kössum
sem smakkendur tímaritsins hefðu
bragðað.

Verð í Vínbúðum. 3L í kassa á 3.590.

Nú á Þorranum verður til sölu í Vínbúðum fyrsti bjórinn
sem bruggaður er að hluta úr heimaræktuðu íslensku
byggi, Egils Þorrabjór. Þessi alíslenski drykkur rímar vel
við hinn þjóðlega þorramat og verður fáanlegur í tak-
mörkuðu magni á Þorranum, en miðað við hvernig sala
á bjórnum fer af stað er líklegt að birgðir klárist innan
tíðar. Íslenska byggið, sem notað er til bruggunar á Egils
Þorrabjór, er frá Ásgeiri Kristinssyni, bónda á Leirá í 
Borgarfirði en hann hefur ræktað bygg frá árinu 1997.
Guðmundur Mar Magnússon, bruggmeistari hjá Ölgerð-
inni, segir kornrækt hafa verið í mikilli sókn hérlendis á
síðastliðnum árum og ekkert sé til fyrirstöðu að nota 
íslenskt bygg við bruggun bjórs. Bruggmeistarar Ölgerð-
arinnar hafa unnið að gerð bjórs úr íslensku byggi síðan
í haust. Í byrjun árs var Egils Þorrabjór tilbúinn og var
honum tappað á flöskur í liðinni viku. Egils Þorrabjór er
bragðmikill lagerbjór með mikilli fyllingu og 5,6% að
styrkleika.

Verð í Vínbúðum, 33cl flaska á 189 krónur.

„Það er algjör snilld að geta kíkt á
fallegar vörur á meðan maður bíður
eftir teinu sínu. Ég kynntist þessu
formi úti í Danmörku því ég fór oft
á testofu þar. Ég drekk yfirleitt ekki
te heima hjá mér en í Danmörku fór
ég á kaffistofuna til að láta allt sem
ég vildi eftir mér og var alls ekkert
að spara. Þá fékk ég mér te og 
eitthvað sætt að borða því það 
passar rosalega vel saman,“ segir
Ingibjörg Grétarsdóttir, eigandi
Frú fiðrildis.

Ingibjörg leggur áherslu á te og
skonsur og býður einnig upp á
pressukönnukaffi. „Ég er ekki með
neina kaffivél þannig að ég býð
bara upp á venjulegt, lífrænt kaffi.
Síðan er ég alltaf með skonsur með
sætu sítrónusmjöri og te en ég nota
jurtir frá Te og kaffi. Ég er með
svart, grænt, jurta og ávaxtate svo
eitthvað sé nefnt. Síðan er ég oftast
með franska súkkulaðiköku og
hindberjapæ í boði en ég skipti
þeim stundum út fyrir til dæmis
hjónabandssælu.“

Rómantíkin er alls ráðandi í Frú
fiðrildi en það er reyklaus testofa
uppfull af gamaldags mublum. Tón-
listin er líka gamaldags og blandar
Ingibjörg saman dönskum stíl og
frönskum sveitastíl. Vörurnar sem
til sölu eru í testofunni eru frá 
Danmörku. Þar er hægt að kaupa
allt frá kertum til skarts og selur
Ingibjörg bara það sem henni líkar.
„Ég kaupi mér aldrei dýra muni
heldur leita alltaf í nokkrum búðum
áður en ég finn eitthvað sem ég vil
á góðu verði.“ lilja@frettabladid.is
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Til hnífs og skeiðar
GUÐRÚN JÓHANNSDÓTTIR ELDAR HANDA 
MINNST FJÓRUM FYRIR 1000 KR. EÐA MINNA.

Skoskt reykfiskgratín
Það er alltaf gaman að brjóta upp og fara nýjar leiðir í matreiðslunni. Á Íslandi snæðum
við reyktan fisk yfirleitt soðinn með góðri kartöflustöppu. Hér er hins vegar notast við
skoska hefð og til verður reyktur fiskur eins og við höfum aldrei smakkað hann áður.

Setjið ýsuna á pönnu ásamt mjólkinni og látið suðuna koma upp. Lækkið þá hitann,
setjið lokið á og sjóðið fiskinn í 5 mínútur. Færið þá fiskinn upp, flettið roðinu af og
hlutið hvert flak í stórar flögur. Setjið til hliðar. Bræðið næst smjör á pönnu og steikið
tómatana, saltið og piprið. Hækkið hitann og sjóðið sem mest af tómatsafanum burtu.
Takið nú fiskbitana og látið í ofnfasta skál (1 stóra eða 4 smáar) setjið tómatana ofan
á og hellið rjómanum yfir allt. Stráið að síðustu rifna ostinum yfir. Bakið í 190 gráðu
heitum ofni í um 20 mínútur eða þangað til rétturinn kraumar vel og osturinn er gull-
inn og girnilegur. Borðið með góðu salati og brauði sem hentar vel til að fiska upp 
ljúfar sósudreggjar. Kostnaður samtals um 1000 kr.

500 g reykt ýsa 470 kr.
200 ml mjólk
1 msk. smjör
250 g konfekttómatar (skornir í tvennt) 250 kr.
150 ml rjómi 160 kr.
100 g rifinn ostur

Rómantík í Þingholtunum

Ingibjörg hefur það huggulegt í eldhúsinu í Frú fiðrildi
og bakar allt sjálf sem hún býður upp á.

UPPSKRIFT

Eggjum og sykri er hrært létt saman með
gaffli – ekki stífþeytt. Súkkulaði og smjör
er brætt saman og hellt rólega út í eggin
og sykurinn. Þessu er blandað létt saman
með gaffli eða sleif. Hveiti er bætt út í
ásamt vanillusykri og hrært rólega með
sleif. Sett í lítið, smurt form um það bil
tuttugu sentímetra að stærð. Bakað við
175 ˚C í 15 til 25 mínútur eftir ofni. „Fólk
verður svolítið að prufa sig áfram með
ofninn. Hægt er að stinga hníf í miðjuna
og ef ekkert af kökunni helst á honum
þá er hún tilbúin. Mér finnst hún best
klesst og blaut,“ segir Ingibjörg.

Krem: 100 g suðusúkkulaði og 50 g
smjör brætt saman. Hægt er að skreyta
kökuna með kókos og einnig bæta hnet-
um eða möndlum við uppskriftina. „Þeg-
ar kremið er komið á finnst mér best að
setja hana aðeins inn í ísskáp því þá
stífnar kremið fyrr,“ segir Ingibjörg.

3 egg
100 g sykur eða hrásykur
100 g 70% súkkulaði
100 g brætt smjör
45 g hveiti eða spelt
1 tsk. vanillusykur

TABISO CHARDONNAY: 5 stjörnur í Vinavisen

EGILS ÞORRABJÓR:
Fyrsti al-íslenski bjórinn!

FRÖNSK SÚKKULAÐIKAKA INGIBJARGAR

Í Frú fiðrildi, testofu og verslun, í Ingólfsstræti 8 í Reykjavík er stemning-
in engu lík. Þar er bæði hægt að skoða fallega muni sem eru til sölu, tylla
sér með heitt te og skonsu og blaða í gömlum bókum og tímaritum.



[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

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

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

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

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Opel Astra G CC 1200, 09/’2000, ek. 49
þús. 5 dyra, 5 gíra, álf, abs, spoiler, CD,
þjónustubók, fallegur bíll. Áhv. 555 þús.
29 pr. mán. Verð 890 þús.

Alfa Romeo, 156 2,0, 05/’98, ek. 70
þús. Abs, álf., CD, þjónustubók, sumar
og vetrardekk, ný tímareim, mikið yfir-
farinn. Glæsilegur bíll. Ath. skipti á ódýr-
ari. Verð 890 þús.

Dodge Dakoda, LE 4X4, 05/’94, ek. 110
þús. km. 5,2 ssk. álf., dráttarkrókur,
rafm. í rúðum, fjarstýrðar samlæsingar,
CD. Ath. skipti á ódýrari. Verð 690 þús.

Daewoo Musso TDI grand luxe II,
08/’01, ek. 119 þús. ssk, abs, rafm. í
rúðum og speglum, topplúga, álf. spól-
vörn og fl. Ath. skipti á ódýrari. Verð
2.290 þús.

Daewoo Musso TDI grand luxe, árg.
02/’99, ek. 150 þús. 33” álf. rafmagn í
rúðum og speglum, topplúga, CD, fjar-
stýrðar samlæsingar, þjónustubók, 1
eigandi. Ath. skipti á ódýrari. Verð 1.690
þús.

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

Arti-cat ZRT 600 Triple árg. 1995, ekinn
aðeins 1,600 mílur, allar legur nýjar í
búkka og kúplingu, gott belti, topp
sleði. Verð 320,000.

Daewoo Nubira CDX 2,0 polar wagon,
árg. 02/2000, ek. 70 þús. 5 dyra, 5 gíra,
abs, rafmagn í rúðum og speglum, CD,
fjarstýrðar samlæsingar, spoiler, þjón-
ustubók. Ath. skipti á ódýrari. Verð 820
þús.

Daewoo Kalos SE 1400, 06/2003, ek.
28 þús. 5 dyra, 5 gíra, abs, rafmagn í
rúðum, 4 líknarbelgir og fl. Frábær,
rúmgóður, sparneytinn bíll ! Ath. skipti
á ódýrari. Verð 1.090 þús.

Dodge Caravan SE 3,3L árg. 2001, ek.
140 þús. km, 7 manna eðalvagn,
sjálfsk., abs, armpúðar, fjarstýrðar sam-
læsingar, crus control, líknarbelgir, loft-
kæling, litað gler, rafm. í rúðum, renni-
hurð báðu megin, gríðarlega gott
ástand, allt langkeyrsla. Verð 1.890.000.

Bílabúð Benna ehf. Notaðir bíl-
ar

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

Ford Explorer E.B 4.0L, árg. 1991,
sjálfsk. Leðurinnrétting, sóllúga, ofl. Ek.
146 þ. míl. V. 380 þús. Möguleiki á allt
að 100% láni. Visa - Euro. Til sýnis og
sölu hjá Bílalíf, ATH við erum flutt á
Klettháls (110 rvk). S. 562 1717 sjá fleiri
myndir á bilalif.is

Bílasala Matthíasar - Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
www.bilalif.is

Nissan Terrano II 3.0 tdi 2003, nokkrir
bílar til, frekari uppl. hjá sölum.

Vw Bora 1.6 Comfortline 2002, ssk, ek
20 þkm. Verð 1690 þús., lán 1250 þús.

Jeep Cherokee laredo 4.0 1993, verð
690 þús.

Landrover Defender disel turbo 1999,
5g, ek 149 þkm. Verð 1450 þús, lán
800.

Subaru Impreza 1.6 4x4 wagon
12/1998, 5g, álfelgur, ek 130 þkm, verð
740 þús. lán 400 skipti á sleða! ód/svip

Litla bílasalan
Funahöfða 1, 112 Rvk.

Sími: 587 7777
www.litla.is

Nissan Micra Visia 1.2I, nýr bíll, 5D, 5G.
Verð 1.440.000. Tilboð 1.240.000.

Toyota Avensis 1800 S/D SOL nýsk.,
4/2003 ekinn 28. þ., ssk., og fl. Verð
2.190 þ.

Toyota Avensis 1800 S/D Terra, nýsk.,
5/1998, ekinn 114þ, ssk. Verð 850 þ.

Nissan Terrano II SE TDI árg ‘99, ekinn
189þ, 5g, 31”dekk. Verð 1.350þ.

Subaru Legacy STW 2.0, nýsk., 11/’98
ekinn 107þ, ssk, álfe., og fl. Verð 980þ.

Nýja bílahöllin
Funahöfða 1, 112 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

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

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Jeep Cherokee 8/01 ek:72 þús. Einn
með öllu. Gott verð. Uppl. í s. 896 9616.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Ford Transit 150L Disel Turbo. Ekinn
182 þ. Sími 899 5706.

Opel Astra stw, ssk., 1995, ek. 132 þús.,
fallegur og góður bíll. Ný tekinn í gegn,
skoðaður ‘06, mikið yfirfarinn. Verð að-
eins 290 þús. S. 691 4441.

Nissan Patrol 91” breyttur. Verð 1 millj-
ón, ath. skipti. Uppl. í síma 862 3170.

M. BENZ ML 320, árg. 2001. Ek. 46 þ.
km. Geisladiskamagasín, glertopplúga,
leðuráklæði o.fl. Verð kr. 3950.000.
Skipti ódýrari. Til sýnis og sölu á Bílasala
Reykjavíkur. Bíldshöfði 10. Sími 587
8888, www.br.is

Bílar til sölu

BÍLAR TIL SÖLU/ ÞJÓNUSTA



Heilsudagar
í Hagkaupum

Kringlunni föstudag kl.15-18
Smáralind laugardag kl. 14-17

Sólveig Eiríksdóttir kynnir buffin
sín og Laselva tómatvörur ásamt
því að veita faglega ráðgjöf um
heilsusamlegt mataræði í
Hagkaupum:

Sölvi Fannar
framkvæmdarstjóri Heilsuráðgjafar
og einkaþjálfari verður ráðgjafi á
fyrsta námskeiði Matreiðsluskóla
Hagkaupa undir yfirskriftinni
BREYTTUR LÍFSSTÍLL ásamt Jóhanni
Hannessyni, mannfræðingi og
einkaþjálfara og Massimo Rugolo
einkaþjálfara frá Ítalíu.

Þeim til aðstoðar verður Björgvin
Lúther kokkur á Café Laugum í
World Class.

Sjá nánar inní heilsublaði Hagkaupa

1 399399 40%

Mörg hundruð heilsuvörur á frábæru verði
um helgina!

05 12:07 Page 3



Létt jógúrt, spennandi
drykkjar jógúrt

Melónu skyrdrykkur
1 melónu og ástaraldin skyr.is
1 banani
1 sneið af piel de sabo melónu
1 sneið af cantalope
skvetta af Chiquita melónu safa
nokkrir klakar

Allt sett í blandara og blandað saman

Mangó skyrdrykkur
1 jarðaberja skyr.is
1 mangó
1/2 pera
1 ástaraldin
skvetta af Chiquita ace safa
nokkrir klakar

Allt sett í blandara og blandað saman

Papaya/feijoa skyrdrykkur
1 vanillu skyr.is
1 papaya (hreinsa steina úr)
1 feijoa án hýðis
1/2 banani
nokkrir klakar

Allt sett í blandara og blandað saman

Berja skyrdrykkur
1 bláberja skyr is

ar,

Búðu til.....

m
t

3.990kr
Upph. verð 5.990,-

TILBOÐ

Skyr.is10%afsláttur viðkassa



Dujardin brómber og jarðaberndber Dujardin berjablanda

109
TILBOÐ

119
TILBOÐ

159
TILBOÐ

itt eigið búst!

20%afsláttur viðkassa

20%afsláttur viðkassa

20%afsláttur viðkassa

20%afsláttur viðkassa

:29 Page 3



30%
afsláttur við

kassa
Eðal drottningarhunang 
í töfluformi - Sannkölluð
bætiefnabomba fyrir líkama
og sál

Vítamín útsala
Öll vítamín með 

30% afslætti 

ýttu tækifærið 
g birgðu þig upp!

KYNNINGAR
Sérfæðingar frá Vega vítamínum 

verða í Kringlunni föstudag.

um
t



Build-up 4 tegundirl af baunum ofl. í nægtar-
ar

kaupum
ýtt

245kr
Verð áður 345,-

TILBOÐ

999
TILBOÐ Gott

verð

enn betra form

Slim-Fast býður
bæði uppá tilbúna
drykki, og duft til
að búa til drykki
sem koma í
staðinn fyrir
máltíð, sem og
stangir til að
borða milli mála.

KYNNINGAR
í Kringlu, Smáralind, Skeifu og Spöng 

föstudag og laugardag

Bodyflex þjálfi
Einföld þjálfun með
Bodyflex kemur þér 
í gott form á stuttum 
tíma.

3.499kr
Upph. verð 6.999,-

TILBOÐ

50%
afsláttur

:57 Page 3



Harðfiskur ríkur af próteini og omega 3
- Góður á milli mála

rauð Hagkaupa
akað

Cheerios 567 gr.

20%afsláttur viðkassa

139
TILBOÐ

149
TILBOÐ

299kr
Verð áður 336,-

TILBOÐ

Morgunstund
gefur gull í mund

Morgunverðurinn
er mikilvægasta
máltíð dagsins.
Þegar morgun-
maturinn er
borðaður er
brennsla
líkamans sett í
gang, ef ekki þá
hamast líkaminn
við að varðveita
þær orkubirgðir
sem fyrir eru.

af brakandi Special K, hreyfðu þig reglulega
tu fataskápinn í eitt skipti fyrir öll! Special K
a leið í heilsuátaki til framtíðar. 

249kr
Verð áður 299,-

TILBOÐ

NINGAR
22. janúar



Promax prótein og orkustangirdge máltíðarstangir eru
arl og í stað máltíða.

Easy body fitness vörur

20%afsláttur viðkassa

10%afsláttur viðkassa

199kr

Gott
verð

Heilsuráðgjöf

Sölvi mun byrja á stuttum fyrirlestri um hollt mataræði og benda á ýmis einföld
úrræði varðandi breytingu á lífsstíl þ.e. mataræði, hugarfar og hreyfingu.  Þátt-
takendur verða fitumældir og farið yfir hvað fitumagn og samsetning líkamans
segja um starfsemi líkamans og hvernig hægt er að nýta þær upplýsingar sem
fitumælingar gefa til þess að ná árangri hraðar.  Þá verður verslað í matinn með
þátttakendum og sýnt hvernig hægt er að versla hollt og gott í matinn.  Að
endingu verður eldað fyrir þátttakendur og farið yfir grundvallaratriði sem
hafa ber í huga þegar elda skal hollan og góðan mat.

BREYTTUR LÍFSSTÍLL

Matreiðsluskóli Hagkaupa

Sölvi Fannar Viðarsson mun ásamt Jóhanni Hannessyni og Massimo
Rugolo verða með námskeið í Matreiðsluskóla Hagkaupa 25. janúar 
kl. 20:00.  Yfirskrift námskeiðsins er BREYTTUR LÍFSSTÍLL. 

Innifalið í námskeiði er: 
• Fyrirlestur um breyttan lífsstíl, gögn fylgja 
• Fitumæling 
• Vikukort í World Class 
• Námskeið fyrir þátttakendur hjá Sölva Fannari þar sem farið er bæði 

fræðilega og verklega yfir: 
- Næringu 
- Samsetningu fæðunnar 
- Hugarfar 
- Markmiðasetningu 
- Þjálfun   
- Styrkleika 
- Úthald/Fitubrennslu 
- Liðleika 

Matardagbók á
íslensku fylgir.

miðast við
ndur stundi

þjálfun á
rstöð eða
spýtur með
ðum.
er bæði
dum og
gar eru
að. 

Björgvin Lúther kokkur
á Laugar Café sér um
eldamennskuna.

Allt þetta fyrir aðeins 2.500kr - Taktu áskorun og breyttu um lífsstíl!
Skráning hefst kl. 12:00 föstudaginn 21. janúar á www.hagkaup.is

Jóhann Hannesson
mannfræðingur og
einkaþjálfari og
Massimo Rugolo
einkaþjálfari frá Ítalíu

:54 Page 3



kjúklingalæri
fersk úrbeinuð

kjúklingalundir
ferskar

350 gr kjúklingabringur án húðar eða annað
beinlaust kjúklingakjöt
2 1/2 dl saxaðir tómatar
1/2 dl sellerí
2 msk saxaður rauður laukur
2 msk fersk steinselja eða 1/2 -1 tsk þurrkuð
400 g pastaskrúfur
1 msk jómfrúrólífuolía
1 tsk dijonsinnep
1 tsk saxað ferskt dill eða 1/2 -1 tsk þurrkuð
3 tsk rauðvínsedik
1/2 -1 msk rifinn parmesanostur
2 hvítlauksrif
1/4 tsk pipar
1/4 tsk salat

1  Sjóðið pasta samkvæmt leiðbeiningum á umbúðum.

2  Steikið kjúklingabringur, t.d  á grillpönnu eða á útigrilli,
þar til þær eru gegnsteiktar. Skerið í litla bita.

3  Skerið tómata og sellerístöngla í teninga. Saxið rauðlauk 
og steinselju smátt.

4  Blandið saman í stóra skál kjúklingi, tómötum, sellerí,
lauk, steinselju og pasta og geymið.

5  Saxið dill, rífið parmesanost og maukið hvítlauk. Setjið í 
ílát með loki ásamt ólífuolíu, sinnepi, ediki, salti og pipar 
og hristið vel.

6  Hellið sósunni yfir salatið og blandið varlega saman.
Lokið og kælið í a.m.k. 1 klukkustund áður en það er 
borið fram.

lsusamlegar uppskriftir
kjúklingur og fiskur

974kr/kg
Merkt verð 1.499,-

TILBOÐ

1.676kr/kg
Merkt verð 2.095,-

TILBOÐ

t ýsuflak
marinade frá Hot Spot
e frá Hot Spot

rin í strimla
n niður

n

Aðferð:
Blandið saman öllu nema fiskinum.
Skerið fiskinn í hæfilega stóra bita,
setjið í eldfast mót og hellið blandinu
yfir. Einnig er hægt að setja þetta í
skaft pott og elda á hellu.

Næringargildi í skammti:
Hitaeiningar: 477
Fita: 5 g þarf af mettuð fita 1 g
Kólesteról: 67 mg
Kolvetni: 75 g
Prótein: 33 g

Uppskrift fengin úr bókinni Betri kostur

salat með pasta

urlenskri karrýsósu

Aðferð:
Hreinsið vorlaukinn og skerið í bita.
Skerið hvítlaukinn smátt. Setjið olíu á
pönnuna og setjið síðan vorlaukinn og
h ítl ki itið létt S tjið i út í

35%afsláttur viðkassa

20%afsláttur viðkassa

age 2



SUZUKI VITARA XL7, árg. ‘04, ekinn 10
þ. km, V6, sjsk., 7 manna. Fullt af auk-
hlutum eins og nýr úr kassanum. Verð
2950 þ. Uppl. í s. 699 8195.

Nissan Patrol árg. ‘96, disel 2,8 33”
breyttur, ek. 160 þ. km. 7 manna, góð-
ur bíll. Verð 1350 þ. Lán 650 þ. Getur
fylgt. Uppl. í s. 699 8195.

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.

Ford Aerostar Wagon, árg. ‘95, hvítur,
sjálfskiptur, gott útlit en þarfnast við-
gerðar. Uppl. í s. 557 3795 og 845
2028.

35” negld dekk, glæný á 5 gata 16 “
krómfelgum. Kosta ný 180 þús. Fást á
130 þús. S. 845 4030.

Daihatsu Move ‘98. Ekinn 51 þús.,
ponsu beyglaður að framan. Selst á 150
þús. stgr. Uppl í s. 551 2223.

Til sölu Ford Taurus, station, árg. ‘96,
með bilaða sjálfsskiptingu, gott kram.
Verðtilboð óskast. Uppl. í s. 847 3894.

Nissan Micra ‘94, sk. ‘05, álfelgur, drátt-
arkrókur. Verð 180 þús. Uppl. í s. 691
9374.

Til sölu Subaru Legacy 1800, árg ‘91.
Bíll í toppstandi með smurbók frá upp-
hafi og alvöru græjum, alpine 1500w
keppnis magnari, alpine digital 600w
magnari með 3 bassatúpum, einni 12”
og tveimur 10”. Upp. í s. 847 0234.

Ford Lincoln ‘93 til sölu. Þarfnast lag-
færingar, 2 ný vetrardekk með nýlegum
börðum á öllum hjólum. Uppl. í s. 562
6582.

Mazda 323F 1,6, 16v, ‘91, sk. ‘06, ssk.,
rafm. og hiti í sætum. Tilb. 210 þús.
Uppl. í s. 868 1679.

Til sölu Ford Taurus ‘73, skráður fornbíll,
sk ‘05, mikið af varahlutum. Uppl. í s.
821 1682.

Til sölu Daewoo Lanos ‘99, ekinn
72.000 km, skoðaður og í góðu standi.
Verðhugmynd 470.000. Upplýsingar í
síma 868 4989.

Gott verð !
Ford Mondeo station, árg. ‘96, ek. 114
þús. Verð 350 þús. Uppl. í s. 692 1106.

Toyota SI ‘93. Spoilerkittaður, mjög vel
með farinn, ekinn 198 þús. Selst á 350
þús. Uppl. í s. 866 1876.

Toyota Corolla ‘97, ek.162 þ. Ný
tímareim, nýjir demparar, sumar/vetr-
ard. 3 eig. Verð 550 þ. S. 893 7249

Kia Grand Sportage árg ‘99, ek. 72 þ.
Beinsk. Áhv. 329 þ. V. 800 þ. S. 553
2920 & 690 2920.

BMW 320 ‘95. Ekinn 160 þús. Skoðað-
ur ‘06. Verð 650.000. Engin skipti. Uppl.
í s. 698 4945. Eftir kl. 14.

