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og viðskiptaráðherra hefur sent stjórnendum 80-90 helstu fyrirtækja landsins bréf þar
sem hún hvetur þá til að beita sér fyrir því
að konur fái tækifæri í stjórn. Sjá síðu 4

MILLJARÐUR Í UPPGREIÐSLU Alls
námu uppgreiðslur lána hjá Byggðastofnun
tæpum 1.100 milljónum króna frá 1. september 2004 fram til dagsins í dag. Sjá síðu 6
VEÐRIÐ Í DAG

þar sem þeir mæta njarðvík

SÍÐA 26

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Á VETTVANGI SPRENGJUÁRÁSAR
Fjórir létust í sprengjuárás í Tahrir í
Bagdad.

20 bílstjórar:

Sífellt fleiri stunda svarta vinnu. Formaður Rafiðnaðarsambandsins
segir þetta áberandi í byggingargeiranum og telur að allt að 600 manns
starfi ólöglega í honum. Samiðn og Útlendingastofnun hefja samstarf.

BROTHÆTT VOPNAHLÉ Vopnahlé

RÁÐHERRA VILL KONUR Iðnaðar-

●

SÍÐA 38

Sex hundruð
starfa ólöglega

DEILT Á HALLDÓR Hart var deilt á forsætisráðherra á Alþingi í gær í kjölfar viðtals við hann sem sýnt var á Stöð 2 kvöldið
áður. Sjá síðu 2
Ísraela og Palestínumanna er ótryggt eftir
að ísraelskir hermenn drápu tvo
Palestínumenn í gær. Sjá síðu 2

svalaði forvitni útlendinga
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Fjölnismenn ætla
að fylla Höllina
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ATVINNA „Byggingaverktakar fá
starfsmenn frá Austur-Evrópu án
þess að hafa til þess nokkur leyfi
og gefa ekki upp launin þeirra.
Þeim fjölgar ört sem starfa ólöglega,“ segir Guðmundur Gunnarsson formaður Rafiðnaðarsambands Íslands.
Finnbjörn Hermannsson, formaður Samiðnar, segir sambandið
vita af þessari þróun. Hann segir
vitað um tilfelli þar sem útlendingar hafi gengið svo langt að
stofna fyrirtæki þar sem engar
tekjur eru gefnar upp. Hann segir erfitt að átta sig á umfangi
vandans en undanfarna þrjá mánuði hefur Samiðn haldið uppi

eftirliti í samstarfi við lögreglu
og Útlendingastofnun, þar sem
reynt er taka á þessu máli.
Byggingaverktaki, sem rætt
var við, segist þekkja nokkur
dæmi þess að útlendingar haldi
áfram að vinna hér á landi eftir að
atvinnuleyfi renna út og gefi tekjur sínar ekki upp. Hann sagðist
hafa haft samband við Útlendingastofnun sem hafi vísað á lögregluna, sem vísaði aftur á Útlendingastofnun. Hann sagði að
sér virðist vera fá úrræði til að
taka á þessu. Verktakinn tók
undir með Finnbirni að dæmi séu
um að menn án atvinnuleyfa
stofni sín eigin verktakafyrir-

tæki, til dæmis um parkett- eða
pípulagningar. Þeir undirbjóði
verktaka sem fara að settum reglum.
Guðmundur Gunnarsson segir
marga þá sem vinna svart vera
oftar en ekki af erlendu bergi
brotna og vinni þá gjarnan langt
undir lágmarkslaunum, fái ekki
yfirvinnu greidda, orlof eða veikindafrí. Guðmundur segir að
erfitt sé að segja hversu margir
stundi vinnu án atvinnuleyfis eða
á svörtu kaupi, en óstaðfestar tölur bendi til að þeir séu allt að því
600 í byggingargeiranum á höfuðborgarsvæðinu einu saman.
- bs

Skotnir í
hnakkann

Lík tuttugu bílstjóra fundust á vegi í Írak í gær. Hryðjuverkamenn höfðu handsamað mennina,
bundið hendur þeirra fyrir aftan
bak og skotið þá.
Alls létust 43 í bardögum og árásum í gær. Þeirra á meðal voru sjö
íraskir lögreglumenn sem féllu í
tveggja klukkutíma löngum bardaga við vígamenn suður af Bagdad.
Írösk stjórnvöld hafa ákveðið að
loka landamærum landsins í fimm
daga seinna í mánuðinum. Með
þessu segjast stjórnvöld vilja auka
öryggi íbúanna. Landamærunum er
lokað meðan á helstu trúarhátíð
sjía-múslima stendur. Í fyrra lést
181 í árásum meðan á trúarhátíðinni stóð. ■
ÍRAK, AP

Lygasaga frá Írak:
SLYDDUÉL EÐA ÉL Aðallega við

Fjölmiðlar
bitu á agnið

sunnan- og vestanvert landið en úrkomulítið fyrir norðan og austan. Hiti við eða
yfir frostmarki. Sjá síðu 4

DAGU RI N N Í DAG

BANDARÍKIN,
AP
Fjölmiðlar í
Colorado í Bandaríkjunum sögðu
nýlega sorglega sögu af 24 ára
gamalli konu sem lýsti því á harmrænan hátt hvernig eiginmaður
hennar lést í átökum í Írak.
Konan sagði að eiginmaðurinn
hefði látist sem sönn hetja. Hann
hefði orðið fyrir skoti þegar hann
var hlífa ungum íröskum dreng
fyrir skothríð uppreisnarmanna.
Við nánari eftirgrennslan kom í
ljós að konan laug öllu saman.
Eiginmaðurinn gekk ekki um götur
Bagdad vopnaður riffli heldur er á
lífi og býr í látlausu úthverfi lítillar borgar í Colorado. Svo gæti farið að konan yrði ákærð fyrir lygasöguna. Hún hefur engar skýringar gefið á uppátæki sínu. ■

MEGASUKK Hljómsveitin Megasukk,
sem samanstendur af tónlistarmanninum
Megasi og dúettnum Súkkat, heldur tónleika á Grand Rokk klukkan 23 í kvöld.
34
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Myndlist
Íþróttir
Sjónvarp

32
26
36

Me›allestur dagblaða

18-40 ára
62%

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kvikmyndir
Tónlist
Leikhús

Kynferðisbrotamál:

Karlmaður
sýknaður

LÖGREGLUMAÐUR Á VETTVANGI Framin voru tvö vopnuð rán með fimmtán mínútna millibili í gær. Ræninginn náðist seint í
gærkvöld. Hann hefur játað sekt sína.

Fimm vopnuð rán á fjórum dögum:
38%

Búið að handtaka ræningjann
Lögreglan handtók í
gærkvöld mann sem grunaður
var um að hafa framið fimm vopnuð rán síðan á þriðjudag. Lögregla
veitti bíl mannsins athygli við
verslunarmiðstöð um níuleytið í
gærkvöld. Við eftirgrennslan
fundust byssa, öxi og gríma í bílnum ásamt fleiru.
Maðurinn, sem hefur nú játað,

LÖGREGLUMÁL

Fréttablaðið

Morgunblaðið

Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallups nóvember 2004

lét síðast til skarar skríða í
gærdag þegar hann réðst inn í
tvær verslanir í Reykjavík með
fimmtán mínútna millibili. Hann
réðst inn í bókabúð við Hverafold í Grafarvogi og í Leikbæ í
Mjódd.
Maðurinn lét líka til sín taka
fyrr í vikunni. Á mánudaginn
rændi hann söluturn í Grafarvogi

Hæstiréttur hefur sýknað
karlmann af ákæru fyrir kynferðisbrot gegn stúlku á árunum 1990 til
1994 en þá var stúlkan 9 til 13 ára
gömul. Héraðsdómur Reykjavíkur
hafði áður dæmt manninn í tveggja
ára fangelsi og til að greiða 800 þúsund krónur í bætur.
Rannsókn málsins hófst ekki
fyrr en í apríl 2003 og telur Hæstiréttur málið því fyrnt. Þó að dómurinn hafi sýknað manninn á grundvelli þess að málið væri fyrnt staðfesti hann dóm héraðsdóms um
miskabætur. Hæstiréttur klofnaði í
málinu. Tveir dómarar af fimm
vildu staðfesta dóm héraðsdóms í
- th
heild sinni.

DÓMSMÁL

og á þriðjudaginn rændi hann
söluturn í Mjódd. Þar ógnaði ræninginn starfsfólki með öxi og
komst undan með óverulegt fé
eins og í gær. Á miðvikudaginn
gerði hann misheppnaða tilraun
til að ræna söluturn við Langholtsveg og var maðurinn þá
einnig vopnaður.
- gag/bs
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Tveir Palestínumenn fallnir og tvær árásir gerðar á landnemabyggðir:

Vopnahlé ótryggt vegna átaka
Vopnahléið
sem Ísraelar og Palestínumenn
lýstu yfir á þriðjudag er ótryggt
eftir að tveir Palestínumenn
féllu fyrir hendi ísraelskra hermanna og palestínskir vígamenn skutu úr sprengjuvörpum
á byggð ísraelskra landtökumanna á Gaza.
Mahmoud Abbas, forseti
palestínsku heimastjórnarinnar,
fyrirskipaði öryggissveitum í
gær að koma í veg fyrir frekari
árásir á Ísraela. Þannig vildi
hann reyna að viðhalda vopnahléinu. Ísraelar hafa sett það
skilyrði fyrir frekari framþróun

í friðarátt að Palestínumenn
ráðist ekki á Ísraela.
Ariel Sharon, forsætisráðherra Ísraels, lýsti því yfir í viðtali við ísraelska blaðið Haaretz
að hann væri reiðubúinn að
sleppa lausum Palestínumönnum sem gert hefðu árásir á Ísraela. Þetta er stefnubreyting af
hans hálfu því áður hafði hann
sagt að slíkt kæmi ekki til
greina. Með þessu kemur hann
til móts við kröfur Palestínumanna.
Hamas-liðar
skutu
56
sprengjum og eldflaugum að
tveimur
landnemabyggðum

MIÐ-AUSTURLÖND, AP

SPURNING DAGSINS
Hjörleifur, á ég ekki bara að
lána þér 1.500 kall og málið er
dautt?
Það er gott að eiga góða að. Ég þakka
rosalega gott boð en réttlætiskennd mín
leyfir mér ekki að taka lánið. Því miður.
Hjörleifur Hallgríms, ritstjóri Vikudags á Akureyri,
hefur stefnt Bifreiðasjóði Akureyrar vegna 1.500
króna sektar. Engir stöðumælar eða merki sem
bönnuðu bifreiðastöðu hafi verið við kantstein
gegnt Landsbanka Íslands á Akureyri.

Ísraela á Gaza án þess að nokkur særðist og sögðu það hefndarráðstöfun fyrir tvo Palestínumenn sem Ísraelar felldu.
Annars vegar var Hamas-liði
skotinn þar sem hann var með
sprengiefni og hins vegar
óbreyttur borgari þegar hann ók
í gegnum vegatálma Ísraela. ■

STAÐIÐ YFIR ELDFLAUG
Palestínumenn skutu 20 heimasmíðuðum eldflaugum að landnemabyggðinni í Neva Dekalim,
þessi sprakk ekki.

Trúverðugleiki
dreginn í efa

Jóhannes Páll II:

Páfi heim af
spítala
Læknar á Gemelli-sjúkrahúsinu í Róm útskrifuðu Jóhannes
Pál II páfa í gær af sjúkrahúsinu.
Þar hafði hann dvalið í tíu daga eftir
að hann var fluttur á sjúkrahús
vegna þess að hann var með flensu
og átti erfitt með andardrátt.
Joaquin Navarro-Valls, talsmaður páfa, sagði að páfi hefði náð sér
af öndunarerfiðleikum og að heilsu
hans almennt hefði farið fram.
Hann sagði páfa hafa gengist undir
margvíslegar rannsóknir og að þær
hefðu leitt í ljós að hann þjáðist ekki
af neinum nýjum sjúkdómum. ■

ÍTALÍA, AP

Næsti Harry Potter:

Selst mikið í
forsölu
BRETLAND, AP Þrátt fyrir að enn séu
fimm mánuðir þar til sjötta bókin
um Harry Potter kemur út hafa
meira en hundrað þúsund manns
pantað eintak af henni hjá Bretlandsdeild netbókaverslunarinnar
Amazon.
Tilkynnt var um útgáfudag bókarinnar 22. desember síðastliðinn
og fór hún þegar í efsta sæti sölulistans. Hún er gefin út með einni
kápu fyrir börn og annarri fyrir
fullorðna, en barnabókin hefur
haldið fyrsta sætinu frá fyrsta degi
og fullorðinsútgáfan ekki farið neðar en í fimmta sæti. Síðasta bók
seldist í 420 þúsund eintökum áður
en hún kom út. ■

Sætir ekki
rannsókn
Þýskir saksóknarar
hyggjast ekki hefja rannsókn á því
hvort Donald Rumsfeld, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, sé
ábyrgur vegna fangapyntinga í Abu
Ghraib-fangelsinu í Írak.
Bandarískir lögmenn kærðu
Rumsfeld í Þýskalandi þar sem þeir
töldu löggjöfina gefa kost á að láta
hann svara til saka. Samkvæmt
þýskum lögum er hægt að ákæra
menn fyrir stríðsglæpi og mannréttindabrot óháð því hvers lenskir
þeir eru og hvar brotin eru framin.
Þýski ríkissaksóknarinn segir
hins vegar réttast að málið verði
tekið fyrir í Bandaríkjunum eða
fyrir alþjóðlegum dómstól. ■

ÞÝSKALAND, AP

Trúverðugleiki ríkisstjórnarinnar var dreginn í efa á Alþingi í gær. Stjórnarandstaðan hélt því fram að forsætisráðherra hefði staðfest í viðtali á Stöð 2 að þrýstingur frá
Bandaríkjamönnum hefði leitt til ákvörðunarinnar um stuðning við innrásina í Írak.
„Við erum að tala um trúverðugleika ríkisstjórnarinnar og
hvort hæstvirtur forsætisráðherra Íslands fari með rétt mál,“
sagði Ögmundur Jónasson, þingmaður Vinstri grænna, í umræðu
um Íraksmálið á Alþingi í gær.
Tilefnið var viðtal við Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra sem
sýnt var á Stöð 2 kvöldið áður, er
rætt var um aðdraganda ákvörðunar forsætisráðherra og utanríkisráðherra um stuðning Íslands
við innrásina í Írak í mars 2003.
Össur Skarphéðinsson, formaður Samfylkingarinnar, benti á að í
viðtalinu hefði Halldór staðfest að
það hefði verið þrýstingur Bandaríkjamanna sem leiddi til þessarar
ákvörðunar. „Það kom líka fram að
varnarhagsmunir hefðu blandast
inn í. Forsætisráðherra afsakaði
þetta með því að segja að ef beiðni
frá 60 ára vinaþjóð hefði verið
hafnað hefði orðið veruleg stefnubreyting í öryggis- og varnarmálum okkar. Það er rangt. Þarna var
um ólögmætt innrásarstríð að
ræða eins og Kofi Annan, ritari
Sameinuðu þjóðanna, hefur manna
best rökstutt. Það sem felur í sér
stefnubreytingu er það að Ísland
skuli styðja einhliða innrásarstríð,
sem er ólögmætt, og það er líka
stefnubreyting að ákvörðunin skuli
hafa verið tekin án lögskipaðs samráðs við utanríkismálanefnd,“
sagði Össur.
Halldór sagði að Össur færi
með rangt mál. „Ég sagði í þessu
viðtali að það væru engin bein
ALÞINGI

Frjósöm móðir:

Tvö börn á
59 dögum
Rúmensk kona eignaðist
syni með tveggja mánaða millibili.
Konan er með tvö leg og þó ein af
hverjum 50 þúsund konum sé talin
vera með tvö leg telja læknar þetta
vera í fyrsta skipti sem kona verður
ófrísk að tveimur börnum, sitt í
hvoru leginu, samtímis.
Að sögn breska blaðsins The
Independent átti Maria Tescu soninn Valentin fyrir tveimur mánuðum og soninn Catalin 59 dögum síðar. Barneignirnar eru ekki síst
merkilegar fyrir þær sakir að læknar sögðu henni fyrir átta árum að
hún gæti ekki eignast börn. ■

RÚMENÍA

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

PÁFA ÓSKAÐ BATA
Fólk tók sér stöðu fyrir framan sjúkrastofu
páfa í fyrrinótt og óskaði honum góðs bata.

Donald Rumsfeld:

HALLDÓR ÁSGRÍMSSON FORSÆTISRÁÐHERRA Á ALÞINGI Í GÆR
Hart var deilt á forsætisráðherra á Alþingi í gær í kjölfar viðtals við hann sem sýnt var á
Stöð 2 kvöldið áður. Stjórnarandstaðan hélt því fram að þar hefði hann sagt að hagsmunir Íslendinga vegna varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli hefðu spilað inn í ákvörðunina um
stuðning við Bandaríkin vegna innrásarinnar í Írak.

tengsl. Ef það kemur honum á
óvart að það sé náið samstarf í
varnarmálum milli Bandaríkjanna og Íslands þá er ég furðu
lostinn yfir því,“ sagði Halldór.
Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, benti á að
ekki væri stafkrókur bókaður um
málið í Stjórnarráði Íslands. „Það
eru engin skrifleg gögn til. Það
var aldrei tekin nein formleg
ákvörðun á fundi,“ sagði hann.
Össur spurði að því hvers
vegna ákvörðunin hefði ekki verið
rædd í ríkisstjórn. „Getur skýr-

Loðnan:

Komin að
Ingólfshöfða

ingin verið sú að innan ríkisstjórnarinnar hafi verið menn
sem hafi verið andstæðir þessu,
eins og hæstvirtur landbúnaðarráðherra Guðni Ágústsson? Hver
er skýringin á því að það var ekki
lagt í að ræða þetta í þingflokknum? Getur hún verið sú að það
hafi verið fimm þingmenn Framsóknarflokksins sem ekki hafi
verið sammála þessu? Er skýringin sú að hæstvirt ríkisstjórn hafði
ekki þingmeirihluta fyrir þessu?“
sagði Össur.

Loðnan hefur síðustu
daga verið á hraðri vesturleið og er
nú komin að Ingólfshöfða. Veiðarnar hafa gengið fremur erfiðlega síðustu daga vegna þess hversu dreifð
loðnan hefur verið en sjómenn
binda vonir við að hún fari að þétta
sig. Flest loðnuskipin eru komin
með grunnar loðnunætur enda loðn- kk
an að ganga á grunnslóð.

LOÐNUVEIÐAR

sda@frettabladid.is

Talstöðin:

Ver› nú

2.790.000
2.590.000

200.000
29.956,-*

Ný útvarpsstöð, Talstöðin, hefur útsendingar í dag.
Útvarpsstöðin sendir út á tíðininni FM 90,9.
Illugi Jökulsson útvarpsstjóri
segir útvarpsstöðina fyrst og
fremst snúast um talað mál. Þó
verði lag og lag í góðu lagi.
„Við ætlum að reyna að höfða
til allra sem hafa áhuga á að
hlusta á skikkanlega djúpa umræðu um lífið í landinu, samfélagið sem við lifum í, umhverfið og
umheiminn,“ segir Illugi.
Útsending hefst í morgunsárið,
fimm mínútur yfir sjö. Fréttir

FJÖLMIÐLAR

verða stundarfjórðungslega frá
þeim tíma til níu á morgnana.
Fastir
dagskrárgerðarmenn
stöðvarinnar eru sjö en fjöldi
manna verður með þætti á stöðinni. Sjálfur ætlar Illugi að
stjórna þættinum Á kassanum
mínútu fyrir sex síðdegis: „Þar
verður farið í gegnum það sem
hefur verið að gerast á stöðinni
hjá okkur.“
Illugi stjórnar einnig nær tuttugu ára gömlum þætti sínum,
Frjálsar hendur, sem áður var á
dagskrá RÚV á sunnudagskvöldum.

FRÉTTABLAÐIÐ/E. ÓL.

Ver› á›ur
Subaru Legacy Wagon sjálfskiptur

Ný útvarpsstöð í loftið
STARFSMENN TALSTÖÐVARINNAR
Útvarpsstjóri segir nokkurra vikna undirbúning hugsanlega ekki þykja mikið erlendis en þau séu tilbúin í slaginn. Hér má
sjá nokkra dagskrárgerðarmenn stöðvarinnar: Helga Vala Helgadóttir, Ragnheiður
Gyða Jónsdóttir, Oddur Ástráðsson og Hallgrímur Thorsteinsson.

Talstöðin er í eigu 365 – ljós- gag
vakamiðla.
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GENGIÐ

Bruninn í Grindavík:

Lögreglan á Egilsstöðum:

700 milljóna króna tekjutap

Kannar leyfi
Litháa

GENGI GJALDMIÐLA 10.02.2005

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

63,05 63,35

Sterlingspund

GBP

117,29 117,87

Evra

EUR

80,62 81,08

Dönsk króna

DKK

10,83 10,90

Norsk króna

NOK

9,56

9,62

Sænsk króna

SEK

8,88

8,93

Japanskt jen

JPY

0,59

0,60

SDR

XDR

BRUNI Íslendingar verða hugsanlega af 700 milljónum króna
vegna brunans í fiskimjölsverksmiðju Samherja í fyrradag að
mati sjávarútvegsráðherra. Þetta
kom fram á fundi Árna Mathiesen
ráðherra með Ólafi Erni Ólafssyni
bæjarstjóra í Grindavík, Guðjóni
Hjörleifssyni formanni sjávarútvegsnefndar Alþingis og Þorsteini
Má Baldvinssyni forstjóra Samherja í gær.
Ráðherra sagði að í ljósi afkastagetu verksmiðjunnar og ríflegum loðnukvóta mætti gera ráð
fyrir að tapið yrði þetta mikið. Á
fundinum kom þó einnig fram að
Þorsteinn Már er bjartsýnn á að

94,73 95,29

Gengisvísitala krónunnar
111,30 -0,06%
Heimild: Seðlabanki Íslands

Lífseig stúlka:

Kornabarn sem vó
tæplega eina mörk við fæðingu og
var 23 sentímetrar á lengd er komið
heim til sín.
Stúlkubarnið fæddist 19. september í Chicago og er talið minnsta
barn sem fæðst hefur lifað af. Það
er nú um tíu merkur og 43 sentímetrar á hæð. Litla stúlkan fær enn
aukasúrefni allan sólarhringinn en
læknar telja samt allar líkur á að
hún eigi eðlilega ævi fram undan.
Vegna veikinda móðurinnar var
stúlkan tekin með keisaraskurði
eftir rúmlega fimm mánaða meðgöngu. ■

Kanadíska útgerðarfyrirtækið Osprey Marine, sem er í eigu
hjónanna Ron og Hetty Mann, hefur
gert tilboð í togarann Sléttbak frá
Akureyri. Þetta er sama fyrirtæki
og gerði tilboð í Stíganda frá Vestmannaeyjum í fyrra. Stígandi er í
eigu Þorsteins Viktorssonar.
Tilboði Kanadamannanna í Stíganda var tekið og greitt inn á skipið
en síðan kom upp ágreiningur um
afhendingu og náðist ekki samkomulag. Þetta mál er í málaferlum
- ghs
í dag.

FRÉTTABLAÐIÐ/TEITUR

BANDARÍKIN, AP

EYJAR

Á VETTVANGI
Ólafur Örn Ólafsson, Þorsteinn Már
Baldvinsson, Ármann Kr. Ólafsson aðstoðarmaður ráðherra, Guðjón Hjörleifsson, Ómar Jónsson forseti bæjarstjórnar
Grindavíkur og Árni M. Mathiesen.

Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, hvetur stjórnarformenn 8090 helstu fyrirtækja í landinu til að beita sér fyrir því að konur fái tækifæri í stjórn og
hefur sent þeim bréf þess efnis, þó ekki þeim fyrirtækjum sem hafa staðið sig vel.

Vó eina mörk
við fæðingu

Kanadísk
hjón kaupa

-bs

Ráðherra vill
konur í stjórnir

MINNSTA BARNIÐ
Stúlkan Rumaisa er talin minnsta barn
sem fæðst hefur og lifað af.

