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NJÓSNAÐ UM HALLDÓR LAXNESS
J. Edgar Hoover, forstjóri FBI, vélaði um mál
Halldórs Laxness. Í kjölfar afskipta Hoovers
var hætt að gefa bækur skáldsins út í
Bandaríkjunum. Sjá síðu 2

með átökum í danska Jafnaðarmannaflokknum eftir að Mogens Lykketoft sagði af
sér sem formaður flokksins. Þrír aðrir formenn hafa einnig tilkynnt afsögn. Sjá síðu 4

FARMURINN FÆRÐIST TIL Talið er
líklegt að tvö þúsund tonn af stáli sem
Jökulfell flutti hafi færst til í lest skipsins og
þess vegna hafi skipið sokkið. Sjá síðu 6

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

FORMENN SEGJA AF SÉR Reiknað er

BARIST VIÐ LOGANA Þegar slökkvilið Grindavíkur kom að fiskmjölsverksmiðju Samherja varð fljótt ljóst að það þyrfti liðsauka. Hann barst og á fjórða tug manna slökkti eldinn.

FÁ EKKERT ÚTHLUTAÐ Sex sveitarfélög fá ekkert úthlutað úr útgjaldajöfnunarframlagi Jöfnunarsjóðs, þar sem meðaltekjur
íbúa eru of háar. Sjá síðu 10

VEÐRIÐ Í DAG

Stórtjón í Grindavík
Fiskimjölsverksmiða Samherja í Grindavík brann í gærdag. Ekki er vitað um eldsupptök en
sprenging varð í mjölþurrkara rétt fyrir hálf fjögurleytið. Tíu mínútum síðar skíðlogaði húsið.

VÍÐA BJARTVIÐRI Stöku él við vesturog norðurströndina. Frost 1-8 stig, kaldast
inn til landsins norðaustan til. Sjá síðu 4
DAGU RI N N Í DAG

KR MÆTIR TOPPLIÐINU Fjórir leikir
verða í Intersport-deildinni klukkan 19.15.
Topplið Keflavíkur tekur á móti KR, ÍR sækir
Hauka heim, KFÍ tekur á móti Snæfell og
Grindavík og Tindastóll keppa á Sauðárkróki.
Kvikmyndir
Tónlist
Leikhús

30
30
30

Myndlist
Íþróttir
Sjónvarp

30
22
32

Me›allestur dagblaða

Karlar 20-40 ára
61%

33%

Fréttablaðið

Morgunblaðið

Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallups nóvember 2004

STÓRBRUNI „Skelfilegt er að horfa á
vinnustað sinn brenna,“ sagði
Loftur Guðmundsson starfsmaður
fiskimjölsverksmiðjunnar Fiskimjöls og lýsis. Hann stóð utan við
húsið í gær og fylgdist með
slökkvistarfi rúmlega þrjátíu
manna úr þremur slökkviliðum.
Sprenging varð í katli við mjölþurrkara í verksmiðjunni rétt
fyrir hálf fjögur í gær. Um tíu
mínútum síðar urðu starfsmennirnir átta eldsins varir.

„Ég veit ekki hvað gerðist. Ég
sá að eldur var kominn í þakið og
það var ekkert annað að gera en
að forða sér,“ segir Loftur. Unnið
hefur verið á sólarhringsvöktum í
verksmiðjunni síðustu daga.
Loftur segir þá hafa verið í stjórnstöð verksmiðjunnar að ljúka
loðnubræðslu þegar eldurinn kom
upp. Engan hafi sakað.
Slökkvistarf gekk erfiðlega að
sögn Ásmundar Jónssonar slökkvistjóra Slökkviliðs Grindavíkur.

Slökkviliðið hafi þurft að einblína
á að eldurinn kæmist ekki í sýru,
plastkúta og gufuketil til að fyrirbyggja sprengihættu: „Hefði eldurinn borist í efnin hefði orðið
svakaleg sprenging.“ Ásmundur
segir að strax og þeir sáu umfang
brunans hafi verið kallað eftir aðstoð Brunavarna Suðurnesja og
slökkviliðs Varnarliðsins. Björgunarsveit og lögregla komu einnig
á staðinn.
Þorsteinn Már Baldvinsson,

forstjóri Samherja, segir óljóst
hvert tjónið af völdum eldsins sé
og of snemmt að segja til um
hvort verksmiðjan verði endurbyggð. Lán sé að engar birgðir
hafi tapast í eldinum. Engin frekari vinnsla verði í húsinu þessa
vertíð.
Eldsupptök eru ókunn en ekki
er talið að um íkveikju hafi verið
að ræða. Lögreglan í Keflavík
- gag
rannsakar málið í dag.
Sjá síðu 2

Úrskurðir Útlendingastofnunar um brottvísun kærðir til dómsmálaráðherra:

Baugur býður í Somerfield:

Tveimur feðrum vísað úr landi

Bjóða 119
milljarða

varpið var lagt fram að
ALÞINGI Tveimur erlendum
Mannréttindadómstóll
feðrum, sem kvæntir eru
Evrópu hefði túlkað 12.
íslenskum konum, hefur
grein mannréttindasáttverið vísað úr landi eftir
mála Evrópu þannig að í
að breytingar á útlendréttinum til að stofna til
ingalögum tóku gildi síðhjúskapar fælist einnig
asta vor. Þetta kom fram á
rétturinn til að búa saman.
Alþingi í gær í svari
„Á Íslandi höfum við
Björns Bjarnasonar dómsenga ástæðu til að setja
málaráðherra við fyrirsvona ströng lög, sérstakspurn Katrínar Júlíusdóttlega undir þeim formerkjur, þingmanns Samfylkingum að hér eigi að vernda
arinnar.
einstaklinga gegn nauðSamkvæmt
lögunum
ungarhjónaböndum þegar
þarf erlendur ríkisborgari
síðan kemur í ljós að þegar
í hjúskap með íslenskum
þetta hefur átt við er um
ríkisborgara að vera orðað ræða tvo karla sem hafa
inn 24 ára til að öðlast
verið giftir íslenskum kondvalarleyfi á grundvelli
um. Þetta hefur frekar átt
hjúskaparins. „Eitt er að
við um karla en konur og
fá dvalarleyfi, annað að
hefur frekar verið beitt
vera vísað úr landi. Engum
um karla en konur, en þeger vísað úr landi nema að
BJÖRN BJARNASON DÓMSMÁLARÁÐHERRA
baki þeirri ákvörðun sé Samkvæmt útlendingalögunum þarf erlendur ríkisborgari í hjú- ar raunveruleg nauðungsjálfstæð rannsókn,“ sagði skap með íslenskum ríkisborgara að vera orðinn 24 ára til að arhjónabönd eiga sér stað
er frekar um konur að
Björn.
öðlast dvalarleyfi á grundvelli hjúskaparins.
ræða en karla,“ sagði
„Annar mannanna á
barn utan hjónabands en í hinum unar til dómsmálaráðuneytisins. Katrín.
„Einnig vil ég ítreka að mér
hjúskapnum er fyrir að fara
Katrín sagði þetta miklar tölstjúpbarni,“ sagði Björn. Fram ur og minnti á að í umsögn þykir alvarlegt ef svona ströng
kom að báðir hafa kært brottvís- Mannréttindaskrifstofu Íslands regla skilur að föður og barn,“
unarúrskurð Útlendingastofn- hefði komið fram þegar frum- sagði hún.
-sda

Baugur hefur tryggt sér
fjármögnun og gert tilboð í bresku
verslunarkeðjuna Somerfield. Tilboðið hljóðar upp á 190 pens á hlut
eða 119 milljarða króna. Heildarfjármögnun kaupanna með skuldum er um 140 milljarðar króna.
Breskir fjölmiðlar fengu pata af
tilboðinu og í framhaldinu tilkynnti
stjórn Somerfield að tilboð hefði
borist frá Baugi. Baugur mun á
föstudag fá lyklavöldin í Big Food
Group sem félagið keypti með íslenskum fjárfestum og fjármögnun Bank of Scotland, KB banka og
Landsbankans. Gera má ráð fyrir
að sömu aðilar komi að þessum
kaupum ef af verður.
Somerfield rekur yfir 1200
verslanir á Bretlandseyjum undir
merkjum Somerfield og Kwik
Save. Félagið er fjárhagslega
sterkara en Big Food Group og því
auðveldara að fjármagna kaupin.
Velta félagsins er um 530 milljarðar króna. Verði af kaupunum mun
velta fyrirtækja í eigu Baugs verða
ríflega ein og hálf landsframleiðsla
Íslendinga eða hátt í 1.400 milljarð- hh
ar króna.

VIÐSKIPTI
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Eigandi Fiskimjöls og lýsis:

Ránstilraun:

Óljóst hvort verksmiðjan verði endurbyggð

Ógnaði
með riffli

Of snemmt er að segja
hvort verksmiðjan Fiskimjöl og lýsi
í Grindavík verði endurbyggð eftir
brunann að sögn Þorsteins Más
Baldvinssonar, forstjóra Samherja.
Hann kom til Grindavíkur í gær og
fylgdist með slökkvistarfinu. Þorsteinn segir miklar endurbætur
hafa verið unnar á húsinu síðustu ár.
Óskar Magnúson, tilvonandi forstjóri Tryggingamiðstöðvarinnar
sem tryggir verksmiðjuna, var
einnig á svæðinu: „Bersýnilegt er að
helmingurinn af verksmiðjunni er í
lagi. Þar á meðal eru eimingargræjur, löndunarhús og geymsla við
húsið. Þá virðist sem engar birgðir
hafi skemmst.“
Húsið var byggt árið 1947 og
keypt af Samherja árið 1997. Verk-

STÓRBRUNI

Selma, verður erfitt að toppa
Jónsa?
„Ég held ég verði að segja pass.“
Selma Björnsdóttir verður fulltrúi Íslands í
Eurovision í ár en framlag Íslands í keppninni í
fyrra, sem Jónsi úr Í svörtum fötum flutti, lenti í
19. sæti af 24.

Kvenkyns
leikfimikennari:

Nauðgaði
nemanda
Tuttugu og sjö ára
leikfimikennari í bænum McMinnville í Tennessee hefur verið ákærð fyrir
að nauðga þrettán ára gömlum
nemenda sínum.
Pamela Turner er ákærð
fyrir að hafa
nauðgað unglingspilti þrettán sinnum á
tímabilinu frá BARNANÍÐINGUR
nóvember
til Turner var látin laus
gegn greiðslu
janúar. Þar sem
þriggja milljóna
hún var nýflutt í króna tryggingar.
bæinn bjó hún
tímabundið heima hjá foreldrum
piltsins. Brotin áttu sér bæði stað
þar og í skólanum. Turner gæti átt
yfir höfði sér allt að 100 ára fangelsi. Saksóknari segir samt líklegast að hún hljóti eins árs eða nokkurra ára fangelsisdóm.
BANDARÍKIN, AP

Leifsstöð:

Veittist að
lögreglu
Rúmlega þrítugur
karlmaður veittist að lögreglumanni í tollsal Leifsstöðvar á
þriðjudagskvöld og hótaði honum.
Tollverðir höfðu skömmu áður
stöðvað manninn vegna gruns um
að hann væri að reyna að smygla
fíkniefnum innvortis.
Maðurinn var færður í fangageymslur en reyndist ekki vera með
fíkniefni á sér en grunur lék á að
hann væri undir áhrifum slíkra
efna. Maðurinn lét öllum illum
látum í fangaklefa svo ekki var
hægt að skera úr um hvort hann
væri undir áhrifum eða ekki. Málið
er nú á borði ríkissaksóknara. - bs

LÖGREGLUMÁL

FRÉTTABLAÐIÐ/E. ÓL.

SPURNING DAGSINS

SLÖKKT Í GLÓÐUM
Eldsupptökin verða rannsökuð í dag.

smiðjan var mjög tæknileg og sjálfvirkni mikil við vinnsluna en um
1.200 til 1.300 tonn af loðnu voru
brædd þar á sólarhring síðustu

daga. Eftir á að meta tjónið en nefnt
hefur verið að það geti numið allt að
einum og hálfum milljarði króna.
- gag
Það fékkst ekki staðfest.

Halldór Laxness
undir smásjá FBI
Skjöl, sem voru gerð opinber í desember, sýna að J. Edgar Hoover bæði fékk
og sendi skeyti með fyrirspurnum um tekjur Halldórs og ferðir. Í kjölfar
afskipta Hoovers var hætt að gefa bækur skáldsins út í Bandaríkjunum.
Í nýjasta Mannlífi er
fjallað ítarlega um málið og birt
grein eftir bandaríska bókmenntafræðinginn
Chay
Lemoine, sem komst yfir skjöl
sem sýna að J. Edgar Hoover
fylgdist með Halldóri Laxness.
Lemoine er mikill áhugamaður
um Halldór og skrifaði um hann
ritgerð. Hann falaðist eftir gögnum úr skjalasafni FBI en fékk
ekki fyrr en eftir að ritgerð hans
var prentuð.
J. Edgar Hoover var forstjóri
bandarísku alríkislögreglunnar,
FBI, og þótti óvæginn og illskeyttur í störfum sínum. Hans er einkum minnst fyrir kommúnistaveiðar sínar í árdaga kalda stríðsins
en á þeim árum voru völd hans og
áhrif metin svipuð og Bandaríkjaforseta. Embættismaður í bandaríska utanríkisráðuneytinu sendi
Hoover bréf í september 1947,
merkt trúnaðarmál, þar sem
beiðni um rannsókn á tekjum
Halldórs af bóksölu í Bandaríkjunum er komið á framfæri. Beiðnin kom upphaflega frá Íslandi, frá
Bjarna Benediktssyni sem
þá var utanríkisráðherra.
Hann og fleiri
höfðu grun um
að
ritlaunin
rynnu í sjóði
íslenskra
kommúnista.
Skjölin sýna
einnig að rúmREYNIR
um
áratug
TRAUSTASON

NJÓSNIR

RÁN Maður vopnaður riffli reyndi að
ræna söluturn við Langholtsveg í
gærkvöldi. Að sögn Eydísar Ástráðsdóttur, eiganda söluturnsins,
kom ungur grímuklæddur maður
inn um níuleytið í gærkvöld, ógnaði
starfsfólki með riffli og heimtaði
peninga. Hann hvarf þó á braut
tómhentur.
Eydís segir að starfsfólk hafi
orðið skelft við atburðinn en þakkaði fyrir að enginn meiddist. Lögreglan leitaði mannsins í gærkvöld
en hafði ekki haft hendur í hári hans
þegar blaðið fór í prentun. Þetta er
þriðja ránið í Reykjavík á jafnmörgum dögum.
- bs

Stuðningur við innrás:

Engin skrifleg gögn
„Það má draga þá ályktun að
það sé óeðlileg stjórnsýsla að
haga málum með þessum hætti,“
segir Ragnar
Aðalsteinsson
hæstaréttarlögmaður um
skort á skriflegum gögnum frá forsætis-, utanríkisog dómsmálaráðuneytinu
um
aðdragRAGNAR
anda innrásar- AÐALSTEINSSON
innar í Írak og Telur það óeðlilega
stuðningi Ís- stjórnsýslu að halda
ekki upp á gögn.
lands
við
hana.
Ragnar sendi beiðni á sínum
tíma um aðgang að gögnum um
málið sem lutu meðal annars að
minnismiðum, tilkynningum og
símtölum. Ráðuneytin töldu að
upplýsingarnar væru undanþegnar aðgengi almennings en Ragnar
kærði þá ákvörðun til úrskurðarnefndar upplýsingamála sem
komst að því að engin skrifleg
gögn voru til um málið í ráðuneyt- bs
unum.

ÍRAK

Vesturbakkinn:
J. EDGAR HOOVER
Forstjóri FBI fylgdist með Halldóri Laxness í Bandaríkjunum.

síðar var Hoover tilkynnt um
ferðir Halldórs um Bandaríkin.
Sjálfstætt fólk eftir Halldór
Laxness var gefin út í Bandaríkjunum árið 1946 og seldist í um
430 þúsund eintökum. Eftir að
Hoover og aðrir starfsmenn
bandarískrar stjórnsýslu hófu athugun á Halldóri þótti útgefanda
hans vestra ekki ástæða til að
gefa út fleiri verk skáldsins. Líkur eru á að stjórnmálaskoðanir
Halldós og afskipti bandarískra
yfirvalda af málum hans hafi ráð-

ið þar um. Útgefandinn hafi ekki
viljað ögra yfirvöldum.
„Þetta staðfestir að Halldór er
næstum því ofsóttur fyrir tilstilli
íslenskra stjórnvalda sem siga alríkislögreglunni á hann. Og
þarna er staðfest, sem reyndar
hefur verið ýjað að, að hann hafi
verið eltur af bandarískum yfirvöldum. Þarna er staðfesting
þess að J. Edgar Hoover er með
manninn í stöðugri vöktun,“ segir Reynir Traustason, ritstjóri
Mannlífs.
bjorn@frettabladid.is

Misnotaði barnabarn sitt:

Skilorðsbundið fangelsi
Héraðsdómur Reykjaness dæmdi karlmann á sextugsaldri í gær í sex mánaða fangelsi
fyrir að beita sonardóttur sína
kynferðislegu ofbeldi. Dómurinn
er skilorðsbundinn til þriggja ára.
Brotin áttu sér stað árin 2003
og 2004, þegar stúlkan var tíu
og ellefu ára gömul, og játaði
maðurinn brot sín skýlaust.
Í dómsuppsögu er vísað
til vottorðs geðlæknis
sem maðurinn leitaði
til í maí í fyrra
„vegna mikilla og
langvarandi kvíðaeinkenna“ sem eru
sögð
tengjast
brotunum. Þá
hafi maðurinn
sætt
meðferð
vegna hegðunar
sinnar að eigin
ósk undanfarið
DÓMSMÁL

hálft ár og viljað halda henni
áfram.
Maðurinn mun sjálfur hafa
sætt kynferðislegu ofbeldi á unglingsárum, sem þykir hafa haft
áhrif á hegðun hans. Hann er
sagður hafa stundað meðferð „af
alúð og einlægni“ og sýnt „mikla
hryggð og iðrun vegna brots
síns“.
Í dómsuppsögn er vísað til greinargerðar frá
Barnahúsi, þar sem
stúlkan
undirgekkst
meðferð, þar sem
segir að þótt
brotið hafi sett
mark sitt á
hana
sýni
stúlkan „skýr
merki um betri
líðan
bæði
heima fyrir og
í viðtölum“. - bs

Dregið úr
ferðahömlum
Ísraelar hafa
samþykkt að draga úr ferðahömlum á Vesturbakkanum á komandi
vikum, sagði Mahmoud Abbas,
forseti palestínsku heimastjórnarinnar. Þetta getur bætt aðstæður Palestínumanna verulega því
vegatálmar og aðrar takmarkanir
á ferðafrelsi hafa skert mjög lífsgæði almennings.
Hosni Mubarak Egyptalandsforseti íhugar boð Ariels Sharon,
forsætisráðherra Ísraels, um að
hitta hann í Jerúsalem. Áður hafði
Sharon boðið Abbas á búgarð sinn
í suðurhluta Ísraels og er búist við
að þeir hittist þar á allra næstu
vikum.

MIÐ-AUSTURLÖND, AP

Samkeppnisstofnun:

Auglýsingar
úr umferð
AUGLÝSINGAR Auglýsingar Umferðarstofu, þar sem meðal annars
barn sést falla fram af svölum,
brjóta gegn ákvæðum samkeppnislaga að mati Samkeppnisstofnunar. Mikið hefur verið deilt um
ágæti auglýsinganna og barst
Samkeppnisstofnun kvörtun frá
umboðsmanni barna sem bað
stofnunina að kanna hvort þær
samræmdust íslenskum lögum.
Ráðgjafanefnd stofnunarinnar
var einróma sammála um að auglýsingarnar stríddu gegn lögum.
Samkeppnisstofnun var sammála
niðurstöðunni og hefur mælst til
þess að Umferðarstofa taki aug- bs
lýsingarnar úr umferð.

GERÐU BETRI KAUP!

1.990
2.990

GÓÐ

KAUP!

Vnr.68532031

Geirungssög
LUX geirungssög, 550 mm,
breidd 110 mm.

2.990
3.690

Vnr.54300975

Kastari
Halogen kastari með
hreyfiskynjara, 500W,
220V. Hentugt sem
þjófafæla í bakgarðinn.

Vnr.77700309

Verkfærakista

1.990

ZAG verkfærakista,
54x30x28 cm. Magnum.

2.990

4.990
Vnr.90259649
Vnr.68116100

Straumbreytir

Vnr.50170184

Járnbúkkar

Áltrappa

LUX járnbúkkar, 2 stk í setti.
Breidd 100 cm, hæð 80 cm.

Áltrappa, 4 þrep,
vinnuhæð 2,80 m.

3.990

3.290

5.489

Straumbreytir sem breytir
úr 12V í 220V, allt að
60W. Hentugt fyrir t.d.
fartölvur í bílinn.

Vnr.38910040

Járnhillur

1.690

4.415

Járnhillur, gráar. Hægt að setja upp
á marga vegu. 100x40x188 mm.

Aðalsímanúmer: 515 4000

Virkir dagar

Breiddin-Verslun

8-19

Laugard.

10-18

Virkir dagar

Sunnud.

11-17

Akranes

Sími: 515 4200

Timburverslun-Breidd

8-18

10-16

Akureyri, Glerártorg

8-18

10-16

Akureyri, Furuvöllum

8-19

10-18

11-17

Reyðarfjörður

Sími: 555 4411
www.byko.is

10-17

8-18

10-14

8-18

10-14

8-18

9-15

8-18

10-16

Sími: 470 4200

8-19

10-18

Suðurnes

11-17

Sími: 421 7000

Sími: 562 9400

Hafnarfjörður

8-18

Sími: 460 4860

Sími: 515 4020

Hringbraut

10-14

30

Sími: 460 4800

Sími: 515 4040

Leigumarkaður BYKO

8-18

Sími: 433 4100

Sími: 515 4100

Lagnadeild-Breidd

Laugard.

8-18

Selfoss

9-15

BYGGIR MEÐ ÞÉR

Sími: 480 4600

Sunnud.
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GENGIÐ

Breytingar á Háskólasjóði Eimskipafélagsins:

GENGI GJALDMIÐLA 09.02.2005

Hundrað milljónir á ári í rannsóknir Ekki staðið

63,05 63,35

Sterlingspund

GBP

117,46 118,04

Evra

EUR

80,58 81,04

Dönsk króna

DKK

10,83 10,89

Norsk króna

NOK

9,65

9,70

Sænsk króna

SEK

8,88

8,93

Japanskt jen

JPY

0,60

0,60

SDR

XDR

94,78 95,34

Gengisvísitala krónunnar
111,36 -0,21%
Heimild: Seðlabanki Íslands

VIÐ GUÐSÞJÓNUSTU
Angelo Sodano, næstráðandi páfa, blessar
James Stafford kardínála sem stýrði guðsþjónustu í fjarveru páfa.

Jóhannes Páll II:

Messufall
hjá páfa

lagsins var stofnaður 1964 til
minningar um Vestur-Íslendinga sem áttu þátt í stofnun
skipafélagsins. Sjóðurinn hefur
til þessa allur verið varðveittur
í bréfum í Eimskipafélaginu en
mun nú fá heimild til að minnka
hlut sinn í félaginu og er markmiðið að sjóðnum verði stýrt
með tilliti til eðlilegrar áhættudreifingar slíkra sjóða. Stjórn
Eimskipafélagsins á hverjum
tíma réð atkvæðisrétti eignar
sjóðsins. Páll Skúlason segir
breytingar á starfsemi sjóðsins
stórt skref í þá átt að efla Háskóla Íslands sem rannsóknarháskóla.
- hh

við loforð

TÍMAMÓT TVEGGJA BURÐARÁSA
Eimskipafélagið og Háskóli Íslands voru
burðarásar í framþróun samfélagsins á síðustu öld. Björgólfur Thor Björgólfsson,
stjórnarformaður Burðaráss, og Páll Skúlason Háskólarektor handsöluðu að viðstöddum ráðherrum viljayfirlýsingu sem
markar tímamót í starfi Háskóla Íslands.

Fjórir formenn
segja af sér

Franska þingið:

FRAKKLAND, AP Neðri deild franska
þingsins samþykkti í gær að
rýmka reglur um vinnutímalengd.
Breytingin er afar umdeild en
rúmlega 300 þúsund manns fóru í
mótmælagöngu gegn breytingunni um helgina.
Verði frumvarpið að lögum, en
til þess þarf samþykki öldungadeildarinnar, mega Frakkar vinna
allt að 48 klukkutíma á viku, í
samræmi við reglur Evrópusambandsins. Með frumvarpinu er að
sögn andstæðinga þess vikið frá
35 tíma vinnuvikunni sem stjórn
sósíalista kom á undir lok síðasta
árs þar sem fólk getur tekið á sig
ólaunaða yfirvinnu. ■

DANMÖRK Formenn fjögurra
stjórnmálaflokka
sögðu af sér í gær eða
fyrrakvöld, þegar ljóst var
að flokkarnir höfðu tapað í
kosningunum sem haldnar
voru í Danmörku í gær.
Fyrstur til að segja af
sér var Mogens Lykketoft,
leiðtogi Jafnaðarmannaflokksins, sem tilkynnti
áður en lokaniðurstöður
voru ljósar að hann myndi
segja af sér í dag, fimmtudag. „Þetta voru hræðilegar kosningar fyrir okkur,“
sagði hann við blaðamann
AP. Hann kenndi fjárskorti um ófarir flokksins,
sem missti fimm menn af
þingi og fékk einungis 25,9
prósenta fylgi eða 47 þingmenn. Hann sagði jafnframt að ríkisstjórnin
hefði meiri peninga til að
eyða í kosningaherferðina.
Lykketoft varð formaður
2002, en eftir kosningarnar 2001 sagði Poul Nyrup
Rasmussen af sér formennsku. Allar skoðanakannanir bentu til þess að flokkurinn myndi tapa enn meira fylgi
í þessum kosningum, en Lykketoft
sagði ítrekað fyrir kosningarnar
að hann myndi ekki segja af sér.
Í gær tilkynntu einnig Holger
K. Nielsen, formaður Sósíalíska
þjóðarflokksins, Mimi Jakobsen,
formaður Miðdemókrata, og Rune

Ver› á›ur

Subaru Impreza Sedan

Ver› nú

2.160.000
1.990.000

170.000
23.021,-*

SIGURRÆÐAN HALDIN
Anders Fogh Rasmussen mun ekki segja af
sér sem formaður Venstre, þrátt fyrir að
flokkur hans hafi tapað fjórum þingmönnum. Fjórir aðrir formenn tilkynntu afsögn
sína í gær.

Engelbreth Larsen, formaður
Minnihlutaflokksins, að þau hygðust segja af sér formennsku.
Sósíalíski
þjóðarflokkurinn

Margareta Wahlstrom, sendifulltrúi Sameinuðu
þjóðanna, segir ríkisstjórnirnar
sem ákveðið hafi að veita fjármuni til hjálpar- og uppbyggingarstarfs eftir flóðbylgjuna í Indlandshafi aðeins hafa gefið brot
af því sem lofað hafi verið.
Af þeim 65 milljörðum króna
sem lönd víða um heim höfðu
lofað í aðstoð hefur aðeins um
þriðjungurinn skilað sér. Skilaboð Wahlstrom eru mjög skýr:
„Vinsamlegast standið við loforðin og leggið reiðufé inn í
bankann.“ ■
INDÓNESÍA, AP

Reiknað er með átökum í danska Jafnaðarmannaflokknum eftir að Mogens
Lykketoft sagði af sér. Hann ýjaði að því að stjórnarflokkarnir hefðu notast
við ríkisfé í kosningabaráttunni. Þrír aðrir formenn tilkynntu einnig afsögn.

VATÍKANIÐ, AP Jóhannes Páll páfi II
var fjarverandi bænahald á öskudag sem markaði upphaf páskaföstunnar. Þetta er í fyrsta skipti
frá því hann var valinn páfi fyrir
rúmum 26 árum sem slíkt gerist.
Páfi liggur enn á sjúkrahúsi en
þangað var farið með hann í
skyndi 1. febrúar þar sem hann
var með flensu og stríddi við öndunarerfiðleika.
Bandaríski kardínálinn James
Stafford stýrði guðsþjónustu í
Péturskirkju í fjarveru páfa. ■

Rýmka
vinnutíma

Háskólasjóður
Eimskipafélagsins mun árlega
geta lagt Háskóla Íslands til 100
milljónir króna sem nýta á til að
efla rannsóknartengt framhaldsnám meistara- og doktorsnema.
Verðmæti sjóðsins er nú um 2,2
milljarðar króna.
Björgólfur Thor Björgólfsson,
stjórnarformaður Burðaráss, og
Páll Skúlason Háskólarektor
undirrituðu viljayfirlýsingu um
breytingar á hlutverki sjóðsins.
Sjóðurinn mun leggja hálfan
milljarð til byggingar háskólatorgs og stuðla með því að lausn
á bráðum húsnæðisvanda Háskóla Íslands.
Háskólasjóður Eimskipafé-

STYRKTARSJÓÐUR

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

Aðstoð vegna
flóðbylgjunnar:

fékk ellefu þingmenn og
missti einn þingmann,
þvert á allar væntingar.
Fyrstu skoðanakannanir
bentu til að flokkurinn
myndi bæta við sig einum
eða tveimur mönnum.
Miðdemókratar náðu ekki
manni inn á þing frekar
en í síðustu kosningum og
Minnihlutaflokkurinn,
sem bauð ekki fram fyrir
fjórum árum, náði ekki
manni á þing.
Þrátt fyrir að ríkisstjórnin í Danmörku hafi
haldið velli í gær misstu
stjórnarflokkarnir tveir
einn þingmann. Af stuðningsflokkum stjórnarinnar jók Danski þjóðernisflokkurinn við fylgi sitt og
bætti við sig tveimur
þingmönnum. Kristilegir
demókratar misstu sína
fjóra þingmenn. Borgaralegu flokkarnir fengu því
95 þingmenn, en stjórnarandstöðuflokkarnir 80.
Eftir að Anders Fogh
Rasmussen fundaði með
Margréti Danadrottningu í gær
og lýsti yfir sigri sagði hann
fréttamönnum að hann og Bendt
Bendtsen, formaður íhaldsmanna,
væru að íhuga breytingar á ráðherraskipan. Hann sagði þó af og
frá að fulltrúar Danska þjóðarflokksins tækju þar sæti.
svanborg@frettabladid.is

Skoðanakönnun Mannlífs:

Flestir vilja
Ingibjörgu
STJÓRNMÁL
Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir nýtur rúmlega tvöfalt meiri stuðnings en keppinautur hennar
um formannssæti í Samfylkingunni, Össur
Skarphéðinsson,
samkvæmt
nýrri skoðanaINGIBJÖRG
könnun
sem
SÓLRÚN
Gallup vann fyr- GÍSLADÓTTIR
ir Mannlíf.
Spurt var: „Hvort telur þú að
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir eða
Össur Skarphéðinsson sé hæfari
til að gegna formennsku í Samfylkingunni?“ Rúm 53 prósent
töldu Ingibjörgu hæfari en rúm
28 prósent völdu Össur. Alls
töldu um 18 prósent aðspurðra
hvorugt þeirra hæft eða bæði
jafn hæf. Úrtakið var 1.288
manns og svarhlutfall var rúm
- sda
60 prósent.

Atlantshafsbandalagið:

Fé lagt í
þjálfun
NATO, AP Davíð Oddsson utanríkisráðherra sat fund utanríkisráðherra
Atlantshafsbandalagsins
(NATO) þar sem rætt var hvernig
bandalagið kæmi að þjálfun íraskra öryggissveita og áætlanir um
að það tæki að sér friðargæslu á
stærra svæði í Afganistan en nú er.
Ríkisútvarpið greindi frá því
að Íslendingar hefðu lofað tólf
milljónum króna til þjálfunar öryggissveita og að Íslendingar sjái
að auki um flutning vopna frá Slóveníu til Íraks. Íslendingar hétu
því á fundi NATO fyrir innrásina í
Írak að leggja fram allt að 300
milljónir til aðgerða í Írak í nafni
- bþg
bandalagsins.
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Heilbrigðisráðherra svarar fyrirspurn um heimilisofbeldi:

Tveir hópar þolenda á eina neyðarmóttöku
Ef sú leið verður farin að
setja ekki á fót sérhæfða móttöku
fyrir þolendur heimilisofbeldis
heldur nýta neyðarmóttöku fyrir
þolendur nauðgana fyrir báða
hópana verður að tryggja meira
fjármagn í þá móttöku, að mati
Ágústs Ólafs Ágústssonar alþingismanns, sem segir að þegar komi að
baráttu gegn heimilisofbeldi þurfi
hún að njóta forgangs.
Heilbrigðisráðherra, Jón Kristjánsson, svaraði fyrirspurn Ágústs
á Alþingi í gær þess efnis hvort
ráðherra hygðist beita sér fyrir
stofnun neyðarmóttöku á Landspítala – háskólasjúkrahúsi fyrir
þolendur heimilisofbeldis. Taldi

ALÞINGI

KJÖRKASSINN
Borðaðir þú saltkjöt á
sprengidaginn?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

72%

Nei

28%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ertu sátt(ur) við að Selma
Björnsdóttir verði fulltrúi
Íslands í Eurovision?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

Morðóð systkini:

■ EVRÓPA

Grófu líkin
í steypu
BANDARÍKIN, AP Systkini í Indiana í
Bandaríkjunum hafa játað að hafa
myrt móður sína, ömmu og afa.
Lögreglan stöðvaði systkinin,
sem eru 29 og 18 ára, fyrir of hraðan akstur. Þegar lögreglumaður leit
inn í bílinn sá hann blóðug föt,
skartgripi og peninga og vöknuðu
þá grunsemdir. Í kjölfarið viðurkenndu systkinin morðin og bentu
lögreglunni á líkin sem voru grafin
í steypu í kjallara í húsi. ■

■ NORÐURLÖND
LISTI FLÓÐAFÓLKS BIRTUR Sænska
lögreglan birti í gær lista með
nöfnum nærri 600 Svía sem saknað
er eða eru látnir eftir náttúruhamfarirnar í Asíu á annan í jólum.
Listann birti lögregla eftir að dómari sagði fjölmiðla og almenning
eiga rétt á að sjá listann.

SPRENGING Í NÁMU Sautján hið
minnsta létust og níu er saknað
eftir gassprengingu í kolanámu í
Rússlandi. Alls voru 30 kolanámumenn í námunni þegar
sprengingin varð og voru fjórir
fluttir á sjúkrahús slasaðir en
ekki í lífshættu.
MORANDI Í KJARNORKUVOPNUM
Bandaríkjamenn eru enn með 480
virk kjarnorkuvopn í herstöðvum
sínum í Evrópu ef marka má mat
Natural Resources Defence
Council, félagasamtaka sem
fylgjast með vopnabirgðum ríkja.
Þau segja kjarnorkuvopnin
geymd í sex löndum Evrópu, flest
í Þýskalandi eða 150.

hann ef til vill ekki ástæðu til að
koma á sérhæfðari móttöku á LSH
en nú væri þegar fyrir hendi.
„Þarna virðist vera orðin sú
stefnubreyting að ríkisstjórnin
muni ekki standa fyrir sérhæfðri
imóttöku fyrir þennan hóp,“ sagði
Ágúst Ólafur, sem benti á að árið
2002 hefði ríkisstjórnin samþykkt
að leggja fé í að koma á fót sérhæfðri móttöku fyrir þolendur
heimilisofbeldis. Síðan hefði þáverandi dómsmálaráðherra gert
samkomulag við LSH og tvær
milljónir hefðu verið lagðar í verkefnið, sem hingað til hefðu aðeins
nýst í lögfræðiaðstoð tveggja
- jss
kvenna.

HEIMILISOFBELDI
Skammt er liðið síðan mótmælasamkoma var haldin á Arnarhóli til að mótmæla dómi í
Reykjanesi um heimilisofbeldi.

Farmurinn líklega orsökin
Rannsókn stendur nú yfir vegna sjóslyssins þegar Jökulfell, leiguskip Samskipa, sökk á mánudagskvöldið. Talið er líklegt að þau tvö þúsund tonn af
stáli sem skipið flutti hafi færst til í lest skipsins og valdið slysinu.
HAMFARIR „Rannsókn stendur yfir
og á meðan svo er vil ég ekki fara
út í getgátur um hvað fór úrskeiðis þegar slysið átti sér stað,“ segir
Claus Thornberg, framkvæmdastjóri skipafélagsins Tesma, en
það félag sá um rekstur og mönnun MS Jökulfells sem sökk á
mánudagskvöldið með þeim afleiðingum að fjórir létust og tveir
eru taldir af.
Getgátur hafa verið um að með
tilliti til þess að veður og sjólag
var ekki með þeim hætti að skipinu stafaði mikil hætta af sé líklegasta ástæðan fyrir sjóslysinu
sú að farmur skipsins hafi losnað
eða færst til með þeim afleiðingum að það tók skyndilega að halla.
Sé það rétt útskýrir það flýti
áhafnarmeðlima sem náðu að
senda neyðarkall en gafst enginn
tími til að tilgreina hvers konar
neyð væri um að ræða áður en
þeir flýðu sökkvandi skipið.
Frá því hefur verið skýrt að
þeir fimm áhafnarmeðlimir sem
björguðust um borð í danska varðskipið Vædderen voru sjálfir á
þeirri skoðun að farmurinn hefði
færst til og valdið slysinu og rennur sú staðreynd að skipið flutti
tæp tvö þúsund tonn af stáli stoðum undir þá kenningu en sú vara
er ekki flutt venju samkvæmt í
gámum heldur eingöngu bundin
saman og liggur sér í lest skipsins. Þeir sérfræðingar sem
Fréttablaðið leitaði til voru allir á
einu máli um að fari svo þungur
farmur, tvö þúsund tonn af stálbitum eða plötum, af stað í flutningaskipi geti þunginn einn og sér
nægt til að velta því en ekki er
heldur loku fyrir það skotið að
stálið beinlínis skeri gat á byrðing
skipsins undir sjólínu. Hvort heldur sem er gefst skipverjum þá lít-

SKIPBROTSMENN KOMA TIL FÆREYJA
Þeir fimm skipverjar sem lifðu af komu til Þórshafnar með danska varðskipinu Vædderen í
gærmorgun. Rannsókn er þegar hafin á tildrögum slyssins og líklegt að sjópróf hefjist í dag.

ill tími til að komast frá borði og
er þegar ljóst að tveir þeirra sem
fundust látnir höfðu ekki náð að
klæða sig að fullu í flotgalla áður
en þeir fóru í sjóinn.
Hjá skipafélaginu Tesma fengust þær upplýsingar að það teymi
sem sá um að lesta Jökulfell hefði
gríðarlega reynslu enda væru
lestuð þar yfir 50 þúsund tonn af
stáli í mánuði hverjum. Ekkert
hefði verið óvenjulegt við lestun í
Jökulfellið áður en skipið hélt af
stað til Íslands.
albert@frettabladid.is

JÖKULFELL
Skipið liggur nú á hafsbotni tæplega 60
sjómílur norðvestur af Færeyjum og eru
sjópróf hafin vegna slyssins.

ETA lýsir ábyrgð á hendur sér vegna sprengjuárásar:

Tugir særðust í árás Baska
SPÁNN, AP „Það sem bjargaði mér
var tölvan mín,“ sagði Manuel
Amenteros eftir að sprengja
þeytti honum úr sæti sínu á skrifstofu í útjaðri Madrídar í gærmorgun. 43 særðust þegar bíll
hlaðinn
sprengiefnum
var
sprengdur í loft upp frammi fyrir
skrifstofubyggingu.
ETA, herskárri aðskilnaðarhreyfingu Baska, er kennt um
árásina. Tæpum klukkutíma áður
en sprengjan sprakk varaði maður sem sagðist tala fyrir hönd
ETA við sprengingu á þeim slóðum þar sem sprengingin varð.
Gluggar nærliggjandi húsa

GERT AÐ SÁRUM FÓLKS
Tugir manna urðu fyrir glerbrotum sem
kraftur sprengingarinnar þeytti víða.

brotnuðu og skárust flestir þeir
sem særðust á fljúgandi glerbrotum. „Ég var mjög heppinn,“ sagði
Julio del Valle sem slapp með
skrámur á öðrum handleggnum.
Skrifstofa hans var beint á móti
staðnum þar sem sprengingin
varð og þrýstingurinn braut rúðuna.
„Ég vil segja hryðjuverkamönnum ETA, og stuðningsmönnum þeirra, að það er ekkert pláss
fyrir þá, hvorki í spænskum
stjórnmálum né þjóðlífi,“ sagði
Jose Luis Rodriguez Zapatero,
forsætisráðherra Spánar, eftir
árásina. ■

Afnemum VSK
af öllum snyrtivörum
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lætti.
Álagður vir jafngildir 19,68% afs
em
er 24,5% s

Á fríhafnardögum
afnemum við VSK.
af snyrtivörumerkjum.

Dagana 10.-13. febrúar
eru fríhafnardagar í öllum
snyrtivöruverslunum Hagkaupa.

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður sinn virðisaukaskatt af þessari sölu.
Verðlækkunin er alfarið á kostnað Hagkaupa.
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Lyfjaverðsnefnd og Actavis:

Samkomulag um
verð á hjartalyfi
Samkomulag hefur
náðst milli lyfjaverðsnefndar og
lyfjafyrirtækisins Actavis um
verðlagningu á nýju hjartalyfi
sem kemur á markað innan
skamms. Að sögn Páls Péturssonar, formanns nefndarinnar,
lækkaði fyrirtækið fyrirhugað
verð umtalsvert, sem var grundvöllur þess að samkomulag næðist.
Um er að ræða hjartalyfið
Ramipril sem hefur hlotið íslenska sérheitið Ramil. Ágrein-

LYFJAMÁL

VEISTU SVARIÐ?

1

Hvað heitir formaður danska Jafnaðarmannaflokksins sem ætlar að segja
af sér?