Blár Opel vectra ‘99. nr RH 702, ef ein-
hver hefur orðið hans var láta vita í
síma 866 4705.

KIA Sportage, ár.’00 ek. 44.000 km. Ný
dekk+sumardekk, sjálfskiptur með
krók. V. 1.400.000. S. 896 1920.

Disel Disel!!! Toyota 4 Runner árg. 1995
ek. 199 þ. km. 33” breyttur, nýleg dekk,
nýupptekið hedd ofl. Toppeintak. Verð
1390 þ. Tilboð 1150 þ. stgr. Allar nánari
uppl. í s. 660 1303.

Til sölu VW Passat 1800 Turbo árgerð
‘98, ekinn 107 þús. Ásett verð 1.150
þús., lán 550 þús. afb. 16 þús. á mán.
Endilega komið með tilboð. Ath. skipti
á ódýrari. Uppl. í síma 820 5863.

Toyota Rav 4 ‘03. Ekinn 42 þús., spoiler,
filmur, sjálfskiptur, rafmagn í rúðum.
Uppl. í s. 660 3261.

Toyota Avensis D4D disel. 05/ 2004, ek.
52 þús. Áhv. bílalán. Taxabúnaður getur
fylgt. Uppl. í s. 894 6554.

Dodge Ram 1500 til Sölu. 44” breyttur,
loftlæsing framan, flækjur, 3” Ryðfrítt
púst, tölvukubbur, 5.2 magnum vél 270
hp, 44” ný negld dekk á Weld Racing Ál
felgum 18” breiðar. Lok yfir palli, talstöð
cb, NMT sími, 4.56 hlutföll, Dökkgrænn
að lit, 36” dekk á krómfelgum fylgja,
Einn eigandi frá upphafi, árgerð 1995,
ekinn 120 þús. Nýskoðaður í topplagi.
Til sýnis og sölu hjá Bifreiðasölu Ís-
lands, Björgvin 510 4900

MMC Pajero 09/2000, sjálfskiptur, 3,2
dísel, ekinn 106 þús. Innfluttur af um-
boði. Toppbíll. Verð 3,1 m. Áhv. Bílalán.
Skipti á ódýrari. Sími 820 4381 & 864
8338.

Suzuki Grand Vitara 1999, ek 101
þús.,sjálfsk., blár, vetrard., dr.kúla. Verð
1.420. stgr. 1.190. Uppl. í s. 894 3155
Jón.

Dodge Ram 2500 dísel, árg. ‘04. Ekinn
3.500 mílur. Sími 862 3986.

Til afgreiðslu strax. Alligator keðjur á
dráttarbíla og vinnuvélar, einnig snjó-
plógar og sanddreifarar. Uppl. s. 587
6065.

Til sölu fjórar einfaldar keðjur fyrir
dekkjastærð 12x22.5 og ein tvöföld.
Ónotaðar, fást fyrir gott verð. Uppl. í
síma 892 9883.

Til sölu Vor 450 ENe ‘04 rafstart og
götuskráð, ekið 2000 km og mjög vel
með farið. Hlaðið aukabúnaði t.d.
Ohlins demparar, wave diskum,
excelgjarðir ofl. Frábært verð 680 þús.
og möguleiki á bílaláni. Uppl. í s. 864
5858.

Til sölu Yamaha Viking III, árg. ‘02, ek.
900 km. Og Yamha Viking II, árg. ‘95 ek.
3.900 km. Uppl. í síma 899 6419 eða
869 8099.

Til sölu Yamaha SRX 700 triple árg. ‘01,
146 hö, ek. 3400 km, í toppstandi.
Ventura fjöðrun, ný skíði+meiðar, krók-
ur, brúsagrind, tanktaska, ferðakassi og
Garmin 162 GPS tæki fylgir með. Tilboð
600 þús. stgr. Uppl. í s. 690 9966.

Polaris Indy 650, ‘91, til sölu, í góðu
standi. Uppl. í s. 696 5091.

Yamaha exciter ‘92 í toppstandi. Aðeins
ekinn 4900 km ! V. 199.000 stgr s. 897
1471.

Til sölu Skidoo Grand Touring 580cc,
árg ‘96, ek. 4500. Rafstart, bakkgír, 2ja
manna. Rosa flottur. Verð 350 stgr.
Uppl. í s. 898 1377.

Óska eftir 2 sleða vélsleðakerru. Helst
yfirbyggðri. Skoða allt !! Uppl. í s. 699
8195.

Óska eftir að kaupa vel með farið for-
tjald fyrir Palomino colt,’02. S. 431
3315 & 894 3315.

Bobcat Toolcat fjölnota
vinnutæki !

Alvöru tæki í snjóinn, fjórhjólastýri, fjór-
hjóladrif og sturtupallur. Upphitað hús
fyrir tvo. Mikið úrval aukahluta t.d. sóp-
ur, skóflur, staurabor, gafflar, snjóblað
o.fl. Aðeins 154 cm á breidd, flottur í
gangstígana. Til sýnis hjá Vélaborg
Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi)
110 Reykjavík, sími 414 8600, Draupn-
isgötu 1, 603 Akureyri, sími 464 8600

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

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

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

Vinnuvélar

Fellihýsi

Vélsleðar

Mótorhjól

Vörubílar

Jeppar

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.
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Gerni háþrýstidælur. Verð frá 7995 Jöt-
unn Vélar ehf Austurvegi 96, Selfoss
s.4800400 www.jotunn.is

Til sölu lítil Tractel, 12 wolta vinnulyfta á
hjólum. Hentar vel í þröng rými. Einnig
til sölu 12 wolta bílsspil (bátaspil).
Uppl. í s. 847 3894.

Sómi 800 með nýlegri Yammer vél. Ný-
legt drif og rafmagn. Bátur í góðu
standi. Uppl. í s. 862 3986.

Mikið úrval af allskyns felgum og dekkj-
um á flestar gerðir bíla. Einnig sjónvörp
og græjur ofl. í bíla . Nýtið ykkur hag-
stætt gengi dollars. www.felgur.com

4 stk. dekk 285/75 16” á álf. á 20 þ. 4
stk. 38” dekk á álf. á 20 þ. 4 stk. 14” á
Primeru felgum á 10 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 nið-
urrifs.

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

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

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

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

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

Bílapartar og þjónusta. S.
555 3560

Subaru, Nissan, MMC, Toyota, Ford,
Hundai, Suzuki, Daihatsu, Opel, VW,
Kia, Peugeot, Honda. S. 555 3560.
Sendum á flutning.

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laug-
ard. 10-15.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Nýtt!!!!
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen, á mikið af varahlut-
um. Franskir bílapartar ehf. S. 587 8200
& 694 9117.

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

Alternatorar-startarar
Viðgerðir-sala. Tökum þann gamla uppí.
Vm/Rótor ehf., Helluhr. 4, s. 555 4900.

Jeppapartasala Þórðar, tangarhöfða 2,
S. 587-5058. Sérhæfum okkur með
varahluti í Japanska jeppa og Subaru.

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

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

Calix
Öruggari gangsetning. Rafmagnsmótor-
hitarar í vinnuvélar, auðveldar gang-
setningu í köldu veðri, sparar orku og
eykur vellíðan. Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk, sími
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Akur-
eyri, sími 464 8600. Skoðið einnig úr-
valið á velaborg.is

Öll sett á 1990. Allir brjóstahaldarar á
1300. Dömu boxerar frá 450. G streng-
ir frá 350 . Heildsölu verð í smásölu. Allt
Smart laugavegi 46. S. 551 1040.

Leðurhanskar, rauðir, grænir, brúnir,
bleikir, svartir. Verð 1990. Heildsöluverð
í smásölu. Allt Smart Laugavegi 46. S.
551 1040.

þýskar hermannaúlpur. 5.900 kr. Við
erum á netinu og í Kolaportinu um
helgar. WWW.ARMY.IS

Er með á lager rafm.upphitaða nudd-
potta. 5 til 6 manna. Ýmsar gerðir og lit-
ir. Tilbunir til að setja hvar sem er, verð
frá 390 þús. Uppl 699 8195. Til afhend-
ingar strax.

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

Húsgögn, gjafavara - Frábært verð.
www.heildsalinn.is Vantar sölufólk um
allt land. S. 848 6448.

Til sölu

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

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

ulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,

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

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

verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

Rafstilling ehf. Dugguvogi
23

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

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

Varahlutir

Hjólbarðar

Aukahlutir í bíla

Næstu námskeið hjá
Flugskóla Íslands hf.

Flugumsjón - hefst 17. janúar.
MCC - hefst 31. janúar.

ATPL(A) - hefst 1. febrúar.
Airbus310/300-600 - hefst 1. febr-

úar.
FI(A) - hefst 7. febrúar.

B737 300-500 - hefst í byrjun mars.
FI(A) upprifjun - 1.-3. mars.

Nánari upplýsingar á
www.flugskoli.is

Flug

Bátar
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Er þvottavélin biluð?
Til sölu þvottavéla og þurrkarar. Einnig
varahlutir í þvottavélar og tökum bilað-
ar uppí. Sækjum og sendum. Sími 847
5545.

Þvottavél, þurrkari og ísskápur til sölu.
Selst ódýrt. Sími e. kl. 17 868 1118.

Kringlótt beykieldhúsborð 110 cm
stækkanlegt í 150 ásamt 6 stólum
m/bláum bólstruðum sessum. 20 þús
settið. Uppl. í s. 861 7816.

Íssk. 159 cm m/sér frysti á 12 þ. 140 cm
á 10 þ. 120 cm á 8 þ. Frystiskápur á 10
þ. Barnakerra á 3 þ. Þríhjól á 3 þ. Einnig
varahlutir í ýmsa bíla. S. 896 8568.

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

Vantar rafgeymi í 2,5 tm Toyota lyftara.
Upplýsingar í síma 694 3009.

Sex and the city.
Óska eftir að kaupa seríu 1-6 ( í skó-
kassa) af Sex and the city. Uppl í síma
823 3224.

Vantar útihurð ca. 200/90. Uppl. í s.
821 5702.

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

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Borgartúni
29, s. 552 7095.

Söngvari og hljómborðsleikari óskast í
hljómsveit. 18-24 ára. Áhugasamir
hringi í s. 868 6506.

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.

PC Viðgerðir, íhlutir og uppfærslur.
Technet ehf sími 568 2650
www.technet.is

www.rum.is frábær opnunartilboð, Am-
erísk rúm frá 29.900 kr. Snorrabraut 56,
s. 551 5200.

100% Verðvernd!!!!
Venus erotic store. Nýjar 6 tíma dvd
myndir á 2.990. Spólur 1990. 3 á 5.000.
Egg frá 990. Venus Freyjugötu 1 sími
552 2525. www.venus6.is. Sendum í
póskröfu um land allt.

til sölu afgreiðsluborð, beykipanill,
pinnar, slár, þjófavarnarhlið, merki í
fatnað, fataslár, panilstandur og fatala-
ger, skór og ýmis smásöluvara. Uppl. í s.
863 5312.

Rakarastofa í fullum rekstri til sölu
ódýrt. Uppl. í s. 866 0167.

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.

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

Fjárhagsvandi?
Viðskiptafr. aðstoðar við að semja um
skuldir við banka o.fl. FOR. S. 845 8870,
www.for.is

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

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

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

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

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

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

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

Múrvinna.
Flísalagnir, múrviðgerðir, almenn múr-
vinna, flotlagnir, múrklæðning. Fljót og
góð þjónusta. Múrklæðning ehf. S. 848
2576.

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

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

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

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

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

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

Uppsetning og viðhald á netkerfum og
tölvum. Þekking og reynsla. T&G S. 696
3436.

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

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Sími 616
9153. Milli kl 8-23 alla daga vikunnar.

Er húðin þurr?
Djúpnæring með hljóðbylgjum. 1/2 klst
kr. 2.900- Greifynjan Hraunbæ 102,
sími 587 9310. opið frá kl 9-20.

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

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

Þetta hús er til sölu. Tilboð óskast! Inn-
anmál 6 m2. Uppl. í símum 899 0161
og 897 2569.

Til sölu fólks og vörulyfta. Buðargeta allt
að 400 kg. Uppl í S. 893 1939 eða 895
9249.

Saumakonu vantar strax. Þarf að kunna
á saumavél. S. 898 9944.

Umboðssala
Viðskiptafræðingur tekur að sér sölu á
alls konar vöru og þjónustu í umboðs-
sölu. FOR sími 845 8870, for@for.is

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

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

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

Vantar dreifingaraðilar um allt land.
Loksins á Íslandi. Alkamin Coral kalsí-
um Heilsuefni hafsins. Gigt, Exem, Sí-
þreyta, Beinþynning, Úthaldsleysi, Of-
næmi og veikt ónæmiskerfi líkamans?
Kynnið ykkur efnin og reynslusögurnar
á: www.simnet.is/heilsukorall S. 568
2049 & 659 2049.

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

Trommunámskeið. Get bætt við mig
nemendum, 10 tímar á 25 þús, 5 tímar
á 15 þús. Birgir Baldursson, s. 820
4533. birgir@birgir.com

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

Húsgögn

Ensku skóli SES folkesto-
ne.

Viðurkenndur af the british council.
Enska fyrir 13-17 ára, innifalið ferðir
og sport, t.d fótbolti, golf og hesta-
sport. Enska fyrir 18 ára og eldri.
Enska fyrir 40 ára og eldri. Endur-

menntun fyrir kennara 2 vikur.
Einkakennsla.

Skráning og uppl. frá kl 20-22 í
síma 862-6825 www.ses-fol-

kestone.co.uk

Námskeið

Snyrting

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Viðgerðir

Iðnaður

Fögnum nýju ári 

með hinum vinsæla 

trúbador Viðari Jóns

syni. Stór 390 kr. allt

kvöldið

FRíTT INN !!
Getum tekið á móti hópum í mat

og drykk. Lítill salur til útleigu.
Munið okkar vinsæla heimilsmat í

hádeginu alla virka daga.
Símar 566 6657 & 566 8822
Áslákur “Alvöru Sveitakrá”

Mos

Skemmtanir

Spádómar

Snyrting

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

Kópavogi.
Sími 544-2350, www.start.is

Tölvur

Stífluþjónusta

Steiningarefni
Ýmsar tegundir

Ma. Kvartz, marmari, gabbró, granít
ennfremur steiningarlím.

Mikið litaúrval. Þvoum og blöndum
efnin eftir óskum viðskiptavina.

Flytjum
efnin á byggingarstað.
Sjón er sögu ríkari

Fínpússning sf
Íshellu 2, Hafnarfirði

sími: 553 2500 - 898 3995.

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.

S. 822 3710.

Meindýraeyðing

Málarar

Ráðgjöf

Fjármál

Bókhald

Hreingerningar

Fyrirtæki

Verslun

Til bygginga

Tölvur

Tónlist

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

TIL SÖLU

Með Fréttablaðinu
alla fimmtudaga



10
SMÁAUGLÝSINGAR

Rúm, ónotað 104x200x55. Efri dýna úr
gæða latexi. Verð 35 þús. Uppl. í s. 663
7901.

Til sölu Amerískur rúmgafl, náttborð,
2ja sæta sófi, snyrtiborð og sófaborð.
Uppl. í s. 864 9212 eða 557 6212.

Flottur sófi
Grábrúnn Natuzzi hornsófi til sölu á
180.000 kr., kostar nýr 266.000 kr. Ný-
legur í mjög góðu ástandi. Uppl. í síma
863 1000.

Furuhúsgögn til sölu, glerskápur, bóka-
skápur, sjónvarpsskápur, kommóða og
diskarekkahilla. Uppl. í s. 557 2123 &
845 7365.

Útsalan hafin 20-50% afsláttur. Róbert
Bangsi ...og unglingarnir Hlíðasmára 12
og Hverafold 1-3. Firði Hafnarfirði. Sími
555 6688.

ÚTSALA
Afsláttur af öllum vörum 35-60 %. Dies-
el, Nike og Lego, skór disel og nike
Barnaheimur Síðumúla 22.

120 cm ljósgrátt rúm til sölu, eitt nátt-
borð getur fylgt. Sími 568 1687 & 659
1687.

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

Boxer hvolpar til sölu. Ættbók frá HRFÍ.
Foreldrar undan íslenskum, breskum
og alþjóðlegum meisturum, sýndir og
mjaðmamyndaðir, skapgerðarmat við-
urkennt af HRFÍ. Nánari uppl. hjá rækt-
anda í s. 891 8997.

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

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

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

Amerísku reykofnarnir aftur fáanlegir,
þrjár stærðir. Enfremur úrval af bragð-
efnum, sagi og villibráðakryddi. Jói
byssusmiður Dunhaga 18. s. 561 1950
www.byssa.is

Byssur

Fyrir veiðimenn

Ferðalög

Dýrahald

Húsgagnaviðgerðir

Barnavörur

Í nýrri Gallup-könnun sem gerð var í október kemur fram að fasteignablað
Fréttablaðsins hefur náð yfirburðastöðu á markaðinum og lestur blaðsins

aukist mjög síðan í síðustu stóru könnun Gallup í mars 2004.

Það er ekki dýrara að auglýsa í fasteignablaði FB þrátt fyrir að blaðið nái til helmingi
fleiri landsmanna en keppinauturinn.

Er fasteignin þín auglýst á réttum stað?

Allir landsmenn
54% fleiri lesendur

25-54 ára
heimilistekjur meira en 400 þús/mán

55% fleiri lesendur
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BYLTING Á FASTEIGNAMARKAÐI 
55% FLEIRI LESENDUR

Samanburður á lestri fasteignablaða Fréttablaðsins og Morgunblaðsins
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Sölusýning á hrossum í Hestheimum
Rangárvallarsýslu nk. sun. 23. jan. kl.
14. Síðasti skráningard. er 21. jan. Uppl.
í s. 487 6666.

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

Stúdíóíbúð 30 fm+rúmgóð geymsla.
Tryggvagata 6 2h. 40 þús. með hús-
gjöldum. Fyrir áræðal. einstakling til 2
ára eða meira. Uppl. sendist á haga-
land@internet.is

Til leigu glæsil. herbergi, 15 og 30 fm,
að Funahöfða 17a. Þvottah., bað og
eldunaraðst. Í herb. er dyras., íssk.,
fatask., sjónv. og símtengi. S. 862 7950
& 896 6900 e. kl. 16.

Óska eftir meðleigjanda. Helst 20 til 25
ára. Er nálægt HÍ. Uppl. í s. 698 3262
eftir kl. 15.

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

Til leigu 87 fm, 3ja herb. íbúð á góðum
stað í Garðabæ. Laus frá 1.mars. Uppl. í
síma 820 0639 eða Kjartan@vido.is.

110 fm, 4ra herbergja íbúð til leigu á
svæði 113. Ísskápur og þvottavél fylgja.
Leigist á 110.000 á mán. með hússjóð
og hita. Uppl. í s. 860 0201 & 899 9760.

Glæsileg um 30 fm stúdíóíbúð á
Skeggjagötu 105 Rvk., sérinngangur.
Nýtt og flott eldhús, langtímaleiga.
Leiga 50 þús. Uppl. í s. 856 7469.

Til leigu frá 1. feb 2ja herb. íbúð í vest-
urbænum. Verð 70 þús á mán með
hússj. og hita. Uppl. í s. 892 9232.

4ra herb. 77 fm íbúð við Hringbraut 21
í Hfj. Laus strax, eingöngu langtímal. V.
80 þ. á mán. Fyrirframgr. + tryggingarv.
S. 849 5294 & 847 4967.

3ja herb. íbúð til leigu á besta stað í
vesturbænum. 90 fm, mjög falleg, tvær
svalir. Leiga 100 þús. Leigist út frá 1 júlí
‘05 til 1 júlí ‘06. S. 820 2702.

Til leigu 75 fm 3ja herb. íbúð, á jarð-
hæð, í raðhúsi við Laugardalinn á svæði
104. 75 þús. fyrir utan rafm. og hita.
Laus strax. Theadóra, s. 899 5809.

38 ára tölvufr. óskar eftir studio/2ja
herb íbúð í RVK Langtímaleiga S. 517-
4505

Óska eftir 4ra herbergja einbýlihúsi eða
stærra frtá 12.05- 27.05. Verður að vera
með stórum garði. Góðri umgengni
heitið. Uppl. í s. 866 6321.

Par utan af landi óskar eftir 3ja herb.
íbúð til leigu. reyklaus og reglusöm.
Ekki dýrari en 75þús sími 8209224

Óska eftir 2-3 herb. íbúð til leigu mið-
svæðis í Reykjavík, sem fyrst. Skilvísi og
reglusemi heitið. Upplýsingar í síma
588 7242 e. kl. 18.

Vantar 3ja herb. íbúð á sv. 112.
Greiðslugeta 80 þús. á mán. S. 481
1003 & 846 1344.

Lítil stúdíóíbúð óskast á 35-40 þús. Frá
og með 1. feb. S. 844 0240.

3-4ra herbergja íbúð óskast í Mosfells-
bæ, helst nálægt Lágafellsskóla. S. 868
4882.

Kona óskar eftir að leigja herbergi í
geymslu fyrir hluta úr búslóð, gæti ver-
ið í skiptum fyrir heimilishjálp. S. 616
9194.

Óska eftir góðri 2ja herb. íbúð mið-
svæðis sem allra fyrst. Reglusemi og
skilvísar greiðslur. Uppl. í s. 865 4568.

Óska eftir 4ra-5 herb. íbúð til leigu í
Kópavogi. s. 865 6357.

Ungt, mjög reglusamt par óskar eftir
2ja-3ja herb. íbúð miðsvæðis til lang-
tíma. Uppl. í s. 662 0683.

Óska eftir einstaklingsíbúð til leigu á sv.
101. Er reyklaus og reglusöm. Meðmæli
ef óskað er. Uppl. í s. 899 5622 eftir kl.
17 á morgun og alla helgina.

Til leigu skrifstofuherb. í 104 R-vík.
Securitas öryggiskerfi. Tölvulagnir. S.
896 9629.

Veitingahúsið Café Aroma óskar eftir að
ráða manneskju í sal. Aðeins vant fólk
kemur til greina. Góð laun í boði fyrir
rétta manneskju. Nánari upplýsingar á
staðnum eða á www.aroma.is.

Skiltagerð í Rvk. óskar eftir rafvirkja í
framtíðarstarf. Áhugasamir sendið um-
sókn á aglak@simnet.is

Tamningamaður
Tamningamaður óskast á ræktunarbúi
Natal í Þýskalandi. Upplýsingar hjá
Clement í síma 0049 685292105.

Byggingarvinna
Verkamaður óskast, aðeins reglusamur
og duglegur einstaklingur kemur til
greina. Uppl. í s. 893 3322. Þil ehf.
Byggingarfélag.

Veitingahús í miðbæ Rvk. óskar eftir
starfsfólki. 20 ára og eldri í kvöld og
helgarvinnu. Uppl. í s. 869 6110.

Óska eftir starfskrafti á sólbaðstofu frá
kl. 10 til 16. Ekki yngri enn 20 ára. Uppl.
í s. 698 3807 eftir kl 18.

Óskum eftir að ráða starfskraft í almenn
heimilisstörf og aðhlynningu á dvalar-
heimili. Starfshlutfall samkomulag.
Uppl. í s. 562 1671 milli kl. 09-15.

Beitningamenn óskast á höfuðborgar-
svæðinu. Uppl. gefur Guðmundur í s.
896 1275.

Au pair Svíþjóð. Íslensk fjölskylda óskar
eftir að ráða au pair sem fyrst. Þarf að
vera barngóð og ekki yngri en 20 ára.
Uppl. í s. 0046 76211 7830 e. kl. 17 eða
siggasveins@yahoo.com

Óskum eftir dyravörðum á skemmti-
stað í miðbænum. Uppl. í s. 868 6080.

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

Byggingarmenn frá Lettlandi óska eftir
verkefni á Íslandi. S. 845 7158.

37 ára fjölskm. óskar eftir starfi. Vanur
járnsmíði, trésmíði, málningarvinnu o.fl.
S. 894 4492.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6394.

Vanur meiraprófsbílstjóri óskar eftir
vinnu strax. Einnig kemur til greina
vörudreifing eða útkeyrsla, hef lítinn
sendibíl. Uppl. í s. 894 3151.

Gullhringur m. steini tapaðist 18/1, líkl.
á Háskólasv. eða í Breiðh. S. 690 2280.
Fundarl.

AA-fundur karlar, á föstudagskvöldum
kl. 19.30, Seljavegi 2, Reykjavík.

Einmana karlmaður um áttrætt óskar
eftir að kynnast konu með félagsskap í
huga. 70-75 ára. Áhugasamar leggi
nafn og símanr. inn hjá Fbl, Skaftahlíð
24 eða á smaar@frettabladid.is merkt
góður efnahagur.

Einkamál

Fundir

Tapað - Fundið

Atvinna óskast

Starfskraftur óskast. Framtíðarstarf.
Æskilegur aldur 25-55 ár. Upplýs-
ingar í Efnalauginni og Þvottahús-

inu Drífu, Hringbraut 119 Rvk. eða í
síma 562 7740.