Sléttbakur:

hægt sé að vinna hrogn og frysta
loðnu í Grindavík. „Þetta er auðvitað mikið áfall fyrir bæinn og
búsifjar fyrir hafnarsjóð,“ segir
Ólafur Örn Ólafsson. „Það jákvæða í þessu er þó að Samherji
virðist reiðubúinn til að leggja
nokkuð á sig til að frysta loðnu
hér og vonandi tapast ekki miklar
tekjur eða störf.“

undan og þess vegna
VIÐSKIPTI
Valgerður
sendi ég bréfið núna. Ég
Sverrisdóttir, iðnaðarvonast til að það sé
og viðskiptaráðherra,
hægt að ná árangri án
hefur sent stjórnendum
atbeina
löggjafans,“
80-90 helstu fyrirtækja
segir hún og vill ekki
landsins bréf þar sem
segja hvað gerist ef árhún hvetur þá til að
angur verður ekki viðbeita sér fyrir því að
unandi. „Þetta er mitt
konur fái tækifæri í
útspil á þessum tímastjórn. Ráðherra útpunkti, á vinsamlegum
skýrir að þátttaka ísnótum.“
lenskra kvenna í stjórn
Ara Edwald, framskráðra fyrirtækja sé
kvæmdastjóra Samtaka
minni hérlendis en í öðratvinnulífsins, finnst
um samanburðarlöndallt í góðu lagi að ráðum. Aðeins tvær konur
hafi verið í stjórn
herra sendi svona bréf
skráðra félaga hér í
enda gefur hann sér að
fyrra. Engin sérstök
bréfið gefi ekki í skyn
ástæða sé fyrir því að
neitt boðvald heldur sé
íslenskar konur hafi
bara um einfalda hvatnekki tekið sæti í stjórningu að ræða. „Það er
um.
öllum frjálst að reyna
„Ég vil beita mér fyrað hafa áhrif á þróun
ir því að íslensk fyrirmála með slíkri hvatntæki skoði möguleg
ingu,“ segir hann.
tækifæri fyrir konur í
Rannveig Rist, forstjórn þeirra og taki upp
stjóri Ísal og stjórnarbetri hætti. Þannig er
formaður Símans, telur
hægt að benda á að í
allt í lagi að ráðherra
stað lagasetningar um
hafi skoðun á þessu
þátttöku
kvenna
í
máli og hvetji til þess að
stjórnum geti fyrirtækkonur fái sæti í stjórn.
in sjálf tekið sig á í þessJafnréttismálin séu að
um efnum. Nú eru aðalmörgu leyti á leið aftur
VALGERÐUR SVERRISDÓTTIR
fundir í vændum og Iðnaðar- og viðskiptaráðherra hefur sent stjórnarformönnum fyrirtækja á bak. Konur hafi
bréf þar sem hún hvetur þá til að fá konur til að setjast í stjórn.
hvet ég þig til þess að
menntun en séu ekki
beita þér fyrir því að
sýnilegar. Frammistaða
konur fái aukið tækifæri í stjórn,“
Með þessu er ég að hvetja til uppkvenna almennt í samfélaginu eigi
segir Valgerður í bréfinu.
byggilegrar umræðu um þessu að duga þeim til að veljast í stjórn
„Þetta eru vinsamleg tilmæli.
mál. Það eru mikil fundahöld fram fyrirtækja.
ghs@frettabladid.is

Stór og fallegur

humar

Risarækjurnar
eru komnar aftur!!
Höfðabakka 1 - sími 587 50 70

Opið laugardaga 10-14:30

KÁRAHNJÚKAR Atvinnuleyfi Litháa,
sem eru að störfum hjá Impregilo á
Kárahnjúkum, eru til rannsóknar
hjá lögreglu á Egilsstöðum.
Oddur Friðriksson, aðaltrúnaðarmaður á Kárahnjúkum, segir að
Útlendingastofnun virðist hafa aðra
sýn á þessi mál en Vinnumálastofnun. Litháarnir hafi 90 daga dvalarleyfi frá Útlendingastofnun. Þeir
koma í staðinn fyrir Íslendinga sem
var sagt upp störfum.
„Þetta er það sama og á Reykjavíkursvæðinu. Mennirnir koma inn
í landið á þjónustusamningum í
gegnum þjónustufyrirtæki erlendis,“ segir Oddur. ■

Styttra nám:

Umræðan
á villigötum
Umræða um styttingu
framhaldsskólanáms er á villigötum, segir Stefán Jón Hafstein,
formaður fræðsluráðs Reykjavíkurborgar:
„Ég tel að það hljóti að verða
þannig í framtíðinni að í staðinn
fyrir að hugsa
um skólastig
sem sérstakt
hólf sem eigi
að
stytta,
lengja
eða
breyta, þá eigi
að horfa á einstaklingsmiðað nám frá
unga aldri til
STEFÁN JÓN
stúdentsprófs.
HAFSTEIN
Það þýðir að
ólíkir einstaklingar fara á misjöfnum hraða í gegnum skólakerfið.“
Stefán sat ráðstefnu Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur um einstaklingsmiðað nám á miðviku- gag
dag.

SKÓLAMÁL

Breytingar hjá borginni:

Vilja láta
gera úttekt
BORGARMÁL Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja að Innri
endurskoðun Reykjavíkurborgar
geri úttekt á þeim stjórnkerfisbreytingum sem staðið hafa yfir
frá því sumarið árið 2002. Tillaga
þessa efnis var lögð fyrir borgarráð í gær en afgreiðslu hennar
frestað.
Samkvæmt tillögunni vilja
sjálfstæðismenn meðal annars fá
upplýsingar um heildarkostnað
vegna breytinganna og hversu
margir starfsmenn hafi skipt um
störf og muni skipta um störf
vegna þeirra.
- th

Ódýrt um helgina
Lambahryggur

Villikryddað

TILBOÐ

hátíðarlambalæri

899

TILBOÐ

kr/kg

899

kr/kg

Verð áður 1.295,-

Verð áður 1.299,-

50%
afsláttu
r
kassa við

Lambalæri

TILBOÐ

Læri og leggir

899

TILBOÐ

kr/kg

Verð áður 1.199,-

TILBOÐ

499

kr/stk

Verð áður 689,-

Fyrirtaks lasagne 750 gr.

Gildir til 13. febrúar eða á meðan birgðir endast.

349

kr/kg

Merkt verð 699,-

TILBOÐ

TILBOÐ

169

299

kr/stk

kr/pk

Verð áður 254,-

Myllu heilhveiti samlokubrauð

Honey Nut Cheerios 567 gr.
Coco Puffs 553 gr.
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Reyndi að smygla kókaíni og LSD:

Reykjanesbær:

Gæsluvarðhaldið enn framlengt

Atlantsolía
fær lóð

Gæsluvarðhald
yfir brasilískri konu, sem reyndi
að smygla 850 grömmum af kókaíni og um tvö þúsund skömmtum af LSD, var nú í vikunni framlengt til 22.
mars.
Konan, sem er
26 ára, kom til
landsins rétt fyrir
jól og við tollleit
fannst kókaínið í
pakkningum
sem
huldu nánast læri hennar. Efnunum var það vel
komið fyrir að vart mátti
greina pakkningarnar þó konan hafi verið í frekar þröngum
buxum. Við nánari athugun kom í

LÖGREGLUFRÉTTIR

KJÖRKASSINN
Ertu sátt(ur) við að Selma
Björnsdóttir verði fulltrúi Íslands í Eurovision?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

63%

Nei

37%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Eiga þingmenn að fá að klæðast alþýðlegri fatnaði á þingi??
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

Íslendingur á þrítugsaldri:

Áfram í haldi

Íslendingi á þrítugsaldri var gert í Héraðsdómi
Reykjavíkur í gær að sæta gæsluvarðhaldi í þrjár vikur til viðbótar,
en hann var handtekinn fyrir þátttöku í fíkniefnasmygli í lok janúar.
Vegna sama máls situr þýskur
maður í gæsluvarðhaldi en hann
var tekinn með fjögur kíló af amfetamíni á Keflavíkurflugvelli
þann 26. janúar síðastliðinn.
Íslendingurinn var handtekinn
eftir að hafa gert tilraun til að taka
við fíkniefnunum. Hann lagði á
flótta undan lögreglunni en náðist á
hlaupum í Vesturbænum. Gæsluvarðhald yfir Þjóðverjanum renn- hrs
ur út eftir tæpa viku.

GÆSLUVARÐHALD

Skotinn til bana:

Gíslataka í
grunnskóla
Vopnaður maður
sem tók tíu ára nemanda við grunnskóla í Höfðaborg í gíslingu og
skaut og særði kennara var skotinn
til bana af lögreglu.
Gíslatökumaðurinn hafði verið
á ferli við skólann frá því snemma
um morguninn áður en hann lét til
skarar skríða. Þegar hann var
spurður út í veru sína sagðist hann
vera að bíða eftir einum kennaranna. Seinna tók hann nemanda í
gíslingu og skaut kennara. Kennarinn særðist og var fluttur á sjúkrahús en var ekki í lífshættu. ■

SUÐUR-AFRÍKA, AP

KÓKAÍN OG LSD
Brasilíska konan reyndi að smygla
töluverðu magni af eiturlyfjum til landsins.

ljós að hún var með mikinn fjölda
smárra taflna falinn í leggöngunum. Við efnagreiningu reyndust
töflurnar vera LSD. Konan kom til
landsins 21. desember og hefur
setið í gæsluvarðhaldi síðan. Líkur eru taldar á að
konan sé burðardýr en enginn annar hefur verið handtekinn vegna málsins. Oft
reynist erfitt að hafa upp á eigendum fíkniefnanna vegna þagmælsku burðardýranna og
skorts á sönnunargögnum.
Við lok rannsóknar á málinu
verður það sent Ríkissaksóknara,
sem kemur til með að gefa út
ákæru á hendur konunni.
- hrs

Uppgreiðslurnar
námu milljarði
Uppgreiðslur lána hjá Byggðastofnun námu tæpum 1.100 milljónum króna
frá 1. september 2004 fram til dagsins í dag. Það er um 8-9 prósent af heildarútlánum. Uppgreiðslurnar hafa dregist umtalsvert saman upp á síðkastið.
Uppgreiðslur lána
hjá Byggðastofnun námu tæpum
1.100 milljónum króna frá 1. september 2004 fram til dagsins í dag.
Það er um 8-9 prósent af heildarútlánum. Uppgreiðslurnar hafa
dregist umtalsvert saman upp á
síðkastið en Aðalsteinn Þorsteinsson, forstjóri Byggðastofnunar,
vill ekki nefna neina tölu. Segir
starfsfólkið bara merkja það í sínum daglegu störfum.
Uppgreiðslurnar voru sérstaklega miklar í september og október á síðasta ári en það tímabil
var „mjög bratt“ þegar bankarnir
fóru inn á fasteignalánamarkaðinn og lækkuðu vexti. „Okkur
fannst svolítið skrítið að það
skyldi koma heilmikil skriða því
að við erum ekki í íbúðalánunum
en það segir okkur bara að það er
eitthvað að smitast þarna á milli.
Menn voru að nýta þá fjármuni í
ýmsa hluti, það er alveg ljóst,“
segir Aðalsteinn.
Fjármál Byggðastofnunar hafa

Samþykkt var að Atlantsolía skyldi fá úthlutað lóð við
Hólagötu í Njarðvík á fundi umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar á miðvikudag.
Hugi Hreiðarson, talsmaður
Atlantsolíu, segist gleðjast yfir
þessari ákvörðun og hún marki
tímamót fyrir fyrirtækið, sem
færir nú kvíarnar út fyrir höfuðborgarsvæðið. Fram kemur í
fundargerð ráðsins að engar athugasemdir hafi verið gerðar í
grenndarkynningu sem hefðu
áhrif á erindið og var það því samþykkt.

LÓÐAMÁL

SAUÐÁRKRÓKUR

- bs

Saddam Hussein:

Réttað á
næsta ári
ÍRAK Ekki verður réttað í máli
Saddams Hussein fyrr en á næsta
ári að sögn bandaríska dagblaðsins The New York Times. Áður
verður réttað
yfir nokkrum
samverkamönnum hans
og
hefjast
fyrstu réttarhöldin í vor.
Farið verður fram á
dauðarefsingu yfir þeim FYRRVERANDI EINRÆÐISHERRA
sem fundnir
Saddam var handverða
sekir
samaður í desember
um
verstu
2003.
glæpi Íraksstjórnar. Meðal þeirra fyrstu sem
verða dregnir fyrir rétt er Ali
Hassan al-Majid, frændi Saddams
sem er betur þekktur sem Efnavopna-Ali. Hann er maðurinn sem
stýrði efnavopnaárásum á íraska
Kúrda á seinni hluta níunda áratugar síðustu aldar. ■

■ SLYSAVARNIR
AÐALSTEINN ÞORSTEINSSON
Forstjóri Byggðastofnunar segir að í Byggðastofnun þurfi menn að setjast niður og meta
stöðuna. „Menn þurfa að velta fyrir sér hver er tilgangurinn með starfseminni og í hvaða
búningi hún þarf að vera til að geta starfað.“

talsvert verið til umræðu en Herdís Á. Sæmundardóttir, stjórnarformaður Byggðastofnunar, lagði
fram þingsályktunartillögu um að
ríkisstjórninni verði falið að veita
stofnuninni einn milljarð króna.
Aðalsteinn segir að ekki megi
verða mikið framhald á uppgreiðslunum. „Ég vil meina að það
hafi dregið verulega úr þessari
þróun og ákveðið jafnvægi sé
komið á. Ég myndi ekki vilja sjá
uppgreiðslurnar verða mikið
fleiri.“
Byggðastofnun hefur takmarkað svigrúm til að bregðast við þróuninni en lækkaði þó vexti 1. desember. Aðalsteinn segir að við það

hafi heldur dregið úr þróuninni.
Þá segir hann að verði breytingar
á gengi krónunnar til lækkunar
síðar á árinu eins og sumar greiningardeildir bankanna gera ráð
fyrir þá geti það haft breytingar í
för með sér. Vextir á langtímalánum og framkvæmdalánum eigi
tæplega eftir að hækka aftur.
„Þessi staða leiðir til þess að
við hér í Byggðastofnun þurfum
að setjast niður og meta stöðuna,“
segir hann. „Menn þurfa að velta
fyrir sér hver er tilgangurinn með
starfseminni og í hvaða búningi
hún þarf að vera til að geta starfað.“
ghs@frettabladid.is

NÝTT BJÖRGUNARSKIP Nýtt
björgunarskip Slysavarnafélagsins Landsbjargar er væntanlegt
til Hornafjarðar í vor. Skipið er
af ARUN-gerð, smíðað 1985 en
endurbyggt 2002. Tvær 485 hestafla aðalvélar eru í skipinu og
ganghraði þess er 17 sjómílur en
sex manns verða í áhöfn. Kostnaður við skipið og búnaðinn um
borð er um 20 milljónir króna.

■ BANDARÍKIN
SKAR HÖFUÐLEÐRIÐ AF Kona
skar höfuðleðrið af sextán ára
stúlku í Idaho þar sem henni
þótti hegðun stúlkunnar niðrandi
fyrir konur. Höfuðleðrið fannst
en ekki tókst að festa það á höfuð
stúlkunnar og var húð af læri
hennar grædd á höfuðið í staðinn.

Karl prins og Camilla Parker-Bowles ganga í hjónaband:

Giftist Karli en verður ekki drottning
KÓNGAFÓLK Áralöngum vangaveltum um framtíð Karls prins og
Camillu Parker-Bowles var svarað í gær þegar Karl sendi frá sér
yfirlýsingu um að þau ætli að
ganga í hjónaband 8. apríl. Þau
verða gefin saman við borgaralega athöfn en verða að henni lokinni viðstödd bænastund í Kapellu
heilags Georgs.
Camilla tekur titilinn hennar
konunglega hátign hertogaynjan
af Cornwall þegar hún og Karl
giftast. Hún verður þó ekki
drottning þegar hann verður konungur
heldur
verður
hún
prinsessa.
Samband Karls og Camillu á
sér langa sögu. Þau kynntust árið
1970, felldu hugi saman en fóru
svo hvort sína leið. Þau endurnýjuðu ástarsamband sitt nokkrum
árum eftir að Karl kvæntist Díönu
prinsessu og hafa búið saman síð-

KARL OG CAMILLA
Samband Karls og Camillu á sér langa sögu. Þau kynntust fyrst árið 1970.

ustu ár. Breskur almenningur
brást illa við sambandi þeirra og
varð Camilla ósjaldan fyrir aðkasti á götum úti.
Elísabet drottning lagði bless-

un sína yfir fyrirhugað brúðkaup
Karls og Camillu og lýsti ánægju
sinni með það í yfirlýsingu. Sama
gerði Tony Blair forsætisráðherra. ■
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Aðhaldsaðgerðir við Háskóla Íslands:

Kjötkveðjuhátíð:

Nemendum fækkaði um 321

Keyrði yfir
fjölda fólks

Vegna aðhaldsaðgerða við Háskóla Íslands fækkaði nemendum hans um 321 milli
ára. Nemendum fækkaði um sjö
árið 1996 og 445 árið 1992.
Páll Skúlason, rektor Háskóla
Íslands, segir að neita hafi þurft
fólki án stúdentsprófs sem sótt
hafi um nám á haustönn um aðgang. Ástæðan sé að ríkið greiði
ekki fyrir alla virka nemendur
við skólann. Fólkið hafi fengið
undanþágu í janúar og nemendum hafi því ekki fækkað á vorönn.
Páll segir að þar sem ríkið
greiði ekki með öllum nemendun-

HÁSKÓLANÁM

VEISTU SVARIÐ?

1
2
3

Hvaða verksmiðja í Grindavík varð
eldi að bráð í fyrradag?
Hvað hét forstjóri FBI sem njósnaði
um Halldór Laxness?
Í hvaða verslunarkeðju hefur Baugur
gert tilboð?
SVÖRIN ERU Á BLS. 38

VERTU UPPLÝSTUR
AK ÖN NU N
M FY LK IN GU SK OÐ AN
SV IL A SL AG UR Í SA

OG ÚT TE KT

an þriðjung frá árinu 2000. Þeim
fækkar nú á sama tíma og fjölgar
í háskólanámi almennt um rétt
tæp þrjú prósent, samkvæmt tölum Hag9046
stofunnar.

um gæti þurft að grípa til enn
frekari aðgangstakmarkana: „Við
höfum ekki viljað gera það. Við
höfum talið eðlilegt að byrja á
því að hleypa ekki þeim inn sem
hafa ekki formlegan rétt til
námsins.“
Mikil ásókn hefur verið í Háskólann síðustu ár. Nemendum
Háskólans hefur fjölgað um tæp-

- gag

8725
6612

5478

Heimild: Háskóli Íslands. Tölur
miðast við 20. október ár hvert.

4638

5033
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ANGÓLA, AP Tuttugu manns létu lífið þegar bílstjóri vörubíls missti
stjórn á honum og keyrði inn í
þyrpingu fólks sem tók þátt í kjötkveðjuhátíð. Um það bil sjötíu
manns til viðbótar slösuðust.
Bílstjórinn missti stjórn á bíl
sínum þegar hann var á leið niður
hæð fyrir ofan Lubango þar sem
fimmtán þúsund manns tóku þátt í
kjötkveðjuhátíð í útjaðri borgarinnar. Vörubíllinn fór í gegnum
tvo vegatálma lögreglu áður en
hann lenti á fólkinu.
Ökumaður vörubílsins lifði
slysið af og tók lögregla hann
höndum. ■

Brýn verkefni víðar
Í Árborg og á Akranesi lýsa menn stuðningi við Suðurnesjamenn hvað
varðar Reykjanesbraut en benda á að víða annars staðar sé pottur brotinn.
„Réttlætingin fyrir því
að frekari tvöföldun Reykjanesbrautarinnar var ákveðin þrátt
fyrir að annars staðar sé umferð
meiri og þyngri er fyrst og fremst
vegna öryggisþátta,“ segir Sturla
Böðvarsson samgönguráðherra.
Ákveðið hefur verið að bjóða það
verk út í vor meðan vegir á borð við
Vesturlandsveg og Suðurlandsveg,
þar sem umferð er mun þyngri og á
köflum jafn hættuleg, bíða seinni
tíma.
Meðan margir hafa orðið til að
fagna ákvörðun ráðherra eru þeir
einnig til sem gagnrýna hana og
benda á að svo virðist sem mikill
þrýstingur frá Suðurnesjamönnum
hafi vegið þungt við ákvarðanatökuna. Slíkt sé óeðlilegt þrátt fyrir að
flestir geti verið sammála um að
Reykjanesbrautin þurfi sannarlega
öll að vera tvíbreið.
Samgönguráðherra sjálfur segir
að meginatriðið varðandi Reykjanesbrautina hafi verið öryggisþátturinn og einnig sé mikilvægt að
hafa í huga að um hana fara flestir
þeir ferðamenn sem hingað til lands
koma.
Helgi Helgason, staðgengill Einars Guðna Njálssonar, bæjarstjóra
Árborgar, sem er í leyfi, segir sitt
mat að forgangsröðun ráðherra sé
undarleg. „Ég vil alls ekki gera lítið

899 kr m vsk

899 kr. m.vsk.
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REYKJANESBRAUTIN
Útboð á frekari tvöföldun hennar fer fram strax í vor að sögn samgönguráðherra.

úr öðrum verkefnum á borð við tvöföldun Reykjanesbrautarinnar en
sannleikurinn er sá að við hér í Árborg höfum löngum barist fyrir
samgöngubótum hér á Suðurlandinu með litlum árangri og það virðist vera svo að þessar reglubundnu
leiðir hafi minni áhrif en til að
mynda sá þrýstingur sem almenningur á Suðurnesjum setti á ráðherrann vegna Reykjanesbrautar.“
Sveinn Kristinsson, forseti bæjarstjórnar Akraness, furðar sig
einnig á forgangsröðun samgönguráðherra. „Ég vil óska Suðurnesja-

mönnum til hamingju með þennan
áfanga en á sama tíma vekja athygli
á að ríkið hefur verið að veita miklu
fé þangað síðustu misseri og
skemmst er að minnast viðbyggingar við Flugstöð Leifs Eiríkssonar
sem kostaði um þrjá milljarða
króna. Ég dreg ekki í efa rök ráðherrans fyrir því að velja stækkun
Reykjanesbrautar fram yfir aðra
kosti en eitt verður yfir alla að
ganga og að mínu viti ætti ráðherrann að líta nær sínum heimahögum
hér á Vesturlandi.“
albert@frettabladid.is

Ránið á Bengtsson:

Einn maður
handtekinn
Einn hefur verið handtekinn grunaður um að eiga þátt í
ráninu á sænska stórforstjóranum Fabian Bengtsson. Að sögn
sænska Aftonbladet er hinn grunaði þekktur fyrir ofbeldisverk en
lögreglan hefur neitað að upplýsa
hver maðurinn er.
Maðurinn var á flótta erlendis
þegar hann var handtekinn, en
ekki hefur þó verið upplýst hvar
hann var handtekinn.
Expressen segir lögreglu vita
hverjir mannræningjarnir eru.
Þeirra er leitað erlendis. Þá hefur
Aftonbladet eftir lögreglu að símtal gefi til kynna að einn ræningjanna hafi talað frönsku og annar
- bþg
sé frá Austur-Evrópu.

SVÍÞJÓÐ

MYND AP

á

22. árg.
Febrúar 2005 2. tbl.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

SAMGÖNGUR

YFIR FIMM MILLJÓNIR SMITAÐRA
Ný lyf gegn HIV-veirunni eru nú reynd
á fólki á Indlandi.

Alnæmi á Indlandi:

Lyf prófuð
á fólki

– kraftur til ﬂín!

TAÍLAND Tilraunalyf gegn HIVveirunni sem veldur alnæmi eru
nú reynd á fólki á Indlandi en
Indverjar eru meðal þeirra
þjóða þar sem alnæmisfaraldurinn er hvað verstur og er talið
að allt að 5,5 milljónir manna
séu sýktar.
Aðeins í Suður-Afríku eru
fleiri íbúar smitaðir af veirunni
en á Indlandi og óttast sérfræðingar að talan á Indlandi geti
þrefaldast fyrir árið 2010. Lyfið
sem um ræðir er enn á tilraunastigi og segja vísindamenn að
líða þurfi tvö ár áður en í ljós
komi hversu áhrifaríkt það er í
raun gegn þessari mannskæðu
veiru. ■

Impregilo:

Viðræður
um kjaramál
KJARAMÁL Viðræður eiga sér stað
milli verkalýðshreyfingarinnar
og stjórnenda Impregilo um bónusgreiðslur til handa starfsmönnum. Oddur Friðriksson, aðaltrúnaðarmaður á Kárahnjúkum, segir
að þetta sé „í jákvæðri umræðu“
og vill ekki tjá sig um málið að
öðru leyti. ■

10

11. febrúar 2005 FÖSTU DAGU R

SVONA ERUM VIÐ

EFTIRMÁL: NÓATÚN BRENNUR

Reisa nýja og betri verslun
Verslun Nóatúns í JL-húsinu við
Hringbraut brann til kaldra kola 13.
desember síðastliðinn. Verslunin var
mannlaus þegar eldurinn kom upp
og urðu engin slys á fólki. Allt innviði búðarinnar varð þó eldinum að
bráð en talið var að eldurinn hefði
kviknað við kjötborð verslunarinnar.
Verslun Nóatúns var eina svæði
byggingarinnar sem skemmdist í
eldinum.

að hreinsa allt út úr versluninni. Því
starfi verði hins vegar ekki lokið fyrr
en eftir nokkra daga eða vikur og þá
verði húsnæðið afhent til uppbyggingar. Til allrar lukku hefur starfsfólkið ekki þurft að vera án atvinnu
á meðan, því hægt er að færa það á
milli verslana.
Ný og betri verslun
Kristinn segir að enn sé ekki komin
tímasetning á hvenær verslun Nóatúns í JL-húsinu opnar; gerð verði
áætlun um það þegar Kaupás, sem
á verslanir Nóatúns, fær húsnæðið
afhent. „Við ætlum bara að gera
betur og opnum nýja og enn þá
betri verslun einhvern tímann á
næstu vikum,“ segir Kristinn.

Hundruð milljóna tjón
Að sögn Kristins Skúlasonar, markaðsstjóra Nóatúns, var tjónið í eldsvoðanum heilmikið og nemur nokkur hundruð milljónum króna.
Hann segir að allt gólfið hafi
skemmst sem og loftið og hafi þurft

ÍSLENSKA VÍSITÖLUHEIMILIÐ
VER ÁRLEGA 32.258 KRÓNUM
TIL SKÓKAUPA.
Höfuðborgarbúar eru örlátari á fé til
skókaupa en íbúar landsbyggðarinnar.
Heimild: Hagstofa Íslands.

Dekur fyrir

Valentínusardaginn

Dekuraskja sem inniheldur body lotion,
sturtugel, kornagel, baðsalt, baðtöflu og ilmkerti.
Einstakt dekur fyrir elskuna þína.

Blaðamannaverðlaunin
2004 verða afhent á
Pressuballi Blaðamannafélags Íslands á Hótel
Borg á morgun. Verðlaununum var komið á
fót á síðasta ári og um
leið var lífi blásið í
Pressuböllin sem þóttu
með fínustu böllum bæjarins í eina tíð.

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓBERT

Pressuball á morgun

VERÐLAUNAHAFAR 2003
Reynir Traustason, Brynhildur Ólafsdóttir og börn Agnesar Bragadóttur,
þau Sunna og Sindri Viðarsbörn.