2
3

Hver verður fulltrúi Íslands í
Eurovision?
Hversu margir sóttu um stöðu fréttastjóra Ríkisútvarpsins?
SVÖRIN ERU Á BLS. 34

Kvenkennurum fjölgað
JAFNRÉTTI

- ghs

HLUTFALL KVENNA
meðal kennara við HÍ 1997 og 2004
1997
Lektorar
Dósentar
Prófessorar
Allir kennarar

2004
Lektorar
Dósentar
Prófessorar
Allir kennarar

52%
22%
6%
20%

58%
29%
14%
29%

PÁLL PÉTURSSON
Verðhugmyndir vegna hjartalyfsins Ramil náðust umtalsvert niður.

unandi. Það er miklu ódýrara
heldur en frumlyfið. Það varð góð
sátt um þetta og um að ræða umtalsverða lækkun,“ bætti Páll við,

Líknarskrá léttir
á aðstandendum

Háskóli Íslands:

Konum hefur fjölgað
verulega í hópi kennara við Háskóla Íslands síðustu sjö árin. Af
öllum kennurum voru konur aðeins fimmtungur árið 1997 en
tæpur þriðjungur árið 2004, eða
29 prósent.
Árið 1997 voru 52 prósent
lektora konur en í fyrra voru
þær 58 prósent lektora. Konur
voru 22 prósent dósenta árið
1997 en í fyrra voru þær 29 prósent. Árið 1997 voru konur 6
prósent prófessora en í fyrra
hafði hlutfallið rúmlega tvöfaldast, var 14 prósent.
Þetta kom fram hjá Páli
Skúlasyni háskólarektor á málfundi í Háskóla Íslands nýlega.

ingur stóð um verð lyfsins á
markaði hér.
„Fyrirtækið lækkaði sínar
verðhugmyndir og kom með aðrar
sem voru skikkanlegar,“ sagði
Páll. „Nú tekur verðið mið af
verði hliðstæðra lyfja í Svíþjóð og
Noregi. Það var á mjög lágu verði
í Danmörku og þess vegna miðuðum við ekki við það land í þessu
tilfelli. Venjulega tökum við mið
af þessum þremur löndum.
Ég tel að þetta verð sem samkomulag náðist um sé alveg við-

Tilkoma líknarskrár mun létta á aðstandendum, bæði hvað varðar umræður
um ákvarðanatöku við læknismeðferð og eins varðandi líffæragjafir. Einstaklingur getur alltaf endurmetið ákvarðanir í líknarskrá sinni.
LANDLÆKNIR Tilkoma líknarskrár
kemur til með að létta á aðstandendum, sem ella stæðu frammi fyrir
því að eiga þátt í ákvarðanatöku um
læknismeðferð einstaklings, segir
Sigfinnur Þorleifsson sjúkrahúsprestur á Landspítala – háskólasjúkrahúsi.
Landlæknisembættið er nú að
leggja lokahönd á gerð líknarskrár,
þar sem fólk getur skráð vilja sinn
um læknismeðferð undir ákveðnum
kringumstæðum. Það getur til að
mynda hafnað því að vera sett í öndunarvél, hjartahnoð eftir áfall og
svo framvegis.
„Það er engin spurning að það er
afskaplega gott að vita vilja fólks í
þessum efnum við tilteknar aðstæður,“ sagði Sigfinnur. „Því má þó ekki
gleyma að fólk getur endurmetið
ákvarðanir sínar og stundum kann
að vera ástæða til þess. Einstaklingurinn getur ályktað eitthvað þegar
hann er við góða heilsu, en síðan
breytt um skoðun ef veikindi herja
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Gólfefnadýrð
í Mosfellsbæ

SIGFINNUR ÞORLEIFSSON
Einstaklingur getur alltaf endurmetið þær ákvarðanir sem hann hefur skráð og undirritað í
líknarskrá.

á. En ég tel að það sé gott fyrir alla
að hugsa um þessa hluti, hver svo
sem ákvörðunin kann að verða.“
Sigfinnur sagði að þegar teknar
væru stórar læknisfræðilegar
ákvarðanir væri slík ákvarðanataka
í höndum læknisins. Tilgangurinn
væri alltaf að nálgast þann sem
málið varðaði og vinna það meðal
annars út frá þekkingu aðstandenda. Siðfræðilega væri enginn
munur á því að hefja ekki meðferð
og hætta meðferð. Oft væri erfiðara
fyrir aðstandendur að standa
frammi fyrir því að gripið væri inn

heima hjá Kolbeini í Álfaborg

Óskar Tómasson

í B&O
Heima hjá
forstöðumanni

Umhverfis- &
heilbrigðisstofu
Fabrikan

Baltasar Samper

vinnustofa með karakter

myndlistarmaður

Eldað
með Ólu Siggu

Birta

í Stundinni okkar:
Þóra þúsundþjalasmiður
Smekkmaðurinn Ívar Örn Sverrisson leikari
Í timburhúsi við Ránargötu - hönnuðurinn og háskólaneminn

FLOTTUSTU GRÆJURNAR

ÞÓRA Í STUNDINNI OKKAR
í ægifagurri íbúð í Vesturbæ

HINSTI VILJI
Í líknarskrá getur fólk hafnað því að vera
sett í öndunarvél, hjartahnoð eftir áfall og
svo framvegis.

í meðferð sem þjónaði ekki lífinu.
Líknarskráin tekur einnig til
vilja fólks varðandi líffæragjafir.
Fram hefur komið að kannaður var
vilji aðstandenda í þeim efnum á árunum 1992-2002. Í ljós kom að um
40 prósent þeirra höfðu hafnað líffæragjöf úr látnum ættingja.
„Ég dreg þessar tölur ekki í efa,“
sagði Sigfinnur. „En það kom sjálfum mér á óvart í upphafi hve gjafmild þjóðin er. Stundum hafa aðstandendur jafnvel orð á þessu að
fyrra bragði, ef til vill vegna þess
að hinn látni hefur einhvern tíma
sagst vilja gefa líffæri eða þá að það
fellur vel að persónunni, að vilja
gefa af sér. Í þessu sem öðru er best
að vita hvað þessi tiltekni einstaklingur vill.
Aðalatriðið hlýtur alltaf að vera
að sú niðurstaða sem fæst sé rétta
niðurstaðan, þannig að fólk kveðji
sátt við það sem hefur verið gert.
Það þarf að hafa velferð einstaklingsins í fyrirrúmi út yfir gröf og
dauða og fara með málefni lífs og
liðinna af virðingu.“
jss@frettabladid.is

en kvaðst ekki vilja tjá sig um hve
lækkunin hefði verið mikil í krónum talið.
- jss

Barnaníðingar:

Komst upp
eftir 20 ár
Leit er hafin að tveimur
mönnum sem nauðguðu tólf ára
stúlku fyrir tuttugu árum síðan að
sögn Sky-fréttastofunnar. Stúlkan, sem nú er orðin fullorðin hélt
atvikinu ávallt leyndu fyrir fjölskyldu sinni og vinum. Eiginmaður hennar komst hins vegar að
hinu sanna þegar hann sá fyrir tilviljun myndbandsupptöku sem
nauðgararnir höfðu gert af nauðguninni.
Konan segir að annar mannanna hafi gefið henni áfengi og
dælt í hana pillum. „Eftir að ég
var misnotuð kynferðislega sagði
ég engum frá þessu vegna þess að
ég skammaðist mín og fannst ég
óhrein. Ég vildi bara gleyma
þessu,“ sagði hún. ■

BRETLAND

BANNAÐ Í VIRGINÍU
Þessi íslenski unglingur hefði fengið sekt
fyrir að láta sjást í nærbuxur sínar með
þessum hætti í Virginíuríki í Bandaríkjunum.

Bandaríkin:

Engar
nærur takk
Táningar og ungmenni
í Virginíu í Bandaríkjunum gætu
mörg hver þurft að endurskoða
fatasmekk sinn eftir að ríkisþingið samþykkti að sekta alla þá sem
láta skína í nærbuxur sínar eða gstrengi á almannafæri.
Sem kunnugt er eru fáir menn,
eða konur, með mönnum þessa
dagana án þess að hífa nærur sínar vel upp úr gallabuxum sínum
en nú er svo komið að margir íbúar ríkisins fá fyrir hjartað þegar
slíkt ber fyrir augu. Þess vegna
hafa þingmenn tekið málið upp og
verða nú allir sektaðir um rúmar
3.500 krónur fyrir hvert sinn sem
hvers kyns undirfatnaður ber
fyrir augu á almannafæri. ■

BANDARÍKIN

Methagnaður hjá olíufyrirtækjunum Shell og BP á síðasta ári:

Ólga meðal almennings í Bretlandi

GÓLFEFNADÝRÐ
í Mosfellsbæ
Smekkmaðurinn
ÍVAR ÖRN SVERRISSON
LISTAMAÐURINN
BALTASAR SAMPER
STOFUR OG STOFURÁÐ
- og ﬂottustu græjurnar
Hús og híbýli - Þinn lífstíll

BRETLAND Methagnaður hjá olíufélögunum Shell og BP í Bretlandi
hefur valdið mikilli ólgu meðal þarlendra neytenda sem þykir sýnt að
gríðarlegur hagnaðurinn sé bein
afleiðing hárrar álagningar fyrirtækjanna á bensín og olíu.
Þykir hagnaður félaganna
tveggja það mikill að stjórnmálamenn eru þegar farnir að ræða
um að leggja sérstakan skatt á
fyrirtæki sem sýna slíka plúsa í
bókhaldi sínu. Að mörgu leyti
svipar ástandinu í Bretlandi til Íslands en löndin tvö bjóða þegnum
sínum upp á dýrasta bensínverð í
heiminum og enn fremur er skatt-

lagning með svipuðu sniði. Um 70
prósent bensínsverðsins fara í
vasa ríkisins þar eins og hér.
Sem dæmi hagnaðist BP um
sem nemur 114 milljónum króna á
hverri klukkustund á síðasta ári
en hagnaður þeirra var þó talsvert minni en gróði hins ensk-hollenska Shell. Eru margir bíleigendur á þeirri skoðun að fyrirtækin ættu að sjá sóma sinn í að
minnka gróðann og lækka verð á
eldsneyti sem hefur ekki verið
hærra um langa hríð og segja sérfræðingar að litlar sem engar líkur séu á að olíuverð lækki mikið á
næstu mánuðum. ■

SHELL Á ÍSLANDI
Móðurfyrirtækið sýndi methagnað á síðasta ári og hefur aldrei neitt fyrirtæki skráð
á breska hlutabréfamarkaðinn áður sýnt
viðlíka hagnað.
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INDVERSK LIST
Indverski flugherinn sýnir listir sínar á flugsýningu nálægt Bangalore á Indlandi.

KRISTJÁN ÞÓR JÚLÍUSSON
Bæjarstjórinn á Akureyri segir bæinn ekki
eiga að skipta sér af atvinnurekstri.

Kristján Þór Júlíusson:

Bærinn
skiptir sér
ekki af þessu
Kristján Þór Júlíusson,
bæjarstjóri á Akureyri, segir að
bærinn fái forkaupsrétt ef aflaheimildir fylgi skipi, annars sé
ekki um það að ræða. Hann segir
bæjaryfirvöld ekki ætla að bregðast neitt við uppsögnunum á Sléttbaki enda sé bærinn ekki í atvinnurekstri.
„Atvinnurekandinn
grípur
bara til þeirra ráðstafana sem
hann telur sig þurfa til að reksturinn geti gengið. Bærinn á ekkert
að skipta sér af því enda er engin
þekking til þess hjá bænum,“
segir Kristján Þór.
AKUREYRI

- ghs
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Iðnaðarráðherra um tugmilljónaaðstoð við Máka:

Deilt um hegningarlög:

Fénu átti að skila

Nauðgaði
konu sinni

ing þeirra fjármuna mætti nota til
uppbyggingar á atvinnusvæði
verksmiðjunnar. Magnús Þór Hafsteinsson, Frjálslynda flokknum,
hefur gagnrýnt fjárveitinguna.
Valgerður segir sjávarútvegsráðuneytið og Nýsköpunarsjóð
hafa beitt sér fyrir því að fénu yrði
veitt í að ljúka fiskeldinu. Nýsköpunarsjóður hafi stofnað sérstakt
fyrirtæki utan um Máka sem hafi
átt að bjarga verðmætunum en það
hafi heldur ekki gengið eftir. - gag

BANDARÍKIN, AP Hart er deilt um
hegningarlög í Arizona í Bandaríkjunum eftir nauðgunarmál sem
kom upp í borginni Flagstaff.
Samkvæmt núgildandi lögum
er einungis hægt að fara fram á
eins og hálfs árs fangelsisdóm
yfir nauðgun ef sá sem nauðgar er
giftur fórnarlambinu. Annars er
hægt að fara fram á fjórtán ára
fangelsi. Málið sem vakið hefur
deilurnar snýst um það að eiginmaður réðst inni til konu sinnar,
en þau bjuggu ekki lengur saman,
batt hana niður og nauðgaði. Saksóknarar segja málið sýna að núgildandi lög séu úr sér gengin. ■

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ALÞINGI Milljónirnar 35, sem veitt
var til að ljúka barraeldi Máka á
Sauðárkróki, áttu að bjarga verðmætunum, segir Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra. Fénu hafi átt að skila.
„Iðnaðarráðuneytið hafði ekki
afskipti af því frekar, en sannleikurinn er sá að við höfum ekki fengið nema fjórtán milljónir af þessum 35 til baka. Nýlega var ákveðið
að þeim yrði endurráðstafað til
fiskeldisrannsókna í Hólaskóla,“
segir Valgerður.
Upphaflega lánið til Máka var
hluti söluandvirði Steinullarverksmiðjunnar á Sauðárkróki, en ríkisstjórnin hafði ákveðið að helm-

VALGERÐUR SVERRISDÓTTIR
Segir ráðuneytið hafa farið að ráðum sjávarútvegsráðuneytisins og Nýsköpunarsjóðs
þegar ákveðið var að veita 35 milljónum til
að bjarga fiskeldi á Sauðárkróki.

Greiðslur koma
í stað hagkvæmni
Sex sveitarfélög fá ekkert úthlutað úr útgjaldajöfnunarframlagi Jöfnunarsjóðs, þar sem meðaltekjur íbúa eru
of háar. Kópavogur fær ekkert þar sem íbúar eru of margir. Miðað er við tekjur íbúa og stærðarhagkvæmni.
SVEITARSTJÓRNARMÁL Áætlun um úthlutun útgjaldajöfnunarframlaga
hefur verið samþykkt af ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga.
Samkvæmt henni verður 2.300
milljón krónum úthlutað á þessu
ári. Þessum framlögum er ætlað að
mæta mismunandi útgjaldaþörf
sveitarfélaga á grundvelli stærðarhagkvæmni þeirra og tekna.
Það er sveitarfélagið Skagafjörður sem fær hæsta framlagið,
rúmar 118 milljónir. Skiptir þar
mestu fyrir sveitarfélagið tæplega

VIÐMIÐANIR ÚTGJALDAJÖFNUNARFRAMLAGA
Íbúatengd framlög. Þau eru skert á
grundvelli stærðarhagkvæmni og hefst
skerðing við 2.400 íbúa. Skerðingin er
hlutfallsleg og falla framlögin niður
þegar íbúar í sveitarfélagi eru fleiri en
22.000.
Aðrar viðmiðanir við útreikning útgjaldajöfnunarframlaga eru fjarlægðir innan
sveitarfélaga, fjöldi þéttbýlisstaða
umfram einn, skólaakstur úr dreifbýli,
fækkun íbúa og snjómokstur í þéttbýli.

ð
T i l b o 2 0 0 5 us
ú a r m Lot
febr ttur af öllu pírs-

59 milljóna króna framlag vegna
íbúafjölda og tæplega 34 milljóna
króna framlag vegna skólaaksturs í
dreifbýli. Þá er áætlað að Fljótsdalshérað fái rúmlega 100 milljónir.
Þrjú sveitarfélög fá úthlutað yfir
hundrað þúsund krónur á hvern
íbúa; Bólstaðarhlíðarhreppur, Áshreppur og Hvítársíðuhreppur. Þau
eiga það sameiginlegt að vera dreifbýl og tiltölulega fámenn sveitarfélög, með 73 til 113 íbúa.
Grímsnes- og Grafningshreppur,
Ásahreppur,
Fljótsdalshreppur,
Skorradalshreppur,
Skilmannahreppur, Hvalfjarðarstrandahreppur og Kópavogur eru þau sveitarfélög sem ekkert fá úthlutað að
þessu sinni. Af þessum sveitarfélögum er Kópavogur langstærsta
sveitarfélagið er þar búa tæplega 26
þúsund manns. Framlögin eru skert
hjá þeim sveitarfélögum sem hafa
hlutfallslega háar tekjur á íbúa miðað við önnur sveitarfélög og á það
við um þessi sveitarfélög, utan
Kópavog. Þar sem íbúafjöldi í Kópa-
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Sveitarfélag

FRÁ SAUÐÁRKRÓKI
Sauðárkrókur er í sveitarfélaginu Skagafirði
sem fær hæsta framlagið úr útgjaldajöfnunarframlögum að þessu sinni.

vogi er yfir 22.000 falla íbúatengdu
framlögin niður.
Hafnarfjörður er þriðja stærsta
sveitarfélagið, með 21.942 íbúa,
þannig að ef íbúum þar fjölgar um
fleiri en 58 á árinu mun sveitarfélagið ekki fá úthlutað á næsta ári
úr þessum lið Jöfnunarsjóðs. Á
þessu ári fær Hafnarfjörður rúmlega 700 þúsund krónur, sem gera
um 32 krónur á íbúa. Reykjavík er
annað tveggja sveitarfélaga sem fá
undir þúsund krónur á íbúa, eða rétt
tæpar 47 krónur. svanborg@frettabladid.is

Sveitarfélagið Skagafjörður
Fljótsdalshérað
Ísafjarðarbær
Sveitarfélagið Hornafjörður
Borgarbyggð
Rangárþing eystra
Sveitarfélagið Árborg
Akranes
Akureyri
Vestmannaeyjar

Samtals útgjaldajöfnunarframlög

118.299.365
100.002.938
89.072.516
80.774.781
77.346.872
72.768.423
72.471.768
63.714.891
63.309.463
62.363.755
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Samtals útgjaldajöfnunarframlög

Helgafellssveit
Hafnarfjörður
Svínavatnshreppur
Kópavogur
Hvalfjarðarstrandarhreppur
Skilmannahreppur
Skorradalshreppur
Fljótsdalshreppur
Ásahreppur
Grímsnes- og Grafningshreppur

826.865
708.559
380.795
0
0
0
0
0
0
0

Aukið hreinlæti –
minni kostnaður
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LÖGMAÐURINN OG RITSTJÓRINN
Kantsteinninn sem Hjörleifur stendur á var ómálaður þegar sektin var skrifuð og nú hefur
sýslumaður farið fram á nauðungarsölu á Range Rover-bifreið í eigu útgáfufélags Vikudags. Gunnar Sólnes, lögmaður Hjörleifs, er með honum á myndinni.

Ritstjóri á Akureyri:

RV2028

Neitar að borga sektina
1.591.Lotus WC Compact statíf

Lotus Professional
Hagkvæm heildarlausn fyrir snyrtinguna

Hjörleifur Hallgríms, ritstjóri Vikudags á Akureyri, hefur
stefnt Bifreiðastæðasjóði Akureyrar vegna sektar að upphæð
1500 krónur. Sýslumaðurinn á
Akureyri fór fram á nauðungarsölu á bifreið í eigu útgáfufélags
Vikudags en fjárnámi var frestað
þangað til Héraðsdómur Norðurlands eystra kveður upp úrskurð
sinn.
Hjörleifur segir að af sinni
hálfu snúist málið ekki um 1500
krónur heldur réttlæti. „Ég lagði
bifreið í eigu útgáfufélags Vikudags við ómálaðan kantstein
gegnt Landsbanka Íslands á Akur-

UMFERÐ

eyri. Engir stöðumælar eru á
þessum stað og engin merki gáfu
til kynna að ekki mætti leggja
þarna. Það var ekki fyrr en eftir
að þetta mál kom á borð sýslumanns að kantsteinninn var málaður í gulum lit sem gaf til kynna
að þarna mætti ekki leggja. Meira
að segja lögreglunni á Akureyri
var ókunnugt um að bifreiðastöður væru ólöglegar á þessum stað,“
segir Hjörleifur.
Þrátt fyrir greiðsluáskoranir
er sektin enn ógreidd og að sögn
Hjörleifs skiptir upphæðin nú
tugum þúsunda króna fyrir utan
lögfræðikostnað.
- kk
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Umsóknarfrestur um hreindýraveiðar rennur út 15. febrúar:

Þjófavörn bíla:

Umsóknunum rignir inn

Burt með
sírenurnar

GJÖFIN AFHENT
Benedikt Kristjánsson og Sigurður Svavarsson afhenda Guðrúnu Margréti Pálsdóttur
gjöfina.

Félag bókaútgefenda:

Milljón í
hjálparstarf
Félag íslenskra bókaútgefenda hefur gefið eina milljón
króna til hjálparstarfs ABC barnahjálpar vegna hamfaranna við Indlandshaf. Sigurður Svavarsson formaður félagsins og Benedikt
Kristjánsson framkvæmdastjóri
afhentu Guðrúnu Margréti Pálsdóttur, frumkvöðli ABC barnahjálpar, upphæðina í janúar.
Gjöfinni verður meðal annars
varið til að koma upp bókasafni á
El Shaddai barnaheimilinu við
austurströnd Indlands, en þar
dvelja nú 173 börn. Eva Alexander, forstöðukona barnaheimilisins, hefur verið beðin um að taka
við munaðarlausum börnum í
kjölfar flóðbylgjunnar og getur
- bs
tekið við 25 börnum strax.

HJÁLPARSTARF

Sjálfbær þróun:

Markið sett
á 2015
UMHVERFISMÁL Hægt er að ná
svokölluðum þróunarmarkmiðum
árþúsundsins árið 2015 með samhentu átaki alþjóðasamfélagsins.
Þetta var meðal niðurstaðna fundar um sjálfbæra þróun sem haldinn var í Delí á Indlandi dagana 3.
til 6. febrúar.
Ólafur Ragnar Grímsson setti
fundinn sem var sóttur af fulltrúum ríkisstjórna, fyrirtækja, hagsmunasamtökum og vísindamönnum. Framsögumenn voru flestir
sammála um að þróunin í átt að
sjálfbærri þróun hafi gengið of
hægt fyrir sig hingað til en með
samhentu átaki og auknum samskiptum milli þróunarlanda og
þróaðra landa megi gera skurk í
þessum málum.
- bs

■ LEIÐRÉTTING
RÖNG NÖFN Rangt var farið með
föðurnafn Ágústu Sigrúnar
Ágústsdóttur í Kópavogsblaðinu
sem fylgdi Fréttablaðinu í gær.
Þá var föðurnafn Margrétar
Ólafsdóttur leikkonu misritað í
sama blaði. Hlutaðeigandi og lesendur eru beðnir velvirðingar á
þessum mistökum.
EKKI HÖFUNDUR Á miðvikudaginn birti Fréttablaðið grein um
málefni Leiðsögumannafélagsins.
Önnur þeirra sem skráð voru fyrir
greininni, Sólrún Jónsdóttir, vill
taka fram að nafn hennar hafi verið sett undir greinina fyrir misskilning milli hennar og aðila sem
kom greininni á framfæri.

Karen Erla Erlingsdóttir, starfsmaður Hreindýraráðs.
Hreindýrunum hefur farið
fjölgandi síðustu ár. Stefnt er að
því að halda þeim um 3.000 en þau
eru um 4.000 nú. „Það virðist vera
ágætt ásigkomulag á þeim enda er
tíðin svo góð.“
Í vor verður byrjað að hornamæla til að finna út hver hefur
veitt hreindýrið með stærstu
krúnuna. Slíkar mælingar tíðkast
erlendis en hafa aldrei átt sér stað
- ghs
hér á landi áður.
HREINDÝRUM HEFUR FJÖLGAÐ
Vinsældir hreindýraveiða hafa aukist
þó að veiðileyfin hafi hækkað í verði.

Breskur þingmaður hefur lagt fram lagafrumvarp sem
setur takmörk fyrir því hversu
hátt og hversu lengi megi heyrast
í þjófavarnakerfum bíla.
„Þjófavarnakerfi bíla eru orðin
að plágu,“ hefur Sky-fréttastofan
eftir Norman Baker, þingmanni
Frjálslyndra demókrata, sem lagði
frumvarpið fram. Hann segir
þjófavarnasírenur úreltar og vill
að í staðinn komi ný tækni sem geri
kleift að leita bílana uppi eða komi
í veg fyrir að þeim sé ekið á brott.
Samkvæmt frumvarpinu má ekki
heyrast í þjófavarnakerfum lengur
en 90 sekúndur. ■
BRETLAND

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

AUSTURLAND Eftirspurn eftir hreindýraveiðileyfum hefur aukist
verulega. Umsóknarfrestur rennur út þriðjudaginn 15. febrúar og
hafa nú þegar borist yfir 1.400
umsóknir. Á sama tíma í fyrra
voru umsóknirnar 1.100 talsins.
800 veiðileyfum fyrir níu veiðisvæði verður úthlutað í kringum
20. febrúar. Veiðileyfin hafa
hækkað í samræmi við vísitöluna
en það hefur greinilega ekki dregið úr ásókninni.
„Hreindýraveiðar eru rosalega
vinsælar. Við vitum ekki hvort
þetta er tískufyrirbrigði eða hvort
þetta er vegna þess að rjúpan er
friðuð en það er allavega mikil
eftirspurn eftir leyfum,“ segir
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EFTIRMÁL: FJÁRVEITING TIL MANNRÉTTINDASKRIFSTOFU ÍSLANDS

HVAÐ KOSTAR ÞAÐ?

Vandræðagangur í ráðuneytunum
Mannréttindaskrifstofa Íslands stendur
uppi auralaus. Dómsmálaráðuneytið
auglýsti eftir umsóknum um styrki fyrir
1. febrúar og sendi Mannréttindaskrifstofan inn umsókn en ekkert liggur fyrir
um það hversu margar umsóknir hafa
borist, hvenær ákvörðun verður tekin
og hvort og þá hversu mikið fjármagn
Mannréttindaskrifstofan fær af þeim
fjórum milljónum sem ráðuneytið hefur. Engin svör fást í ráðuneytinu. Svipað
er uppi á teningnum í utanríkisráðuneytinu. Þar fást engin svör um það
hvort og þá hver fjárveitingin verður.
Þar hefur ekki einu sinni verið auglýst
eftir umsóknum.
Árið 1998 var ákveðið að Mannréttindaskrifstofan yrði rekin með árlegum
framlögum af opinberu fé. Framlagið

SELMA Í EUROVISION

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON

Bó gefur góð ráð
Björgvini Halldórssyni söngvara líst vel
á að Selma Björnsdóttir fari fyrir hönd
Ríkisútvarpsins í Eurovision: „Selma er
atvinnumanneskja og á örugglega eftir
að gera sitt besta og vera okkur öllum
til sóma.“ Hann segir að ekki þurfi að
hafa áhyggjur af „tónlistarlegri framkvæmd“ lagsins í höndum Selmu og
föruneytis hennar. Björgvin telur þó
gagnrýnivert að ekki hafi verið haldin
undankeppni: „Forkeppni hefur verið
mikil og góð vítamínsprauta fyrir þennan viðkvæma bransa okkar hér heima.“
Björgvin bendir á að sjálfur hafi hann
verið valinn til þátttöku án undankeppni þegar Sjónvarpið leitaði til Skífunnar árið 1995.
„Ég hafði samband við þrjátíu atkvæðamestu höfunda á landinu og
þeir sendu inn lög. Síðan bjó ég til
fókusgrúppu sem skipuð var fjölmiðlafólki, útvarpsfólki og tónlistarfólki, alls
um fimmtíu manns. Það gaf þessu
þrjátíu lögum stig.“ Sú leið geti einnig
gefið áhugaverða niðurstöðu.

Þingmenn Frjálslynda
flokksins vilja fá að
klæðast alþýðlegri fatnaði í þingsal. Auk þess
telja þeir enga nauðsyn
á að kalla þingmenn og
ráðherra háttvirta og
hæstvirta.
Þingflokkur Frjálslynda flokksins hefur lagt fram þingsályktunartillögu um klæðaburð alþingismanna og ávarpsvenjur í
þingsal. Frjálslyndir vilja að
þingmenn megi klæðast alþýðlegri fatnaði í vinnunni og að
þeim ekki verði lengur skylt að
nota orðin „hæstvirtur“ og „háttvirtur“ um ráðherra og þingmenn í ræðum sínum.
Þingmenn Frjálslynda flokksins með Gunnar Örlygsson
fremstan í flokki hafa borið
fram tillögu til þingsályktunar
um endurskoðun reglna um
klæðaburð alþingismanna í þingsal og ávarpsvenjur. Samkvæmt

Aðein

599 krs.

ný og fersk í hverri viku
'05-1

28.1.2005

14:34

var sex milljónir fyrsta árið og hækkaði
svo jafnt og þétt og fór hæst í átta milljónir á ári. Helmingur kom fram dómsmálaráðuneytinu og helmingur frá
utanríkisráðuneytinu.

STARTGJALD LEIGUBIFREIÐA ER
AÐ MEÐALTALI 426 KRÓNUR
MIÐAÐ ER VIÐ TAXTA NOKKURRA STÖÐVA Á LANDINU.
HÆRRA GJALD ER FYRIR STÓRA BÍLA OG SÍÐAN BÆTIST
TÍMA- OG KÍLÓMETRAGJALD VIÐ.

Með uppbrettar ermar
og fráhneppta skyrtu

SJÓNARHÓLL

00 Vikan06.tbl.

MANNRÉTTINDASKRIFSTOFA
ÍSLANDS
Auralaus og ráðuneytin gefa engin svör.

Á sama tíma sóttist Mannréttindastofnun Háskóla Íslands eftir styrkjum. Samkomulag var gert milli Mannréttindaskrifstofunnar og Mannréttindastofnunar um að Mannréttindaskrifstofan færi
með forystuna út á við en náið samstarf
yrði á sviði rannsókna. Aldrei barst verkefnaáætlun frá Mannréttindastofnuninni
og því sagði Mannréttindaskrifstofan
upp samningnum við Mannréttindastofnunina að lokum.
Í vetur kom svo allt í einu í ljós að
stjórnvöld litu svo á að samstarfssamningurinn við Mannréttindastofnunina
væri forsenda fyrir fjárveitingu til Mannréttindaskrifstofunnar. Þar sem honum
hafði verið sagt upp skrúfuðu stjórnvöld
fyrir peningastreymið og gefa engin
svör um framhaldið.
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lítinn pening
Mikið efni fyrir
Ástin er ljúf Aðeins

599 kr.

tillögunni er forsætisnefnd falið
að gera tillögum að nýjum reglum fyrir þinglok vorið 2005.
Í greinargerð með tillögunni
er markmið hennar sagt að gera
þingmönnum kleift að að klæðast alþýðlega í þingsal og vísað
til danskra venja í þessu samhengi. Gunnar Örlygsson segir
að þrenns konar rök hnígi að því að
breyta þeim venjum sem nú tíðkist: þingmönnum muni líða betur í
vinnunni, ímynd þingsins verði
léttari og jafnræði verði komið á á
milli kynjanna í þessum málum. Í
dag er körlum á þingi gert að klæðast jakka og skyrtu og nota hálstau
en konur þurfa einungis að vera
snyrtilegar.
„Það er ekkert verið að meina
mönnum í þessari tillögu að klæðast jakkafötum, síður en svo. Ég vil
hins vegar geta átt það val að fara
úr jakkanum áður en ég fer í ræðustól eða þegar ég sit í þingsal, þess
vegna að bretta upp ermarnar á
skyrtunni, losna við bindið og
hneppa efstu tölunni frá,“ segir
Gunnar en það er einkum á annasömustu dögum þingsins, til dæmis
við fjárlagaumræðu, sem hann
vildi eiga á þessu kost.
Gunnar kveðst ekki leggja síður áherslu á að ávarpsvenjur alþingismanna verði teknar til endurskoðunar en markmiðið með
því er að nýta ræðutíma þeirra
betur þar sem þeir er naumt
skammtaður tíminn. „Mér finnst
með ólíkindum hvað fer mikill
tími í orðin hæstvirtur og háttvirtur, manni virðist stundum að
allt að fimmta hvert orð sé annaðhvort þeirra.“ Yngri þingmenn
eiga að sögn Gunnars í nokkrum
vandræðum með þessa titla enda

GUNNAR ÖRLYGSSON
Svona myndi Gunnar vilja fá að vera í þingsal, með uppbrettar ermar og fráhneppta
skyrtu. Félagi hans, Sigurjón Þórðarson, lætur sér hins vegar nægja að fara úr jakkanum.

er þetta ekki hluti af þeirra venjubundna tungutaki.
Áfram verður þó haldið að
ávarpa forseta á þann virðulega
hátt sem verið hefur þar sem
hann stjórnar fundunum. „Ég hef

hins vegar enga þörf fyrir að láta
kalla mig háttvirtan. Ég fór í
rauninni bara hjá mér þarna fyrst
þegar menn fóru að kalla mig
þetta,“ segir Gunnar.
sveinng@frettabladid.is

r 2005.
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Náðu í eintak á næsta sölustað

Klæðaburður þingmanna:

Óskráðar en fastmótaðar hefðir
„Ég lenti í talsverðu ströggli hér
fyrstu 2-3 árin mín hérna inni. Ég
átti eitthvað lítið af jakkafötum
þannig að ég var oft í peysu með Vhálsmáli og taldi mig vera snyrtilegan til fara. Það þótti mönnum
ekki nógu gott og því fékk ég
stundum tiltal, bæði frá forseta
þingsins og eldri þingmönnum,“
segir Steingrímur J. Sigfússon en
hann settist á þing árið 1983, þá 27
ára gamall og illa birgur af
formlegum fatnaði. Í
kjölfarið fóru þingmenn efri deildar
GUÐMUNDUR ÁRNI
STEFÁNSSON
Honum líst vel á að
slaka á kröfum um
klæðaburð.

að kalla þá neðri peysufatadeildina.
Fyrir nokkrum misserum mætti
Steingrímur svo á óvæntan útbýtingarfund í bol og leðurjakka og
fór þannig upp í pontu. Þingvörður
gerði athugasemd við klæðaburðinn en aðhafðist þó ekkert.
Engar skráðar reglur eru til um
klæðaburð alþingismanna en hins
vegar fylgja menn áralangri hefð í
þessum efnum. Að sögn Guðmundar Árna Stefánssonar, fyrsta varaforseta þingsins, er ætlast til að
karlmenn séu í jakka og skyrtu í
þingsalnum og með annað hvort
bindi eða slaufu um hálsinn. Konum er hins vegar einungis uppálagt að
vera snyrtilegar til
fara. „Okkur körlum
finnst
stundum
óréttlátt að konurnar geti komið í
sínum peysum og

bolum eins og þeim dettur í hug,“
segir Guðmundur Árni en hann er
þeirrar skoðunar að þessar hefðir
séu helst til stífar. „Ég hef lengi
talað fyrir því í forsætisnefnd að
þessu verði breytt en fyrir daufum
eyrum.“
Guðmundi Árna líst sömuleiðis
vel á að breyta reglum um ávarpsvenjur í ræðustól. „Mér finnst allt
í lagi að ávarpa þingmenn í þriðju
persónu en að staglast sífellt
á orðunum hæstvirtur og
háttvirtur gerir ræðurnar
svolítið trénaðar og stundum dálítið vondar. Stíllinn
verður stífur og uppskrúf- shg
aður.“

STEINGRÍMUR
J. SIGFÚSSON
Mætti í peysu
með V-hálsmáli
og fékk bágt fyrir.
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Forstjóri Strætó reynsluekur nýjum strætisvagni af gerðinni Irisbus:

Gaman og gott að keyra hann

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

DAVÍÐ KRISTJÁN GUÐMUNDSSON
„Konur á Alþingi mættu alveg láta litina
skína skærar, þær verða hlýlegri fyrir vikið
og höfða frekar til fólks.“

Frjálslegir alþingismenn:

Eins og
nýkomnir af
skólaballi
Fatakaupmenn greinir á um
hversu strangar kröfur eigi að
gera til alþingismanna um klæðaburð. Einum þykir gallabuxur
koma til greina í þingsal, annar
segir þingmönnum enga vorkunn
að ganga með hálsbindi. Báðir eru
þeir þó sammála um að gera eigi
svipaðar kröfur til karla og
kvenna sem sitja á þingi.
„Að sitja með fráhnepptar
skyrtur og ermarnar uppbrettar,
þetta er eins og maður sé að koma
af skólaballi,“ segir Sighvatur
Haraldsson,
verslunarstjóri
Herragarðsins í Kringlunni, en sú
verslun hefur selt hefðbundinn
herrafatnað um árabil. „Að sjálfsögðu eiga að vera þarna einhverjar
lágmarksreglur
um
klæðaburð og ef menn geta ekki
verið í skyrtu og með bindi þá er
þetta orðið ansi slæmt,“ bætir
hann við.
Davíð Kristján Guðmundsson,
verslunarstjóri Retro í Kringlunni, er á öðru máli, en búðin
reynir einkum að höfða til yngri
kynslóðarinnar. „Ég þekki fullt af
mönnum sem versla hjá mér sem
gegna fínum störfum sem ganga
þó í flottum gallabuxum, fráhnepptri skyrtu og jakka yfir. Það
er hægt að vera virðulegur án
þess að vera í jakkafötum og með
bindi,“ segir Davíð en undirstrikar þó að fólk eigi að vera vel klætt
á þingi.
Aukið frjálsræði í klæðaburði
gæti leitt persónuleika þingmanna betur í ljós að mati Davíðs,
jafnvel stjórnmálaskoðanir. „Til
dæmis gætu frjálslyndir verið í
gallabuxum, fráhnepptri skyrtu
og jakka en sjálfstæðismenn eftir
sem áður í jakkafötum og með
bindi.“
Eftir síðustu kosningar settist
margt ungt fólk á þing og telur
Davíð að það mætti endurspegla
sinn aldurshóp betur í klæðaburði. Jakkaföt og dragtir eru
ekki sá fatnaður sem yngra fólk
kýs sér í sínum daglegu störfum.
Davíð segir þingmenn almennt
vera vel klædda en Sighvatur segir allan gang á því, án þess að vilja
fara nánar út í hverjir svörtu
sauðirnir séu. Þrátt fyrir álíkar
áherslur eru þeir Davíð og Sighvatur þó sammála um að sömu
reglur eigi að gilda fyrir bæði
- shg
kynin.

kostar 19 milljónir króna og samanlagt kostar endurnýjun flotans
því 570 milljónir.
Fjögur fyrirtæki tóku þátt í útboði Strætó og hreppti B&L hnossið en fyrirtækið hefur umboð fyrir
Irisbus sem varð til með sameiningu almenningsvagnaframleiðslu
Renault og Iveco fyrir sex árum.
Nýju vagnarnir rúma 90 farþega og geta 34 setið. Vélin er 245
hestöfl, knúin dísilolíu og sjálfskipting er fjögurra gíra. Þeir eru
gulir að lit eins og forverarnir
enda gulur einkennislitur Strætó
sem heldur úti 75 vögnum. Eru
þeir misgamlir en þeir elstu um
tvítugt.

Ásgeir forstjóri er afar ánægður með nýju vagnana fyrir hönd
vagnstjóra og farþega og sér fram
á bjarta tíma í almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu.
„Vagnstjórarnir fá fínan vinnustað
og gott umhverfi og farþegar fá
bjarta og huggulega vagna til að
ferðast í.“
Strætó fær tíu nýja vagna afhenta í ágúst og aðra tíu í ágúst á
næsta ári. Síðustu fimm vagnarnir
koma svo á göturnar í ágúst árið
2007.
Næsta stóra breyting í þjónustu
Strætó verður í júní þegar nýtt
leiðarkerfi verður tekið í gagnið.
- bþs

BJARTIR OG
HUGGULEGIR
Ásgeir forstjóri segir
vagnstjórana fá fínan
vinnustað og gott umhverfi og farþega fá
bjarta og huggulega
vagna til að ferðast í.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Strætó hefur keypt 30 nýja strætisvagna af Irisbus gerð og fékk
fyrstu fimm vagnana afhenta í
gær. Ásgeir Eiríksson, forstjóri
Strætó, reynsluók einum vagnanna
um götur Reykjavíkur í gær og lét
vel af. „Þetta er hinn mesti ljúflingur, hinn fínasti bíll,“ sagði
hann að akstrinum loknum.
Þetta er mesta endurnýjun
strætóflotans síðan 1968 þegar
hægri umferðin var innleidd á Íslandi en þá voru líka keyptir 30
nýir vagnar. „Það var af praktískum ástæðum, dyrnar voru röngu
megin eftir að umferðinni var snúið við,“ rifjar Ásgeir upp.
Stykkið af nýja strætónum

GRANDI-VOGAR
Ásgeir Eiríksson, forstjóri Strætó, er ánægður með nýju vagnana.
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Alþjóðleg umræða

SJÓNARMIÐ

HAFLIÐI H ELGASON

Flókið regluverk á hlutabréfamarkaði
rýrir möguleika sparifjáreigenda.

Viðskiptatækifæri almennings
æða Björgólfs Thors Björgólfssonar á viðskiptaþingi Verslunarráðs Íslands var skelegg og kjarnyrt eins og við mátti búast.
Árangur Björgólfs Thors í fjárfestingum víða um heim hefur
ekki síst mótast af því að hann hefur markað sér skýra stefnu í fjárfestingum og hvikar ekki frá henni.
Skoðanir hans eru af sama meiði, skýrar og greinilegar og ágætlega studdar rökum sem sprottin eru af reynslu hans af viðskiptaheiminum. Það var því fengur í því fyrir íslenska kaupsýslumenn og
stjórnmálamenn að hlýða á boðskap hans. Leiðarstefið i ræðu Björgólfs Thors var að viðskipti hefðu og myndu um alla framtíð byggjast
á trausti milli manna sem telja sér hag í að skiptast á verðmætum.
Hann varaði við því að utan um grundvallarsannindi traustsins væri
hlaðið of miklu regluverki.

R

,,

Flókið regluverk mótað af tortryggni má ekki
verða til þess að menn missi sjónar á tækifærinu
sem liggur í þátttöku almennings í atvinnulífinu gegnum
hlutafjáreign.