Talar þú Finnsku?
Skúlason leitar að finnskumælandi
fulltrúum í þjónustuver sitt. Gott

verkefni framundan. Sveigjanlegur
vinnutími.

Vinsamlegast hafið samband í s.
663 3480 eða 575 1500

www.skulason.is.

Kentucky Fried Chicken.
Okkur vantar duglegt og þjón-

ustulipurt starfsfólk í föst störf í eld-
hús og afgreiðslu.

Upplýsingar á stöðunum KFC
Kópavogi, Mosfellsbæ, Hafnar-

firði og Reykjavík.

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

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

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

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast

Spánn
3ja herb íbúð til leigu frá 1. maí í
lengri eða skemmri tíma í Torrevi-

eja á Spáni. Ný og skemmtileg
íbúð, m. loftkælingu, upphituð

sundlaug, stutt í alla þjónustu s.s.
verslanir, stórverslanir, banka, bari

og restauranta. 10- 20 mín. gangur.
Stutt á strönd. Flogið er til Alicante
með sumarferðum eða Heimsferð-
um. Mjög gott verð á flugi á meðan

sæti endast. steintora@terra.es,
sími.+00 34 965 703 751. gsm

+0034 639 5562 44.

Húsnæði í boði

Hestamennska

���������	
��������
����������

���������	
�����������	�����
������������	
	������	��

����������	
��������
�������
���
���
����
��
����
���
���
���������
��
�����	�������
	��
 !"�## 
������
����$�
��
������	�
%
�������������
������	��	
&����
'
(�'
��
'�)��������
�����	
*���������
��
	����	
���������
��
�������
���
	�����
%
����	��
���	�
������
�
��	�
���+
���
����
��
	,��
-
����
&�$�������)�
�&
�$�
����
��

�)��	
	��
���
.
��-
���
*��������

/�&	&����
��
������
����
�-�
���
�$�
����
�������
��
,������������
����
������
0
��		�
��
&�������
�)��
�������
�����	��������
��
���
��
����
��
����	
&����
�����
��
�'�������+
���
�����
��
����
'
�'����������
	,��
�)��	�
1���
����$�		�
��	����
*��������
���
	�����+
��
��		�
	��
����

2���$���,������
(�����
�	
������
&�����
'
(��	�
���	,,���
�������������+
3������$�
#+
��
���+
	���
4
����
&�%
�����	�
(�������
������	���+
(���
���
&$��,����	�
5�
����
�66-+
���
��
(���
���
(���
����
����
��		�
���
����$��	��
��
����
���
(��
���
������,���
2���$��	��
��
��		��
������
%
������'�
�������������7
������������	
�������
	,��7
�
�����
���������
���	�����	��
����������
��

8�����
���
��
����
��������,��
���
����$��	��
��		�
)�
���
�466
&$��,���		
5�
��'
�66-
��
����
������
���,�
������
���
9�����&��,���,��
������������
��+
3������$�
#+
!�
����
:���
�%
���
����
�����
��������,��
���
�������
����$�
�		�	
(����
&�����
�����
����
��		�
���(�����

���
��	)��
�66-
1��������
��
�����	���&����)�
��������������

REYNIMELUR  - 4JA HERB.– 107 RVK
VERÐ 17,4 millj.

Guðmundur Þórðarson lögg. fasteignasali
Mjódd

Berglind Ósk 

Sigurjónsdóttir,

822-2435,

berglind@remax.is

Alveg endurnýjuð 4ja herbergja enda íbúð á fjórðu
hæð í vesturbænum.  Forstofa/hol, náttúrusteinn og
parket á gólfi, stofa, parket á gólfi, eldhús, hvít
innrétting, náttúrusteinn á gólfi, baðherbergi, baðkar,
hvít innrétting, náttúrusteinn á gólfi. 3 góð svefn-
herbergi, tvö með skápum, parket á gólfi. 

Heimilisfang: Reynimelur

Stærð eignar: 94,3 fm

Fjöldi herb.: 4

Byggingarár: 1966

Brunab.mat: 11,2 millj

Bílskúr: Nei

Tálknfirðingar
Þorrablót T.n.o.f verður haldið laugardaginn 5. febrúar
í Akoges-salnum Sóltúni 3 og hefst með vinafundi og

tilheyrandi glasalyftingum kl. 19:00. Miðapantanir 
berist fyrir föstudaginn 28. janúar í síma: 

Ævar, 423-7967 895-7967
Guðbjörg, 456-2509 861-0259
Steindór, 565-5702 820-6414

Miðar verða seldir á Hólabraut 19, Hafnarfirði (Steindór) 
2. febrúar frá kl. 17:00 til 22:00.

Nefndin

FASTEIGNIR

LOKAÐ VEGNA JARÐARFARAR

Með Fréttablaðinu
alla fimmtudaga

Vi› segjum fréttir



Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

EIGENDUR FASTEIGNA ATHUGIÐ: 
Lífleg sala 

skoðum og verðmetum 
samdægurs

Hafnarfirði
Fjarðargata 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.is

Fallegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir í nýju 24 íbúða lyftuhúsi á frábærum stað á VÖLLUNUM

í Hafnarfirði. Öllum 4ra og 5 herbergja íbúðum fylgir stæði í bílageymslu. Húsið skilast fullbúið að

utan, steinað með lituðum marmarasalla. Lóð og bílastæði frágengin. Íbúðirnar afhendast fullbúnar

án gólfefna, nema gólf á baðherbergi verða flísalögð og veggir verða flísalagðir upp í tveggja metra

hæð. Gólf á þvottahúsi verða flísalögð. Sérhannaðar innréttingar í eldhúsi sem ná upp í loft eru frá

ELDHÚSI OG BAÐI Smáratorgi. Vönduð tæki. Öll sameignin verður fullfrágengin með máluðum

geymslugólfum. Stigar og stigapallar eru teppalagðir og anddyri flísalagt. 

Góð staðsetning! Stutt í þjónustu, skóla, sund og íþróttaaðstöðu!

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

Opið virka daga kl. 9–18

VORUM AÐ FÁ Í SÖLU GLÆSILEGT 
4RA HÆÐA 24. ÍBÚÐA LYFTUHÚS
Á GÓÐUM STAÐ Á VÖLLUNUM Í HAFNARFIRÐI

AFHENDING HAUSTIÐ 2005  •  TRAUSTIR BYGGINGARVERKTAKAR

E S K I V E L L I R

NÝTT



Ráðlegging til ómaga samfélagsins
Takið út innistæður ykkar úr
bönkum ef þær eru einhverjar,
geymið peningana undir koddan-
um eða látið krók koma á móti
bragði og fáið börn ykkar, barna-
börn, aðra vandamenn eða vini til
að eiga innistæðuna í þykjust-
unni til að fá sömu vexti og aðrir.

Starfsfólki Tryggingastofnun-
ar ríkisins er gert skylt skv. 10
grein laga nr.117/ 1993 að reikna
okkur, sem þurfum að fá tekju-
tryggingu og heimilisuppbót
vegna lélegra eftirlauna úr líf-
eyrissjóðum eftir 30-55 ár á
vinnumarkaði, helming af vöxt-
um sem tekjur ef við eigum 
peninga (inneignir) í banka. 

Borgarstjórn Reykjavíkur
ákveður á hverju ári að veita

tekjulitlu eftirlaunafólki sem á
skuldlausar íbúðir, allt að 80% 
afslátt af fasteigna- og hol-
ræsagjaldi. Á árinu 2004 áttu 
einhleypingar sem höfðu kr.
1.610.000 eða minna í árs-
tekjur að fá afsláttinn. Ég er á
eftirlaunum, á litla íbúð, hafði
1.566.549 kr. í tekjur 2003, fékk
49.789 kr. í vexti af inneign í
banka og greiddi 307.499 kr. í
skatta.

Ég fékk 50% afslátt af um-
ræddum gjöldum vegna ómaga-
stöðu minnar árið 2002 og 2003
og sendi bréf til Framtalsnefndar
Reykjavíkurborgar í maí s.l. og
spurði hvort ég ætti ekki rétt á
80% afslætti. Svar fékk ég
dags.4. ágúst og þar með 11.027

kr. lækkun á greiðslum. En Adam
var ekki lengi í Paradís. Hinn 22.
nóv. bárust mér skrifleg boð um
að endurgreiða þessar krónur og
ég

hef ekki enn fengið svar við
bréfi dags. 22.11 þar sem ég bað
um skýringar, þ.e. hvort vinstri
höndin vissi ekki hvað sú hægri
gerði. Tuttugasta og níunda 
desember var upphæðin tekin 
út af greiðsluþjónustureikingi 
mínum hjá Spron.

Í dag 18.jan. fékk ég upplýs-
ingar í símtali við starfsfólk hjá
Reykjavíkurborg um að Fram-
talsnefndin telur vextina sem
tekjur. 1. Helmingur af vöxtum
lækka greiðslur til okkar sem
fáum tekjutryggingu og heimilis-

uppbót vegna lélegra eftirlauna
úr lífeyrissjóðum og erum talin
ómagar. 2. Framtalsnefnd
Reykjavíkurborgar telur alla
vexti okkar beinar tekjur. 

Þetta er einfalt reiknings-
dæmi fyrir mig: lækkun á
greiðslum Tryggingastofnunar
vegna vaxta er 24.899; áhrif
vaxta á tekjuskatt og holræsa-
gjald, mínus 11.027: fjár-
magnstekjuskattur 4.979. Sam-
tals: 40.905 kr. Ég fæ í minn vasa
kr.8.884, þ.e. um 15,5% af vöxtum
þegar aðrir fá 90%. 

Okkur eru flestar bjargir bann-
aðar – ef við fáum greitt fyrir ein-
hverja vinnu tekur Trygginga-
stofnun 45% af upphæðinni og
skattstjóri um 39%: samtals 84%.■

23FÖSTUDAGUR  21. janúar 2005

Heimilislausir á Íslandi
Miðað við allar þær bjargir sem við höf-
um, alla fjármunina og góðan vilja helstu
ráðamanna (a.m.k. á tyllidögum) er
sorglega staðreyndin sú að hér á landi
finnast enn hópar sem eiga sér fáa sem
enga málsvara og búa við vægast sagt
ómannúðlegar aðstæður. Heimilislausir
eru gott dæmi um slíkan hóp en rétt
rúmlega hundrað manns eru flokkaðir
heimilislausir hér á landi samkvæmt
þrengstu skilgreiningu, þ.e. rúmlega
hundrað einstaklingar sofa úti eða nýta
sér þjónustu gistiskýla. Enn meiri fjöldi
er í raun heimilislaus ef tekið er tillit til
allra þeirra sem búa við ótryggt húsnæði
en ná að þrauka dag frá degi með því að
gista hjá vinum og kunningjum. 
Auður Lilja Erlingsdóttir á vinstri.is

Náðu að stoppa nafnið
Sjálfur hef ég aldrei áttað mig á því til
hvers mannanafnanefnd er. Enda er ég
mannanafna-mistök, hef sloppið fram
hjá vökulu auga nefndarinnar. Ég heiti
hinu hræðilega nafni Reykfjörð eða
„Smoke-Bay“ eins og presturinn sagði.
Nefndarmönnum kemur sennilega ekki
dúr á auga vitandi að svo hræðilegt
nafn sé skrifað á debetkortakvittanir.
Hryllilegt alveg! En þeir náðu þó að
stoppa þetta! Ég fékk að bera þetta nafn
og systir mín er þessu marki brennd. En
litli bróðir minn – honum var bjargað af
mannanafnanefnd. Guði og nefndar-
mönnum sé lof! Enda hefði hann án efa
hlotið varanlegan skaða af. 
Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason

Hatar ekki Bandaríkin
Nokkrir bloggarar hafa haldið því fram
að ég hataði Bandaríkin vegna þess að
ég snupra Íslendinga fyrir undirlægju-
skap við þessi ríki. En það er ekki 
Könunum að kenna að margir Íslend-
ingar liggja marflatir fyrir þeim. Banda-
ríkin eru dýnamískt og spennandi 
samfélag sem hefur forystu á flestum
sviðum mennta og menningar. Reyndar
varði ég þessi ágætu ríki í grein í blaði
hér í Lillehammer eftir innrásina í
Afganistan. Ég var fylgjandi þeirri innrás
en á móti innrásinni í Írak. Kannski 
verður maður Kanahatari ef maður 
fylgir ekki Bush í einu og öllu. 
Stefán Snævarr á kistan.is

HERDÍS HELGADÓTTIR
MANNFRÆÐINGUR 
SKRIFAR UM KJÖR EFTIRLAUNAFÓLKS

AF NETINU

BERGSTAÐASTRÆTI 37  •  SÍMI: 552 5700 

Þingholt

Veislusalur fyrir öll 
tilefni

Spennandi matseðlar
og veitingar

Skoðið verðið á 
www.holt.is

• • •

• • •

• • •

Okkur eru flestar 
bjargir bannaðar –

ef við fáum greitt fyrir 
einhverja vinnu tekur 
Tryggingastofnun 45% af
upphæðinni og skattstjóri
um 39%: samtals 84%.

,,



Hamarshöfði 4, 110 Reykjavík, s: 587 1960, www.mosaik.is

MOSAIK

af legsteinum
gegn staðgreiðslu
í janúar og febrúar

Sendum myndalista

15% afsláttur

Minningarkort 
Hjartaverndar 

535 1825

Elskuleg systir okkar, mágkona og frænka,

Elenóra Jónsdóttir (Nóa)
Mjóuhlíð 8, Reykjavík,

lést þriðjudaginn 11. janúar síðastliðinn.

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Systkinin frá Hellu og fjölskyldur þeirra.

ANDLÁT
Kristín Ingimundardóttir, Hvassaleiti
58, Reykjavík, lést miðvikudaginn 5. jan-
úar.
Halldór Kristinn Bjarnason, dvalar-
heimilinu Hornbrekku, Ólafsfirði, lést
mánudaginn 10. janúar.
Ríkharður Jónsson, Ólafsbraut 38,
Ólafsvík, lést laugardaginn 15. janúar.
Björn Kristjánsson, frá Miklaholtsseli,
lést þriðjudaginn 18. janúar.
Guðjón Skarphéðinsson lést á Landspít-
ala Hringbraut, þriðjudaginn 18. janúar.
Tryggvi Jónatansson, Litla-Hamri, lést
þriðjudaginn 18. janúar.

JARÐARFARIR
13.00 Járngerður Einarsdóttir, frá

Tjörnum, Vestur-Eyjafjöllum, verð-
ur jarðsungin frá Dómkirkjunni.

13.00 Sigrún Gísladóttir, Álfhólsvegi 70,
Kópavogi, verður jarðsungin frá
Digraneskirkju.

13.30 Hjörleifur Tryggvason, bóndi á
Ytra-Laugalandi, verður jarðsung-
inn frá Akureyrarkirkju.

14.00 Guðrún Brynjólfsdóttir, dvalar-
heimilinu Höfða, áður Skólabraut
31, Akranesi, verður jarðsungin
frá Akraneskirkju.

14.00 Guðrún Guðmundsdóttir, Lyng-
holti 22, Keflavík, verður jarðsung-
in frá Keflavíkurkirkju.

15.00 Dóróthea Fr. Ólafsdóttir, áður til
heimilis í Lönguhlíð 3, Reykjavík,
verður jarðsungin frá Dómkirkjunni.

15.00 Sigríður Johnsen Marklandi,
Löngufit 40, Garðabæ, verður
jarðsungin frá Garðakirkju.

Í dag eru liðin 110 ár frá
fæðingu Davíðs Stefánsson-
ar frá Fagraskógi og verður
af því tilefni efnt til dag-
skrár honum til heiðurs
bæði norðan og sunnan
heiða. Opnaðar verða sýn-
ingar, haldnir tónleikar og á
morgun verður haldið mál-
þing um skáldið. Þá má bú-
ast við fleiri atburðum á af-
mælisárinu fyrir norðan í
haust.

Í Þjóðmenningarhúsinu í
Reykjavík verður opnuð
sýning um Davíð í sýninga-
röðinni Skáld mánaðarins.
Jóhanna Bergmann í Þjóð-
menningarhúsinu segir sýn-
inguna verða með hefð-
bundnu sniði, en þar verður
að finna ljóð Davíðs, skáld-
verk hans og leikrit. „Við
erum í samstarfi við Lands-
bókasafnið um efni sýning-
arinnar og höfum fengið
lánaða að norðan persónu-
lega muni Davíðs, gleraugu,
tóbakspontuna og ýmislegt
smálegt. Þá erum við með
hljómplötur með upplestri Dav-
íðs á eigin verkum, hljómplötur
með leikritum hans og sýningar-
skrár Gullna hliðsins frá hinum
og þessum leikfélögum um allt
land.“ Jóhanna segir sýninguna í
Þjóðmenningarhúsinu standa
fram í miðjan mars, en hvetur
sem flesta til að koma við opnun-

ina á morgun klukkan fimm. Þá
flytur Guðmundur Andri Thors-
son ávarp og flutt verður tónlist
við ljóð Davíðs. „Það verða þeir
Sigurður Flosason og Sigurður
Gunnarsson sem spinna út frá

sálmi eftir Davíð,“ segir Jó-
hanna, en jafnframt verður
opnuð vefgátt með umfjöll-
un um ævi og verk Davíðs á
fræðsluvefnum Skólavefur-
inn.is. „Við höfum verið í
samstarfi við vefinn um
Skáld mánaðarins, en þar er
að finna skemmtilega um-
fjöllun um skáldið, birt
dæmi um ljóð og önnur rit.
Þá er líka hægt að hlusta á
upplestur skáldsins og svo
er þar að finna verkefni, þar
sem vefurinn miðar að
fræðslu fyrir grunnskóla-
börn auk stuðnings við
kennara.“

Á sama tíma og opnað er
í Þjóðmenningarhúsinu í
Reykjavík verður opnuð
sýning á verkum, bréfum og
munum úr fórum Davíðs á
Amtsbókasafninu á Akur-
eyri. Þar verða meðal ann-
ars sýnd bréf sem fóru milli
Davíðs og Önnu Z. Osterm-
an, sendikennara frá Sví-
þjóð, sem aldrei hafa komið
fyrir sjónir almennings

áður, en bréfapakkinn með þeim
var lokaður og innsiglaður til árs-
ins 2000. Einnig verða sýndir
óopnaðir bréfapakkar frá Davíð,
þar á meðal pakkar sem að
óbreyttu má ekki opna fyrr en
eftir tvær aldir.

Sjá nánar um viðburði 

dagsins á síðu 34

24 21. janúar 2005 FÖSTUDAGUR

VLADÍMÍR ILJITSJ ULJANOV LENÍN (1870-1924) 
lést þennan dag úr hjartaslagi.

Margvísleg dagskrá í
boði á afmælisdaginn

DAVÍÐ STEFÁNSSON: 110 ÁR FRÁ FÆÐINGU SKÁLDSINS

„Frelsi í kapítalískum samfélögum er
svipað og tíðkaðist í Grikklandi til forna:

Frelsi til handa þrælahöldurum.“

Lenín er einn þekktasti og áhrifamesti stjórnmálamaður og
hugsuður 20. aldarinnar. Hann var maðurinn á bak við rúss-

nesku byltinguna og fyrsti leiðtogi Sovétríkjanna.

timamot@frettabladid.is

AFMÆLI
Halldór Jónatansson, fyrrum forstjóri
Landsvirkjunar, er 73 ára í dag.

Arnar Jónsson leikari er 62
ára í dag.

Kristín Marja Baldursdóttir
rithöfundur er 56 ára í dag.

Eyþór Örn Óskarsson reikimeistari er
56 ára í dag.

Ragnheiður Sigurjónsdóttir forstöðu-
maður er 56 ára í dag.

Einar Pálsson, fram-
kvæmdastjóri og bæjarfull-
trúi Árborgar, tekur á móti
gestum frá kl. 20 í kvöld en
hann er fimmtugur í dag.

Svanhvít Moritz Sigurðar-
dóttir á Akureyri er fimm-
tug í dag.

Aldís Baldvinsdóttir leik-
kona er 46 ára í dag.

Jón Axel Pétursson, framkvæmdastjóri
Emmessíss, er 43 ára í dag.

Hafsteinn Þór Hilmarsson þýðandi er
38 ára í dag.

DAVÍÐ STEFÁNSSON Ungt skáld við
upphaf ferils síns.

Eftir þriggja ára baráttu við berkla gaf
rithöfundurinn George Orwell, sem
réttu nafni hét Eric Arthur Blair, upp
öndina þennan dag árið 1950. Allt þar
til undir það síðasta höfðu fregnir af
líðan höfundarins verið jákvæðar og
vonir stóðu til að hann næði sér af
veikindum sínum. Að morgni dánar-
dagsins átti hann meira að segja langt
spjall við vin sinn um framtíðaráætlanir
sínar. 
Bækur Orwells hafa haldið vinsældum
sínum, sér í lagi Animal Farm og 1984.
Hann hóf skrif sinnar síðustu bókar eft-
ir að hafa sagt upp hjá heimsfrétta-
þjónustu breska ríkisútvarpsins (BBC World
Service) haustið 1943 en þar skrifaði hann fréttir
fyrir Indland. Orwell þoldi illa þá ritskoðun sem

upplýsingaráðuneytið breska stund-
aði í seinni heimsstyrjöldinni og
varð rótin að 1984.
Eric Arthur Blair fæddist í júní árið
1903 á Indlandi, en fjölskyldan starf-
aði þar á vegum bresku krúnunnar
og var nokkuð vel stæð. Rithöfund-
arnafn sitt er hann sagður hafa dreg-
ið af ánni Orwell, sem rann nærri
húsi foreldra hans í Suffolk. Nafnið
er hann sagður hafa tekið til að
forða fjölskyldunni frá því að þurfa
að skammast sín fyrir skrif hans.
Fyrstu skrif Orwells fjölluðu oft um
hans eigin reynslu af fátækt. Við

heimildaöflun kaus hann til dæmis að búa sem
umrenningur í austurhluta London (East End) og
sem uppvaskari í París.

ERIC ARTHUR BLAIR

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 

FÆDDUST ÞENNAN DAG

1799 Edward Jenner kemur fram
með bólusetningu við
bólusótt.

1908 Samkvæmt reglugerð er
konum í New York bannað
að reykja á almannafæri.

1925 Fárviðri í Reykjavík, þök
fuku af nokkrum húsum og
eitt mesta flóð sem orðið
hefur sunnanlands og vest-
an varð þennan dag.

1982 Belgíski togarinn Pelagus
ferst við Heimaey. Sex var
bjargað úr áhöfninni en
tveir farast. Einnig fórust
tveir björgunarmenn, lækn-
ir og foringi Hjálparsveitar
skáta í Vestmannaeyjum.

1989 Fyrsti Spaugstofuþátturinn
„89 af stöðinni“ er sendur út.

1994 Lorena Bobbitt sögð hafa
þjáðst af stundarbrjálæði
þegar hún skar af lim eig-
inmanns síns.

George Orwell dó úr berklum

1337 Karl V, hinn spaki, konungur Frakk-
lands frá 1364-80.

1743 John Fitch, uppfinningamaðurinn
sem fyrstur var með gufubát í
lagi.

1883 Olav Aukrust, norskt ljóðskáld.

1885 Huddie Ledbetter,
blússöngvari þekktur sem
„Leadbelly“.

1908 Bengt Strömgren,
sænskur stjarneðlisfræðingur.

1921 Todor Popov, tónskáld.

1921 Barney Clark, fyrsti gervihjartaþeg-
inn.

1924 Telly Savalas, kvikmyndaleikari.

1924 Benny Hill, skemmtikraftur og
sjónvarpsfígúra.

1933 William Wrigley III, tyggjófrömuður.

1939 Wolfman Jack (Bob Smith), amer-
ískur útvarpsmaður.

1940 Jack Nicklaus, golfíþróttamaður.

1941 Placido Domingo, óp-
erusöngvari.

1976 Emma Lee Bunton, „Baby
Spice“ úr Spice Girls.

■ LEIÐRÉTTING

Fritz H. Berndsen skurðlæknir
var ranglega sagður eiga 58 ára
ára afmæli í blaðinu á fimmtudag.
Hið rétta er að alnafni hans í tré-
smíðastétt átti afmæli þann dag.
Skurðlæknirinn er 39 ára og á af-
mæli í maí. ■

M
YN

D
/Þ

JÓ
Ð

M
EN

N
IN

G
AR

H
Ú

SI
Ð

Þorratunglið
Þá þorratunglið tínætt er
tel ég það lítinn háska:
næsta sunnudag nefna ber
níu vikur til páska.