Blaðamenn og makar þeirra hafa
verið tíðir gestir í fatahreinsunum
bæjarins í vikunni enda áhersla
lögð á snyrtilegan klæðnað á
Pressuballinu. Menn vilja vitaskuld vera sjálfum sér og miðli sínum til sóma og gamall sósublettur
getur auðveldlega spillt fyrir. Meðal blaðamanna er Pressuballið auglýst sem „ball ársins“ og segir það
sitt um væntingarnar.
Þó að fátt sé til sparað í veisluhöldunum nú er annar blær yfir
Pressuballinu en var á sjöunda áratugnum. Þá voru forsetar og ráðherrar meðal gesta og ræðumenn
kvöldsins komu jafnan úr hópi
stjórnmálamanna eða skálda.
Nú er öldin önnur og blaðamenn

sækja ekki vatnið yfir lækinn.
Ræðumaður kvöldsins verður Karl
Blöndal, aðstoðarritstjóri Morgunblaðsins, sem þykir ræðumaður
góður.
Matseðillinn er glæsilegur,
parmaskinka með gæsalifur og
olíuediki verður í forrétt, heilsteikt
nautalund með sveppum, kartöflum og sósu verður í aðalrétt og að
lokum sporðrenna gestir ísþrennu
með volgum jarðaberjum og steiktum ananas.
Þó að ekki sé gert lítið úr ræðumanni kvöldsins, matseðlinum eða
dansleiknum á eftir er afhending
blaðamannaverðlaunanna hápunkt-

ur kvöldsins. Veitt verða verðlaun í
þremur flokkum, fyrir rannsóknarblaðamennsku ársins, bestu umfjöllun ársins og loks blaðamannaverðlaun ársins.
Í fyrra hlutu Agnes Bragadóttir,
Brynhildur Ólafsdóttir og Reynir
Traustason verðlaunin.
Að borðhaldi loknu fá gestir
sér snúning. Hljómsveitin Vax
leikur fyrir dansi en hún hefur
gert það gott á dansiböllum að
undanförnu. „Dómsmálagiggið
gekk vel og Bjössi Bjarna var
ánægður,“ stendur á heimasíðu
sveitarinnar.
bjorn@frettabladid.is

TILNEFNINGAR TIL BLAÐAMANNAVERÐLAUNANNA 2004

Verð 3.490 kr.
Dekuraskjan er fáanleg
í verslunum Bláa Lónsins í heilsulind,
að Aðalstræti 2 í Reykjavík, í netverslun
og í Lyf og heilsu Kringlunni.

Rannsóknarblaðamennska ársins 2004

Besta umfjöllun ársins 2004

Blaðamannaverðlaun ársins 2004

Kristinn Hrafnsson, DV. Fyrir upplýsandi
fréttir af örlögum íslensks drengs, Arons
Pálma Ágústssonar, í fangelsi í Texas.

Bergljót Baldursdóttir, RÚV – Fréttastofu útvarpsins, Morgunvaktinni. Fyrir ítarlega og fróðlega úttekt á stöðu og velferð aldraðra.

Árni Þórarinsson, Morgunblaðinu. Fyrir
ítarlega og greinargóða fréttaskýringu um
forsetatíð Ólafs Ragnars Grímssonar í aðdraganda forsetakosninganna sl. sumar.

Ómar Þ. Ragnarsson, RÚV – Fréttastofu
Sjónvarps. Fyrir að draga fram ný og
óvænt sjónarhorn um umhverfisáhrif
stórvirkjunar við Kárahnjúka.

Davíð Logi Sigurðsson, Morgunblaðinu.
Fyrir skrif sín af vettvangi stríðsátaka í
Írak og innsýn í daglegt líf fólksins þar.

Gunnar Hersveinn, Morgunblaðinu/19.
júní. Fyrir athyglisverð skrif um mannlíf á
sviði jafnréttis-, uppeldis- og menntamála.

Páll Benediktsson, RÚV – Í brennidepli.
Fyrir umfjöllun um samfélag dósasafnara í Reykjavík.

Þórhallur Jósepsson, RÚV – Fréttastofu
útvarpsins. Fyrir umfjöllun um Impregilo
og starfsmannamál þess við Kárahnjúka.

Sigríður D. Auðunsdóttir, Fréttablaðinu.
Fyrir vandaðar og ítarlegar úttektir sem settar eru fram á myndrænan og skýran hátt.

Eldaskálinn við Mjölnisholt lokaður vegna veikinda:

Valentínusarhelgi
Lykill 1561

2 fyrir 1 í Bláa Lónið - heilsulind.
Gildir einungis gegn framvísun miðans.
Gildir dagana 12. – 14. febrúar 2005.

www.bluelagoon.is

•

bluelagoon@bluelagoon.is

•

420 8800

„Þetta er helvítis pest,“ segir Erlingur Friðriksson í innréttingafyrirtækinu Eldaskálanum, sem
lagðist veikur í rúmið í fyrradag.
„Þessu fylgja beinverkir, kvef og
hiti og almenn vanlíðan.“
Samstarfsmenn Erlings, sölumaðurinn Egill og smiðurinn
Eyjólfur, lágu báðir veikir heima
þegar hann sjálfur fór að kenna
sér meins. Hann harkaði af sér í
fyrstu en síðdegis á miðvikudag
þoldi hann ekki meir. Var þá ekki
annað að gera en að skella í lás og
auglýsa: Lokað vegna veikinda.
„Það þýddi ekkert að standa í
þessu með fljótandi augu,
hóstandi og snörlandi,“ segir Erlingur, sem veit sem er að sumir
hafa legið veikir í þrjár vikur. „Ég
vona að við lendum ekki í því og
getum opnað aftur á mánudaginn.
Maður má ekkert vera að því að
vera veikur.“ Erlingur hefur rekið

FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

Egill, Erlingur og Eyjólfur í rúminu

LOKAÐ VEGNA VEIKINDA
„Það þýddi ekkert að standa í þessu með fljótandi augu, hóstandi og snörlandi.“

Eldaskálann í 24 ár og aldrei þurft
að loka fyrr. „Það er náttúrlega
ekki gott að þurfa að loka en ég
vona að okkur verði fyrirgefið,“

segir hann og sýgur upp í nefið.
Er honum, Agli og Eyjólfi hér með
óskað góðs bata. Einnig öðrum
sem liggja veikir heima.
- bþs

hraði – samvinna – skipulag
Þegar á bjátar höfum við aðgang að geysilega öflugu neti viðbragðsaðila og hjálparliðs í gegnum
eitt samræmt neyðarnúmer fyrir landið og miðin – 112. Með einu símtali í 112 er unnt að virkja á
augabragði lögreglu, slökkvilið, almannavarnir, Landhelgisgæsluna, sjúkraflutningamenn, lækna,
hjálparlið sjálfboðaliða og barnaverndarnefndir. Yfir 300 þúsund erindi bárust 112 á síðasta ári.
Starf þessara aðila byggir á samvinnu, hraða og skipulagi. Þeir taka höndum saman um að kynna
starfsemi sína í dag þegar 112 dagurinn er haldinn á Íslandi í fyrsta sinn.

Smáralind í dag
fjölbreytt dagskrá
Göngugatan

GARÐAR H. GUÐJÓNSSON / FORSTOFAN 02/05

14.00
14.10
14.20
14.30-18.00

Björn Bjarnason dómsmálaráðherra flytur ávarp
Skyndihjálparmaður Rauða krossins 2004
Verðlaun í Eldvarnagetraun LSS 2004
Sjúkraflutningamenn sýna búnað
og mæla blóðsykur gesta
Sýnikennsla í skyndihjálp
Björgunarsveitarmenn sýna búnað sinn
Tækjabíll umferðardeildar ríkislögreglustjórans
Kynning á starfsemi 112 og viðbragðsaðila
Útkall 2004 – ljósmyndasýning

Síminn og Securitas sjá um beina vefútsendingu
frá varðstofu 112 og fjarskiptamiðstöð lögreglu.
Sjá www.rls.is og www.112.is

Verið velkomin
í heimsókn í dag!
Fjöldi viðbragðsaðila víða um land býður almenningi
í heimsókn eftir hádegi. Almenningi gefst þá kostur
á að ræða við starfsmenn og skoða margvíslegan
búnað. Gestum verður víða boðið upp á hressingu.
14.00-18.00 Björgunarmiðstöðin Skógarhlíð
14.00-16.00 Lögreglan í Reykjavík, Hverfisgötu
14.00-18.00 Slökkvistöðin á Sauðárkróki

Stórbrotin tækjasýning
á bílaplaninu við Smárabíó

14.00-18.00 Slökkvistöðin á Ísafirði
14.00-18.00 Slökkvistöðin á Akureyri
14.00-18.00 Brunavarnir Suðurnesja

15.00-18.00 Þyrla, sjúkrabíll, slökkvibíll, björgunarbíll,
vettvangsstjórabíll lögreglu og sprengjubíll
Landhelgisgæslunnar til sýnis.
15.00 Landhelgisgæslan og SHS sýna björgun
sjúklings í þyrlu.
16.00 SHS sýnir björgun fólks úr bílflaki með
klippum og glennum.
17.00 Landhelgisgæslan og SHS sýna björgun
sjúklings í þyrlu.

14.00-18.00 Lögreglan á Akureyri
14.00-17.00 Lögreglan í Vestmannaeyjum
14.00-18.00 Lögreglan á Sauðárkróki
14.00-16.00 Lögreglan á Blönduósi
13.00-18.00 Lögreglan og fleiri á Húsavík
14.00-17.00 Lögreglan á Selfossi
14.00-18.00 Lögreglan á Ísafirði

Samstarfsaðilar 112 dagsins 2005
112 · Ríkislögreglustjórinn · Slökkviliðin · Landhelgisgæslan · Almannavarnir · Slysavarnafélagið Landsbjörg · Rauði kross Íslands · Landlæknisembættið · Barnaverndarstofa
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FBL GREINING: REYKJANESBRAUTIN

Litið til framtíðar
Segja má að Sturla Böðvarsson samgönguráðherra hafi í einni svipan farið úr
kufli skúrksins í hetju almúgans þegar
hann tilkynnti flestum á óvart í vikunni
að haldið yrði áfram með tvöföldun
Reykjanesbrautarinnar strax á þessu ári.
Hver er þörfin? Það þarf enginn sem
ekur reglulega um Reykjanesbrautina að
velkjast í vafa um að tvöföld Reykjanesbraut er bæði öruggari og fljótfarnari en
ella. Hin síðari ár hefur umferð um hana
aukist jafnt og þétt bæði með fjölgun
íbúa á Reykjanessvæðinu en ekki síður
vegna þeirrar sprengingar sem orðið hefur á þeim fjölda ferðamanna sem fara
um Leifsstöð ár hvert. Með tilliti til þess
að slys og umferðaróhöpp hafa þar verið
tíð má vel færa rök fyrir því að Reykjanes-

Tiltölulega stór hópur þeirra sem hingað
koma stoppar stutt við og láta sér jafnvel
margir nægja að skreppa stundarkorn í
Bláa lónið áður en flogið er aftur af stað.

brautina átti að tvöfalda fyrir löngu síðan
eða í það minnsta klára verkið alla leið
þegar loks var hafist handa við tvöföldun
fyrsta áfanga hennar frá álverinu í
Straumsvík að Vogum á Vatnsleysuströnd.
Hversu mikil er umferðin? Um níu þúsund bílar fara um Reykjanesbrautina á
degi hverjum. Meirihluti þeirra er íbúar

Suðurnesja sem sækja vinnu til höfuðborgarsvæðisins dag hvern en einnig er
talsvert um þungaflutninga um veginn
enda hefur útflutningur afurða og vara
hvers konar með flugi aukist mikið hin
síðari ár. Þá á eftir að minnast á hinn almenna Íslending sem leggur í víking til
útlanda einu sinni til tvisvar á ári hverju
og aukinn fjölda erlendra ferðamanna.

Af hverju Reykjanesbrautin? Það má til
sanns vegar færa að víða er meiri þörf á
samgöngubótum en á Reykjanesbrautinni. Umferð um Suðurlandsveg og Vesturlandsveg er til að mynda mun meiri en
um Reykjanesið svo ekki sé minnst á þá
staðreynd að enn eru kaflar á Hringveginum ekki einu sinni bundnir slitlagi enn
sem komið er. Hins vegar er það óumdeilt að Reykjanesbrautin er hættuleg
eins og fjöldi banaslysa og annarra alvarlegra bílslysa sannar. Í því tilliti skiptir
ekkert meira máli en ráða bót á þeim
vanda sem fyrst.

Kjarnavopn eru tromp á
hendi Norður-Kóreumanna
ÁSTIN BLÓMSTRAR Í AUSTURLÖNDUM
Valentínusardagurinn nálgast í Pakistan
rétt eins og á Vesturlöndum. Þótt siðurinn
sé litinn hornauga af múslímaklerkum
hugsa þessar konur sér eflaust gott til
glóðarinnar að fá súkkulaði frá sínum
heittelskaða.

Norður-Kóreumenn
hafa viðurkennt að eiga
kjarnorkuvopn. Þeir
segjast eingöngu ætla
að nota vopnin í fælingar- og sjálfsvarnarskyni
en engu að síður er
staðan uggvænleg.
Helst óttast menn að
norður-kóresk stjórnvöld muni selja vopnin í
hendur öfgasamtaka
eða annarra ríkja.

Þeir sem héldu að kjarnorkuvánni
hefði verið bægt frá við endalok
kalda stríðsins þurfa að endurskoða afstöðu sína því blikur eru á
lofti í þessum efnum. Íranar segjast ætla að halda áfram að auðga
úran sýnist þeim svo og í ljós er
komið að kjarnavopnabirgðir
Bandaríkjamanna í Evrópu eru
mun meiri en áður var talið. Alvarlegust hlýtur þó að vera yfirlýsing Norður-Kóreumanna um að
þeir hafi yfir kjarnorkusprengjum að ráða,
Langur aðdragandi
Í gær lýstu stjórnvöld í NorðurKóreu því í fyrsta skipti opinberlega yfir að þeim hefði tekist að

VÍTISVÉLAR SPRINGA Eldflaugar Norður-Kóreumanna geta borið kjarnorkusprengjur til
Japan og í fyllingu tímans munu þeir geta ógnað bandarískum borgum.

smíða kjarnorkuvopn. Þau segja
slík vopn nauðsynleg til að verja
landið gegn ágangi Bandaríkjamanna og neita að taka þátt í afvopnunarviðræðum um sinn. Þar
með er Norður-Kórea opinberlega
komin í hóp kjarnavopnaríkja en
auk þeirra hafa Bandaríkjamenn,
Rússar, Bretar, Frakkar, Kínverjar, Indverjar, Pakistanar og Ísraelar yfir slíkum vopnum að ráða.
Norður-Kóreumenn hafa framleitt kjarnorkueldsneyti í nokkra
áratugi en árið 1994 skrifuðu þarlend stjórnvöld undir samkomulag við Bandaríkjastjórn um að
hætta öllum kjarnorkutilraunum.
Í staðinn skuldbundu Bandaríkjamenn sig til að útvega NorðurKóreumönnum umtalsvert magn
af olíu og aðstoða þá við að byggja
upp kjarnorkuver sem ekki gætu
framleitt geislavirk efni sem nota
mætti til kjarnavopnagerðar. Árið
2002 hljóp hins vegar snurða á
þráðinn þegar upp komst að Norður-Kóreumenn hefðu haldið áfram
að reyna að koma sér upp kjarnavopnum og hættu þá Bandaríkjamenn aðstoð sinni. Í kjölfarið
voru fulltrúar Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar reknir úr
landi, kommúnistastjórnin sagði
sig frá sáttmálanum um takmörkun við útbreiðslu kjarnorkuvopna
og hélt tilraunum áfram sem
aldrei fyrr.
Síðustu tvö ár hafa Bandaríkjamenn, Kínverjar, Japanar, Rússar
og Suður-Kóreumenn reynt árangurslaust að semja við NorðurKóreumenn um að láta af tilraunum gegn efnahagsaðstoð. Í september á síðasta ári mættu norðurkóresk stjórnvöld ekki til viðræðnanna vegna þess að þau töldu
Bandaríkjastjórn sér óvinveitta.
Vonast var hins vegar til að þau
kæmu aftur að samningaborðinu
fljótlega þar sem Bush Bandaríkjaforseti stillti sig um að átelja
ríkið í stefnuræðu sinni á dögunum en fyrir þremur árum sagði
hann Norður-Kóreu vera eitt af
öxulveldum hins illa.

Með öll tromp á hendi
Ekki er talið að Norður-Kóreumenn
búi yfir mörgum kjarnorkusprengjum, í hæsta lagi sex talsins.
Engar tilraunir hafa farið fram
með vopnin en slíkar prófanir eru
nauðsynlegar til að hægt sé að
beita slíkum vopnum. Því telja
margir stjórnmálaskýrendur að í
yfirlýsingu
norður-kóreskra
stjórnvalda felist í raun ekkert nýtt
heldur séu þau með henni að reyna
að bæta samningsstöðu sína gagnvart hinum ríkjunum fimm. Á þessum nótum töluðu til dæmis japanskir ráðamenn í gær og Condoleezza Rice, nýskipaður utanríkisráðherra Bandaríkjanna, kvaðst
mundu „skoða málið“ og hvatti
Norður-Kóreumenn til viðræðna
enda hefðu þeir ekkert að óttast af
hendi Bandaríkjamanna.
Almenningur í Japan og SuðurKóreu er hins vegar ekki eins rólegur enda veit fólk þar sem er að
eldflaugar Norður-Kóreumanna
geta auðveldlega dregið þangað. Nú
þegar eiga þeir langdrægar flaugar
sem geta flogið allt að tvö þúsund
kílómetra en vitað er að þeir hafa
lengið unnið að þróun eldflauga
sem dregið geta allt að sex þúsund
kílómetra. Með slíkum flaugum
gætu Norður-Kóreumenn eytt borgum í Alaska sýndist þeim svo.
Meiri ástæða er þó til að hafa
áhyggjur af því að norður-kóresk
stjórnvöld selji kjarnavopn til
annarra ríkja eða jafnvel hryðjuverkasamtaka enda veitir þeim
ekki af peningum. Á allra vitorði
er að Norður-Kóreumenn – svo og
mörg önnur ríki, til dæmis Bandaríkin – hafa selt eldflaugar víða
um heim og talið er að þeir hafi á
sínum tíma einnig selt auðgað
úran til Líbíumanna. Ráðamönnum á Vesturlöndum hrýs eflaust
hugur við þeirri stöðu og eru því
væntanlega til viðræðu um enn
frekari tilslakanir við samningaborðið. Hvernig sem á það er litið
virðast Norður-Kóreumenn því
hafa öll tromp á hendi.
sveinng@frettabladid.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Ágiskanir

SJÓNARMIÐ

KÁRI JÓNASSON

Háskólasjóðurinn styður rannsóknatengt
framhaldsnám og uppbyggingu á Háskólalóðinni.

Það þykir tíðindum sæta að leynileg
fyrirspurn íslenskra stjórnvalda á sjötta
áratugnum um tekjur og skattgreiðslur
Halldórs Laxness í Bandaríkjunum skuli
hafa ratað á borð sjálfs J. Edgars
Hoover, þáverandi yfirmanns bandarísku
alríkislögreglunnar, FBI. Hoover hefur
ekki hlotið góð eftirmæli í sögunni; er
talinn ofstækisfullur og
sagður hafa farið frjálslega með heimildir sínar
til eftirlits með borgurunum. Í fjölmiðlum eru
menn að velta því fyrir
sér hvort sú staðreynd
að mál Halldórs komst
á borð Hoovers geti
skýrt hvers vegna út-

gáfu á bókum Halldórs vestanhafs var
ekki haldið áfram þrátt fyrir sigurgöngu
Sjálfstæðs fólks, sem sagt er að hafi
selst í um 400 þúsund eintökum. En
skjöl FBI, sem hafa verið opinberuð,
sýna ekkert í þá veru þannig að hugleiðingarnar eru hreinar ágiskanir. Hins
vegar munu vera fleiri gögn um Halldór
í skjalasafni FBI og þegar þau verða birt
kemur kannski eitthvað nýtt fram.

Bandaríkjamenn þorðu ekki að gefa út
bækur Halldórs Laxness.

Þáttur Halldórs
En í þessu sambandi ætti hitt ekki að
gleymast, sem rækilega kemur fram í
ævisögum skáldsins eftir Halldór Guðmundsson og Hannes Hólmstein Gissurarson, að Halldór Laxness var á þessum
tíma áhrifamikill málsvari alræðisstjórnar
kommúnista á alþjóðavettvangi og var
tortryggður sem slíkur. Halldór hafði fyrr
á árum ekki hikað við að réttlæta frelsisskerðingu almennings jafnt sem skálda
og listamanna í ríkjum kommúnista,
sýndarréttarhöld og ritskoðun í þágu
málstaðarins. Það er dapurlegur þáttur í
sögu einhvers mikilhæfasta skálds
Íslendinga á tuttugustu öld.

Samningur HÍ
og Eimskips
T
Að verðlauna fjölmiðlafólk
Hnýsni

Menn eru að vonum hneykslaðir yfir
hnýsni íslenskra stjórnvalda í garð
Halldórs. Finnst þetta bera keim af persónulegum ofsóknum í anda pólitísks
rétttrúnaðar kaldastríðsáranna. Og auðvitað er það grafalvarlegt mál ef pólitískur þrýstingur hefur valdið því að

gm@frettabladid.is

ímamótasamningur var í gær undirritaður milli Háskóla
Íslands og Burðaráss um Háskólasjóð Eimskipafélags
Íslands. Fram til þessa hefur þessi sjóður ekki komið
Háskóla Íslands að miklu gagni, heldur hefur hann oft á tíðum
verið notaður af stjórnendum Eimskipafélags Íslands til að
styðja við einstaka hluthafa í baráttu um völd og yfirráð í félaginu. Háskólamenn hafa oft á tíðum vakið máls á þessu, en það
er ekki fyrr en nú að veruleg breyting verður á. Það er ánægjulegt að nú skuli eiga að nota sjóðinn í þágu Háskóla Íslands og

,,

Fram til þessa hefur þessi sjóður ekki komið
Háskóla Íslands að miklu gagni, heldur hefur hann
oft á tíðum verið notaður af stjórnendum Eimskipafélags
Íslands til að styðja við einstaka hluthafa í baráttu um
völd og yfirráð í félaginu.
efla þar rannsóknatengt framhaldsnám, einkum doktorsnám.
Þetta mun efla Háskólann mikið sem rannsóknaháskóla, enda
verður hann að standa undir nafni sem slíkur. Þá mun sjóðurinn
leggja sitt af mörkum við að koma upp svokölluðu Háskólatorgi, sem er tvö hús á suðurhluta lóðar Háskólans. Þar er ætlunin að verði til húsa ýmsar þjónustubyggingar skólans sem og
kennslustofur og skrifstofur kennara og sérfræðinga.
Fram til þessa hefur Happdrætti Háskóla Íslands að miklu
leyti staðið undir nýbyggingum og viðhaldi húsa á lóð Háskóla
Íslands en ríkið hefur ekki mikið komið þar nærri. Það mun vera
einstakt að happdrætti standi undir uppbyggingu ríkisháskóla
en ekki ríkið sjálft. Það er að vísu þekkt víða erlendis, einkum í
Bandaríkjunum, að auðmenn hafa lagt fram mikið fé til uppbyggingar háskóla, og eru þá einstakar deildir tengdar nafni
þeirra sem leggja til fjármuni. Samkvæmt þessu ættu nýju
húsin á lóð háskólans að bera nöfn Eimskips og Burðaráss!.
Háskóli Íslands er óumdeilanlega fremsti háskóli landsins.
Þar eru flestir nemendur, hann hefur mest fjármagn til umráða
og skólinn hefur notið virðingar í gegnum árin. Það verður líka
að gera ríkar kröfur til skólans, ekki síst prófessora og annarra
kennara. Þeir hljóta líka að gera kröfur á móti um að þannig sé
að þeim búið að þeir geti jafnhliða kennslu stundað rannsóknir,
hver á sínu sérsviði, eins og gert er um allan heim.
Helsti vaxtarbroddur skólans er rannsóknatengt framhaldsnám, bæði meistara- og doktorsnám. Á síðustu árum hefur mátt
merkja fjölgun meistara- og doktorsnema við skólann. Þannig
eru nú 137 nemar þar í doktorsnámi og á síðasta ári fóru þar
fram 11 doktorsvarnir. Sífellt fleiri konur stunda nám við
Háskóla Íslands og endurspeglast það í því að sex af hverjum
tíu sem eru nú í doktorsnámi eru konur. Þetta á vonandi eftir að
koma fram í því að konum í áhrifastöðum hér á landi á eftir að
fjölga. Sú þróun hefur tekið allt of langan tíma, en nú þegar vel
menntaðar konur fara að flykkjast út á vinnumarkaðinn ætti að
verða breyting á. ■

Á morgun verður mikil uppskeruhátíð hjá íslenskum blaðamönnum, en þá verða veitt Blaðamannaverðlaun Íslands og líka
Blaðaljósmyndaverðlaunin. Ljósmyndaverðlaunin eru orðin vel
þekkt í landinu enda eiga þau sér
nú áralanga sögu, og virðist það
samdóma álit ljósmyndara sem
starfa við fjölmiðla að þessi verðlaunaveiting hafi verið mönnum
mikil fagleg hvatnig. Blaðamannaverðlaunin eru hins vegar
nýrri af nálinni, en þau voru veitt
í fyrsta sinn í fyrra. Blaðamannaverðlaunin á Íslandi taka mið af
sambærilegum verðlaunum sem
veitt eru víða um heim og eiga að
efla blaðamennsku almennt. Að
þessu leyti eru þau því af sama
toga og t.d. Calvling-verðlaunin
dönsku eða Pulitzer-verðlaunin í
Bandaríkjunum. Raunar er til í
heiminum gríðarlegur fjöldi
blaðamannaverðlauna, sem eru
misjaflega þekkt og misjafnlega
mikið er látið með. Þó má í grófum dráttum skipta þeim í tvo
hópa. Annars vegar eru það verðlaun sem eiga að efla umfjöllun
um tiltekna málaflokka, s.s.
mannréttindi, jafnrétti eða fíkniefnavarnir. Eru þá verðlaunuð
skrif sem þykja hafa skarað
framúr á þessum afmörkuðu
sviðum. Hins vegar eru það almenn verðlaun, verðlaun sem
horfa til blaðamennskunnar sem
slíkrar sem sérstaks fags. Í þann
flokk falla þau verðlaun sem
nefnd eru hér að framan og raunar flest frægustu blaðamannaverðlaun heimsis. Ef horft er til
Pulitzer-verðlaunanna sérstaklega, sem að öðrum verðlaunum
ólöstuðum eru trúlega þekktustu
verðlaun heims, má sjá þær
áherslur sem einkenna almenn
blaðamannaverðlaun. Þar er
mest áhersla lögð á verðlaun fyrir framúrskarandi framlag eða
umfjöllun þar sem tæki og aðferðir góðrar blaðamennsku
gagnast og bæta umfjöllun um almannaheill (public interest).