Útrás er tískuorðið í viðskiptum Íslendinga í dag. Frá sjónarhóli
alþjóðlegs fjárfestis eins og Björgólfs Thors er hugtakið heimóttarlegt og sprottið af útnesjamennsku þeirra sem nýverið hafa uppgötvað heiminn. Það skiptir þó minnstu hvað við köllum sókn íslenskra
fyrirtækja á erlenda markaði. Aðalatriðið er að íslensk fyrirtæki skilgreina sig sem alþjóðleg fyrirtæki og vinna eftir lögmálum markaðarins, vaxa og dafna, auka veltu og arðsemi.
Björgólfur lýsti þeirri þróun sem orðið hefur meðal fjárfesta eftir
atburðina 11. september 2001. Í kjölfar hryðjuverka og hneykslismála í viðskiptalífinu hefur eftirlitsiðnaði hvers konar vaxið fiskur
um hrygg. Meðal fylgifiskanna eru sífellt flóknari reglur og skilyrði
kauphalla sem aftur hafa leitt til þess að fjárfestar hafa í auknum
mæli tekið fyrirtæki af markaði. Björgólfur Thor sagði þetta óheillaþróun og lýsti þeim markmiðum sínum að félög hans væru opnir
klúbbar þar sem almenningi gæfist kostur á að fjárfesta með sterkum kjölfestufjárfestum.
Skráning félaga í kauphöll ætti að vera keppikefli þeirra sem aðhyllast frjálsan markaðsbúskap. Hugmyndin um að almenningur geti
fjárfest í vel reknum fyrirtækjum og hagnast með þeim er góð, og
mikilvægt að hvatt sé til sparnaðar og fjárfestingar venjulegs fólks í
fyrirtækjum. Björgólfur Thor bendir réttilega á að flóknar reglur
sem draga úr því að fyrirtæki séu skráð leiði að lokum til þess að
margir af bestu fjárfestingakostunum verði ekki aðgengilegir venjulegu fólki. Flókið regluverk mótað af tortryggni má ekki verða til
þess að menn missi sjónar á tækifærinu sem liggur í þátttöku almennings í atvinnulífinu gegnum hlutafjáreign. Sú þátttaka er bæði
almenningi og fyrirtækjunum til hagsbóta.
Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra lýsti á viðskiptaþinginu
áhuga sínum á að Ísland gæti orðið fjármálamiðstöð í framtíðinni.
Ánægjulegt var að heyra að skilaboð forsætisráðherra til viðskiptalífsins voru laus við þann umvöndunartón sem oft hafa einkennt samskipti stjórnmálamanna við viðskiptalífið að undanförnu. Orð Halldórs og Björgólfs Thors eru vonandi til vitnis um að vænta megi ríkari skilnings milli stjórnmálamanna og framsækinna íslenskra kaupsýslumanna. ■

Íslendingar eru ekki einir um að ræða
hugmyndir um róttækar skattkerfisbreytingar. Tillögur eins og þær sem Verslunarráðið hefur kynnt um lágan, flatan skatt á
tekjur einstaklinga og fyrirtækja og viðskipti eru ræddar í öllum nágrannalöndunum. Hefur þeim sums staðar verið
hrint í framkvæmd. Í Rússlandi er til
dæmis flatur tekjuskattur einstaklinga
kominn í 13% og fyrirtækjaskattur í 24%.
Það eru hugmyndasmiðjurnar, hinir
svokölluðu „think tanks“, í Bandaríkjunum og Bretlandi sem verið hafa í fararbroddi í tillögugerð í þessum efnum,
ekki síst Heritage Foundation og
Adam Smith Institution. Hugmyndasmiðir þeirra sjá fyrir sér
einfalt skattkerfi án allra frádrátt-

arliða og millifærslna. Verslunarráðið,
sem er ein helsta hugmyndasmiðja viðskiptalífsins hér á landi, gengur ekki svo
langt en reifar þó hugmynd um að tekjutengdur persónuafsláttur og vaxtabætur
verði afnumdar samhliða hinni miklu
lækkun tekjuskattsins.

„Vonarstjarnan mín“
Ari Kaewkong, varamaður í
stjórn Félags ungra framsóknarmanna í Reykjavík, ritar
pistil á vefritið Hriflu í gær og
lýsir aðdáun sinni á Birni Inga
Hrafnssyni, aðstoðarmanni
forsætisráðherra sem hann
segir að sé „glæsilegur
ungur stjórnmálamaður“. Vegna andbyrs fram-

sóknarmanna að undanförnu er við hæfi
að vitna í þetta jákvæða og uppörvandi
framlag. Ari skrifar: „Mitt í neikvæðri umræðu um okkar ágæta flokk er það hann
sem hefur haft besta lagið á því að snúa
umræðunni við með hnyttnum tilsvörum, góðum rökum og persónutöfrum. Ég
get ekki betur séð en að þarna sé kominn fram á sjónarsvið mikið foringjaefni.
Hann býr yfir mörgum kostum eins og
mælsku og heiðarleika sem er öllum
stjórnmálamönnum nauðsynleg. Ég hef
auk þess aldrei heyrt nokkurn mann tala
illa um hann og virðist hann því vera
mjög óumdeildur sem er mjög mikilvægt
fyrir þá sem veljast til forystu. Ég horfi
spenntur fram á veginn fyrir hönd flokksins míns vegna þess að ég er búinn að
sjá vonarstjörnuna mína.“

gm@frettabladid.is

Virðing í viðskiptum
Menn öðlast hver með sínum
hætti virðingu í viðskiptum. Til
hægðarauka má kannski skipta
virðingarmönnum viðskiptalífsins í þrjár tegundir. Byrjum á
Ragnari Jónssyni í Smára. Hann
átti eina hugsjón í viðskiptum: að
gera öðrum gott. Hann hafði, að
ég held, engan sérstakan áhuga á
smjörlíkinu, sem hann seldi, eða
sápunni – hann, sem logaði af
áhuga á öllu, sem lífið hefur upp
á að bjóða: hann bara framleiddi
þetta í þar til gerðum verksmiðjum og setti á markað og seldi og
notaði drjúgan part af tekjunum
til að koma fótunum undir fátæka listamenn. Guðný Halldórsdóttir leikstjóri hefur lýst þessu
prýðilega í nýrri kvikmynd um
Ragnar. Björg Ellingsen, eiginkona Ragnars, var auðvitað með
í ráðum; menn ráðstafa ekki
eignum sínum án þess að spyrja
konuna. Þau bjuggu þröngt og
bárust lítið á, en Ragnar var stórveldi í lifanda lífi. „LMF“ kallaði
hann einu sinni til kunningja síns
yfir
Hverfisgötuna:
Látum
menninguna í friði!
Sigurliði Kristjánsson – Sillaparturinn af Silla og Valda – átti
sömu hugsjón og Ragnar, að gera
öðrum gott, og hún kom í ljós eftir hans dag. Þau hjónin, Sigurliði
og Helga Jónsdóttir, skildu eftir
sig eina veglegustu dánargjöf Íslandssögunnar – gjöf, sem kom
fótunum undir Íslensku óperuna
á sínum tíma og skipti einnig
sköpum fyrir Leikfélag Reykjavíkur og Listasafn Íslands o.fl.
Minningin um Sigurliða og
Helgu leiðir hugann að danska
skipakóngingum Mærsk McKinney Møller og Emmu konu
hans, en þau hafa nýverið gefið
dönsku þjóðinni nýtt og glæsilegt óperuhús. Húsið stendur á
hólmi í hjarta Kaupmannahafnar
og er viðeigandi umgerð um
danskan óperusöng, sem ber nú
aftur hróður Danmerkur út um
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VIÐSKIPTAJÖFRAR
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ÞORVALDUR
GYLFASON

Flugsamgöngur
Íslendinga hafa
aldrei verið fjölbreyttari og
betri en nú. Sigurður Helgason á vafalítið mikinn þátt í
því.
allan heim. Enda kemur maður
varla svo í evrópskt óperuhús, að
danskir söngvarar séu þar ekki í
hlutverkum, og stundum íslenzkir.
Önnur tegund viðskiptajöfra
fer aðra leið að sama marki: þeir
bjóða vöru og þjónustu við lægra
verði en áður og lyfta með því
móti kjörum almennings, fátæks
fólks ekki sízt. Pálmi Jónsson í
Hagkaupi var þessarar gerðar.
Hann réðst gegn úreltum viðskiptaháttum og lækkaði vöruverð til muna. Jóhannes Jónsson
í Bónusi fór sömu leið, og árangurinn af starfi þeirra og annarra
blasir við: vöruverð er nú lægra
en áður, úrvalið meira, varan
betri og þjónustan. Samt heldur
ríkisvaldið áfram að þvælast
fyrir með því að ríghalda í úr sér
gengnar hömlur gegn innflutningi ódýrrar matvöru frá útlöndum. Jóhannes nær einnig yfir í
fyrri flokkinn, flokk þeirra
Ragnars og Sigurliða, því að
hann hefur stutt og styrkt ýmis
góðgerðarmál af myndarskap,
t.d. Barnaspítala Hringsins. Bill
Gates í Microsoft á nú einnig
heima í báðum flokkum: hann og

Melinda Gates hafa t.d. heitið
rösklega 50 milljörðum króna til
að kosta bólusetningar barna í
þróunarlöndum á móti norsku
ríkisstjórninni, sem leggur tæpa
20 milljarða í púkkið. Dásamlegt.
Og þriðja tegundin? Það eru
menn, sem ryðja nýjar brautir,
nema ný lönd og ná árangri,
handa öðrum. Ingólfur Guðbrandsson ferðamálafrömuður
er slíkur frumkvöðull: hann opnaði Íslendingum leið suður í álfu
og olli með því móti straumhvörfum í ferðamálum landsins.
Hann gerði ferðalög út fyrir
landið að almenningseign, því að
áður höfðu vart aðrir en eignamenn, embættismenn og stúdentar haft tök á tíðum ferðum til
annarra landa. Ingólfur átti
drjúgan þátt í að opna Ísland.
Mér sýnist tímabært að skipa
Sigurði Helgasyni, fráfarandi
forstjóra Flugleiða, í sama flokk.
Þegar Sigurður tók við stjórn
Flugleiða fyrir 20 árum, var
fyrirtækið nánast eins og eitt
ráðuneytanna.
Keppinautar
skutu upp kollinum annað veifið
og voru kveðnir niður jafnharðan með ýmsum ráðum, enda
hafði ríkið alla þræði viðskiptalífsins í hendi sér: allir vissu
þetta, þótt enginn vildi við það
kannast. Sigurði Helgasyni hefur
ásamt öðrum tekizt að færa
Flugleiðir inn í nútímann og gera
fyrirtækið að öflugu og víðfeðmu ferðafyrirtæki, sem gengur vel og nýtur virðingar um
heiminn. Breytingin frá fyrri tíð
sést vel á því, að Flugleiðir hafa
nú um nokkurra missera skeið
háð harða samkeppni við Iceland
Express og eflzt af henni, og
Iceland Express heldur sínu
striki hindrunarlaust til hagsbóta fyrir fólkið í landinu. Flugsamgöngur Íslendinga hafa
aldrei verið fjölbreyttari og betri
en nú. Sigurður Helgason á vafalítið mikinn þátt í því. ■

Málþing um
launajafnrétti
Föstudaginn 11. febrúar kl.13.30 á Bifröst
Ókeypis aðgangur
Rannsóknarsetur vinnu- og jafnréttismála við Viðskiptaháskólann á Bifröst boðar til málþings um launajafnrétti. Fjallað verður um nýlegan jafnlaunadóm í máli
Akureyrarbæjar og hvernig sönnunarbyrði er háttað í
slíkum málum.

SKOÐANIR OG UMRÆÐUR Á VISIR.IS

Skráning fer fram á netfanginu:
agnes@bifrost.is
Nánari upplýsingar á

www.bifrost.is

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 – prentmiðlar RITSTJÓRI: Kári Jónasson FRÉTTARITSTJÓRAR: Sigurjón M. Egilsson og Sigmundur Ernir Rúnarsson AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Jón Kaldal FULLTRÚI RITSTJÓRA:
Guðmundur Magnússon RITSTJÓRNARFULLTRÚI: Steinunn Stefánsdóttir AUGLÝSINGASTJÓRI: Þórmundur Bergsson RITSTJÓRN OG AUGLÝSINGAR: Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík AÐALSÍMI: 550 5000 SÍMBRÉF Á FRÉTTADEILD: 550 5006 NETFÖNG: ritstjorn@frettabladid.is og auglysingar@frettabladid.is VEFFANG: visir.is UMBROT: 365 – prentmiðlar PRENTVINNSLA:
Ísafoldarprentsmiðja ehf. DREIFING: Pósthúsið ehf. dreifing@posthusid.is Fréttablaðinu er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjum og Akureyri. Einnig er hægt að
fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
ISSN 1670-3871

FEBRÚAR

TILBO‹

SKIPT_um væntingar

Á NISSAN HJÁ INGVARI HELGASYNI

NISSAN PRIMERA
Í samræmi vi› glæsilega hönnun á
Nissan Primera, er bíllinn hla›inn búna›i.
Sem dæmi ﬂá er ﬂetta eini fólksbíllinn
á marka›num sem hefur innbygg›a
bakkmyndavél og skjá sem tryggir a›
ekkert fari úrskei›is.

Primera 1,8i
– Sjálfskiptur
– 116 hestöfl
– 5 dyra
– Loftkæling
– Aksturstölva
– Regnskynjari í framrú›u
– Bakkmyndavél
– o.fl.

Listaver›: 2.445.000 kr.
Tilbo›sver›: 1.990.000 kr.
Afsláttur: 455.000 kr.
24.004 kr. á mán.*

TAKMARKA‹ MAGN

A‹EINS 10 BÍLAR

NISSAN ALMERA
Kraftur og m‡kt einkennir Nissan Almera.
Stjórnstö›in sty›st vi› hina einstöku Nissan
tækni til a› tryggja au›velda og e›lilega
stjórn. Hönnu›ir okkar hafa móta› útlit
bílsins til a› ná fram straumlínulaga lögun

Almera 1,8i
– Sjálfskiptur
– Aksturstölva
– Tölvust‡r› mi›stö›
– 116 hestöfl
– 4 dyra

og umgjör›in er dregin fram me› kröftugum
fram- og afturljósunum.

Listaver›: 1.940.000 kr.
Tilbo›sver›: 1.749.000 kr.
Afsláttur: 191.000 kr.
21.133 kr. á mán.*

TAKMARKA‹ MAGN

A‹EINS 10 BÍLAR

www.nissan.is

F í t o n / S Í A

F I 0 1 1 8 1 9

Nánari uppl‡singar um Nissan bílaflotann hjá Ingvari Helgasyni fær›u á www.nissan.is

Sævarhöf›a 2 Sími 525 8000 www.ih.is
Hrísm‡ri 2a
800 Selfossi
482-3100

Eyrarlandi 1
530 Hvammstanga
451-2230

Sæmundargötu 3
550 Sau›árkróki
453-5141

Holtsgötu 52
260 Njar›vík
421-8808

Dalbraut 2b
300 Akranesi
431-1376

*Bílalán VÍS me› 30% innborgun og eftirstö›var í 84 mánu›i.

Opi›: Mánudaga – föstudaga kl. 9:00–18:00 og laugardaga kl. 13:00–17:00
Víkurbraut 4
780 Höfn í Hornafir›i
478-1990

Bú›areyri 33
730 Rey›arfjör›ur
474-1453

Sindragötu 3
400 Ísafjör›ur
456-4540

Óseyri 5
603 Akureyri
461-2960
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MERKISATBURÐIR

ÞETTA GERÐIST
BORIS LEONÍDÓVITS PASTERNAK
(1890-1960)
fæddist þennan dag.

„Ég held að ef halda mætti niðri skepnunni sem í manninum blundar, annaðhvort með hótunum um fangelsi
eða aðra refsingu, þá væri æðsta táknmynd mannkynsins ljónatemjari, ekki spámaðurinn sem fórnaði sér.“
Á Vesturlöndum er Pasternak best þekktur fyrir skáldverk sitt Doktor
Zhivago. Í Rússlandi er hins vegar mest upp á hann haldið fyrir ljóð hans.
Pasternak fékk bókmenntaverðlaun Nóbels árið 1958,
en veitti þeim ekki viðtöku.

timamot@frettabladid.is

1828 Símon Bólivar nær völdum
í Kólumbíu.

Loftárás Þjóðverja á Seyðisfirði
Þrjár þýskar flugvélar vörpuðu
þennan dag fyrir 61 ári síðan
sprengum á olíuflutningaskipið El
Grillo á Seyðisfirði. Skipið sökk
nokkrum klukkustundum eftir
árásina, en talið er að þá hafi verið í því um 9 þúsund tonn af olíu.
Skipið var byggt árið 1922 en
kom árið 1943 til Seyðisfjarðar og
var notað sem olíubirgðaskip fyrir
bresk og bandarísk skip. Skipið var
um 134 metrar á lengd og 18 á
breiddina. Með alla geyma fulla
gat það borið um 12 þúsund tonn
af olíu. Tiltölulega nýlega hafði
verið fyllt á tankana þegar árásin
átti sér stað. Um borð voru einnig
geymdar sprengjubirgðir til að

fylla á minni herskip. Þá bar skipið
fallbyssu og loftvarnabyssur með
tilheyrandi skotfærum.
Mikil mengun varð á Seyðisfirði
og nærliggjandi fjörðum þegar
skipið sökk og eins þegar reynt
var að ná olíu úr skipinu árið
1952. Þá tóku Olíufélagið hf. og
Vélsmiðjan Hamar hf. að sér að
tappa af skipinu og er talið að
náðst hafi um 4.500 tonn. Árið
2001 var svo lagt í hreinsun á
flakinu, en úr því hafði alla tíð
seytlað einhver olía. Um verkið sá
norski verktakinn Riise Underwater Engineering, en um borð
reyndist vera 91 tonn af olíu, mun
minna en óttast hafði verið. Að

1879 Fyrsta þing Búlgaríu kemur
saman í bænum Veliko
Turnovo.
1938 Björgunarskútan Sæbjörg
vígð í Reykavík.
1938 Héðinn Valdimarsson rekinn úr Alþýðuflokknum. Í
kjölfarið tók hann þátt í
stofnun Sósíalistaflokksins
og var fyrsti formaður hans.
1943 Orlofslög samþykkt á Alþingi en þau kváðu á um
einn frídag fyrir hvern unninn mánuð.

10. FEBRÚAR 1944
El Grillo sekkur á Seyðisfirði.

auki hefur verið lokið við að fjarlægja sprengjur og skotfæri úr
flakinu og því ljóst að það kemur
til með að draga að sér sportkafara þar sem það liggur á um 50
metra dýpi í miðjum firðinum.

1991 Heilbrigðisyfirvöld í Perú
segja að minnsta kosti 51
hafa látist í kólerufaraldri
sem geisaði í strandbyggðum landsins.
1992 Forseti Venesúela segir yfirvöld munu láta af ritskoðun dagblaða og tímarita.

TÍMAMÓT: 30 ÁRA STARFSAFMÆLI FRIÐRIKS ÞÓRS

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Þóra Tómasdóttir
frá Reykjabakka, Hrunamannahreppi,

sem lést miðvikudaginn 2. febrúar á sjúkrahúsi
Suðurlands verður jarðsungin frá Hrunakirkju
föstudaginn 11. febrúar kl. 14.00.
Tómas Þórir Jónsson
Einar Jónsson
Þröstur Jónsson
Sigrún H. Pálsdóttir
Reynir Jónsson
Sólveig Sigfúsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Útför móður okkar,

Steinunnar Guðmundsdóttur
fyrrverandi prentsmiðjustjóra,

sem lést á Sólvangi 28. janúar síðastliðinn, fer fram frá Fossvogskirkju
föstudaginn 11. febrúar kl. 15.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþökkuð.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Ingibjörg Guðmundsdóttir
Guðrún Guðmundsdóttir
Guðmundur Magnús Guðmundsson.

Með stórmyndir á leiðinni
Friðrik Þór Friðriksson kvikmyndaleikstjóri á 30 ára starfsafmæli á árinu auk þess sem í dag eru 10 ár frá
frumsýningu
kvikmyndarinnar
Cold Fever.
„Í fyrsta skipti sem sýnd var
eftir mig mynd var árið 1975 í Sjónvarpinu, en það var mynd sem ég
gerði í menntaskóla,“ sagði hann og
tók vel í spjall um hvað væri í pípunum hjá honum. Hann sagði stefnt
hafa verið að gerð Cold Fever allt
frá árinu 1989 þegar hann hitti Jim
Stark á kvikmyndahátíð í Reykjavík. „Hugmyndin að handritinu kom
hins vegar ekki fyrr en þegar ég sá
dagskrárbrot í sjónvarpi eftir Ómar
Ragnarsson. Það var um Japana
sem frömdu þetta sama ritúal og í
myndinni uppi á fjöllum þar sem
ættingjar þeirra höfðu dáið.“
Friðrik segir sífellt verða erfiðara að fjármagna kvikmyndir, ekki
síst þær sem falla í meðalflokk í
kostnaði, 300 til 500 milljónir króna.
Hann telur að í dag yrði erfitt að
fjármagna Djöflaeyjuna sem kosta
myndi um hálfan milljarð. „Með
þessar minni myndir hefur maður
ekki í annað að sækja en Norrænan
sjóð og Evrópusjóð og ekkert sjálfgefið að fá úr þeim.“
Ef til vill er því ekki að undra að
Friðrik Þór er með stórmynd í smíðum. „Jújú, það er Þórður kakali, eða
Óvinafagnaður, eftir sögu Einars
Kárasonar,“ sagði hann og gerði ráð
fyrir að tökur hæfust þegar líða
tæki að hausti. „Allt útlit er fyrir að
myndin verði stærri og dýrari en

FRIÐRIK ÞÓR FRIÐRIKSSON KVIKMYNDALEIKSTJÓRI Friðrik með reimaðan fótbolta
sem hann eignaðist 10 ára gamall. Hann spilar með „Lunch United“.

Bjólfskviða sem núna er verið að
klippa, en við búum að reynslunni
af tökum hennar.“ Friðrik gerði ráð
fyrir að kostnaður við myndina færi
yfir milljarðinn. „Allt ræðst þetta
samt af því hvaða leikari fæst í annað aðalhlutverkið, annað hvort Kolbeins eða kakalans,“ bætti hann við
og taldi að vel myndi fara á að hefja
tökur á Óvinafagnaði um leið og
Bjólfskviða yrði frumsýnd. Báðar
myndirnar eru hugsaðar fyrir alþjóðamarkað. „Ástæðan fyrir því að
hægt er að tala um svona stórmyndir, á íslenskan mælikvarða, er markaðurinn sem skapast,“ sagði hann,
en til að búa til markaðinn þarf ann-

Elskulegur eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir,
afi og langafi,

AFMÆLI

Ingimar Ingimundarson
(frá Garðstöðum Garði), Aðalgötu 5, Keflavík,

aðhvort stærri leikaranöfn, eða að
myndin byggi á þeim mun frægara
verki. Í Bjólfskviðu er til dæmis
Gerald Butler í aðalhlutverki en
stjarna hans sé rísandi um þessar
mundir fyrir leikinn í Phantom of
the Opera sem nú er til sýninga í
kvikmyndahúsum um heim allan og
væntanleg hingað innan skamms.
„Svo er Bjólfskviða auðvitað byggð
á verki sem er nokkuð þekkt, en þó
kannski ekki meðal aldurshópsins
sem helst sækir kvikmyndahús,“
sagði Friðrik sem er að svipast um
eftir leikurum í Óvinafagnað. Hann
segir ekki búið að negla niður nein
nöfn ennþá. ■

Ásbjörn Þorgilsson, staðarhaldari á
Djúpuvík á Ströndum, varð sextugur 31.
desember síðastliðinn og býður, ásamt
konu sinni Evu Sigurbjörnsdóttur, ættingjum og vinum til veislu í Fagralundi,
sal HK, Furugrund 83, Kópavogi, laugardaginn 12. febrúar kl. 20.

verður jarðsunginn frá Keflavíkurkirkju laugardaginn 12. febrúar klukkan 14.

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

Þeim sem vildu minnast Ingimars er góðfúslega bent á minningarsjóð
Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja.

Álfhildur Kristjánsdóttir

Hörður Blöndal hafnarstjóri er 59 ára í
dag.

lést 8. febrúar á Hrafnistu í Hafnarfirði.

Sigurbergur Sigsteinsson íþróttakennari er 57 ára í dag.

Margrét Jónsdóttir
Guðni Kjartansson
Magnea Erla Ottesen
Lisbeth Th. Ingimarsdóttir
Guðmundur Magnússon
barnabörn og barnabarnabörn

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

múrarameistari, Brekkugötu 12, Hafnarfirði,

Blóm og kransar eru vinsamlegast afþökkuð en þeim sem vilja minnast
Halldórs er bent á Krabbameinsfélag Íslands.
Eygló Hjaltadóttir
Rebekka Halldórsdóttir, Sturla Þór Björnsson,
Lilja Ýr Halldórsdóttir, Magnús Stefán Skúlason,
Ólafur Garðar Halldórsson, Emma Dröfn Víkingsdóttir,
Alexander, Erlingur Örn og Arnar Ingi
Björg Ólafsdóttir, Guðbjörg Ólafsdóttir og fjölskyldur.

JARÐARFARIR

11.00 Þorsteinn Bjarnar, Álfheimum
58, Reykjavík, verður jarðsunginn
frá Fossvogskirkju.

Halldór Marías Ólafsson

Útförin fer fram frá Seljakirkju föstudaginn 11. febrúar kl. 13.00.

Stefán Skjaldarson, sendiherra í Osló,
er fimmtugur í dag.

11.00 Kveðjuathöfn vegna andláts
Kristbjargar Guðmundsdóttur,
Búlandi 8, Djúpavogi, verður
haldin í Fossvogskapellu.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og bróðir,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi föstudaginn 4. febrúar.

Ólafur Ísleifsson hagfræðingur er
fimmtugur í dag.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir
og amma,

Valgerður Þórðardóttir
Funalind 13 Kópavogi,

13.00 Finnur Gíslason, yfirvélfræðingur,
verður jarðsunginn frá Fossvogskapellu.
13.00 Ólafur Björgvinsson, Barðavogi
19, Reykjavík, verður jarðsunginn
frá Áskirkju.
14.00 Hólmfríður Þorláksdóttir, Lindasíðu 47, Akureyri, verður jarðsungin frá Glerárkirkju.

verður jarðsungin í Kópavogskirkju föstudaginn 11. febrúar
kl. 13:00.

15.00 Bertha Konráðsdóttir, Rofabæ
31, Reykjavík, verður jarðsungin
frá Fossvogskirkju.

Guðni B. Guðnason, Gunnar Guðnason, Erna Olsen, Þórólfur Guðnason,
Sara Hafsteinsdóttir, Guðni B. Guðnason, Ásta Björnsdóttir og barnabörn.

15.00 Ólína Ben Kjartansdóttir, Langholtsvegi 196, Reykjavík, verður
jarðsungin frá Langholtskirkju.
15.00 Sindri Snær Þorsteinsson verður
jarðsunginn frá Laugarneskirkju.

FASTEIGNIR H EI M I LI HEILSA HÚS NÁM FERÐI R MATUR BÍLAR ATVINNA TÍSKA TILBOÐ o.fl.

Sólarupprás

Hádegi

Sólarlag

REYKJAVÍK 9.39
AKUREYRI 9.33

13.42
13.27

17.46
17.21

[

Heimild: Almanak Háskólans

]

Hettupeysur úti um allt
BLS. 4

SMÁAUGLÝSI NGASÍM I N N ER 550 5000

Sniðug dagatöl

Góðan dag!
Í dag er fimmtudagur 10. febrúar,
41. dagur ársins 2005.

Í Tiger má finna góða hluti á vægu verði.
Í versluninni Tiger er svo
sannarlega hægt að fylgjast með því hvað tímanum
líður. Þar fást dagatöl
fyrir árið 2005 með alls
kyns myndum. Hægt er að
fjárfesta í dagatali með
teiknimyndafígúrum,
dýramyndum, gamaldags
amerískum auglýsingum
og James Bond plakötum
svo eitthvað sé nefnt.
Sniðugt er að taka
myndirnar úr dagatölunum og setja þær í
ramma. Þá er þetta hið
fínasta stofustáss – og
kostar aðeins tvö hundruð
krónur stykkið. ■

KRÍLIN
Afi, af hverju
seturðu númer á
kindurnar en nöfn
á hundana?

Hægt er að kaupa frá Bandaríkjunum dagatöl með gömlum auglýsingum sem eru bæði flottar og
fyndnar.

LIGGUR Í LOFTINU

í ferðum
Smáauglýsingar
á 995 kr.
visir.is

Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 8

Bílar & farartæki xx
Keypt & selt xx
Þjónusta xx
Heilsa xx

stk.

stk.

RAUÐA HETTUPEYSAN ÚR HAGKAUP OG GALLABUXURNAR ÚR VERO MODA ERU ÓMISSANDI
FYRIR JÓHÖNNU.

stk.

stk.

Skólar & námskeið xx
Heimilið xx

Atvinna xx

stk.

stk.

Tómstundir & ferðir xx
Húsnæði xx

stk.

stk.

stk.

Tilkynningar xx

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL

Flokkar & fjöldi

stk.

Þú getur pantað
smáauglýsingar á
www.visir.is

Vill finna sig í fötunum
Jóhanna Vigfúsdóttir, dagskrárgerðarkona í morgunþættinum Zúúber á FM
95,7, finnst gaman að fötum en uppáhaldið í fataskápnum hennar er það sem
henni líður best í.
„Ég valdi bara það sem ég er alltaf í og mér
finnst þægilegast. Það er rauð hettupeysa
sem ég fékk í Hagkaup á útsölu á þúsund
krónur. Þetta er flík sem ég datt á og ég fer
helst ekki úr henni. Hún er frekar þröng og
ég er búin að eiga hana í um það bil ár. Síðan á ég líka gallabuxur úr Vero Moda sem
ég er búin að eiga í nokkra mánuði og ég er
eiginlega alltaf í. Ég tek alltaf ástfóstri við
einhverja flík og geng eiginlega í henni
þangað til það koma göt þó ég kaupi mér
fullt annað nýtt með henni,“ segir Jóhanna
en segist vera tískudrós í hjarta þó hún viðurkenna það kannski ekki. „Ég vil helst
ekki fara á djammið nema ég sé í nýjum

djammbol eða einhverju nýju. Þá líður mér
miklu betur í hjartanu því þá finnst mér ég
vera algjör skvísa. Ég er því ekki algjör
haugur. Eða ég vona ekki,“ segir Jóhanna
og skellihlær.
Jóhanna fylgir ekki merkjatísku eða því
sem er flott hverju sinni. „Ég vel bara það
sem mér finnst flott og ég vil finna mig í
fötunum. En ég er rosaleg „klippingarmanneskja“. Ég fer í klippingu einu sinni í
mánuði og geng aldrei út með sömu klippingu og þegar ég fór inn. Ég hef verið með
sömu hárgreiðslukonu í tvö ár og ég er
algjört tilraunadýr hjá henni. Hún mótar
alls kyns skúlptúra í hárið á mér.“ ■

Kynningarfundur gönguklúbbsins Göngu-Hrólfs verður
haldinn í Ráðhúsinu sunnudaginn 13. febrúar frá klukkan 14
til 17. Þar verða kynntar spennandi og fjölbreyttar gönguferðir
til ólíkra áfangastaða eins og
Slóvakíu, Ítalíu, Mallorca og
Krítar. Markmið gönguklúbbsins
er að koma til móts við þá sem
vilja taka þátt í skipulögðum
gönguferðum erlendis. Nú
þegar hafa um tvö þúsund
göngugarpar skráð sig í klúbbinn en hátt á þriðja hundrað
gengu með klúbbnum erlendis
í fyrra.
Gistinóttum á hótelum í desember fjölgaði um tæp átta
prósent á milli ára samkvæmt
tölum Hagstofunnar. Gistinætur
í desember á
síðasta ári voru
37.390 en voru
34.720 árið
áður sem
er nákvæmlega
7,7 prósent. Á Suðurlandi fjölgaði gistinóttum um rúmlega
1.000 en þær voru 2.360 í desember síðastliðnum en í sama
mánuði 2003 voru þær 1.310.
Á Suðurnesjum, Vesturlandi og
Vestfjörðum fóru gistinæturnar
úr 2.190 í 3.030 sem er aukning um rúm 38 prósent. Á
Austurlandi fjölgaði gistinóttum
um tvö hundruð. Á Norðurlandi

fjölgaði gistinóttum um sextán
prósent.
Ferðaskrifstofan ÍT ferðir
hafa fengið takmarkað magn af
miðum á tónleika hljómsveitarinnar U2 til sölu. Tónleikarnir
verða í Twickenham við
London 18. og 19. júní. Verð á
tónleikana á laugardag er
29.900 krónur plús flugið.
Verðið á sunnudeginum er
27.900 krónur plús flugið. Innifalið er gisting á góðu þriggja
til fjögurra stjörnu hóteli í
London í tvær nætur og miði á
góðum stað. Nánari upplýsingar á itferdir.is.
Farþegum um Flugstöð Leifs
Eiríkssonar fjölgaði um tæp
sextán prósent í janúar miðað
við sama tíma í fyrra. Fór fjöldi
farþega úr
tæplega 74
þúsundum
árið 2004 í
tæpa 86 þúsund farþega nú eins og fram kemur á
vefsíðu flugstöðvarinnar. Fjölgun farþega til og frá Íslandi
nemur tæpum fjórtán prósentum á milli ára og farþegum
sem millilenda hér á landi á
leið yfir Norður-Atlantshafið
fjölgar um tæp 24 prósent. Farþegafjöldi í janúarmánuði hefur
ekki verið svo mikill síðan
mælingar hófust.
ferdir@frettabladid.is

[

Munstur
William Morris var listamaður og mikill hönnuður sem lést árið 1896. Eftir hann liggur
fjöldinn allur af einstökum munstrum sem notuð eru í veggfóður, teppi o.fl. Sýnishorn af
því sem hann hefur gert er hægt að sjá á vefsíðunni lbwf.gov.uk/wmg/free.htm.

]

Gullfallegir
hlutir
NÝJAR VÖRUR
til heimilisins
Vandaðar heimilisog gjafavörur

Kringlunni - sími : 533 1322

Mikið úrval
af viðarörnum og
eldstæðum
Maricel
181.000 kr.

Barbara 90
294.900 kr.

Arinbúðin
Stórhöfða 17 v/Gullinbrú (fyrir neðan húsið)
Sími 567 2133 · www.arinn.is

Ný sending
sending
Ný
af rúmfatnaði
rúmfatnaði
af
TILBOÐ Á RÚMFATNAÐI
Geysilegt
úrval

Ingibjörg Klemensdóttir leirlistakona hefur nú þegar
skapað sér nafn í listaheiminum. Hún opnar nýtt gallerí
ásamt vinkonum sínum á
morgun. Þar eru á boðstólum
fallegir listmunir til heimilisins, ásamt blómum og gjafavöru.
Ingibjörg Klemensdóttir leirlistakona, köllluð Inga K, hefur
nú þegar skapað sér nafn í listaheiminum, og munir hennar hafa
verið til sölu í Gallerí Fold,
Gallerí List og Gallerí Reykjavík. Inga hefur tekið þátt í fjölda
samsýninga og haldið tvær
einkasýningar og listaverkin
hennar eru sannarlega prýði á
hverju heimili. Inga var í önnum
á vinnustofu sinni þegar Fréttablaðið tók hús á henni í vikunni.
„Ég fór frekar seint af stað í
nám,“ segir Inga. „Draumurinn
blundaði í mér frá því ég var
smástelpa, en örlögin höguðu því
þannig að ég fór að vinna sem
setjari á Morgunblaðinu og ílentist þar í mörg ár. Ég var orðin 36
ára og með þrjú börn þegar ég
ákvað loksins að láta drauminn
rætast og dreif mig í nám.“
Inga sér ekki eftir því og
hefur notið hverrar mínútu frá
því hún útskrifaðist úr keramikdeild Listaháskólans. „Ég opnaði
vinnustofu hér í bílskúrnum
meðan ég var í námi, en hér
hefur aldrei komið bíll inn fyrir
dyr,“ segir hún hlæjandi.
Íslensk náttúra er Ingu afar
hugleikin, ekki síst jöklarnir og
bláminn, sem hún segir að eigi
sér enga hliðstæðu. „Það er
hvergi annars staðar þessi sérstaki blái litur,“ segir Inga sem
hefur meðal annars hannað sérstaka línu í bláa litnum.
Hún vinnur líka í postulín og á
vinnustofunni getur að líta gullfallega lampa, kertastjaka, skálar og vasa úr postulíni. Þá hefur

Inga á vinnustofu sinni í Kópavogi.

Inga gert fjölda veggmynda úr
leir og segist nú dunda sér örlítið
í glerinu sér til skemmtunar.
„Þetta er bara svona auka,“ segir
hún og sýnir blaðamanni
ægifagra matardiska, servíettuhringi og skálar.
Nú er Inga á leið í samstarf
við aðra Ingu, Ingu Maríu Sverrisdóttur listakonu, en þær stöllur
unnu einmitt saman á Morgunblaðinu fyrir margt löngu. Inga
María er nýkomin heim úr listnámi í Englandi og er með
vinnustofu í verslun sinni Holtablómum á Langholtsvegi. Nú
ætla
þær
að sameina krafta sína og vera
með gallerí á Langholtsveginum
ásamt Ásdísi Þórarinsdóttur
listakonu, og bjóða þar upp á
eigin muni í bland við allskyns
gjafavöru og blóm. Galleríið,
sem
hefur
hlotið
nafnið
Holtablóm _ 104 listgallerí opnar
með með pompi og prakt
á sunnudag og í tilefni
Valentínusardagsins
verða
margir spennandi og skemmtilegir hlutir í boði sem tengjast
deginum. ■

Postulínslamparnir eru afar fallegir og
fást bæði sem lampar og loftljós.

Súpu- og pastaskálarnar á veitingastaðnum Ítalíu eru eftir Ingu .

Skólavörðustíg 21 • Sími 551 4050 • Reykjavík

Sérverslun með
kvensilfur

Inga gerir matarstell úr gleri, servíettuhringi, kertastjaka og skálar, og allt í stíl.

Undirvinnan mikilvægust
Málning á að hafa svipað hitastig og flöturinn sem hún fer á.

Margar gerðir af búningasilfri.
Þetta er ódýrasta mynstrið. Allt sem þarf á upphlutinn,
settið frá 90.530, kr.

er að sleppa vorhreingerningunni í ár og mála í staðinn er gott að
• Efhafameiningin
eftirfarandi í huga:
á að lesa vel á miðann á dósinni. Breiðið vel yfir og verjið það sem ekki
• Byrjið
má koma málning á
raka- og hitastig rétt stillt innanhúss, svo hægja megi á þornun við málun.
• Hafið
málarateip er notað, skal það fjarlægt strax áður en það festir.
• Þegar
skal byrja efst þegar málað er.
• Alltaf
vönduð verkfæri og hafið viðeigandi þynningar- og hreinsiefni við hendina
• Notið
þegar málað er. Lakkið ekki seinnipart dags, þar sem nátt-

Allar upplýsingar um hefð og
gerðir búninga eru veittar á staðnum.
Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

•

fall og dögg geta mattað eða upplitað.Til að bera málninguna jafnt á er gott að bera fyrst þversum og jafna síðan
langsum. Aldrei á að að spara efni, en berið ekki svo mikið
á að það myndist dropaáferð eða leki.
Munið að góð málningarvinna byggir á undirvinnunni.

Veggmyndir eftir Ingu.

Skrúfur í öllum
heimsins litum
LAKKAÐAR, GALVANISERAÐAR OG
RYÐFRÍAR
Ísval ehf. býður upp á skrúfur, nagla, hnoð og saum af
ýmsum gerðum frá sænska
fyrirtækinu Unite ab. Flestar
vörurnar eru fáanlegar ýmist lakkaðar
eða ólakkaðar, galvaniseraðar og ryðfríar. Litaúrval er nánast ótakmarkað og
hægt að sérpanta hvaða liti sem er.
Fyrirtækið býður líka upp á standardliti.
Ýmsir fylgihlutir eru í boði sem tengjast
þakfestingum og frágangi, til dæmis
þéttihulstur fyrir rör og strokka sem
ganga í gegnum þakplötur.
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Örkin hans Nóa flytur suður
Í húsgagnaversluninni Mublu
fást húsgögn frá Danmörku,
Ítalíu, Þýskalandi og
Hollandi.
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Verð: 64.700.-

að þér
Stærð: D.51cm x B.51cm x H.51cm

Öryggisskápur getur á
einfaldan og ódýran hátt komið
í veg fyrir að verðmæti glatist.
Neyðarþjónustan býður úrval
öryggisskápa fyrir heimili,
stofnanir og fyrirtæki

Láttu ekki ræna þig

Verð: 56.000.-

Brúnt leðursófasett, 3ja sæta 229.000, 2ja sæta kr. 189.000, stóll kr 109.000

Stærð: D.44cm x B.47cm x H.51cm

Skenkur kr. 99.800

Komdu í verslun okkar að
Laugavegi 168 eða hringdu
í síma 562 5213 og kynntu
þér málið

Sófaborð kr. 99.800
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Verð: 92.800.-

Í nóvember opnaði á Nýbýlaveginum í Kópavogi húsgagnaverslun
sem ber nafnið Mubla. Eigendur
verslunarinnar eru þó engir nýgræðingar í bransanum heldur hafa
þeir selt gæðahúsgögn í yfir tuttugu
ár í höfuðstað Norðurlands.
Mubla er fyrsta verslun þeirra
hér í borg en það var á Akureyri
sem ævintýrið byrjaði fyrir mörgum mörgum árum í Örkinni hans
Nóa.
Örkin hans Nóa var stofnuð af
foreldrum eins eigandans, en faðirinn, Nói sjálfur, er feykilega flinkur
húsgagnasmiður og listamaður og
byrjaði að selja eigin húsgögn í
bland við innflutt.
Síðan hefur mikið vatn runnið til
sjávar og nú hefur Örkin fært út
kvíarnar og siglt suður undir flaggi
Mublu.
Viðskiptin í Mublu hafa farið vel
af stað og það er greinilegt að húsgögnin sem þar er boðið upp á falla
hér í góðan jarðveg.
Dönsk húsgögn frá fyrirtækinu
Lind eru áberandi í versluninni en
einnig býður Mubla upp á vörur frá
Ítalíu, Þýskalandi og Hollandi.
Í bland við flott hönnuð húsgögnin má svo sjá girnilega gjafavöru,
lampa, skálar, vínglös og karöflur.
Um þessar mundir eru vetrartilboð í gangi hjá Mublu. ■
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Stærð: D.50cm x B.50cm x H.76cm

S J Ó N VA R P S DA G S K R Á
VI KU N NAR »
Svartur leðursófi kr. 109.800

Beige-hægindastóll kr. 179.800

Má bjóða meira te?
TEBOÐ ERU AÐ RYÐJA SÉR TIL RÚMS UM HINN SIÐMENNTAÐA HEIM.
Ömmuleg skemmtun er aftur
komin í tísku og stjörnurnar í
Hollywood keppast við að
bjóða hver annarri í siðmenntuð síðdegisteboð.
Hægt er að halda teboð með
ýmsu móti.
Andlegt: Fáið spákonu eða
nuddara í heimsókn. Fyllið húsið af
reykelsisilmi og drekkið myntute.