Á vef Almanaks Háskólans greinir Þor-
steinn Sæmundsson frá því að vísan hér
að ofan sé ein af mörgum sem dr. Jón Þor-
kelsson hafi látið prenta í Almanaki Þjóð-
vinafélagsins árið 1914 en um höfund
hennar sé ekki vitað. „Reglan sem vísan
geymir, um samband þorratungls og páska,
hefur þótt býsna áreiðanleg,“ segir hann,
þó á henni geti verið undantekningar svo
sem árið 1977. „Þá átti þorratunglið að
kvikna 19. janúar samkvæmt almanakinu;
tíu dögum síðar var laugardagur, en sunnu-
daginn þar á eftir voru tíu vikur til páska en
ekki níu.“

Bóndadagur er föstudagur í 13 viku
vetrar, fyrsti dagur þorra. Hefð er
fyrir því að konur geri eitthvað fyr-
ir menn sína þennan dag, svo sem í
mat og kaffi. Þá hafa konur gefið
mönnum sínum blóm í einhverju
mæli síðan um 1980. Orðið „bónda-
dagur“ kemur fyrst fyrir í þjóðsög-
um Jóns Árnasonar.

„Upphaflega virðist húsfreyja
hafa boðið þorra velkominn enda er
ljóst að fyrsti dagur þorra hefur
verið tileinkaður húsbóndanum,“
segir Árni Björnsson um bóndadag-
inn í bók sinni, Sögu dagana. Þar
minnist hann einnig á þann sið að
bóndi hlaupi í kringum bæ sinn, en
segir óljóst hversu hversu almenn-
ur hann hafi verið eða hver uppruni
hans sé. „Vera kann að þar sé um að
ræða leifar af eldra þorrafagnaði.“

Á síðara hluta 19. aldar tóku svo

mennta- og embættismenn upp mat-
ar- og drykkjarveislur þar sem
sungin voru ný og gömul kvæði og
þeir kölluðu „Þorrablót“ að fornum
hætti. „Þessar veislur lögðust af eft-
ir aldamótin í kaupstöðum en þá
hafði þorrablótssiðurinn borist í
sveitirnar, fyrst á Austurlandi og í
Eyjafirði, og hélt þar áfram. Um
miðja 20. öld hófu átthagasamtök á
höfuðborgarsvæðinu síðan þorra-
blótin aftur til vegs og virðingar í
þéttbýli, og buðu þá „íslenskan“ mat
sem nú var orðinn sjaldhafður í
kaupstöðum. Veitingamaður í
Naustinu í Reykjavík hafði síðan
sérstakan þorramat á boðstólum frá
þorranum 1958. Síðan hafa þorra-
blót ýmissa samtaka með íslenskum
mat verið fastur liður í skemmtana-
lífi um allt land,“ segir Árni Björns-
son. ■
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Bóndadagurinn er í dag:

Markar upphaf þorra



Forsala er hafin á „The Return of Houdini , magnaðri sýningu sem sameinar leikhús, sirkús og töfrabrögð.
Aldrei áður hafa sést önnur eins töfrabrögð og sjónhverfingar á Íslandi. Sýningin er byggð á brellum töframannsins Harry 

Houdini. Stórkostleg spennuatriði, trúðar, leikur að eldi, sprengingar, gaman og galdrar sem fá þig til að standa á öndinni.

The Return of Houdini er mögnuð fjölskyldusýning sem á sér enga líka, 
einstakt sjónarspil sem þú munt aldrei gleyma 

sýningar: 23. mars kl. 20.00 • 24. mars kl. 15.00 • 24. mars kl. 20.00 • 26. mars kl. 15.00 • 26. mars kl. 20.00

Miðasala í síma 568 8000 • www.borgarleikhus.is • Nánari upplýsingar: www.houdini.is  

Varúð! Atriði í sýningunni geta vakið skelfingu hjá ungum börnum

„

The mogul
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sem Sirkusstjórinn
besti hverfilistamaður
heims um þessar mundir

„töframaður ársins“
The Academy of Magical Arts, Hollywood



Kraftmiklar athafnakonur Óhætt er að segja
að mikil stemning hafi verið í Súlnasal á Hótel
Sögu í gær þegar Félag kvenna í atvinnurekstri
veitti árlegar viðurkenningar. Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir var veislustjóri og fjallaði meðal annnars á
gamansaman hátt um þær ólíku kröfur sem gerðar
eru til karla og kvenna í viðskiptalífinu og hitti vel í
mark. Það var hins vegar aðalverðlaunahafinn sem
stal senunni í ræðu sinni. Hún byrjaði á því að
segja frá því að henni væru viðskipti í blóð borin
og þetta hefði komið snemma í ljós. Hún byrjaði á
sínu fyrsta fyrirtæki sex ára gömul eftir að hafa
staðið eldri systkini sín af launreykingum. Hún
kom vitaskuld auga á viðskiptatækifærið og hófst
þegar handa við umfangsmikla fjárkúgunarstarf-
semi og rukkaði systkini sín gegn loforði um að
upplýsa ekki foreldrana um þessa launiðju. Þessi
starfsemi var þó ekki lífvænleg og telur Katrín að
hugsanlega hafi hún verið of frek til fjárins.

Vinstri umferð fyrir örvhenta Katrín sagðist
eiga móður sinni mikið að þakka því í gegnum
hana hefði hún kynnst rekstri fyrirtækja. Katrínu

var ungri treyst fyrir ýmiss konar ábyrgð og rifjaði
hún meðal annars upp að hafa farið með móður
sinni, Erlu Tryggvadóttur, til Lundúna skömmu eftir
að hafa fengið bílprófið. Mamman leigði bíl á flug-
vellinum og ætlaðist til að dóttirin settist undir
stýri. Katrínu leist ekki á blikuna og fannst það ekki
góð hugmynd að setjast undir
stýri, nýkomin með bílpróf
í stórborg þar sem bílarn-
ir aka öfugu megin á
veginum. „Hvað er þetta,
þú ert örvhent,“ sagði
mamma hennar. Og
Katrín segir að það hafi
komið á daginn að þetta
hafi bara gengið prýðilega.
„Þetta gekk svo vel að ég
var tekin föst fyrir
hraðakstur á
strætóakrein á
Oxford-
stræti,“
sagði hún.

MESTA HÆKKUN

ICEX-15   3.546

KAUPHÖLL ÍSLANDS [ HLUTABRÉF ]

Fjöldi viðskipta: 201
Velta: 1.808 milljónir

+0,15%

MESTA LÆKKUN

MARKAÐSFRÉTTIR...
Vísitala byggingarkostnaðar
hækkaði um 2,82 prósent í jan-
úar. Vísitalan gildir fyrir febrúar.
Síðastliðna tólf mánuði hefur
vísitala byggingarkostnaðar
hækkað um 8,6 prósent. Hag-
stofan segir hækkunina skýrast
að mestum hluta af samnings-
bundnum launahækkunum.

Gengi krónunnar lækkaði um
0,36 prósent í dag. Gengisvísital-
an byrjaði í 111,60 stigum en
endaði í 112 stigum. 

Nýskráningar atvinnuleysis í
Bandaríkjunum drógust saman
um 48.000 í síðustu viku, en þá
sóttu alls 319 þúsund einstak-
lingar um bætur í fyrsta skipti.
Nýskráningar atvinnuleysis hafa
ekki verið færri að meðaltali frá
árinu 2000.
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Katrín Pétursdóttir,
framkvæmdastjóri Lýs-
is, hlaut viðurkenningu
Félags kvenna í at-
vinnurekstri. Hún hefur
náð afbragðsárangri í
rekstri Lýsis síðan hún
keypti félagið og tók við
framkvæmdastjórastarf-
inu árið 1999.
Félag kvenna í atvinnurekstri
(FKA) veitti í gær Katrínu Péturs-
dóttur, framkvæmdastjóra Lýsis,
viðurkenningu fyrir framúrskar-
andi árangur í rekstri. Katrín S.
Óladóttir, formaður félagsins, sagði
Katrínu vera í senn fyrirmynd og
hvatningu fyrir félagsmenn.

Þetta var í sjötta sinn sem FKA
veitir viðurkenningar en ásamt því

að heiðra Katrínu fékk Edda Jóns-
dóttir í i8 gallerí Hvatningarviður-
kenningu og Guðrún Steingríms-
dóttir, eigandi Lífstykkjabúðarinn-
ar, fékk Þakkarviðurkenningu fé-
lagsins. Þau Vigdís Finnbogadóttir,
fyrrum forseti, og Einar Sveinsson,
stjórnarformaður Íslandsbanka, af-
hentu verðlaunin.

Katrín Pétursdóttir hefur gegnt
starfi framkvæmdastjóra Lýsis frá
árinu 1999 en þá keypti hún fyrir-
tækið og sameinaði það þeim
rekstri sem hún stóð þá þegar fyrir.
Rekstur Lýsis hefur tekið stakka-
skiptum á þeim fimm árum sem
Katrín hefur veitt því forystu. Velta
félagsins er um einn og hálfur millj-
arður og um níutíu prósent af fram-
leiðslu fyrirtækisins fara á erlend-
an markað. Lýsi festi í ársbyrjun
2003 kaup á Fóðurblöndunni og er
veltan í þeim rekstri um tveir og
hálfur milljarður króna.

Katrín hefur staðið í eigin at-
vinnurekstri í hartnær tuttugu ár

og segir að viðurkenning FKA sé
hvatning fyrir sig. „Þetta er viður-
kenning á starfinu og þetta er góður
félagsskapur sem gaman er að fá að
vera hluti af,“ segir hún.

Um árangur sinn í rekstri segir
hún hvorki töfrabrögð né galdra-
verk búa þar að baki. „Þetta er fyrst
og fremst vinna og góð verk sem
eru unnin af mörgum góðum mann-
eskjum. Það eru margir sem hafa
lagt hönd á plóginn,“ segir hún.

Spurð hvort hún telji að aðstæð-
ur kvenna í atvinnurekstri hafi
breyst á þeim tíma sem hún hefur
staðið í eigin rekstri segir Katrín að
nú sé það orðið eðlilegra að konur
taki þátt í atvinnurekstri og tæki-
færunum hafi fjölgað.

Um það hvort það hafi háð henni
að vera kona í þeim karlabransa
sem sjávarútvegurinn er segir
Katrín: „Ég held að ég hafi frekar
notið góðs af því að vera kona í
þessum karlabransa.“

thkjart@frettabladid.is

vidskipti@frettabladid.is

Peningaskápurinn…

Actavis 40,80 +0,99% ... Atorka 5,79
+0,52% ... Bakkavör 25,40 +2,01% ... Burðarás 12,45 -0,40% ... Flug-
leiðir 11,95 +3,46% ... Íslandsbanki 11,25 +0,45% ... KB banki 481,00 -
0,62% ... Kögun 47,00 – ... Landsbankinn 12,55 +0,80% ... Marel 52,40
– ... Medcare 5,90 – ... Og fjarskipti 3,42 -0,29% ... Samherji 11,40
+0,44% ... Straumur 10,00 – ... Össur 82,00 +0,61%

Segir tækifærum
kvenna hafa fjölgað

Flugleiðir 3,46%
Bakkavör 2,01%
Jarðboranir 1,49%

Síminn -2,41
SÍF -1,24%
KB banki -0,62%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:

nánar á visir.is
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Hluthafafundur í Big
Food mun í dag taka af-
stöðu til yfirtökutilboðs
í félagið.
Hluthafafundur Big Food Group
verður haldinn í dag. Fyrir fund-
inum liggur að samþykkja eða
hafna yfirtökutilboði íslenskra
fjárfesta undir forystu Baugs í
fyrirtækið.

Ekki er búist við öðru en að til-
boðið verði samþykkt. Samkvæmt
heimildum hefur stjórn Big Food
að undanförnu borist afstaða hlut-

hafa sem munu nær allir vera
hlynntir yfirtökutilboðinu. 

Tvær leiðir eru að yfirtöku
fyrirtækis í Bretlandi. Annars
vegar að gera tilboð og innleysa
til sín hluti á markaði þar til 90
prósenta marki er náð. Hin leiðin
er að gera tilboðið og fá það sam-
þykkt, líkt og á hluthafafundinum
sem er í dag. 

Verði tilboðið samþykkt má bú-
ast við að síðasti viðskiptadagur á
markaði með bréf Big Food verði
í annarri viku febrúar og að nýir
eigendur taki við stjórnartaumum
í fyrirtækinu í kjölfar þess. - hh

Skuldir ríkissjóðs sem hlutfall af
vergri landsframleiðslu hafa far-
ið lækkandi á undanförnum árum
að því er fram kemur í vefriti
fjármálaráðuneytisins. Sé tekið
mið af seinustu fjórum árum þá

hefur hlutfallið lækkað úr rúm-
lega 38 prósent í lok árs 2001 í
rúmlega 28% í lok árs 2004. Áætl-
að er að skuldir ríkissjóðs hafi í
lok árs 2004 numið 254 milljörð-
um króna. ■

Ríkisskuldirnar lækka

Big Food fundur í dag

ÁFANGI Í YFIRTÖKU Pálmi Haraldsson og Jón Ásgeir Jóhannesson fara fyrir hópi fjár-
festa í kaupunum á Big Food Group. Hluthafafundur tekur afstöðu til tilboðs þeirra í dag.
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VERÐLAUNAÐAR FYRIR GÓÐAN ÁRANGUR Katrín S. Óladóttir, formaður FKA; Vigdís Finnbogadóttir, fyrrum forseti Íslands; Edda
Jónsdótir, handhafi Hvatningarverðlauna FKA; Katrín Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Lýsis og handhafi viðurkenningar FKA; Guðrún
Steingrímsdóttir, eigandi Lífsstykkjabúðarinnar og handhafi Þakkarverðlaunanna; Einar Sveinsson, stjórnarformaður Íslandsbanka og
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, varaformaður Samfylkingarinnar.
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Farþegum Flugleiða fjölgaði um
17,8 prósent í fyrra og voru þeir
1,3 milljónir. Sætanýting félags-
ins batnaði einnig og jókst um 5,3
prósentustig.

Sætaframboð Flugleiða var
aukið í fyrra um 12,5 prósent en
sala sæta jókst um 21,2 prósent.
„Þessi mikla fjölgun og aukin
sætanýting er mjög góður árang-
ur og nauðsynlegt mótvægi við al-
mennt lækkandi verð flugfar-
gjalda og miklar eldsneytishækk-
anir á árinu,“ segir Sigurður
Helgason, forstjóri Flugleiða. 

Farþegum í innanlandsflugi
Flugfélags Íslands fjölgaði um 9,3
prósent í desember og um 13,7
prósent á árinu í heild. Tonna-
fjöldi í fraktflugi jókst verulega
eða um ríflega fjórðung. Mesta

aukningin er þó í leiguflugi þar
sem fjöldi fartíma jókst um rúm
62 prósent. ■

ÚTIBÚSSTJÓRI Í LONDON Lárus Weld-
ing mun stýra starfsemi nýs útibús Lands-
bankans í London.

Sjálfstætt úti-
bú í London
Starfsemi Landsbank-
ans í London hefur vax-
ið og nú á að stofna úti-
bú í borginni.
Landsbankinn hefur sent tilkynn-
ingu til Fjármálaeftirlitsins þess
efnis að bankinn hafi ákveðið að
stofna útibú á Englandi. 

Landsbankinn tók þessa
ákvörðun þar sem bein þjónusta
Landsbankans á Englandi hefur
stóraukist og gert er ráð fyrir að
sú þróun haldi áfram. Lárus Weld-
ing, sem starfað hefur á fyrir-
tækjasviði Landsbankans, verður
útibússtjóri.

Starfsemi útibúsins verður tví-
þætt: annars vegar útlánastarf-
semi í formi sambankalána þar
sem Landsbankinn er annaðhvort
þátttakandi eða leiðandi lánveit-
andi og hins vegar fyrirtækjaráð-
gjöf.

„Þetta er er engin eðlisbreyt-
ing á starfseminni hér í London.
Þetta er rökrétt framhald af vexti
starfseminnar,“ segir Lárus Weld-
ing. Starfsemi Landsbankans í
London hefur verið í húsakynnum
bankans Heritable sem er í eigu
Landsbankans. Heritable stundar
fasteignalánastarfsemi. Lands-
bankinn mun leita sér að nýju hús-
næði fyrir starfsemi sína.

- hh

Vöxtur hjá Flugleiðum

GÓÐUR ÁRANGUR Síðasta heila starfsár
Sigurðar Helgasonar sem forstjóri Flugleiða
reyndist farsælt, en vöxtur er í öllum meg-
inþáttum í starfsemi félagsins
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Fyrstu árs-
uppgjörin
Tími ársuppgjöra fyrirtækja í
Kauphöll Íslands fer í hönd. 

Að venju eru það Nýherji og
Straumur sem eru fyrstu félögin
sem birta niðurstöðu rekstrarins.
Uppgjör félaganna birtast í
fréttakerfi Kauphallar Íslands í
dag. Fyrirliggjandi er að árið í
fyrra er metár í afkomu skráðra
félaga. Þar fara fremst í flokki
fjármálafyrirtækin og má búast
við því að uppgjör Straums slái
tóninn fyrir góð uppgjör fjár-
málafyrirtækja. ■
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Við hrósum...
... kvennaliði KR í körfunni og kvennaliði Fram í
handboltanum. Bæði lið hafa átt erfitt uppdráttar í vetur
en sýndu á miðvikudaginn að þau eru ekki dauð úr öllum
æðum. Framstúlkur unnu Stjörnuna óvænt en KR-liðið
vann sinn fyrsta leik á tímabilinu gegn Njarðvík.sport@frettabladid.is

LEIKIR GÆRDAGSINS

Intetsportdeild karla í körfu

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

19 20 21 22 23 24   25
Laugardagur

JANÚAR

Vissir þú...

... að íslenska landsliðið í fótbolta hefur fallið um 38 sæti á undanförnum átta
mánuðum á styrkleikalista Alþjóðaknattspyrnusambandsins. Íslenska liðið ber
höfuð og herðar yfir aðrar þjóðir í hrapi á listanum enda var gengi liðsins á
síðasta ári skelfilegt. Aðeins einn sigur leit dagsins ljós í níu leikjum.

FÓTBOLTI Sjúkrasaga knattspyrnu-
mannsins Hauks Inga Guðnason-
ar er í meira lagi sorgleg. Hann
sleit krossband í hné 2. apríl á síð-
asta ári, lagðist undir hnífinn 14.
maí og missti þar af leiðandi af
öllu síðasta tímabili. Undir lok
ársins kom síðan í ljós að mistök
höfðu verið gerð í aðgerðinni.
Krossbandið hafði verið fest vit-
laust og því varð að skera Hauk
Inga upp aftur. Hann lagðist því
undir hnífinn á nýjan leik 16. des-
ember og fyrir vikið getur hann
ekki leikið knattspyrnu í heilt ár.

„Ástæðan fyrir þessari löngu
hvíld er sú að ég fer í tvær að-
gerðir með skömmu millibili og
svo voru smá aukaskemmdir í
hnénu út af mistökunum í fyrri
aðgerðinni,“ sagði Haukur Ingi í
samtali við Fréttablaðið í gær.

Læknirinn sem skar hann upp í
maí hefur játað mistök sín og
Haukur hefur fengið staðfestingu
á því að mistökin hafi átt sér stað.
Þótt Haukur Ingi sé leiður yfir því
að missa af tveim tímabilum hef-
ur hann engan áhuga á því að fara
í hart við lækninn.

„Auðvitað er ég hundfúll enda
vilja knattspyrnumenn spila en
ekki horfa á leikina ofan úr stúku.
Ég vil samt ekkert gera stórmál
úr þessu og ég trúi ekki öðru en að
hægt sé að leysa þetta mál í bróð-
erni,“ sagði Haukur Ingi, sem ber
engan kala til læknisins sem gerði
fyrri aðgerðina.

„Það eru allir mannlegir og
gera sín mistök. Ég veit vel að
hann gerði þetta ekki viljandi. Það
er ekkert við þessu að gera og ég
tek hatt minn ofan fyrir honum að
játa mistök sín. Ég hef fulla trú á
því að við munum leysa þetta mál
heiðarlega og á sanngjörnum nót-
um.“

Haukur Ingi og félag hans,
Fylkir, telja sig eiga rétt á skaða-
bótum en ekki liggur fyrir hversu
miklar bætur verður farið fram á
enda hefur sú vinna ekki verið
hafin.

Mál Hauks Inga er fyrir
margra hluta sakir mjög athyglis-
vert enda mun niðurstaðan í því
vafalítið hafa fordæmisgildi. Hún

mun hreinlega skera úr um það
hvaða rétt íþróttamenn hafa sem
verða fyrir læknamistökum.

henry@frettabladid.is

UTAN VALLAR Haukur Ingi Guðnason sést hér brosmildur á hliðarlínunni ásamt Sævari
Þór Gíslasyni. Haukur mun ekkert leika með Fylki annað sumarið í röð.

Fréttablaðið/Hari

Læknirinn játaði mistök
í aðgerð á Hauki Inga
Haukur Ingi Guðnason ber engan kala til læknisins sem gerði mistök í aðgerð
á honum í maí. Hann segist ekki hafa áhuga á að fara í hart og vill leysa málið
í bróðerni.

■ ■ LEIKIR
� 19.15 Grindavík og Skallagrímur

mætast í Grindavík í Intersport-
deildinni í körfuknattleik.

■ ■ SJÓNVARP

� 16.20 Körfuboltakvöld á Rúv. 

� 17.45 Olíssport á Sýn. Fjallað um
helstu íþróttaviðburði heima og
erlendis.

� 18.00 Upphitun á Skjá einum.
Spáð í leiki helgarinnar í enska
boltanum.

� 19.00 Gillette-sportpakkinn á Sýn. 

� 19.30 Motorworld á Sýn. Allt það
nýjasta í heimi akstursíþrótta.

� 20.00 World Supercross á Sýn.
Sýnt frá heimsmeistaramótinu í
Supercross.

� 21.00 World Series of Poker á
Sýn. Slyngustu pókerspilarar heims
leika listir sínar.

Sven-Göran Eriksson, þjálfari
enska landsliðsins í knattspyrnu,

blæs á gagnrýnina sem David
Beckham hefur
hlotið hjá Real Ma-
drid. „Ég er engan
veginn sammála því
að hann hafi ekki
staðið fyrir sínu,“
sagði Eriksson.
„David hefur leikið
ágætlega á Spáni,
hann er fyrirliðinn okkar og á því
verður engin breyting.“ Uppi voru
vangaveltur um að staða Beckhams
í landsliðinu væri í hættu vegna
Shaun Wright-Phillips en Eriksson
fullyrti að Beckham myndi leika
sína vanalegu stöðu þegar Englend-
ingar leika gegn Hollendingum í
næsta mánuði. Þetta eru góðar
fréttir fyrir Beckham sem hefur átt
töluvert undir högg að sækja á
Spáni á þessu tímabili.

Phoenix Suns tapaði fimmta leik
sínum í röð í NBA-körfuboltan-

um í fyrrinótt þegar
liðið tók á móti
Memphis Grizzlies.
Lokatölur urðu 88-
79 og var Bonzi
Wells stigahæstur í
liði gestanna með
16 stig og tók 9 frá-
köst. Steve Nash,
aðalleikstjórnandi

Suns, hefur ekki getað leikið með
liðinu í síðustu þremur leikjum
vegna meiðsla í baki. Mike Fratello,
þjálfari Grizzlies, sýndi Suns fullan
skilning á fjarveru Nash. „Ef þú
missir stjörnuleikmann á borð við
Steve geturðu ekki búist við að
leika eins og liðið gerir best,“ sagði
Fratello.

Meiðsli Nicky Butt hjá Newcastle
tóku sig upp að nýju á æfingu í

fyrradag. Butt, sem hefur misst af
síðustu 11 leikjum liðsins, hneig
niður á æfingu og gæti þurft að
hvíla sig næstu
mánuði til að ná
sér að fullu. Að
sögn Graeme Sou-
ness, knattspyrnu-
stjóra Newcastle, er
áfallið mikið fyrir
Butt og liðið í heild.
„Hann er náttúrlega
gríðarlega svekktur eftir að hafa ver-
ið hársbreidd frá því að snúa til
baka á völlinn,“ sagði Souness. Butt
mun hitta sérfræðing í næstu viku
til að rannsaka meiðslin til hlítar.

LeBron James hjá Cleveland
Cavaliers í NBA-körfuboltanum

setti met í leik gegn Portland Trail-
blazers í fyrrinótt þegar hann varð
yngsti leikmaðurinn í sögu NBA til

að ná sér í þre-
falda tvennu.
James, sem er
nýorðinn tvítug-
ur, skoraði 27
stig, tók 11 frá-
köst og gaf 10
stoðsendingar.
Hann hirti þar
með metið af
Lamar Odom
hjá Los Angeles
Lakers. „LeBron
gæti náð sér í

þrefalda tvennu á hverju kvöld en
hann er ekki í boltanum til þess og
fær stórt prik í kladdann fyrir það
hugarfar,“ sagði Jeff McInnis, sam-
herji James. Cleveland vann leikinn,
107-101. 

Real Madrid varð fyrir miklu áfalli
þegar liðið var slegið út úr

spænsku bikarkeppninni af Real
Valladolid á
heimavelli.
Leiknum lyktaði
með jafntefli, 1-
1, og komst
Valladolid áfram
á skoruðu úti-
vallarmarki.
Michael Owen
kom Madrid yfir
á 66. mínútu en
Xavi More jafn-
aði metin 11 mínútum síðar. Fleiri
urðu mörkin ekki og Valladolid því
komið í 8 liða úrslit í bikarnum en
stórliðið Real Madrid er óvænt úr
leik í bikarkeppninni þetta árið.