Þannig er veitt sérstök gullmedalía auk peningaverðlauna í
þessum flokki, sem ekki er gert í
öðrum flokkum, og ætti það að
undirstika þær áherslur sem
þarna er verið að leggja. Pulitzerverðlaunin eru einmitt dæmigerð fyrir flest kunnari blaðamannaverðlaun hvað varðar
áhersluna á almannahagsmuni
eða almannaheill.

Í DAG

BLAÐAMANNAVERÐLAUN

BIRGIR
GUÐMUNDSSON

Íslensku
blaðamannaverðlaunin fylgja þessu fordæmi og
leggja höfuðáherslu á atriði sem
tengjast almannaheill eða fjölmiðlaumfjöllun sem skiptir máli
fyrir samfélagslega umræðu og
almannahagsmuni. Samhliða er
þó verið að skoða tæknilegar aðferðir og fagleg vinnubrögð.
Mikilvægi verðlaunanna felst
einmitt í því að þau hvetja íslenskt fjölmiðlafólk til þess að
hugsa um og leita uppi almannahagsmuni umfram sérhagsmuni
og vanda um leið vinnubrögðin.
Þó vissulega hafi alla tíð verið
mikil þörf á því að fjölmiðlafólk
hafi almannahagsmuni að leiðarljósi (þótt vissulega kunni ekki
alltaf að vera augljóst í hverju
þeir felast) og ástundi fagleg
vinnubrögð, þá má segja að sú
þörf hafi sjaldan verið meiri en
einmitt í dag. Hlutverk fjölmiðlafólks – m.a. sem varðhunda almennings – verður sífellt mikilvægara á sama tíma og ýmsar
kröfur eða tilhneigingar eru uppi
sem vinna gegn því að fjölmiðlar
standi sig sem slíkir. Þar má
nefna hagræðingar- og arðsemis-

kröfur í fjölmiðlafyrirtækjunum
sjálfum, sem hætt er við að bitni
á gæðum þess fjölmiðlaefnis sem
framleitt er. Þetta er ekki séríslenskt mál, enda hafa alþjóðasamtök blaðamanna farið út í sérstakt átak sem miðar að því að
synda gegn þessum straumi og
halda uppi gæðum í blaðamennsku. Það má líka nefna að
sérhagsmunir hvers konar hafa
komið sér upp fagfólki á sviði almannatengsla og markaðs- og
kynningarmála, fagfólki sem
margt er gríðarlega hæft í sínum
störfum. Eðli málsins samkvæmt
er brýnt að þeir sem eiga að gæta
almannahagsmuna umfram annað reyni að efla og þróa fagmennsku í sínum röðum líka.
Loks má einfaldlega benda á að í
sífellt flóknara samfélagi verður
að gera kröfu til fjölmiðlanna um
faglega starfshætti.
Það er því full ástæða til að
staldra við á morgun og veita
verðlaunum blaðamannastéttarinnar athygli. Þetta er ekki sérmál blaðamanna, þetta varðar
allt samfélagið. Árið 2004 var afskaplega mikið og fjölbreytt
fréttaár og fjölmiðlarnir á Íslandi hafa legið undir mikilli
gagnrýni frá ólíklegustu aðilum.
Vissulega er einhver hluti
þeirrar gagnrýni verðskuldaður,
en í heildina virðist fjölmiðlaumfjöllunin vera í góðu lagi. Sumt af
því sem vel var gert hefur ratað
inn í tilnefningar dómnefndar og
á endanum verður einn sigurvegari valinn úr hverjum flokkanna þriggja sem verðlaunað
er fyrir: blaðamannaverðlaun
ársins, rannsóknarblaðamennsku
ársins, og bestu umfjöllun ársins.
Eðlilegt er að skoðanir séu
skiptar um hvort vel hafi tekist
til um valið eða ekki, og vonandi
mun sá skoðanamismunur leiða
til umræðna. Náist slík umræða
fram er sigur unninn – kastljósinu er beint að vinnubrögðum og
það sem vel er gert verður að
viðmiði í íslenskri fjölmiðlun. ■
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KAUPHÖLL ÍSLANDS
ICEX-15

3.875

+ 0,40%

[ HLUTABRÉF ]
Fjöldi viðskipta: 415
Velta: 3.235 milljónir

MESTA HÆKKUN

MESTA LÆKKUN

Austurbakki
Medcare
SH

Samherji
Straumur
Íslandsbanki

5,71%
3,96%
2,84%

-1,75%
-0,98%
-0,80%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 42,40 +0,95% ... Atorka 6,40
– ... Bakkavör 27,70 +1,47% ... Burðarás 13,75 +2,23% ... Flugleiðir
14,35 -0,35% ... Íslandsbanki 12,40 -0,80% ... KB banki 531,00 +0,57%
... Kögun 47,50 +0,85% ... Landsbankinn 14,55 +0,34% ... Marel 54,10
+0,37% ... Medcare 6,30 +3,96% ... Og fjarskipti 3,88 +1,57% ... Samherji 11,25 -1,75% ... Straumur 10,10 -0,98% ... Össur 85,00 -

vidskipti@frettabladid.is

nánar á visir.is

MARKAÐSFRÉTTIR...

Peningaskápurinn…
Bílabreytingar
Aðalfundur Heklu er í næstu viku. Fyrir fundinn er
gert ráð fyrir að búið verði að ganga frá því að
hópur fjárfesta, með Tryggva Jónsson forstjóra í fararbroddi, verði búinn að ganga frá kaupum á hlut
Straums í fyrirtækinu. Samningar munu
ganga ágætlega. Tryggvi hefur fengið til
liðs við sig Egil Ágústsson hjá Íslenskameríska, Frosta Bergsson, fyrrverandi
stjórnarformann Opinna kerfa, og Hjörleif Jakobsson, forstjóra Essó.
Margir sem til þekkja telja að þar sem
Hjörleifur fer sé Ólafur Ólafsson, stjórnarformaður Kers og Samskipa, ekki
langt undan. Bílasala er sveiflukennd viðskipti, en í þeim
geira líta menn björtum
augum til ársins í ár. Hins
vegar telja menn að nýta
þurfi kaupgleðina nú vel,
þar sem hratt geti dregið

saman í bílasölu þegar gengi krónunnar lækkar og
íslenskur almenningur fer að horfa til þess að
greiða nýfengnar og kærkomnar skuldir sínar.

Tal, borg og skip
Margir klóra sér í hausnum þessa dagana yfir því
að Burðarásmenn stukku ekki á tilboð Flugleiða
um kaup á Eimskipafélaginu. Baldur Guðnason
hefur verið á fullu í að skera niður kostnað og
eru efasemdarmenn á því að hann kunni í
sparnaðaraðgerðum að hafa kastað út einhverjum börnum með baðvatninu. Baldur er tiltektarmaður og slíkir ætla sér sjaldnast að vera lengi á
sama stað. Menn velta því fyrir sér hver
kunni að koma í hans stað. Nafn Þórólfs Árnasonar skaut upp kollinum
eftir að til hans sást í heimsókn hjá
Eimskipafélagsmönnum. Kenningin er sú að Baldur verði stjórnarformaður en Þórólfur setjist í
forstjórastólinn.

Somerfield á stórinnkaupalistann
Baugur tekur við völdum í Big
Food Group í dag. Þar með hefst
vinna við að skipta upp félögunum innan samstæðunnar og
endurskipuleggja rekstur Iceland-keðjunnar. Þar er mikið
verk óunnið.
Baugur lætur ekki þar við
sitja. Félagið hefur gert tilboð í
verslunarkeðjuna Somerfield,
sem rekur á þrettánda hundrað
verslana
undir
merkjum
Somerfield og Kwik Save. Kwik
Save eru lágvöruverslanir líkt
og Iceland-búðirnar en Iceland
er þekktast fyrir frosin matvæli.
Heildarumfang kaupanna á
Somerfield er samkvæmt tilboðinu um 140 milljarðar króna

með skuldum, sem er meira en
umfang kaupanna á Big Food.
Markaðsvirði Somerfield er
samkvæmt tilboði um 119 milljarðar, en markaðsvirði Big Food
var um 40 milljarðar. Somerfield er skuldléttara félag,
reksturinn gengið betur og félagið er ríkt af fasteignum. Mat
sérfræðinga er að kaupin á
Somerfield séu því betri og
áhættuminni en á Big Food.
Kaupin á Big Food voru afar
flókin og miklum mun flóknari
en kaup á Somerfield. Sömu aðilar standa að kaupunum á
Somerfield og á Big Food og því
líklegt að menn sjái fyrir sér
samlegð af rekstri þessara
fyrirtækja. Kaup hvors um sig

BAKKAVÖR GROUP HF. 2005

A›alfundur Bakkavör Group hf. ver›ur haldinn
föstudaginn 25. febrúar 2005, kl. 17 í ﬁjó›minjasafni Íslands,
Su›urgötu 41, 101 Reykjavík.
Eftirtalin mál eru á dagskrá fundarins:
1. Sk‡rsla stjórnar um starfsemi á sí›astli›nu ári.
2. Ársreikningur fyrir li›i› starfsár, ásamt sk‡rslu endursko›anda
lag›ur fram til samﬂykktar.
3. Breytingar á samﬂykktum.
4. Ákvör›un um rá›stöfun hagna›ar á reikningsárinu.
5. Ákvör›un um stjórnarlaun.
6. Kosning stjórnar.
7. Kosning endursko›anda.
8. Heimild til kaupa á eigin hlutum.
9. Önnur mál.
Fundarstörf fara fram á ensku.
Dagskrá, endanlegar tillögur og ársreikningur félagsins ásamt
sk‡rslu stjórnar og endursko›anda munu liggja frammi á skrifstofu
félagsins a› Su›urlandsbraut 4, 108 Reykjavík, viku fyrir
a›alfundinn.
Atkvæ›ase›lar og önnur fundargögn ver›a afhent vi› innganginn
vi› upphaf fundarins.
Stjórn Bakkavör Group hf.

b a k k a vo r. c o m

eru þó talin geta staðið ágætlega undir sér.
Með kaupunum er Baugur
kominn með tvö fyrirtæki á lágvörumarkaði í Bretlandi. Hlutdeild lágvöruverslunar í heildarmatvöruverslun í Bretlandi
er talsvert lægri en á Íslandi og
í til að mynda Þýskalandi og
Frakklandi. Tækifæri til vaxtar
gætu því reynst töluverð.
Annað sem vert er að hafa í
huga þegar horft er til fjárfestingar Baugs í lágvörubúðunum
er að eitt af því sem takmarkar
innkomu lágvöruverslana í
Bretlandi er að erfitt er að
koma sér fyrir á góðum stöðum
með margar verslanir á einu
bretti. Húsnæði er einfaldlega

ekki á lausu. Keðjur eins og Alders þyrftu því að kosta miklu til
að koma sér vel fyrir á markaðnum. Þar gæti legið útgönguleið fyrir íslensku fjárfestana í
framtíðinni.
Töluverðar líkur eru taldar á
því að stjórn Somerfield taki tilboði Baugs. Núverandi stjórnendum og eigendum félagsins
hefur tekist að beina rekstrinum
á réttar brautir. Þeir hætta því á
toppnum. Tilboðið er að því leyti
vel tímasett, auk þess sem það er
mun hærra en fyrri tilboð í félagið sem hefur verið hafnað. Þótt
yfirtökuboðið sé á frumstigi má
telja meiri líkur en minni á því að
tilboðinu verði tekið.
haflidi@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/KARL PETERSSON

Baugur tekur við stjórnartaumum Big Food Group í dag. Baugsmenn sitja ekki auðum höndum
og ráðast þegar í stað á enn stærra fjárfestingarverkefni en Big Food.

Samherji og Tryggingamiðstöðin gáfu frá sér afkomuviðvaranir í gær. Frystihúsið sem brann í
Grindavík var í eigu Samherja og
tryggt hjá Tryggingamiðstöðinni.
Bréf í Samherja lækkuðu mest
allra bréfa í Kauphöllinni í gær.
Lækkunin nam 1,75 prósentum.
Hagnaður Vinnslustöðvarinnar í fyrra nam 537,5 milljónum
króna samanborið við 249,3 árið
áður.
FTSE í Lundúnum hækkaði um
0,18 prósent í gær. Í Þýskalandi
lækkaði Dax um 0,19 prósent en
í Japan hækkaði Nikkei um 0,70
prósent.

FASTEIGNIR HEIMILI HEILSA HÚS NÁM FERÐIR MATU R BÍLAR ATVINNA FJÁRMÁL TI LBOÐ o.fl.

Sólarupprás

Hádegi

Sólarlag

REYKJAVÍK 9.36
AKUREYRI 9.29

13.42
13.17

17.49
17.25

[

Heimild: Almanak Háskólans

]

Galakjólar seldir með afslætti
BLS. 5

SMÁAUGLÝSI NGASÍM I N N ER 550 5000

Góðan dag!

LIGGUR Í LOFTINU

Í dag er föstudagur 11. febrúar,
42. dagur ársins 2005.

í tilboðum

KRÍLIN

Ég á rólu en
nú vantar mig
bróður til að
ýta mér!

Smáauglýsingar
á 995 kr.
visir.is

Smáauglýsingar
Flokkar
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar

Anna Sigríður syngur gjarna við matargerðina. Hún og Ívar elda á virkum dögum, en fara frekar út að borða um helgar.

Gestirnir grétu af gleði
yfir lambahryggnum
Anna Sigríður Helgadóttir söngkona
hefur alltaf búið með eðalkokkum.
Hún segist sjálf vera góð í hakk- og
pastaréttum.
Anna Sigríður bjó á Ítalíu um fjögurra ára
skeið og tók með sér í farteskinu strauma
úr ítalskri matargerð þegar hún flutti heim
aftur. Hún segist þó ekki vera mjög framsækin í eldamennskunni og lítið hafa þurft
að elda sjálf í gegnum árin. „Ég hef aldrei
búið ein og alltaf búið með svo góðum kokkum. Það hefur bara æxlast þannig,“ segir
Anna Sigríður. „Ég var til dæmis gift ítölskum manni sem er miklu betri kokkur en ég
og nú bý ég með manni sem er algjör sérfræðingur í ákveðnum réttum. Við vorum
til dæmis með fólk í mat um helgina sem
fékk bókstaflega tár í augun, svo góður var
hryggurinn sem hann eldaði. Það er einhver galdur þarna sem er engu líkur.“
Anna Sigríður segir að helst sé eldað á
hennar heimili á virkum dögum þar sem

Standlampar, borðlampar, útiljós og ljósakrónur eru meðal
þess sem verslunin Glóey í
Ármúla 19 býður á verulega
lækkuðu verði um þessar
mundir því þar stendur yfir útsala og nemur afsláttur allt að
70%. Kastarar af mörgum gerðum eru líka á útsölunni og má
nefna þrjá kastara á palli, hvíta
með gylltri rönd, sem lækka
um helming, úr 4.60 í 2.300 og
annan sem kostaði 3.300 en er
nú á 1.980.

Undirfatnaður er á afar góðum kjörum í versluninni
Change í Smáralindinni enda
eru síðustu dagar útsölunnar
runnir upp. Afslátturinn nemur
sjötíu prósentum á allri vetrarlínunni en þar eru dekkri litir
en í vorlínunni. Undirfatasett
eru flest á 2 til 4.000 og þau
ódýrustu ná ekki tvöþúsundkallinum. Náttföt og sloppar
eru á útsölunni líka og flís- og
velúrheimagallar.

50-80% afsláttur er á kvenfatnaði í versluninni Iðunni á
Skerjabraut 1 á Seltjarnarnesi
því þar hefur verið sett upp
lagersala. Þar fást dragtir, peysur, buxur og kápur en eins og
eðlilegt má
teljast eftir
mánaðarútsölu er farið að vanta
inn í númerin. Um er
að ræða
haustfatnað frá síðasta
hausti og
einnig
eldri lager.

Blaðabakkar og ruslafötur
eru seld á hálfvirði í verslunum
Office 1 nú í febrúar. Blaðabakkarnir eru
á 199
krónur
og ruslaföturnar á
295. Margt
fleira er á
febrúartilboðinu, svo sem ljósritunarpappír, tölvumús og fartölvustandur. Fimmtán prósenta afsláttur er af öllum dufthylkjum, vasareiknir sem áður
var á 695 kostar nú 395 og fartölva sem kostaði 139.900 selst
nú á 119.900. Hún er með
tveggja ára ábyrgð.
tilbod@frettabladid.is

hún vinnur óreglulegan vinnutíma og mest
um helgar. „Ívar sér um alla matseld á fiski
en ef við erum með hakk- eða pastaétti þá
elda ég.“
Sigríður er með uppskrift að einföldum
pastarétti með tómötum og basil og léttu
salati með. „Þetta er einmitt matur sem
hentar eftir bollu- og sprengidaginn, að
ekki sé talað um allan þorramatinn.“
Sigríður er tónlistarstjóri Fríkirkjunnar,
í hálfu starfi á móti Carli Möller, og er nú í
önnum með kórnum sem ætlar að vera með
tónleika næstkomandi fimmtudag í tilefni
Vetrarhátíðar Reykjavíkurborgar. „Þarna
verða Helena Eyjólfs-dóttir, Þorvaldur
Halldórsson og Ragnar Bjarnason og svo
rek ég nú hugsanlega upp einhverjar rokur
sjálf,“ segir Anna Sigríður hlæjandi. „Svo
spilar að sjálfsögðu tríó Carls Möllers.
Þetta er óskaplega spennandi og skemmtileg efnisskrá.“
Sjá uppskrift að tagliatelle og salati á næstu opnu.
edda@frettabladid.is
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vextir

Engin skilyrði um önnur bankaviðskipti
Lánin eru verðtryggð og bera fasta 4,15% vexti sem eru endurskoðaðir
á fimm ára fresti. Hægt er að greiða upp án uppgreiðslugjalds þegar vextir
koma til endurskoðunar. Engin hámarksupphæð og er lánstími allt að 40 árum.
Krafa er gerð um fyrsta veðrétt íbúðarinnar. Lánshlutfall er allt að 80%
við endurfjármögnun fasteigna (engin hámarksupphæð) og 100% við kaup
fasteignar (hámarksupphæð 25 milljónir króna).
Hægt er að nota lánin til íbúðarkaupa, til að stokka upp fjármálin
eða í eitthvað allt annað.
Dæmi um mánaðarlega greiðslubyrði af 1.000.000 kr.*

Himinn og haf

Hólmgeir Hólmgeirsson
rekstrarfræðingur er lánafulltrúi
á viðskiptasviði

Lánstími

5 ár

25 ár

40 ár

4,15% vextir

18.485

5.361

4.273

*Lán með jafngreiðsluaðferð án verðbóta

Ragnheiður Þengilsdóttir
viðskiptafræðingur er lánafulltrúi á viðskiptasviði.

Ráðgjafar okkar veita allar nánari upplýsingar. Þú getur litið inn í Ármúla 13a,
hringt í síma 540 5000 eða sent tölvupóst á frjalsi@frjalsi.is

www.frjalsi.is
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Kínverskur matur

Nú eru áramót samkvæmt kínversku dagatali og ár
hanans að hefjast. Í Kína er áramótunum fagnað í tvær vikur og á þeim tíma
er mikið borðað af hefðbundnum mat og jafnvel útbúinn matur fyrir látna
ástvini. Á nýársdag borðar kínverska fjölskyldan grænmetisrétt sem kallast jai.

Smoothies drykkirnir eru:
100% ÁVEXTIR
1 flaska = tveir ávextir
Engin aukaefni
Enginn viðbættur sykur
Máltíð í flösku!

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Arka • sími 899-2363

Kaffihúsið Moulin Rouge á Skólavörðustígnum býður upp á franskt bakkelsi.

Ástríðumaður selur
ekta franskt bakkelsi
MEGRUNARMINTUR

Bragðgóðar og frískandi mintur sem minnka
matarlyst og auka brennslu.
Þú færð Slim Mints í verslunum um land allt

Réttir kvöldsins
Fordrykkur í boði hússins
Cream

M/ þriggja rétta seðlinum Canasta

Forréttur

verð f/ einrétta

Humarsúpa

kr. 850

verð f/ þriggja
rétta máltíð

m/ rjómatoppi og hvítlauksbrauði

Aðalréttir
Smjörsteiktur skötuselur

kr. 3.890

Lambafillet

kr. 2.980

kr. 3.890

kr. 3.150

kr. 3.990

m/ sherrybættri sveppasósu, grænmeti
og bakaðri kartöflu

Nautalundir

Moulin Rouge er nýtt kaffihús á
Skólavörðustígnum og eins og
nafnið gefur til kynna er það
franskt. Eigandi kaffihússins er
fransmaðurinn Azis Mihoubi
sem kom hingað til lands fyrir
níu árum til að leika handbolta
með Val.
Ástæða þess að hann opnaði
kaffihúsið segir hann vera einfalda. Hann saknaði hins franska
croissant sem hann er vanur að
fá sér á morgnana í París. Azis
segist ekki hafa sett kaffihúsið

Baguettes og pain au chocolat sem þeir sem
dvalist hafa í Frakklandi ættu að þekkja.

upp sérstaklega með gróða í
huga heldur hafi ástríðan ráðið
ferðinni.
Azis er afar afslappaður og afgreiðir viðskiptavini sína með
kurteisi og hægir eilítið á tímanum með látlausu yfirbragði sínu.
Rólegheit og þægileg tónlist
ræður ríkjum og býður staðurinn
upp á góðar samræður þar sem
tíminn skiptir ekki sköpum. Að
sjálfsögðu ber að minnast á hið
ekta franska bakkelsi sem er á
boðstólum eins og croissant, pain
au chocolat og baguette. Það
gerist ekki franskara, nema þó
kannski hin franska hugsun Azis
um kaffihús þar sem fólk getur
setið og fylgst með fólkinu úti
götu, og á Moulin Rouge eru
stórir gluggar sem gefa gestum
staðarins tækifæri til að halla
sér aftur og horfa á heiminn líða
hjá. Trés bien! ■

EGILS OG TUBORG: Páskabjórarnir komnir
Ölgerðin Egill Skallagrímsson
hefur sett á markað Egils páskabjór, Egils malt páskabjór og
Tuborg påskebryg, nýjar bjórtegundir sem eru til sölu í Vínbúðunum.
Egils páskabjór er bragðmikill 5% lagerbjór sem minnir á
þýskan bjór og býr yfir miklu
jafnvægi og fyllingu. Egils
páskabjór kom fyrst á markað
um síðustu páska og kostar 33cl
flaska nú 169 krónur.
Egils malt páskabjór er sætur
og dökkur maltbjór, 5,6%, með
mikilli fyllingu og góðu eftir-

bragði. Egils malt páskabjór er
til í 33cl flöskum og kostar
flaskan 179 krónur.
Tuborg påskebryg er bjór sem
Tuborg-verksmiðjurnar hafa sett
á markað fyrir páska í áratugi og
er fjölmörgum Íslendingum að
góðu kunnur. Þetta er lagerbjór,
5,7%, fallega gylltur með keim af
karamellueftirbragði. Kostar 33
cl flaska 187 krónur.
Páskabjór frá Ölgerðinni
verður til sölu í Vínbúðunum
fram yfir páska. Einnig mun
Ölgerðin selja páskabjór til veitingastaða og veislusala.

Allt í
eldhúsið

m/chateaubriandsósu, grænmeti
og bakaðri kartöflu

» FASTUR

kr. 2.950

m/ hvítvínssósu , grænmeti
og bakaðri kartöflu

Skólavörðustíginn mætti orðið
kalla sælkerastíg þar sem
hver sælkerabúðin tekur við
af annarri. Nýjasta viðbótin
er notalega franska kaffihúsið
Moulin Rouge sem er í eigu
Azis Mihoubi.