Þjóðlegt: Drekkið Melrose-te í
glösum við eldhúsborð og bjóðið upp á mjólkurkex til að dýfa.
Spilið Hornafjarðarmanna við
undirleik Harmonikkufélagsins.
Enskt: Bjóðið upp á dauft kínverskt te í þunnum bollum og
gúrkusamlokur án skorpu. Slúðrið
á fágaðan hátt um fræga og fína
fólkið.

Rauður lampi kr. 49.990

Dömur!
Förðun við öll tækifæri
Persónuleg klukkustunda
námskeið fyrir einstaklinga
og ýmis námskeið
fyrir hópa.

Hvað segja börnin
Skólafrí
um
námskeið í
Keramik fyrir alla?

Komdu til okkar í eitt
glæsilegasta
förðunarstúdíó landsins.
Láttu dekra við þig!

,,Við ætlum fjórar vinkonur
saman aftur og aftur!
Diskarnir eru æðislegir hjá okkur!“

Krakkar!

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

10% afsláttur af öllu
Aðeins
kr. vikan!
í dag
og8500
á morgun.
Skráning
í Keramik
Keramik
fyrir fyrir
alla, alla,
sími 552 2882, Laugavegi 48b.
Sjá lýsingu: www.keramik.is

[

]

Demantar
Demantar eru alltaf í tísku og því er nauðsynlegt að vanda valið og gefa sér góðan tíma þegar
þeir eru keyptir, enda eiga þeir að vera framtíðareign. Algengastir eru þeir í hringum og þá oft
trúlofunar- eða giftingarhringum. Það er auðveldlega hægt að eyða aleigunni í demantshring,
því skaltu ákveða hve miklu þú ert tilbúin(n) til að eyða áður en þú ferð og skoðar hringa.

trend }

SÍÐUSTU
DAGAR
ÚTSÖLU

Hettupeysur
úti um allt
HETTUPEYSA ER ÞÆGILEG FLÍK SEM
MÁ NOTA VIÐ MÖRG TÆKIFÆRI.
Eitt af mjög áberandi tískutrendum í
búðunum um þessar mundir eru
hettupeysur. Hettupeysa er hreinlega
„ómissandi“ flík þennan veturinn,
hún er þægileg, flott og er frábær flík
til daglegra nota, í skólann, vinnuna
(þar sem það á við) og ekki síst
heima við í rólegheitunum. Það lítur
út fyrir að hettupeysur séu fáanlegar í
hverri einustu búð í bænum, heilar
eða renndar, síðar og stuttar og í öllum regnbogans litum. Það er líka
gaman að sjá að þær eru farnar að
taka á sig nýstárlegar myndir, prjónaðar hettupeysur eru til dlæmis til í
Vero Moda sem og teinóttar í töffaralegum stíl.
Nú er mál að drífa sig í bæinn, vera
maður með mönnum og ná sér í
eina flotta hettupeysu.

Erum að taka
upp nýjar vörur

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466

Dömuhettupeysur:

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Græn prjónuð
kr. 1990
VERO MODA

Loðvestið hennar Nönnu Kristínar er bæði hlýtt og mjúkt.

u
síðudstagar!

50%

afsláttur
af umgjörðum

Laugavegi 62
sími 511 6699

Glæsibæ
sími 511 6698

Gar›atorgi
sími 511 6696

Skemmtilegasta
flíkin í fataskápnum
Nanna Kristín Jóhannsdóttir heldur upp á loðvestið sitt.

www.sjon.is
sjon@sjon.is

Náttfatadagar í febrúar
Rómantísk, notaleg ítölsk náttföt
og náttkjólar á tilboði
Skoðið nýju vefsíðuna okkar www.diza.is

Diza Ingólfsstræti 6
S. 561-4000 • Opið 11-18, laugard. 11-14

Lagersala
SÍÐUSTU DAGAR

NÝJAR VÖRUR
Strech gallabuxur og jakkar í stíl.
Ermalangir bolir m/kraga, margir litir.
Stærðir L-XXXXL. Svartar buxur komnar.

Ármúla 15 - S. 588 8050

Í snjónum og skammdeginu finnst
Nönnu Kristínu Jóhannsdóttur
skemmtilegast að klæða sig í
turkísbláa loðvestið sitt sem er
hlýtt og mjúkt og lífgar upp á tilveruna.
„Vestið fékk ég í Oasis rétt
fyrir jól og þetta er ein skemmtilegasta flíkin mín í fataskápnum
núna.“
Ásamt því er gallajakkinn í
miklu uppáhaldi. „Ég hef notað
hann endalaust síðan ég keypti
hann í Gallerí 17 fyrir rúmum
þremur árum og hann er eflaust
mest notaða flíkin sem ég á
fyrir utan auðvitað Diesel-gallabuxurnar.“
Nanna Kristín Jóhannsdóttir

er ein af Idol-stjörnunum okkar í
ár en öllum að óvörum féll hún úr
keppninni í Smáralind fyrir
nokkrum vikum.
Þessi unga efnilega söngkona
lætur þó mótlætið þó ekki stoppa
sig og vonast til að geta spreytt
sig meira á söngnum, en hún
hefur lært klassískan söng í nokkur ár og er komin á sjöunda stig.
Nanna hefur verið í pásu frá
söngnáminu um nokkra hríð á
meðan hún sinnir námi í hjúkrunarfræði og litlu fjölskyldunni
sinni.
Söngurinn er þó aldrei langt
undan hjá Nönnu og vonandi
reisir hún röddina fljótlega aftur
fyrir alþjóð. ■

Teinótt dökkblá
kr. 5990
VERO MODA

Ljósgræn
velúrpeysa
kr. 2990
VERO MODA

Svört og bleik
kr. 2990
TOPSHOP

Brún rennd peysa
kr. 3690
TOPSHOP

Spunky stuttermabolir

Rauð gsus
peysa
kr. 8990
RETRO

Spunky-merkið hefur vaxið gríðarlega á síðustu árum.
Spunky er eitt elskaðasta stuttermabolamerki á netinu í dag.
Það tilheyrir merkinu SP:UK sem
virkar svipað og plötuútgáfufyrirtæki sem tekur inn listaverk
frá óháðum hönnuðum og kemur
þeim á framfæri.
Fyrirtækið var stofnað árið
1997 af ónefndum aðilum sem sáu
alltof mikið af góðum listamönnum sem fengu enga viðurkenningu í listaheiminum. Þeir byrjuðu á að hanna stuttermaboli en
verslunin hefur verið á netinu síðan árið 1998.
Verslunin er nú með höfuðstöðvar í Brixton í Englandi og
lætur ekki stuttermaboli duga.
Þeir gefa út lífsstílstímaritið
Three og eru nú hannaðar aðra
tískuvörur eins og belti og gallabuxur. Listamennirnir sem hanna
fá borgað fyrir hverja hönnun og
fá í þokkabót Spunky bol og fría
umfjöllun
á
vefsíðunni
spunky.co.uk.
Á síðasta ári opnaði merkið

Herrahettupeysur:

Græn peysa
Kr. 4990
TOPSHOP

Gott dæmi um Spunky hönnun sem er
ekki ólík hinni íslensku Dead-hönnun.

sína fyrstu búð í Kinly Court í
London og er merkið svo sannarlega komið til að vera. ■

Rauð Hummel peysa
kr. 13990 RETRO
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Lopez lætur
bíða eftir sér

Úr háborg tískunnar
BERGÞÓR BJARNASON SKRIFAR FRÁ PARÍS

Jennifer Lopez, eða J-Lo,
frumsýnir fatalínu.

Söngkonan Jennifer Lopez er
ekki kölluð díva fyrir ekki neitt.
Hún mun frumsýna nýju fatalínuna sína, Sweetface, á síðustu
sýningunni
í
tískuvikunni í New
York föstudaginn 11.
f e b r ú a r.
Enn fremur verður
sýningin
tekin upp
fyrir sjónvarpsstöðina MTV
og verður
sá þáttur
Jennifer Lopez er ekki
sýndur 24.
bara söngkona heldur
f e b r ú a r.
líka fatahönnuður.
Þátturinn
mun einblína á hönnunarferil
hennar sem hófst árið 2001.
„Ég held að þetta verði endurfæðing fyrir mig – rosalega stórt
skref. Ég hef haft gríðarlegan
áhuga á tísku svo lengi,“ segir
Jennifer Lopez í samtali við
fréttastofu CNN en öll veröldin
bíður spennt eftir nýju fatalínunni. ■

Ísland í tísku í Frakklandi
Ísland hefur verið í tísku í Frakklandi í
mörg ár en aldrei sem nú. Varla líður
sá mánuður að ekki sé grein eða umfjöllun um Ísland í einhverjum fjölmiðli. Ég man að Íslendingshjartað
sló hraðar þegar Dancer in the dark
kom í bíó í París og borgin var þakin
stórum veggspjöldum af Björk og líka
er hún tók við gullpálmanum í Cannes í beinni. Nú er ný stjarna að breiða
úr sér hér í landi, Emilíana Torrini.
Hún er þegar í nokkrum blöðum og
ég hef grun um að þetta sé aðeins
byrjunin. Dómarnir um nýju plötuna
eru frábærir, ég keypti hana, hrein
perla! Emilíönu er líkt við hina og
þessa, það síðasta sem ég hef heyrt
er Carla Bruni (fyrrum toppmódel
sem snéri sér að hefðbundinni
franskri tónlist eftir að hún hætti á
sýningarpöllunum, enda dóttir tónlistarmanna). Í Openmag sem er lítið
tónlistartímarit þar sem Emilíana er á
forsíðu, segir að á Íslandi sé enginn
endir á framboði af frumlegum tónlistarmönnum eins og Björk, Sigur
Rós og Mum þrátt fyrir að þar sé
engin eldisstöð! Frakkar eru líka ægilega hrifnir af Kylie Minogue enda er

hún með annan fótinn hér og er með
franska leikaranum Vincent Martinez
og ekki spillir fyrir Emilíönu að hafa
samið Slow fyrir Kylie sem er útnefnt
til Grammy-verðlauna sem besta
danslag 2004. Þessa dagana eru
gangar metróstöðvanna í París veggfóðraðar með risaauglýsingum frá
Icelandair með fjögurra nátta tilboði
til Íslands fyrir 479 evrur með hóteli
og morgunmat (sama og ég borgaði
fyrir flugið eitt og sér um jólin til að
koma heim!). Svona auglýsingar sjáum við hér í París ár hvert snemma á
vorin og haustin þegar færri eru á
ferðinni.
Á laugardag kom svo Mýrin eftir Arnald Indriðason út á frönsku, La cité
des Jarres, eins og hún heitir. Mýrina
verður örugglega hægt að kaupa í
risaverslunum Fnac, sem eru eins og
Virgin megastore út um allan heim,
þar sem að maður sér staflana af nýju
plötu Emilíönu Torrini þegar komið er
í tónlistardeildina. Hjá Fnac keypti ég
einmitt á sínum tíma Tímaþjófinn og
Engla alheimsins þegar þessar bækur
komu út á frönsku. Erum við ekki
menningarheimsveldi?

Næturkremin kosta 5.850 kr. og dagkremin kosta 5.220 kr.

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

RÉTTU STÆRÐIRNAR

Ferskt útlit
í febrúar

Þegar kuldinn bítur þarf að
hugsa vel um húðina.

Meistari með liti
Matthew Williamson er einn þeirra hönnuða
sem tískuheimurinn fylgist grannt með.
Tískuvikurnar sem kynna
ilsvirtu heiðursverðlaunokkur tískustrauma næsta
um Moët and Chandon
vetrar eru nú í algleym(Kampavínsframleiðingi. New York tískuvikandinn) fyrir frábæran
unni lýkur um helgina og
feril í tískuheiminum
London fylgir í kjölfarið
síðastliðin átta ár.
en tískuvikan þar stendur
Matthew Williamson
13.-17. febrúar. París
er 33 ára. Hann útskrifrekur svo lestina frá 28.
aðist frá Central Saint
febrúar til 8. mars (Ready
Martins skólanum í
to wear). Það er alltaf
London (þar sem flestar
spennandi að fylgjast með Matthew Williamstórstjörnur í tískuhvað verður ómissandi son tekur við Moët bransanum hafa lært) og
næsta vetur en eitt af því and Chandon síðar er nú kominn í fremstu
sem tískuelítan er kannski í þessum mánuði.
röð tískuhönnuða í heimhvað spenntust fyrir er
inum. Hann er meistari
vetrarlínan frá hinum hæfileikameð liti og litasamsetningar og
ríka Matthew Williamson sem að
stjörnur hvíta tjaldsins og músíkþessu sinni sýnir í New York eins
heimsins dýrka hann og bíða nú
og hann hefur gert undanfarin
með mikilli eftirvæntingu eftir
þrjú ár. Síðar í mánuðinum tekur
nýjustu trendunum sem hann ber á
Williamson svo á móti hinum mikborð í byrjun næsta mánaðar. ■

Kuldinn og snjórinn hefur ekki
farið framhjá neinum á þessu
ári og oft koma þessi kuldatímabil aftan að manni þó ótrúlegt sé. Það þarf að hugsa vel
um sig á þessum árstíma, bæði
líkamlega og sálarlega, og góð
krem eru nauðsynleg því húðin
verður þurr og oft frekar litlaus.
Clarins-kremin eru flestum
kunn og vetrarlínan er tilvalin
fyrir okkur Íslendinga yfir
vetrarmánuðina. „Multi Active Cream“ er ætlað fyrir
fremur þreytta húð í þurrari
kantinum en „Multi Active
Lotion“ kremin eru hins vegar
léttari og eru fyrir húð í
þokkalegu jafnvægi. Það er
mikilvægt að nota bæði dagog næturkrem svo húðin nærist sem best.
Svo er ekki vitlaust að
splæsa á sig einu andlitsbaði
nú í febrúar, það er góð
afslöppun að leggjast í stólinn
og láta skrúbba, nudda og
maska á sér andlitið í klukkutíma, afskaplega streitulosandi, gott fyrir sálina og
útlitið. ■

S J Ó N VA R P S DA G S K R Á
VI KU N NAR »

Full búð
af nýjum
vörum
Opið
mán – fös 11-18
Lau 12-16

Kuldaskór
Verð 1.990.Litir drapp og svart
Stærðir 37 til 41

Laugavegi 100, S. 561 9444
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Sundbolir 30%
Peysur 30%
Silki náttkjólar 50%
Innigallar 30%

Litríkt,
fríkað og fágað
Tískuvikan í New York er ein sú stærsta í heiminum.
Haustið er svo sannarlega komið enda stendur ein stærsta
tískusýning fyrir haust- og vetrarlínuna 2005 og 2006 yfir
þessa dagana. Tískuvika í New York hófst föstudaginn 4.
febrúar og lýkur á morgun.
Þessi tískuvika staðfestir að haustið og veturinn verður
litríkur en auðvitað verða jarðlitirnir líka á sínum stað eins
og ávallt. Hönnun er líka jafn glæsileg og hún er fríkuð. Eitt
er víst að það er allt sem gengur næsta haust og vetur. Því er
um að gera að skoða myndir frá tískusýningunni, grafa djúpt
ofan í fataskápinn og finna flíkur sem geta svo sannarlega
gengið aftur. ■
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Isaac Mizrahi sýnir hér afskaplega
fallegan og kvenlegan kjól.

Öll útsöluvara á 70%
næstu 5 daga
SMÁRALIND

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Sími 517 7007

Töff og nútímalegt frá
Baby Phat.

TILBOÐ Á LOPA
Handprjónasamband Íslands
Skólavörðustíg 19
Sími : 552 1890
www.handknit.is
Gyðjulegt frá Oscar de
la Renta.

Aftur til fortíðar frá Marc Jacobs.
Það leynast örugglega margar
svona „hallærislegar“ úlpur í
fataskápum.

u
síðudstagar!

VINNINGAR ERU MIÐAR FYRIR 2 Á FLIGHT OF THE PHONEIX, GLÆSILEGUR VARNINGUR
TENGDUR MYNDINNI, DVD MYNDIR, MARGT FLEIRA!
Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið

50%

afsláttur

SENDU SMS SKEYTIÐ JA FPF
Á NÚMERIÐ 1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

af umgjörðum

Laugavegi 62
sími 511 6699

Glæsibæ
sími 511 6698

Gar›atorgi
sími 511 6696

www.sjon.is
sjon@sjon.is

Narciso Rodriguez
kynnir fallegan ballkjól
úr léttu efni. Svolítið í
anda Dirty Dancing.

FI M MTU DAGU R 10. febrúar 2005

Krummi er flottari
en fyrirsæturnar í París
Hedi Slimane, sem starfar hjá Christian Dior, hefur búið til ímynd „nýja mannsins“. Sá er
grannvaxinn, karlmannlegur og klæddur þröngum buxum.
Það eru kannski ekki margir sem
kannast við nafnið Hedi Slimane
en hann er sá sem hvað mest
hefur ýtt undir hina nýju „karlmannsímynd“ sem sífellt sækir á
í tísku og stjörnuheiminum.
Þessi nýja ímynd snýst um
frekar fínlega menn. Þeir skulu
vera grannvaxnir í fínu formi,
flottir, karlmannlegir og fágaðir í
senn.
Hedi Slimane er franskur fatahönnuður sem síðan árið 2001
hefur verið aðalhönnuður karlmannslínu Christian Dior, Dior
Homme.
Slimane byrjaði ungur að
sauma og lagði mikla áherslu á
óaðfinnanleg snið. Þrátt fyrir að
hönnun væri stóra áhugamálið þá
lagði Slimane ekki stund á fatahönnun í skóla heldur lærði listasögu við Ecole de Louvre. Hann
hafði þó ekki sagt skilið við föt og
tísku. Að loknu listasögunámi hóf

Hollywood tíska }

Glæsilegar gyðjur
leiklistarinnar
TÍSKAN Á SAG GEFUR VÍSBENDINGU
UM TÍSKUNA Á ÓSKARNUM.
Hin árlegu Screen Actors Guild Awards,
SAG, voru afhent í ellefta sinn laugardaginn 5. febrúar með pompi og prakt.
Þar heiðra leikarar aðra leikara fyrir vel
unnin störf og sýna sig og sjá aðra. En
þar eru ekki bara leikhæfileikar í aðalhlutverki heldur líka tískuhæfileikar
leikkvennanna sem eru hver annarri
glæsilegri.
Charlize Theron fær alltaf
tíu í einkunn í fatavali á
rauða dreglinum.

Glenn Close er orðin
gömul í hettunni í leiklistarbransanum en
kann svo sannarlega að
klæða sig eftir tilefni.
Frábær léttur og
skemmtilegur kjóll sem
Mena Suvari kaus að
klæðast.

Sarah Jessica Parker er algjör tískugyðja.

Síðustu dagar Enn meiri verðlækkun

Undirfataverslun.
Síðumúla 3 • Sími: 553 7355
opið virka daga kl: 11-18, Laugard. kl: 11-15

ÚTSALA ÚTSALA
30 – 70% afsláttur
GULLBRÁ, Nóatún 17 s. 562-4217

Krummi í Mínus er „nýi maðurinn“ samkvæmt forskrift franska tískuhönnuðarins
Hedi Slimane. Rokkaður og karlmannlegur.

Fyrirsætan klæðist klassískum sumarfatnaði úr smiðju Christians Dior.
Þröngar buxur, treflar, röndóttir jakkar
eru meðal þess sem karlar eiga að
klæðast í sumar.

ÚTSALA

Slimane að vinna sem aðstoðarmaður hönnuðarins, José Lévy, og
þaðan lá leiðin til Yves Saint
Laurent og loks til Christians
Dior.
Hedi Slimane vakti mikla athygli á nýafstaðinni tískuviku í
París þar sem „nýi maðurinn“ var
í hávegum hafður, klæddur í gullstígvél, röndótta jakka, þröngar
buxur og með stóran trefil.

Við Íslendingar þurfum ekki
að líta langt til að finna hinn „nýja
mann“. Rokkgoðið og tískufyrirmynd unga fólksins, Krummi í
Mínus, fellur fullkomlega undir
þennan hatt. Krummi er flottur,
karlmannlegur, grannur og rokkari og sennilega er hann enn flottari en Dior-gæjarnir í París sem
enginn heldur vatni yfir þessa
dagana. ■

[

Púsluspil
Tilvalin leið til að stytta sér stundir á löngu flugi er að setja saman púsluspil. Hafðu þó í
huga að borðpláss í flugvél er ekki mikið þannig að spilið má ekki vera stórt og alls ekki
það erfitt að þú náir ekki að ljúka því áður en fluginu lýkur. Púslaðu spilinu saman í lokinu af kassanum sem það kemur í til að forðast að lítil púsl falli á gólfið.

]

Heimsreisa
BRYNJA DÖGG FRIÐRIKSDÓTTIR
SENDIR PISTLA ÚR HEIMSREISU SINNI

Vinsældir
Kína aukast
Metár í heimsóknum
erlendra ferðamanna

Kúrekar finnast víðar en í Bandaríkjunum.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS ICE 27004 01/2005

Bandaríkjaferðir á frábæru verði

Netsmellur til USA
Verð frá 36.900 kr.

*

*Innifalið: Flug, flugvallarskattar og eldsneytisgjald

Kúrekar í syngjandi sveiflu
Þegar talað er um kántrítónlist koma
Bandaríkin eflaust fyrst upp í huga
flestra. Kántrítónlist er þó einnig vinsæl í Ástralíu og sérstaklega í 40.000
manna bænum Tamworth sem er í
um sex tíma fjarlægð frá Sydney. Í
janúar ár hvert er haldin tveggja vikna
kántríhátíð í Tamworth og er sú hátíð
landsþekkt í Ástralíu og dregur að sér
tugþúsundir manna ár hvert. Flestir
gestirnir koma vegna kántrítónlistarinnar en þó líklega allir fyrir stemninguna sem er vægast sagt einstök og
á sér enga líka. Dagskrá hátíðarinnar
er þéttskipuð tónlistarmönnum,
þekktir tónlistarmenn í bland við lítt
þekktari, en algengt er að margir
reyni að koma sjálfum sér og tónlist
sinni á framfæri á hátíðinni. Aðalgata
bæjarins er til að mynda þéttskipuð
tónlistargötufólki sem er að spila og
reyna að koma sér á framfæri, allt frá
ungum krökkum upp í trúbadora og
upp í heilu fjölskyldurnar þar sem
hver fjölskyldumeðlimur er með sitt
hljóðfæri.

Á kántríhátíðinni er einnig haldin
lokaúrslitakeppnin í „nautgripareið“
og rodeo en þessar kúrekakeppnisgreinar trekkja að fjölmarga áhorfendur. Nautgripareið er vinsæl keppnisíþrótt í Ástralíu með stóran aðdáendahóp. Þessi óhefðbundna íþróttagrein er að því er virðist stórhættuleg
og það er mikið í húfi fyrir þátttakendur bæði líkamlega og fjárhagslega
en verðlaunaféð er nokkrar milljónir
fyrir hvern sigur. Nautgripareið snýst
um að halda sér á baki bolans í átta
sekúndur eða meira en stig eru einungis gefin nái keppandi að sitja
lengur en tilskilinn tíma og eru stigin
reiknuð í samræmi við tíma. Keppendur eru eingöngu karlmenn þrátt
fyrir að kvenmenn gætu eflaust náð
góðum tökum á greininni ef þeim
væri gefið tækifæri til. Nautgripareið
er því karlaíþrótt og keppendur njóta
mikillar hylli smástráka sem fyrirmyndir en einnig meðal kvenna sem
heillast auðveldlega af kúrekunum í
fullum skrúða, með hatt á höfði.

Síðdegisgöngur, dagsferðir, skíðferðir,
helgarferðir, sumarleyfisferðir, jeppaferðir,
hjólaferðir .......... Kíktu á utivist.is

Bókaðu á www.icelandair.is

JÓNSSON & LE’MACKS •

jl.is • 1611

Laugavegi 178, sími 562 1000
www.utivist.is

Ferðamannastraumur til Kína
jókst til muna á síðasta ári en um
108 milljónir erlendra ferðamanna heimsóttu landið og er
þetta um 18 prósenta aukning frá
árinu áður. Í kjölfarið er Kína
komið í fimmta sætið yfir mest
sóttu ferðamannastaðina og
hefur þar með komist upp fyrir
ríki eins og Þýskaland og Bretland. Líkur eru á að það nái einnig
að hoppa upp fyrir næsta land á
listanum sem er Ítalía. Tekjur
Kína af ferðamönnum á síðasta
ári námu um 15 hundruð milljörðum króna, sem er 47 prósenta
aukning frá árinu 2003. ■

um landið }

Umhverfis
Þingvallavatn í
fimm áföngum
ÁFANGAGÖNGUR HAFA VERIÐ
FASTUR LIÐUR Í STARFSEMI
ÚTIVISTAR SÍÐUSTU ÁRIN.
Fyrsta gangan af fimm er á dagskrá
næsta sunnudag og verður gengið
frá Dráttarhlíð að Hagavík. Farnar eru
fremur stuttar dagleiðir, eða 8 til 10
kílómetrar þannig að flestir ættu að
geta tekið þátt þótt þeir séu ekki í
toppformi. Brottför er frá BSÍ kl.
10.30 alla dagana. Með Þingvallavatni lágu leiðir manna á þingstaðinn úr öllum áttum um aldir þannig
að segja má að saga íslensku þjóðarinnar sé við hvert fótmál.
Áfangagöngur hafa verið fastur liður
í starfsemi Útivistar um nokkurra ára
skeið og jafnan notið vinsælda. Nánari upplýsingar um göngurnar og
aðrar ferðir félagsins má finna í
prentaðri ferðaáætlun Útivistar og á
heimasíðunni utivist.is
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ferðadót
bls. 2

paradís brúðhjóna
bls. 4

gulur leigubíll
bls. 6

barnvænar strendur
bls. 8

gengið í útlöndum
bls. 10

mundu að snúa þér á ströndinni ...
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FERÐADÓT

Kútur úr
Leikfangabúðinni.
Vifta úr
Byggt & búið.

Ingibjörg reynir að komast með fjölskylduna út fyrir landsteinana öðru hvoru.

Taska úr
Byggt & búið.
Sólhattur úr
Accessorize.

Der úr Kúltúr.

Bolur úr Blend.

Klukka úr
Byggt & búið.
Sandalar úr
Accessorize.

Leggur upp úr því að sumarleyfið
mæti þörfum allrar fjölskyldunnar
Fjölskyldan fór í dagsferð frá Króatíu til Feneyja í fyrrasumar og dúfurnar á
Markúsartorginu græddu á því.
Ingibjörg Baldursdóttir hjúkrunarfræðingur reynir að komast til útlanda með fjölskylduna þegar færi gefst.
„Það er ýmislegt sem þarf að hafa í huga við val á
áfangastað fyrir svona stóra fjölskyldu. Við reynum að finna
stað með fallegu landslagi og góðu veðri þar sem aðbúnaður er líka góður. Það er góður kostur að vera á íbúðahóteli þar sem er eldunaraðstaða. Þau eru þó ekki alltaf auðfundin þar sem yfirleitt er gert ráð fyrir að fólk eigi ekki
fleiri en tvö börn. Við eigum hins vegar þrjú svo við erum
fimm í allt og það hefur áhrif á hvert við förum í frí.
Veðrið skiptir líka máli og við höfum reynt að velja staði þar
sem er gola frekar en þar sem er mollulegt og þá gjarna á
eyjum þar sem er vindur. Svo er heilmikið atriði að það
sé afþreying fyrir alla. Börnin mín eru á aldrinum sjö til
fjórtán ára og þarf því helst að vera eitthvað fyrir alla að
gera.Við kynnum okkur vel hvað hægt er að gera á hverjum
stað, t.d köfunarnámskeið eða vatnasport fyrir eldri krakkana. Í fyrra fórum við til Króatíu þar sem var geysilega
fallegt og margt við að vera.“
Ingibjörg hefur ekki fundið neinn einn óskastað heldur
finnst gaman að breyta til og sjá mismunandi staði. „Það er
gaman fyrir krakkana að fræðast um mismunandi staði og
menningu. Í fyrra fórum við til dæmis frá Króatiu til Feneyja
í dagsferð og upplifðum þar ýmislegt sem er ólíkt því sem
gerist í þessum týpísku sólarlandaferðum.“
Ingibjörg og fjölskylda fara ekkert endilega í sólarlandaferðir. „Við höfum ekki bara farið í sól heldur líka til Norður-Evrópu. Við reynum samt að velja lönd þar sem við
getum verið viss um gott veður. Hvert farið er fer líka dálítið eftir aldri barnanna. Þegar þau eru mjög ung er ekki
gott að vera á flakki en með aldrinum verða þau færanlegri
og skemmtilegra að fara með þau í skoðunarferðir.“
Í sumar verður fríið meira á þeim nótum. „Við erum búin
að panta flug til Frankfurt og ætlum svo bara að leigja bíl
og fara út í bláinn. Það er spennandi og öðruvísi en við
höfum gert áður,“ segir Ingibjörg að lokum

ÝMISLEGT SEM GOTT ER AÐ
HAFA MEÐ Í FJÖLSKYLDUFRÍIÐ
FYRIR UNG BÖRN
hitalækkandi/verkjastillandi stíla
salt og sykurlausn sem er duft hrært
út í vatni, ef þau fá upp eða niðurgang
sólarvörn með háum varnarstuðli (30-60)
sólhatt eða derhúfu
kerru með skyggni
FYRIR ELDRI BÖRN
einnig sólarvörn með háum stuðli
verkja/hitastillandi lyf
ofnæmislyf, plástra
sótthreinsivökva og teygjubindi
töflur við magapest (imodium)
acidophilustöflur til að halda maganum
í lagi
aloa vera-gel til að kæla húðina eftir
sólbruna
efni til varnar skordýra-bitum
„penna“ til að slá á einkenni eins og
kláða vegna
skordýrabita
vægan steraáburð (t.d.
mildison) við
sólarexemi og
flugnabitum

Dreifir tonni af sumarhúsabæklingum
Ísfirðingurinn, Fylkir Ágústsson, hjálpar fólki að panta sumarhús á netinu
.
„Ég er búinn að fá eitt tonn af DanCenter
bæklingnum fyrir næsta sumar. Margir
vilja frekar fletta bæklingnum þótt það sé
auðvitað mjög auðvelt að nálgast
upplýsingar og bóka á netinu,“
segir Fylkir Ágústsson sem er umboðsmaður DanCenter hér á landi
en fyrirtækið hefur á sínum
snærum sumarhús af öllum stærðum og gerðum í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og víðar. Fylkir segir vinsældir sumarhúsanna síst fara
minnkandi enda sé þetta þægilegt fyrirkomulag á sumarleyfinu.
„Fólk getur leitað að húsi sem hentar á heimasíðu DanCenter og
gengið frá bókun án mikillar fyrirhafnar. Ég brýni fyrir fólki að
vanda valið því það er allur skalinn í boði, allt frá glæsihöllum
með sundlaug í garðinum og niður í hálfgerða kofa sem sumir eru
því miður ekki bjóðandi Íslendingum,“ segir Fylkir Ágústsson.
Hægt er að lesa sér til um sumarhús Dancenter á heimasíðunni
www.fylkir.is á netinu.
Fylkir Ágústsson þekkir vel til sumarhúsamenningar á Norðurlöndunum.

■■■ { sumarferðir } ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Það er ógleymanlegt að fara í siglingu í kringum Máritíus.

Paradís brúðhjóna
og ensk sveitasæla
Ferðaskrifstofurnar Príma og Embla hafa
sameinast og bjóða úrval vandaðra sérferða í litlum
hópum með íslenskri fararstjórn. Einnig hafa þær
draumahús til leigu á Ítalíu og í Bretlandi.
„Við leggjum áherslu á vandaðar sérferðir í litlum hópum, hágæðaferðir um framandi slóðir með íslenskri fararstjórn. Meðal áfangastaða er Máritíus, paradísareyja í Indlandshafi sem er sérstaklega góður áfangastaður fyrir brúðhjón enda ætlum við að koma sérstaklega
til móts við nýgifta þegar kemur að þessum áfangastað. Þarna skín
sólin á fegurstu strendur heims, vatnasport er vinsælt og við erum að
bjóða þar bestu hótel í heimi. Val er um gististaði þar sem allt vatnasport er innifalið og ýmist hálft fæði eða fullt fæði og allir drykkir.
Máritíus er fjölskylduvænn frístaður, eyjan er mjög lítil, yndislegt fólk
og góður matur,“ segir Ingiveig Gunnarsdóttir sem er markaðsstjóri
og annar aðaleigenda Prima-Embla ferðaskrifstofunnar.
Fleiri óvenjulegir áfangastaðir eru í boði. „Við erum líka með sumarvillur til leigu með prívat sundlaug og görðum á fegurstu stöðum
Ítalíu, til dæmis í hinu rómaða Toscana héraði.“ Svo er líka hægt að
fá sveitasetur, fullbúin öllum þægindum á Bretlandi svo manni líður
eins og í sögu eftir Agötu Christie. Þá má ekki gleyma siglingum með
skemmtiferðaskipum um Miðjarðarhafið og Karabíska hafið og svo er
ferðaskrifstofan í nánu samstarfi við Heimskringlu, ferðaklúbb Ingólfs
Guðbrandssonar með
lista- og menningartengdar ferðir sem
hann sjálfur leiðir.
Það er því margt
spennandi á boðstólum hjá Prima-Embla
í sumar.

Ingiveig Gunnarsdóttir, markaðsstjóri Prima-Embla.

Króatía er heitasti staðurinn
Heimsferðir eru með stærstu ferðaskrifstofum landsins og segir Bjarni Hrafn Ingólfsson, markaðsstjóri Heimsferða, að nú sé Króatía að stimpla sig inn hjá Íslendingum sem
einn vinsælasti áfangastaðurinn í sumar.
„Við bjóðum upp á mikla möguleika í ferðum í sumar og allir
áfangastaðir okkar hafa sína sérstöðu og bjóða Íslendingum aðstæður fyrir skemmtilegt sumarfrí.
Við fórum snemma af stað með
sölu á sumarleyfisferðunum í ár og
viðtökur hafa hreint út sagt verið
rífandi góðar. Það hefur aldrei
verið bókað eins mikið í sumarferðirnar og það sama má segja um
nánast allt sem í boði er, bæði
borgarferðir og ýmsar sérferðir. Svo
kom náttúrulega hressilegur kippur
í sölu á skíðaferðum okkar til Austurríkis þegar skíðafærið hvarf hér
heima um daginn, enda segir fararstjórinn okkar í Zell am See að
skíðafærið þar og allar aðstæður
séu hreint frábærar núna,“ segir
Bjarni.
Króatía er ótvírætt einn heitasti
staðurinn hjá Heimsferðum um
þessar mundir. „Þar er að finna
ótrúlega náttúrufegurð, fallegar
strendur og tæran sjó. Menningin
er heillandi og gististaðirnir glæsilegir. Við bjóðum nú annað árið í
röð vikulegt flug til Króatíu í allt
sumar. Aðaláfangastaður okkar er
Porec á Istria skaganum sem er

Bjarni og félagar hans hjá Heimsferðum
bjóða nú upp á ferðir til Króatíu annað
árið í röð.

nyrsti hluti Króatíu. Þar eru margir
þekktustu
sumardvalarstaðirnir
eins og Porec, Rovinj og Pula. Nú í
ár bjóðum við einnig gistingu í
bænum Rovinj sem margir farþegar
okkar heimsóttu í fyrrasumar. Að-

stæður á gistisvæðunum eru frábærar og hægt að stunda íþróttir af
ýmsu tagi,“ segir Bjarni en veðrið í
Króatíu er afskaplega notalegt.
Heimsferðir bjóða upp á fjölbreyttar skoðanaferðir í Króatíu.
Má þarf nefna dagsferð til Pula og
Brijuni eyjanna, hálfsdagsferð til
Rovinj-Porec, dagsferð til Feneyja
og kvöldferð á dæmigert, króatískt
bóndabýli. Einnig er hægt að iðka
köfun, tennis, strandblak, sjóskíði,
seglbretti og golf svo eitthvað sé
nefnt.
Heimferðir bjóða upp á marga
fleiri kosti í ferðum í sumar þó
Króatía standi óneitanlega upp úr.
„Við bjóðum upp á alla vinsælustu
áfangastaðina hjá landanum til
margra ára, eins og Costa del Sol og
Mallorca, Benidorm, Portúgal,
Rimini auk borga eins og Barcelona
og Prag. Þetta eru allt saman vinsælir og frábærir áfangastaðir sem
Íslendingar hafa heimsótt í hundraða og þúsunda tali undanfarin
ár,“ segir Bjarni og bætir við að
Heimsferðir bjóða upp á beint
leiguflug og gott verð á bílaleigubílum í tengslum við alla sumaráfangastaði sína.

Nonni fer til Grænlands
Nonnaferðir á Akureyri bjóða upp á öðruvísi sólarferðir í sumar, nefnil
ega í
skíðaparadís á Grænlandi.

Afmælistilboð

Í tilefni árs afmælis okkar bjóðum við
einstakt verð til Tælands í sumar
2 vikur í Hua Hin:

2 vikur á 5 stjörnu
lúxushóteli í Hua Hin: 2 vikur á Jomtien/Pattaya:

Verð á mann í tvíbýli frá:

Verð á mann í tvíbýli frá:

Verð á mann í tvíbýli frá:

85.100 kr.

111.150 kr.

87.100 kr.

með öllum sköttum!

með öllum sköttum!

með öllum sköttum!

Takmarkað sætaframboð.

Þetta er fjórtán daga ævintýraferð fyrir skíða- og brettamenn upp á
jökul á austurströnd Grænlands.
Flogið er frá Reykjavík til Constable Point á Grænlandi en þaðan er síðan
15 mínútna þyrluflug, eða þriggja
tíma sleðaferð ef ekki er fært að fljúga í tjaldbúðirnar sem eru á Liverpoo
l Land uppi á jöklinum Grethe
Glacier. Þar bíður heit máltíð og svo koma menn sér fyrir í tjöldunum. Næstu
tíu daga er gengið á hina ýmsu
tinda sem gnæfa yfir svæðið og nýjar brekkur prófaðar. Svo er nauðsynlegt
að taka sér frí einn og einn dag
inn á milli, liggja í sólbaði, dást að útsýninu sem á sér engan sinn líka og
njóta þess einfaldlega að vera til
á þessum fallega og þögla stað. Að tíu dögum liðnum er kominn tími til
að halda til byggða og er farið á
skíðum niður af jökulröndinni til móts við hundasleða sem flytja menn
og búnað á næsta áfangastað.
Farið er með hundasleðunum til Ittoqqortoormiit, lítils veiðimannaþorps
með um 600 íbúum, og þaðan er
farið í annað enn minna þorp sem heitir Kap Tobin (Uunartoq) 7 kílómetr
um sunnar. Þar má skoða umhverfið, klífa borgarísjaka og kynna sér daglegt líf íbúa á austurströnd Grænlan
ds. Tveimur dögum seinna er svo
flogið aftur til
Reykjavíkur.

Margir spennandi ferðamöguleikar á
heimasíðu okkar: www.kuoni.is

Holtasmára 1 • 201 Kópavogi • Sími: 5 100 300 • Símbréf: 5 100 309
Netfang: langferdir@langferdir.is • Heimasiða: www.kuoni.is
Opnunartímar alla virka daga frá 10:00-17:00

Menn fá að spreyta sig í fjallgöngum í Grænlandsferðunum. Kominn á toppinn!

Útsýnið frá Liverpool Land er stórbrotið.

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS OGV 27360 02/2005

Vodafone Eurocall

Heyrir þú í öldunum?
11:16

Dagur GSM

Með því að skrá þig í Vodafone Eurocall talar þú á allt að 47% lægra verði
þegar þú ferðast í Evrópu.

Komdu í Og Vodafone verslun, smelltu þér á www.ogvodafone.is
eða hringdu í 1414 fyrir nánari upplýsingar.

Options

Hold
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Gulla og Brói í góðum fíling á Costa del sol síðasta sumar.

Sólin góð fyrir
skrokkinn og sálina

Plúsferðir bjóða ferðir til strandbæjarins Mestre sem er skammt frá Feneyjum á Ítalíu. Bærinn þykir afar líflegur.

Hornfirðingarnir Guðlaug Hestnes og Örn Arnarson, sem ganga líka undir nöfnunum Gulla og Brói,
fara árlega í sólarlandaferð og alltaf á sama
staðinn. Þau fara á vegum Heimsferða og eru búin
að panta sumarferðina í ár.

Feneyska rivíeran kemur
skemmtilega á óvart

„Við hjónin höfum farið árum saman á Costa del Sol og gist í sömu
stúdíóíbúðinni á hótel Bajondillo,“ segir sóldýrkandinn Gulla Hestnes
þegar haft er samband við hana símleiðis. Hún segir tilgang ferðanna
númer eitt vera þann að fá hita í kroppinn og komast í algera
afslöppun. „Það er gott að vinda ofan af sér eftir annríki vetrarins,“
segir hún en Gulla sinnir tónlistarkennslu við Tónskóla A-Skaftfellinga og undirleik og raddæfingum hjá Karlakórnum Jökli, auk þess
að stjórna Gleðigjöfum, kór eldri borgara sem er að gefa út disk þessa
dagana.
Gulla segir þau Bróa alltaf fara ein saman út en ávallt hitta gott
fólk í ferðinni sem gaman sé að umgangast. „Við hittum sama
fólkið ár eftir ár víðsvegar að úr Evrópu svo það eru greinilega fleiri
vanafastir en við,“ segir hún hlæjandi. Eitt árið segir hún þau hafa
hitt ljósmyndara sem hafi verið á leið til Íslands að mynda jöklana og
að sjálfsögðu hafi hann verið boðinn velkominn til Hornafjarðar.
Hann var mættur í heimsókn hálfum mánuði seinna, dvaldi í þrjá
daga og kvartaði helst yfir hitanum því hann fór í 18 stig. En hvað er
svona gott við Costa del Sol og hvernig skyldu þau hjónin verja tímanum þar? „Við röltum um og höfum farið í ótal skoðunarferðir,
bæði með fararstjóra og á eigin vegum,“ segir Gulla og bætir við.
„Svo sofum við og lesum og flatmögum á ströndinni.“ Hún segir þau
yfirleitt fara í lok júlí og ef hitinn verði óbærilegur skríði þau í
skugga eða fari inn í loftkælda íbúðina. „Annars þolum við hitann vel
og finnst sólin góð fyrir skrokkinn og sálina.“

Feneyska riverían er nýjung hjá Plúsferðum í sumar. Auk þess eru Marokkó og Tyrkland
komin á kortið.
„Feneyjar eru nýjung hjá okkur í
sumar og að mínu viti gríðarlega
spennandi áfangastaður,“ segir
Laufey
Jóhannsdóttir,
framkvæmdastjóri Plúsferða. „Við bjóðum upp á gistingu í strandbæ sem
er eiginlega framhald af Feneyjum,
í um 40 mínútna akstursfjarlægð
frá borginni. Ströndin er sjö kílómetrar og þarna eru um 400 hótel
og gististaðir auk mikils fjölda
veitingahúsa, bara og verslana.
Bílaumferð er bönnuð á aðalgötunni yfir hásumarið sem gefur
góða stemningu,“ segir Laufey.
Plúsferðir hafa um árabil boðið
ferðir til Krítar og verður svo í
sumar. Laufey segir Krít vera flaggskip ferðaskrifstofunnar og vinsældir staðarins alltaf að aukast.
„Fyrst um sinn var Krít vinsæl af
pörum og hafði yfir sér svolítið

Laufey Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri
Plúsferða, er spennt að sjá hvernig rivíeran í Feneyjum leggst í fólk. Hún segir
þetta kjörinn sólarstað fyrir þá sem vilja
breyta til.

rómantískan blæ. Þetta hefur verið
að breytast og nú sjáum við æ fleiri
fjölskyldur skipuleggja fríið sitt á
Krít. Við bjóðum nýja gististaði á
Krít í sumar og eru spennt að sjá
hverjar viðtökurnar verða.“
Af öðrum sólarferðum Plúsferða
má nefna Costa del Sol, Mallorca
og Portúgal. Þessir staðir eru að
sögn Laufeyjar löngu orðnir klassískir og fjöldi ferðamanna sem vill
hvergi annars staðar vera. Þá er
fyrirhuguð vorferð til Marokkó og
haustferð til Marmaris á Tyrklandi.
„Þessar tvær ferðir eru sérlega
spennandi. Við fórum með hóp til
Marokkó síðasta haust og það
virkaði mjög vel. Marokkó kom
fólki skemmtilega á óvart – ekki
ósvipað og ég tel að Feneyjar muni
gera í sumar,“ segir Laufey
Jóhannsdóttir.