ÚR ÍÞRÓTTAHEIMINUM

KR–NJARÐVÍK 99–80
KR: Aaron Harper 41 (8 stoðs., 6 stolnir, 6
fráköst, hitti úr 13 af 18 skotum sínum, 5 af 6 í
3ja), Cameron Echols 31 (14 fráköst), Steinar
Kaldal 10 (5 stolnir, 4 stoðs.), Lárus Jónsson 6
(12 stoðs.), Jón Ólafur Jónsson 4, Níels Páll
Dungal 4.
Njarðvík: Anthony Lackey 19 (öll í fyrri hálfleik),
Brenton Birmingham 18, Páll Kristinsson 13,
Friðrik Stefánsson 12, Matt Sayman 11 (7 frák., 7
stoðs.), Halldór Rúnar Karlsson 7.

Njarðvík hafði 43–51 yfir í hálfleik en KR vann
þriðja leikhlutann 22–6 og seinni hálfleikinn alls
með 28 stigum.

ÍR–FJÖLNIR 95–78
ÍR: Theo Dixon 21, Eiríkur Önundarson 17, Ómar
Sævarsson 16, Ólafur Jónas Sigurðsson 15,
Gunnlaugur Hafsteinn 9, Sveinbjörn Claesen 7,
Fannar Freyr Helgason 6.
Fjölnir: Jeb Ivery 26, Darrel Flake 24, Nemanja
Sovic 17, Hjalti Þór Vilhjálmsson 17.

SNÆFELL–HAMAR/SELFOSS 83–82
Snæfell: Michael Ames 24, Hlynur Bæringsson
20 ( 8 frák., hitti úr 8 af 10 skotum), Sigurður
Þorvaldsson 13, Calvin Clemmons 11 (7 frák.),
Magni Hafsteinsson 9.
Hamar/Selfoss: Damon Bailey 33 (10 frák.),
Chris Woods 18 (11 frák., 5 stoðs.), Marvin
Valdimarsson 9, Ragnar Gylfason 9.
KFÍ–TINDASTÓLL 84–82
KFÍ: Joshua Helm 32 (17 fráköst, 11 varin), Tom
Hull 18 (7 stoðs.), Sigurður G. Þorsteinsson 13
(12 frák.), Baldur Ingi Jónasson 13.
Tindastóll: Svavar Birgisson 26 (11 frák.), Brian
Thompson 19 (10 frák.), Axel Kárason 13,
Berthuel Fletcher 12 (9 frák., 8 stoðs.).

STAÐAN
KEFLAVÍK 13 10 3 1157–1012 20
Snæfell 14 10 4 1228–1144 20
NJARÐVÍK 14 9 5 1295–1125 18
Fjölnir 14 9 5 1309–1256 18
SKALLAGR. 13 8 5 1130–1086 16
ÍR 14 8 6 1275–1241 16
KR 14 7 7 1231–1207 14
Hamar/Self. 14 6 8 1274–1330 12
GRINDAVÍK 13 6 7 1179–1199 12
Haukar 13 4 9 1097–1108 8
TINDASTÓLL14 4 10 1158–1303 8
KFÍ 14 1 13 1156–1478 2

1. deild kvenna í körfu
HAUKAR–GRINDAVÍK 62–44
Haukar: Ebony Shaw 27 (16 fráköst), Helena
Sverrisdóttir 11 (11 frák., 5 stoðs.), Kristrún
Sigurjónsdóttir 8 (7 frák.), Pálína Gunnlaugsdóttir
6, Hanna Hálfdanardóttir 6 (10 fráköst).
Grindavík: Myriah Spence 16, Sólveig
Gunnlaugsdóttir 7, María Anna Guðmundsdóttir
5, Ólöf Helga Pálsdóttir 5, Erla Reynisdóttir 4, Erla
Þorsteinsdóttir 3.

STAÐAN
KEFLAVÍK 12 12 0 1025–715 24
Grindavík 13 8 5 797–784 16
ÍS 12 7 5 772–723 14
Haukar 13 6 7 838–902 12
NJARÐVÍK 13 4 9 784–850 8
KR 13 1 12 687–929 2

Línumaðurinn Sigfús Sigurðsson gekkst undir aðra skurðaðgerð vegna brjóskloss:

Ætlar að vera klár eftir átta vikur
HANDBOLTI Línumaðurinn sterki
Sigfús Sigurðsson gekkst undir
aðra aðgerð vegna brjóskloss á
sjúkrahúsi í Berlín og ljóst að
hann verður ekki með Magdeburg
næstu sex til átta vikurnar.

Sigfús sagði í samtali við
Fréttablaðið í gær að hann hefði
fengið í bakið strax á fyrstu
hlaupaæfingunni hjá sjúkraþjálf-
ara Magdeburg og því hefði lítið
annað verið hægt að gera en að
fara í aðgerð á nýjan leik, en Sig-
fús var skorinn upp fyrr í vetur.
Hann kvaðst vera bjartsýnn á
fljótan bata og stefnir að því að
byrja að æfa eftir þrjár vikur. „Ég
ætla mér að vera klár í leik eftir
átta vikur,“ sagði Sigfús sem
verður á sjúkrahúsi í Berlín
næstu vikuna. 

„Það þýðir ekkert að leggja
árar í bát. Ég ligg hérna uppi í
rúmi með súkkulaði og að er spila
„Football Manager“ í tölvunni. Ég
keypti nýja leikinn heima um jól-
in og það er allt annað líf. Ég er að
stýra Juventus núna og hef unnið
23 leiki í röð, flesta 1-0,“ sagði Sig-
fús og hló dátt.

Alfreð Gíslason, þjálfari Mag-
deburgar, sagðist ekki reikna með
Sigfúsi fyrr en í maí. „Ég er núna
á fullu að leita að manni til að

leysa Sigfús af fram á vorið en
það gengur lítið. Við höfum sakn-
að hans í varnarleiknum en það
verður ekki auðvelt fyrir hann að
koma til baka eftir tvær aðgerðir
á baki,“ sagði Alfreð sem getur þó
glaðst yfir því að hafa náð að
tryggja sér einn besta línumann
heims, Frakkann Gueric Kerva-
dec, næstu þrjú árin. Kervadec
hefur áður leikið undir stjórn
Alfreðs hjá Magdeburg en Alfreð

sagði að Kervadec væri einfald-
lega besti varnarmaður sem völ
væri ás. Með komu Kervadecs
mun Sigfús Sigurðsson fá aukna
samkeppni en aðspurður sagðist
Sigfús fagna henni. „Hann er
frábær leikmaður, bæði í vörn og
sókn, og ég er viss um að við
eigum eftir að skipta þessu bróð-
urlega á milli okkar,“ sagði Sig-
fús.

-ósk

SIGFÚS SIGURÐSSON Fór í aðra aðgerð á miðvikudaginn en ætlar að vera kominn til
baka á völlinn eftir átta vikur.



1.499

Óskarsverðlaunahafinn Matt Damon er aftur á flótta sem Jason 
Bourne, hinn fullkomni, fyrrverandi CIA þjálfaði launmorðingi, í 
þessari spennandi hasarmynd.  Bourne, sem þjáist af minnisleysi, 
hefur snúið baki við sinni ofbeldisfullu fortíð og lifir venjulegu lífi 
með kærustu sinni, Marie (Franka Potente).  

En áætlanir hans um rólegt og þægilegt líf eru gerðar að engu þegar 
hann sleppur naumlega þegar reynt er að ráða hann af dögum.  

• Explosive Deleted Scenes

• Matching Identities; Casting

• Keeping it Real 

• Blowing Things Up 

• On the Move with Jason Bourne 

• Bourne to be wild: Fight Training 

• Crash Cam; Racing Through the Streets of Moscow 

• The Go-Mobile Revs Up the Action 

• Anatomy of a Scene: The Explosive Bridge Chase Scene 

• Scoring with John Powell 

1.999

Bourne Identity
Fyrri myndin um CIA 
njósnarann Jason 
Bourne

er mættur aftur sem

í hasar og spennumynd ársins! 

Aukaefni

Tilboð!Tilboð!

BotnBotn
verðverð
Botn
verð
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Simmi: „Næsti
keppandi kemur
alla leið frá New
Orleans, honum
finnst gott að
borða og skamm-
ast sín ekkert 
fyrir það! Hann
var svolítill vand-
ræðagemlingur
sem krakki og var

rekinn úr skóla 11 ára gamall fyrir
að skjóta úr skammbyssu á gaml-
ársdag. Herrar mínir og frúr, takið
vel á móti Louis Armstrong sem
ætlar að syngja fyrir okkur lagið
What a Wonderful World“.

Louis haltrar upp á svið í
eldrauðri peysu úr Retro og tekur
lagið sem búið er að útsetja 

í FM957-legri poppútsetningu.
Þorvaldur: „Já, veistu. Ég held

að raddböndin í þér séu bara ónýt!
Svei mér þá. Og þú hefur ekki útlit-
ið með þér.“

Sigga: „Þú rennur svona upp á
tóninn, heldur honum rétt svo, og
svo þegar tónninn deyr út er eins og
þú sért að kafna. Hluta af mér lang-
aði til þess að vera tilbúinn með
gemsann til að hringja á sjúkrabíl ef
þú skyldir fá slag! Ekki nógu gott!“

Bubbi: „Þetta var eitthvað það
hræðileíhazta zem ég hef heyrt, zko.
Þú býrð ekki yfir neinum zjarma
zem prýðíá poppztjörnu og þezzi
danzzpor voru alveg út í hött! Og þú
ert of gamall... þú dettur út í kvöld,
bókað mál. Þjóðin gefur þér rot-
högg.“

Simmi: „Úff, þungur hnífur. En
ekki fara langt elskurnar mínar, því
það eru þrír keppendur eftir eftir
þessi mikilvægu skilaboð. Björk
Guðmundsdóttir, Billie Holiday og
Jón Sigurðsson. Snakk er gott, kók
líka og það er kúl að vera rauð-
hærður!“

Keppnin heldur áfram og þjóðin
velur hverjir eigi að komast áfram.
Jón Sigurðsson vinnur, enda gátu
dómararnir ekkert sett út á flutning
hans af Sálarlaginu Hjá þér, þrátt
fyrir að þau hafi ekki verið heilluð af
flutningi hans. Sigga var hrifin af
Björk, en Bubba fannst hún bara
vera öskurapi með „zmáztelpu
ztæla“. Allir voru dómararnir sam-
mála um að Billie Holiday væri fölsk,
og hún fyndi tóninn allt of seint. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
BIRGIR ÖRN STEINARSSON HEFUR ENGA TRÚ Á ÞVÍ AÐ IDOL-IÐ SKAFFI ÞJÓÐINNI GÓÐA SÖNGVARA

Idol er hinn gullni vegur meðalmannsins
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Sími 517 7007

Náttföt 4490 kr.   1990 kr.

Flísgalli 6990 kr.   3990 kr.

Áður Nú

Aðal-vinningur erMEDION XXL tölva með 17”flatskjá!

99 kr/skeytið

10% aukaafsláttur 
á ýmsum 

útsöluvörum
Bíldshöfða 20 / 552-2522

Útsölulok
Föstudag – laugardag – sunnudagur

Eigum nokkra Simo Kombi vagna á 15% afslætti

Nú 64.500,-
Áður 75.900,-

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Það er
besta að
drífa í

því
versta!

Halló! Hal... ...ló! Allt í lagi!
Ég er kom-

inn með
gleraugu!

Flott! Meinar þú
það?

Jáá.... Farðu í
rassg..PÍÍÍP!

Sæll
vertu.

Sæll, 
Wladyslaw.

Hvernig gengur!
Fínt.

Hvað finnst
þér um að
drengirnir
kaupi sér
rúgbrauð?

Ég hef hugsað þetta fram
og til baka og þetta gæti
orðið góð reynsla fyrir þá...

Ég held
það líka...

Svo lengi sem þeir
leggja í innkeyrsl-

unni hjá þér.

Ég vissi
það! Þeir vilja

ekki að kettir
verði gáfaðri
en þeir eru.

Hannes, láttu
mig hafa 

boltann ann-
ars hætti ég
að vera stóra

systir þín!

Solla, þú
veist að það
er ekki satt.

Solla verður alltaf stóra
systir þín, sama hvað.

Það er
jafnvel
betra...

MAMMA!!!!



fyrir

Faxafeni 12   Reykjavík, Opið 10 - 18 virka daga og 10 - 16 laugardaga. Opið þennan eina sunnudag, 21. janúar, frá 13 - 17

KR.2.900

Svefnpoki
unglingastærð

KR.1.900

Barnaflíspeysa

KR.3.900

FlíspeysaKR.8.900

Öndunarúlpa

KR.6.900

Öndunarbuxur

Kauptu þrjár vörur 
en borgaðu fyrir tvær!*

KR.1.500

Svefnpoki / barna

*Hámark 12 vörur á mann! Gildir til laugardagsins 29. janúar.

KR.5.900

Kuldagalli
fullorðinna

ÚTSÖLUMARKAÐUR
ALLT AÐ 70% AFSLÁTTUR!!!!

KR.1.900

Barnaflíspeysa



Þýski leikarinn Udo Kier fer með
veigamikið hlutverk í One Point
O eftir Martein Þórsson og Jeff
Renfroe, sem er frumsýnd í dag.
Marteinn og Jeff skrifuðu hlut-
verk Udos með hann í huga og
lögðu mikið upp úr því að fá hann
til liðs við sig. Það var auðsótt
mál og Udo var fyrsti leikarinn
sem samþykkti að leika í One
Point O en á eftir fylgdi eðalfólk
á borð við Deborah Unger, 
Jeremy Sisto, Bruce Payne og
Lance Henriksen.

Tíu dagar í Rúmeníu
„Lars Von Trier kynnti mig fyrir
Marteini og Jeff fyrir nokkrum
árum og mér leist mjög vel á
handritið þeirra frá upphafi
þannig að um leið og fjármagn
fékkst til að gera One Point O sló
ég til,“ sagði Udo þegar Frétta-
blaðið náði sambandi við hann
þar sem hann var staddur í Los
Angeles. „Ég er mjög hrifinn af
myrkum viðfangsefnum í kvik-
myndum og One Point O höfðaði
því strax til mín. Við tókum
myndina í Rúmeníu og það var
æðislegt en ég hafði aldrei komið
þangað áður og var þar við tökur
í tíu daga.“

Udo er alvanur því að leika í
ódýrum kvikmyndum og telur
peninga síður en svo ráða úrslit-
um um gæði. „Það er hægt að
gera ótrúlega hluti ef maður er
með rétta tökumanninn og þessi
mynd er ofboðslega flott. Það er
alveg ótrúlegt hversu miklum
áhrifum tökumaðurinn nær
fram.“

Blóðugur ferill
Udo er gamall reynslubolti sem
hefur komið víða við á litskrúðug-
um ferli og unnið með nokkrum
athyglisverðustu leikstjórum síð-
ustu áratuga. Hann fæddist í
Þýskalandi árið 1944 og er því 61
árs. Hann lék í myndum sérvitr-
ingsins og listamannsins Andy
Warhol um Frankenstein og
Dracula 1973 og 1974. Þá var hann
í Suspiria eftir Dario Argento og
hefur unnið með sérvitringum
eins og Rainer Werner Fassbinder
(Lili Marleen), Lars Von Trier

(Dancer in the Dark, Dogville) og
Gus Van Sant (My Own Private
Idaho). Þá kom Kier við sögu í
Shadow of the Vampire frá árinu
2000 en hann bindur sig þó síður
en svo eingöngu við listrænar, 
alvarlegar og óháðar myndir og
hefur skotið upp kollinum í jafn
ólíkum myndum og Ace Ventura:
Pet Detective, Barb Wire, Blade,
Armageddon og End of Days með
Arnold Schwarzenegger.

Gaman að vinna með nýliðum
„Netið veit nú meira um mig en
ég sjálfur en mér skilst að því sé
haldið fram að ég hafi leikið í um
það bil 160 kvikmyndum. Það er
ekki fjarri lagi og ég hef verið
mjög heppinn í gegnum árin og
notið þess að vinna með frábær-
um leikstjórum eins og Fassbind-
er, Gus Van Sant og Von Trier. En
ég gæti þess samt líka alltaf að
vinna reglulega með nýjum leik-

stjórum. Mér finnst það mjög
skemmtilegt, sérstaklega ef þeir
eru að gera sína fyrstu mynd.
Það er svo mikil óbeisluð orka í
fólki sem er að byrja. Vænting-
arnar og vonirnar eru líka svo
miklar og stórar og það er svo
mikið í húfi vegna þess að ef
myndin gengur vel ertu í góðum
málum en ef hún klikkar ertu í
verulega vondum málum og gæt-
ir lent í meiriháttar vandræðum
með að koma næstu mynd þinni á
koppinn.“

10 ár að rukka Fassbinder
Udo sparar ekki hrósið þegar
talið berst að Marteini og Jeff.
„Þeir eru mjög hæfileikaríkir og
söfnuðu saman frábærum hópi. 

Deborah er til dæmis að gera
frábæra hluti í myndinni.“ Allir
þeir úrvalsleikarar sem komu að
One Point O þáðu lágmarkslaun
fyrir vinnu sína en Udo finnst 

alveg sjálfsagt að slaka á kröfun-
um og fá í staðinn að vinna með
nýju og fersku fólki. „Þetta snýst
ekki bara um peninga. Ég fékk
einungis borgað fyrir leik í einni
Fassbinder-mynd og það tók mig
10 ár að kreista þann pening út.
Ég hef verið svo heppinn hérna í
Ameríku að ég hef fengið að
vinna með Spielberg og fleirum
verið í stórum stúdíómyndum
myndum eins og Blade og Sur-
viving Christmas. Það eru svona
myndir sem gera mér kleift að
taka að mér hlutverk í óháðum
myndum, sem mér finnst miklu
skemmtilegra. Eftir því sem
myndirnar verða stærri og dýr-
ari færist stjórnin meira yfir 
á peningaöflin. Maður hefur 
ekkert að segja. Meira að segja
leikstjórarnir ráða engu og 
peningamennirnir taka allar úr-
slitaákvarðanir.“

thorarinn@frettabladid.is

VINNINGAR VERðA AFHENDIR HJÁ BT SM
ÁRALIND. KÓPAVOGI. M

Eð ÞVÍ Að TAKA ÞÁTT ERTU KOM
INN Í SM

S KLÚBB. 99 KR/SKEYTIð
2 STK BÍÓMIÐAR 

Á 99KR?
    SENDU SMS 
      SKEYTIÐ JA EKF
Á NÚMERIÐ 1900 OG ÞÚ     
    GÆTIR UNNIÐ!

9. HVER VINNUR!
VINNINGAR ERU:
• MIÐAR FYRIR 2 Á MYNDINA Í BÍÓ
• ELEKTRA MYNDAVÉL
• BOLIR 
• ARMBÖND
• HÚFUR
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Ómissandi á DVD Scream eftir Wes Craven hristi heldur betur upp í stöðnuðum
hryllingsmyndageiranum og sló svo hressilega í gegn að tvær framhaldsmyndir
fylgdu í kjölfarið. Þær eru nú allar fáanlegar saman í pakka sem er ómissandi á öll
betri menningarheimili. Íslandsvinurinn Jamie Kennedy er meðal þeirra sem sýna
snilldartakta í Scream en hann leikur kvikmyndanördinn Randy sem veit hvaða 
reglum þarf að fylgja til að lifa hryllingsmyndir af.

„Now Sid, don’t you blame the movies,
movies don’t create psychos, movies make
psychos more creative!“

- Geðveiki morðinginn Billy kastaði draugagrímunni þegar hann sýndi
kærustunni sinni sitt rétta andlit og hreinsaði um leið kvikmyndirnar af

öllum áburði um að þær gætu af sér geðsjúklinga. 

Netið veit meira um mig en ég sjálfur

UDO KIER Lék á móti Björk Guðmundsdóttur í Dancer in the Dark og hreifst af söngkonunni. „Hún var frábær og innlifun hennar var
svo sterk að hún rann alveg saman við persónuna og ég gat aldrei talað við hana sjálfa. Hún var alltaf í karakter,“ segir Udo og bætir
því við að hann kunni ákaflega vel við Friðrik Þór Friðriksson, sem sé svo sannarlega mikill sögumaður.

Leikstjórinn Jonathan Glazer,
sem vakti verðskuldaða athygli
með byrjendaverki sínu Sexy 
Beast fyrir nokkrum árum, fléttar
saman ástarsögu, ráðgátu og fjöl-
skyldudrama í myndinni Birth
sem er frumsýnd í dag.

Það eru engar smáspurningar
sem Glazer glímir við í Birth þar
sem hann veltir því fyrir sér
hvort dauði eins einstaklings geti
verið í beinu sambandi við fæð-
ingu annars.

Birth hefst á því að ungur mað-
ur, Sean, hnígur látinn niður 
þegar hann er að skokka á köldum
vetrardegi. Á sama augnabliki
fæðist drengur sem kemur til
fundar við Önnu, ekkju Seans, tíu
árum síðar og heldur því statt og
stöðugt fram að hann sé Sean end-
urfæddur.

Það er Óskarsverðlaunaleik-
konan Nicole Kidman sem leikur
Önnu en hún er rétt að jafna sig á
fráfalli eiginmannsins og búa sig
undir að hefja nýtt líf þegar at-
burðarásin tekur þessa undarlegu
stefnu. Hún hefur fallist á að trú-
lofast Joseph, sem er búinn að
ganga þolinmóður á eftir henni
með grasið í skónum í þrjú ár.
Þessi ákvörðun Önnu fellur sér-
staklega vel í kramið hjá móður
hennar, sem skörungurinn Lauren
Bacall leikur með bravúr, þannig
að það vekur litla kátínu í stórfjöl-

skyldunni þegar Cameron Bright
birtist og segir Önnu að hann sé
Sean endurfæddur og varar hana
við að giftast Joseph.

Krakkinn er vitaskuld ekki 
tekinn alvarlega en hann gefur 
sig ekki og skrifar Önnu bréf 
og ítrekar skilaboð sín ákaft.
Drengnum er bannað að umgang-
ast Önnu en hún fer svo að sækja
í félagsskap hans þegar hún fer að
trúa honum. Fjölskylda hennar er
að sjálfsögðu mótfallin því að hún
leiti að látnum eiginmanni sínum í
10 ára dreng en sjálf verður hún
að komast til botns í því hvort
Sean sé kominn til hennar aftur og
hvort hún geti endurupplifað ást
þeirra. ■

NICOLE KIDMAN leikur ekkjuna Önnu.
Hún kynnist 10 ára dreng sem segist vera
eiginmaður hennar endurfæddur.

Látinn eiginmaður
snýr aftur sem barn

Alexander

Internet Movie Database 5,6 /10
Rottentomatoes.com 14% = Rotin
Metacritic.com 39/100

Birth

Internet Movie Database 6,1 /10
Rottentomatoes.com 37% = Rotin
Metacritic.com 50/100

Sideways   

Internet Movie Database 8,2 /10
Rottentomatoes.com 96% = Fersk
Metacritic.com 94/100

One Point O

Internet Movie Database 5,7/10

FRUMSÝNDAR UM HELGINA

(DÓMAR Í ERLENDUM MIÐLUM) 
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Mazda3 T 5 dyra 1,6 l  kostar aðeins                        1.795.000 kr.
Mazda er japanskur bíll, framleiddur í  Japan
sem vermir nú toppsætið  samkvæmt stærstu gæðakönnun Evrópu

og skarar fram úr hvað varðar endingu og lága bilanatíðni.

Komdu, reynsluaktu og gerðu verðsamanburð.
Gæðin eru augljós.

Aukahlutir á mynd: álfelgur

Gegnheil gæði og gott verð

Kynntu þér fjölda freistandi tilboða!
Sími 540 5400

Mazda3 er sérstaklega ríkulega búinn bíll þar sem saman fara

falleg hönnun, frábærir eiginleikar og einstakt verð.
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HVER ER
SÆTUR?Alexander mikli er ein stórbrotn-

asta persóna samanlagðrar
mannkynssögunnar en þessum
konungssyni frá Makedóníu tókst
að leggja undir sig nánast allan
hinn þekkta heim þegar hann var
25 ára gamall. Herkænskan og
botnlaus metnaðurinn var honum
í blóð borinn og enginn andstæð-
ingur stóðst honum snúning.
Hann fór með herjum sínum
gegn ofurefli Persa og hafði sigur
og það er ekki vitað til þess að
hann hafi nokkru sinni tapað orr-
ustu.

Það ætti vart að koma
nokkrum á óvart að saga Alex-
anders hefði verið stórhuganum
Oliver Stone hugleikin síðan í
æsku en þessi umdeildi og ofsa-
fengi leikstjóri barðist í 15 ár
fyrir því að koma sögu Alexand-
ers á hvíta tjaldið. Honum hefur
loks tekist ætlunarverkið og af-
raksturinn verður frumsýndur á
Íslandi í dag.