Eftirréttur
Súkkulaðifrauð

kr. 690
Borðapantanir í síma 562 1988

Veitingahúsið Madonna

Rauðarárstíg 27

www.madonna.is

sími 568 6440
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Til hnífs og skeiðar

argus 04-0713

GUÐRÚN JÓHANNSDÓTTIR ELDAR
FLJÓTLEGAN MAT Á FÖSTUDEGI

Kjúklingabringur sem bragð er að
Tagliatelle al
pomodoro e basilico
ANNA SIGRÍÐUR HELGADÓTTIR
SÖNGKONA ELDAR OFT PASTARÉTTI.
HÉR ERU TVÆR UPPSKRIFTIR AÐ
GÓMSÆTUM RÉTTUM.
500 g tagliatelle
4-5 hvítlauksrif
4-5 perutómatar
fersk basillauf
Ólífuolía (extra virgin) er sett á
pönnu og hituð. Hvítlaukurinn
skorinn í frekar stóra bita, settur út
í olíuna og brúnaður. Þegar hann
er orðinn gullinn á litinn er hann
veiddur upp úr olíunni.
Þá er niðurskornum tómötum
blandað út í olíuna og hitinn
hækkaður. Þegar tómatarnir eru
orðnir að mauki og skinnið allt
orðið krullað eru basillaufin rifin
yfir allt og blandað saman.
Mikilvægt er að sjóða ekki pastað
of mikið og hella vatninu af því.
Sósunni hellt yfir pastað og hrært
saman. Gott er að rífa parmesaneða granaost yfir.
Spínat- og tómatsalat
500 g spínat
250 g kirsuberjatómatar
ólífuolía
balsamedik
salt
Spínatið skolað og sett í skál.
Tómatar skolaðir, skornir í tvennt
og bætt út í spínatið. Ólífuolíunni
og balsamedikinu (frá Modena)
hellt vel yfir. Ekki spara balsamedikið. Að endingu er salti drussað
yfir allt salatið í skálinni með
tveimur fingrum og öllu velt upp úr
vökvanum. ■

Frábær áhrif þessa réttar koma frá sítrónu, fennel og kapers. Þessi
frískandi súrsæta bragðaflóra nær alla leið út í blóðið þar sem
kapersblómknapparnir blómstra og galdra vetrardrungann burt – út
í veður og vind.
3-4 kjúklingabringur
3 msk sýrður rjómi
2 msk sveppaostur
15 kirsuberjatómatar
1 sítróna
1 tsk fennelfræ
1 tsk kapers
2 msk ólífuolía

Setjið ólífuolíu í botninn á eldföstu fati og komið kjötinu þar fyrir.
Blandið saman sýrðum rjóma og sveppaosti og smyrjið yfir
kjúklingabringurnar. Merjið fennelfræin ögn með kökukefli og stráið þeim yfir bringurnar ásamt kapersberjum og tómötum. Flysjið
börkinn af sítrónunni með ostaskera, dreifið yfir réttinn og kreistið
svo safann úr sítrónunni yfir allt. Saltið og piprið. Bakið í 200 gráðu
heitum ofni í ca15 mínútur. Berið réttinn fram með góðu salati og
kartöflustöppu sem stöppuð er með smjörva, rifnum parmesan osti
og nýmöluðum svörtum pipar.

J.P. CHENET:
Freyðandi ást um helgina!
Sjálfsagt munu margir færa elskunni sinni freyðivínsflösku um
helgina í tilefni Valentínusardagsins. J.P. Chenet Sparkling
Medium dry er ákaflega ljúft freyðivín sem er ljóst á lit með
smá gylltum tón. Blómkenndur ilmur með keim af hnetum og
möndlum. Bragðmikið og mjúkt með hunangi, perum og ristuðum möndlum. Langt, sætt og gott eftirbragð. Vín sem freyðir
vel og lengi. Kjörið sem fordrykkur og i margs konar veislur,
einnig tilvalið með mat. Kjörhiti 6-8˚ C.
Verð í Vínbúðum 1.070 kr.

ráð }
Gömul egg fljóta
Það er gamalt og gott húsráð að setja egg í vatnsglas ef
grunur leikur á því að farið sé að slá í þau vegna aldurs.
Niðurstaðan liggur strax fyrir því fersk egg sökkva til
botns í glasinu en gömul egg fljóta upp. Ný egg hafa líka
til að bera grófari skurn en gömul egg.

Matur og gleði
Food & Fun hátíðin hefst í næstu viku.
Food & Fun hátíðin í Reykjavík er
haldin fjórða árið í röð og stendur
yfir dagana 16. til 20. febrúar.
Hátíðin er haldin í samstarfi við
Reykjavíkurborg og er á sama
tíma og vetrarhátíð sem borgin
stendur fyrir, en hún er liður í
markaðsstarfi Icelandair, í samstarfi við íslenskan landbúnað og
Iceland Naturally.
Sem fyrr koma hingað heimsþekktir kokkar og elda mat eingöngu úr íslensku hráefni á veitingahúsum borgarinnar en kokkarnir eru 12 talsins og er þeim
raðað niður á veitingastaði og
munu þeir elda einn fiskrétt, einn
kjötrétt og eftirrétt. Réttirnir
verða á matseðli veitingastaðanna í heila viku en kokkarnir
verða á staðnum þá daga meðan
hátíðin stendur.
Hátíðinni lýkur með keppni
laugardaginn 19. febrúar í Lista-

Food & Fun lýkur með keppni í Hafnarhúsinu í Reykjavík.

safni Reykjavíkur í Hafnarhúsinu
þar sem kokkarnir etja saman
kappi og hafa þrjár klukkustundir til að elda mat úr íslensku hráefni, en aðeins hálftíma til að
kaupa inn hráefnið. Gestum og
gangandi er boðið að koma og
fylgjast með keppninni. ■

Allir klárir í bátana
– stökkir að utan, mjúkir að innan!

[

Úrbeinuðu svínahnakkasneiðarnar í Nóatúni eru á topptilboði þessa
helgina. Kílóverðið lækkar úr 1.398 krónum í 498 krónur og nemur
það 65% afslætti.

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
Nýtt
68
39
85
1.299
1.299
Nýtt
896
79
59
199
318
1.038
779
899
899
139
283
299
299
49
98

lækkun í %

Tilboðin gilda til
13. febrúar

Vörutegund:
Tilboðsverð
Uk bakaðar baunir 425 g
29
Maisbaunir í dós 340 g
29
Kjúklingabringur danskar
1.299
Ungnauta hamborgarar frosnir 10*115 g 999
Bónus eplasafi 1 l
59
Danskt kaffi 500 g meðalbrennt
159
Ali ferskar svínakótilettur
779
KF villikryddað lambalæri
899
KF hrá- og kartöflusalat 350 g
99
KF sveitabjúgu
299
Rocus kattamatur í dós 400 g
39

Tilboðin gilda til
12. febrúar

Vörutegund:
Nauta fille
Svínalundir
FK brauðskinka
Bestu kaup 1/2 skrokkur
Lamba helgarsteik
Lamba læri frosið
Gouda ostur 1 kg pakkning
Roðlausir ýsubitar 800 g
Kjúklingur frosinn 1/1
Meðalstór egg
Hatting beyglur 8 stk. í poka
Farm frites franskar 750 g

Tilboðsverð
1.698
1.398
649
495
890
695
749
398
298
228
95
98

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
2.198
1.698
1.798
1.398
1.038
649
598
495
1.098
890
788
695
936
749
649
398
495
298
285
228
245
12
246
130

lækkun í %
25
20
40
15
20
10
20
40
40
20
60
60

Tilboðin gilda til
16. febrúar

Vörutegund:
Tilboðsverð
Svínabógur hringskorinn
389
Svínarifjur (spare ribs)
499
Svínahnakki úrb. sneiðar
498
Skyr.is 7 bragðtegundir 500 g
178
Myllu samlokubrauð
119
Kellogg's Special K bar 6 pk. 138 g
199
Frón súkkulaðikex María og Póló 250 g
99
Kjörís Heimaís súkkulaði/vanilla, 2 fyrir 1 2 l
659
Kjörís Vanillu íspinnar heimilispk. 8 stk.
249
Nóatúns salernispappír 12 stk.
299

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
499
389
799
499
1.398
498
223
356
247
119
319
1.442
189
396
1.318
165
479
31
399
25

lækkun í %
25
40
65
20
50
40
50
50
50
25

Tilboðin gilda til
22. febrúar

Vörutegund:
Tilboðsverð
Krónu þurrkryddað lambalæri
895
Jarðarber í boxi, 250 g
199
Myllu brallarabrauð 750 g
129
X-tra eldhúsrúllur
149
Essential handsápa, 4 tegundir 500 ml
99
Krónu blandað nauta og lambahakk
599
Krónu grillborgarar með brauði
299
Goða kindabjúgu 2 fyrir 1
358
Egils appelsínuþykkni 1 l
199
Krónu pylsur 10 stk.
599

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
1.398
895
269
796
219
172
199
149
169
198
799
599
399
299
398
358
275
199
799
599

lækkun í %
35
25
40
25
40
25
25
10
30
25

Tilboðsverð
698
698
105
369
139
109
148
219
159

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
998
698
998
698
Nýtt
105
499
369
168
794
197
55
248
148
267
592
211
636

lækkun í %
30
30

Tilboðin gilda til
15. febrúar

Vörutegund:
Grísakótilettur nýjar, úr kjötborði
Grísakótilettur, léttreyktar
Lambasíðubitar, frosið
Ís ársins 2005 1 l Kjörís
Ískex vanillu 175 g Helwa
7-up 2 l
100% appelsínusafi 1 l Jon Juan
Bonne jarðarberjasulta 370 g
Jurtarjómi 250 ml Hoplá

Tilboðin gilda til
14. febrúar

Vörutegund:
Tilboðsverð
Ferskar kjúkl.bringur Íslandsfugl
1.377
Nettó borgarar 4 stk + brauð
299
Borgarnes súpukjöt frosið 1. fl. úrvalsflokkur 399
Gourmet ofnsteik m/dönskum blæ
947
Borgarnes lambalæri ferskt
896
Blómvöndur lítið búnt
299
Bláber 125 g
199
Ariel þvottaefni regular 6 kg
1.299
Bold Hawaii þvottaefni 600 g
89

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
2.295
1.377
413
75
599
399
1.579
974
1.280
896
589
299
299
592
1.569
216
229
148

lækkun í %
40
30
35
40
30
50
35
15
60

Tilboðin gilda til
16. febrúar

Vörutegund:
Tilboðsverð
Lambahryggur
899
Lambalæri
899
Borgarnes villikryddað hátíðarlambalæri 899
Holta kjúklingaleggir frosnir í pk.
349
Holta kjúklinglæri frosin í pk.
349
Fyrirtaks lasagna 750 g
499
Honey Nut Cheerios 567 g
299
Cocoa Puffs 553 g
299

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
1.295
899
1.169
899
1.299
899
699
349
699
349
689
665
350
527
315
540

lækkun í %
30
25
30
50
50
30
15
5

Vörutegund:
Bezt Bayonneskinka
Bezt svínabuff 4 stk.
Ora fiskbúðingur 1/1 ds.
Ora karrí fiskbollur 810 g
Oetker bollumix 500 g
Finn crisp hrökkbrauð 200 g
Chocolate cookies 225 g

Verð áður Eininga-, kíló- og lítraverð
909
909
249
49
399
473
379
466
298
498
159
545
249
831

lækkun í %

Líkamsnudd námskeið
með ilmolíum, þrýstinuddi, pólun og jóga öndun/slökun.
Kennslan er yfir tvær helgar 26-27. febrúar og 12-13. mars.

Heilsusetur Þórgunnu

Egilsgötu 30

Skráning í símum 552 1850 eða 896 9653 og sjá heilsusetur.is

KÍNASKÓR

Jólasendingin af Pilgrim
skartgripum komin.

Einnig mikið Mikið
úrval af nælum
úrval og
af kínaskóm
öðrum semelíu skartgripum.
í
barnaog
fullorðinsstærðum
Sendum í póstkröfu.

Tilboð - Eitt par kr. 1290 • Tvö pör kr. 2000 -

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

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466

SÍÐUSTU DAGAR ÚTSÖLU
Erum að taka upp nýjar vörur

SKARTHÚSIÐ
Laugavegi 12, s. 562 2466

Öll útsöluvara
á 70% afslætti
næstu 4 daga

Bæjarlind

SMÁRALIND
Sími 517 7007

Rennihurðabrautir

65% ]

Tilboðin gilda til
16. febrúar

Tilboðsverð
909
199
379
329
249
109
189

25

25
20
25
30
20

25
15
45
40
20
25

20
5
15
15
30
25

Nýjar bækur í bland við eldri
Bókaútsala Pennans Eymundssonar og Máls og menningar stendur til 1. mars en úrvalið er
breytilegt milli verslana.

ROPE YOGA
NÚ FYRIR STRÁKA
2X Í VIKU - HÁDEGISTÍMAR - 9.900 KR. Í 7 VIKUR
SKRÁNING HJÁ GUÐBJÖRGU ÓSK Í SÍMA 555-3536 EÐA 695-0089. KENNSLA ER HAFIN.

Bæjarhraun 22 / 220 Hafnarfjörður / 3. hæð til vinstri

Bókaútsala er nú í verslunum Pennans Eymundssonar og Máls og menningar. Eru
þar ótal titlar í boði og eru það ævisögur,
handbækur, skáldsögur og barnabækur.
Þar eru nýjar bækur í bland við eldri og
margar þeirra eru á frábæru verði. Svo
dæmi séu tekin eru Kleifarvatn Arnaldar
og Baróninn hans Þórarins Eldjárns þar á
2.990 krónur en fullt verð á þeim telst vera
4.680. Nokkrir spennandi titlar eru á aðeins
99 krónur, þar eru barnabækur eins og
Aldrei aftur nörd eftir Thorstein Thomsen,
Í loftbelg yfir hafið eftir Mats Wahl og
Skórnir í glugganum eftir Lisu S. Wenner.
Einnig handbækurnar Tantra fyrir
elskendur, 350 stofublóm og Karlmannahandbókin. ■

FÖSTU DAGU R 11. janúar 2005

Efni í spari- og
hvunndagsfatnað
ÚTSALA ER HAFIN Í VERSLUNINNI
SEYMU Á LAUGAVEGI 71.
Þrjátíu til fimmtíu prósenta afsláttur er
nú á efnum í versluninni Seymu. „Við
höfum vönduð og góð efni í allan fatnað, allt frá hversdagsfatnaði upp í samkvæmisklæðnað,“
segir verslunarstjórinn og nefnir
meðal annars jersey-efni, kjólaefni
af öllum sortum,
herrafataefni og
ullarefni. Einnig
segir hún 30% afslátt vera af fínum
silkiefnum þessa
dagana þótt þau
séu sum hver nýkomin. Eftirspurn eftir
efnum segir hún mikla því fólk þori að
vera klætt eins og því sýnist og það
hafi gaman af að skapa sín föt sjálft,
eða að minnsta kosti láta sauma þau
eftir sínu höfði.

Galakjólar
á afslætti
FLASH Á LAUGAVEGI ER ENN MEÐ
ÚTSÖLU Á ÝMSUM FATNAÐI.
„Við erum með galakjóla á 20% afslætti
og þeir lækka alveg um 5.000
kall, eða úr
19.900 í
14.900,“ segir afgreiðslukonan í
Flash á Laugavegi 54 aðspurð
um helstu tilboð
hjá henni. Auk
þessara fínu árshátíðakjóla
kveðst hún
selja fína
toppa á hálfvirði enn þá.
„Svo eru
tvær slár
með fatnaði, annars vegar á 1.000 og hins vegar 1.990
og á þeim eru buxur, toppar, stuttir
kjólar og ýmislegt fleira,“ segir hún.

Ástarhelgi á Örkinni
MATSEÐILL Í ANDA MYNDARINNAR
KRYDDLEGIN HJÖRTU.
Í tilefni af Valentínusardeginum á
mánudag býður Hótel Örk upp á rómantískt kvöld með þriggja rétta máltíð
og gistingu í
kvöld, föstudagskvöld. á
tilboðsverði,
4.900 fyrir
manninn og
innifalinn er
morgunverður af hlaðborði. Lofað er
lifandi tónlist og stuði fram eftir nóttu.
Laugardagskvöldið var í boði líka en er
upppantað. Matreiðslumennirnir
Tómas Þóroddsson og Jakob V. Arnarson hafa sett saman matseðil fyrir
elskendur í anda myndarinnar Kryddlegin hjörtu, þannig að nú er tækifærið
að gera vel við elskuna sína. Pantanir
eru í síma 483 4700.

Ný sending
af nærfatnaði
frá Lisca

Vertu þú sjálf!
Vertu bella donna
Hlíðasmára 11, Kópavogi
sími 517 6460

www.belladonna.is
Opið mán.-föst. 11-18 • laug. 12-16

Erum að taka upp nýja sendingu

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER OPINN
ALLA DAGA KL. 8–22

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 15

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

250-499 þús.

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

Bílar óskast
Óska eftir VW Transporter árgerð ‘96’99. Má vera tjónaður að framan. Á
sama stað, á varahluti á Transporter ‘97.
Upplýsingar í síma 898 1744.

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

Jeppar

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

Til sölu Toyota Hilux SR-5 33” ‘92 bensín. Uppl. í s. 577 4400 og 893 1174.

Terrano Luxury

Willys CJ7, 38”, árg ‘83, læstur framan
og aftan. Verð 380 þús. Uppl. í s 893
1940.

BOSS DVD5000B. DVD, CD, MP3 spilari
með útvarpi. Snúningstakki til að
hækka og lækka, fjarstýring, 4 x 80Wött,
Spilar PAL, NTSC og mynd diska, öll
mynd kerfi, 6 rása RCA útgangur, Bassaútgangur, Verð kr 54.900. (Einnig úrval
af skjám í bíla, sjá nánar á
www.aukaraf.is)

Glæsilegur Nissan Terrano Luxury skr. d.
11. 2000, ek. 110 þ. sjálfsk. 33” dekk +
4 aukadekk á felgum. Hlaðinn aukahlutum, verðh. 2.520.000, áhv. lán 1,5
m. kr. S. 899 3443.
Pajero 3.0 ‘92. 7 manna, sjálfskiptur,
ekinn 200 þús., 32 “. Verð 600 þús.
Góður stgr.afsláttur. Uppl. í s. 898 6738.

Jeppaeigendur,

AMG Aukaraf
Dalbrekka 16, 200 Kópavogur
Sími: 585 0000
www.aukaraf.is

Góð kjör 50 þús. út og 8 þús. á mán.
Hyundai Grace H100, árg. 1997, ek. 72
þús. km. Ný vetrardekk, púst, rafgeymir
ofl. Aðeins 50 þús. útb. 8 þús. pr. mán.
Uppl. í síma 840 1419.

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.

Nissan Terrano árg. 10/97, bensín, ek.
116 þ., 7 manna, dr.krókur, reyklaus. V.
1.050 þ. S. 664 8363.

Sendibílar

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

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500

Tilboð - 200 þús. afsláttur !! VW Vento
árg. ‘97. Sjálfsk., 1,6 vél, rafm. í rúðum,
dökkblár, ek. 130 þ. Ný vetrardekk, fallegur bíll. Ný skoðaður ‘06. Verð aðeins
390 þús. Útb. 100 þús. ca 10 þús. pr
mán. !! Uppl í síma 840 1419.

Bílar til sölu

Ford Econoline ‘92 , 7,3 D, 38”breyttur,
dekk nýl. Dana 60, loftlæstur. Verð
1300þús. Sími: 8998589
Sætisbekkir (3+2+2) með skiptifestingum í Sprinter/VW LT35. S. 897 5488.

Ford Escort ‘97, grænn, ek. 86 þús., sk.
‘06. Verð 460 þús. Uppl. í s. 696 6636
eftir kl. 16.

Vélsleðar

Fiat Seicento Sporting ‘98, ek. 67 þ.
Álfelgur, CD. V. 295 þ. S. 865 0482.
Renault Clio RT ‘94, 99 þ. km, ssk. 5
dyra, 1 eig., ný vetrard., saml. m. fjarstýr.
V. 340 þ. S. 864 7106.

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.

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

Tilboð-Tilboð-Tilboð! Opel Vectra ‘00.
Hlaðinn aukahlutum. Uppl. í s. 895
0885.

Til sölu BMW 520 árg. ‘89, ek. 200 þús.
Þarfnast smá aðhlynningar í rafmagni
en snyrtilegur bíll. S. 867 6081.

Ford Explorer Limited árg. ‘04. Silfurgrár, leður, 6 manna, topplúga ofl.
Glæsilegur bíll, verð 4,2 millj. Uppl. í s.
897 1004.
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.

0-250 þús.
500-999 þús.
Til sölu LandCruiser 90 Dísel GX sk.
01/’03 ek. 43 þ. Verð kr. 4.290.000.
Uppl. í síma 892 7911.

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

WV Golf 1.4 árg. ‘95, ekinn 220 þús. Sk.
‘06. Verð 235 þús. stgr. S. 896 6744.
Til sölu Subaru Legacy ‘97, ek. 106 þ. Ný
tímareim, kúpling og demparar. V. 690
þ. stgr. S. 861 0020.

Ski Doo MXZ 670, árg. ‘97. Verð 320
þús. Uppl. í s. 865 7152 Kristján.
Ford Explorer Sport Track Premium árg.
‘02. Leður, topplúga og fl. Reyklaus.
Bílalán 1.000 þ. kr. Ekinn 37 þ. m. Skipti
ódýrari. Verð 2.690 þ. kr. S. 693 0802.
Sjá uppl. + myndir á www.fordexp.tk

Landrover Discovery TD5. Sýningarbílar
frá Þýskalndi. Eigum eftir 3 bíla með
leðri, Sjálfskipingu, rafm í öllu. Eknir frá
2 þús km.Verð: 3.898 þús.

Nissan Primera 2.0 slx árg. ‘96 ekinn
154 þ. km. samlæsingar, kastarar 15”
álfelgur á nýjum michelin Ivalo nagladekkjum. Ásett verð 520 þús. Tilboð
óskast. S. 865 3734.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Til sölu Opel Corsa ‘94 sjálfsk. með
slitna tímareim í vél. Annars góður bíll.
Tilb. Upplýsingar í síma 699 5071.
BMW 320 ‘96 e. 152 þús. Leður, topplúga, geisli, álfelgur. Upplýsingar í s. 865
4278.
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.
Silfurgrá Toyota Carina STW 2.0L ‘96,
ek. 150 þ., beinsk. Verð ca. 500 þ. S.
698 5023.

LMC - Hjólhýsin komin til landsins. Ekki
missa af þeim verða til sýnis um helgina. Nánari upplýsingar gefur Víkurverk
Tangarhöfða 1, sími 567 2357, föstudag
- laugardag -Sunnudag.

Athugið get útvegað

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

Til sölu Subaru Legacy 1.8 Sjálfsk., árg.
‘91 ekinn 237 þús. Verð 170 þús. Sími
660 4959.

Til sölu Skidoo mac z 800, árg. 2000,
gróft belti, brúsagrind og tenging fyrir
gbs. Uppl. í s. 893 1193.
Ski Doo MXZ 600, árg. ‘96. Í topp
standi. Verð 220 þús. Uppl. í s. 899
9745.

Toyota Corolla GLi 1600 ‘93, nýjar
bremsur, sumar/vetrard. Toppbíll. S.
862 2505.
Mitsubishi Lancer 4x4 ‘93. Ekinn 155
þús. Óska eftir tilboði. Uppl. í s. 663
2853.

Til sölu Yamaha srx 700 árg. 2001. Í
toppstandi. Verð 650 þús. Uppl. í s. 695
7757.

Stórglæsilegur Renault Megan ekinn
aðeins 55 þús. km, sjálfsk. Listaverð
820 þús. selst á 690 þús. stgr. Uppl. í s.
694 3308.

Rocky, Daihatsu, ‘91, ek. 122 þ., 31”
dekk, sv. í góðu lagi. V. 95 þ. Uppl. í s.
894 4114.

Til sölu nýsmíðuð yfirb. vélsl. kerra, innanmál 1,40x3,50, hæð 1,50. Uppl. í s.
849 0909.
Til sölu Honda CRV árg. ‘98, ek. ca 80
þús., leðursæti, viðarmælaborð, cd, útvarp, dráttarkrókur, álfelgur og vindskeið að aftan. Aðeins 2 eigendur frá
upphafi. Verð 1.450 þús. áhv. um 650
þús. í bílalán hjá VÍS. Uppl. í s. 898
4459.

Kerrur

Benz 230 árg. ‘82, sk. ‘05. Verð 75 þús.
Uppl. í s. 844 1337.
Toyota Corolla ‘93 til sölu. Ekinn 186
þús. 4ra dyra. Verð 220 þús. Uppl. í s.
892 8585.
Toyota Corolla til sölu. Ek 162 þús., á
negldum dekkjum, sk. ‘05, fæst á 250
Þús. S. 616 6617.
Toyota Corolla station, árg. ‘95, ek. 192
þ., góður bíll, nýsk., tilboð 250 þ. S. 659
9696.

Til sölu Renault Megane Scenic árg
‘98/99, ek 86 þús. Nýjar felgur og vetrardekk. V. 720 þús. Uppl. í s. 699 0887.
Toyota Yaris 1000, árg. 2001. 65 þús.
km. Myndir og upplýs. á bilasalan.is

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

Til sölu ný tveggja sleða kerra með
sturtu á 13” dekkjum og er því lág og
þægileg til alls. Einnig er ég með Lödu
1200 árg. ‘90, gott tæki. Uppl. í síma
456 8353 og 867 2764, er staddur á
selfossi.

www.eddabjorgvinsdottir.is

Leikskrá
Sýnt í Borgarleikhúsinu
Miðasala s. 5688000
www.borgarleikhus.is

Einleikur
Eddu Björgvinsdóttur
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Engin skaðleg hormón takk!
Breytingarskeiðið er ekki sjúkdómur. Það er náttúrulegt ferli í ævi kvenna.
Breytingarskeiðinu geta hins vegar fylgt óþægindi.
í náttúrunni má finna mild en afar virk efni við óþægindum breytingarskeiðsins.

Kvennablómi er einstök samsetning náttúruefna sem rannsóknir og
reynsla staðfesta að gagnast konum einstaklega vel
gegn óþægindum breytingarskeiðsins.