Is this a yellow cab?
Ásgrímur Sverrisson kvikmyndagerðarmaður er heillaður af New York en var mjög
varkár þegar hann kom þangað fyrst.

Spennandi ævint‡rafer›ir til allra heimsálfa me› Encounter,
Dragoman, Contiki, Intrepid, Imaginative Traveller, Tucan o.fl.
Allar nánari upplýsingar liggja frammi á skrifstofu okkar eða á www.exit.is.

Færð þú MasterCard
Ferðaávísun?

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

„Í fyrsta sinn sem ég fór einn til útlanda var ég orðinn 23 ára gamall
og þá fór ég til New York í stutt
nám í kvikmyndagerð. Ég hafði
áður ákveðið að spyrja Egil
Eðvarðsson ráða varðandi hegðun
og framkomu í stórborginni og
hann hafði ráðlagt mér ýmislegt úr
viskubrunnum sínum. Meðal annars hafði hann lagt áherslu á að ég
ætti ekkert að vera að taka neðanjarðarlestina heldur taka bara
leigubíla og þá eingöngu „Yellow
Cab“. Þegar ég kom á flugvöllinn
var ég minnugur orða Egils um að
taka bara gulan leigubíl og fylgdi
samviskusamlega skilti sem á stóð
Taxi stórum stöfum. Það leiðir mig
inn í sal þar sem ekkert sést svo
langt sem augað eygir annað en
gulir leigubílar. Ég ákvað samt að
hafa vaðið fyrir neðan mig og
spurði fremsta leigubílstórann
borginmannlega: „Is this a yellow
cab?“ Hann horfði fyrst á bílaflotann og svo á mig og sagði svo
„Yes“. Ég ákvað að trúa honum og
fór inn í bílinn en var samt svolítið
órólegur því ég hafði heyrt um
leigubílstjóra sem færu með fólk

eitthvað út í bláinn, hirtu af þeim
alla peningana og skildi það svo
eftir. Leigubílstjórinn var alltaf að
spyrja mig á leiðinni „Why did you
ask if this was a Yellow cab? „ en
ég gat einhvern veginn aldrei svarað því. Í mínum augum var hann
frekar tortryggilegur og honum
fannst ég örugglega afar grunsamlegur.“
Stórborgarskrekkurinn rjátlaðist
fljótt af Ásgrími, sem kunni mjög

vel við sig í New York. „Lykilatriðið, sem ég fylgdi alls ekki þarna,
er að þú átt ekki að láta sjást að þú
sért túristi og besta leiðin til að
passa það er að vita alltaf hvert þú
ert að fara. Eða láta allavega líta út
fyrir það. Ég hef ekkert komið til
New York síðan þetta var en hef
ákveðið að fara aftur núna, 18
árum síðar. En á eftir London, þar
sem ég bjó í mörg ár, er New York
samt borgin mín.“
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Tómas Þór segir margt nýtt og spennandi á döfinni hjá Langferðum.

Spennandi fjölskylduferðir til Tælands
Langferðir bjóða upp á nýja og framandi áfangastaði í samvinnu við Iceland Express og Apollo .
Ferðaskrifstofan Langferðir fagnar eins árs afmæli um þessar mundir, en Langferðir starfa í samvinnu við ferðaskrifstofuna Kuoni sem er
ein stærsta ferðaskrifstofa í heimi. Kuoni verður 100 ára á næsta ári.
Langferðir hafa boðið upp á pakkaferðir til Tælands og nú er í
gangi afmælistilboð til Hua Hin, sem er strandbær skammt suðvestan við Bangkok.
„Við höfum tekið út tvö fimm stjörnu lúxushótel á þessum elsta
og vinsælasta sólarstað í Tælandi,“ segir Tómas Þór Tómasson, framkvæmdastjóri Langferða. „Sérstaða bæjarins er að þarna ekki tilbúinn
ferðamannastaður heldur er þetta
gamall tælenskur bær og hótelin
hafa byggst upp í kringum ströndina. Þarna er fólk í tengslum við
hið sanna Tæland.“
Langferðir bjóða upp á tveggja
vikna ferðir til Hua Hin á um það
bil 120 þúsund krónur á mann og
veglegan barnaafslátt.
„Þarna er frábær strönd og
alltaf mikið um að vera. Við erum
með íslenska fararstjóra og að
sjálfsögðu fjölbreyttar kynnisferðir á staðnum“ segir Tómas.
Ýmislegt nýtt er í burðarliðnum hjá Langferðum, meðal annars
samstarf við Iceland Express og dótturfyrirtæki Kuoni, ferðaskrifstofuna Apollo. „Við munum bjóða upp á dæmigerðar sólarlandaferðir
með Apollo og í vor gefum við fólki forsmekkinn að því sem koma
skal þegar við bjóðum upp á ferðir til grísku eyjarinnar Poros á verði
sem er fyllilega sambærlegt við beint leiguflug frá Íslandi. Okkar ferðir eru í gegnum Kaupmannahöfn, sem er einmitt rúsínan í pylsuendanum. Það er alltaf eftirspurn eftir tíu daga ferðum og þetta hentar
mörgum vel, vika í sólinni og nokkrir dagar í stórborginni.
Aðaláherslusvæði Apollo er austanvert Miðjarðarhaf, Grikkland,
Tyrkland, Túnis, Ítalía, Búlgaría, Rúmenía, Króatía og Malta, þannig
að við erum að koma með alveg nýja vídd inn í þetta.“

Velkominn til Danmerkur
• Bjóðum fjölbreytt úrval sumarhúsa af öllum stærðum.
í Danmörku. 2ja manna og uppí 25 manna hallir.
• Bjóðum fjölbreytt úrval orlofshverfa í Danmörku.
• Bjóðum ótrúlega ódýra bílaleigubíla fyrir Íslendinga.
• Reynið frábæra þjónustu okkar við val á sumarhúsi og
staðsetningu þess í Danmörku.
• Val á sumarhúsi er mjög einföld beint af heimasíðu
okkar www.fylkir.is eða fáið sendan verðlista.

sími 456-3745
www.fylkir.is

Barnvænir og sólríkir áfangastaðir
Á Alcúdia á Mallorca er afskaplega sólríkt. Sumarferðir bjóða upp á ferðir til Lanzarote
sem hafa verið afskaplega vinsælar.
Sumarferðir er tiltölulega ný ferðaskrifstofa sem eins og nafnið gefur
til kynna býður upp á sumarferðir
fyrir alla fjölskylduna. Samkvæmt
Þorsteini Guðjónssyni hjá Sumarferðum spáir fólk miklu fyrr í sumarfríið en áður.
„Ferðasumarið fór fyrr af stað í
ár heldur en það hefur gert og það
fyrsta sem við kynntum voru ferðir
til Lanzarote á Kanaríeyjum. Það
fór alveg brillíant af stað og eru
sjötíu prósent af sætum fyrir sumarið seld. Samt erum við með vikulegt flug alveg fram í september.
Þetta er eiginlega umtalaðasti staðurinn af nýju áfangastöðunum hjá
okkur enda mjög spennandi staður
og gististaðirnir eru áhugaverðir,“
segir Þorsteinn.
„Annað sem er nýtt er Mallorca.
Fólk þekkir vissulega Mallorca en
við sýnum fólki nýjan vinkil. Nú
bjóðum við upp á gistingu á Viva
hótelunum sem er keðja út um alla
Mallorca-eyjuna. Hingað til hefur

Sumarferðir bjóða upp á spennandi
áfangastaði fyrir sumarið og er Þorsteinn
mjög ánægður með móttökurnar.

það verið of dýrt að gista þar en nú
í fyrsta skipti bjóðum við Íslendingum upp á þessa gistingu. Hótelkeðjan er þekkt fyrir flotta garða og
leggur mikið upp úr því að hafa
gott fjölskylduprógramm og svæði
fyrir íþróttaiðkun. Þess vegna hefur
mikið af barnafólki tekið vel í þetta.
Alcúdia á Mallorca er líka nýjung
hjá okkur en þar er sólríkara en á
hefðbundnu ferðamannastöðunum
á Mallorca,“ segir Þorsteinn og

getur fólk nú upplifað Mallorca á
annan hátt.
Sumarferðir halda líka í það
klassíska í sumar. „Við erum með
bæinn Calpe sem við kynntum í
fyrra og það er fjöldi fólks sem vill
fara þangað aftur núna. Það er afskaplega barnvænn og skemmtilegur staður. Síðan bjóðum við
auðvitað upp á ferðir til Alicante
svæðisins,“ segir Þorsteinn og bætir við að ferðapantanir fari fyrr af
stað nú en áður. „Yfirleitt er fólk að
panta fríin upp úr mánaðarmótunum janúar febrúar en núna byrjaði
það skömmu eftir áramótin. Við
höfum tvöfaldað framboð okkar
milli ára og það sést á flettingum á
heimasíðunni okkar. Í fyrra settum
við met í flettingum á viku en þá
fengum við sautján þúsund heimsóknir. Nú fyrir stuttu fengum við
43 þúsund flettingar á dag. Fólk
sýnir okkur mikinn áhuga og fólk
veit hvað það vill. Við erum mjög
glöð og sæl hér.“

Klæðskerasaumaðar ferðir til útlanda
Ferðaskrifstofan Ísafold skipuleggur öðruvísi ferðir fyrir smærri hópa.
Ferðaskipuleggjandinn Ísafold fékk
nýverið ferðaskrifstofuleyfi frá samgönguráðuneytinu sem þýðir að
fyrirtækið getur nú selt og útfært
ferðir til útlanda. „Það hefur lengi
verið draumurinn að útfæra sérsniðnar ferðir að þörfum minni
hópa,“ segir Jón Baldur Þorbjörnsson, stofnandi Ísafoldar sem hefur
starfað við ferðaþjónustu síðan árið
1983. Þá byrjaði hann sem leiðsögumaður hjá Úlfari Jacobsen, en
stofnaði svo Ísafold árið 1997 og
sérhæfði sig í ferðum innanlands.
„Nú getum við boðið upp á
klæðskerasaumaðar ferðir fyrir hópa
hvert í heiminum sem er,“ segir Jón
Baldur. „Fólk getur komið til okkar
með sínar hugmyndir og við útfærum ferðina í samvinnu við ferðalangana. Ég legg áherslu á að hópurinn sé virkur og taki þátt í skipulagningu ferðarinnar og skemmtilegast er ef fólk kemst vel inn í
mannlífið á viðkomandi stað. Við
höfum stundum talað um að komast „under the skin“, og þó að matur, menning og mannlíf í London til
dæmis geti hljómað klisjukennt þarf
það alls ekki að vera það. Við erum
að tala um að fólk sjái og upplifi
aðra staði en hinn dæmigerði ferðamaður. Í London til dæmis erum við
með Sigrúnu Davíðsdóttur sem
fararstjóra.“
Ferðir Ísafoldar eru ekki fast dagsettar heldur koma einstaklingar
með sínar óskir og Ísafold býr ferð-

Erla Guðmundsdóttir, eiginkona og meðeigandi Jóns, Jón Baldur og Auðbjörg Sveinsdóttir.

ina til. Þó eru tvær skipulagðar ferðir fyrirhugaðar, annars vegar á formúluna í Nürnburgring og hins
vegar átta daga ferð til Þýskalands
þar sem farþegurm gefst kostur á
átta dekurdögum í Svartaskógi.
Ísafold hefur opnað heimasíðu,
www.isfoldtravel.is, en þar er að
finna allar upplysingar um þjónustuna og hugmyndir að ferðum að
hætti Jóns Baldurs. Þar má nefna
viskísmökkunarferð til Skotlands, í
fótspor Ingólfs í Noregi, kóngalíf í
Coburg og ævintýri í Ungverjalandi,
svo bara fátt eitt sé nefnt.
Fyrir skömmu fékk ferðaskipuleggjandinn Ísafold ferðaskrifstofuleyfi frá samgönguráðuneytinu sem

þýðir að fyrirtækið má selja og útfæra ferðir utanlands ásamt áætlunarflugi. Það hefur lengi verið hugmynd stofnanda Ísafoldar ehf., Jóns
Baldurs, að útfæra sérsniðnar ferðir
að þörfum smærri hópa og nota
hópsmæðina til að komast þangað
sem aðrir komast ekki, undir yfirborðið og kynnast þjóðlífinu á viðkomandi stöðum. Þetta á bæði við
um ferðir sem þegar hafa verið settar fram sem hugmynd og eru á dagskrá ferðaskrifstofunnar utanferðir,
og aðrar sérhannaðar ferðir. Þessar
ferðir eru útfærðar í anda Ísafoldar,
sem er að veita góða og persónulega
þjónustu undir kjörorðinu: Lítill
hópur – lifandi ferð.

Bókaðu strax!

Betri ferðir – betra frí
Bestu

utanlandsferðirnar

Samkvæmt skoðanakönnun Gallups hefur
Úrval-Útsýn yfirburði í utanlandsferðum.
Hvaða ferðaskrifstofa býður
upp á bestu utanlandsferðirnar?
44%

Úrval-Úts‡n

Sumarfríið
er dýrmætt:

Helstu samkeppnisa›ilar

Berðu saman gæði
gististaða og þjónustu
– verðið kemur á óvart.

ﬁúsundir Ís
hafa ﬂegar lendinga
b ka› best
u
utanlandsfó
er›irnar

Skráðu þig í netklúbbinn
og þú getur unnið
sólarlandaferð fyrir tvo

Bóka›u strax

til Costa del Sol, Krítar, Portúgal eða Mallorca.
Farðu á www.urvalutsyn.is og skráðu þig í netklúbbinn.
3 nöfn verða dregin út og birt á vefnum þann 1. mars.

– vinsælir gistista›ir a› seljast upp
Mallorca, Iris: Örfáar íbú›ir eftir

SÓLARHAPPDRÆTTI – www.urvalutsyn.is
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CLUB ALBUFEIRA

Mallorca, Royal Christina og
Royal Playa de Palma: Vinsælar brottfarir uppseldar

CALA MILLOR P.

AGUAMARINA

Costa del Sol, Camino Real: Slær í gegn
(bætum vi› fleiri íbú›um)

Portúgal

Costa del Sol

Mallorca/Sa Coma

Krít, Helios: Frábærar vi›tökur, vinsælar brottfarir uppseldar

27. júní í viku

23. júní í viku

22. júní í viku

Portúgal, Brisa Sol: Sívinsælt – fyrstir koma fyrstir fá

39.900 49.900 39.900
*

*

á mann, m.v. 2 fullorðna og 3 börn,
2–11 ára, í íbúð með 2 svefnherbergjum

á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn,
2–11 ára, í íbúð með 1 svefnherbergi

á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn,
2–11 ára, í íbúð með 1 svefnherbergi

Fleiri eða færri? Finndu verð
á þinni ferð á www.urvalutsyn.is

Fleiri eða færri? Finndu verð
á þinni ferð á www.urvalutsyn.is

Fleiri eða færri? Finndu verð
á þinni ferð á www.urvalutsyn.is

* Flug, flugvallarskattar, gisting í 7 nætur og íslensk fararstjórn.

Nánari upplýsingar um verð, gististaði
og ferðatilhögun á www.urvalutsyn.is
Lágmúla 4: 585 4000 • Akureyri: 460 0600 • Vestmannaeyjum: 481 1450

Albir, La Colina: Örfáar íbú›ir eftir á vinsælum brottförum
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Baðstrandarbærinn
Portoroz aftur
kominn á kortið

Sól er best
í hófi

Terra Nova býður í sumar uppá sólarferðir til Salou á
Norður-Spáni, Albufeira í Portúgal, Lignano á Ítalíu og
nýjasti staðurinn er Portoroz í Slóveníu að sögn Hildar
Gylfadóttur sölustjóra. Hún bendir fólki á heimasíðuna
www.terranova.is þar sem farþegar geta bókað sig sjálfir
og komist hjá bókunargjaldi.

Sólarlandafarar þurfa
að gefa sólarvörn sérstakan gaum og gæta
að því að ekki hlífir öll
sólarvörn húðinni
gegn krabbameinsvaldandi geislum þótt
hún komi í veg fyrir
bruna.

Vaktaskipti hjá lífvörðum hennar hátignar, Margrétar Danadrottningar, á Kóngsins nýja torgi.

Sólin er yfirleitt það sem
verið er að sækjast eftir í sólarlandaferðum og enn þykir
það til prýði að koma heim
frá útlöndum heldur húðdekkri en þegar maður fór. Þó
ber að fara varlega í sólinni
því sjaldan verður vísan um
skaðsemi sólargeislanna of
oft kveðin. Hér koma nokkur
heillaráð til að vara sig á sólinni og þá helst með því að
nota sólarvörnina þannig að
hún geri sem mest gagn.
Athugið að ekki hlífir öll
sólarvörn húðinni gegn
krabbameinsvaldandi geislum
þó hún komi í veg fyrir
bruna. Kynnið ykkur það sérstaklega áður en sólarvörnin
er keypt.
Verið aldrei lengur í sólbaði fyrstu dagana en 15-20
mínútur.
Sólargeislarnir eru sterkastir um hádegisbil og því
borgar sig að fá sér blund
inni á hótelinu á meðan sólin
bakar stéttir og torg.
Notið rétta sólarvörn svo
æskilegum húðlit verði náð
án þess að leggja lífið við:
Þeir sem hafa mjög ljósa
húð og vita að þeir brenna
auðveldlega í sól ættu reyndar aldrei að láta sólina skína á
sig og alltaf að bera á sig
sólarvörn með stuðulinn 30
eða hærra. Það er vel hægt að
njóta þess að vera á sólarströnd undir stórri sólhlíf með
góða bók og mun fallegra að
vera fölur og intressant en
humarrauður og kveinkandi
sér.
Þeir sem vita að þeir verða
brúnir á endanum ættu að
fara einstaklega varlega og
nota sólarvörn með hátt
varnargildi (15-20) til að
byrja með. Aldrei skyldi fara
undir varnargildið 8. Athugið
að ólíkir staðlar eru í Evrópu
og Ameríku svo að á amerísku kremunum ætti að deila í
varnarstuðulinn með tveimur.
Athugið að hætta er á sólbruna þó skýjað sé, í vatni og
þegar hvasst er og þú finnur
ekki eins fyrir hitanum.
Sólarvörn á alltaf að bera
á sig áður en farið er út og
svo á eins til tveggja tíma
fresti.
Komum heil heim – ekki
brennd.

Plataði mömmu og
pabba í fataleiðangur
Guðmundur Jóhannsson, bloggari og fjórði kynþokkafyllsti maður landsins að mati hlustenda Rásar 2, fór í
skemmtilega ferð til Kaupmannahafnar og hitti fólkið
sem stendur honum næst í lífinu í leiðinni.
„Ég skellti mér til Kaupmannahafnar
í fyrra á tónleika með Magnetic
Field. Svo skemmtilega vildi til að
sömu helgi voru foreldrar mínír líka
staddir í Kaupmannahöfn á árshátíð.
Það var rosalega skemmtileg tilviljun
og fallegar stundir sem við áttum
saman. Foreldrar mínir eru líka svo
hressir. Við skipulögðum ferðir okkar
ekki saman og komumst bara að því
í vikunni fyrir ferðina að við myndum vera stödd saman í höfuðborg
Danaveldis,“ segir Guðmundur en
hann og foreldrar hans náðu að eyða
góðum tíma saman í ferðinni.
„Við fórum út að borða og ég
plataði þau til að kaupa á mig föt því
ég er svo yndislegur einkasonur,“ segir Guðmundur og hlær er hann rifjar
upp þessa frábæru ferð. Guðmundur
ætlar að halda sínu striki og fara aftur til Kaupmannahafnar nú í ár.
„Ég ætla aftur til Kaupmannahafnar í lok mars á tónleika með
Keane og Rufus Wainwright. Ég þarf
að fara til útlanda til að losna við
áreitið sem fylgir því að lenda á lista

„Portoroz er nýjasti áfangastaðurinn hjá okkur,“ segir Hildur og bendir á
að margir Íslendingar hafi gist þann stað fyrir stríðið á Balkanskaga.
„Þetta var einn þekktasti baðstrandarbæinn við norðanvert Adríahaf,“ segir hún og lýsir honum nánar. „Þarna er fjöldi veitingastaða, smáverslana
og skemmtistaða og ströndin er mjög falleg, vogskorin og klettótt, sambland af steinvölu- og sandströnd.“ Hildur segir mikla uppbyggingu eiga
sér stað í Portoroz enda hafi Slovenía uppá mikið að bjóða, fallega smábæi, hina heimsfrægu Postojna hella, höfuðborgina Ljubljana og margt
fleira. „Við erum með gistingu í herbergjum á nýupperðum og huggulegum hótelum,“ segir hún.
„Við bjóðum upp á ferðir til Salou á Norður-Spáni eins og undanfarin
ár,“ segir Hildur og tekur fram að þar sé sólríkt og hlýtt allt sumarið en
hafgola flesta daga sem geri dvölina þægilega. Ferðirnar hefjast í lok maí
og það er flogið til Barcelona. Hildur segir Salou tilvalinn fjölskyldustað
með breiðri og aðgrunnri strönd og og stutt sé í stærsta og glæsilegasta
skemmtigarð Spánar, Port Aventura.
„Til Portúgal verður vikulegt flug á okkar vegum í allt sumar,“ heldur
Hildur áfram. „Albufeira er frábær fjölskyldustaður, með vatnsrennibrautagarða í nágrenninu og Zoo Marine-sædýrasafnið með tívolígarðinum. Svo er hægt að leigja snekkjur, stunda alls lags sjósport og næturlífið svíkur engan!“
Lignano á Ítalaíu er meðal áfangastaða Terra Nova, annað árið í röð en
það var einn vinsælasti sumarleyfisstaður Íslendinga fyrir um 20 árum.
„Síðan þá hefur mikil endurnýjun átt sér stað,“ segir Hildur og tekur fram
að auk sólarstrandanna sé bærinn mjög lifandi, með leiksýningar og
skemmtanir af ýmsum toga.
Hildur lýsir Kýpur sem algerri draumaeyju en þangað er Terra Nova
með ferðir allan ársins hring. „Það er sama hvenær árs þú kemur til Kýpur, það er alltaf milt og þægilegt veður og fyrir utan náttúrufegurðina sem
gaman er að skoða eru þar miklar minjar frá gamalli tíð auk þess sem boðið er uppá ferðir til Egyptalands.“
Hópferðir í rútum með fróðum fararstjórum um Þýskaland, Frakkland
og Suður-Evrópu eru á dagskrá Terra Nova. Nýjung í þeim geira er ferð um
Norður-Spán þar sem flogið er til Barcelóna og pílagríma bærinn Santiago
de Compostela er heimsóttur.
Flogið verður til Parísar tvisvar í viku í sumar svo og til tveggja borga
í Þýskalandi, Düsseldorf og München sem Hildur segir þægilega upphafspunkta fyrir ferðir um Evrópu.

Guðmundur er hrifinn af Kaupmannahöfn
og reynir að fara þangað sem oftast á
tónleika.

yfir kynþokkafyllstu menn landsins.
Ég er meira að segja búinn að skipta
um síma og allt,“ segir Guðmundur
og slær á létta strengi.
„Ég ætla líka að fara á heimaslóðir í Mývatnssveitinni. Ég ætla
bara einn þangað til að finna ræturnar og komast í snertingu við
sjálfan mig.“

Mikil uppbygging á sér stað í hinum vinsæla strandbæ í Slóveníu, Portoroz.

Dekurferðir til Slóveníu og spennandi strandlíf
Ferðaskrifstofan Úrval Útsýn boðar ýmsar nýjungar í sumar. Meðal þess er vikulegt leiguflug til Feneyja á Ítalíu. Auk
þess býður ferðaskrifstofan upp á nýja gististaði á Costa del Sol.

Feneyjar er nýr áfangastaður íslenskra
ferðalanga. Auk þess er boðið upp á ferðir
til riveríunnar sem er í 20 mínútna fjarlægð frá borginni. Þar er allt til alls fyrir
sóldýrkendur. Flogið er vikulega til
Feneyja.

„Það er ýmislegt nýtt og spennandi í
boði hjá okkur í sumar. Þar má fyrst
nefna vikulegt leiguflug til Feneyja á
Ítalíu sem hefur í för með sér margvíslega möguleika fyrir fólk. Við
bjóðum annars vegar gistingu í
borginni og hins vegar í mjög
skemmtilegum strandbæ sem er í 20
mínútna fjarlægð,“ segir Helgi Eysteinsson, framkvæmdastjóri ferðaskrifstofunnar
Úrvals
Útsýnar.
„Feneyska riverían er fyrsta flokks og
hefur um árabil verið mikið sótt af
Ítölum sjálfum. Það er ótvírætt kostur að vera á strönd þar sem allt er til
alls, svo sem fjöldi veitingahúsa,
verslana og afþreyingar, og um leið
er mjög stutt í alvöru borgarlíf,“ segir Helgi.
Þá er stutt frá Feneyjum í sveitirnar, að Gardavatningu og til

Veróna svo dæmi séu tekin. Fólk
getur skipulagt fjölbreytt sumarfrí á
þessum slóðum. Leiguflugið til Feneyjar felur líka í sér annan kost en
það eru ferðir til Portoroz í Slóveníu
– ferðamannastaðar sem naut mikilla vinsælda meðal Íslendinga fyrir
hartnær tuttugu árum. „Við erum að
draga þennan áfangastað fram á ný.
Þarna hefur átt sér stað gríðarlega
mikil uppbygging og heimamenn eru
búnir að byggja upp háklassa ferðamannastað. Slóvenía er þekkt fyrir
heilsulindir og við leggjum þessar
ferðir upp sem kost fyrir þá sem vilja
dekra svolítið fyrir sig. Þetta er kjörinn staður fyrir hjónafólk og pör sem
vilja gera vel við sig,“ segir Helgi.
Ferðin frá flugvellinum í Feneyjum
til Portoroz tekur ekki nema um tvær
stundir.

Af öðrum nýjungum hjá Úrval Útsýn segir Helgi ýmislegt á döfinni á
Costa del Sol á Spáni. Flogið verður
vikulega til Costa del Sol í sumar í
stað hálfsmánaðarlega áður. „Við
trúum því að þetta sé framtíðaráfangastaður fyrir okkar viðskiptavini.
Við höfum fjölgað gististöðum og
bjóðum fjölbreytta og góða gistingu
á Torremolinossem er náttúrlega
hjarta Costa del Sol.“
Af öðrum áfangastöðum ferðaskrifstofunnar má nefna Portúgal,
Mallorca, Benidorm og Krít. Svo
verður boðið upp á haustferðir til
Tyrklands fimmta árið í röð. Þessar
ferðir hafa að sögn Helga tekist
mjög vel. Á heimasíðunni uu.is er
hægt að lesa greinargóðar lýsingar á
öllum áfangastöðum ferðaskrifstofunnar.

Aldrei fleiri
áfangastaðir!

Netverðdæmi

Costa del Sol
Verð frá

47.066 kr.*

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

Krít
Verð frá

49.400 kr.*

á Skala í 7 nætur.
60.100 kr. ef 2 ferðast saman.

Portúgal
Verð frá

39.500 kr.*

á Elimar í 7 nætur.
54.200 kr. ef 2 ferðast saman.

Mallorca
Verð frá

38.730 kr.*
47.730 kr. ef 2 ferðast saman.

Benidorm
Verð frá

34.230 kr.*

á Halley í 7 nætur.
46.300 kr. ef 2 ferðast saman.

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

www.icelandair.is/florida
Heit og hagstæð

ÆVINTÝRI, LYSTISEMDIR
OG UNAÐUR
Sólskinsríkið Florida er sérsniðin paradís fyrir þá sem
vilja njóta lífsins, láta sólina verma sig á á frábærum

Orlando – Flug og gisting í viku
Verð frá 48.365 kr. á mann
Gisting á Best Western Plaza á mann í herbergi m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Ferðir 3.–10. maí og 6.–13. september.
Innifalið: Flug, gisting í 7 nætur, flugvallarskattur og þjónustugjald.

baðströndum og iða af fjöri með allri fjölskyldunni í
æðislegustu skemmtigörðum heims. Í boði eru að auki
söfn, listir, menning og ekta amerísk afþreying.

Orlando – Flug og bíll í viku
Verð frá 46.303 kr. á mann

Við bjóðum úrvalsgististaði í Orlando, Ft. Lauderdale,

Flug og bíll á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn.
Ferðir 3.–10. maí og 6.–13. september
Innifalið: Flug og bíll í 7 daga í A-flokki, flugvallarskattur og þjónustugjald.

stór vöruhús og verslanamiðstöðvar, náttúruperlur,

St. Peterburg Beach, South Beach, Daytona Beach,
Bradenton, Sarasota, Miami Beach og víðar.
ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS ICE 27354 02/2005

Þeim sem vilja ferðast um Florida á eigin vegum bjóðum
við svo flug og bílaleigubíl á afar hagstæðum kjörum.

Hafið samband við söluskrifstofur Icelandair eða við Fjarsölu Icelandair
í síma 50 50 100 (svarað mánud. - föstud. kl. 9-17, laugard. kl. 9-17
og á sunnudögum kl. 10-16).
Icelandair tekur við ferðaávísun MasterCard
og orlofsávísunum VR í pakkaferðir.
VR orlofsávísun
Munið ferðaávísunina

út í heim

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

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

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 15

MMC Space Star, skrd. 03/’00, e.
113.000 km, 1300cc, beinskiptur. Ásett
verð 750.000 kr. Tilboð 490.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

550 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER

Hyundai Elantra skrd. 12/’99 e.
101.000 km, 1600 cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 760.000 kr. Tilboð 550.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

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

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

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

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

Subaru Legacy GL, skrd. 09/’99, e.
118.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.140.000 kr. Tilboð 990.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.
Sími: 515 7000
www.brimborg.is

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

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

Renault Megane skr. 8/’99 e. 106.000
km, 1600 cc, beinskiptur. Ásett verð
790.000 kr. Tilboð 690.000 kr. 100 %
lán. S. 515 7000.

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

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

Toyota Rav 4,. Skrd. 10/’99, e. 79.000
km. 2000cc, bensín, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.180.000 kr. Tilboð 1.080.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

MMC Pajero GLS, skrd. 08/’00, e.
73.000 km, 3500cc, bensín, sjálfskiptur.
Ásett verð 3.090.000 kr. Tilboð
2.690.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

MMC Pajero GLS, skrd. 05/’00, e.
72.000 km, 3500cc, bensín, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.950.000 kr. Tilboð
2.690.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Mazda Demio, skrd. 06/’99, e. 131.000
km, 1300cc, beinskiptur. Ásett verð
550.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

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

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

Saab 95, skrd. 09/’99, e. 87.000 km,
2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.890.000 kr. Tilboð 1.550.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

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

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

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

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

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

Opel Astra station, skrd. 01/’02, e.
71.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.390.000 kr. Tilboð 990.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

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

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

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

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

Renault Megane, skrd. 09/’00, e.
72.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 940.000 kr. Tilboð 790.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

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

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

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

Daihatsu Gran Move skrd. 02/’00 e.
63.000 km, 1600 cc , Beinskiptur. Ásett
verð 770.000 kr. Tilboð 660.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

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

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

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

Toyota Avensis Terra 1800 6/1999 ssk.,
ek. 95 þús. ABS álf, cd. vindskeið ofl.
Verð 990 þús.

Toyota Yaris Luna VVTI 1300 10/2002,
5 gíra ek. 49 þús. ABS, cd. fjarst. samlæs. Verð 1.030 þús.

Kia Grand Sportage 4x4 5/2002, 5 gíra,
ek. aðeins 47 þús. ABS álf. samlæs. ofl.
Verð 1450 þús. Tilboð 1.250 þús.

Nissan Patrol Elegance Turbo Diesel
6/2001 ssk. ek. 119 þús. ABS, leður,
topplúga ofl. Verð 2.990 þús. Bílalán
2.040 þús. 46 þ. á mán.

Suzuki Ignis 4x4 6/2003, 5 gíra, ek. 30
þús. ABS álf., cd., ofl. Verð 1.250 þús.
Bílalán 830 þ. /16 þ. á mán. Tilvalinn í
vetrarfærðina!
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BÍLAR TIL LEIGU

Ford Escort stw 1997, 5 g., ek. 145 þ.
km, 2 eigendur. Verð 390 þús.

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik
Sími: 567 2357
www.vikurverk.is

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

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is
Mazda 6 Sport Wagon 4WD 8/2003
ssk., ek. 20 þús. ABS/Spólvörn, 16”álf.,
hraðast., cd., vindskeið, þjón.bók ofl.
Svo gott sem nýr!! Verð 2.750 þús.

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

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

NIssan Terrano II 3.0 Luxury 2003, ssk.
grár, ek 53 þ km,. Verð 3.200. Tilboðsverð 2.750 þús.

Litla bílasalan
Funahöfða 1, 112 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

Útsala á bílum, þjófavörnum, filmum,
græjum ofl ofl.
VW Transporter 2.0 sendibíll, bensín,
ek. 123 þús. km. Nýskoðaður, ný
tímareim, bíll sem sér ekki á. Ásett verð
er 730 þús. Verð nú 550 þús. S. 562
1717, Bílasala Matthíasar.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

Bílar til sölu
Nýr Smart Roadster sportbíll með rafknúinni blæju, ABS, Spólvörn, rafm.
Rúður samlæsingar CD ofl.of. Til sýnis á
staðnum.Verð aðeins: 1890 þús

Mazda 323F GT 1800 8/1999 ssk., ek.
79 þús. ABS, cd., vindskeið, fjarst.samlæs. ofl. Verð 850 þús.

Tilboð ! Daewoo Lanos 1500, 3ja dyra,
5 gíra, ek. 56 þús. km. Árg. 2001. Ásett
verð er 650 þús. En fæst á 390 þús.
stgr. S. 562 1717, Bílasala Matthíasar.

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

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is
Tilboð-Tilboð-Tilboð! Opel Vectra ‘00.
Hlaðinn aukahlutum. Uppl. í s. 895
0885.

Bílasala Matthíasar - Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
www.bilalif.is

Lmc - hjólhýsin. Væntanleg til landsins
og til sýnis um helgina hjá Víkurverk
Tangarhöfða 1, sími 567 2357.

M. Benz A-160 Elegance 1/2001, 5 gíra
ek. 46 þús. ABS/Spólvörnm cd.m álf.m
þjón.bók ofl. Verð 1.450 þús. Tilboð
1.250 þús.

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

VESPUR TIL SÖLU
Pottþéttur sjálfskiptur miðbæjar snattari!!!Suzuki Jimny JLX 4x4. Árg. 2001.
ek. 8 þ. km. V. kr. 1290.000. Tilboð
1.150 þús. Lán 800 þús. 15 þús. á mán.
Uppl. í síma 896 0315.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.
Sími: 587 8888
www.bilasalarvk.is

BÍLAR TIL SÖLU

MMC SpaceWagon 4WD 8/1997, 5 gíra,
ek. 103 þús. Þjón.bók. Einn eigandi!
Gott eintak! Verð 750 þús.

Subaru Legacy 2.0 GLI, 02/2000, ek.
385 þ. km. Ssk., 4X4 ofl. Verð 690.000.
Uppl. í símum 866 5354 og 820 3373.

Bílasalan.is
Símar: 866 5354 og 820 3373
www.bilasalan.is
Opel Vectra GL 1600 6/1997, 5 gíra, ek.
89 þús. ABS, fjarst.samlæs., dr. kúla,
þjón.bók ofl. Verð 690 þús. Tilboð 530
þús.

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

Vw Bora 1.6 Comfortline ssk. 7/2002,
ek 20 þ km, grár, verð 1690 þús lán
1250 þús

M. Benz C 320 Elegance ek. 57 þ. km.
Nýsk. 4/02. Verð kr. 4200.000. Til sýnis
og sölu á Bílasölu Reykjavíkur.
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Athugið get útvegað

Bílar óskast

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

Sendibílar

Óska eftir ódýrum og heilegun bíl, ekki
eldri en árg. ‘90, verður að vera sjálfsskiptur. Á verðbilinu 10-100 þús. Uppl. í
s. 866 7347.

Til sölu Opel Corsa ‘94 sjálfsk. með
slitna tímareim í vél. Annars góður bíll.
Tilb. Upplýsingar í síma 699 5071.
Til sölu 2 Daewoo Leganca, árg. ‘98.
Skipti á dýrari jeppa, milligjöf staðgreidd. Uppl. í síma 897 8779.

BÍLAR

BMW 318 I, árg. ‘91.Tilboð óskast. ssk.,
sk. ‘05. þarfnast lagf. á vél. Uppl. í s. 864
8338.

Til sölu Chevrolet Astro ‘96, 4x4, sjálfsk.,
ek. 80 þ. mílur. VW Golf ‘98, sport típa
með topplúgu, samlitur, ek. 80 þ.
Grand Cherokee ‘00, quadro track með
öllu, ek. 45 þ. mílur. Uppl. í síma 533
3331 & 894 3335.

Óska eftir ódýrum bíl á allt að 80 þús.
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. í s. 487
8805 & 896 7707.
Óska eftir bíl á verðbilinu 20 til 50 þús.,
má þarfnast lagfæringar. Sími 865
7323.
Sætisbekkir (3+2+2) með skiptifestingum í Sprinter/VW LT35. S. 897 5488.

Jeppar
Vélsleðar

0-250 þús.

Til sölu VW Vento 1400 ek. 156 þús.,
góður bíll, sumar/vetrardekk, verð 260
þús. Uppl. í s. 896 0677 & 551 3824.
Hyundai Atos ‘00 ek. 81 þús. Beinsk.
Verð 400 þús. Uppl. í síma 868 3046.

Tveir ‘99 á 299.

Til sölu Mitsubishi Lancer ‘91. Sk. ‘05,
ssk. Verð aðeins 125 þús. Uppl. í s. 899
9066.

Kila Clarus ssk. ‘99, ek 100 þús. og
Corsa ‘99, ek 89 þús., sk. ‘06, CD. Ford
F 250 ‘99. Verð 1690. BMW 523 ‘99.
Einnig óskast varahlutir í Yaris. Uppl. í s.
844 6159.
Toyota Corolla XLI ‘96. Ssk., ek. 92 þ., 5
dyra, dekurbíll. V. 400 þ. S. 862 5142.

500-999 þús.

2 Glæsilegir vel með farnir Polaris til
sölu EDGE X 700 ‘02. Neglt belti, taska,
brúsagrind, lítið ekinn. V. 650 þús. XC
700 ‘98. Lengdur 136” 50 mm belti.
Brúsagrind, töskur og fl. V. 420 þús.
Uppl. í síma 698 1100.

Jeppaeigendur,

drullutjakkar, tilvalið að hafa í jeppanum í ófærðinni. Vélaborg Krókhálsi 5F
Reykjavík(gengið inn frá Járnhálsi) sími
414 8600 og Draupnisgötu 1 Akureyri
sími 464 8600.

Verð 99 þús. W. Polo, árg. ‘97, ek. 120
þús. á nýjum v. dekkjum og með CD.
Sk. ‘05. Þarfnast viðg. á gírkassa. Uppl. í
s. 698 3393.

50 þúsund kall. Skoðaður ‘05. Honda
Accord ‘88, ssk., í lagi. S. 691 4441.

Traust, álklædd, 2 vélsleða yfirbyggð
kerra með sturtu og felligafli á 15” felgum. B. 240 L. 385 / 5150. Verð 280 þús.
Uppl. í s. 893 8274 eftir kl. 17.
Polaris XCR 440 ‘98. Verð 340 þús. S.
896 6977.

Vinnuvélar

Til sölu VW Transporter 1996 diesel, ek.
185.000. Mjög góður bíll. Sími 891
9193.

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

Opel Vectra st., beinskiptur, árg. ‘98,
sumar og vetrardekk á felgum, dráttarkr., og fl. Gott verð. Uppl. í s. 899 5555.
Toyota Avensis ST 1.6 árg. ‘99. Ek. 98 þ.
sumar+vetrar á felgum, krókur, nýir
klossar og diskar að framan. Verð 950
þ. Áhv. 370 þ. Uppl. í s. 696 7502.

WV Golf 1.4 árg. ‘95, ekinn 220 þús. Sk.
‘06. Verð 235 þús. stgr. S. 896 6744.
Subaru Legacy ‘92. Bsk., 2.0, í góðu
ástandi. Uppl. í s. 821 7255.

Toyota Yaris ‘99, ek. 92 þús. Vetradekk,
sumardekk á felgum. Verð 620 þús.
Uppl. í s. 893 6714.

Til sölu MMC Pajero árg. ‘92, Super
3000, ek. 216 þús., verð 600 þú.s Uppl.
í síma 862 2831.