Stone tjaldar öllu sem hann á
til og það er nostrað við hvert
smáatriði og djöfulgangurinn er
yfirgengilegur þegar hann setur
upp nokkrar af frægustu orrust-
um mannkynssögunnar. Leikara-
liðið sem Stone teflir fram er
ekki heldur af verri endanum.
Hinn funheiti Colin Farrell leikur
Alexander, Val Kilmer fer með
hlutverk Filippusar föður hans og
ofurskutlan Angelina Jolie leikur
móður hans. Anthony Hopkins og
Jared Leto leika nána vini hans
og vopnabræður og Christopher
Plummer bregður sér í líki
Aristótelesar en Alexander nam
við fótskör þess mikla meistara.

Það vita sjálfsagt allir eitthvað
um Alexander og þótt hann sé ein
nafntogaðasta persóna mann-
kynssögunnar verður að hafa í
huga að hér birtist hann eins og
Oliver Stone sér hann fyrir sér en
leikstjórinn hefur áður fengið á

sig gagnrýni fyrir túlkanir sínar
á persónum Jims Morrison, Rich-
ards Nixon og morðsins á John F.
Kennedy.

Stone fékk Robin Lane Fox,
sem skrifaði ævisögu Alexanders

árið 1972, til þess að hjálpa sér
við að skilja Alexander en bók
Fox hefur selst í yfir milljón ein-
taka og þykir með því betra sem
skrifað hefur verið um þennan
dauðlega guð. ■

Magnaðasti leiðtogi allra tíma

ALEXANDER MIKLI Oliver Stone valdi Írann Colin Farrell til að túlka þennan mesta
stríðsherra mannkynssögunnar enda telur hann Farrell eiga ýmislegt sameiginlegt með
hetjunni fornu. „Colin er fullur af uppreisnaranda, rétt eins og Alexander,“ segir Stone og
bætir því við að Farrell búi einnig yfir þeim hæfileikum sem þurfa að prýða stríðsherra og
leiðtoga.



Þann 24. október 1975 var alþjóð-
legur frídagur kvenna og voru kon-
ur hvattar til þess að taka sér frí
þennan dag af kvennasamtökum
ýmiss konar. Þær þustu unnvörp-
um út á götur og torg sem frægt er
orðið og sendu meðal annars frá
sér yfirlýsingu sem vakti athygli á
bágum kjörum kvenna þar sem
meðal sagði: ,,að vanti starfsmenn
til illa launaðra og lítils metinna
starfa, er auglýst eftir konu“. 

Hvað hefur áunnist á þessum
þrjátíu árum? Láta íslenskar konur
bjóða sér laun sem þykja nógu góð
fyrir fólk sem við köllum ,,ódýrt
erlent vinnuafl“? Standa þær betur
í samanburðinum við karla í laun-
um í sömu atvinnugrein eða með
sömu menntun? Er Ísland að verða
eins og önnur Vesturlönd þar sem
stóriðja og þrælahald eru undir-
staða hagvaxtar? 

Hafi leikhópurinn með leik-
stjórann í broddi fylkingar ætlað
sér þá dul að bæta einhverju við
jafnréttisumræðuna eða taka af-
stöðu til þess gildismats sem ríkir
á hinum svokallaða almenna vinnu-
markaði á Íslandi í dag þá hefur

það mistekist. Sé hins vegar mein-
ingin að skemmta fólki með kúka-
bröndurum og sniðugum uppákom-
um þá hefur það svo sem tekist.
Yfirbragð sýningarinnar minnti
fremur á menntaskólasýningu en
leiksýningu í þeim gæðaflokki sem
maður gerir kröfu til í atvinnuleik-
húsi. Ég veit ekki hvort skrifa eigi
það á reynsluleysi einstakra leik-
ara (sem sumir hverjir ekki eiga að
baki nema tveggja ára leiklistar-
nám í útlöndum) eða hvort leik-
stjórinn hafi hreinlega ekki gert
upp við sig hvað hann vildi segja
með verkinu. Í umfjöllun um sýn-
inguna hefur verið vitnað til
Saumastofu Kjartans Ragnarsson-
ar, en vel að merkja gekk sú sýning
(Iðnó 1975) í þrjú ár og verkið hef-
ur þess utan lifað góðu lífi meðal
áhugaleikfélaga um allt land og
virðist alltaf hitta í mark. Ástæðan
fyrir velgengni Saumastofunnar er
einkum sú staðreynd að saga per-
sónanna frá hendi Kjartans snertir
streng í brjósti áhorfandans sem er
sammannlegur og snýr að réttlæt-
iskennd, samúð og væntumþykju
fyrir lífinu og því sem er ýmist
breyskt eða dyggðugt í mann-
eðlinu. Þessu er því miður ekki til

að dreifa í Saumastofu Agnars
Jóns þótt leiktextinn sé fyndinn,
krassandi og skemmtilegur. Það er
bara ekki nóg. Leikstíllinn var
áreynslukenndur og leikstjórnin
miðaði að agalausum ærslum, ráð-
lausu handapati og hávaða. Það
skorti alla fágun og á köflum var
svo mikið öskrað og gargað að text-
inn skildist ekki. Inn á milli var
fleygað söngnúmerum sem litu öll
út eins og atriði úr ,,Söngkeppni
framhaldsskólanna“ og hljómuðu
svipað. Ekki bættu nýjar útsetn-
ingar á gömlu lögunum eða ný lög
og textar neinu við. Þá sjaldan að
bar á einlægni og sárum tilfinning-
um í verkinu þá braut leikstjórinn
það einatt upp með því að gera grín
að öllu saman eftir á. Allt á að vera
svo kaldhæðið og fjarlægt nú á
tímum þar sem skautað er um á
yfirborði mannlegra tilfinninga án
þess að taka afstöðu til eins eða
neins. Er þessi sýning kannski ein-
hvers konar póstmódernismi þar
sem öllum eldri og viðteknari gild-
um er varpað fyrir róða svo lista-
menn geti þannig gefið sjálfum sér
leyfi til að gera hvað sem er hvern-
ig sem er?

Leikskráin er lýsandi dæmi um
þetta ,,kaos“ þar sem grafískir
hönnuðir fara á ,,fontafyllerí“ og
setja allt lesmál (sem hugsanlega
gæti verið áhugavert) í illa læsi-
legt letur svo maður þarf að setja
undir sig hausinn til að rýna í það.
Ég ætla ekki að fjölyrða um
frammistöðu hvers leikara hérna,
en það var helst að María Pálsdótt-
ir næði að skapa trúverðuga per-
sónu og eins átti Guðjón Þorsteinn
ágæta spretti sem Árni. Því miður
skortir alla hugsun á bak við þetta
verk og sýningin verður því ekki
annað en í meðallagi góð skemmti-
sýning. ■

Menningarveisla í tilefni af
því að hundrað ár eru liðin
frá fæðingu eins ástsælasta
skálds þjóðarinnar.

Eitt ástsælasta skáld þjóðarinnar,
Davíð Stefánsson frá Fagraskógi,
fæddist á þessum degi fyrir hund-
rað og tíu árum. Í tilefni af tímamót-
unum verður efnt til menningar-
veislu norðan heiða og sunnan í dag,

föstudaginn 21. janúar, og á morg-
un, laugardag. 

Veislan hefst í bókasal Þjóð-
menningarhússins í dag klukkan 17.
Þar flytur Guðmundur Andri Thors-
son ávarp og Gunnar Gunnarsson
og Sigurður Flosason leika spuna í
kringum sálm Davíðs, Ég kveiki á
kertum mínum, lag Guðrúnar Böðv-
arsdóttur. Síðan verður vefgátt
Skólavefsins um Davíð Stefánsson
opnuð. Á sýningunni í Þjóðmenning-

arhúsinu verða ljóð Davíðs, skáld-
verk hans og leikrit. Einnig verða
sýnd handrit að verkum og munir
úr hans eigu, sem fengnir voru að
láni úr Davíðshúsi á Akureyri – og
ljósmyndir frá ævi hans prýða sýn-
inguna.

Á sama tíma, klukkan 17, verður
opnuð sýning á verkum, bréfum og
munum úr fórum Davíðs á Amts-
bókasafninu. Þar verða meðal ann-
ars sýnd bréf sem fóru milli Davíðs
og Önnu Z. Osterman, sendikennara
frá Svíþjóð, en þau hafa aldrei kom-
ið fyrir sjónir almennings áður. Í
kvöld klukkan 20.30 verða síðan há-
tíðartónleikar í Glerárkirkju. Þar
mun Karlakór Akureyrar – Geysir
flytja allar helstu söngperlur Dav-
íðs undir stjórn Erlu Þórólfsdóttur
söngstjóra. Einsöngvarar á tónleik-
unum verða meðal annarra Alda
Ingibergsdóttir, Hulda Garðarsdótt-
ir og Óskar Pétursson en auk þeirra
munu kórfélagar syngja einsöng og
dúetta og kvartett mun einnig koma
fram. Kórinn mun síðar á þessu ári

gefa út geisladisk í tilefni af 110 ára
afmælinu.

Á morgun, laugardag, verður
haldið málþing um Davíð í Ketils-
húsinu í Listagili. Fyrirlesarar
verða Bjarki Sveinbjörnsson, Guð-
mundur Andri Thorsson, Gunnar

Stefánsson, Hjörtur Pálsson, Sigríð-
ur Albertsdóttir og Soffía Auður
Birgisdóttir. Fjallað verður um
Davíð frá mörgum sjónarhornum;
verk hans, einstök ljóð, tónlistina
við ljóðin og síðast en ekki síst per-
sónuna sjálfa. ■
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EKKI MISSA AF…

Hinni bráðskemmtilegu sýn-
ingu Faðir vor eftir Hlín Agnars-
dóttur í Iðnó. Hægt er að kaupa
kvöldverð og leikhúsmiða og víst
að enginn verður svikinn af
kvöldinu. Sýning í kvöld...

Sýningu Jóns Axels Björns-
sonar, Dagar og nætur, sem
stendur yfir í Skálholtsskóla...

Írönsku kvikmyndinni Múlrek-
inn, klukkan 23.40 í Sjónvarpinu,
um erfiða lífsbaráttu kúrdískrar

fjölskyldu í
þorpi á landa-
mærum Íraks
og Írans eftir
að fjölskyldu-
faðirinn stígur
á jarð-
sprengju og
deyr í smygl-
leiðangri.

Uppfærsla á söngleiknum Jesús Kristur ofur-
stjarna hefur verið slegin af verkefnaskrá vetr-
arins í Þjóðleikhúsinu, ýmsum til gleði, öðr-
um til gremju, eins og gengur. Frumsýning var
áætluð undir vorið en að sögn Tinnu Gunn-
laugsdóttur þjóðleikhússtjóra eru ýmsar
ástæður fyrir því að af henni verður ekki.
„Prógramið er mjög þétt hjá okkur,“ segir
Tinna. „Við erum með mikið af verkum í sýn-
ingu og vinnslu. Það verður frumsýning hér
10. febrúar, sem þýðir að við verðum að taka
út „Þetta er allt að koma“, auk þess sem stutt
er í frumsýningu á nýju barnaleikriti. Það er
einfaldlega ekki gerlegt að vera með fjórar
sýningar á Stóra sviðinu.“ Tinna segir ákvörð-
unina ekki hafa verið auðvelda, en nauðsyn-
lega til þess að mæta erfiðri fjárhagsstöðu. 
Þótt þeir gleðjist sem sakað hafa fyrrum þjóð-
leikhússtjóra um metnaðarleysi fyrir að setja
Jesús Krist ofurstjörnu á verkefnaskrá er ljóst
að nóg er til af fólki sem vildi gjarnan sjá

söngleikinn, til dæmis korthafar sem þegar
hafa keypt sig inn á sýninguna. Þegar Tinna er
spurð hvort ekki gæti óánægju meðal þeirra
segir hún:
„Við komum til móts við þá með því að bjóða
þeim endurgreiðslu, eða gjafakort sem gildir í
tvö ár og þeir geta notað sjálfir eða gefið öðr-
um.“ ■

Kl. 20.00 
Frumsýning Nemendaleikhúss Listahá-
skóla Íslands á Spítalaskipinu Voninni
eftir Kristínu Ómarsdóttur í Smiðjunni,
Sölvhólsgötu 13. Leikstjóri er María
Reyndal.

menning@frettabladid.is

Jesús Kristur sleginn af

!

LEIKLIST 
VALGEIR SKAGFJÖRÐ 

Saumastofan 30 árum síðar
Borgarleikhúsið
Leikfélagið Tóbías

Höfundur og leikstjóri: Agnar Jón Egilsson
/ Leikarar: Alexía Björg Jóhannesdóttir/
Bjartmar Þórðarson/ Bryndís Ásmundsdótt-
ir/ Elma Lísa Gunnarsdóttir/ Guðjón Þor-
steinn Pálmarsson/ Ísgerður Elfa Gunnars-
dóttir/ María Pálsdóttir/ Leikmynd: Marta
Macuga/ Búningar: Harpa Einarsdóttir/
Tónlist: Búðabandið/ Dansar: Elma Lísa
Gunnarsdóttir/ Lýsing: Jón Þorgeir Krist-
jánsson.

SAUMASTOFAN Leikstíllinn var áreynslu-
kenndur og leikstjórnin miðaði að agalaus-
um ærslum, ráðlausu handapati og há-
vaða.

Saumastofa Agga

DAVÍÐ STEFÁNSSON Sýnd verða bréf sem fóru milli Davíðs og Önnu Z. Osterman,
sendikennara frá Svíþjóð, en þau hafa aldrei komið fyrir sjónir almennings áður.

Davíðsperlur norðan
heiða og sunnan



LOKSINS ALVÖRU
ÚTSALA

GRANDAGARÐI  2  –  REYKJAVÍK –  S ÍMI  580-8500

Devold ullarnærföt

Flíspeysur

Ótrúlegt 
tilboðsverð

20% afsláttur

Ótrúlegt tilboðsverð

Verð áður 7.995 kr.
Nú aðeins 3.995 kr.

Verð áður 8.995 kr.
Nú aðeins 5.995 kr.

Verð áður 3.995 kr.
Nú aðeins 995 kr.

Skór

Didriksons úlpan
Þrjár flíkur í einni

Verð áður 14.990 kr.
Nú aðeins 7.990 kr. Vasar

ELKA sjófatnaður

Riflás 
og stroff

Flísjakki:
sem hægt er að
nota stakan eða
renna inn
í jakkann

Hetta:
sem hægt 
er að taka af

Brjóstvasar:
með rennilás og flipa.
Einnig vasi innan á.

Loftop:
sem hægt 
er að 
loka með 
rennilás

Verð áður 3.995 kr.
Nú aðeins 995 kr.

Opið virka daga 8-18, laugardag 10-16 og sunnudag 12-16.



■ ■ TÓNLEIKAR
� 20.30 Hátíðartónleikar verða í Gler-

árkirkju á Akureyri í tilefni þess að 110
ár eru liðin frá fæðingu Davíðs Stef-
ánssonar. Karlakór Akureyrar - Geys-
ir flytur allar helstu söngperlur Davíðs.
Einsöngvarar verða Alda Ingibergs-
dóttir, Hulda Garðarsdóttir og Óskar
Pétursson en auk þeirra munu kórfé-
lagar syngja einsöng, dúetta og kvar-
tett mun einnig koma fram.

� 22.30 Hljómsveitinrnar Retron,
Skátar og Dáðadrengir leika fyrir
gesti á Bar 11, Laugarvegi 11. 

� 23.00 Norton, Reykjavík og Jan

Mayen á Grand Rokk.

■ ■ LEIKLIST
� 20.00 Nemendaleikhúsið frum-

sýnir í Smiðjunni, Sölvhólsgötu 13,
nýtt íslenskt leikrit, Spítalaskipið eft-
ir Kristínu Ómarsdóttir í leikstjórn
Maríu Reyndal.

■ ■ LISTOPNANIR
� 16.00 Sýning á listaverkum Sigríð-

ar Salvarsdóttur úr Vigur, sem hún
hefur gert úr mannshárum, verður
opnuð í Boganum í Gerðubergi.

� 17.00 Ásdís Sif Gunnarsdóttir
opnar fyrstu listasýninguna í Gallerí
Humar eða frægð, glænýjum sýning-
arsal Smekkleysu SM í Kjörgarði við
Laugaveg 59. Ásdís sýnir vídeóverk
ásamt nýrri vídeóinnsetningu fyrir
sýningarrýmið. Á opnuninni flytur
hún gjörning með aðstoð Ragnars
Kjartanssonar.
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

18 19 20 21 22 23   24
Föstudagur

JANÚAR

■ LEIKSÝNING

Verið velkomin á opnun sýningarinnar 

NÆTURHÖFUÐ
málverk eftir norska listmálarann Tonje Strøm laugardaginn
22. janúar kl. 15 í sýningarsölum Norræna hússins 

Við opnunina lesa ljóðskáldin Ingvild Burkey, Jan Erik Vold og
Torild Wardenær úr verkum sínum. Vilde Halle Ekeland og
Mathias Stoltenberg sýna dansatriði úr barnaballett eftir Jorunn
Kirkenær. Nils Økland leikur á Harðangursfiðlu. 

Dagskrá í fundarsal Norræna hússins 
laugardaginn 22. janúar kl. 18.00.
Ljóðalestur: Ingvild Burkey, Jan Erik Vold og Torild Wardenær.
Vilde Halle Ekeland og Mathias Stoltenberg sýna dansatriði og 
Nils Økland leikur á Harðangursfiðlu. 

      

    

     

      
    

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 
10-18 mánudaga og þriðjudaga,

10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

Miðasölusími 568 8000
midasala@borgarleikhus.is

Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

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

STÓRA SVIÐ

HÍBÝLI VINDANNA 
leikgerð Bjarna Jónssonar á vesturfara-
sögu Böðvars Guðmundssonar

Í kvöld kl 20 - blá kort - UPPSELT
Lau 22/1 kl 20 - UPPSELT
Fim 27/1 kl 20, Lau 29/1 kl 20 - UPPSELT
Su 30/1 kl 20 - UPPSELT
Lau 5/2 kl. 20 - UPPSELT, Sun 6/2  kl 20,
Fi 10/2 kl 20 - UPPSELT, Fö 11/2 kl 20, 
Lau 12/2 kl 20 - UPPSELT, Fi 17/2 kl 20, 
Fö 18/2 kl 20

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau
Su 23/1 kl 20, Fö 28/1 kl 20, Fö 4/2 kl 20

LÍNA LANGSOKKUR 
e. Astrid Lindgren
Su 23/1 kl 14, Su 30/1 kl 14, 
Su 6/2 kl 14, Su 13/2 kl 14 Síðustu sýningar

ÍSLENSKI DANSFLOKKURINN
Fjölskyldusýning
THE MATCH, ÆFING Í PARADÍS, BOLTI
Lau 22/1 kl 14 Síðasta sýning

kNÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ

BELGÍSKA KONGÓ 
e. Braga Ólafsson, Gríman fyrir besta leik í
aðalhlutverki Í kvöld kl 20, Su 23/1 kl 20, 
Su 30/1 kl 20, Lau 5/2 kl 20 - UPPSELT,
Lau 12/2 kl 20, Su 13/2 kl 20 
Sýningum lýkur í febrúar

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA. Í kvöld kl 20, Lau 29/1 kl 20,
Su 6/2 kl 20. Ath: Lækkað miðaverð

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Fö 4/2 kl 20, Su 13/2 kl 20

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR
eftir Agnar Jón Egilsson. Í samstarfi við 

TÓBÍAS. Lau 22/1 kl 20, Fi 27/1 kl 20, 

Su 30/1 kl 20. ATH: Bönnuð yngri en 12 ára

BOUGEZ PAS BOUGER
Frönsk - japönsk nýsirkussýning

Lau 29/1 kl 20 - kr. 2.100
Aðeins þessi eina sýning

Börn 12 ára og yngri fá frítt í Borgarleikhúsið í fylgd fullorðinna - gildir ekki á barnasýningar

Frumsýning 11. feb. kl.20.00 – UPPSELT – 2. sýning 13.feb. kl. 19.00
3. sýning 18.feb. kl 20.00 – 4. sýning 20. feb. kl. 19.00 – FÁAR SÝNINGAR

Námskeið um Toscu og Puccini hjá Endurmenntun Háskóla Íslands
Skráning í síma: 525 4444 – endurmenntun@hi.is

Miðasala á netinu: www. opera.is

Miðasalan er opin kl. 14-18 virka daga, kl. 13-18 lau. og sun. og fram að sýningu sýningardaga. Símasala kl. 10-18 virka daga.

Banki allra landsmanna

Frumsýning 11. febrúar kl. 20 – UPPSELT

FAÐIR VOR
fös. 4. feb. kl. 20.00
sun. 13. feb. kl. 20.00
sun. 20. feb. kl. 20.00
Sýningum fer fækkandi

fös. 21. jan  kl. 20.00
lau. 29. jan. kl. 20.00

Sýningum fer fækkandi

TENÓRINN

Síðustu sýningar

Spítalaskipið Vonin nefnist nýtt
leikrit eftir Kristínu Ómarsdóttur
sem nemendaleikhús Listaháskóla
Íslands frumflytur í kvöld.

Leikritið gerist úti á rúmsjó ein-
hvern tímann í ótímasettri framtíð
um borð í spítalaskipi sem er búið
færustu læknum og hjúkrunarfólki
og siglir með særða hermenn af
átakasvæðum á tímum þar sem all-
ir þegnar heimsins lúta sameigin-
legu kerfi. 

„Þegar þetta gerist hafa karlar
tekið yfir og stjórna heiminum,“
segir María Reyndal, leikstjóri sýn-
ingarinnar.

„Konur eru aldar upp hjá munk-
um þangað til þær eru komnar á
aldur til þess að fæða börn, þá fara
þær í fæðingarbúðir. Eftir það eru

þær sendar í vinnu við ýmislegt
sem þeim er úthlutað.“

Um borð í spítalaskipinu er sam-
an komið æðsta herráð karlaveldis-
ins til þess að halda þar neyðarfund.
Fimmtán mánuðir eru liðnir frá því
að harðskeyttur uppreisnarher
kvenna sagði þessu skipulagi stríð á
hendur. Síðan dregur til tíðinda.

„Um borð í skipið ryðjast skæru-
liðasveitir kvenna og ætla sér að
hafa hendur í hári herranna.“

Uppreisnarherinn kallast Blátt
túrblóð og lætur sér fátt fyrir
brjósti brenna.

„Það er mikill húmor í þessu og
líka mikil ádeila. Þarna er nátttúr-
lega verið að deila á stríð og ýmsa
hluti sem eru að gerast í heiminum
í dag. Um leið sýnir verkið á kóm-

ískan hátt þetta heimskulega stríð
milli karla og kvenna.“

Hlutverk eru í höndum þeirra
Aðalbjargar Þóru Árnadóttur, Atla
Þórs Albertssonar, Guðjóns Davíðs
Karlssonar, Jóhönnu Friðriku Sæ-
mundsdóttur, Jóhannesar Hauks Jó-
hannessonar, Oddnýjar Helgadótt-
ur, Ólafs Steins Ingunnarsonar,
Orra Hugins Ágústssonar og Söru
Daggar Ásgeirsdóttur, sem öll eru á
síðasta ári í leiklistardeildinni.

Kristín Ómarsdóttir bar sigur úr
býtum í leikritasamkeppni sem leik-
listardeild Listaháskólans efnir til á
hverju ári. Þrír höfundar, af fjöl-
mörgum sem sendu inn hugmyndir
sínar, voru valdir til þess að vinna
áfram að handriti. Loks varð Spít-
alaskip Kristínar fyrir valinu. ■

ÞEGAR BÖRNUM ER ÚTUNGAÐ Í FÆÐINGARBÚÐUM Nemendaleikhús Listaháskóla Íslands frumsýnir í kvöld Spítalaskipið eftir
Kristínu Ómarsdóttur.

Þetta heimskulega stríð
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■ ÞORRABLÓT

Laugardaginn 29. janúar kl.20:00
Borgarleikhúsið

Verð 2100 kr.
Midasala: 568 8000

midasala@borgarleikhus.is
www.borgarleikhus.is

Ilmur Kristjánsdóttir leikur Ausu

er níu ára og er með  K R A B B A M E I N

Hún er einlægur  O F V I T I

Hún er  F Y N D I N  og  H E I L L A N D I

Hún  E L S K A R  óperutónlist

og  Þ R Á I R  að deyja eins og dívan á sviðinu

Ausa

Ausa er einþáttungur

Miðaverð aðeins kr. 1.500

Börn 12 ára og yngri fá frítt
í fylgd forráðamanna

Úr dómum:

„Ilmur Kristjánsdóttir er hreint frábær í þessu hlutverki og það væri vonandi
að allir unglingar landsins fengju tækifæri til þess að sjá þessa sýningu og
helst með umræðum eftirá“                        EB DV

„Túlkun Ilmar kom leikhúsgestum
bæði til að hlæja og gráta“ SAB Mbl

N
æ

st

Dansleikir
alla laugardaga

Dansleikir
alla laugardaga
Janúar
22. Rúnar Þór og hljómsveit.
29. Rokksveit Rúnars Júlíussonar.