A›eins náttúrulegt bætiefni fyrir
konur á breytingarskei›i

KRAFTAVERK

Þi

um giftum vinum okkar, svo
ég varð auðvitað himinlifandi
þegar Gógó og Diddi buðu
mér yfir helgi upp í sumarbústað til sín. Og ég var svo
þakklát fyrir að vera komin í
hóp paraðra einstaklinga að
ég þreif klósettið hjá þeim
þrisvar sinnum þessa helgi.

Tilboðsmatseðill fyrir leikhúsgesti
Við bjóðum gestum Borgarleikhússins vandaðan og glæsilegan matseðil fyrir leiksýningar
á góðu verði. Leikhúsgestum er bent á að panta borð í tíma. Athugið að innangengt er frá
leikhúsi. Eftir leiksýningar gildir leikhúsmiðinn einnig sem aðgöngumiði á helgardansleiki
Kringlukráarinnar.

Hópamatseðill • Sérsalur fyrir hópa
Fjölbreyttur sérréttamatseðill
Lifandi tónlist föstudags- og laugardagskvöld
með bestu hljómsveitum landsins.

Borðapantanir í síma 568-0878

www.kringlukrain.is

•••

„

Þann 1. des 1918 lauk
heimastjórnartímabili
Íslendinga og sambandslagasamningurinn tók gildi. Áttatíu
og þremur árum síðar, upp á
dag, lauk heimastjórnartímabili Markúsar hér í þessari
íbúð og sambandslagasamningur okkar hjónanna féll úr
gildi. Fyrrverandi maðurinn
minn hefur alltaf verið sannur
íslendingur, það verður ekki af
honum skafið. Ég er viss um
að hann á eftir að deyja 17.
júní.

•••

... Silja vinkona hringdi. Alveg
óð og uppvæg að koma mér á
stefnumót við einhvern náunga sem hún hafði kynnst
Edda
Björgvinsdóttir
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Edda hefur í rúman
aldarfjórðung verið
ein okkar ástsælasta
leikkona. Enda þótt
hún hafi vafalaust
fleiri kætt en grætt er
þó víst að hún mun
jafnvíg á hvort tveggja
gaman og alvöru,
eins og títt er um klóka leikara. Raunar
birtist hún áhorfendum fyrst á svið í
grafalvarlegu hlutverki er hún “debuteraði” kornung, skömmu eftir útskrift úr
leiklistarskóla, í svanasöng Jökuls Jakobssonar Syni skóarans og dóttur bakarans í Þjóðleikhúsinu. Þótt Edda sé kunnust fyrir ótalmörg og ógleymanleg leikhlutverk sín á sviði, í sjónvarpi, hljóðvarpi og kvikmyndum, hefur hún lagt
gjörva hönd á margt annað, verið skáld,
skrifað leikrit, bækur, framhaldsþætti og
áramótaskaup, leikstýrt allra handa uppfærslum á sviði og í sjónvarpi, flutt fleiri
fyrirlestra en hún hefur sjálf tölu á og
haldið námskeið í tjáningu og mannlegum samskiptum um land allt. Edda hefur leikið í fjölmörgum uppfærslum m.a.
í Þjóðleikhúsinu, hjá Leikfélagi Reykjavíkur , Leikfélagi Íslands, Alþýðuleikhúsinu, Gríniðjunni, hjá Leikhúsmógúlnum
og með ýmsum leikhópum. Meðal eftirminnilegra gamanleiksýninga Eddu má
nefna Nörd, Brávallagatan- Arnarnesið,
Sex í sveit, Allir á svið og nú nýlega
5 stelpur.com. Af vinsælum kvikmyndum Eddu eru m.a. Stella í orlofi, Stella í
framboði, Perlur og Svín, Karlakórinn
Hekla, Hrafninn flýgur og Gullsandur.
Sjónvarpsseríurnar Heilsubælið í
Gervahverfi og Fastir Liðir eins og venjulega þekkja velflestir Íslendingar. Edda
hefur skapað nokkrar eftirminnilegustu
erkitýpur íslenskrar gamanleikjasögu og
eru fremstar meðal jafningja málhrösunarfrúin Bibba á Brávallagötunni og hin
færeyska Túrhilla Júhanson. Edda hefur í
seinni tíð verið afar eftirsótt til uppistands með grín á fæti og hefur með
undraverðum hætti tekist að blanda
saman fræðandi kennsluefni og grátbroslegu gamanefni. Edda kveður það
hafa verið einstakt ánægjuefni en þó
ekki laust við sársauka að takast á við
skilnað Ástu í einleiknum Alveg BRILLJANT skilnaður og fagnar því að eiga enn
einu sinni kost á samstarfi við samverkafólk sitt til margra ára, leikstjórann
Þórhildi Þorleifsdóttur og höfund leikgerðar Gísla Rúnar Jónsson.
LEIKSTJÓRI
Þórhildur
Þorleifsdóttir
Þórhildur er án vafa
einn svipmesti leikhúslistamaður sinnar
kynslóðar í íslensku
leikhúsi. Hún hefur
verið áhrifaríkur
brautryðjandi allt frá
því hún hóf bein afskipti af leikhúsi og var einn stofnenda
Leiksmiðjunnar 1968 og Alþýðuleikhússins 1975 sem voru hvort tveggja

þegar hún vann á Skjá einum.
Fráskilinn. Með góðar tekjur.
Invikleraður í tónlistarbransann. Helstu útlitseinkenni: Hávaxinn - en svolítið þybbinn.
Hár: Smávegis. Tennur: Hans
eigin.

•••

Ég vildi óska að ég væri þessi
toj-boj-týpa, þið vitið, eins og
Dulla föðursystir, forrík ekkja í
Keflavík sem skiptir um fermingardrengi oftar en batterí í
heyrnartækinu sínu. Hún er
orðin sextíu og átta - en
brjóstin á henni eru ekki nema
fimm ára.

•••

... Við skilnaðinn hafði Flatskalli fengið forræði yfir flestframsækin grasrótarleikhús utan kerfis
og alfaraleiða og áttu drjúgan þátt í að
móta íslenska leikhúsmenningu eins og
hún er í dag. Þórhildur hefur fært upp
ótölulegan fjölda leiksýninga fyrir hin
ýmsu leikhús, sviðsett fleiri óperur en
nokkur annar íslenskur leikstjóri, leikstýrt
sjónvarps- og bíómyndum, hljóðvarpsleikritum og samið dansa- og leikhreyfingar (choreography) við sínar eigin
uppfærslur og annarra. Meðal eftirminnilegra sviðsetninga Þórhildar má
nefna tímamótauppfærslu Alþýðuleikhússins á Skollaleik sem gerði m.a. víðreist um Norðurlönd, rómaða uppfærslu
á Niflúngahringnum í Þjóðleikhúsinu og
nú síðast söngleikinn CHICAGO sem
hlaut Grímuna s.l. vor þar sem hún var
valin vinsælasta sýning ársins af áhorfendum og Híbýli vindanna hjá Borgarleikhúsinu. Þórhildur hefur í tímans rás
gegnt ótal ábyrgðarstörfum, sat á þingi
um hríð, var formaður félags leikstjóra
og Borgarleikhússtjóri á árunum 1996 til
2000.
HÖFUNDUR
Geraldine Aron
Geraldine Aron sleit
barnskónum í Galway
og nærsveitum á Írlandi. Eftir að hún
hleypti heimdraganum dvaldi hún langdvölum í Suður Afríku, einkum í Zambíu
og Zimbabwe en á síðustu sex árum
hefur hún skipt búsetu bróðurlega milli
Belsize Park í norðurhluta Lundúna og
Höfðaborgar í Suður Afríku. Geraldine
hefur stundað ritstörf í rúman aldarfjórðung og getið hefur sér gott orð
bæði heima fyrir og annars staðar. Leikrit sem hún hefur skrifað fyrir leiksvið
eru nú orðin á annan tug og er hún höfundur tólf leikrita sem flutt hafa verið í
sjónvarpi og útvarpi, auk þess sem hún
skrifaði handritið að kvikmynd Franco
Zeffirelli ‘Toscanini’. Alveg BRILLJANT
skilnaður var frumflutt á Druid leikhúsinu í Galway við afbragðs undirtektir
árið 2001 og sló síðan rækilega í gegn
þegar það var flutt í Lundúnum tveimur
árum síðar. Leikrit skáldkonunnar hafa
unnið til ótal verðlauna og verið færð
upp víða um heim. Skáldkonan vinnur
nú að nýjum þríleik sem ber vinnuheitið
Vacant Possession . Hún er um þessar
mundir stödd í Ástralíu þar sem verið er
að færa Alveg BRILLJANT upp og er
væntanleg til Íslands á næstunni.
LEIKMYNDA- &
BÚNINGAHÖNNUÐUR
Rebekka A
Ingimundardóttir
REBEKKA nam leikmynda- og búningahönnun í DAMU-listaháskólanum í Prag í
Tékklandi. Þá lagði
hún og stund á nám í
leikstjórn, leikhúsfræðum, hönnun leikmynda og búninga
og almennri leiklist við Listaháskólann í

... Eftir aftansöng í sjónvarpi
allra landsmanna, hringdi ég í
vinalínu Rauðakrossins, neyðarsíma
AA-samtakanna,
stuðningsnúmer Hjálpræðishersins - og Dekkjaverkstæðið
í Skipholti. Það ansaði hvergi
nema hjá Vinalínu Rauðakrossins.

•••

Ég byrjaði í eftirskilnaðar-meðferð. Þetta var sænskt
prógram sem heitir Livlösa
gossar,
í beinni þýðingu:
Dauðir karlar - og var alveg
meiriháttar!

•••

... Hver hefði getað spáð því
að hún Ástríður Jóna Kjartansdóttir, sem var þriðja sætasta
stelpan í sínum bekk allan
barnaskóla, ætti eftir að leggjast svo lágt að þurfa að eiga
blænd-deit við hobbita
á Kringlukránni?

“

Amsterdam hvaðan hún útskrifaðist árið
1995. Þá hélt hún enn áfram að forframast á sviði leiklistar og útskrifaðist
að síðustu sem leikstjóri frá The
International Directing Studio í leiklistarskóla Maastricht í Hollandi árið 1997.
Rebekka hefur starfað með ýmsum leikhópum í Tékklandi, Þýskalandi og
Hollandi, meðal annars Hollandia, Dogtroep og Yell-O Company í Amsterdam
sem hún stofnaði ásamt öðrum.
Rebekka hefur unnið hin aðskiljanlegustu skapandi störf á vettvangi leiklistar,
t.d. sem leikskáld, leikmynda- og búningahönnuður, leikstjóri og leikkona,
bæði heima og erlendis. Meðal verka
Rebekku hér heima fyrir má nefna búninga fyrir Evu3 hjá Dansleikhúsi með
ekka, leikmynd og búninga fyrir Ástkonur Picassos, Strompleik, Viktoriu og
Georg, Ern eftir aldri í Þjóðleikhúsinu og
Segðu mér allt í Borgarleikhúsinu. Hún
hefur einnig unnið við kvikmyndir hérlendis og erlendis og gerði meðal
annars búninga fyrir kvikmyndina Stellu
í framboði og Stuðmannamyndina í takt
við tímann.
ÞÝÐANDI &
HÖFUNDUR
íslenskrar leikgerðar
Gísli Rúnar Jónsson

GÍSLI RÚNAR stundaði leiklistarnám við
Leiklistarskóla Ævars
Kvarans og Leiklistarskóla leikhúsanna á
árunum 1969-1975
og var við framhaldsnám á The Drama
Studio í Lundúnum hvaðan hann útskrifaðist 1981. Hann hefur starfað við
leikhús í rúma þrjá áratugi einkum sem
leikari og leikstjóri en einnig sem leikskáld og þýðandi, við uppfærslur á leiksýningum, skemmtidagskrám, revíum og
kabarettum, m.a. fyrir Þjóðleikhúsið,
Leikfélag Reykjavíkur, Leikfélag Íslands,
Leikfélag Akureyrar, Alþýðuleikhúsið og
fleiri auk tíðra leikferða um landsbyggðina með ýmsum leikflokkum. Gísli á að
baki drjúgt starf í hljóðvarpi og sjónvarpi, m.a. við gerð ótal Áramótaskaupa
og sem leikstjóri og höfundur tveggja
vinsælustu framhaldsþátta íslensks sjónvarps. Hann stofnaði og rak um árabil
Gríniðjuna hf. í félagi við Eddu Björgvins,
Júlíus Brjánsson og Ladda en meðal
verkefna þeirra voru Bibba og Halldór á
Brávallagötunni, Fastir liðir eins og
venjulega, Heilsubælið í Gervahverfi og
Brávallagatan/Arnarnesið. Enda þótt
Gísli Rúnar hafi í seinni tíð snúið sér í æ
ríkari mæli að ritstörfum og leikritaþýðingum hefur hann þó ekki sagt alveg
skilið við leiksviðið því stöku sinnum
gefst fólki kostur á að sjá hann og Júlíus
Brjánsson troða upp í gervum hinna ódrepandi Kaffibrúsakarla auk þess sem
Gísli má heita fastur gestur í Áramótaskaupum sjónvarpsins. Meðal þýðinga
Gísla má telja söngleikina Óliver,
Chicago, Sweeney Todd, Grease, Kysstu
mig Kata og gamanleikina Sex í sveit,
Gleðigjafana og Allir á svið.

HLUTVERKASKRÁ:

Einleikurinn
“Alveg BRILLJANT skilnaður” gerist í
næsta nágrenni við okkur öll á þessum síðustu og verstu tímum. Leikurinn er á gamansömum nótum enda þótt honum megi á köflum lýsa sem harmskoplegum og greinir frá
ofur hvunndagslegri miðaldra höfuðborgarmær, Ástu að nafni, sem býr í Grafarvoginum. Ásta stígur á stokk og veitir áhorfendum
einlægan og opinskáan aðgang að sínum
innstu hugarfylgsnum skömmu eftir að
elskulegur eiginmaður hennar til þrjátíu ára
yfirgefur hana til að taka saman við yngri
konu. Ásta er engri annarri lík og fer á kostum er hún veitir okkur hlutdeild í búsorgum
sínum og angist. Þegar við kynnumst henni
kveðst hún vera þrjátíu og átta ára en þegar hún kveður okkur með virktum, þremur
árum síðar - og reynslunni ríkari, er hún orðin fimmtíu og eins.
Ásta teymir okkur með sér um allar trissur á
átakanlegri en grátbroslegri þrautagöngu
sinni frá skipbroti hjónabandsins í átt til einhleyprar hamingju. Við fylgjum henni til

hjónabandsráðgjafa og
e l t u m
hana á óvissustefnum ó t
s a m kvæmt
einkamáladálkum
DV, förum með
henni í
einleypingaferð
til Kanaríeyja, sjáum
hana hverfa
inn á nýjar og
óþekktar brautir atvinnulífsins,
og verðum vitni að
því í návígi hvernig
hún þraukar í einmanalegum félagsskap Snata,
sem hún situr uppi með þegar
dóttur hennar á unglingsaldri flytur
til kærastans um svipað leyti og karl faðir
hennar afræður að yfirgefa móður hennar.
Á vegi Ástu á þessari einhleypings helreið
hennar verða, auk nánustu vina, óvina, vinkvenna og vandamanna, misvitrir símaráðgjafar vinalínunnar, óvilhallur lögmaður,
austurlensk húshjálp, sérsinna heimilislæknir, ókræsilegt blænd-deit, pervert atvinnurekandi, sænskmenntaður sálfræðingur, alúðlegur kvensjúkdómafræðingur,
þunglyndur geðlæknir, kynþokkafullur rokkprófessor, fjallhress fararstjóri, víðáttuleiðinlegur ferðabóndi og ótal fleiri - eða um það
bil tuttugu og fimm persónur þegar flest er
talið.

ÁSTRÍÐUR - huggulegheita Grafarvogsmær á besta aldri, oftast kölluð Ásta
MAMMA
BRAGI MÁR
VALISLAV
MARKÚS
ELÍN BÁRA

móðir Ástu; sjötíu og fimm ára gömul
símaráðgjafi hjá Vinalínunni; býr á Sauðárkróki
símaráðgjafi hjá Vinalínunni; af erlendu bergi brotinn
fráfarandi eiginmaður Ástu; stundum líka kallaður Flatskalli
símaráðgjafi hjá Vinalínunni; vingjarnleg en uppstökk

Vallí
Bommi
Iccsua
Niccsua
Silja
Sveinbjörn Skúlason
Svavar
Dagbjartur Hannesson
Fararstjóri
Theodór Eggertsson
Gulli
Pétur Magnússon
Viddi og Dúi
Guðfinnur
Gógó
Diddi
Barði
Gunnar á Hlíðarenda

dóttir Ástu nítján ára
vinur Ástu; samkynhneigður karl fertugur
hvatvís húshjálp frá Filipseyjum þrítug
engu minna hvatvís húshjálp frá Filipseyjum tæplega þrítug
vinkona Ástu á svipuðu reki og sú síðarnefnda
lögmaður Ástu tæplega sjötugur
kristniboði um fertugt
“blind date” sextíu og eitthvað
á Kanaríeyjum rúmlega sextugur
heimilislæknir Ástu fimmtíu og tveggja ára
rokkprófessor hálf fertugur
kvensjúkdómalæknir um fimmtugt
ungir afgreiðslumenn í verslun rúmlega tvítugir
apótekari í Reykjavík rösklega fertugur
reykvísk húsmóðir um fimmtugt
endurskoðandi í Reykjavík; eiginmaður Gógóar um fimmtugt
leigjandi Ástu; vestan af fjörðum milli tvítugs og þrítugs
ferðabóndi um fimmtugt

Er til eitthvað sem heitir
BRILLJANT skilnaður?
Þekkingarmiðlun býður fyrirtækjum, starfshópum
og félagasamtökum spennandi og fróðleg stutt
námskeið í tengslum við sýninguna
Alveg BRILLJANT skilnaður.
Leiksýning - fyrirlestur - umræður - og almennar
vangaveltur sálfræðings, áhorfenda og leikara um
fyrirbærið skilnað.
Hafið samband við Þekkingamiðlun
sími 8922987 www.thekkingarmidlun.is
Þekkingarmiðlun
Líf og Sál • List og Fræðsla

Listabraut 3, 103 Reykjavík

Verkið tileinkar höfundur
af kærleika og samúð
öllum þeim
sem orðið hafa
einhleypir
fyrirvaralaust

Frumsýnt í Borgarleikhúsinu í mars
2005

Sýningarsalur: Þriðja hæðin

List & fræðsla ehf.
Framkvæmdastjóri:

Eva Dögg
Sigurgeirsdóttir
Herdís
Jóhannesdóttir

Auglýsingar:

Leikskrá
Útlit og hönnun:
Forsíðuljósmynd:
Ritstjóri:
Ábyrgðarmaður:

Ingólfur Júlíusson
NN-Fjölmiðlaþjónusta
Baldur Bragasson
Ingólfur Júlíusson
Gísli Rúnar
Jónsson

Ritstjórnaraðstoð:
Prentun:
Dreifing:

Gísli Rúnar
Jónsson
Ísafold
Fréttablaðið

Miðapantanir
í síma 568 8000
Miðasala á netinu:
www.borgarleikhus.is
og á midasala@borgarleikhus.is

LEIKHÚSVEISLA FYRIR HÓPA - UPPSKRIFT AÐ SKEMMTILEGU KVÖLDI
Kl 18:00 Gleðistund í forsal - veitingasalan opin
Kl 18:30 Kynnisferð um leikhúsið - kynning á verki kvöldsins
Kl 19:00 Matseðill kvöldsins
Kl 20:00 Leiksýning kvöldsins
NÆRING FYRIR SÁL OG LÍKAMA - BÓKIÐ Í TÍMA

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN/SIA.IS BLO 27245 02/2005

Þegar ástin blómstrar

Reykjavík • Kópa vogi • Akureyri
Selfoss • Reykjanesbær
www.blomaval.is
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Vinnuvélar

Flug

BÍLAR

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

Vegna brottflutnings Cherokee Arrow.
Nýl. mótor og 3 bl. skrúfa, gps, interc
f/4 retractable, ódýrir flugtímar, gott
eigendafélag. 1/10 Cherokee Jamboree
‘94. Ekinn 145 þús., krókur, CD, vetrar
og sumardekk. Fiat Marca Weekend
2000 vél, ‘98, ekinn 110 þús., CD, 6
diska magasin, airbags, samlæsing, eðalvagn. V. 750 þús. S. 820 4280.

Bílaþjónusta

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laugard. 10-15.
Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Nýtt!!!!
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen, á mikið af varahlutum. Franskir bílapartar ehf. S. 587 8200
& 694 9117.
Partasala Guðmundar Tangarhöfða 2, S.
587 8040. Erum að rífa Mözdu, MMC
og Nissan frá árg. ‘88-’97. Kaupum bíla
til niðurrifs.

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.

Alternatorar-startarar
Viðgerðir-sala. Tökum þann gamla uppí.
Vm/Rótor ehf., Helluhr. 4, s. 555 4900.
Jeppapartasala Þórðar, tangarhöfða 2,
S. 587-5058. Sérhæfum okkur með
varahluti í Japanska jeppa og Subaru.

bilapartar.is
Vatntkassalagerinn-Bílaþjónninn

Ódýrir vatnskassar, púst bensíntankar
og almennar viðgerðir. Smiðjuvegur 4a,
S. 567 0660.

Hjólbarðar

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

Til sölu

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.

Nýjar vörur, nýir ilmir. Frábærar gjafir við
öll tilefni. Opið mán.-fös. 10-18 lau. 1216. Ljós og Ilmur ehf Bíldshöfði 12. S.
517 2440.

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

Rafstilling ehf. Dugguvogi
23
Startarar. Alternatorar. Nýir hlutir,
skipti hlutir, viðgerðir áratuga
reynsla. Hröð þjónusta, mikið úrval.
Sími 581 4991, GSM 663 4942.

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.
Aðalpartasalan s. 565 9700, Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

Tilbúnir stigar og hringstigar með harðviðar þrepum og handlista. Handriðaefni í tré, smíðajárni og ryðfrítt stál, á
lager. Stigalagerinn,Dalbrekku 26, s.
564 1890

Trélist

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

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.

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

AB-VARAHLUTIR
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.

Bátar

Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu
og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öxulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,
spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.
Opið frá 08.00-18.00 mánudagaföstudaga. Betri vara, betra
verð. Sími 567 6020. Bíldshöfði
18

BÍLAR TIL SÖLU

Súpertilboð!

Grásleppunetin komin.

Blýteinar - flotteinar - færaefni - Felligarn - Þorskanet - línuábót - Beitusíld beitusíld. Gott verð !

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

Allar pizzur á matseðli á aðeins 1000 kr.
og hvítlauksbrauð fylgir frítt með, alla
daga þegar sótt er. Opið 16-22 alla
daga og einnig er opið í hádeginu á
föstudögum. Frábær heimsendingar tilboð. Pizza 67 Austurveri, Háaleitisbraut
68. S. 800 6767.
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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.

Verslun

BÓKHALD - LAUNAVINNSLA

Gefins

Tek að mér launavinnslu, bókhald og uppgjör fyrir einstaklinga
og smærri fyrirtæki. Örugg og
góð Þjónusta. Haukur Harðarson
Viðskiptafræðingur
BÓKHALDSÞJÓNUSTA
SÍMI:863-1919

Tíu vikna kettlingar fást gefins á góð
heimili. Uppl. í s. 565 9765 & 616 9749.

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

Hillur óskast keyptar

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

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

Bókhald

Steiningarefni
Ýmsar tegundir
Ma. Kvartz, marmari, gabbró, granít
ennfremur steiningarlím.
Mikið litaúrval. Þvoum og blöndum
efnin eftir óskum viðskiptavina.
Flytjum
efnin á byggingarstað.
Sjón er sögu ríkari
Fínpússning sf
Íshellu 2, Hafnarfirði
sími: 553 2500 - 898 3995.

Leysi tölvuvandamálin! Gott verð!
Microsoft viðurk. Hafðu samb. Ríkharður s. 896 5883.
Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum. Fljót og góð þjónusta.
Viðgerðir og uppsetning. Sími 693
9221. www.tolvuvaktin.is

Snyrting
Er nemandi á naglafegurð, Býð upp á
neglur á sanngjörnu verði. Uppl. í s. 699
6784 eftir kl. 13.

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

Óska eftir múrfræsara. Uppl. í s. 894
4311.

Spádómar

Vil kaupa gínur, antikskrifborð og háa
spegla. Vinsaml. hr. í síma 860 1262.

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

Hljóðfæri

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

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

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

Tónlistarþróunarmiðstöð

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

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

Nordlead 2 til sölu á góðu verði. Lítið
sem ekkert notaður. S. 697 3142.

Bókhald-Vsk.& launauppgjör, ársuppgjör, skattframtöl. Ódýr og góð þjónusta. Sími: 6926910
Færi bókhald fyrir lítil/meðal fyrirtæki,
laun, vsk ! Uppl. Ragnhildur s. 864
7647.

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

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.

www.pen.is

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

Stífluþjónusta

Ólöf spámiðill
er hér fyrir þig
Tarot, fúkart, huglæg hjálp, ráðgjöf, v/anna er símatími eingöngu frá kl. 9-14 mán., mið.,
og föstud.
S. 905 7000 Geymið auglýsinguna

Ráðgjöf
Lækkið skattana með stofnun ehf. Tilvalið að byrja um áramót. Taxlaw s. 663
4141.

Tölvur
Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.

Heimaþjónusta í hæðsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, S. 694 6161.

Til sölu þráðlaust tölvueftirlitsmyndavélakerfi. Myndavélar, myndavélareykskynjari, upptökutalva, sígarettupakkamyndavél. Allt þráðlaust. Kerfið er í
læstum skápum. Tilvalið fyrir verslunareigendur, minni fyrirtæki, húseigendum
og þeir sem þurfa að fylgjast með eignum sínum. Uppl. í s. 896 8934. Björn.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkenndur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153. Frá kl 8-23.

Málarar
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.