1-2 milljónir

Daihatsu charade 1,3 sg sedan, 4ra
dyra, 5 gíra, vökvast. Uppl. í s. 617
6029. Verð 95 þ.
Til sölu MMC L300 4x4 árgerð ‘88. 8
manna, skoðaður ‘06. Góður bíll, verð
200 þ. Upplýsingar í s. 893 8329.
Til sölu Opel Omega 2.0I, árg. ‘89 og
annar árg. ‘87 dísel 2.3 í varahluti. Uppl.
í síma 843 9327.
2 ódýrar Toyotur Corolla ‘88 árg. Báðar
skoðaðar. Verð 65.000 hvor. Uppl. í
síma 661 3548.
Mazda 323 2ja dyra árgerð ‘90. Ekinn
162 þúsund km. Uppl. í síma 894 9717.
MMC Lancer Royal, árg. ‘97, airbag, rafmagn í rúðum og spoiler. Verð 440
þús., tilboð 260 þús. Uppl. í s. 691
9374.
Mitsubishi Lancer 4x4 ‘93. Ekinn 155
þús. Óska eftir tilboði. Uppl. í s. 663
2853.

Fjórhjóladrifin skæralyfta !

Eigum á lager Haulotte Compact 12 DX.
skæralyftu með vinnuhæð 12 m., skotpallur, 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.

Lyftarar
Besta eintak landsins! Honda Civic 1.6
Vti, árg. ‘00, ekinn aðeins 49 þús. km.
Tveir eigendur frá upphafi. Dekurbíll
sem er hlaðinn aukabúnaði. Stgr. 1250
þús. Uppl. í s. 699 1447.

Ford Econoline XLT ‘92 Diesel, 39”
dekk, læstur, loftp.fjöðrun, hár toppur,
ofl. V. 2.200. Ath ýmis skipti. S. 894
6095.

Ford Mustang árg. ‘04, ek., ca 20 þús.,
ssk., spoiler og fleira. Mjög fallegur bíll
og enn betra verð ef samið er strax.
Uppl. í s. 899 5555.

2 milljónir +

Til sölu Ford Explorer Dísel ‘92. Uppl. í
s. 894 2170.

250-499 þús.

Grand Cherokee 2005

Audi A6 Avant 1.8 T, árg. 7/2000, ek. 74
þ. km. Station, SSK, filmur, álfelgur. Einn
eigandi, þjónustubók lítur út sem nýr.
Verð 2.190.000. Uppl. í síma 898 5202.

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

Til sölu Jeep Wrangler ‘97, 2,5, ek. 76
þús. Uppl. í s. 894 2170.
Tilboð óskast í MMC Pajero(lengri gerð)
árg. ‘88. Ek. 266 þús., ný 32’’ dekk,
álfelgur. 4ra sílendra með nýlegu heddi.
Sími 695 6307 eftir kl. 18.00.

Lyftarahjólbarðar frá
Trelleborg

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

ÞJÓNUSTA

og þú gætir unnið.
SMS

LEIKUR

Aðalvinningur verður dregin úr öllum innsendum SMS skeytum.199 kr/skeytið
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Bílaþjónusta

Nýtt!!!

Hljóðfæri

Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

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

Alternatorar-startarar

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

Tónlistarþróunarmiðstöð

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

Æfingarhúsnæði á heimsmælikvarða.
Æfingarhúsnæði fæst til afnota og fjölnota salur. Sími 824 3001 & 824 3002.

bilapartar.is

Til sölu J.Larsen kjöbenhavn píanó,
ágætt fyrir byrjendur. Verð 80 þús. staðgreitt. Uppl. í s. 565 6603 og 899 4044.

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

Hjólbarðar

Benz og Musso

Erum að rífa Musso ‘98. M. Benz ‘80’98, 190E, 200C, 210, 220CD, 250D,
300TD, 300E 4matick ofl. S. 691 9610.

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

Sjónvarp
Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

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.

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

www.pen.is

Bókhald-Vsk.& launauppgjör, ársuppgjör, skattframtöl. Ódýr og góð þjónusta. Sími: 6926910

Tölvur
Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.

Málarar

Heimaþjónusta í hæðsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, S. 694 6161.
Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkenndur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153. Frá kl 8-23.

Óska eftir 36” eða 38” dekkjum og 6
gata felgum. Uppl. í síma 659 5938.
4 stk. dekk 285/75 16” á álf. á 20 þ. 4
stk. 38” Superswamper dekk á 30 þ. 4
stk. 14” á Primeru felgum á 10 þ. 4 stk.
13” á Lancer og Charade felgum á 8 þ.
S. 896 8568.

Óska eftir nýlegri fartölvu á góðu verði.
Má ekki kosta meira en 15. þús. Uppl. í
s. 899 5622.

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

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

Þarftu að láta mála?

Tek að mér sparsl- og málningarvinnu.
Egill, sími 868 5171.

Meindýraeyðing

Hreingerningar

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

Trélist

Gerðu það sem þú ert
best(ur) í.

Askar til sölu útskornir á loki, verð
23.000. Uppl. í s. 896 0677.

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

Vítamin.is og blek.is

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

Bílapartar og þjónusta. S.
555 3560

Teraz Polska, kielbase robiona na Islandii mozesz kupic w sklepach! Þín
verslun Seljabraut, Hagamel i
oczywiscie w polskim sklepie.

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

Hreinlega - Hreingerningarþjónusta.
Tökum að okkur heimilisþrif, flutningaþrif, teppahreinsanir, stigagangar og fyrirtæki. Ellý og Co. S. 898 9930.

Chienese sausage and Polish in Nings
sælkerabúðinni Suðurlandsbraut.

Drifskaftaefni

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

Nú
er það svart
Fréttablaðið vill beina þeim tilmælum
til lesenda að auðvelda blaðberum okkar
að bera út blaðið.
Vinsamlegast mokið frá útidyrahurðum
og hafið kveikt á útiljósum.

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru s. 699 3301.

Pylsur að hætti Pólverja fást nú í Þín
Verslun búðunum við Seljabraut og
Hagamel og Pólsku búðinni í Hafnarfirði.
Skrifstofuhúsgögn til sölu vegna flutnings. Seria-Nett skrifborð, hillur, stólar
og fundarborð með kirsuberjaspón frá
Á. Guðmundssyni. Glæsileg húsgögn á
frábæru verði. Upplýsingar í síma 864
4545 eða 460 5052.

STEINULL

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

Verslun

Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til trjáklippinga. Felli tré og klippi runna.
Jónas Freyr Harðarsson, Garðyrkjufræðingur. S. 697 8588.

Bókhald

FAGBÓK ehf.
Bókhaldsstofa.
- Bókhald/Ársreikningar - Skattframtöl fyrir lögaðila/einstaklinga Stofnun félaga - Vsk.uppgjör Launaútreikning ofl.
Persónuleg þjónusta á góðu
verði. Þverholti 3, 270 Mosfellsbæ, sími 566 5050. GSM 894
5050, 894 5055.

Nýleg eldhúsinnrétting til sölu, þarf að
taka niður. Verð 60 þús. Uppl. í síma
891 8913.
50 ára gamalt Antík sófasett til sölu. 3ja
sæta sófi, 2 einstaklingsstólar, 1 húsbóndastóll og útskorið sófaborð. Uppl. í
s. 693 4880 eða á helgim@cs.is.

Mikið útskorinn Mahónýstóll, nýbólstraður. Einnig málverk. Uppl. í s. 694
5281.

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

HLJÓÐFÆRI

Íssk. 152 cm m/sér frysti á 10 þ. 120 cm
og 85 cm 8 þ. Eldavél á 5 þ. Barnakerra
á 3 þ. Þríhjól á 3 þ. Stórir alvöruvindhanar. Einnig varahlutir í ýmsa bíla. S.
896 8568.

Óskast keypt
Hillur óskast keyptar

Óskum eftir að kaupa notaða hillurekka
fyrir efnisstranga og fatnað. Uppl. í s.
562 6464 & halldor@henson.is.

Búslóðaflutningar

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.

Húsaviðhald

Ísskápur til sölu, í góðu standi. Upplýsingar í síma 471 2652 & 663 2652.

Barnakojur úr IKEA til sölu. Verð 10 þús.
Einnig fæst barnaskrifborð gefins. Uppl.
í s. 864 2715.

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

Garðyrkja

Nýr Motorola V3 RAZR gsm-sími, VGAmyndavél, bluetooth ofl. Uppl. í síma
897 2687.
Til sölu tæki (A.Karlsson) úr kaffihúsi.
Selst ódýrt. Sýningarkæliborð, sýningarborð (m.kúptu gleri), þvottavél WD6E,
súpuhitapottur, vöfflujárn, Omron pen.
kassi, myndvarpi+tjald, Sky afruglari,
gervihn. diskur, 8 hátalarar+magnari,
ljósakassi f. myndir/menu, windmaster
útiskilti, plastbakkar, gólfþvottavél. S.
822 1954.

Öll meindýraeyðing
fyrir heimili, húsfélög.
S. 822 3710.

Það gerum við. 14 ára reynsla af
glugga-teppa-bón- og alhreinsun.
Einnig þrif eftir iðnaðarmenn og
flutninga.
88 Hreinsanir. Sími 699-5861.

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

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

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

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 bygginga

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

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

Húsaviðgerðir

Tökum að okkur málningar og viðgerðir inni sem úti. Gifs, spörslun, lökkun,
múr, tré og blikk. Vanir menn og vönduð vinna. Uppl. í s. 867 4167.

Full búð af nýjum vörum. Gott verð. HGallerí Grænatúni 1 kóp. S. 554 5800.

Opið virka daga
frá 10-18 og
laugardaga 10-16.
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Almennar viðgerðar ehf. Vantar þig að
láta taka í gegn inni eða úti. Glerja,
múra, flísa, sparsla, mála eða smíða. Tilboð eða tímavinna, sími 894 5251 eða
hermannf@simnet.is
Húsasmiður auglýsir. Þarftu að láta
skipta um rennur, glerja? Tilboð, tímavinna. S. 553 2171.

Stífluþjónusta

Kattasýning Kynjakatta verður 12. og
13. mars. Síðasti skráningardagur er 14.
febrúar. Upplýsingar á www.kynjakettir.is

Múrarar
Gullmúr

Getum tekið að okkur múrverk, flísalagnir, viðgerðir o.fl. Múrarar. S. 660
6800 & 660 6801.

Rafvirkjun

AYVINNA Í BOÐI

Til sölu mjög fallegur Chihuahua hvolpur. Uppl. í síma 860 4331 á fim. og fös.

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

Ferðalög

Húsgögn
Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýjun og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S.
663 7789.

Til sölu 3org fulningahurðir, saumavél í
borði, sófaborð og ofn 1.60. S. 863
9967.
Chesterfield sófasett til sölu, 2+2+1, í
góðu standi. Verðhugmynd 80.000. S.
698 6689.

Trésmíði
Húsasmíðameistari getur bætt við sig
innivinnu. Vönduð vinna. S. 896 9676.

Viðgerðir

Fatnaður

Ferð fyrir starfsmannafélög
“Ungverska ævintýrið” Litlir hópar lifandi ferðir.
Ferðaskrifstofan Ísafold, s. 544
8866. www.isafoldtravel.is

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

Barnavörur

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

Fyrir veiðimenn

Reyklaust.

Almenn rennismíði

Til leigu 2ja til 3ja heb. íbúð á sv. 109
Rvk. Uppl. í s. 553 8844 og 557 7025.
Sveinn.

Viðgerðir/viðhald. Áralöng reynsla,
vönduð vinnubrögð.
Renniverk ehf, Súðarvogi 9 Sími
869-1933 & 563-2563

Til leigu 50 fm 2ja herb. íbúð nálægt
Kringlunni. Verð 64 þús á mán með
rafm. og hita. Uppl. í s. 899 3033 eftir kl.
13.
Glæsileg 5 herbergja íbúð á svæði 105,
laus til skammtímaleigu með öllum
húsbúnaði. Nánari upplýsingar í s. 690
2233.

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

Til leigu 2ja herb., góð íbúð við Hraunbæinn. Langtímaleiga og reglusemi
skilyrði. S. 892 4243.
Góð 2ja-3ja. herb. á jarðhæð í einbýli
við mjódd. 65 þ. + 5þ. með raf. Hiti.
Laus. S. 660 3820.

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

Flottar neglur.

Geymsluhúsnæði

Herb. laust á sv. 109. 15fm. Sérinngangur, baðh., símat. loftnet. 18 þús. S. 690
3937.

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

Til leigu gott 137 fm full innréttað skrifstofuhúsnæði í lyftuhúsi við Skipholt.
Móttaka, 5-6 herbergi, lítil kaffistofa,
bílastæði og möguleiki á minna plássi
(70 fm.) Guðlaugur s. 896 0747.

Herbergi í 4ra herbergja íbúð í Garðabænum til leigu aðgangur að öllu. Uppl.
í s. 660 8868.

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

www.sportvorugerdin.is
Spádómar

Húsnæði óskast
Nýjar vörur frá Diesel og Ticket to heaven eldri vörur á 50% afslætti. Róbert
Bangsi ...og unglingarnir Hlíðasmára 12,
Hverafold 1-3. Sími 555 6688.

SOS
Hjón m/ 2 börn vantar 4ra herb. eða
stærri íbúð fyrir 1. mars. Skilvísum
greiðslum og góðri umgengni heitið.
Góð meðmæli. Uppl. í s. 565 7412 og
698 1885.

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

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

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

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

Alspá 908-6440

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

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.
SPÁSÍMINN 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.
Í spásím. 908 6116 er spákonan Sirrý.
Ástir, fjármál, heilsa. Tímap. í s. 823
6393.

Amma óskar eftir vinnu, er vön. Uppl. í
s. 562 7429 & 897 7429.

Dýrahald

www.sportvorugerdin.is

Hestamennska

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

Sumarbústaðir
Lítill kafloðinn chiwowa tík 5 vikna til
sölu á gott heimili. Verð 130 þús. Upplýsingar í síma 699 2059, Thelma.

Í hesthúsið !

Drenmotturnar í hesthúsið komnar aftur, stærð: 75cm x 100cm x 5,5cm. Verð:
kr. 5.980. Vélaborg Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110 Reykjavík, sími
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Akureyri, sími 464 8600

Snyrting

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

Til sölu hreinræktaðir, heilsufarsskoðaðir og ættbókarfærðir boxer hvolpar.
Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s. 660
3141.

Thalasso therapy.

Þetta ÁL-hús er til sölu. 6 fermetrar innanmál, tvöfalt gler, lágt verð. Uppl. í
símum 899 0167 & 897 2569.

4ra. mám. boxer hundur til sölu. með
ættbók og heilsufarsskoðaður, búinn í
bólusetningu og örmerkingu. Allt fylgir,
búr, dallar, karfa, leikföng og taumar.
Verð ca. 100.000. Uppl. í síma 565
2794.

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

Leiguliðar ehf. Kjalarnes. 3 herbergja
laust Akranes. 3 og 4 hergbergja laust.
Þorlákshöfn 2 herbergja laust. S-517
3440. Sjá www.leigulidar.is

Óska eftir söluráðgjöfum um
land allt til að selja Volare. Lítill
stofnkostnaður auðvelt að
byrja, enginn lager.
Alma Axfjörð sjálfst. söluráðgjafi og hópstjóri Volare
s. 863 7535 volare@centrum.is www.volares.tk
www.aloegel.tk

Til leigu frá 1/5 góðar skrifstofur m.
tölvulögnum/ljósleiðara. Uppl. í s. 899
4670.

30% Vetrarafsláttur !

Húsnæði í boði

Halló Viltu vera þinn
eigin herra?

Atvinnuhúsnæði

Til leigu 60 fm atvinnuhúsnæði nálægt
Hlemmtorgi. Upplýsingar í síma 557
1898 & 869 2964.

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

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

Óska eftir að leigja sumarbústað í 6
mánuði. Góðri umgengni heitið. Uppl. í
s. 899 3033 eftir kl. 13.

Atvinnueign.is Þarftu að leigja eða taka
á leigu atvinnuhúsnæði? Skráðu þig þá
á leigulista Atvinnueignar þér að kostnaðarlausu. www.atvinnueign.is

Iðnaður

Atvinna í boði

Fyrirt. vantar 3ja til 4ra herb. íbúð í Rvk.
fyrir frk.stj. Öruggar greiðslur. S. 696
9696.
Ungur vinnandi maður óskar eftir stúdíó íbúð í og við Kóp., er reyklaus. S. 865
7381.

Fæðubótarefni

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

Hjón með 1 barn utan af landi óska eftir 4ra herbergja íbúð helst í Sala- eða
Lindarhverfi frá og með 1. mars.
Greiðslugeta ca. 100 þús. á mán. Uppl.
í s. 896 5373, 896 1114 eða á
hslord@simnet.is

Atvinna - kvöldsölustarf !
Mán - fös kl. 17:00 - 22:00
Góð laun + bónus og góð aðstaða.
Getur hentað 18 ára - 70 ára
+
Nánari upplýsingar:
bm@bm.is
Sími 822 5052.
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FASTEIGNIR

Viltu aukatekjur 25 þús+? og vinna
með góðu fólki? Hafðu þá samband.
Fanney s. 698-7204.
Vilt þú vinna heima og byggja upp vaxandi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur, sími 861 4019 www.HalldoraBjarna.is

Vegna aukinna verkefna

Vantar okkur hæft kynningarfólk í
Reykjavík, Akureyri og á landsbyggðinni
strax til starfa. Mikilvægt að viðkomandi
hafi ánægju af samskiptum og sé áreiðanlegur og stundvís. Snyrtimennska og
lífsgleði er áskilin. Áhugasamir hafi
samband við Gunnhildi Stefánsdóttur
hjá Kynningu ehf. í síma 586 9000 eða
í gsm 867 5723.

Plastvörur ehf í Hafnafirði
óska eftir að ráða starfsmann sem fyrst.
Um framleiðslustarf er að ræða,
hlutastarf kemur til greina. Fyrirtækið sérhæfir sig tölvuvinnslu á plötum úr plasti og skildum efnum.
Umsóknir sendist til
plast@plast.is eða hafðu samband í síma 554 7190.

Góðir tekjumöguleikar Lærðu allt um
neglur, gervineglur, skraut, lökkun ofl.
Íslandsmeistarar kenna. Naglasnyrtiskóli Kolbrúnar. Sími. 565 3760 & 892
9660

American Style

Í Kópavogi óskar eftir hressum starfsmanni í grillið. Um er að ræða framtíðarstarf í reglulegri vaktarvinnu. Leitum
að einstaklingi sem hefur góða þjónustulund, er 18 ára eða eldri og er
áreiðanleg/ur. Uppl. veittar alla daga í s.
892 0274 milli 09-15 (Herwig). Umsóknareyðiblöð einnig á americanstyle.is
Papinos pizza óskar eftir röskum starfskröftum. Umsóknareyðublöð liggja fyrir
á Papinos Pizzu Núpalind 1, eft. kl. 16.
Vantar starfskraft í dag og helgarvinnu.
Pizza King. Uppl. í s. 551 7474 og 864
7318.
Vegna aukinna verkefna óskum við eftir að ráða menntaðan einstakling til að
sinna viðgerðum á og utan verkstæðis
og léttum afgreiðslustörfum. Skilyrði að
hafa góða þekkingu á netkerfum og
reynslu af tölvuviðgerðum. Umsóknir
berist á bms@bms.is fyrir 12. febrúar.

Sölumenn Sölumenn

Vantar markaðsfulltrúa í beinan markaðshóp til einstaklinga á kvöldin. Góð
árangurstengds laun. Einnig vantar
markaðsfulltrúa á daginn í sölu til fyrirtækja. Áhugasamir sendið sms skilaboð
með nafni og símanúmer í síma 820
7222.
Starfskraftur óskast í blómabúð, helst
vanan, í kvöld og helgarvinnu. Uppl. í s.
565 0440.

Einkamál

Óska eftir heimilisaðstoð á fámennt
sveitaheimili, gott fyrir lífeyrisþega. S.
868 8201.

Atvinna óskast
Kona frá Póllandi tekur að sér þrif í
heimahúsum. Er vandvirk og traust.
Uppl. í s. 693 6878.
Sendibílsstjóra vantar fasta vinnu. Er
með góðan bíl til umráða. Uppl. í s. 848
0146.

ÞÓRSGATA
101 RVK
GOTT OG VEL STAÐSETT
VERSLUNAR/
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI.
Húsnæðið samanstendur af skrifstofu, opnu
rými og afstúkuðu kælirými ásamt miklum
geymslum í kjallara (án
glugga) Í húsnæðinu er
í dag rekið veislueldhús,
en það gæti einnig
hentað leigusamning.
sem skrifstofuí nýlegu og viðhaldslitlu húsi með góðum
húsnæði. Til eru teiknVerð 24 millj. Ákvílandi eru 14 millj. í góðu láni
ingar af rýminu þar sem
Nánari uppl.búið er að skipta því
í tvær íbúðir.
Viggó Sig. sími : 594-5050upp
/ 824-5066
Verð 24 milljónir
e-mail : viggo@akkurat.is

Góður fjárfestingarkostur

Mjög duglegur 26 ára karl óskar eftir
timab. vinnu sem fyrst. S. 662 6216.
Young German/English speaking
academic seeks suitable position:
teaching, in tourism etc. Please contact
Anja 845 6255.

Óska eftir vönu fólki í fiskvinnslu á sv.
101 í snyrtingu og pökkun. Reglusemi
og stundvísi skilyrði. Uppl. í s. 694
2124. eftir kl. 16.

OP

McDonald’s laus störf

Framtíðarstarf. Óskum eftir að ráða laghentan mann til að sjá um viðhald og
eftirlit á Byggingakrönum og öðrum
tækjum. Spennandi starf fyrir áhugasama aðila.

Vantar nú þegar nokkra hressa starfsmenn í fullt starf á veitingastöðum okkar við Suðurlandsbraut, Kringlunni og
Smáratorg. Líflegur og fjörugur vinnustaður, alltaf nóg að gera og góðir
möguleikar fyrir duglegt fólk að vinna
sig upp. Mjög samkeppnishæf laun í
boði. Umsóknareyðublöð liggja frammi
á veitingastöðunum eða á heimasíðu
http://www.mcdonalds.is

S

SKEMMTISTAÐUR TIL SÖLU

S J Ó N VA R P S DA G S K R Á
VI KU N NAR »

Makaleit.is

Fagleg leit. Tryggir árangur. Frí innskráning.

Hvar ætlar þú að auglýsa?
Á sunnudögum fylgja sérblöð bæði Morgunblaðinu og Fréttablaðinu sem fjalla um atvinnumál og eru atvinnuauglýsingar helsta efni þeirra. Bæði blöðin eru svokölluð innblöð, þ.e.
þau eru í miðju aðalblaðanna þannig að lesendur þeirra rekast á atvinnublöðin og ákveða þá
hvort þeir skoða þau eða ekki.

Af sérstökum ástæðum þá er til sölu rekstur á stað er var til
skamms tíma einn af vinsælustu skemmtistöðum borgarinnar.
Staður þessi var rekinn sem kaffihús, matsölu- og skemmtistaður og er staðsettur miðsvæðis í Reykjavík. Staðurinn hafði
vínveitingaleyfi fyrir tæplega 320 manns og með opnunartíma
til kl. 5:00 um helgar. Langtímaleigusamningur er til staðar.
Allar frekari upplýsingar veitir
Teitur Lárusson sölufulltrúi á skrifstofu H.B. fasteigna á
10 hæð í Húsi verslunarinnar Kringlunni 7, 103 Reykjavík.

MIKIL SALA
VILTU LÁTA META ÞÍNA EIGN?
Vegna mikilla breytinga undanfarið á

En hverjir fá blöðin?

fasteignamarkaði hafa flestar eignir

Við leituðum svara í fjölmiðla- og neyslukönnunum Gallups. Fjölmiðlakannanir Gallups eru
gerðar í samvinnu við alla stærstu miðla landsins, Samtök auglýsenda og Samtök íslenskra
auglýsingastofa, og eru viðurkenndar af þeim sem eina rétta aðferðin til að bera saman
fjölmiðlanotkun landsmanna. Kannanirnar eru kynntar á heimasíðu Gallups sem niðurstöður
en ekki túlkun.

Nokkrar niðurstöður:

2) 48% heimila á sama svæði eru með áskrift að
Morgunblaðinu, sem þýðir að 52% þeirra sem eru á
aldrinum 12-80 ára í atvinnuleit þurfa að fara út í búð og
ná sér í Moggann ef þeir vilja skoða atvinnublaðið sem
honum fylgir.

HÚ

Hús Verslunarinnar, Kringlan 7, 103 Reykjavík, S: 534 4400

Ertu að leita að góðum starfsmanni?

1) 95% heimila í Reykjavík og í nágrenni fá Fréttablaðið
heim til sín á morgnana, sem þýðir að 95% þeirra sem
eru í atvinnuleit fá atvinnublað Fréttablaðsins heim til sín
á sunnudögum.

IÐ

hækkað mikið í verði á skömmum tíma.
Ef þú ert að hugsa um að selja, hafðu
þá samband við mig og ég met eignina
Gunnar Valsson
GSM: 822-3702,

þína ásamt löggiltum fasteignasala.

Sími 520-9550

FRÍTT og skuldbindingalaust.

e-mail: gv@remax.is

3) 72% Íslendinga á aldrinum 20-40 ára búa á heimilum
sem ekki eru með áskrift að Morgunblaðinu, sem þýðir að
72% landsmanna á aldrinum 20-40 ára sem eru í atvinnuleit ára þurfa að fara út í búð ef þeir vilja skoða atvinnublað Morgunblaðsins á sunnudögum.

Hringdu núna í síma 822 - 3702
Guðmundur Þórðarson
löggiltur fasteignasali

MJÓDD

4) Ungt fólk er í langflestum tilfellum markhópur atvinnuauglýsinga og svona les það sunnudagsblöðin, samkvæmt
fjölmiðlakönnun Gallups í október síðastliðnum:

65% Íslendinga á aldrinum 20-40 ára fletta ekki sunnudagsblaði
Morgunblaðsins né heldur 72% kvenna undir 35 ára aldri, sem getur
varla hljómað vel fyrir fyrirtæki í leit að góðum starfsmönnum.
Tvær spurningar:
Hversu sennilegt er að fólk í atvinnuleit lesi ekki atvinnuauglýsingarnar í Fréttablaðinu (95% þeirra fá
blaðið)?
Er ekki kominn tími til að laga birtingar á atvinnuauglýsingum að nýjum veruleika á blaðamarkaði eins
og öll stærstu fyrirtækin í landinu hafa gert með sínar venjubundnu auglýsingar?

Góður fjárfestingarkostur
í nýlegu og viðhaldslitlu húsi með góðum leigusamning.
HÓLAVALLAGATA-101 RVK
Verð 24 millj. Ákvílandi eru 14 millj. í góðu láni

Ósamþykkt 2ja herb. 56,7 fm. íbúð.
uppl.
Hús nýlega tekið í gegnNánari
að utan.
Nýtt skolp og nýjar rennur.
Stutt í alla þjónustu.
á góðum
stað.
Viggó Sig.Góð
sími eign
: 594-5050
/ 824-5066
VERÐ 9,7 millj. e-mail : viggo@akkurat.is
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ICEX-15

3.860

- 0,21%

MESTA HÆKKUN
Síminn
Bakkavör
Atorka

4,84%
3,80%
3,23%

[ HLUTABRÉF ]
Fjöldi viðskipta: 482
Velta: 3.281 milljónir

MESTA LÆKKUN
Flugleiðir
Landsbanki
Nýherji

-2,70%
-2,68%
-1,71%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 42,00 -0,71% ... Atorka 6,40
+3,23% ... Bakkavör 27,30 +3,80% ... Burðarás 13,45 -1,47% ... Flugleiðir
14,40 -2,70% ... Íslandsbanki 12,50 -1,19% ... KB banki 528,00 +0,38%
... Kögun 47,10 -1,05% ... Landsbankinn 14,50 -2,68% ... Marel 53,90
+0,56% ... Medcare 6,06 +1,00% ... Og fjarskipti 3,82 +0,26% ... Samherji 11,450 +0,44% ... Straumur 10,20 -0,49% ... Össur 85,00 -

Afkoma Össurar í takt við spár
Stoðtækjafyrirtækið Össur
hagnaðist um 1,1 milljarð
króna í fyrra.
Hagnaður stoðtækjafyrirtækisins
Össurar á síðsta ári nam 15,2 milljónum Bandaríkjadala. Það samsvarar
um 1,1 milljarði íslenskra króna sé
miðað við meðaltalsgengi Bandaríkjadals í fyrra.
SPÁR UM AFKOMU ÖSSURAR*
KB banki
Íslandsbanki
Landsbankinn

15.719
15.021
14.530

Niðurstaða

15.227

*Allar tölur í þúsundum Bandaríkjadala

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

vidskipti@frettabladid.is

EIRÍKUR S. JÓHANNSSON Forstjóri Og
fjarskipta er ánægður með uppgjör ársins í
fyrra.

Afkoma undir
spám banka
Hagnaður Og fjarskipta var 416
milljónir króna í fyrra en árið
áður var félagið rekið með 445
milljóna króna tapi. Tölurnar eru
settar fram svo þær séu sambærilegar milli ára þrátt fyrir miklar
breytingar í rekstri fyrirtækisins
við kaup á fjölmiðlafyrirtækjunum sem áður heyrðu undir hatt
Norðurljósa.
Eiríkur S. Jóhannsson, forstjóri Og fjarskipta, segist ánægður með uppgjörið og bend- SPÁR UM
ir sérstaklega á AFKOMU*
að handbært fé KB banki
340
frá rekstrinum Íslandsbanki 494
í fyrra var tæp- Landsbankinn 620
lega 1,7 millj- Niðurstaða 416
arðar
króna
samanborið við * í milljónum króna
262 milljónir
árið áður. Hagnaður fyrirtækisins
er undir spám tveggja af þremur
greiningardeildum
bankanna.
Miklar breytingar urðu á rekstrinum á síðasta ári.
„Við höfum náð tökum á
rekstrarkostnaði og uppbygging
síðustu ára er að koma í ljós,“ segir Eiríkur. Hann telur að árangur
af sameiningu fyrirtækjanna sem
nú mynda Og fjarskipti sé þegar
kominn í ljós.
Stjórnendur Og fjarskipta sjá
fram á áframhaldandi vöxt á
þessu ári. Gert er ráð fyrir að
fjarskiptahluti
starfseminnar
vaxi um tíu prósent en fjölmiðlareksturinn um fimmtán prósent.
Ásamt því að reka fjarskiptafyrirtækið Og Vodafone eiga Og
fjarskipti fjölmiðlafyrirtækið 365
sem meðal annars gefur út Frétta- þk
blaðið.

Rekin frá HP
Carly Fiorina var í gær rekin úr
starfi hjá tölvuframleiðandanum
Hewlett Packard. Deilur um
framtíðarstefnu
fyrirtækisins
voru
nefndar
sem ástæða uppsagnarinnar.
Fiorina var
ráðinn forstjóri
fyrirtækisins
árið 1999. Hún
var fyrsta konan
CARLY FIORINA
sem
gegndi
starfi stjórnarformanns, framkvæmdastjóra eða forstjóra í
bandarísku tölvufyrirtæki. Deilur
hennar við stjórnina tengdust því
hvort Hewlett Packard skyldi sérhæfa sig í framleiðslu prentara
eða almenns tölvubúnaðar. ■

nánar á visir.is

Þetta er þrefalt meiri hagnaður en
varð á rekstri fyrirtækisins árið
2003. Sala jókst um þriðjung en
kostnaður við framleiðslu hækkaði
um fjórðung. Afkoma félagsins er í
miklu samræmi við spár greiningardeilda bankanna.
Að sögn Jóns Sigurðssonar, forstjóra Össurar, er afkoma ársins í
góðu samræmi við langtímaáætlanir
Össurar. „Við setjum okkur markmið
til langs tíma. Þetta eru ekki auðveld
markmið en samt sem áður raunhæf
og við höfum verið að ná þeim,“ segir
hann.
Að sögn Össurar má búast við
áframhaldandi nýsköpun í framleiðslu Össurar. Tölvustýrt gervihné
Össurar vakti mikla athygli í fyrra og
var nýjungin valin meðal þeirra

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

KAUPHÖLL ÍSLANDS

JÓN SIGURÐSSON FORSTJÓRI ÖSSURAR
Segir afkomu fyrirtækisins vera í samræmi við
áætlanir félagsins.

áhugaverðustu í hátækniiðnaði hjá
ýmsum virtum fjölmiðlum.
- þk
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sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
FEBRÚAR

9

7 8

10 11

12 13

Fimmtudagur
 19.15 Þór Ak. og Valur eigast við á
Akureyri í DHL-deildinni í
handknattleik karla.

 19.15 Haukar og ÍR mætast á
Ásvöllum í Intersportdeildinni í
körfuknattleik.

 19.15 KFÍ og Snæfell eigast við á
Ísafirði í Intersportdeildinni í
körfuknattleik

 19.15 Keflavík og KR eigast við í
Keflavík í Intersportdeildinni í
körfuknattleik.

 19.15 Tindastóll og Grindavík
eigast við á Sauðárkróki í
Intersportdeildinni í körfuknattleik.

LEIKIR
 16.45 Handboltakvöld á Rúv.
 17.30 Þrumuskot – ensku mörkin
á Skjá einum.

 18.00 Olíssport á Sýn.
 20.15 Þú ert í beinni! á Sýn.
 21.00 NFL-tilþrif á Sýn.
 21.30 World’s Strongest Man
2004 á Sýn.

 22.00 Olíssport á Sýn.
 23.15 European PGA Tour 2005 á
Sýn.

LEIKIR GÆRDAGSINS

DHL-deild karla
31–28

Mörk HK: Augustas Strazdas 9, Elías Halldórsson
8, Tomas Eitutis 4, Valdimar Þórsson 3, Ólafur
Ólafsson 2, Jón Gunnarsson 2, Karl Grönvold 2,
Vilhelm Gauti Bergsveinsson 1.
Mörk Víkings: Andri Haraldsson 10, Benedikt
Jónsson 6, Árni Þórarinsson 3, Bjarki Sigurðsson
3, Þröstur Helgason 3, Þórir Júlíusson 1, Björn
Guðmundsson 1, Ragnar Hjaltested 1.

HAUKAR–ÍBV

32–36

Mörk Hauka: Andri Stefan 10, Jón Björnsson
6/2, Halldór Ingólfsson 6/2, Vignir Svavarsson 5,
Freyr Brynjarsson 5.
Mörk ÍBV: Samúel Árnason 8/5, Tite Kalandadze
6, Svavar Vignisson 6, Robert Bognar 5, Davíð
Óskarsson 3/1, Kári Kristjánsson 3, Sigurður
Bragason 2, Sigurður Stefánsson 2, Grétar
Eyþórsson 1.

KA–ÍR

31–27

Mörk KA: Halldór Sigfússon 8, Hörður Sigþórsson 6, Magnús Stefánsson 4, Sævar Árnason 4,
Jónatan Magnússon 4, Andri Stefánsson 3,
Ragnar Njálsson 2.
Mörk ÍR: Ingimundur Ingimundarson 8, Bjarni
Fritzson 7, Hannes Jónsson 4, Ragnar Helgason 4,
Fannar Þorbjörnsson 2, Ísleifur Sigurðsson 1,
Ólafur Sigurjónsson 1.

STAÐAN
KA
VALUR
HK
ÍR
HAUKAR
ÍBV
VÍKINGUR
ÞÓR

7
6
7
7
7
7
7
6

4
4
4
4
3
3
2
2

1
0
0
0
1
0
0
0

Við hrósum ...

... landsmenn alla til að heimsækja heimasíðu alþjóða körfuboltasambandsins,
www.fibaeurope.com, og kjósa Jón Arnór Stefánsson í stjörnuleik Evrópu sem fram fer
á Kýpur um miðjan apríl. Jón Arnór yrði verðugur fulltrúi Íslands í leiknum og okkur
landsmönnum ber skylda til að hjálpa til eftir fremsta megni.

... liði Gróttu/KR í kvennahandboltanum sem gerði sér lítið fyrir og sigraði
ÍBV í bikarkeppninni í fyrrakvöld – liðið sem af mörgum er talið það best
mannaða í efstu deild kvenna. Fyrir vikið er Grótta/KR komið í sjálfan
úrslitaleikinn þar sem liðið mætir Stjörnunni 26. febrúar nk.

ÍBV skellti Haukum
Íslandsmeistarar Hauka sáu aldrei til sólar gegn ÍBV á Ásvöllum í gær. ÍBV
var mikið sterkara og vann sanngjarnan og öruggan sigur, 36-32.

LEIKIR

HK–VÍKINGUR

Við hvetjum ...

2 218–211
2 156–155
3 221–207
3 211–206
3 220–219
4 212–206
5 188–203
4 166–184

9
8
8
8
7
6
4
4

HANDBOLTI Fyrri hálfleikur á Ásvöllum í gær var mjög jafn en Eyjamenn tóku fljótlega frumkvæðið og
héldu naumri forystu út hálfleikinn.
Varnarleikur beggja liða var arfaslakur í fyrri hálfleiknum og markvarslan eftir því. Brottvísanir
Hauka í hálfleiknum reyndust þeim
aftur á móti dýrkeyptar því Eyjamenn nýttu sér þær til fullnustu og
fóru með þriggja marka forystu til
búningsherbergja, 18-15.
Gestirnir mættu mikið betur
stemmdir til síðari hálfleiks. Þeir
skoruðu þrjú fyrstu mörk hálfleiksins og náðu sex marka forystu, 2115. Þessu taki á leiknum slepptu
þeir aldrei heldur héldu þeir áfram
að þjarma að heimamönnum sem
vissu vart sitt rjúkandi ráð.
Um miðjan hálfleikinn náðu
Eyjamenn átta marka forystu og
dagskránni var þar með lokið.
Haukar klóruðu í bakkann undir lok
leiksins en náðu aldrei að ógna
heimamönnum af neinu viti. Þeir
fögnuðu innilega góðum fjögurra
marka sigri og mikilvægum tveim
stigum.
ÍBV sýndi í þessum leik að þeir
geta vel farið langt á þessu Íslandsmóti. Liðið er kannski ekki skipað
bestu handboltamönnum landsins
en leikur liðsins er gríðarlega vel
skipulagður, leikmenn eru skynsamir í sókninni og þekkja greinilega sín takmörk.
Þeir spila síðan magnaðan varnarleik og fyrir aftan vörnina er
besti markvörður landsins, Roland
Valur Eradze. Hann varði geysilega
vel í gær á meðan félagi hans í
landsliðinu, Birkir Ívar Guðmundsson, varði lítið hinum megin á vellinum.
Liðsheildin skóp þennan sigur

LEIKIR GÆRDAGSINS

Undankeppni HM
1. RIÐILL
MAKEDÓNÍA–ANDORRA

0–0

STAÐAN
HOLLAND
RÚMENÍA
FINNLAND
TÉKKLAND
MAKEDÓN.
ANDORRA
ARMENÍA

4
5
5
4
6
5
5

3
3
3
3
1
1
0

1
1
0
0
2
1
1

0
1
2
1
3
3
4

10–3
10–5
10–6
6–2
6–7
2–11
2–12

2. RIÐILL
ALBANÍA–ÚKRAÍNA

0–2

0–1 Rusol (30.), 0–2 Rusol (59.)

GRIKKLAND–DANMÖRK

2–1

1–0 Zagoragis (25.), 2–0 Basinas, víti (32.), 2–1
Rommendahl (45.).

STAÐAN
ÚKRAÍNA
GRIKKLAND
DANMÖRK
TYRKLAND
ALBANÍA
GEORGÍA
KASAKSTAN

7
5
5
5
6
4
4

5
2
1
1
2
1
0

2
2
3
3
0
2
0

0
1
1
1
4
1
4

13–3
7–5
7–6
6–5
3–9
5–5
2–10

HONG KONG–BRASILÍA

1–7

0–1 Lucio (19.), 0–2 Roberto Carlos (29.), 0–3
Oliveira (45.), 0–4 Ronaldinho (49.), 0–5 Oliveira
(56.), 0–6 Robinho (77.), 0–7 Alex (79.), 1–7
Ming Lee (85.).

TITE GÓÐUR
Stórskyttan Tite
Kalandadze átti
góðan leik með ÍBV
gegn Haukum í gær
og skoraði sex mörk.
Fréttablaðið/Vilhelm

BÚLGARÍA–SERBÍA/SVARTFJALLA.
SLÓVAKÍA –RÚMENÍA

0–0
2–2

1–0 Vittek (14.), 1–1 Pancu, víti (40.), 2–1
Karhan (44.), 2–2 Oprita (90.).

SLÓVENÍA–TÉKKLAND

Eyjamanna og ef þeir sleppa við
meiðsli, halda áfram að spila agaðan
og skipulagðan handbolta geta þeir
hæglega farið alla leið.
Haukaliðið var ólíkt sjálfu sér í
þessum leik. Varnarleikurinn var
hreinasta hörmung og markvarslan
engin. Sóknarleikur liðsins var tilviljanakenndur og leikmenn tóku
trekk í trekk illa ígrunduð skot.
Ekki bætti úr skák að margir leik-

manna liðsins voru ragir við að
skjóta á markið. Andri Stefan bar
uppi leik liðsins á tímabili en gerði
allt of mörg mistök og 12 skota hans
misfórust.
Þeir sakna Ásgeirs Arnar og
Þóris Ólafssonar greinilega mikið
og vonandi fyrir þá snúa þeir aftur
fyrr frekar en síðar. Annars munu
þeir halda áfram að tapa leikjum.
henry@frettabladid.is

0–3

0–1 Koller (10.), 0–2 Jun (47.), 0–3 Polak (79.).

KÝPUR–FINNLAND

1–2

1–0 Okkarides (24.), 1–1 Roiha (68.), 1–2 Roiha
(70.).

ÍSRAEL–KRÓATÍA

3–3

0–1 Klasnic (15.), 1–1 Balili (39.), 1–2 Srna, víti
(56.), 2–2 Benayoun (75.), 2–3 Klasnic (79.),
3–3 Golan (85.).

MALTA–NOREGUR

0–3

0–1 Rushfeldt (70.), 0–2 Rushfeldt (80.), 0–3
Riise (82.).

SUÐUR AFRÍKA–ÁSTRALÍA

1–1

1–0 McCarthy (11.), 1–1 Chipperfield (70.).

PÓLLAND–HV. RÚSSLAND

Jón Arnór tilnefndur
auki sem verða liðinu til fulltingis.
Þetta er mikill heiður fyrir Jón
sem körfuknattleiksmann og sýnir að hann er mikils metinn í
körfuboltaheiminum. Nú þegar
hafa fyrrum samherjar Jóns hjá
KR tekið sig saman og standa fyrir atkvæðasöfnun í þeirri von að
Jón komist til Kýpur.
Jón hefur staðið sig vel með
Dynamo St. Petersburg það sem
af er og er liðið taplaust í Evrópukeppninni, hefur unnið alla 14
leiki sína.Hægt er að nálgast slóðina netkosningu Stjörnuleiksins á
kki.is

AUSTURRÍKI–LETTLAND

1–1 (3–5 í vítak.)