Febrúar
  5. Magnús Kjartansson
     ásamt Helgu Möller.
12. Rokksveit Rúnars Júlíussonar.
19. Hljómsveit Hilmars Sverissonar.
26. Rúnar Þór og hljómasveit.

Mars
  5. Rokksveit Rúnars Júlíussonar.
12. Hljómsveit Hilmars Sverrissonar.
19. Traffic frá Borgarnesi.
26. Hljómsveit Hilmars Sverissonar.

Dansk/íslenska hljómsveitin
Kraka með Guðjón Rudólf
innanborðs mun skemmta
matargestum á þorranum,
ásamt okkar landskunnu
Víkingasveit !

Tilboðið gildir fyrir 2 eða fleiriTilboðið gildir fyrir 2 eða fleiri
í janúar, febrúar og mars.í janúar, febrúar og mars.

Tilvalið fyrir árshátíðir, þorrablótið,Tilvalið fyrir árshátíðir, þorrablótið,
eða þá bara þið tvö að slappa afeða þá bara þið tvö að slappa af

á frábæru, öðruvísi hóteli.á frábæru, öðruvísi hóteli.

Tilboðið gildir fyrir 2 eða fleiri
í janúar, febrúar og mars.

Tilvalið fyrir árshátíðir, þorrablótið,
eða þá bara þið tvö að slappa af

á frábæru, öðruvísi hóteli.

Fr
áb

ært tilboð
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AðeinsAðeins

krkr. 6.5006.500
Aðeins

kr. 6.500

www.fjorukrain.is

KRINGLUKRÁIN UM HELGINA

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

Hljómsveitin

TILÞRIF
um helgina

■ ■ SKEMMTANIR
� 22.00 Hljómsveitin Úlfarnir

skemmta í Vélsmiðjunni á Akureyri.

� Tilþrif á Kringlukránni.

� Hermann Ingi jr. spilar á þorradans-
leik á Café Catalinu í Kópavogi. 

� Dj Máney og Dj Steini hefja leikinn
á de Palace í prógressive bræðingi
en svo tekur Dj Exos við með harð-
ari teknótóna. 

� Hljómsveitin Fimm á Richter heldur
uppi fjörinu á Classic Rock, Ármúla
5.

� Í tilefni af eins árs afmæli Substance
verður blásið til tónlistarveislu á Sjall-
anum, Akureyri.

� Dúettinn Halli og Kalli skemmtir á
Ara í Ögri.

� Hljómsveitin Sex volt skemmtir í
Klúbbnum við Gullinbrú.

� Spilabandið Runólfur spilar á Gauk
á Stöng. Í kjölfarið koma snúðarnir
Pink og Floyd á sviðið. Dj Gunni
stjórnar fjörinu á efri hæðinni.

� Dj Master heldur uppi góðu stuði á
Amsterdam.

� Atli skemmtanalögga og Áki Pain
ráða ríkjum á Pravda.

■ ■ FYRIRLESTRAR
� 20.00 Magnús Skarphéðinsson

flytur fyrirlestur um álfa og huldufólk
á opnu húsi í Alþjóðahúsinu við
Hverfisgötu.

■ ■ SAMKOMUR
� 19.00 Þorrablót Ásatrúarfélagsins

verður haldið í húsnæði félagsins að
Grandagarði 8. 

■ ■ SÝNINGAR
� 17.00 Sýning á verkum, bréfum og

munum úr fórum Davíðs Stefáns-
sonar verður opnuð á Amtsbóka-
safninu á Akureyri.

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

Ásatrúarfélagið heldur þorrablót
sitt jafnan á bóndadag. Í kvöld má
því búast við að fylgismenn hins
forna siðar fjölmenni í húsnæði fé-
lagsins að Grandagarði 8, því þar
hefst þorrablótið klukkan 19.

Að venju helgar allsherjargoði
blótið, síðan er sest að snæðingi. Í
ár verður vandað sérstaklega til
skemmtiatriða og því eru félags-
menn hvattir til að taka með sér
utanfélagsgesti.

Þorrablótið er reyndar ekki eitt
af fjórum höfuðblótum ársins hjá
Ásatrúarfélaginu, en höfuðblótin
eru haldin á fyrsta vetrardag, jól-

um, fyrsta sumardag og fimmtudag
í tíundu viku sumars. ■

Blótað af lífi og sál

ALLSHERJARGOÐINN Hilmar Örn Hilm-
arsson lætur sig varla vanta á þorrablót
ásatrúarmanna í kvöld.



I ADAPT Rokkararnir í I
Adapt ætla að halda sína
síðustu tónleika í langan
tíma í kvöld.
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■ TÓNLIST

FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10     

Sýnd kl. 3.45, 6, 8.15 og 10.30

Sýnd kl. 10.30
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 6Sýnd kl. 4, 6.15 & 8.30

Kl. 3.30 og 6 m/ísl. tali
kl. 3.45, 6, 8.15 & 10.30 m/ens. tali

Grjóthaltu kjafti
(Tais Toi)   Íslenskur texti

Sýnd kl. 6 & 10.30

Peningabíllinn
(Le convoyer) 

Sýnd kl. 8

Bróðirinn
(Son Frére)

Sýnd kl. 10

Langa trúlofunin
(A very long engagement)

Sýnd kl. 5.30 og 8
Íslenskur texti

Yfir 32.000 gestir
HHHHHH
ÓHT - Rás 2

HHHHHH
HL - MBL

HHHHHH
SV - MBL

Sýnd kl. 3.35 og 5.45

Sýnd kl. 3.45, 5.50, 8 og 10.15   b.i. 10

Sýnd kl. 8 og 10.15

Tilnefnd til 5 Golden
Globe verðlauna
þ.á.m. besta mynd,
leikstjóri og leikari í
aðalhlutverki.

Tilnefnd til 5 Golden
Globe verðlauna
þ.á.m. besta mynd,
leikstjóri og leikari í
aðalhlutverki.

HHH HHH NMJ
Kvikmyndir.com

Sýnd kl. 5.45 & 9

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

Sýnd kl. 5.20, 8 og 10.40
Sýnd í LÚXUS kl. 5.20, 8 og 10.40

Sýnd kl. 6, 8.30 og 10.10          b.i. 14
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 8.30

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

Stórstjarnan Nicole Kidman var tilnefnd til Golden
Globe verðlaunanna fyrir leik sinn í myndinni

Frá leikstjóra About
Schmidt kemur ein
athyglisverðasta mynd
ársins.

Missið
ekki af 
þessari!

Hlaut tvenn
Golden Globe
verðlaun
Besta
myndin
Besta
handritið

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

BRIDGET JONES - THE EDGE OF REASON kl. 8

THE INCREDIBLES kl. 5.30               ísl. tal

Magnaður tryllir frá Marteini Þórssyni
sem sló í gegn á Sundance 

hátíðinni.

Sýnd kl. 6, 8 og 10

Sýnd kl. 10.15

Væntan-
lega

verður ekk-
ert rætt við
tónlistar-
goðsögnina
Bob Dylan
vegna nýrrar
sjónvarps-
myndar um
kappann
sem leik-
stjórinn
Martin
Scorsese er að vinna að. Myndin
fjallar um ævi Dylans á árunum
1961 til 1966. Scorsese telur að við-
tal við Dylan geti skyggt á sína eigin
sýn á ævi Dylans. 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Tölvuforritarinn Simon J vinnur að
mikilvægu verkefni heima hjá sér.
Hann hamrar látlaust á lyklaborðið
þess á milli sem hann fer út í búð og
kaupir mjólk sem hann drekkur öll
ósköpin af. Fábreytileg tilvera hans
fer öll úr skorðum þegar hann byrj-
ar að finna tóma pappakassa heima
hjá sér í tíma og ótíma. Hann verð-
ur þess fullviss að fylgst sé með sér
og eftir því sem hann kemst í nánari
kynni við stórundarlega nágranna
sína efast hann ekki um að eitthvað
gruggugt sé að gerast í byggingunni
um leið og hann fer að draga eigin
geðheilsu í efa.

Söguþráðurinn er annars frekar
flókinn en það er þó óhætt að segja
að One Point O sé drungalegur vís-
indaskáldskapur með hryllingsívafi
og sem slík svíkur hún ekki. 

Myndin gerist að miklu leyti á
dimmum göngum fjölbýlishússins
og í niðurníddum íbúðunum þar
sem snilldartaktar kvikmyndatöku-
mannsins njóta sín í botn og kalla
fram magnaða stemningu. Þá spillir
leikaraliðið ekki fyrir en þar eru
gömlu brýnin Udo Kier og Lance

Henriksen fremst meðal jafningja í
hlutverkum einkennilegra áhrifa-
valda í lífi forritarans taugaveikl-
aða.

Flókin sagan er helsti gallinn á
þessari ákaflega fagmannlegu
mynd og þótt það felist hvöss ádeila
í handritinu verða öll skilningarvit
að vera glennt upp á gátt til að nema
hana. Svo skemmtilega vill til að
rauði þráðurinn í myndinni er
einmitt sljóvgun skilningarvitanna
og uppræting markaðsafla á frjáls-
um vilja. Þórarinn Þórarinsson

Geðveiki í pappakassa

ONE POINT O
LEIKSTJÓRI: JEFF RENFROE OG MARTEINN

THORSSON
LEIKARAR: UDO KIER, JEREMY SISTO, LANCE

HENRIKSEN OG DEBORAH KARA UNGER

NIÐURSTAÐA: Flókin sagan er helsti gall-
inn á þessari ákaflega fagmannlegu mynd
og þótt það felist hvöss ádeila í handrit-
inu verða öll skilningarvit að vera glennt
upp á gátt til að nema hana.

[ KVIKMYNDIR]
UMFJÖLLUN

Mikil rokkveisla verður haldin í
Norðurkjallara MH í kvöld. Hljóm-
sveitin I Adapt ætlar að halda sína
síðustu tónleika í langan tíma auk
þess sem Andlát, sem vann Mús-
íktilraunir fyrir nokkrum árum,
heldur sína lokatónleika, en sveitin
lagði upp laupana í sumar.

Þá mun hollenska öfgapönksveit-
in Vitamin X stíga á stokk og gera
allt vitlaust. Að sögn Birkis Viðars-
sonar, söngvara I Adapt, er Vitamin
X hörkusveit sem ætlar að fljúga
hingað til lands beint frá Hollandi.
Hana hefur alltaf langað til að spila
á Íslandi og þykir sveitin afar öflug
á sviði. „Þeir eru jafn hættulega
tjúllaðir og þeir eru yndislega

skemmtilegir,“ segir Birkir, sem
flytur til útlanda á næstunni og
verður I Adapt því í pásu á meðan.
Vitamin X mun einnig halda tón-
leika á Grand rokk annað kvöld
ásamt rokksveitunum Drep og Sól-
stafir.

Í MH í kvöld koma einnig fram
hljómsveitirnar Denver og Myra,
sem áður hét Saddest Day. Að auki
heldur DJ Honky Tonk uppi fjörinu
á milli atriða, en þar er á ferðinni
enginn annar en útvarpsmaðurinn
Freysi sem nú starfar á X-FM.

Norðurkjallarinn verður opnað-
ur í kvöld klukkan 19 og er aðgangs-
eyrir 800 krónur fyrir hinn almenna
rokkara. ■

Rokkveisla í MH
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SÍMSÍMI: 5I: 5551 9000 www1 9000 www.regnbog.regnboginn.isinn.is
Sýnd kl. 4                     Ísl. tal

Dómnefndarverðlaunin
í Cannes
Valin besta erlenda
myndin í Bretlandi
Myndin sem Quentin
Tarantino elskar!

Yfir 25.000 áhorfendur

Frumsýnd kl. 4, 6, 8 og 10

VAMPÍRUBANINN BLADE ER MÆTTUR 
AFTUR HÆTTULEGRI EN NOKKRU SINNI FYRR

Sýnd kl. 4.30, 6.45, 9 og 11.15

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20     b.i. 16

Sýnd kl. 4 og 6 

Ein vinsælasta myndin 
í USA í 4 vikur samfleytt.
Ein vinsælasta myndin 
í USA í 4 vikur samfleytt. Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20            

Sýnd kl. 10                                  b.i. 16

Sýnd kl. 6 og 8                           b.i. 10

Tilnefnd til 5 Golden
Globe verðlauna
þ.á.m. besta mynd,
leikstjóri og leikari í
aðalhlutverki.

Tilnefnd til 5
Golden Globe
verðlauna þ.á.m.
besta mynd, leik-
stjóri og leikari í

Einstök mynd um
höfund hinnar sígildu
sögu um Pétur Pan.

HHH HHH NMJ
Kvikmyndir.com

HHHHHH
ÓHT Rás 2

"...bráðvel heppnuð 
skemmtun, grín og fjör..."

HHHHHH
SV - MBL

Sýnd kl. 4.30, 8 og 11.15           b.i. 14

Sýnd kl. 8 og 10.30           Sýnd kl. 4.30                     m/ísl. tali.

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

Sýnd kl. 8 og 10.10     b.i. 16Sýnd kl. 6, 8 og 10                         

Sýnd kl. 5.20, 8 og 10.40            Epísk stórmynd sem fólk verður að sjá.
Frá leikstjóranum Oliver Stone.

HHHHHHHH HJ - MBL
HHHHHHHH ÓÖH - DV
HHHHHHHH Kvikmyndir.com

Miðaverð 400 kr.

Stórstjarnan Nicole Kidman var tilnefnd
til Golden Globe verðlaunanna fyrir leik

sinn í myndinni

Frá leikstjóra About
Schmidt kemur ein
athyglisverðasta mynd
ársins.

Missið
ekki af 
þessari!

Hlaut tvenn
Golden Globe
verðlaun
Besta
myndin
Besta
handritið

Nýr útvarpsþáttur spjallþátta-
stjórnandans Jerry Springer fór
í loftið síðasta mánudag. Þar var
meðal annars verið að ræða um
stríðið í Írak og voru menn
ófeimnir við að gagnrýna Geor-
ge W. Bush, Bandaríkjaforseta.
Kallaði Springer stríðið m.a. sið-

laust í þætti sínum.
Margir hafa gagnrýnt þáttinn

og segja hann hafa verið settan á
stofn til að koma demókrötum til
valda í Bandaríkjunum á næsta ári.

Hinir óhefluðu sjónvarpsþætt-
ir Springer munu halda áfram
þrátt fyrir nýja útvarpsþáttinn. ■

Gillian
Anderson,

sem sló í gegn
í þáttunum X-
files, hefur
gengið upp að
altarinu með
kvikmynda-
gerðarmannin-
um Julian
Ozanne. Brúð-
kaupið var
haldið 29.
desember á eyju skammt undan
strönd Kenýa. Tíu ára dóttir Ander-
son frá fyrra hjónabandi, Piper, var
brúðarmey.

Ástralski leikarinn Hugh Jackman
er talinn líklegastur til að verða

næsti James Bond.
Bresku veðbank-
arnir Ladbrokes
og William Hill
bjóða getspökum
að tvöfalda fjár-
hæðina sem lögð
er undir á að
Jackman
hreppi starfið.
Clive Owen
og Ewan
McGregor
eru í næstu
sætum á eft-
ir. 

Samskipti leikkonunnar Angelinu
Jolie við leikstjóra mynd-

arinnar Mr. and Mrs. Smith
voru svo stirð að meðleik-
ari hennar, Brad Pitt, þurfti
að leikstýra henni. Jolie
hefur verið sökuð um
að hafa átt í ástarsam-
bandi við Pitt en hefur
alfarið neitað því. 

FRÉTTIR AF FÓLKI

JERRY SPRINGER Nýr útvarpsþáttur Jerry
Springer er mun pólitískari en hinn óhefl-
aði spjallþáttur hans.

■ ÚTVARP

■ KVIKMYNDIR

Springer með útvarpsþátt

Þroskasaga miðaldra manns
Gamanmyndin Sideways er
frumsýnd í dag. Myndin er úr
smiðju þeirra félaga Alexander
Payne og Jim Taylor en þeir eiga
að baki ekki ómerkari myndir en
Election og nú síðast About
Schmidt þar sem Jack Nicholson
sýndi snilldartakta. Styrkur
þeirra félaga liggur sem fyrr í
öflugu handriti en Sideways er
þrælvel skrifuð og hefur þegar
skilað þeim tveimur Golden
Globe-verðlaunum, fyrir bestu
gamanmyndina og besta handrit-
ið.

Það má segja að About
Schmidt hafi verið þroskasaga
manns sem var að komast á eftir-
laun en hér fylgjumst við með
miðaldra manni í krísu sem reyn-
ir að komast í nánari kynni við
sinn innri mann á vínsmökkunar-
ferðalagi með æskufélaga sínum.

Það er öndvegisleikarinn Paul
Giamatti (Storytelling, American
Splendor) sem leikur misheppn-
aða rithöfundinn Miles sem er
enn í sárum eftir þriggja ára
gamlan hjónaskilnað. Hann sæk-
ir huggun í eðalvín og býður létt-
lyndum vini sínum, Jack, sem
Thomas Haden Church leikur, í
mikla vínsmökkunarreisu.

Jack er léttlyndur leikari sem

er að fara að gifta sig en lætur
það ekki halda sér frá kvennafari
sem hann dregur hlédrægan vin
sinn með sér í og tryggir um leið
að vínsmökkunarferðin á eftir að
hafa áhrif á líf beggja.

Samskipti þessara ólíku vina
eru kostuleg en höfundarnir ná
þó mestum hæðum í lýsingum á
samskiptum þeirra við hitt kynið

en þar liggja rætur og lausnir
allra vandamála þeirra.

Það má segja að Sideways sé
gamanmynd fyrir fullorðna og
lengra komna en rétt eins og í
About Schmidt eru undirtónarnir
alvarlegir og persónurnar glíma
við sjálfar sig og angistina sem
felst í því að vera manneskja þó
allt sé það á léttu nótunum. ■

PAUL GIAMATTI OG THOMAS HADEN CHURCH Þeir leika ólíka skólafélaga sem
reyna að treysta vinaböndin með vínsmökkunarferð sem á eftir að breyta lífi í það
minnsta annars þeirra varanlega.



Ég er í einhverju nostalgíukasti
þessa dagana. Ef ég er ekki kom-
in heim til mín fyrir klukkan
17.53 á daginn er ég ónýt mann-
eskja. Og af hverju? Jú, þá eru
Nágrannar á dagskrá. 
Ég skil ekki hvað hefur komið
yfir mig. Allt í einu get ég varla
misst úr þátt af Nágrönnum. Ef
tuttugu mínútur af degi mínum
fara ekki í þessa afþreyingu
finnst mér eitthvað vanta.
Kannski segir það meira um mig
en þættina? En Harold, Lou, Toa-
die, Susan og Karl eru orðin þátt-
ur af lífi mínu aftur. Ég horfði
nefnilega á Nágranna frá því að
þeir byrjuðu þegar ég var um sex
ára og þangað til fyrir svona
þrem árum. Þá bara hætti ég. Var

komin með nóg. En nú er þetta
orðið svolítið djúsí hjá þeim í
Ramsey Street í Erinsborough.
Karl og Susan eru skilin að borði
og sæng og Susan hefur hafið
nýtt líf með nýja hárgreiðslu og
ný afskaplega ljót föt. Flottur
stílisti hjá þeim í Nágrönnum.
Bravó. En það er kvendjöfullinn
Izzy sem er að spilla öllu. Kemur
heim til Karls í vídeó og huggu-
legheit og gistir síðan hjá honum.
Drusla. Æðislegir þættir og það
magnaða er að það sem er að ger-
ast núna hefur aldrei gerst áður í
þessum rúmlega fjögur þúsund
þáttum sem sýndir hafa verið. En
þeir halda alltaf tilgerðinni, sem
er flott mál. Það vantar smá til-
gerð í nútímasjónvarp.

En hvað varð um íslensku útgáfu-
na af „Granna“-laginu? Mér
fannst alltaf eitthvað sjarmer-
andi við hana. „Graaaaannar. All-
ir þurfa góða graaaanna...“ og
svo man ég ekki meir. ■
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SKJÁREINN

12.00 Neighbours 12.25 Í fínu formi 12.40
Jag 13.25 60 Minutes II 14.10 Life Begins
15.00 Curb Your Enthusiasm 15.30 Curb Your
Enthusiasm 16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.30
Simpsons 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í
dag

SJÓNVARPIÐ

23.40

Zamani barayé masti asbha. Írönsk bíómynd um
erfiða lífsbaráttu kúrdískrar fjölskyldu í þorpi á
landamærum Íraks og Íran.

▼

Bíó

20.30 &
22.30

Idol-Stjörnuleit. Nú eru níu eftir sem keppa um
titilinn Poppstjarna Íslands en Nanna Kristín datt
út í síðustu viku.

▼

Söngur

21.00

Law & Order. Morð á konu leiðir í ljós að ekki
átti að myrða hana heldur blaðamann sem
samdi frétt um spillingu.

▼

Drama

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

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.00 The Simpsons 15 (17:22) (Simpsons

fjölskyldan)
20.30 Idol Stjörnuleit (15. þáttur. 9 í beinni

frá Smáralind) Velkomin í lokaúrslit,
nú eru níu söngvarar eftir en einn féll
úr keppni í síðustu viku. Þátturinn er í
beinni útsendingu frá Vetrargarðinum
í Smáralind.

22.00 Punk'd 2 (Negldur)
22.30 Idol Stjörnuleit (Atkvæðagreiðsla. 8

eftir) Örlög keppenda eru í þínum
höndum en úrslitin ráðast í SMS- og
símakosningu. Einn söngvari fellur úr
leik í kvöld.

22.55 The Sketch Show (Sketsa-þátturinn)
Breskur gamanþáttur af bestu gerð.
Húmorinn er dálítið í anda Monty
Python og Not the Nine O'Clock News
en ýmsir valinkunnir grínarar stíga á
stokk. Þátturinn var valinn besti grín-
þátturinn á BAFTA-hátíðinni. 

23.20 Table For One (Stranglega bönnuð
börnum) 1.10 High Crimes (Stranglega bönn-
uð börnum) 3.00 Enough (Strangl. b. börn-
um) 4.50 Fréttir og Ísland í dag 6.10 Tónlist-
armyndbönd frá Popp TíVí 

16.20 Körfuboltakvöld 16.35 Óp 17.05 Leið-
arljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Artúr
(86:95)

18.30 Heimaskólinn (2:8) (The O'Keefes)
Bandarísk gamanþáttaröð um
O'Keefe-fjölskylduna en á þeim bæ er
börnunum kennt heima í stað þess að
senda þau í skóla. Í aðalhlutverkum
eru Judge Reinhold, Kirsten Nelson,
Tania Raymonde, Joseph Cross og
Matt Weinberg.

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.10 Disneymyndin – Strokutígurinn (A Tiger

Walks) Bandarísk fjölskyldumynd frá
1964. Ung stúlka reynir að bjarga lífi
tígrisdýrs sem sloppið hefur frá sirkus-
flokki og til stendur að aflífa. Leikstjóri
er Norman Tokar og meðal leikenda
eru Brian Keith, Vera Miles og Pamela
Franklin.

21.40 Furðuverk (Phenomenon) Bandarísk
bíómynd frá 1996. Bifvélavirki sér
undarlegt ljós á afmælisdegi sínum.
Daginn eftir hefur hann öðlast ofur-
greind sem hann nýtir til góðra verka.
Fyrir vikið er hann álitinn viðundur en
ríkisstjórnin vill notfæra sér krafta
hans. Leikstjóri er Jon Turteltaub og
meðal leikenda eru John Travolta,
Kyra Sedgwick, Forest Whitaker og Ro-
bert Duvall. e. 

23.40 Múlrekinn 0.55 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

18.00 Upphitun

18.30 Blow Out (e) Hárgreiðslumaðurinn
Jonathan Antin fær 3 vikur til að opna
glæsilega hárgreiðslustofu í Beverly
Hills.

19.30 Still Standing (e) Miller-fjölskyldan veit
sem er að rokkið blífur, líka á börnin.

20.00 Guinness World Records 
21.00 Law & Order Bandarískur þáttur um

störf rannsóknarlögreglumanna og
saksóknara í New York. Abby segir
Jack að sér hafi verið boðið starf hjá
dómsmálaráðherra.