Dulspekisíminn 908 6414. Símaspáindraumaráðn. Spák. Yrsa í beinu sambandi. Hringdu núna!

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.

Alspá 908-6440

Finn týnda muni. Andleg hjálp, Ráðgjöf,
nýjar leiðir, NLP. Y. Carlsson.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Til bygginga
Meindýraeyðing

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.
Spái í spil og bolla, ræð drauma, gef
góð ráð. Tek fólk heim. Engar tímatakmarkanir. S. 891 8727, Stella.

Skemmtanir
Hreingerningar
Fallegur 3ja sæta sófi og stóll úr Húsgagnahöllinni til sölu v/flutninga. Eins
og nýtt. Steinunn s. 862 3242.

TEK AÐ MÉR ÞRIF Í HEIMAHÚSUM.
UPPL. Í SÍMA 868 8360

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

Búslóðaflutningar

Bolir 990-1490. kr, gallabuxur 1990. kr,
brjóstahaldarar 990. kr, undirfatasett
1990. kr. Og margt fleira á frábæru
verði. COS Glæsibæ. S. 588 5575.

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

Vítamin.is og blek.is

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

Labrada fæðibótaefni. Ármúla 32, s.
544 8000. Opið mán. til fös. 10 til 18.
Laug. 11 til 15.
Barnakojur úr IKEA til sölu. Verð 10 þús.
Einnig fæst barnaskrifborð gefins. Uppl.
í s. 864 2715.

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

Trooper eigendur. 4 notuð vetrardekk á
felgum til sölu, 32”. 2 sumardekk fylgja.
Sími 898 2950.

Ræstingar

Til sölu fartalva Medion C8
clawhammer, 2 vikna gömul. Gott verð.
Uppl. í s. 661 5066.

PJATTRÓFURNAR Tökum að okkur þrif í
heimahúsum, stigahúsum og einnig
flutningsþrif. Áralöng reynsla. Uppl. í s.
848 2764

Ódýrt faxtæki óskast, helst með ljósritunar möguleika. Uppl. í s. 897 2323
(Jón).

Límtréstigi

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

Harry-Potter barnagleraugu

Linsan Aðalstræti. S. 551 5055.

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

Tölvur

Lagerútsala

Til sölu límtréstigi milli hæða með einum palli og handriði. Uppl. í síma 660
1050.

Stífluþjónustan ehf

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

Garðyrkja
Óskum eftir að kaupa notað uppsláttarsefni og Doka. Áhugasamir hafi samband í síma 863 2839, 861 5655 netfang brynjard@simnet.is
Byggingarkranar. Ný söluskrá á
www.mot.is Heildverslunin Mót ehf.
Sími 544 4490.

Snyrtum og klippum tér og runna. Berum á húsdýraáburð og fellum tré. Aðhliða garðyrkjuþjónusta. Sími 616 1569.
Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til trjáklippinga. Felli tré og klippi runna.
Jónas Freyr Harðarsson, Garðyrkjufræðingur. S. 697 8588.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.
Allskonar Flutningar. Er með meðalstóran sendibíl. 9 rúmmetrar. Flyt hvað sem
er. Fagmennska og öryggi í fyrirrúmi.
Geri föst verðtilboð sé þess óskað.
Uppl. í síma 891 7585.

TÖLVUÞJÓNUSTA
FYRIR OG FYRIRTÆKI
Viðgerðir á tölvum og tölvukerfum. Komum á staðinn. Ódýr og
góð þjónusta.
Ötull ehf. S: 562 7566 / 699
5689

Rafvirkjun

Húsaviðhald

Tölvuviðgerðir - Vírushreinsanir - Uppfærslur
Start tölvuverslun, Bæjarlind 1,
Kópavogi.
Sími 544-2350, www.start.is

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

Ýmislegt

Heimilistæki
Til sölu AEG keramik helluborð með 4
hraðhitahellum. Snertitakkar. Útlit sem
nýtt. Upplýsingar í síma 893 0040.
Simens Þvottavél 6 ára gömul í góðu
ásigkomulagi, nýyfirfarin af þjónustuverkstæði. Verð 25 þús. Uppl. í s. 693
9912.
Til sölu Wilfa ísskápur m/frystihólfi
niðri, hæð 140 cm. Silfurgrár, eins árs
gamall. Uppl. í síma 897 0513.

Þetta ÁL-hús er til sölu. 6 fermetrar innanmál, tvöfalt gler, lágt verð. Uppl. í
símum 899 0161 & 897 2569.

Ferðalög

Barnavörur

Trésmíði
Námskeið
Ferðir fyrir sérhópa
Litlir hópar - lifandi ferðir.
Ferðaskrifstofan Ísafold, s. 544
8866. www.isafoldtravel.is

Fyrir veiðimenn

Heilsuvörur

Sölusýning á hrossum í Hestheimum
Rangárvallarsýslu nk. sun. 13. feb. kl.
14. Reiðnámskeið, kennarar Hallgrímur
Birkisson, Ísleifur Jónasson og Páll Bragi
Hólmarsson. Uppl. í s. 487 6666.
Til sölu 7 vetra rauðglófextur flottur
Dynsonur. Uppl. í síma 862 8874.

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.

Fyrirt. vantar 3ja til 4ra herb. íbúð í Rvk.
fyrir frk.stj. Öruggar greiðslur. S. 696
9696.
Ung fjölskylda frá Nýja Sjálandi óskar
eftir 2ja til 3ja herbergja íbúð helst á
svæði 104, langtímaleiga, reyklaust,
snyrtimennsku heitið. Meðmæli ef óskað er eftir. Uppl. í s. 567 0186 & 862
8436.
Heimili óskast í Hafnarfirði! Reglusöm
(og reyklaus) fjölskylda óskar eftir íbúð
í Hafnarfirði, 70-90m≤. Frekari upplýsingar í síma 845 5722 milli 17 -20.

Feng Shui.

Ráðgjöf, einkahugræktarþjálfun. Nánari
uppl. á www.fengshui.is eða í s. 698
7695, jkt@centrum.is

Atvinnuhúsnæði
Ökukennsla
Ökukennsla og akstursmat. Kenni á
Opel Vectra. Sími 898-2833, Marteinn
Guðmundsson.
Missti 10 kg á 12 vk.Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
heilsuval@topdiet.is

Lítil iðnaðarpláss til leigu 20 mín. sunnan Hafnafjarðar. Uppl. í s. 894 0431.

Til sölu fallegt dökkbrúnt rimlarúm,
kerra frá Ólavíu og Óliver, baðborð, bílstóll, poolborð, róðratæki og Rainbow
með öllum fylgihlutum. Uppl. í s. 865
8688.

Húsnæði í boði

Barnagæsla

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

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

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

www.sportvorugerdin.is

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

Húsgögn
Líkamsrækt
KOMUM OKKUR Í FORM. Strata 3-2-1.
Mótun -cellolit-grenning Mjög góður árangur. 10 tímar 6,900 10 tvöfafaldir
12,900 Mánaðrkort 7,900 HEILSU
GALLERÍ GRÆNATÚN 1 200 KÓPAVOGUR S: 554 5800

Lax og Silungsveiði!

Fjölbreytt úrval lax og silungsveiðileyfa.
Veiðiþjónustan Strengir. www.strengir.is ellidason@strengir.is S 567-5204
og 660-6890.

Yoga unnendur

Astanga Yoga ( kraftyoga) í Yogastöðinni Heilsubót Síðumúla 15. Guðmundur kennir. Astanga er kröftugt yoga.
Uppl. í s. 694 6103.

Hestamennska

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

Ertu að leita að ekta amerisku rúmi?

Fallegur og bjartur ca 80 fm salur til
leigu í nýuppgerðu húsnæði í miðbæ
R.víkur. Salurinn leigist per dag, part úr
degi eða per kvöld. Tilvalið til námskeiðahalds með andlegu ívafi eða t.d.
fyrir jóga, pilates, tai chi eða chi gong
ástundun. Uppl. í s. 699 8410.

Geymsluhúsnæði

2ja herb. íbúð til leigu í Grafarv. fullbúin húsg. V. 75 þ. Uppl. í s. 866 1250 &
869 4520.
Stúdíóíbúð, 33 fm. til leigu fyrir reyklaust og reglusamt fólk í vesturbæ
Kópavogs. S. 847 1244 (símsv.).
2ja herb. íbúð 105 Rvk. til leigu frá 1.
mars í 3-6 mánuði m. húsg. 80 þús. 1
mán fyrirfr. + trygging. S. 699 0112.

Raðhús í Keflavík

Er með glæsilega 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð til leigu á s. 101 með sér inngangi. Verð 68 þ. með hita á mán.
Langtímaleiga, laus strax. Opið hús 12.
feb. kl. 13-15. Uppl. í s. 587 6398 & 698
0701.

Í dag föstudag selst borðstofusett í
gömlum stíl fyrir 65 þús. Borðið er
stækkanlegt og 8 stólar fylgja. Sími 893
1388 kl. 8-11, 12-16 og 18-21.

Námskeið

Til leigu

140 fm húsnæði á Ártúnshöfða með 70
fm millilofti (kaffistofa og skrifstofa),
stórar innkeyrsludyr. Góð aðkoma.
Uppl. í s. 568 1075 og 899 1075 eft. kl.
16.

Til leigu 3ja herb. 90 fm raðhús með
bílskýli. Verð 65 þús. Uppl. í síma 897
0010 e. kl. 17.

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

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

Thalasso therapy.

Ódýrt. Til leigu 4 herb., 85 fm., íbúð á
Hringbraut í Hfj., í 3 mán. 65þ., á mán
með rafm., og hita. Uppl. í s. 659 7775.

Fákafen

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

Herb. á sv. 105, búið húsgögnum. Allt í
eldhúsi, þvottavél, Stöð 2, Sýn. S. 895
2138.

20% afsl. af kattavörum.DÝRABÆR
Hlíðasmára 9 Kóp.op. má-fös 13-18
laug. 11-15 s.553-3062

Snyrting

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

Herb. laust á sv. 109. 15fm. Sérinngangur, baðh., símat. loftnet. 18 þús. S. 690
3937.
Glæsileg 5 herbergja íbúð á svæði 105,
laus til skammtímaleigu með öllum
húsbúnaði. Nánari upplýsingar í s. 690
2233.

Dýrahald

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

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

Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlanum. Góð aðstaða, hagstæð kjör. Þór s.
899 3760.

Chesterfield sófasett til sölu, 2+2+1, í
góðu standi. Verðhugmynd 80.000. S.
698 6689.
Til sölu Ikea hjónarúm 160x200 cm.
Verð 12 þús. Uppl. í síma 557 3068 &
868 3068.
Rúmteppasett King, sófi, stóll, antik
stóll, smáborð, golfteppi sem nýtt, til
sölu v/breytinga. S. 821 1937 & 896
4069.
Faxtæki með ljósritunarvél og teikniborð. Uppl. í s. 821 1937 & 896 4069.

Flottur sófi

Grábrúnn Natuzzi hornsófi til sölu á
150.000 kr., kostar nýr 266.000 kr. Nýlegur í mjög góðu ástandi. Uppl. í síma
863 1000.

30% Vetrarafsláttur !

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

Hestaklippur

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

Húsnæði óskast
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

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

AU PAIR

3 Boxer hvolpar til sölu. Ekki ættbókafærðir, tilbúnir til afhendingar. Uppl. í
síma 848 8893 og á skrugga@simnet.is
Hundur til sölu. Papillion. Eins og hálfs
árs. Hvítur og brúnn. Óskar eftir góðu
heimili. Uppl. í s. 896 7935 & 422 7110
eftir kl. 19.

Í hesthúsið !

Ýmislegt
Ýmislegt úr búslóð til sölu vegna flutninga. Upplýsingar í síma 694 5911.

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

10

SMÁAUGLÝSINGAR

FASTEIGNIR
McDonald’s laus störf

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.

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

Meiraprófs bílstjóri óskar eftir vinnu
sem fyrst. Uppl. í s. 866 6606.
Bakari á lausu óskar eftir starfi tímabundið á höfuðborgars. Getur byrjað
strax. Uppl. í s. 864 0102.

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

22 ára stúdína í leit að framtíðarstarfi,
stundvís og skipulögð. S. 695 3638.

VOGAGERÐI - 190 - VOGAR
Verð 21,5 millj. • Vel staðsett hús.

Óska eftir starfsmanni til ræstingar.
Tímabundin vinna. Uppl. gefur Sigurður
í s. 699 2626.

• 173 fm

Vanan háseta vantar á bát með beitingarvél. Uppl. í s. 852 2086

• Byggingarréttur á stórum skúr

Svarti svanurinn óskar eftir starfsfólki til
afgreiðslustarfa í fulla dagvinnu, einnig
á kvöld og helgarvaktir. Uppl. á staðnum milli 09-16 virka daga, Svarti svanurinn, Laugavegi 118.

Nánari uppl. veitir Kristján Axelsson

• stór stofa
• Rúmgott eldhús
• Gott brunabótamat.
sölufulltrúi HB fasteigna í síma 534-4404 eða 821 4404

Kristján Axelsson
Sölufulltrúi
821 4404

Tilkynningar

Vélstjóri og háseti óskast á 115 tonna
netabát sem rær frá suðurnesjunum.
Uppl. í s. 854 8764 eða 845 1645.

Hagkaup Smáralind

Óskar eftir að ráða starfsfólk í dömudeild, um er að ræða helgarstörf.
Áhugasömum er bent á að hafa samband við Heiðrúnu, deildarstjóra fatnaðar í síma 530 1000 eða sækja um á
www.hagkaup.is.

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

Charlott’ undirföt

Vegna mikilla anna getum við bætt við
okkur sölufulltrúum víðsvegar á landinu
til að selja glæsilegan franskan undirfatnað. Vörugæði í hámarki- Auðveld
söluvara - Frjáls vinnutími - Miklir tekjumöguleikar. Kennsla og stöðug þjálfun.
Áhugasamir sendi tölvupóst á:
charlott@simnet.is

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

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

Óskar eftir að ráða starfsmann á lager
og svæðisstjóra áfyllingar, í báðum tilfellum er um að ræða vinnutíma, kl 817, auk aðra hvora helgi. Áhugasömum
er bent á að hafa samband við Margréti
sölustjóra matvöru eða Dagbjörtu
rekstrarstjóra í síma 530 1000, auk þess
sem hægt er að sækja um á www.hagkaup.is

Hagkaup Garðabær

Óskar eftir að ráða starfsfólk í matvöru,
um er að ræða heilsdagsstörf í þurrvöru, bakarí og kjúklingavinnslu.
Áhugasömum er bent á að hafa samband við Helga, verslunarstjóra á staðnum eða í síma 565 6400, auk þess sem
hægt er að sækja um á www.hagkaup.is

Stúdíóíbúð til leigu fyrir 1 til 4. Sérinngangur. Sími 822 1941.

Atvinna í boði

KRISTNIBRAUT 97 og 101 - 113 RVK.

Hagkaup Smáralind

Bílskúr
Til leigu 22 fm upphitaður bílskúr í Hlíðunum. Uppl. í s. 899 6467.

Einkamál

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

Papinos pizza óskar eftir röskum starfskröftum. Umsóknareyðublöð liggja fyrir
á Papinos Pizzu Núpalind 1, eft. kl. 16.
Hótel á Suðurlandi óskar eftir matreiðslumanni. Uppl. í s. 894 1420.

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR

Góður fjárfestingarkostur
Aðeins
þriggja herb.húsi
íbúðir
Glæsilegar
fullí nýlegutvær
og viðhaldslitlu
meðeftir!
góðum
leigusamning.
búnarVerð
íbúðir
með gólfefnum.
Vandaðar
innrétt24 tilbúnar
millj. Ákvílandi
eru 14 millj.
í góðu láni
ingar. Eikarparket á gólfum og flísar. Þvottahús í íb. BílNánari uppl.
skýli fylgir báðum íbúðum. VERÐ 17,4 millj.

Háseta vanan netaveiðum vantar á 70
tonna netabát sem gerður er út frá
Grindavík. Uppl. í s. 426 7237 & 862
7924.
Óskum eftir starfsmanni í afgreiðslu og
eldhús á veitingastaðinn Asian Express.
Uppl. gefnar á Strandgötu 11, Hafnafirði
eða í síma 555 3737 milli kl. 14-17.

Pamella Anderson og
Tommy Lee.
Loksins á DVD.

Viggó Sig. sími : 594-5050 / 824-5066
e-mail : viggo@akkurat.is

DVD og VHS á 1.990 kr.
www.grensasvideo.is
Grensásvegi 24. Póstkröfusími
568 6635. Opið kl. 14.00 - 23.30.

Atvinna óskast
Sendibílsstjóra vantar fasta vinnu. Er
með góðan bíl til umráða. Uppl. í s. 848
0146.
19 ára dreng utan af landi óskar eftir
fullri vinnu í Hfj. eða Gbæ. Reglusamur
og stundvís. S. 845 9838, Daníel.

Makaleit.is

Fagleg leit. Tryggir árangur. Frí innskráning.

Ertu að leita að góðum starfsmanni?
Hvar ætlar þú að auglýsa?

Hamborgaratilboð aldarinnar.
Hamborgarabúlla
Tómasar.
Vélsleðakerrur.
Víkurvagnar
Skrifstofuhúsgögn á tilboði.
Penninn.
Skákvörur.
Penninn Eymundsson,
Hallarmúla.
Höggdeyfar í bíla.
Fálkinn
Vatnshitablásarar - Rafmagnshitablásarar.
Fálkinn.
Síðustu dagar pottaplöntuútsölunnar. Blómaval.
Dráttarbeisli.
Víkurvagnar.
Mikið af nýjum gallabuxum.
Ríta, Bæjarlind 6.
Kúplingar í bíla.
Fálkinn.
Flúrlampar, ljóskastarar.
Fálkinn.

Farmótorar, gírmótorar.
Fálkinn.
Fjögur glös, fjórir diskar.
Argentína.
Allt á sinn stað.
IKEA
Stórútsalan er í Síðumúlanum.
Bókabúð Máls og menningar, Síðumúla.
Nýjar vorvörur.
Ríta, Bæjarlind 6.
Fallegir leirmunir.
Gallerý List, Skipholti.

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.

En hverjir fá blöðin?
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:
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.
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.

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

Komdu skipulagi á heimilið með IKEA.
Fjórfaldur pottur. Lottó.
Harry Potter barnagleraugu.
Linsan, Aðalstræti.
Gefðu íslenska list.
Gallerý List, Skipholti.
Nýjar vörur frá Pas.
Ríta, Bæjarlind 6.
Fallegir keramik- og
postulínsmunir.
Gallerý List, Skipholti.

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?
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FUNDIR

TILKYNNINGAR

Aðalfundur Internet á Íslandi hf

Reykjavíkurborg

verður haldinn 21. febrúar 2005 í Tæknigarði, Dunhaga 5 kl. 16:00
Dagskrá
1. Skýrsla stjórnar.
2. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykktar.
3. Ákvörðun um arðgreiðslur.
4. Kosning stjórnar.
5. Kosning endurskoðanda.
6. Ákvörðun um greiðslur til stjórnarmanna.
7. Önnur mál.

Stjórnin

ATVINNA

Sálfræðingur / Ráðgjafi
óskast á meðferðaheimili Götusmiðjunnar.

Götusmiðjan Akurhóli við Hellu, sem er
meðferðaheimili fyrir unga vímuefnaneytendur, óskar að ráða nú þegar sálfræðing/
ráðgjafa, til starfa. Um er að ræða gefandi
og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi,
húsnæði getur fylgt.
Upplýsingar gefur Elísabet í síma 566-6100.
Umskóknir með ferilskrá og upplýsingar um
meðmælendur sendist á, elisabet@gotusmidjan.is
fyrir 14. feb. 2005.

Skipulags- og byggingarsvið

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi

Athafnasvæði í
Krossanesshaga

Bæjarstjórn Akureyrar auglýsir hér með skv. 25. gr.
skipulags-og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.b. tillögu að breytingu á deiliskipulagi athafnasvæðis í
Krossanesshaga, A-áfanga. Breytingartillagan tekur
til reits næst Hörgárbraut og Síðubraut, sem afmarkast af safngötum A og C til norðurs og austurs.
Breytingar felast einkum í því að lóðum á reitnum er
fækkað úr fjórum í tvær, safngata C færist lítillega til
norðurs og húsagata C5 er felld niður en í staðinn
kemur húsagata inn á reitinn úr austri. Afmörkun
opins, óbyggðs svæðis á reitnum breytist lítillega.
Tillöguuppdrættir þessir munu liggja frammi í þjónustuanddyri Akureyrarbæjar, Geislagötu 9, 1. hæð,
til miðvikudagsins 23. mars 2005, svo að þeir sem
þess óska geti kynnt sér tillögurnar og gert við þær
athugasemdir. Tillögurnar eru einnig birtar á heimasíðu Akureyrarbæjar: http://www.akureyri.is undir:
Auglýsingar og umsóknir/Skipulagstillögur.
Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna rennur
út kl. 1600 þriðjudaginn 29. mars 2005 og skal athugasemdum skilað til Umhverfisdeildar Akureyrarbæjar, Geislagötu 9, 3. hæð. Hver sá sem ekki gerir
athugasemdir við auglýsta tillögu innan þessa frests
telst vera henni samþykkur.
11. febrúar 2005,
Skipulags- og byggingarfulltrúi Akureyrarbæjar.

NÁMSKEIÐ

Okkur á pósthúsinu vantar fólk til
þess að bera út um virka daga annars vegar og helgar hins vegar í eftirtalin póstnúmer:
101
104
105
107
200
240
Upplýsingar í síma 585-8330

Vantar þig vinnu?
Við hjá Pósthúsinu erum að leita að harðduglegu fólki til að dreifa Fréttablaðinu og
DV.
Hvort sem þú ert morgunhani eða nátthrafn höfum við starf til að bjóða þér.
Prófaðu að hringja í okkur og fá frekari
upplýsingar því það er aldrei að vita nema
þú finnir eitthvað við þitt hæfi.
Þú nærð í okkur í síma 585-8330 alla
daga vikunnar milli 07:00 og17:30.

Stangaveiðimenn ath.
Nýtt námskeið í fluguköstum hefst sunnudaginn
13. feb. í TBR húsinu Gnoðavegi 1, kl. 20.
Kennt verður 13., 20., 27. feb. og 6. og 13. mars.
Við leggjum til stangir, skráning á staðnum gegn greiðslu
(ekki kort) mætið tímanlega. Munið eftir inniskóm.

K.K.R., S.V.F.R og S.V.H.

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.

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulagsáætlunum
í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og
byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari
breytingum, eru hér með auglýstar til
kynningar tillögur að breytingum deiliskipulagi
í Reykjavík.

Bitruháls 2 - Réttarháls 2.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir
Bitruháls 2, lóð Osta- og smjörsölunnar og
Réttarháls 2 lóð Orkuveitu Reykjavíkur.
Tillagan gerir m.a. ráð fyrir að lóðarmörk milli
lóða færast á kafla í miðja innkeyrslu frá
Bæjarhálsi og ný innkeyrsla verði gerð frá
Draghálsi inn á Réttarháls 2. Við það minnkar
lóðin að Bitruhálsi 2 og lóðin að Réttarhálsi 2
stækkar að sama skapi. Byggingarreitur á
lóðinni Bitruháls 2 er stækkaður. Heimiluð eru
bílastæði á fleiri en einu gólfi utan byggingareits á lóðinni að Bitruhálsi 2, annars vegar upp
að Bæjarhálsi og hinsvegar í átt að Draghálsi.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Dalbraut, reitur 1.344/8
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi reits
1.344/8, vegna lóðarinnar Dalbraut 12.
Tillagan gerir m.a. ráð fyrir að byggja megi
tveggja hæða byggingar á norðvestur og
suðaustur hluta byggingarreitsins og að
nýtingarhlutfall verði hækkað í 0,4, byggingarreitur er stækkaður óverulega þar sem tengibyggingar tengjast núverandi byggingu og lóð
stækkuð um 1078 m2 í átt að Dalbraut fyrir
bílastæði og aðkomu. Gert er ráð fyrir nýrri
aðkomu að lóðinni frá Dalbraut auk 36 nýrra
bílastæða sem staðsett verða á sunnanverðu
útivistarsvæði og einnig er gert ráð fyrir
körfuboltavelli á suðvestanverðri lóð og að
klifurveggur verði byggður upp við húsgafl.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála
skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar í Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl.
8:20 – 16:15, frá 11. febrúar til og með 29.
mars 2005. Einnig má sjá tillögurnar á
heimasíðu sviðsins, skipbygg.is. Eru þeir sem
telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að
kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við þær skal skila skriflega eða á
netfangi skipulag@rvk.is, til skipulags- og
byggingarsviðs (merkt skipulagsfulltrúa) eigi
síðar en 29. mars 2005.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests, teljast samþykkja tillögurnar.
Reykjavík, 11. febrúar 2005
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
BORGARTÚN 3 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 563 2600 • MYNDSENDIR 562 3219

Matráðsmaður/kona
Okkur hjá Pósthúsinu vantar matráðsmann/konu til að
sjá um lítið mötuneyti fyrir starfsfólkið okkar.
Við erum að leita að starfsmanni sem hefur ánægju og
reynslu af matseld til að annast og reka mötuneyti fyrir
um 30 manns. Starfið felst í framreiðslu og matseld á
morgunverði og hádegisverði, innkaupum og þrifum á
eldhúsi. Vinnutími er frá 9:30 til 13:30. Viðkomandi þarf
að geta starfað sjálfstætt bæði með tilliti til innkaupa og
matseldar.
Umsókir ásamt starfsferilsskrá berist til Pósthússins,
Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ, merktar mötuneyti
eða á netfangið umsoknir@posthusid.is.
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SJÓNARHORN

Vetrarríki í Ölfusinu/Ljósmynd: Stefán

DRAUMAHELGIN
SAMANBURÐUR VIÐ AÐRA MIÐLA
[ 25-54 ára; Heimilistekjur yfir 400 þús. ]

LESTUR/ÁHORF: NOKKUR DÆMI ÚR NÝRRI GALLUP KÖNNUN *
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*Upplýsingarnar í þessari auglýsingu eru fengnar úr nýafstaðinni fjölmiðlakönnun Gallup í október sl.