1–0 Sariyar (41.), 1–1 Visnakovs (49.).

ÍRLAND–PORTÚGAL

1–0

1–0 O´Brien (21)

ENGLAND–HOLLAND
ÞÝSKALAND–ARGENTÍNA

0–0
2–2

1–0 Frings, víti (28.) 1–1 Crespo, víti (40.), 2–1
Kuranyi (45.), 2–2 Crespo (81.).

FRAKKLAND–SVÍÞJÓÐ

1–1

0–1 Ljungberg (12.), 1–1 Trezeguet (35.).

ÍTALÍA–RÚSSLAND

2–0

1–0 Gilardino (56.), 2–0 Barone (62.).

N. ÍRLAND–KANADA

0–1

0–1 Occean (32.).

WALES–UNGVERJALAND

2–0

1–0 Bellamy (63.), 2–0 Bellamy (80.).

1. deild kvenna í körfu

JÓN ARNÓR STEFÁNSSON Allir að
drífa sig á netið og kjósa kappann í
Stjörnuleikinn á Kýpur í apríl.

KEFLAVÍK–NJARÐVÍK
KR–GRINDAVÍK

Slakt á Villa Park

SLAKT HJÁ ROONEY Það fór lítið fyrir
Wayne Rooney í leiknum í gær.

1–3

0–1 Gleb (8.), 1–1 Zurawski (51.), 1–2 Gleb
(84.), 1–3 Lavrik (90.).

England tók á móti Hollendingum í Birmingham:

FÓTBOLTI. Leikurinn í gær var hin
ágætasta skemmtun þótt mörkin
létu vissulega á sér standa. Englendingar voru ívið sterkari í
leiknum en náðu ekki að brjóta
niður agaðan varnarleik Hollendinga.
Bæði lið beittu leikaðferðinni
4-3-3 og tefldi Sven Göran Eriksson þeim Wayne Rooney, Michael
Owen og Shaun Wright-Phillips
fram saman í fremstu víglínu. Það
var hinn smái en knái Wright
Phillips sem komst næst því að
skora fyrir enska liðið í fyrri hálfleik, en nýtti illa tvö úrvalsfæri
sem hann fékk.
Í síðari hálfleik sýndu þeir hollensku klærnar og áttu nokkur
sæmileg færi, þótt ekki tækist
þeim að skora. Frank Lampard lék
aðeins hálfan leikinn fyrir Eng-

4–0

1–0 Meteeb (40.), 2–0 Meteeb (51.), 3–0 Meler
(53.), 4–0 Hosni (80.).

Netkosning fyrir Stjörnuleik Evrópu á Kýpur hafin:

Jón Arnór Stefánsson,
körfuknattleiksmaður hjá rússneska úrvalsdeildarliðinu Dynamo St. Petersburg, hefur verið tilnefndur í bakvarðarstöðu Evrópuúrvalsins sem mætir úrvali
erlendra leikmanna í Stjörnuleik
sem fram fer í Limassol á Kýpur
þann 14. apríl næstkomandi. 10
leikmenn verða valdir af þjálfurum liðanna en einnig er boðið upp
á netkosningu.
Hægt er að taka þátt í valinu á
heimasíðu evrópska körfuknattleikssambandsins,
fibaeurope.com, og leggja Jóni lið.
Tveir leikmenn verða valdir að

17
8
6
6
6
5
0

Vináttuleikir

EGYPTALAND–BELGÍA

KÖRFUBOLTI

10
10
9
9
5
4
1

land og þeir Andy Johnson og
Stewart Downing fengu tækifæri
til að sýna hvað í þeim bjó, en
náðu ekki að hafa afgerandi áhrif
á leikinn.
Þó svo að Englendingar hafi
verið öllu sterkari í leiknum voru
það gestirnir sem fengu hættulegasta færi leiksins þegar þeirra
hættulegasti maður, Dirk Kuyt,
átti skot í innanverða stöngina á
enska markinu.
Það er greinilegt að mikið býr í
liði Marco van Basten, en hann
byggði lið sitt að miklu leyti upp á
leikmönnum sem spila í heimalandinu og stóðu þeir sig ágætlega
gegn
Englendingum
þótt
leikurinn sjálfur hafi ekki beint
staðið undir væntingum en
margir áttu von á markaflóði.
- bb

102–85
86–88 (74–74, frl.)

Stig KR: Jerica Watson 37 (15 fráköst, 5 stoðs.),
Helga Þorvaldsd. 20 (11 stoðs., 9 frák.), Georgia
Kristiansen 8, Sigrún Skarphéðinsd. 7, Gréta
María Grétarsd. 7, Hanna B. Kjartansdóttir 5 (6
stoðs.), Halla Jóhannesd. 2.
Stig Grindavíkur: Erla Þorsteinsd. 23, Myriah
Spence 20 (14 fráköst, 5 stoðs.), Erla Reynisd. 16
(6 stoðs.), Ólöf Helga Pálsdóttir 11 (7 frák., 5
stolnir), Sólveig Gunnlaugsdóttir 10 (6 stoðs.),
Jovana Lilja Stefánsdóttir 8.

STAÐAN
KEFLAVÍK
GRINDAVÍK
ÍS
HAUKAR
NJARÐVÍK
KR

16 13 3 1293–1002 26
16 11 5 1005–969 22
16
9 7 1021–962 18
16
8 8 1064–1112 16
16
5 11 978–1069 10
16
2 14 926–1174
4

1. deild karla
FRAM–STJARNAN

23–28

Fram: Stefán Stefánsson 5, Ingólfur Axelsson 5,
Guðlaugur Arnarsson 3, Hjálmar Vilhjálmsson 3.
Mörk Stjörnunnar: Arnar Theodórsson 8, Kristján
Kristjánsson 5, Gísli Björnsson 4.

STAÐAN
FH
3
FRAM
3
AFTURELD. 2
GRÓTTA/KR 3
Stjarnan
3
Selfoss
2
STJARNAN
3

3
2
1
1
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
2
2
2
2

88–71
79–75
59–54
71–78
75–85
51–60
75–85

6
4
2
2
2
0
2
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Dömurnar fyrst

MYND: HELGI SIGURÐSSON

SVAN BORG SIGMARSDÓTTI R BÝÐUR SIG FRAM Í STJÓRNIR LÍFEYRISSJÓÐA

mögnuðfjölskyldusýning!

Miðasala í síma 568 8000
www.HOUDINI.is

Nýlega tóku formenn félaga kvenna
í endurskoðun, lögmennsku og læknastétt og kvennanefndar
Verkfræðingafélags
Íslands sig saman
og hvöttu konur til
þátttöku í stjórnum
félaga og lífeyrissjóða, þar sem hlutfall kvenna í
þessu stjórnum væri ekki í neinu
samræmi við félagafjölda kvenna.
Þær segja að konur séu fleiri en
karlar í þremur stærstu lífeyrissjóðum landsins, sem engin ástæða er til
að efa. Þær benda einnig réttilega á
að nú sé tími skýrslna um völd
kvenna og skort á konum í efnahags-

lífinu liðinn og þess í stað sé kominn
tími til að gera eitthvað í málinu.
Þegar kemur að jafnréttismálum, eins og svo öðrum málum, virðist sem einfaldasta lausnin sé að
setja á stofn nefnd til að kanna
ástandið og hvað sé nú hægt að
gera. Eins og vera ber með svona
nefndir virðast þær ekki hafa nein
völd.
Ef á að gera eitthvað í málinu er
það okkar allra að fylgja því eftir,
það er að segja ef vilji er fyrir slíku.
Það er ekki sjálfgefið. Sérstaklega
ekki ef það eru karlmenn sem sitja í
stjórnum. Þrátt fyrir hvatningu
kvennanna til karla um að styðja
konur til setu í stjórnum efast ég
einhvern veginn um að þeir karlmenn sem fyrir eru, og hafa hug á

að sitja lengur, séu tilbúnir til að
standa upp og segja „dömurnar
fyrst“. Slík séntilmennska er víst
bara talin eiga við þegar boðið er til
borðs, eða þegar ganga á inn um
dyr. Ekki þegar keppst er um
völdin.
Almennt hef ég talið, og útlendingar virðast hafa sömu skoðun á íslenskum konum, að við séum svo
sjálfstæðar og ákveðnar að það
þurfi ekki að bjóða okkur til borðs.
Við kunnum ekki að vera það sem
kallast dömulegt í öðrum löndum og
bíða inni í bíl á meðan herramaðurinn stekkur til og opnar fyrir okkur.
En ef við erum enn að bíða eftir því
að okkur sé boðið í stjórnir erum við
kannski ekki eins ákveðnar eins og
útlendingarnir halda. ■

og þú gætir unnið.
■ PONDUS

Eftir Frode Överli

SMS

LEIKUR

GGGGvvvvvvuuuuuuuðððminnnngóður!!!! Hvað drakk ég
eiginlega mikið í gær? Man
ég eitthvað eftir kvöldinu?

Mér líður
eins og
úlfalda.

Munnþurrkurinn ætti að
gefa einhverja vísbendingu um það....

Aðalvinningur verður dregin úr öllum innsendum SMS skeytum.199 kr/skeytið

Ég á við
vandamál að
stríða!

■ GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman
Takk,
pabbi.

Þetta hljómaði bara nokkuð
vel drengir. Þetta er eins
og að heyra í Lennon og
McCartney á ný!

www.jumbo.is

Já, takk
maður.

Bara
eitthvað
röfl.

Lemon
hver?

■ PÚ OG PA

Eftir SÖB

Frí heimsending • Pöntunarsími: 554-6999

■ KJÖLTURAKKAR

Eftir Patrick McDonnell

Síðan Snati sagði mér að tígrisdýr
væru í útrýmingarhættu finnst
mér ég varla geta setið hjá aðgerðarlaus! Það er einhvern veginn
ekki stíllinn minn!!

Svo þú fyllist af krafti og
ætlar að láta til þín taka!

Það er
stíllinn
minn.

Ég þekki það!

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

Hamraborg 7
Hamrabrekkumegin.
Sími 564 0406

■ BARNALÁN
Ég held að þetta
sé komið.

Eftir Kirkman/Scott
Við erum með
hádegismatinn hennar....

....kaffið...
....vatn á flösku....
...auka skó, peysu, jakka
og annað skóladót...

jamm
jamm
jamm
jamm,
jamm,
jamm,

Manstu eftir
einhverju öðru
sem hún þarf
fyrir fyrsta
daginn í
forskólanum?

Fyrir utan
burðarmann?

Skýrari mynd

en þú átt að venjast!

32"
100Hz
d
e
c
n
a
.
• Adv
Motion
l
a
t
i
g
i
D
n Sony
n
i
e
r
h
l
• Stí
g DVD
o
r
u
d
i!
stan
upbæt
a
k
í
i
r
spila

KV-32FQ86

32" 100Hz sjónvarp
•
•
•

Picture Power
Advanced 100 Hz Digital Motion
Mynd og mynd • Fjarstýring fyrir fjölda tækja

Verð 14.995 krónur
vaxtalaust* í 12 mán. eða
179.940 krónur staðgreitt

Picture Power

Kauptu Sony
hjá Sony

tryggir að þú sérð öll
smáatriðin í myndinni
skýrar. Sjáðu muninn.

Borð í kaupbæti
sem er hannað undir
sjónvarpstækið að
andvirði 24.950.

*Miðað við 12 jafnar vaxtalausar greiðslur á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.

www.sonycenter.is
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VEITINGASTAÐURINN

SALATBARINN Í FAXAFENI

Staður einhleypra
Hvernig er stemningin?
Salatbarinn er svolítið fyndinn staður. Þangað kemur alls konar fólk, allt
frá fólki sem er í aðhaldi upp í heilu
íþróttaliðin sem eru stútfull af sætum strákum og flottum stelpum.
Staðurinn er líka sérsniðinn fyrir þá
sem eru einir á ferð. Hvað innréttingar varðar vantar töluvert upp á
smartheit og það er svolítið eins og
eitthvað hafi gleymst þegar staðurinn var innréttaður. Ef fólk vissi ekki
betur gæti það haldið að það væri
statt í vegasjoppu úti á landsbyggðinni. Fólk sem sækir staðinn stíft
spáir þó lítið í innréttingarnar og
staðurinn státar af mörgum
fastakúnnum sem nánast ánetjast
staðnum. Salatbarinn er sérlega vinsæll í hádeginu og góður kostur fyrir
þá sem vilja sleppa samlokunum og
hugsa betur um kroppinn.
Matseðillinn?
Eins og nafnið gefur til kynna er salat á boðstólum. Salatbarinn sjálfur
er mjög flottur með alls konar
baunaspírum, blómkáli, brokkólíi,
iceberg-salati, gulrótum, paprikum
og kús-kúsi. Inn á milli leynast þó
majones-kartöflusalöt sem eru ekki

alveg í karakter við salatbarinn sjálfan og einnig er boðið upp á heita
rétti sem eru mjög misjafnir. Oft eru
frosin grænmetisbuff frá Knorr á
boðstólum sem eru lítið spennandi.
Það mætti líka merkja betur hvað er
í salatsósum og súpum. Þegar heitu
réttirnir eru í átt við kjúkling eða fisk
er staðurinn frábær og gott að heimsækja.
Hvað er vinsælast?
Salatið er vinsælast á Salatbarnum
en ekki er vitað hvort íslendingar
séu sólgnari í gúrkur eða gulrætur
eða hvort brokkólíið sé í mestri
sókn. Viðskiptavinurinn borgar eitt
verð og getur því valið hvort hann
vill súpu og salatbar eða salatbar og
heita rétti eða að blanda þessu öllu
saman. Skammturinn kostar 1200
krónur og hver getur borðað eins
mikið og hann vill.
Réttur dagsins?
Salatbarinn er í grunninn sá sami en
heitu réttirnir og súpurnar eru mismunandi frá degi til dags. Í réttum
dagsins er allt milli himins og jarðar.
Allt frá kjúklingi og fiski upp í frosin
grænmetisbuff frá Knorr.

SEAMAN’S SHOT:

Samkvæmt læknisráði!
Snafsinn sjómannsskot eða Seamanís Shot er nýr snafs fyrir þá sem vilja góðan snafs með bjórnum sínum og eru orðnir leiðir á að drekka sætan lakkríssnafs. Seaman's Shot er
ekki eins sætur og önnur dökk skot en hefur bragð af
mentól og myntu eins og Fisherman's Friend töflurnar,
ferskur og hressandi en rífur samt svolítið í, upplagður
til að hressa sig við og rífa úr sér kvefdrulluna sem
herjar á alla landsmenn í augnablikinu. Enda gamalt
læknisráð við kvefi að fá sér einn snafs!
Drykkurinn er framleiddur í Þýskalandi en eftir
hugmynd frá Dana, en bæði þessi lönd hafa langa hefð
fyrir bitterum og snöfsum sem gerir það að verkum að
Seaman's er ekki bara búinn til út í bláinn og fyrir ungu
kynslóðina sem vill nammibragð og áhrif heldur líka
fyrir fólk sem nýtur þess að fá sér einn dramm. Seaman's Shot er í reynslusölu, sem þýðir að aðeins er hægt
að kaupa hann í Heiðrúnu og Kringlunni. Hann er í
tveimur stærðum, annars vegar 700 ml á 3.290 kr. og
hins vegar í 500 ml plastflösku fyrir ferðalögin og kostar hún 2.400 kr.

Hollensk súrkálsstappa með reyktum pylsum.

Ömmumatur frá Hollandi
Borða mjög mikið af feitum og djúpsteiktum mat.
Smári Johnsen, verkfræðingur
hjá VSÓ ráðgjöf, dvaldist í Rotterdam í Hollandi um tveggja ára
skeið, þar sem hann nam skipulagsfræði. Hann segir Hollendinga borða mjög mikið af feitum
og djúpsteiktum mat, svo sem
frönskum kartöflum og djúpsteiktu kjötfarsi, sem þeir kalla
Proketta. Þá dýfi þeir frönskunum ofan í majónes, en einnig sósur sem væntanlega hljóma hálf
asnalega í eyrum Íslendinga. „Það
er ein sósa, sem er brún og sæt,
og er uppistaðan í henni majónes
og hnetusmjör.“ Þá sé einnig önnur sósa er njóti töluverða vinsælda og heiti Specialsauce. „Hún
er búin til úr karrítómatsósu,
majónesi og hráum lauk sem er
hellt yfir frönskurnar.“ Þrátt fyrir allan þennan feita mat segir
Smári hinn venjulega Hollending
ekki vera feitan, enda borði þeir
mikið af grænmeti og hjóli töluvert.
Þar sem Holland er gamalt nýlenduveldi segir Smári matargerðina vera undir nokkrum
áhrifum frá gömlu nýlendunum,
en sækja einnig töluvert til Belgíu
og Þýskalands. „Reyndar hata
Hollendingar Þjóðverja, aðallega
vegna þess að þýski herinn rændi
hjólunum þeirra í seinni heimstyrjöldinni til að bræða í vopn,“
segir Smári í léttum dúr, en bætir
jafnframt við að enn syngi aðdáendur knattspyrnuliðsins Feyenoord í Rotterdam „skilið okkur
aftur hjólunum“ þegar þýsk lið
mæti í heimsókn.

MATGÆÐINGURINN

Þá segir Smári jafnframt að þó
að Hollendingar eigi sér engan
sérstakan þjóðarrétt sé einn réttur sem hugsanlega kæmist næst
því. „Hann er reyndar árstíðabundinn, en þegar síldin kemur
borða þeir hana hráa í stað þess
að salta hana, með hráum lauk í
fransbrauði.“

Þegar kartöflurnar eru soðnar
er sniðugt að hella umframvökvanum í ílát og stappa síðan kartöflurnar og súrkálið gróft. Svo er
hægt að nota umframvökvann,
mjólk og smjör til þess að mýkja
stöppuna aðeins. Svo er lauknum,
beikoninu og ananasbitunum bætt
út í stöppuna og hún sett í eldfast

Zuurkoolstamppot (sem myndi útleggjast súrkálsstappa) fyrir fjóra:
1,5 kíló af kartöflum
600 grömm af súrkáli
2 heilir laukar
1 til 2 hvítlauksrif
1 lárviðarlauf
100 grömm af beikoni
2 reyktar pylsur
1 lítil dós af ananas í skífum
50 grömm af smjöri
150 grömm af Gouda-osti
salt
pipar
múskat
og ef til vill season all

Fyrst af öllu á að afhýða kartöflurnar og skera í teninga sem
síðan eru settar í stóran pott,
ásamt söxuðum hvítlauk og súrkáli. Í þennan pott er sett vatn, en
eingöngu þannig að rétt fljóti yfir.
Það á síðan að ná upp suðu, bæta
lárviðarlaufinu út í og sjóða í tuttugu og fimm til þrjátíu mínútur
eða þar til kartöflurnar eru orðnar soðnar.
Á meðan þessu stendur er fínt
að sneiða niður lauk og steikja í
smjöri á lágum hita, skera einnig
beikonið í bita og steikja það.

SMÁRI JOHNSEN Hollendingar borða
mikið af djúpsteiktum frönskum dýft ofan
í majónes.

mót. Þetta er síðan saltað og
piprað eftir þörfum og smekk
hvers og eins. Svo á að rífa
Gouda-ostinn yfir og baka þetta
við 220 til 250 gráður, eða þar til
osturinn er orðinn fallega brúnn.
Þegar stappan er um það bil að
verða tilbúin er gott að sjóða eða
steikja pylsurnar sem meðlæti og
með þessu öllu er gott að drekka
hinn rammhollenska Amstel-bjór.

VALENTÍNA BJÖRNSDÓTTIR HJÁ MÓÐUR NÁTTÚRU

Lítið fyrir súrmeti og selkjöt
Hvaða matar gætir þú síst
verið án? Dagarnir væru tómlegir
án grænmetis.
Er einhver matur sem þér
finnst vondur? Ég kann ekki að
meta súrmeti og selkjöt.
Fyrsta minningin um mat?
Pikknikk með fjölskyldunni við Búðir
fagran sólskinsdag sumarið 1968. Þar
borðuðum við körfukjúkling á köflóttum dúk. Kjúklingurinn var kallaður
körfukjúklingur því hann var framreiddur í körfu og með honum voru
sérstakar franskar sem mamma bjó til.
Þetta þótti frumlegt í þá daga. Með
matnum var að sjálfsögðu Sínalkó.
Besta máltíð sem þú hefur
fengið? Erfitt að gera upp á milli
allra dásemdanna sem Kalli, eiginmaður minn, eldar handa mér. Ætli
Bleikja úr Brúará með kartöflum í

garðinum sé ekki einna mest í uppáhaldi. Hún er matreidd á óteljandi
vegu en er alltaf jafn góð.
Leyndarmál úr eldhússkápnum? Maður þarf að eiga gæða ólífuolíu og edik, fjölbreytileg krydd og
linsur og allt sem þarf í góða naglasúpu.

Hvað borðar þú þegar þú þarft
að láta þér líða betur? Hressilegt salat og grænmetisrétt. Svo er
góð súpa alltaf notaleg.
Hvað áttu alltaf í ísskápnum?
Grænmeti, parmesanost og gamlar
sultur.
Ef þú yrðir föst á eyðieyju,
hvaða rétt myndir þú taka
með þér? Ég færi að eins og
nóbelskáldið þegar hann svaraði
sömu spurningu, tæki með mér
brauð, skæri af því endana og borðaði það endalaust.
Hvað er það skrítnasta sem þú
hefur borðað? Það var ítalskur
réttur sem heiti Vambí, en hann var
mjög góður. Vambí er beljumagi í
tómatsósu sem ég borðaði hjá
Gospu Maríu í Slóveníu. Hún var
listakokkur.
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ANTINORI:

Þekktustu vín Ítala

Antinori-fjölskyldan hefur ræktað vín óslitið í sex aldir í Toskana og Umbríu. Í nýlegri alþjóðlegri
könnun kom fram að Antinori er kunnasti vínframleiðandi Ítala, sá framleiðandi sem flestir
nefndu er beðið var um dæmi um ítölsk vín. Vínin frá Antinori eru Íslendingum að góðu kunn og
hafa bæði toppvín fyrirtækisins og alþýðleg borðvín selst vel hérlendis.
Villa Antinori Rosso 2001 er fyrsti fyrsti árgangur Villa Antinori
sem er í Igt-reglugerðinni en áður var vínið í hinni klassísku
DOCG-reglugerð. Hér er ekki eingöngu notast við hina ítölsku
sangiovese-vínþrúgu heldur eru einnig 20% af cabernet
sauvignon, 15% merlot og 5% syrah. Vínið hefur djúpan dökkan
blóðrauðan lit. Þroskað tannín og mild eik einkenna vínið. Þorri
Hringsson, vínrýnir Gestgjafans, valdi Villa Antinori Rosso 2001
vín mánaðarins í fyrrasumar. Þorri segir vínið mjög góð kaup,
gefur því fjögur vínglös í einkunn og mælir með því að það sé
haft með lamba- og nautakjöti og ítölskum réttum, t.d. bragðmiklu pasta.

Hvítvínið Villa Antinori Bianco hefur
verið vinsælasta ítalska hvítvínið í
Vínbúðum um árabil. Vínið ber öll einkenni klassískra hvítvína frá Toskana,
er ferskt og létt, hefur strágulan tæran lit og er tónað af ferskum grænum
ávöxtum. Það er unnið úr þrúgunum
trebbiano og malvasia að mestum
hluta en einnig er notast við
chardonnay um 20%.

Verð í Vínbúðum 1.590 kr.

Verð í Vínbúðum 1.090 kr.

Munurinn á
heimabruggi
og ódýrasta
víninu!
Stefán Guðjónsson er einn
þekktasti vínþjónn landsins og ritstjóri vefsins Smakkarinn.is. Hann
er ekki mjög hrifinn af heimabruggi
frekar en vínþjónar almennt. „Ég
skil það vel þegar sölumenn í
heimabruggsbúðum segja við tilvonandi bruggara að heimabrugg
geti verið jafn gott og vín í Ríkinu.
Þeir eru sölumenn og þetta er
þeirra starf. Ég skil það vel þegar
bruggararnir sjálfir segja að vínið
þeirra sé jafn gott og vín í Ríkinu.
Þeir eru að leggja mikla peninga og
vinnu í vínin sín og vilja helst fá
virðingu fyrir það sem þeir eru að
gera. En það eru ýmsar ástæður
fyrir því að heimabrugg verði aldrei
eins gott og jafnvel alódýrustu og
einföldustu vín,“ segir Stefán og
nefnir hér að neðan helstu ástæðurnar:
- Til eru tvenns konar efni sem eru
notuð í léttvínsheimabrugg, duft og
saft (þykkni). Duftið og saftin eru
yfirleitt frá afgangsvínþrúgum. Sem
sagt, þegar uppskeran hefst eru vínþrugur sem eru ekki taldar nógu
góðar fyrir vínframleiðsluna teknar
til hliðar og seldar til ákveðinna
fyrirtækja. Þessi fyrirtæki taka umræddu vínþrúgunar og annað hvort
sjóða safann niður í þykkni eða
þurrfrjósa til að búa til duft.
- Jafnvel minnstu vínframleiðendur
hafa aðgang að dýrum og mjög
flóknum gerjunartækjum til að
tryggja að gerjunin gangi vel, og
geymslan á víninu er örugg.
-Sykurmagnið sem notað er í
heimabrugg til að ná lágmarks
alkóhólmagni er svo mikið að það
hindrar vínið í því að geta þroskast
og batnað með tímanum.
-Ef bruggarar ætla að halda að
þeirra vín sé sambærilegt við vín
gert af fagfólki vil ég að þeir taki
smá próf fyrst. Berðu saman vínþrúguna sem þú ert að brugga við
ódýrasta vínið úr sömu vínþrúgu
sem fæst í Ríkinu. Eftir að þú ert
búin(n) að bera þetta saman, vertu
hreinskilinn. Er þitt vín virkilega
betra? Ég skal alveg viðurkenna að
það er til mikið af sullvíni í Ríkinu.
Sumt vín finnst mér virkilega
ómerkilegt. En ég skal líka viðurkenna að ég get ekki búið til betra
vín heima hjá mér. Ég hef ekki
menntun, tækni eða vínþrúgur til
þess.
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Í spilaranum hjá ritstjórninni
Vinyl: LP, Emilíana Torrini: Fisherman’ s Woman, Joanna Newson: The MilkEyed Mender, Lou Barlow: Emoh, Mugison: Lonely Mountain, The Kills: No
Wow og Matt Sweeney & Bonnie „Prince“ Billy: Superwolf,

TONY WILSON Hann var ekki besti viðskiptamaður í heimi en uppgötvaði frábærar sveitir á borð við New Order og
Happy Mondays.

Wilson snýr
aftur
Þeir sem höfðu gaman að kvikmyndinni 24 Hour Party People
ættu að kætast yfir þeim fréttum að
saga Factory Records útgáfunnar
er ekki öll. Myndin segir frá því
þegar Tony Wilson gerði plötufyrirtækið ódauðlegt með því að uppgötva og gefa út hljómsveitirnar
Joy Division, New Order og Happy
Mondays. Hann var ekki besti viðskiptamaður í heimi og hefur útgáfan farið þrisvar sinnum á hausinn.
Flestir töldu því að dagar fyrirtækisins væru liðnir, svo er ekki.
Tony Wilson hefur ákveðið að taka
enn og aftur upp þráðinn að nýju og
kallar nýja fyrirtækið F4. Nýlega
opnaði útgáfan nýja heimasíðu og tilkynnti um þrjár útgáfur á þessu ári.
Mestu púðrinu verður eytt í ungan
rappara sem kallar sig Raw T.
Á síðunni greinir Tony frá því að
það hafi verið sonur hans sem neyddi
hann á tónleika með rapparanum.
Hann segist hafa misst legvatnið við
að sjá kappann og að hann sé alveg
jafn spenntur fyrir honum og hann
var fyrir Happy Mondays og Joy
Division á sínum tíma.
Fyrsta smáskífa Raw T, Where
We Live, kemur í búðir í febrúar.
Það verður fyrsta útgáfa endurreista fyrirtækisins. ■

Jaðarsveitir í
London
Það verður gaman að fylgjast með
gangi mála hjá íslensku rokksveitinni Jan Mayen en plata þeirra,
Home Of The Free Indeed, kemur
út í Bretlandi í gegnum Smekkleysu
7. mars næstkomandi.
Jan Mayen heldur tónleika í
London ásamt Skátum, Skakkamanage og hljómsveitinni Reykjavík þann 21. febrúar á Leicester
Square Marquee Club.
Það er útvarpsmaðurinn John
Kennedy hjá XFM sem heldur tónleikana. Fjórum dögum fyrr leikur
sveitin Skátar á svokölluðu Moshi
Moshi kvöldi á Barfly ásamt sveitunum Fiction Plane, Lo-Fi-Fnk og
Deloroso. ■

„ When the routine bites hard
- Síðasti texti Ian Curtis fyrir sjálfsand ambitions are low
And the resentment rides high
morð hans var skýr uppgjöf á vonbut emotions won’t grow
lausu ástandi hans. Love Will Tear Us
And we’re changing our ways,
Apart kom aldrei út á breiðskífu, aðtaking different roads
eins sem smáskífa árið 1980.
Then love, love will tear us apart again“

Hvernig netið er að
bjarga tónlistariðnaðinum
Þvert á það sem útgefendur segja ykkur er
plötusala að aukast í
heiminum vegna tilkomu netsins. Af hverju
halda þeir þá áfram að
kvarta? Og hvaða áhrif
mun þetta hafa á
framþróun tónlistar?
Aldamótin síðustu
voru björt fyrir tónlistargrúskara. Hraðinn á
netinu var slíkur að notendur áttuðu sig á því að hægt
var að skiptast á lögum án
þess að það kostaði þá krónu.
Hver sem var gat hreinlega náð
í hvað sem hann vildi.
Svartsýnustu menn spáðu því
að ólögleg dreifing tónlistar á netinu myndi marka endalokin á sölu
geisladiska. Stóru útgáfufyrirtækin fundu strax mikið fyrir
þessu og hófu strax að draga saman seglin. Tugir þúsunda tónlistarmanna og starfsmanna fengu
reisupassann og ungir listamenn
leitandi að samningum sáu
ekki fram á bjarta framtíð.
Metallica lét loka Napster
og sendi þannig tóninn til
þeirra sem skiptust á lögum frítt á netinu. Plötufyrirtækin skelltu sér í aftursætið í skriðdreka þungarokksveitarinnar og lögðu
þar grundvöllinn að því að
koma upp löglegu kerfi þar
sem þeir og tónlistarmennirnir gætu hagnast á dreifingu tónlistar á netinu.
Lögsóttir vegna niðurhals
Það var auðvitað engin
tilviljun að plötufyrirtækin
lögsóttu nokkra vel
valda einstaklinga árið
2003, á svipuðum tíma
og þeir voru að fara af
stað með netbúðirnar sínar.
Skilaboðin voru skýr; að ná í
lag á netinu er jafn mikill
stuldur og ef sá hinn sami
myndi grípa geisladisk úti í
búð. Með aðstoð höfundarréttasamtaka
réðust
bandarískir plötuútgefendur sérstaklega að háskólanemum og fengu löglega

aðgang að tölvukerfum 21 skóla, til
þess að sýna fram á hversu mikið
kerfin voru notuð af nemendum
sem skiptust ólöglega á tónlist.
Í Bretlandi, Kanada og Bandaríkjunum var líka ráðist að einstaklingum sem höfðu sótt nokkur
þúsund laga á net-

inu. Sú ákvörðun plöturisanna var
harðlega gagnrýnd þar sem allt að
fimmtán ára gömul börn voru
handtekin fyrir að sækja lög á netið. Í öðru tilviki lenti 71 árs gamall
afi í lagadeilu eftir að barnabörn
hans höfðu notað heimilistölvuna
til að sækja lög á netið á meðan
þau voru í heimsókn. Hér á Íslandi
hafa slíkar aðgerðir
ekki
verið framkvæmdar
vegna tónlistar, en SmáÍs
kærði nokkra
einstaklinga
fyrir að skiptast á kvikmyndum. Það
fyrirtæki
heldur utan um
höfundarétt íslenskra og erlendra kvikmyndagerðarmanna á Íslandi.
Nýir möguleikar
Það kom fréttastofum
um allan heim því í
opna skjöldu þegar
ársskýrslur fyrir
2004 í Bretlandi
sýndu það að sala
á geisladiskum
jókst töluvert frá
árinu á undan. Ekki
nóg með það, heldur
virðast
netbúðir
plöturisanna
vera
mjög vinsælar en sá
markaður tíufaldaðist á
einu ári. Sala stakra
laga á netinu hefur nær
alfarið tekið við af smáskífusölu.
Þrátt fyrir það
kvarta plöturisarnir
enn yfir því að salan
sé að dragast saman. Hún er
þó nálægt því að vera það
sem hún var áður en netið kom til. Hvernig má
þetta vera? Jú, tölur sýna
að minni plötufyrirtæki
eru byrjuð að selja einGEISLADISKAR Sala á
geisladiskum hefur aukist
með tilkomu netsins þvert á
það sem útgefendur héldu.
Samt eru stærstu útgefendurnir ósáttir og kvarta sáran.

staka titla í fleiri eintökum. Þessi
fyrirtæki eiga yfirleitt ekki jafn
mikið fjármagn til þess að eyða í
auglýsingakostnað og kynna plötur
sínar aðallega með blaðaumfjöllunum, tónleikum og óbeinni kynningu
á netinu.
Flestar af þessum „óvæntu“
plötum, sem seljast sæmilega hér
og þar um heiminn, eru plötur sem
hafa fengið góða dóma gagnrýnenda og forvitnir fara svo og
kynna sér frítt á netinu. Ef plöturnar eru góðar vill það oft gerast að
grúskararnir fara og kaupa sér eintak. Ef þeir gera það ekki, þá kynna
þeir kannski plötuna fyrir félögum
sínum sem kaupa síðan plötuna.
Þannig hefur netið boðið grúskurum upp á nýjan möguleika til að
komast í feitt. Þar með hefur netið
gert það að verkum að metnaðarfull og töfrandi tónlist er að rata í
fleiri hendur en hún hefði gert
áður. Plötur listamanna, sem eru
nær dæmdir til að vera ævinlega á
kantinum, finna leið sína til rétta
fólksins ef þær eru góðar. Þetta
verður þess valdandi að fleiri plötur eru að seljast úr plötubúðunum
þó færri og færri þeirra eigi uppruna sinn að rekja til plöturisanna.
Auðvitað kvarta þeir yfir þessu, þó
svo að plötusala í heiminum sé að
aukast því peningarnir eru að rata
í fleiri hendur en áður. Meira að
segja Tony Wadsworth, einn af yfirmönnum EMI í Bretlandi, varð að
viðurkenna það í fréttaskýringaþætti á BBC að plötusala væri að
aukast í kjölfar netsins.
Fjölbreytni
Fjölbreytni er orð tuttugustu og
fyrstu aldarinnar. Í dag eiga sérvitrir auðvelt með að finna sér samsvarandi hóp í gegnum netið.
Plöturisar eru byrjaðir að einbeita
sér meira að því að markaðssetja
tónlist fyrir smákrakka, enda gefur
það skjótasta auðinn. Hér áður fyrr
skaut við og við upp kollinum tónlistarmaður eða hljómsveit sem var
að gera tónlist sem fáir áttu von á. Í
dag gerist þetta nánast í hverri
viku. Það er ómögulegt fyrir hvern
einasta mann að fylgjast með öllu
sem er að gerast, og því er best
fyrir hvern og einn að einbeita sér
að sínum litla heimi og reyna að
stækka hann.
Það eru spennandi tímar fram
undan, netið er svo sannarlega að
bjarga tónlistarmenningunni.
biggi@frettabladid.is

Söngvari sveitarinnar
Sum 41 missir röddina
Aðdáendur rokkhljómsveitarinnar
Sum 41 hafa miklar áhyggjur af
söngvara sveitarinnar Deryck Whibley eftir að sveitin aflýsti nokkrum
tónleikum. Sveitin aflýsti í síðustu
viku þremur tónleikum og gaf þá
skýringu að söngvarinn ætti við
veikindi að stríða í raddböndum sínum. Orðrómur um að raddbönd
kappans væru alvarlega löskuð bárust aðdáendum í Toronto, þar sem
sveitin átti að spila. Jafnvel hefur
því verið fleygt að læknar hafi skipað Whibley að þegja í nokkrar vikur,
ætli hann sér að eiga möguleika á að
syngja aftur.
Hljómsveitin brást við þessu
með því að setja upp tilkynningu á
heimasíðu sinni að það væri rétt að
söngvarinn gæti varla talað, hvað
þá sungið. Liðsmenn fullyrtu þó að
aðeins væri um tímabundin veikindi að ræða og að söngvarinn
þyrfti aðeins á hvíld að halda. ■

DERYCK WHIBLEY Hann hefur átt við
veikindi að stríða í raddböndum og hefur
Sum 41 aflýst tónleikum í kjölfarið.

30

10. febrúar 2005 FI M MTU DAGU R

FRÁBÆR SKEMMTUN
Frumsýnd 11. febrúar

FRÁ FRAMLEIÐANDA TRAINING DAY

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

HLAUT TVENN GOLDEN
GLOBE VERÐLAUN

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

HHHH Ian Nathan/EM P I R E

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

7

HHHh - kvikmyndir.com
TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

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

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

b.i. 14

11 TILNEFNINGAR TIL ÓSKARSVERÐLAUNA

Sýnd kl. 8
FRÖNSK
KVIKMYNDAHÁTÍÐ

þ.á.m.
besta mynd,
leikstjóri
og handrit.

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

Kl. 5.30 og 10.05
B.I. 14

È=G:>C;:<JGÁ¸
¶8=>86<DHJC¶I>B:H

Kl. 5.30 og 10.15

Grjóthaltu kjafti
(Tais Toi) B.i. 12

Sýnd kl. 4, 5.30, 8 og 10.30
Sýnd í Lúxus VIP kl. 5.30, 8 og 10.30

HHHH

„Fullkomlega ómissandi mynd" S.V. MBL HHHHH
Sýnd kl. 8 og 10.40 Bi. 14 ára

;¡G>HIC¡G

b.i. 14

HHHh DV
HHH H.J. Mbl
HHHh kvikmyndir.com
Kl. 4, 6, 8 og 10

Sýnd kl. 5.50

Sýnd kl. 4, 6.20, 8.30 og 10.30

Yfir 36.000 gestir

Kl. 3.45 og 6 ísl. tal
B.i. 14. Kl. 3.45, 6, 8.15 og 10.30 kl. 6 & 8.15 enska

NATIONAL TREASURE Sýnd kl. 10.30

Sýnd kl. 8.30


6GH>CH

Sýnd kl. 8.30

b.i. 10

Þ.Þ FBL

ViWjgÂjg

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

FRÁ FRAMLEIÐENDUM SOUTHPARK

Kl. 3.45

(Un long dimanche
de fiancailles) B.i. 16

G/DV
HHHH VG/DV

Kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10 Bi. 14 ára

Tilnefningar til
Óskarsverðlauna

Langa trúlofunin

HHHH - HL, MBL
HHHH - Baldur, Popptíví

Sýnd kl. 6 og 9.10

5

K vikmyndir.is
vikmyndir.is

Svakalega flott ævintýraspennumynd
með hinni sjóðheitu Jennifer Garner

HHH Ó.Ö.H. DV
Sýnd kl. 6, 8.30 og 11

HHHh

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
JANÚAR

7 8

9

10 11 12

13

Fimmtudagur
■ ■ TÓNLEIKAR
 12.15 Guðrún Jóhanna Jónsdóttir

listarskóla Garðabæjar í tilefni af 40
ára afmæli skólans. Agnes Löve leikur með á píanó.

■ ■ LEIKLIST
 20.00 Leikritið Mýrarljós eftir Marinu Carr verður frumsýnt í Þjóðleikhúsinu í leikstjórn Eddu Heiðrúnar
Backmann

syngur á hádegistónleikum í sal Tón-

'%V[ha{iijg{E^adWdajh[ng^gKgÂj[aV\V

■ ■ LISTOPNANIR
 18.00 The Art Nurses ætla að
koma út úr skápnum í galleríinu
Fugl, Skólavörðustíg 10.

 20.00 Listamennirnir Anna Jóelsdóttir, Ásdís Spanó, Bjarni Sigurbjörnsson, Einar Garibaldi Eiríksson, Inga Þórey Jóhannsdóttir, JBK
Ransu, Sigtryggur Bjarni Baldvinsson og Sigurður Árni Sigurðsson
opna sýningu á málverkum í Nýlistasafninu undir nafninu Tvívíddvídd.

 20.00 Belgíski listamaðurinn Jean
B. Koeman opnar sýningu í Nýlistasafninu sem hann kallar Socle du
Monde. Þetta er verk sem hann gerir
séstaklega fyrir sýningu sína í Nýlistasafninu og er til heiðurs Piero Manzoni sem gerði verk með sama titli.

■ ■ SKEMMTANIR
 Hljómsveitin Kentár blúsar í Klúbbnum við Gullinbrú.

 Vignir og Hreimur með íslenska
partístemningu á Sólon.

Tenórinn

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík
STÓRA SVIÐ

HÍBÝLI VINDANNA
leikgerð Bjarna Jónssonar á vesturfarasögu Böðvars Guðmundssonar
Í KVÖLD kl 20 - UPPSELT,
Fö 11/2 kl 20 - UPPSELT,
Lau 12/2 kl 20, Fi 17/2 kl 20,
Fö 18/2 kl 20 - UPPSELT,
Lau 19/2 kl 20 - UPPSELT,
Fö 25/2 kl 20, Lau 26/2 kl 20
Fö 4/3 kl 20, Lau 5/3 kl 20

HÉRI HÉRASON
e. Coline Serreau
Síðustu sýningar verða eftir páska.

LÍNA LANGSOKKUR
e. Astrid Lindgren
Su 13/2 kl 14,
Su 20/2 kl 14
Su 27/2 kl 14 Síðustu sýningar

HOUDINI SNÝR AFTUR
Fjölskyldusýning um páskana.
Forsala aðgöngumiða hafin.