21.50 Scent of a Woman Blankur háskóla-
nemi tekur að sér að hugsa um blind-
an mann, en starfið felur ýmislegt í
sér sem hann hafði ekki gert ráð fyrir.
Kvikmyndin var tilnefnd til 4 ósk-
arsverðlauna og fékk aðalleikari kvik-
myndarinnar, Al Pacino, Óskarinn fyrir
leik sinn í myndinni. Með önnur hlut-
verk fara Chris O’Donnell og Gabrielle
Anwar

0.20 CSI: Miami (e) 1.05 Law & Order: SVU
(e) 1.50 Jay Leno (e) 2.35 Óstöðvandi tónlist 

Karl Kennedy er flottur og líka svolítið sexí
á einhvern dýrslegan hátt.
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▼

▼

▼

SKY NEWS
10.00 SKY News Today 13.00 News on the Hour
17.00 Live at Five 19.00 News on the Hour 19.30
SKY News 20.00 News on the Hour 21.00 Nine
O'clock News 21.30 SKY News 22.00 SKY News
at Ten 22.30 SKY News 23.00 News on the Hour
0.30 CBS News 1.00 News on the Hour 5.30 CBS
News

CNN INTERNATIONAL
8.00 Business International 9.00 Larry King 10.00
World News 10.30 World Sport 11.00 Business
International 12.00 World News Asia 13.00 World
News 13.30 World Report 14.00 World News Asia
15.00 World News 15.30 World Sport 16.00 Your
World Today 19.30 World Business Today 20.00
World News Europe 20.30 World Business Today
21.00 World News Europe 21.30 World Sport
22.00 Business International 23.00 World News
23.30 World Sport 0.00 World News 0.30 The Daily
Show With Jon Stewart: Global Edition 1.00 World
News 1.30 International Correspondents 2.00
Larry King Live 3.00 Newsnight with Aaron Brown
4.00 Diplomatic License 4.30 World Report

EUROSPORT
12.00 Tennis: Grand Slam Tournament Australian
Open 12.45 Skeleton: World Cup Torino 13.15 Bi-
athlon: World Cup Antholz Italy 14.45 Snooker:
Welsh Open Newport Wales 16.30 Bobsleigh:
World Cup Torino Italy 17.30 Football: Top 24 Clubs
18.00 Ski Jumping: World Cup Neustadt 19.00
Snooker: Welsh Open Newport Wales 22.00 Rally:
World Championship Monte Carlo Monaco 22.30
Xtreme Sports: Yoz Xtreme 23.00 News:
Eurosportnews Report 23.15 Football: Top 24
Clubs 23.45 Tennis: Tennis Stories 0.00 Tennis:
Grand Slam Tournament Australian Open

BBC PRIME
7.00 Captain Abercromby 7.15 The Story Makers
7.35 Stitch Up 8.00 Small Town Gardens 8.30
Ready Steady Cook 9.15 Big Strong Boys 9.45
Trading Up 10.15 Cash in the Attic 10.45 The Wea-
kest Link Special 11.30 Diet Trials 12.00 EastEnd-
ers 12.30 Antiques Roadshow 13.00 Alien Empire
13.30 Teletubbies 13.55 Tweenies 14.15 Bits &
Bobs 14.30 Captain Abercromby 14.45 The Story
Makers 15.05 Stitch Up 15.30 The Weakest Link
Special 16.15 Big Strong Boys 16.45 Cash in the
Attic 17.15 Ready Steady Cook 18.00 The Best
18.30 Two Thousand Acres of Sky 19.30 Masterm-
ind 20.00 Lenny Henry in Pieces 20.30 I'm Alan
Partridge 21.00 Liar 21.30 Top of the Pops 22.00
Parkinson 23.00 Clocking Off 0.00 Landscape My-
steries 0.30 Castles of Horror 1.00 American
Visions 2.00 Japanese Language and People 2.30
Spain On a Plate 3.00 The Money Programme 3.30
The Money Programme 4.00 English Zone 4.30
Teen English Zone

NATIONAL GEOGRAPHIC 
16.00 Top Ten 17.00 Autobahn 18.00 Uss Ronald
Reagan 19.00 Sears Tower 20.00 Search for the
First Dog 21.00 Interpol Investigates: Dangerous
Company 22.00 Taboo: Body Perfect 23.00 Max
Vadukul 0.00 Interpol Investigates: Dangerous
Company 1.00 Taboo: Body Perfect

ANIMAL PLANET
16.00 The Planet's Funniest Animals 16.30
Amazing Animal Videos 17.00 Growing Up... 18.00
Monkey Business 18.30 Big Cat Diary 19.00
Animal Precinct 20.00 K9 Boot Camp 21.00 Em-
ergency Vets 21.30 Hi-Tech Vets 22.00 Wild Africa
23.00 Pet Rescue 23.30 Breed All About It 0.00
Vets in Practice 0.30 Emergency Vets 1.00 Animal
Precinct 2.00 K9 Boot Camp 3.00 Emergency Vets

3.30 Hi-Tech Vets 4.00 The Planet's Funniest
Animals 4.30 Amazing Animal Videos

DISCOVERY
16.00 Hooked on Fishing 16.30 Rex Hunt Fishing
Adventures 17.00 Unsolved History 18.00 Wheel-
er Dealers 18.30 A Racing Car is Born 19.00 Myt-
hbusters 20.00 Beyond Tough 21.00 American
Casino 22.00 Bronx – Crime & Justice 23.00 For-
ensic Detectives 0.00 Medical Detectives 1.00
Gladiators of World War II 2.00 Rex Hunt Fishing
Adventures 2.30 Mystery Hunters 3.00 Walking
With Dinosaurs 4.00 Dinosaur Planet

MTV EUROPE
9.00 Top 10 at Ten 10.00 Just See MTV 12.00
Shakedown with Wade Robson 15.00 TRL 16.00
Dismissed 16.30 Just See MTV 17.30 MTV:new
18.00 Dance Floor Chart 19.00 Punk'd 19.30 Viva
La Bam 20.00 Wild Boyz 20.30 Jackass 21.00 Top
10 at Ten 22.00 Party Zone 0.00 Just See MTV

VH1 EUROPE
9.00 Then & Now 9.30 VH1 Classic 10.00 Money
Top 10 11.00 Smells Like the 90s 11.30 So 80's
12.00 VH1 Hits 16.00 So 80's 17.00 VH1 Viewer's
Jukebox 18.00 Smells Like the 90s 19.00 VH1
Classic 19.30 MTV at the Movies 20.00 Celebrity
Superspenders 21.00 Fabulous Life Of 21.30 Iron
Maiden MTV LIVE 22.00 Friday Rock Videos

CARTOON NETWORK

7.30 Ed's 60 8.20 Codename: Kids Next Door 8.45
The Grim Adventures of Billy & Mandy 9.10 The
Powerpuff Girls 9.35 Spaced Out 10.00 Dexter's
Laboratory 10.25 Courage the Cowardly Dog
10.50 Time Squad 11.15 Sheep in the Big City
11.40 Evil Con Carne 12.05 Top Cat 12.30 Loon-
ey Tunes 12.55 Tom and Jerry 13.20 The Flintsto-
nes 13.45 Scooby-Doo 14.10 Ed, Edd n Eddy

ERLENDAR STÖÐVAR

OMEGA

AKSJÓN

POPP TÍVÍ

6.00 Shanghai Noon 8.00 Dinner With
Friends 10.00 A Dog of Flanders 12.00
Hair 14.05 Shanghai Noon 16.00 Dinner
With Friends 18.00 A Dog of Flanders
20.00 Hair 22.05 State of Grace (Strang-
lega bönnuð börnum) 0.15 Diggstown
(Stranglega bönnuð börnum) 2.00
Concpiracy (Bönnuð börnum) 4.00 State
of Grace (Stranglega bönnuð börnum)

16.00 Blandað efni 18.00 Joyce Meyer
19.30 Samverustund 20.30 Maríusystur
21.00 Um trúna og tilveruna Friðrik
Schram (e)21.30 Joyce Meyer 22.00 Í leit
að vegi Drottins 22.30 Joyce Meyer 23.00
Fréttir frá CBN 0.00 Kvöldljós með Ragn-
ari Gunnarssyni (e) 1.00 Nætursjónvarp
Blönduð innlend og erlend dagskrá

7.15 Korter 18.15 Korter 19.15 Korter
20.15 Korter 21.15 Korter 21.30 Bravó
22.15 Korter 

7.00 Jing Jang 7.40 Meiri músík 17.00
Jing Jang 18.00 17 7 (e) 19.00 Sjáðu
(e) 20.00 Popworld 2004 (e) 22.00 Idol
2 extra – live 22.30 Fréttir 22.33 Jing
Jang 23.10 The Man Show 23.35 Meiri
músík

STÖÐ 2 BÍÓ
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23.15 

Die Hard. John McClane rannsóknarlögreglumaður
er fyrir tilviljun staddur í skýjakljúfi þegar hryðju-
verkamenn leggja til atlögu.

▼

Spenna

17.00 Jing Jang 17.45 Olíssport 18.15 David
Letterman

19.00 Gillette-sportpakkinn 
19.30 Motorworld Kraftmikill þáttur um allt

það nýjasta í heimi akstursíþrótta. 
20.00 World Supercross (Bank one Ballpark)

Nýjustu fréttir frá heimsmeistaramót-
inu í Supercross. Hér eru vélhjóla-
kappar á öflugum tryllitækjum
(250rsm) í aðalhlutverkum. 

21.00 World Series of Poker Slyngustu fjár-
hættuspilarar veraldar mæta til leiks á
HM í póker en hægt er að fylgjast
með frammistöðu þeirra við spila-
borðið í hverri viku á Sýn. Póker á sér
merka sögu en til eru ýmis afbrigði
spilsins. Á seinni árum hefur HM í
póker átt miklum vinsældum að
fagna og kemur margt til. Ekki síst
veglegt verðlaunafé sem freistar
marga.

22.30 David Letterman Það er bara einn Dav-
id Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

23.15 Die Hard (Stranglega bönnuð börn-
um)
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▼

lau.: 11 - 17 / sun.: 13
- 17

Úrval ljó
sa á frábæru verði!

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4

12.20 Hádegisfréttir 12.50 Auðlind 13.05
Púlsinn á föstudegi 14.03 Útvarpssagan,
Blindingsleikur 14.30 Miðdegistónar 15.03
Útrás 16.13 Fimm fjórðu 17.03 Víðsjá

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00 Lög
unga fólksins 19.30 Útrás 20.30 Kvöldtónar
21.00 Tónaljóð 21.55 Orð kvöldsins 22.15
Norrænt

23.00 Kvöldgestir 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 
19.30 Rúnar Róbertsson 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00
Sjónvarpsfréttir og Kastljósið 20.00 Geymt
en ekki gleymt 22.10 Næturvaktin

2.03 Næturtónar 6.05 Morguntónar

7.00 Fréttir 7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin
9.05 Óskastundin 9.50 Morgunleikfimi
10.13 Sagnaslóð 11.03 Samfélagið í nær-
mynd

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

9.03 Ólafur Hannibalsson. 10.03 Arnþrúður Karls-
dóttir - símatími. 11.03 Arnþrúður Karlsdóttir. 

13.00 Íþróttafréttir 13.05 Endurflutt frá 9-10
14.03 Gústaf Níelsson 15.03 Þorgrímur Gests-
son 16.03 Viðskipti vikunnar í umsjón blaða-

manna viðskiptablaðsins 17.05 Íþróttaþáttur-
inn (Helga Magg) 18.00 Optional 20.00 End-
urflutningur dagsins

Frank Slade er hermaður sem er sestur
í helgan stein. Hann er blindur, afskap-
lega úrillur og drekkur ansi mikið. Það
er nánast ómögulegt að umgangast
hann. Charlie Simms er skólastrákur
sem þarf að safna fé til að komast
heim um jólin þar sem hann er ekki af
ríkum ættum. Þar af leiðandi samþykk-
ir hann að passa Frank um þakkar-

gjörðarhátíðina. Frænka Franks segir
að þetta verði auðfengnir peningar en
annað kemur á daginn. Frank er eins
óútreiknanlegur og hægt er og ákveð-
ur að fara með Charlie til New York
þar sem pilturinn kynnist nýjum heim
ásamt sínum blinda félaga.
Aðalhlutverk leika Al Pacino, Chris
O'Donnell og James Rebhorn.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Skjár Einn kl. 21.50SCENT OF A WOMAN

Blindur og úrillur hermaður

Svar:Eugene Proctor úr kvik-
myndinni Pure Luck frá árinu
1991.

„I am trained in martial arts. Judo, aikido, karate. The first thing they teach you is self-control. If someone calls you a
jerk, you don't him them. You just walk away.“

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Frank og Charlie mynda með sér sér-
stök vináttubönd.

14.35 The Powerpuff Girls 15.00 Codename: Kids
Next Door 15.25 Dexter's Laboratory 15.50
Samurai Jack 16.15 Courage the Cowardly Dog
16.40 The Grim Adventures of Billy & Mandy 17.05
Scooby-Doo 17.30 Looney Tunes 17.55 Tom and
Jerry 18.20 The Flintstones 18.45 Wacky Races

FOX KIDS
7.15 Magic School Bus 7.40 Tiny Planets 7.50
Little Wizards 8.15 Three Little Ghosts 8.45 Sylvani-
an Families 9.10 Happy Ness 9.35 Bad Dog 9.50
Three Friends and Jerry I 10.05 Dennis 10.30 Life
With Louie 10.55 Inspector Gadget 11.20 Gadget
and Gadgetinis 11.45 Black Hole High 12.10 Lizzie
Mcguire 12.35 Braceface 13.00 Hamtaro 13.25
Moville Mysteries 13.50 Pokémon 14.15 Digimon I
14.40 Spider-Man 15.05 Sonic X 15.30 Totally
Spies

MGM
8.25 The Landlord 10.15 My American Cousin
11.45 The Stranger 13.20 Swamp Thing 14.55
Sweet Smell of Succes 16.30 Namu, the Killer
Whale 18.00 Matchless 19.45 Kidnapped 21.25
Access Code 22.55 Wheels of Terror 0.40 Boy, Did
i Get a Wrong Number 2.20 Summer Heat 3.40
Deadly Weapon

TCM
20.00 Demon Seed 21.35 The Carey Treatment
23.15 The Road Builder 0.55 Undercurrent 2.55
The Hill

HALLMARK
8.00 A Storm in Summer 9.45 Stranger in Town
11.15 Early Edition 12.00 Boyfriend For Christmas
13.45 The Prince and the Pauper 15.15 A Storm in
Summer 17.00 Stranger in Town 18.30 Early Ed-
ition 19.30 Law & Order III 20.30 Word Of Honor
22.15 The Incident

Einkunn á imdb.com: 7,4.
af 10. mögulegum.
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225 þúsund manns.

Bandaríkjanna.

Borgarholtsskóla.

Margir hrukku í kút við þær frétt-
ir að lið MR-inga hefði dottið úr
keppni í Gettu betur í sextán liða
úrslitum í útvarpinu í fyrradag.
Borgarholtsskóli hafði betur í
viðureign skólanna og sigraði MR
með 29 stigum gegn 26 en það
voru einnig Borghyltingar sem
slógu Latínuskólann úr keppni í
fyrra í undanúrslitum. Borgar-
holtsskóli hefur því rækilega
stöðvað sigurgöngu Menntaskól-
ans í Reykjavík, sem hafði áður
unnið keppnina ellefu ár í röð. 

Ásgeir Pétur Þorvaldsson er

einn meðlimur MR-liðsins. Ekki
var að heyra mikinn vonleysistón
í hans röddu. Aðspurður hvernig
stemningin væri í skólanum sagði
hann að nemendur tækju þessu
alls ekkert illa og þvert á móti
fyndu liðsmenn mikinn stuðning.
„Fólk tekur þessu ágætlega og
krakkarnir eru alls ekkert súrir,
þeir hafa einmitt bara hrósað okk-
ur fyrir að hafa staðið okkur vel
og það gerðum við líka,“ sagði Ás-
geir. 

MR-liðið mun taka breyting-
um strax aftur á næsta ári þar

sem tveir liðsmenn útskrifast í
vor. Það sést á spjallrás MR-inga
að vilji nemenda er að Borgar-
holtsskóli vinni keppnina þar
sem lið þeirra mun ekki gera
það. Allt virðist vera betra en að
Verzlunarskóli Íslands vinni,
sem sést best á orðunum „Muera
Verzló“ sem einn nemandinn
skrifar á spjallið. Þetta þýðir að
öllum líkindum „Deyi Verzló“ á
uppáhaldstungumáli MR-inga,
latínu. „Jú, er það ekki alltaf
þannig að allt er betra fyrir MR-
inga en að Verzló vinni? Við von-

um auðvitað að Borgó taki þetta,
sem þýðir þá að við höfum fallið
fyrir þeim bestu. Það eru alls
engin illindi á milli Borgó og
MR.“

Þeir skólar sem eru komnir
áfram í sjónvarpið, auk
Borgarholtsskóla, eru Mennta-
skólinn við Hamrahlíð, Verzlunar-
skólinn, Menntaskólinn á Akur-
eyri, Menntaskólinn við Sund,
Fjölbraut á Laugum,
Menntaskólinn á Egilsstöðum og
Menntaskólinn í Kópavogi.

hilda@frettabladid.is

GETTU BETUR: BORGHYLTINGAR STÖÐVA SIGURGÖNGU LATÍNUSKÓLANS

Frekar Borgó en Verzló

Stórar töskur. Hver er ekki orðinn endalaust þreyttur á
litlu mínítöskunum sem eru búnar að vera svo lengi í

tísku. „Hmm, hvort ætti ég að taka með mér símann eða
veskið?“ Ekki getur maður tekið bæði því það kemst ekki
fyrir! Þessi tími er liðinn því stórar töskur eru málið núna.
Núna er hægt að grípa hvað sem er og henda því ofan í
töskuna á leiðinni út. Hvað er líka betra en að geta sett
jakkann sinn eða trefilinn ofan í töskuna á djamminu?

Stór og litrík belti eru frábær leið til þess að krydda upp í
dauðum fatnaði. Þau geta þó oft verið mjög dýr og því um

að gera að gramsa í fataskápnum hjá mömmu eða ömmu eða
grafa upp gömul belti úr geymslunni og sjá hvort þau séu ekki
bara allt í lagi núna. Utan um peysur, boli eða hvað sem er.

Veislur. Grámyglan í hversdagslífinu er marga að drepa
þessa dagana og því um að gera að halda glamúr veislur

með frábærum vinum. Þá er gott ráð að skreyta híbýlin eilít-
ið áður en gestir mæta og taka á móti þeim með flottum
kokkteilum. Tilefnið þarf ekki að vera neitt. Fátt hressir meira
en flottar veislur með skemmtilegu fólki. 

Rafmagnað hár er nokkuð sem pirrar marga í kuldan-
um þessa dagana. Einhverra hluta vegna hefur kuldi

þessi áhrif á flókann á höfðinu á okkur og ekkert við því
að gera annað en að nota næringu! Og þetta á líka við
strákana. Nóg af hárnæringu í hárið og það hættir að
reisa sig upp af höfðinu eins og margar litlar lifandi verur
með sjálfstæðar hugsanir. 

Ókurteisi er eitt það allra leiðinlegasta. Af hverju í
ósköpunum að vera ókurteis þegar maður getur

verið kurteis? Það er alltaf jafn gaman að hitta kurteist
fólk en getur hins vegar dregið hrikalega úr manni vind-
inn að hitta ókurteist fólk. Kurteisi er mannasiður sem
allir ættu að temja sér. 

Sorgarrendur undir nöglunum eru afskaplega
sorglegt og óaðlaðandi fyrirbæri. Að sjálfsögðu er

fyrirgefanlegt að litlir krakkar séu einstaka sinnum
með rendur undir nöglunum eftir drullumall heilu
dagana. En þegar fullorðið fólk sprangar um með
sorgarrendur undir nöglunum er mælirinn fullur.

INNI ÚTI

...fá Vala og Björg, hönnunarsyst-
ur í Spakmannsspjörum, sem
hafa hannað föt á heimsfræga
einstaklinga og ekki gefist upp
þótt á móti hafi blásið.

HRÓSIÐ

Fyrsta plata tónlistarmannsins
Mugison, Lonely Mountain, fékk
mjög góða dóma í danska blaðinu
Politiken á dögunum, eða fimm
hjörtu af sex mögulegum.

Í dómnum segir að platan sé á
köflum nokkuð tormelt en einnig
sé þar að finna gullfallegar meló-
díur. Textagerðinni er einnig
hrósað og hún sögð nútímaleg. Er
Mugison sagður undir áhrifum
frá hinum virta tónlistarmanni
Tom Waits. Mugison segist vera
mjög ánægður með þá athygli
sem platan sé að fá. Það kemur
honum samt á óvart að erlendir
gagnrýnendur séu fyrst að
kveikja á henni núna því hún
kom út árið 2003. 

Mugison, sem varð faðir á
dögunum, verður í fríi fram í
maí. Þá verður önnur plata hans
gefin út erlendis og ætlar hann í
tónleikaferð til að fylgja henni
eftir. ■

Góðir dómar í Danmörku

MUGISON  Tónlistarmaðurinn Mugison sló í gegn fyrir síðustu jól með plötunni
Mugimama, Is This Monkeymusic?
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Lárétt: 1klukka,6róm,7já,8áð,9tab,
10bor, 12svr, 14mók,15au,16an,
17öln,18saur.
Lóðrétt: 1krás,2lóð,3um,4kjarval,
5aáb,9tos,11bóna,13runa,14mas,
17ör.

Lárétt: 1 tímamælir, 6 borg, 7 svar, 
8 hvílt, 9 vörumerki, 10 verkfæri, 12 sam-
göngufyrirtæki, 14 blundur, 15 tvíhljóði,
16 á nótu, 17 framhandleggur, 18 skítur.
Lóðrétt: 1 dýrindis matur, 2 landspilda,
3 varðandi, 4 listamaður, 5 í röð, 9 drátt-
ur, 11 pússa, 13 romsa, 14 blaður, 
17 píla.

Lausn:

GETTU BETUR Lið Menntaskólans í Reykjavík er dottið úr keppni í Gettu betur og kemst því ekki í sjónvarpið. Þetta hefur ekki gerst síðan 1991.
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Banki allra landsmanna
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GÓÐA FERÐ!

Icelandair styður íslenskt keppnisfólk!

Við óskum íslenska landsliðinu í handknattleik
gæfu og gengis á HM í Túnis.

Handknattleikur hefur ávallt verið sterkasta hópíþrótt Íslendinga og ekkert íslenskt 
knattlið hefur náð eins góðum árangri á alþjóðavettvangi og karlalandsliðið í handbolta. 
Mikla hæfileika, sjálfstraust og seiglu þarf til að vera í fremstu röð í heiminum. 
Við hjá Icelandair leggjum áherslu á þessa eiginleika í harðri samkeppni á alþjóðavettvangi. 

Við vorum, erum og verðum dyggir stuðningsmenn íslenska landsliðsins í handknattleik. 

Seltirningar og
víkingagenið

Sennilegt er að sérstakt gen hafi
valdið því að formæður okkar og

forfeður gerðust þreytt á þjóðþrifa-
störfum sínum í norskum landbún-
aði og tóku þess í stað að leggja
stund á ferðalög, ofbeldi og grip-
deildir. Þetta gen leiddi til þess að
svonefnd „víkingaöld“ hófst og ná-
grannaþjóðir eins og Fransmenn,
Bretar og Rússar lágu andvaka í
meira en 200 ár og höfðu áhyggjur
af því að skuggalegur lúseraskríll
væri á leið í heimsókn til að herja
með glæpa- og skemmdarfýsn. Vík-
ingagenið virðist blunda í æðum
okkar Íslendinga enn þann dag í dag
– einkum í sambandi við neyslu
áfengis eða vímuefna sem komið
hafa í stað „mjaðar“ og „berserkja-
sveppa“.

ERFÐAFRÆÐIN er ekkert grín
og samkvæmt lögmálum hennar
hafa hinir ýmsu arfberar parað sig
og makað í aldanna rás þannig að nú
er svo komið að þeir sem lausir eru
við hið andstyggilega meingen vík-
inganna hafa náð að hópa sig saman
í þjóðfélaginu og búa í notalegum
svefnhverfum við himinhátt fer-
metraverð, en lúserarnir híma í
myrku slömminu og spangóla um
nætur og stunda ofbeldisverk.

SELTJARNARNES er gott dæmi
um fyrirmyndarsvefnfélag. Þar sef-
ur kynstofn sem tekist hefur að
rækta burt víkingagenið úr æðum
sér og hefur lært að byggja lífs-
afkomu sína á andlegum yfirburðum
fremur en líkamlegum styrk. Það er
því sorglegt að vita til þess að slíkt
fólk skuli þurfa að liggja andvaka
um nætur af ótta við að lúserar með
gen víkinganna í æðum komi inn
fyrir þorpsmörkin til að stela og
gera stykki sín á innbrotsstöðum. 

EFTIRLITSMYNDAVÉLAR við
bæjarmörkin gætu verið skamm-
tímalausn á þessum vanda þannig að
löggan geti fylgst með ferðum utan-
bæjarmanna sem eru á spjaldskrá
yfir lúsera, en til lengri tíma litið
fæst varla lausn á þessu máli fyrr
en tekist hefur að greina víkinga-
genið, svo að hægt verði að safna
öllum arfberum víkingagensins sam-
an í Ódáðahrauni þar sem þeir geta
útrýmt hver öðrum. Þangað til verða
Seltirningar Íslands að verja sig fyr-
ir undirmálsfólki með gaddavírs-
girðingum, eftirlitsmyndavélum og
harðsnúinni löggæslu. ■

BAKÞANKAR
ÞRÁINS BERTELSSONAR