Börn 12 ára og yngri fá frítt
í Borgarleikhúsið í fylgd
fullorðinna
- gildir ekki á barnasýningar

NÁMSKEIÐ UM VESTURFARNA
STENDUR YFIR
Í BORGARLEIKHÚSINU
Kennarar: Viðar Hreinsson, 2/2 Upphaf vesturferða Gísli Sigurðsson, 9/2
Sagnalist Vestur Íslendinga Helga
Ögmundardóttir, 16/2 Lífskjör og aðstæður frumbyggjanna Böðvar Guðmundsson, 23/2 Bréfin frá Vestur-Íslendingum. Skráning hjá Mími Símenntun á www.mimi.is eða í síma
5801800. Þátttakendum verður boðið
á sýningu á Híbýlum vindanna

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ

SEGÐU MÉR ALLT
e. Kristínu Ómarsdóttur
Aðalæfing mi 16/2 kl 20 - kr. 1.000
Forsýning fi 17/2 kl 13 - kr. 1.000
Frumsýning fö 18/2 kl 20 - UPPSELT
Lau 19/2 kl 20, Lau 26/2 kl 20, Su 27/2 kl 20

ÍSLENSKI DANSFLOKKURINN SÝNIR:

VIÐ ERUM ÖLL MARLENE
DIETRICH FOR
e. Ernu Ómarsdóttur og Emil Hrvatin
Fi 10/2 kl 20 – UPPSELT
Fö 11/2 kl 20 – UPPSELT
Síðustu sýningar

Í kvöld kl 20, Fö 11/2 - LOKASÝNING

BELGÍSKA KONGÓ
e. Braga Ólafsson, Gríman fyrir besta leik í
aðalhlutverki
Lau 12/2 kl 20 - UPPSELT,
Su 13/2 kl 20 - UPPSELT,
Fi 17/2 kl 20, Su 20/2 kl 20 - UPPSELT,
Fi 24/2 kl 20, Fö 25/2 kl 20 - UPPSELT,
Sýningum lýkur í febrúar

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

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

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR
eftir Agnar Jón Egilsson. Í samstarfi við TÓBÍAS.
Lau 12/2 kl 20, Fö 18/2 kl 20

15:15 TÓNLEIKAR
Benda - Nýtt efni
Lau 12/2 kl 15:15
Miðasölusími 568 8000
midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is
Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin:
10-18 mánudaga og þriðjudaga,
10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

Sun. 13. feb. kl. 20
Sun. 20. feb. kl. 20 örfá sæti
Sun. 27. feb. kl. 20

Sýningum fer fækkandi

Leikfélagið Snúður og Snælda sýnir:

Ástandið
Sögur kvenna frá hernámsárunum
Fumsýning 13. febrúar kl.14.00
Miðvikudaga kl.14.00
Sunnudaga kl.14.00

Vetrarhátíð - Grímuball
Bardukha og Andrea Jónsdóttir
laugardaginn 19. febrúar.

■ ■ SÝNINGAR
 20.00 Í tilefni af "Skíramyrkri", sýningu Bjarna Sigurbjörnssonar og
Haraldar Karlssonar, verður opið í
Hafnarborg til klukkan 23 í kvöld.
Hljómsveitin Úlpa flytur eigin tónsmíðar fyrir sýningargesti.
Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki síðar en sólarhring fyrir birtingu.

FRÉTTIR AF FÓLKI
elly Osbourne segir að
líklega væri hún dáin ef
K
hún hefði ekki farið í meðferð. „Ég tók svo mikið af
mismunandi gerðum af pillum að þær voru að eyðileggja lifrina og magann. Ég
ældi blóði á milli þess sem
ég reykti, drakk og tók öll
þau lyf sem ég komst yfir,“
sagði söngkonan. Hún segir
meðferðina hafa kennt henni
að vera betri manneskja.
adonna er byrjuð að æfa karate. Hún réð til sín þjálfara til
M
þess að kenna henni bardagalistina.
Eiginmaður hennar, Guy Ritchie er
nú þegar með svarta
beltið. „Madonna tekur tímana mjög alvarlega. Guy er mikið fyrir
karate og dóttir
Madonnu, Lourdes,
hefur stundað íþróttina að einhverju leyti,“
sagði heimildarmaður.
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Frumsýnd 11. febrúar

HLAUT TVENN GOLDEN
GLOBE VERÐLAUN

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

Golden
Globe
verðlaun
Annette
Bening
sem
besta
leikkona

Hlaut
Golden
Globe
verðlaunin
sem besta
erlenda
myndin

HHHh - kvikmyndir.com

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

HHH MMJ

kvikmyndir.com

HHHH - HL, MBL
HHHH - Baldur, Popptíví

Annette Bening & Jeremy Irons

7

Annette Bening tilnefnd til Óskarsverðlauna

Sýnd kl. 6, 8 og 10

2

Tilnefnd til
Óskarsverðlauna
þ.á.m. sem besta erlenda myndin

Stórskemmtileg mynd þar sem
Annette Bening fer á kostum

TILNEFNINGAR TIL ÓSKARSVERÐLAUNA
b.i. 14

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20

5

Tilnefningar til
Óskarsverðlauna

þ.á.m.
besta mynd,
leikstjóri
og handrit.

Kl. 3.45, 6, 8.15 og 10.30

Kl. 3.50, 5.55, 8 og 10.15

Kl. 3.45 og 6 ísl. tal

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10

„Ein snjallasta mynd
ársins... Ógleymanleg...
ljúf kvikmyndaperla."

HHHH

HHH NMJ
Kvikmyndir.com

7

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

„Fullkomlega ómissandi mynd" S.V. MBL HHHHH
Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 14 ára

ALFIE Sýnd kl. 10.10

tilnefningar til Óskarsverðlauna,
Óskarsverðlauna,
þ.á.m. besta mynd, besti leikstjóri,
besti leikari: Leonardo
Leonardo Dicaprio.
Dicaprio.

HHHH SV Mbl

Þ.Þ FBL

Yfir 36.000
gestir

11

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20

SÝND kl. 4

ÍSL.TAL - ATH! VERÐ 500 KR.

www.laugarasbio.is

Við ystu
mörk
sársaukans
Írska leikritið Mýrarljós eftir Marinu Carr, eitt fremsta leikskáld Írlands, verður frumsýnt á Stóra
sviði Þjóðleikhússins í kvöld. Í
verkinu segir frá Hester Svan sem
er alin upp við Kattamýri og tengd
þeim stað órjúfanlegum böndum.
En nú vilja allir koma henni burt.
Það virðast örlög hennar að vera
yfirgefin; móðir hennar fór þegar
hún var sjö ára og nú ætlar barnsfaðir hennar að taka dóttur þeirra
frá henni og kvænast ungri dóttur
stórbóndans við mýrina. Hester er
komin að ystu mörkum sársaukans.
Hið
gríðarmikla
hlutverk
Hesterar er í höndum Halldóru
Björnsdóttur, en leikritið allt er
byggt á forngríska harmleiknum
Medeu. „Eftir því sem ég skoða
Medeu betur sé ég betur hvað Marina Carr notar það verk mikið,“
segir Halldóra. „Flestar persónurnar eiga vísanir í Medeu, þótt
mest sé það áberandi í persónu
Hesterar.
Medea átti tvo syni en Hester á
eina dóttur. Leikritið gerist frá sólarupprás til sólarlags á brúðkaupsdegi Karþags sem yfirgaf Hester
fyrir nokkrum mánuðum síðan og
er þennan dag að fara að kvænast
Karólínu, dóttur ríkasta bóndans
en það er mikill stéttarmunur á
þessum tveimur konum. Hester er
hálfgerður sígauni. Hún er fátæk
og ber þess mjög merki að móðir
hennar fór frá henni þegar hún var
barn að aldri. Hún er mjög ósátt
við að Karþag ætli að fara frá
henni og hóti að taka dótturina með
sér. Hún grípur til sinna ráða og
þau eru svipuð þeim ráðum sem
Medea greip til.“
Í uppfærslunni er unnið með
forngríska grímuhefð en grímurnar eru ekki fyrirskrifaðar í verkinu. „Edda Heiðrún leikstjóri fékk
til liðs við sig tvo Grikki sem sjá
um búninga og grímur, sviðshreyfingar og grímuleikstjórn. Grímurnar notum við til þess að sýna
innri líðan Hesterar, bæði með
fólki að handan, sem og þegar við
fáum eins og að sjá inn í höfuðið á
henni.
Verk Marinu Carr hafa ekki
áður verið sviðsett hér á landi en
segja má að hún sé að renna í
heimsfrægðina. Halldóra segir
Mýrarljós núna í uppfærslu víða
um heim en bæði hefur það verið
sýnt í New York og í West End í
London. „Mýrarljós er mjög nútímalegt,“ segir hún, „alls ekki
þungt eins og forn-grísku leikritin.
Í því er venjulegt talmál og tilfinningatjáningin er öll nær okkur en
forngrísku harmleikirnir.“ ■

HESTER Hún er mjög ósátt
við að Karþag ætli að fara frá
henni og hóti að taka dótturina með sér.

Frumsýning 11. febrúar kl. 20 – UPPSELT

2. sýn. 13. feb. kl. 19 örfá sæti laus - 3. sýn. 18. feb. kl 20 örfá sæti laus
4. sýn. 20. feb. kl. 19 nokkur sæti laus – 5. sýn. 25. feb. kl. 20 nokkur sæti laus
6. sýn 27. feb. kl. 19 – 7. sýn. 4. mars kl. 20 – 8. sýn. 6. mars kl. 19 – 9. sýn. 12. mars kl. 19

Vivaldi - Trúarleg verk og óperur
Hádegistónleikar þriðjudaginn 15. feb. kl. 12.15 – Marta Hrafnsdóttir, alt,
Sigurðar Halldórsson, selló og Kurt Kopecky, sembal flytja verk eftir Vivaldi.
Miðasala á netinu: www. opera.is
Miðasalan er opin kl. 14-18 virka daga, kl. 13-18 lau. og sun. og fram að sýningu sýningardaga. Símasala frá kl. 10 virka daga.

KRINGLUKRÁIN UM HELGINA

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

Lúdó og Stefán
um helgina

FÖSTUDAG 11. 02.

www.kringlukrain.is

ÁSAMT GESTUM
SAMMI OG BRASSGENGIÐ ÚR JAGÚAR,
GÍSLI GALDUR MEÐ PLÖTUSPILARANN OG SLAGVERK,
BAKRADDAGYÐJUR

13 MANNA STÓRBAND

...og ALLT GETUR GERST!

HÚSIÐ OPNAR KL. 23, MIÐAVERÐ 500 KR.

LAUGARDAG 12. 02.

í SVÖRTUM
FÖTUM
HÚSIÐ OPNAR KL. 23
MIÐAVERÐ 1000 KR.

NÁNARI UPPLÝSINGAR

ÞAR SEM ÍSLENDINGUM
FINNST SKEMMTILEGAST AÐ DJAMMA

K Ö - H Ö N N U N / PMC

■ LEIKHÚS

VARÚ

Ð
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Viltu vinna miða á 199 kr!

•
AÐUR
SKOÐ 8 ÁRA •
• ÓRIT INNAN 1

VIÐ TÆKIÐ

NAÐ
• BAN

Með hríðskotabyssur í línudansi

EDDA JÓHAN NSDÓTTI R HEFUR ANDSTYGGÐ Á STRÍÐSTÓLUM

!
Þú færð miða á dávaldinn
Sailesh í öllum verslunum
Skífunnar og á skifan.is.
Miðaverð 3.500 kr.

„Langfyndnasti
gríndávaldur á jörðinni!
-MTV

▼

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið.
Fólk undir 18 ára aldri verður ekki afhentur miði þar sem aldurstakamark er 18 ára.

21.15

Spenna
ALIAS III. Síðasti þáttur í þessari spennuþáttaröð
með Jennifer Garner í aðalhlutverki. Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi barna.

Steinunn Truesdale unir hag sínum vel í
bandaríska hernum og er tilbúin að deyja
fyrir málstaðinn.

og talaði tæpitungulaust um viðskiptalífið á Íslandi, sem venjulegt
fólk botnar hvorki upp né niður í.
Vonandi að Jónína geti leitt okkur í
allan sannleikann á máli sem við
skiljum. ■

▼

Vinningar eru miðar á Sailesh • ADSL tengingar
hjá BTnet • DVD myndir og margt fleira.

glæsileika Steinunnar þar sem hún
brosti „stríðsmáluð“ í eyðimerkursólinni. Jón Ársæll virkaði hins
vegar óöruggur og allt að því
þvingaður. Byssustingirnir hringluðu svo í takt við kántrýtónlistina
þegar landgönguliðið skellti sér í
línudansinn að loknum löngum
vinnudegi og Steinunn geislaði af
gleði. Einhvern veginn varð mér
hálf ómótt.
Sunnudagar eru að verða langbesta
sjónvarpskvöldið og síðasta sunnudag langaði mig að sjá helling á öllum stöðvum. Ragnar í Smára og
nýr danskur myndaflokkur bíða á
myndbandstækinu, svo og rússnesk
bíómynd, því 24 stundir gengu fyrir öllu öðru.
Hápunktur vikunnar var þó frábært viðtal Egils við Jónínu Ben. í
Silfrinu. Jónína var alveg mögnuð

▼

Sendu SMS skeytið BTL DAF
á númerið 1900 og þú gætir unnið.

Heldur þótti mér dapurlegt að
horfa á íslensku valkyrjuna í ameríska hernum, sem Jón Ársæll gerði
skil í síðasta þætti af Sjálfstæðu
fólki. Mér finnst fátt ömurlegra en
ungir og óharðnaðir unglingar með
hríðskotabyssur um sig miðja og
hef alltaf fundið til með þeim sem
neyðast til að gegna herskyldu. Ég
hef líka meðfædda óbeit á öllu
stríðsbrölti og finnst algerlega
óskiljanlegt að fólk skuli taka þátt
af fúsum og frjálsum vilja. Steinunn Truesdale var hins vegar hin
kátasta í eyðimörkinni í Írak og
sannfærð um málstaðinn. Hún
sagðist meira að segja tilbúin að
deyja fyrir „stríð gegn hryðjuverkum“ eins og það hefur verið svo
snyrtilega orðað, þrátt fyrir að eiga
tvö börn heima og annað bara níu
mánaða. Það vantaði ekkert upp á

20.00

21.30

Gaman
STRÁKARNIR. Sveppi, Auddi og Pétur Jóhann eru
fluttir af Popptíví og skemmta nú áhorfendum
Stöðvar 2.

Raunveruleiki
THE SIMPLE LIFE 2. Paris og Nicole halda áfram að
ferðast um Bandaríkin en í kvöld kynnast þær fjölskyldu sem þær fá að gista hjá.

SJÓNVARPIÐ

SKJÁREINN
6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beautiful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey
10.20 Ísland í bítið

Frábær viðbót við veisluþjónustu Júmbó
Ótrúlegar 20 manna brauðtertur.
Við bjóðum upp á þrjár ljúffengar tegundir,
roastbeef, rækjur og skinku.

16.45 Handboltakvöld (12:25) 17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Stundin okkar

18.30 Fræknir ferðalangar (25:26) (Wild
Thornberries)
19.00 Fréttir, íþróttir og veður
19.35 Kastljósið
19.55 Verksmiðjulíf (5:6) (Clocking Off IV)
Breskur verðlaunamyndaflokkur sem
gerist meðal verksmiðjufólks í
Manchester. Hver þáttur er sjálfstæð
saga og í þeim er sagt frá gleði og
raunum verksmiðjufólksins í starfi og
einkalífi.
20.50 Hope og Faith (11:25) (Hope & Faith)
Bandarísk gamanþáttaröð.
21.15 Launráð (66:66) (Alias III) Bandarísk
spennuþáttaröð. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi barna.
22.00 Tíufréttir
22.20 Mannamein (3:6) (Bodies) Breskur
myndaflokkur um líf og starf lækna á
sjúkrahúsi í London. Atriði í þáttunum
eru ekki við hæfi barna.

23.20 Af fingrum fram 0.00 Kastljósið 0.20
Dagskrárlok

12.00 Neighbours 12.25 Í fínu formi 12.40
You Are What You Eat (4:8) (e) 13.10 Jag
(2:24) (e) 14.05 The Block 2 (12:26) (e)
14.50 Rolling Stones 15.35 Bernie Mac 2
(18:22) (e) 16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53
Neighbours 18.18 Ísland í dag

18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.00 Ísland í dag
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.00 Strákarnir Nýr þáttur með Sveppa,

20.30
21.10
21.55
22.40

Audda og Pétri. Félagarnir halda uppteknum hætti og sprella sem aldrei
fyrr.
American Idol 4 Leitin að næstu poppstjörnu Bandaríkjanna er hafin.
American Idol 4
Jag (24:24) (Enemy Below) Harmon
Rabb er fremstur í flokki í lögfræðingasveit flotans.
Silent Witness 8 (7:8) (Þögult vitni)
Sam Ryan hefur látið af störfum og
Leo og Harry þurfa nú að axla aukna
ábyrgð. Nikki Alexander er nýr liðsmaður stofnunarinnar og fær meira
en nóg að gera. Þessa vikuna kemur
erfitt mál til úrlausnar. Bönnuð börnum.

23.30 Silent Witness 8 (8:8) (B. börnum) 0.25
24 Hours in London (Strangl. b. börnum) 1.50
Butterfly's Tongue (B. börnum) 3.25 Fréttir og Ísland í dag 4.45 Ísland í bítið (e) 6.20 Tónlistar-

17.30 Þrumuskot – ensku mörkin (e)

18.30 Fólk - með Sirrý (e)
19.30 According to Jim (e) Dana og Jim ágirn-

20.00

20.30
21.00
21.30
22.00
22.45

ast bæði sóknarprestinn. Hún vill eiga
rómantískar stundir með honum,
hann vill fá hann í keiluliðið sitt.
Borðleggjandi með Völla Snæ Völundur
býr sem kunnugt er á Bahamaeyjum
þar sem hann rekur veitingastað og
galdrar fram suðræna og seiðandi
rétti - með N-Atlantshafslegu yfirbragði.
Yes, Dear
Still Standing
The Simple Life 2 Í fenjum Louisiana
kynnast Paris og Nicole fjölskyldu sem
býður þeim gistingu.
CSI: Miami – lokaþáttur Deildin rannsakar dauða klámmyndastjörnu.
Jay Leno

23.30 America’s Next Top Model – ný þáttaröð! (e) 0.15 The Mountain – nýtt! (e) 1.00
Óstöðvandi tónlist

myndbönd frá Popp TíVí

STÖÐ 2 BÍÓ
6.00 Kate og Leopold 8.00 Good Advice
10.00 Ping 12.00 Mr. Baseball 14.00 Kate
og Leopold 16.00 Good Advice 18.00 Ping
20.00 Bones (Strangl. b. börnum) 22.00 Ginger Snaps (Strangl. b. börnum) 0.00 Possessed (Strangl. b. börnum) 2.00 Get Carter
(Strangl. b. börnum) 4.00 Ginger Snaps

OMEGA

AKSJÓN

19.30 Í leit að vegi Drottins 20.00 Kvöldljós 21.00 Um trúna og tilveruna (e) 21.30
Joyce Meyer 22.00 700 klúbburinn 22.30
Joyce Meyer 23.00 Fréttir frá CBN 0.00
Kvöldljós (e) 1.00 Nætursjónvarp

7.15 Korter 18.15 Korter 19.15 Korter 20.15
Korter 20.30 Andlit bæjarins. 21.00 Níubíó.
Titanic. 23.15 Korter

7.00 Step Inside 7.10 Andy Pandy 7.15 The Story Makers
7.35 Blue Peter Flies the World 8.00 Friends for Dinner
8.30 Ready Steady Cook 9.15 Big Strong Boys 9.45 Trading Up 10.15 Cash in the Attic 10.45 The Weakest Link
11.30 Doctors 12.00 EastEnders 12.30 Antiques Roadshow 13.00 Animal Hospital 13.30 Teletubbies 13.55
Tweenies 14.15 Bits & Bobs 14.30 Step Inside 14.40
Andy Pandy 14.45 The Story Makers 15.05 Blue Peter
Flies the World 15.30 The Weakest Link 16.15 Big Strong
Boys 16.45 Cash in the Attic 17.15 Ready Steady Cook
18.00 Doctors 18.30 EastEnders 19.00 Keeping up Appearances 19.30 Yes Minister 20.00 Clocking Off 20.55
Placido Domingo – The King of Opera 21.55 Mastermind
22.25 The League of Gentlemen 22.55 Two Thousand
Acres of Sky 0.00 Michael Palin's Hemingway Adventure
1.00 Wild in New York City 1.30 Wild Ireland 2.00 Renaissance Secrets 2.30 Renaissance Secrets 3.00 Trouble
At the Top 3.40 Personal Passions 4.00 Search 4.15 Search 4.30 Teen English Zone

DISCOVERY

(Strangl. b. börnum)

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
6.00 Sunrise 10.00 SKY News Today 13.00 News on the
Hour 17.00 Live at Five 19.00 News on the Hour 19.30
SKY News 20.00 News on the Hour 21.00 Nine O'clock
News 21.30 SKY News 22.00 SKY News at Ten 22.30
SKY News 23.00 News on the Hour 0.30 CBS 1.00 News
on the Hour 5.30 CBS
CNN
8.00 Business International 9.00 Larry King 10.00 World
News 10.30 World Sport 11.00 Business International
12.00 World News Asia 13.00 World News 13.30 World
Report 14.00 World News Asia 15.00 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 Insight 23.30
World Sport 0.00 CNN Today 2.00 Larry King Live 3.00
Newsnight with Aaron Brown 4.00 Insight 4.30 World
Report
EUROSPORT

Pöntunarsími: 554-6999

www.jumbo.is

7.30 Luge: World Cup Torino Italy 8.00 All Sports: Casa
Italia 8.15 Biathlon: World Cup Torino Italy 9.45 All sports:
WATTS 10.15 Football: World Cup Germany 11.45 Biathlon: World Cup Torino Italy 13.15 Biathlon: World Cup
Torino Italy 15.00 Football: World Cup Germany 16.00
Football: World Cup Germany 17.30 Biathlon: World Cup
Torino Italy 18.30 Football: UEFA Champions League Last
16 19.00 All Sports: Casa Italia 19.15 All Sports: Vip Pass
19.45 Figure Skating: European Championship Torino Italy 21.15 Rally: World Championship Sweden 21.45 News:
Eurosportnews Report 22.00 Football: World Cup
Germany 23.30 Football: UEFA Champions League Last
16 0.00 All Sports: Vip Pass
BBC PRIME

16.00 John Wilson's Fishing Safari 16.30 Rex Hunt Fishing Adventures 17.00 Unsolved History 18.00 Wheeler
Dealers 18.30 A Bike is Born 19.00 Mythbusters 20.00
Forensic Detectives 21.00 FBI Files 22.00 FBI Files 23.00
Forensic Detectives 0.00 First World War 1.00 Allies at
War 2.00 John Wilson's Fishing Safari 2.30 Rex Hunt Fishing Adventures 3.00 Globe Trekker 4.00 Dangerman
MTV
9.00 Top 10 at Ten 10.00 Just See MTV 12.00
Newlyweds 12.30 Just See MTV 14.00 SpongeBob SquarePants 14.30 Wishlist 15.00 TRL 16.00 Dismissed
16.30 Just See MTV 17.30 MTV:new 18.00 The Base
Chart 19.00 Newlyweds 19.30 Globally Dismissed 20.00
Boiling Points 20.30 Jackass 21.00 Top 10 at Ten 22.00
Superrock 0.00 Just See MTV
VH1

NATIONAL GEOGRAPHIC
16.00 The Ant That Ate America 17.00 Battlefront 17.30
Battlefront 18.00 Explorations 19.00 Dogs with Jobs
19.30 Insects from Hell 20.00 The Ant That Ate America
21.00 Pests from Hell 22.00 Bug Attack 23.00 Battlefront
23.30 Battlefront 0.00 Pests from Hell 1.00 Bug Attack

9.00 Then & Now 9.30 VH1 Classic 10.00 Bon Jovi Top
10 11.00 Smells Like the 90s 11.30 So 80's 12.00 VH1
Hits 15.00 Bon Jovi Ultimate Album 16.00 So 80's 17.00
VH1 Viewer's Jukebox 18.00 Smells Like the 90s 19.00
VH1 Classic 19.30 Then & Now 20.00 Retro Sexual 21.00
Sex Single Babes All Access 22.00 VH1 Rocks 22.30
Flipside

ANIMAL PLANET
16.00 The Planet's Funniest Animals 16.30 Amazing
Animal Videos 17.00 Young and Wild 17.30 That's my
Baby 18.00 Monkey Business 18.30 Big Cat Diary 19.00
Animals of the Chinese Zodiac 20.00 Tall Blondes 21.00
Venom ER 22.00 The Natural World 23.00 Pet Rescue
23.30 Breed All About It 0.00 Animal Doctor 0.30 Emergency Vets 1.00 Animals of the Chinese Zodiac 2.00 Tall
Blondes 3.00 Venom ER 4.00 The Planet's Funniest
Animals 4.30 Amazing Animal Videos

CARTOON NETWORK
7.00 Johnny Bravo 7.30 The Grim Adventures of Billy &
Mandy 7.55 Courage the Cowardly Dog 8.20 ScoobyDoo 8.45 Spaced Out 9.10 Dexter's Laboratory 9.35
Johnny Bravo 10.00 The Addams Family 10.25 The Jetsons 10.50 The Flintstones 11.15 Looney Tunes 11.40
Tom and Jerry 12.05 Scooby-Doo 12.30 Spaced Out
12.55 Courage the Cowardly Dog 13.20 Samurai Jack
13.45 Johnny Bravo 14.10 Ed, Edd n Eddy 14.35
Codename: Kids Next Door 15.00 Dexter's Laboratory
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RÁS 1

AMERICAN IDOL 4

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Laufskálinn 9.40 Grískar þjóðsögur og ævintýri
9.50 Morgunleikfimi 10.13 Norrænt 11.03
Samfélagið í nærmynd

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi

12.20 Fréttir 12.50 Auðlind 13.05 Í uppáhaldi
14.03 Útvarpssagan, Innstu myrkur 14.30
Seiður og hélog 15.03 Fallegast á fóninn 16.13
Hlaupanótan 17.03 Víðsjá

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 18.00 Kvöldfréttir
18.26 Spegillinn

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00 Vitinn
19.27 Ópera mánaðarins: Lafði Macbeth frá
Mtsensk 22.20 Lestur Passíusálma 22.30 Útvarpsleikhúsið: Bransi

19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið 20.00 Útvarp Samfés 21.00 Konsert 22.10 Óskalög
sjúklinga 0.10 Glefsur

Stöð 2 kl. 20.10
Sigurvegari síðasta árs var einstæða móðirin
Fantasia Barrino.

Halló Hollywood
Nú eru áheyrnarprófin búin í ameríska Idolinu og komið að alvöru lífsins. 193 hæfileikaríkustu söngvararnir voru valdir úr hópi hundrað
þúsund söngvara sem spreyttu sig í
áheyrnarprufunum. Núna eru þessir
193 söngvarar mættir til Hollywood
og þurfa svo sannarlega að heilla
dómarana næstu tvær vikurnar til að
eiga tækifæri til að komast í 32

manna úrslitin í beinni útsendingu í
Ameríku.
Paula Abdul, Randy Jackson og hinn
illkvittni Simon Cowell sitja sem fyrr
í dómarasætunum og vinsa út þá
sem ekki hafa það sem þarf til að
vera poppstjarna og eiga við álagið
sem því fylgir. Söngvararnir fá samt
aðeins að skemmta sér í Hollywoodborg þótt mikið liggi undir.

▼

20.15

Spjall
ÞÚ ERT Í BEINNI! Valtýr Björn stjórnar þessum
umræðuþætti um íþróttaheiminn ásamt Hans
Bjarnasyni og Böðvari Bergssyni.

SÝN

16.30 Sjáðu 17.00 Jing Jang 18.00 Olíssport

18.30 David Letterman
19.15 The World Football Show (Fótbolti um
víða veröld)

19.45 Inside the US PGA Tour 2005 (Bandaríska mótaröðin í golfi) Vikulegur
fréttaþáttur þar sem fjallað er um
bandarísku mótaröðina í golfi á nýstárlegan hátt.
20.15 Þú ert í beinni! Beinskeyttur umræðuþáttur um allt það sem er efst á baugi
í íþróttaheiminum hverju sinni.
21.00 NFL-tilþrif Svipmyndir úr leikjum helgarinnar í ameríska fótboltanum.
21.30 World's Strongest Man 2004 (Sterkasti
maður heims 2004)
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþróttaviðburði heima og erlend-is. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina.
22.30 David Letterman

23.15 European PGA Tour 2005 0.10 Þú ert í
beinni! 0.55 Boltinn með Guðna Bergs

POPP TÍVÍ
7.00 Jing Jang 18.00 17 7 (e) 19.00 Íslenski
popp listinn 21.00 Idol Extra (e) 21.30I Bet
You Will (Veðmál í borginni) 22.03 Jing Jang
22.40 Kenny vs. Spenny

15.25 The Cramp Twins 15.50 The Powerpuff Girls 16.15
Megas XLR 16.40 Samurai Jack 17.05 Tom and Jerry
17.30 Scooby-Doo 17.55 The Flintstones 18.20 Looney
Tunes 18.45 Wacky Races
FOX KIDS
7.15 Magic School Bus 7.40 Tiny Planets 7.50 Little Wizards 8.15 Three Little Ghosts 8.45 Sylvanian Families 9.10
Happy Ness 9.35 Bad Dog 9.50 Three Friends and Jerry I
10.05 Dennis 10.30 Life With Louie 10.55 Inspector
Gadget 11.20 Gadget and the Gadgetinis 11.45 Black
Hole High 12.10 Lizzie Mcguire 12.35 Braceface 13.00
Hamtaro 13.25 Moville Mysteries 13.50 Pokémon VI
14.15 Digimon I 14.40 Spiderman 15.05 Sonic X 15.30
Totally Spies
MGM
8.15 He's My Girl 10.00 Raiders of the Seven Seas 11.30
Bandido 13.00 Nothing Personal 14.40 Marvin & Tige
16.25 God's Gun 18.00 Windrider 19.35 The Visitors
21.05 Vietnam, Texas 22.40 Honor Betrayed 0.15 Meatballs 4 1.45 Wheels of Terror 3.30 Along Came Jones
TCM
20.00 Stephen Fry Oscar Introduction for 20.10 All the
President's Men 22.25 Pennies from Heaven 0.15 The
Comedians 2.45 Little Off Set 2.50 Behind the Scenes –
Shaft: Soul in Cinema 3.05 Shaft in Africa
HALLMARK
8.00 Down in the Delta 9.45 A Place Called Home 11.15
Early Edition 12.00 Norman Rockwell's Breaking Home
Ties 13.45 In the Beginning 15.15 Down in the Delta
17.00 A Place Called Home 18.30 Early Edition 19.30
Law & Order Iv 20.15 Aftershock: Earthquake in New York
22.00 The Murders in the Rue Morgue

FM 90,1/99,9

1.03 Ljúfir næturtónar 2.03 Auðlindin

BYLGJAN
Fantasia Barrino söng sig inn í hjörtu
Bandaríkjamanna á síðasta ári.

Svar: Major Fambrough úr kvikmyndinni Dances with Wolves frá
árinu 1990.

„Sir knight? I’ve just pissed in my pants... and nobody can do anything about it.“

RÁS 2

23.26 Hlaupanótan

ÚR BÍÓHEIMUM
Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

FM 92,4/93,5

FM 98,9

ÚTVARP SAGA

FM 99,4

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

09.03 Ólafur Hannibalsson 10.03 Símatími
(Umsj. Arnþrúður Karlsd.) 11.03 Arnþrúður
Karlsdóttir

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykjavík Síðdegis

12.25 Endurflutt 13.00 Íþróttafréttir 13.05 Endurflutt 14.03 Gústaf Níelsson 15.03 Þorgrímur
Gestsson 16.03 Viðskiptaþátturinn

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju

17.05 Heil og sæl (Einar Karl/Hulda) 18.00
Tölvur og tækni (endurflutt) 20.00 Endurflutningur frá liðnum degi
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AÐ MÍNU SKAPI
MATTHÍAS MÁR MAGNÚSSON, DAGSKRÁRSTJÓRI Á X-FM 91,9

TÓNLISTIN Í spilaranum er nýjasta
plata Bravery, sem er rokkdiskó, en þá
sá ég á Airwaves í fyrra og hafði gaman
af. Almennt hlusta ég á flesta rokktónlist; allt frá eldgamalli til þeirrar allra
nýjustu.

HRÓSIÐ
… fær Selma Björnsdóttir fyrir
að hafa kjark til að takast aftur
á við Evróvisjón.
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Lárétt: 1 steinn, 5 stig í skák, 6 tveir eins,
7 sólguð, 8 grönn, 9 farartæki, 10 stormsveit, 12 sunda, 13 bíltegund, 15 á nótu,
16 unaður, 18 drykkjumann.
Lóðrétt: 1 peningavit, 2 fæða, 3 ullarhnoðrar, 4 menntastofnanna, 6 flíkur, 8
dýramál, 11 bandvefur, 14 eins um d, 17
á fæti.

Lausn
Lárétt: 1 vala, 5 eló, 6 kk, 7 ra, 8 mjó, 9
hjól, 10 ss, 12 ála, 13 kia, 15 an, 16 yndi,
18 alka.
Lóðrétt: 1 verðskyn, 2 ala, 3 ló, 4 skólanna, 6 kjóla, 8 mjá, 11 sin, 14 ada, 17 il.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1
2
3

Mogens Lykketoft.
Selma Björnsdóttir.
Tíu.

lagi. Engin fjöldaframleidd tískuvara,
heldur afbragðsflott íslensk hönnun.

BÍÓMYNDIN Vegna annríkis hef ég lítið farið í bíó upp á síðkastið en dreif
mig þó á Team America, sem er ógeðslega fyndin vitleysa. Sá líka delluna
Anchor Man, en hef mjög ódýran kvikmyndasmekk og er enginn artí fartí
kvikmyndanörd. Fer aðeins fram á góðan húmor og hláturköst.

BORGIN Glasgow er æði. Ég fíla Skota
og Skotland í tætlur. Skotar eru líkir
okkur. Í Glasgow er flott rokksena, fínir
klúbbar og skemmtilegt andrúmsloft.

VERKEFNIÐ Nýja útvarpsstöðin X-FM á
hug minn og hjarta þessar vikurnar. Er
að ljúka við að leggja upp dagskrána
og fara ofan í saumana á hvernig X-FM
megi verða sem best útvarp fyrir ungt
fólk. Þar ætla ég að halda áfram að
miðla góðri íslenskri tónlist og öðru eðalrokki.

BÚÐIN Mér finnst gaman að kíkja í
Nonnabúð og Ósóma, jafnvel þótt
maður versli ekki neitt því hver hlutur
er einstakur og til í takmörkuðu upp-

HJÁLMAR HJÁLMARSSON: ENDURVEKUR EKKIFRÉTTIR

Fréttahaukurinn í loftið á ný

6

7

BÓKIN Ég er oftast með tuttugu bækur
í einu við náttborðið og er nú að ljúka
við Da Vinci-lykilinn og sögu hljómsveitarinnar The Smiths, sem er mjög
áhugaverð lesning. Yfirleitt vel ég sögur
hljómsveita því þær geyma litríkar og
góðar sögur. Annars gefst ég upp á
bókum ef þær grípa mig ekki á fyrstu
metrunum, sem skýrir hve margar eru
hálfkláraðar. Fékk líka Bítlaávarpið eftir

Einar Má í jólagjöf og fannst mjög
fyndin.

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Bravery, Glasgow, ævisögur hljómsveita og íslenskir bolir

Ekkifréttamaðurinn
Haukur
Hauksson hefur flugið á ný á
Talstöðinni, nýrri útvarpsstöð
365 – ljósvakamiðla, á föstudaginn kemur. Haukur, sem var um
árabil einn vinsælasti en jafnfram umdeildasti fréttamaður
landsins, starfaði um tólf ára
skeið á Rás 2 en hætti þar fyrir
rúmu ári síðan vegna deilna við
yfirstjórn útvarpsins.
Mikið hefur gengið á síðan
Haukur fór í frí og má þar meðal annars nefna fjölmiðlafrumvarpið og Íraksmálið. Það má
því búast við að Hauki liggi mikið á hjarta eftir fríið.
„Það eru miklar líkur á því að
það hafi verið þaggað niður í
Hauki þegar hann fór í frí,“ segir Hjálmar Hjálmarsson leikari,
sem hefur verið starfsmaður
Ekkifréttastofunnar frá stofnun
hennar.
„Það sem gerðist eftir að
Haukurinn fór í frí er að það
urðu eintómar Ekkifréttir alls
staðar. Það voru ekki kosningar,
forsetinn samþykkti ekki fjölmiðlafrumvarp og í kjölfarið
var ákveðið að leggja ekki fram
frumvarp um að leggja ekki
fram frumvarpið sem þeir ætluðu ekki að leggja fram. Og svo
mætti lengi telja,“ segir Hjálmar, sem vinnur nú að því að gera
þáttinn klárann fyrir föstudag.
„Það kom svolítið upp á en ég
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VIÐ
ERUM
ALSÆL!

Sægreifinn
Guðmundur Kristjánsson:

Ótrúleg
umsvif!

KEYPTI VILLU FYRIR
150 MILLJÓNIR!

Solla græna
opnar dyrnar:

9 771025 956009

Védís
Hervör,
söngkona:

KOMIN
MEÐ NÝJAN
KÆRASTA?

Halldóra Rut og
Sverrir Bergmann:

SAMAN Á SKJÁNUM!

VELKOMIN Í
VESTURBÆ!

LO GANDI HEITT BLAÐ!

HJÁLMAR HJÁLMARSSON, STARFSMAÐUR EKKIFRÉTTASTOFUNNAR Hann ætlar að blása lífi í Hauk Hauksson ekkifréttamann á
föstudaginn kemur. Haukur verður á Talstöðinni alla föstudaga.

er að vinna að því að þetta gangi
upp fyrir föstudag. Það ætti líklega að gera það,“ segir Hjálmar, sem verður á Ekkifréttastofunni ásamt Hauki Haukssyni
alla föstudaga klukkan korter í
fimm.
Talstöðin er nafnið á nýju útvarpsstöðinni sem fer væntan-

lega í loftið á morgun. Margir
þungavigtarmenn í útvarpi hafa
ráðið sig til starfa þar og má þar
meðal annars nefna Sigurð G.
Tómasson, Ragnheiði Gyðu
Jónsdóttir, Hallgrím Thorsteinsson, Ingva Hrafn Jónsson og
sjálfan útvarpsstjórann, Illuga
Jökulsson. Auk þess munu ein-

hverjir fá eldskírn sína í útvarpi
þar og má meðal annars nefna
Þórhildi Ólafsdóttur, systur
Brynhildar fréttakonu á Stöð 2,
og Odd Ástráðsson, barnabarn
Svavars Gestssonar, fyrrum
ráðherra og núverandi sendiherra.
kristjan@frettabladid.is

Mýrin verður Krukkuborg
Bók Arnaldar Indriðasonar Mýrin
kom út á frönsku síðastliðinn
laugardag en í Frakklandi hefur
hún fengið nafnið „La citè des
Jarres“, Krukkuborgin.
Arnaldur áritaði bók sína við
útkomuna í bókabúðinni Voyelle í
fimmtánda hverfi Parísar síðdegis sama dag, og virtist sem bókin
færi ágætlega af stað en hún hefur selst vel í Þýskalandi og Bretlandi. Það er bókaútgáfan Editions Métailié sem gefur hana út.
Arnaldur varði vikunni í París
og átti viðtöl við fjölda blaða og
tímarita, meðal annars Télerama
og franska stórblaðið Libération.
Útkomunni var síðan fagnað í
sendiherrabústaðnum í teiti nýs
sendiherra í París, Tómasar Inga
Olrich. ■
ARNALDUR INDRIÐASON Hann hafði
nóg að gera við að árita í Voyelle.

FRÉTTABLAÐIÐ/BERGÞÓR

Kolbrún Pálína elskar
að vera mamma:

» FASTUR

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ

SEGJ U M F RÉT TI R

BAKÞANKAR
JÓNS GNARR

HÓR
É

g sá viðtal við Landlækni í fréttunum á dögunum. Samkvæmt
upplýsingum Landlæknis smitast
um 2000 manns af klamydíu á hverju ári á Íslandi. Það er frekar ömurleg flensa, klamydían. Landlæknir
sagði að það væri auðvelt að minnka
þessa tölu ef fleiri notuðu smokka.
Einfalt mál, eða hvað?

HVAÐ með að fara að hætta að
finnast það allt í lagi að fólk hátti
sig uppí rúm með fólki sem það
þekkir ekki? Er maður eitthvað
klikkaður ef manni finnst það ekki í
lagi? Og er það bara í lagi að börn
sofi hvert hjá öðru bara ef þau nota
smokka? Nei, þetta er bara rugl.
SJÖUNDA boðorðið hljómar svo:
Þú skalt ekki drýgja hór. Einfalt
mál. Jesú áréttar þetta og bætir við
að það sé nóg að horfa á annað fólk
girndaraugum til að fremja hór í
huga sínum. Jesú ráðlagði okkur að
elska náungann án þess að þurfa að
sofa hjá honum. Og hann sagði þetta
ekki vegna þess að honum væri illa
við að fólk svæfi saman og skemmti
sér. Hann bara vissi. Hvað ætli
makaskipti og framhjáhald séu búin
að eyðileggja margar fjölskyldur á
Íslandi?

BOÐORÐIN 10 eru ekki einhverjar reglur sem Móse datt í hug að
setja, einn daginn, bara til að vera
með leiðindi. Þau eru byggð á mörgþúsund ára reynslu. Það hefur bara
sýnt sig að það borgar sig ekki að
gera þessa hluti. Synd er ekki að
leiðrétta geðþóttaákvarðanir Guðs
og njóta frelsis. Að syndga er að
brjóta gegn lögmálum lífsins. Við
mennirnir erum nefnilega svo miklir óvitar að við vitum oft ekki hvað
við erum að skaða okkur sjálf og
aðra mikið með hegðun okkar. Ef við
reynum að fylgja þessum einföldu
tillögum þá verður líf okkar léttara.
AÐ sofa hjá fólki sem maður þekkir
ekki hefur slæmar afleiðingar og er
tilgangslaust nema til þess eins að
drepa tímann. Svo er það líka stórhættulegt. Það setur mark sitt á tilfinningalífið og hefur slæmar sálrænar jafnt sem líkamlegar afleiðingar.
KYNLÍF er eins og nammi. Það er
gott en maður á að njóta þess í hófi.
Annars fær maður niðurgang og
tannpínu og verður slæmur á taugum. Og meira sukk og frelsi með
hjálp smokka og fóstureyðinga er
ekki svarið. Besta getnaðarvörnin er
í heilanum. Hættum að finnast í lagi
að drýgja hór.
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550 50 0 0

ÓKEYPIS
LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ
á hverju fimmtudagskvöldi
kl. 19.30 til 22.00 í síma 5511012.

ORATOR,
» PU N KTU R

félag laganema við
Háskóla Íslands.