Lesendur „Allts“ eru fólk með áhuga á efni
hverrar opnu og eru auglýsingarnar eðlilegur
hluti lesefnisins og ein af ástæðum þess að
þeir staldra við.
Sigurður Þór Salvarsson

Vorið í Prag
Sigurð Þór Salvarsson upplýsingafulltrúa Alþjóðahússins dreymir um vorið í
Prag. „Já, ef ég mætti ráða myndi ég vilja fara í óvænta helgarferð til útlanda
með konunni minni til einhverrar skemmtilegrar borgar eins og London, Kaupmannahafnar eða Prag og njóta lífsins í mat, drykk og menningu. Ég hef verið
svo heppinn að koma á alla þessa staði en myndi setja Prag efst á listann Ég
held að það væri langskemmtilegast að fara að vori til. Gamli bærinn í Prag er
alveg einstakur, einkum þó brýrnar yfir Moldu og fullt af skemmtilegum veitingastöðum og söfnum. Það er hægt að fara mörgum sinnum til Prag og alltaf
sjá eitthvað nýtt.“ Sigurður minnist matar og drykkjar með sérstakri hlýju. „Þeir
búa til mikið af skemmtilegum kartöfluréttum sem ég minnist þess að hafa
smakkað þarna og við myndum eflaust gæða okkur á. Svo eru Tékkar auðvitað
sérfræðingar í bjórgerð og framleiða örugglega besta bjór í heimi. Ég efast ekki
um að við myndum fá okkur nokkrar kollur. Svo myndum við bara ganga um
og njóta þess að vera til.“

Það er með öðrum orðum vel skilgreindur og
áhugasamur hópur sem skoðar t.d. þessa
auglýsingu.
Á opnunni „heimili og fleira“ fimmtudaginn
28. október voru 12 auglýsingar. 56% kvenna á
aldrinum 18-49 ára, eða 34.555 konur, skoðuðu
opnuna og gátu veitt hverri auglýsingu athygli
eftir áhuga og eins lengi og þær vildu.

Til samanburðar voru 53 auglýsingar í Innlit Útlit á Skjá einum þriðjudaginn 26. október. Þær
fengu áhorf 37% sama hóps, eða 23.025 konur,
og höfðu þær að meðaltali 14 sekúndur til að
horfa á hverja auglýsingu.
Grunnhugmyndin á bak við „Allt“ er að flokka
auglýsingar og staðsetja í lesefni sem vekur
áhuga þeirra sem auglýsandinn vill ná til. „Allt“
er löngu tímabær og áhugaverður valkostur á
íslenskum auglýsingamarkaði.
Hafið samband við auglýsingadeild „Allts“.
Síminn er 550-5000.

- markvissar auglýsingar -
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FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

A›alfundur Össurar hf.
UNNU TVÖFALT KB banki kom, sá og sigraði á Þekkingardegi Félags viðskipta- og hagfræðinga. Bankinn var valinn þekkingarfyrirtæki ársins og stjórnarformaður bankans, Sigurður Einarsson, var valinn hagfræðingur ársins. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands,
afhenti Hreiðari Má Sigurðssyni, forstjóra KB banka, verðlaunin. Tilnefnd voru auk sigurvegarans fyrirtækin Baugur og Össur.

A›alfundur Össurar hf. ver›ur haldinn í fundarsal á 1.hæ› á Grand Hótel, Sigtúni
38, Reykjavík, föstudaginn 25.febrúar 2005 og hefst hann kl.9 árdegis.

Þolmörkin rofin
Verðbólgan í febrúar sprengdi
þolmörk Seðlabankans, en hún
var við þolmörkin í síðustu mælingu. Vísitala neysluverðs hækkaði um 0,2 prósent milli mánaða
og er tólf mánaða verðbólgan 4,5
prósent, en efri þolmörk Seðlabankans liggja við fjögurra prósenta mörkin.
Seðlabankinn mun nú gera
stjórnvöldum grein fyrir horfum
efnahagsmála og leiða til úrbóta
telji bankinn stefna í óefni. Bankinn spáir því hins vegar að verðbólga muni fara lækkandi þegar
líður á árið og verða vel innan þolmarkanna. Hækkun húsnæðis var
meiri en spár gerðu ráð fyrir og
hefur húsnæðisverð hækkað um
nærri sex prósent á tveimur mánuðum.
Horfur í efnahagsmálum eru
hins vegar ágætar að mati Standard og Poor's, sem hækkaði lánshæfismat ríkisins úr A+ í AA.

Á dagskrá fundarins ver›a:
1. Venjuleg a›alfundarstörf samkvæmt grein 4.02 í samﬂykktum félagsins.
2. Tillaga um a› heimila stjórn a› kaupa eigin bréf félagsins.
3. Önnur mál.
Dagskrá, endanlegar tillögur og ársreikningur félagsins, ásamt sk‡rslu
endursko›enda, mun vera hluthöfum til s‡nis á skrifstofu félagsins a› Grjóthálsi 5,
Reykjavík, viku fyrir a›alfund. Reikningar og önnur gögn ver›a einnig birt á
heimasí›u félagsins sem er www.ossur.is og www.ossur.com.
A›göngumi›ar, atkvæ›ase›lar og önnur fundargögn ver›a afhent á fundarsta› frá
kl. 8:30. Hluthafar eru hvattir til a› mæta tímanlega til a› taka vi› fundargögnum.
Fundurinn hefst stundvíslega kl. 9:00.
Reykjavík 11. janúar 2005
Stjórn Össurar hf.

Standard og Poor's segir að horfurnar byggist á því að staðið sé
við langtímastefnu ríkisins og að
ef frekara ójafnvægi muni gæta í
efnhagskerfinu verði því mætt
með aðhaldi í ríkisfjármálum í
stað vaxtabreytinga Seðlabankans.
- hh

Vi› hjálpum fólki a› njóta sín til fulls

Vodafone Eurocall:
Sparnaður fyrir
lengra komna!
Með því að skrá þig í Vodafone Eurocall talar þú á allt
að 47% lægra verði þegar þú ferðast í Evrópu.
Þjónustan er án aukagjalds.
Við skiptum Evrópu í tvö einföld verðsvæði, þannig að þú
vitir alltaf á hvaða verði þú hringir.
Verðsvæði A

Verðsvæði B

Upphafsgjald 0,1 €

Upphafsgjald 0,1 €

VODAFONE NET

0,88 €

VODAFONE NET

ÖNNUR NET
á mín

1,00 €

á mín

1,55 €

ÖNNUR NET
á mín

1,77

€

á mín

Skráðu þig í Vodafone Eurocall með því að senda
SMS skilaboðin Eurocall í síma 1900.

Komdu í Og Vodafone verslun, smelltu þér á www.ogvodafone.is eða hringdu í 1414 fyrir nánari upplýsingar.
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ÞETTA GERÐIST
THOMAS ALVA EDISON (1847-1931)
fæddist þennan dag.

„Ég er stoltur af því að hafa
aldrei fundið upp drápstól.“
Edison lýsti upp líf nútímamannsins með því að finna upp og markaðssetja ljósaperuna. Hann var sjálfur skráður fyrir yfir þúsund
einkaleyfum, en uppfinningarnar voru oft betrumbættar útgáfur
eldri einkaleyfa búnar til af starfsmönnum hans. Edison mátti þola
töluverða gagnrýni fyrir að deila ekki heiðrinum af uppfinningunum.

timamot@frettabladid.is

Stórveldi samþykkja heimsskipan
Þennan dag árið 1945 lauk Jaltaráðstefnunni sem staðið hafði frá
4. september, en mikil leynd
hvíldi yfir fundinum og fundarstaðnum. Fimmtudaginn 8. september 1945 greindi Morgunblaðið frá fundinum í aðalfrétt á forsíðu með fyrirsögninni: „Hinir
„þrír stóru“ eru á fundi einhvers
staðar við Svartahaf.“ Undir samkomulagið skrifuðu Franklin
Roosevelt Bandaríkjaforseti, Winston Churchill forsætisráðherra
Breta og Jósef Stalín leiðtogi Sovétríkjanna, en með samkomulaginu var sagt að stórveldin hefðu
komið sér saman um hvernig
skipta bæri heiminum eftir áhrifa-

svæðum landanna. Megintilgangurinn var engu að síður að
ákveða hvernig standa ætti að
endurreisn þjóðanna sem Þjóðverjar höfðu lagt undir sig í
heimsstyrjöldinni auk skipulagningar hersetunnar í Þýskalandi.
Leiðtogarnir þrír komu sér saman
11. FEBRÚAR 1945
Churchill, Roosevelt og Stalín eftir
um að skipta Þýskalandi í svæði
sem hver þjóðanna þriggja stjórn- undirritun Jalta-samkomulagsins.
aði. Pólland fékk sjálfstæði og
yfir suðurhluta Sjakalín og aðliggjJúgóslavía eigin ríkisstjórn. Sovétandi eyja, Kúríleyjar átti að afríkin staðfestu fyrirætlanir sínar um henda Rússum og fleiri atriði sem
að segja Japan stríð á hendur
sneru að samstarfi Sovétríkjanna
gegn því að halda áhrifum á
og Kína. Bandaríkin og Bretland
ákveðnum svæðum. Meðal skilféllust líka á að styðja Úkraínu og
yrða var að óbreytt ástand héldist í Hvíta-Rússland sem aðskilin ríki
Ytri-Mongólíu, endurheimta yfirráð innan Sameinuðu þjóðanna.

1254 Breska þingið kemur saman í fyrsta sinn.
1531 Henry VIII er viðurkenndur
sem höfuð kirkjunnar í
Englandi.
1906 Hið íslenska bókbindarafélag stofnað í Reykjavík.
1929 Ítalía skrifar undir Lateransáttmálann, með honum
er stofnuð sjálfstæð Vatíkan-borg.
1911 Kvennaskólinn á Blönduósi
brennur til kaldra kola.
1971 63 þjóðir undirrita með viðhöfn í Washington, London
og Moskvu, samkomulag
um bann við kjarnorkuvopnum á sjávarbotni.
1975 Margrét Thatcher verður
fyrsta konan til að leiða
Breska íhaldsflokkinn.
1990 Mannréttindabaráttumaðurinn Nelson Mandela er
látinn laus eftir 27 ára
fangelsisvist í Suður-Afríku.

AFMÆLI

FÆDDUST ÞENNAN DAG

TÍMAMÓT: 112 DAGURINN Í FYRSTA SINN

Kári Jónasson ritstjóri
er 65 ára í dag.

1917 Sidney Sheldon,
rithöfundur.

Björgunarsýning og fleira

1920 Farouk I, síðasti
konungur Egypta.
1921 Eva Gabor, leikkona.

Geir Magnússon, fv.
forstjóri Olíufélagsins,
er 63 ára í dag.

1936 Burt Reynolds,
leikari.
1937 Tina Louise, leikkona.
1941 Sergio Mendes, tónskáld.
1962 Sheryl Crow, söngkona.

Valur Valsson, fv.
bankastjóri, er 61 árs í
dag.

1969 Jennifer Aniston,
leikkona.
1979 Brandy, söng- og
leikkona.
1980 Matthew Lawrence, leikari.

Bragi Líndal Ólafsson fóðurfræðingur
er sextugur í dag.

1980 Natasha Bobo, leikkona.
1997 Michael Jackson yngri, sonur
poppgoðsins.

Hjartans þakkir færum við öllum þeim sem auðsýndu okkur
samúð, hlýhug og vináttu við andlát og útför móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Brynheiðar Ketilsdóttur
frá Ketilsstöðum, Mýrdal, Austurgerði 1,
Vestmannaeyjum.
Hjartans þakkir til alls starfsfólks við Heilbrigðisstofnum Vestmannaeyja
fyrir einstaklega góða umönnun liðinna nær 10 ára. Alúðar þakkir til allra
annarra er aðstoðað hafa okkur. Guð blessi ykkur öll.
Arnfrið Heiðar Björnsson, Guðlaugur Grétar Björnsson
og aðrir ástvinir.

Í dag er haldinn í fyrsta sinn hér á
landi 112 dagurinn, en hann á sér
hefð í nokkrum löndum Evrópu.
„Þetta er náttúrlega samræmt Evrópskt neyðarnúmer og menn hafa í
nokkur ár haldið upp á þennan dag
og þaðan kemur hugmyndin,“ segir
Garðar H. Guðjónsson verkefnisstjóri 112 dagsins. „Við notum tækifærið til að benda á þetta víðtæka
net hjálpar- og viðbragðsaðila sem
almenningur getur náð til í gegnum
þetta samræmda númer. Þetta eru
aðilar sem bæði eru tilbúnir að
bregðast við, en sinna einnig margvíslegu forvarnarstarfi,“ bætti
hann við og nefndi hluti á borð við
skyndihjálparkennslu, eldvarnir,
slysavarnir, forvarnir lögreglu og
fleira. „Þannig að í þetta fyrsta sinn
OPIÐ HÚS Á 112 DAGINN:
Björgunarmiðstöðin Skógarhlíð kl. 14-18
Lögreglan í Reykjavík, Hverfisgötu kl. 14-16
Slökkvistöðin á Sauðárkróki kl. 14-18
Slökkvistöðin á Ísafirði kl. 14-18
Slökkvistöðin á Akureyri kl. 14-18
Slökkvistöðin í Keflavík kl. 14-18
Lögreglan á Akureyri kl. 14-18
Lögreglan í Vestmannaeyjum kl. 14-17
Lögreglan á Sauðárkróki kl. 14-18
Lögreglan á Blönduósi kl. 14-16
Lögreglan og fleiri á Húsavík kl. 13-18

ANDLÁT
Bolli Ágústsson lést á hjúkrunarheimilinu Ási, Hveragerði, mánudaginn 24.
janúar. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Signý Sveinsdóttir, Laugarásvegi 7,
Reykjavík, lést laugardaginn 29. janúar.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Jóhanna Þorgilsdóttir, Sóltúni 2, lést
sunnudaginn 30. janúar. Útförin hefur
farið fram í kyrrþey.
Guðmundur Ármann Böðvarsson, vélstjóri, Vallargötu 14, Vestmannaeyjum,
lést laugardaginn 5. febrúar.
Guðrún Sigríður Jónsdóttir, hjúkrunarheimilinu Eir, áður Hlaðhömrum, Mosfellsbæ, lést sunnudaginn 6. febrúar.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Sigríður Gísladóttir
Safamýri 48,
lést aðfaranótt 5. febrúar í Hjúkrunarheimilinu Skógarbæ.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju miðvikudaginn 16. febrúar kl. 13.

Unnar Þór Sigurleifsson,
Margrét Sigurleifsdóttir, Elías Hartmann Hreinsson,
Elísa Sirrý Elíasdóttir.

Kristbjörg Guðmundsdóttir, Búlandi 8,
Djúpavogi, lést sunnudaginn 6. febrúar.

ÞYRLA LANDHELGISGÆSLUNNAR Með símtali í 112 er unnt að virkja á augabragði
lögreglu, slökkvilið, almannavarnir, Landhelgisgæslu, sjúkraflutningamenn, lækna, hjálparlið sjálfboðaliða og barnaverndarnefndir.

sem haldið er upp á daginn verður
þetta á almennum nótum og vakin
athygli á mikilvægi starfseminnar
og fólki kynnt neyðarnúmerið og
hvað á bak við það stendur.“ Garðar
sagðist vonast til að fólki þætti dagskráin forvitnileg, en megintilgangurinn væri fræðsla, bæði um
þá þjónustu sem fólki stendur til
boða hjá Neyðarlínunni og eins um
hvernig eigi að bera sig að þegar
þjónustan væri notuð. „Síðan er
meiningin að þessi dagur vinni sér
sess og verði árviss viðburður 11.
febrúar héðan í frá.“
Milli klukkan tvö og sex verður
viðamikil dagskrá í Smáralind, ann-

ars vegar í göngugötunni og hins
vegar á bílaplaninu að norðanverðu, við Smárabíó. Meðal annars
sýnir þyrla Landhelgisgæslunnar
björgun og viðamikil tækjasýning
verður á búnaði slökkviliðs, lögreglu, björgunarsveita og Landhelgisgæslu. Þá sýna sjúkraflutningamenn búnað og fram fer sýnikennsla í skyndihjálp og margt
fleira, auk þess sem val Rauða
kross Íslands á skyndihjálparmanni ársins 2004 verður kynnt
klukkan tvö. Til viðbótar við uppákomurnar í Smáralind verða stöðvar lögreglu og slökkviliðs opnar
víða um land. ■

Garðabæ, lést á dvalarheimilinu Fellsenda, mánudaginn 7. febrúar.

13.00 Halldór Marías Ólafsson, múrarameistari, Brekkugötu 12,
Hafnarfirði, verður jarðsunginn
frá Seljakirkju.

Rósey S. Helgadóttir, Dalbraut 14,
Reykjavík, lést mánudaginn 7. febrúar.

Álfhildur Kristjánsdóttir, Hrafnistu,
Hafnarfirði, lést þriðjudaginn 8. febrúar.

13.00 Margrét Ingimundardóttir ,
Hrafnistu, Hafnarfirði, áður
Skeiðarvogi 131, Reykjavík,
verður jarðsungin frá Bústaðakirkju.

Helga Ruth Magnúsdóttir Wynveen,
Baldwin, Wisconsin, Bandaríkjunum, lést
þriðjudaginn 8. febrúar. Útförin fer fram
í Baldwin í dag.

13.00 María Brynjólfsdóttir, tónskáld,
dvalarheimilinu Droplaugarstöðum, verður jarðsungin frá Lágafellskirkju í Mosfellsbæ.

Ingibjörg Hjörleifsdóttir, Holtsgötu 10,
Njarðvík, lést þriðjudaginn 8. febrúar.

13.00 Ólafur J. Ólafsson, löggiltur
endurskoðandi, verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju.

Auður Kristinsdóttir, Brautarholti,
Kjalarnesi, lést þriðjudaginn 8. febrúar.

Sigurgeir Hannesson, bóndi, Stekkjardal, lést þriðjudaginn 8. febrúar.
Sigurlína Dagný Sigurjónsdóttir (Lóa),
Gránufélagsgötu 41, Akureyri, lést
þriðjudaginn 8. febrúar.

Magnea Dagmar Tómasdóttir, Engihjalla 19, Kópavogi, lést sunnudaginn 6.
febrúar.

Arnór Þorkelsson, frá Arnórsstöðum, Skipasundi 87, lést miðvikudaginn 9. febrúar.

13.00 Vilhjálmur S. Heiðdal, Droplaugarstöðum, verður jarðsunginn frá Neskirkju.

Ólafía Gyða Oddsdóttir, Stóragerði 21,
Reykjavík, lést sunnudaginn 6. febrúar.

JARÐARFARIR

14.00 Birgir Viktor Hannesson, Bjarkargrund 24, Akranesi, verður
jarðsunginn frá Akraneskirkju.

Páll Pálsson, frá Smiðsgerði, Gilstúni
16, Sauðárkróki, lést sunnudaginn 6.
febrúar.
Baldur Sigurðsson, frá Lundarbrekku,
Hrafnagilsstræti 24, Akureyri, lést mánudaginn 7. febrúar.
Jón Guðjónsson, frá Vestri-Dysjum,

11.00 Svanborg Tryggvadóttir, Aðalstræti 8, Reykjavík, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju.
13.00 Gíslína Lára Kristjánsdóttir, Sólvangi, Hafnarfirði, verður jarðsungin frá Fossvogskapellu.

Afmæli
15% afsláttur
af legsteinum
gegn staðgreiðslu
í janúar og febrúar

Sendum myndalista

MOSAIK

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

13.00 Valgerður Þórðardóttir, Funalind 13, Kópavogi, verður jarðsungin frá Kópavogskirkju.

90 ára
Þann 13. febrúar
næstkomandi verður níræð
Gróa Helga Kristjánsdóttir,
Hólmi Austur-Landeyjum
Af því tilefni ætla ég og fjölskylda mín að taka á
móti gestum í Félagsheimilinu Goðalandi Fljótshlíð
frá kl: 14.
Gjafir vinsamlegast afþakkaðar.

14.00 Júlíana Jónsdóttir (Lúlla í
bókabúðinni), Garðvangi, Garði,
áður Aðalgötu 5, Keflavík, verður jarðsungin frá Keflavíkurkirkju.
14.00 Þóra Tómasdóttir, frá Reykjabakka, Hrunamannahreppi,
verður jarðsungin frá Hrunakirkju.
15.00 Hörður Runólfsson, Hrafnistu,
Hafnarfirði, áður Hraunbæ 103,
verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju.
15.00 Steinunn Guðmundsdóttir , fv.
prentsmiðjustjóri, verður jarðsungin frá Fossvogskirkju.
15.00 Una Magnúsdóttir, Heiðarbæ
7, Reykjavík, verður jarðsungin
frá Árbæjarkirkju.

Minningarkort
Hjartaverndar

535 1825

www.utilif.is

Ný
sending
• bretti
• bindingar
• skór
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Vertu viss um gæðin ...
... veldu Rossignol snjóbretti
Smáralind
Sími 545 1550
Glæsibæ
Sími 545 1500
Kringlunni
Sími 575 5100

BRIMBORG / GCI ALMANNATENGSL - GREY COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

Skoðaðu nýjan Focus

Nýtt tákn
Atriði af gæðalista staðalbúnaðar:
ESP stöðugleikastýrikerfi
TRACS spólvörn
Loftkæling
Stillanlegur hiti í framsætum
Öryggispúðar að framan
Öryggispúðar í hliðum
Öryggispúðagardínur
ABS hemlakerfi
EBD hemlajöfnun
EBA hjálparhemlun

Frjókornasía
Upphitanlegir hliðarspeglar
Rafstilltir hliðarspeglar
Vindskeið að aftan (3d og 5d)
Fjarstýrð samlæsing
Fjölstillanlegt stýri
Geislaspilari með þjófavörn
og 6 hátölurum
Fjarstýring fyrir hljómtæki
Aksturstölva og útihitamælir

Lýsing býður viðskiptavinum
Brimborgar betri kjör í tilefni
af frumsýningu Ford Focus.

Ford Focus. Ný gæði á lægra verði en áður.*

Kaupverð
Ford Focus 3 dyra Trend 1,6
Ford Focus 5 dyra Trend 1,6
Ford Focus Wagon Trend 1,6
Bílasamningur Lýsingar
Ford Focus 3 dyra Trend 1,6
Ford Focus 5 dyra Trend 1,6
Ford Focus Wagon Trend 1,6
Rekstrarleiga Lýsingar
Ford Focus 3 dyra Trend 1,6
Ford Focus 5 dyra Trend 1,6
Ford Focus Wagon Trend 1,6

5 gíra
1.896.000 kr.
1.996.000 kr.
2.096.000 kr.

Sjálfskiptur
1.990.000 kr.
2.090.000 kr.
2.190.000 kr.

23.456 kr.
24.687 kr.
25.924 kr.

24.609 kr.
25.845 kr.
27.081 kr.

31.578 kr.
33.106 kr.
34.174 kr.

32.971 kr.
34.530 kr.
35.628 kr.

Hægt að fá aukalega:
Bluetooth® fyrir síma
AFS Halogen beygjuljós
DVD spilari í lofti og skjár
Fjöltengi fyrir heyrnartól
Kæling í hanskahólfi
Leiðsögukerfi
með litaskjá
6 diska Sony hljómtæki
Bakkskynjari
Regnskynjari
Leður- eða sportsæti
Rafdrifið ökumannssæti

Raddstýring fyrir:
- hljómtæki
- síma
- leiðsögukerfi
Aðfellanlegir speglar
Hiti fyrir alla framrúðuna
Sólarvörn í framrúðu
Sportfjöðrun
Sjálfvirkur dimmer
á baksýnisspegli
Hraðastillir
Rafdrifin sóllúga

Ath. sjálfskiptingin er líka á lægra verði: 94.000 kr!

Nýr Ford Focus 3 dyra

Nýr Ford Focus 5 dyra

Nýr Ford Focus Wagon

* Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. Leiga er rekstrarleiga og er miðuð við mánaðarlegar greiðslur í 36 mánuði sem eru háðar gengi erlendra mynta og vöxtum þeirra.
Lán er bílasamningur með 10% útborgun og mánaðarlegum greiðslum í 84 mánuði og eru háðar breytingum á vöxtum og gengi erlendra mynta 50% isk / 50% erl.myntkarfa. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Brimborgar. Aukabúnaður á mynd: álfelgur og þokuljós.

um gæði

Nýr, endurhannaður Ford Focus er betur
búinn en helstu keppinautarnir. Gömul tákn
eru fallin. Og ný tekin við. Ford hefur tekist
það sem aðrir framleiðendur hafa áður reynt;
að hanna meðal stóran bíl eftir gæðastöðlum
lúxusbíla á lægra verði. Margur búnaður
lúxusbíla er staðalbúnaður í Focus. ESP
stöðugleikastýrikerfi, TRACS spólvörn,
loftkæling og öryggispúðagardínur eru þar á
meðal. Árekstraröryggisstofnunin Euro NCAP
gefur Ford Focus hæstu einkunn allra bíla í
sínum flokki frá upphafi. Árekstraröryggi

Focus er metið með 5 stjörnum eða 35 stig.
Frá upphafi hefur Focus hreppt 1. sætið á 65
alþjóða verðlaunahátíðum. Í 13 skipti bíll
ársins. Komdu í Brimborg - skoðaðu nýja
hönnun! Skoðaðu vinsælasta bíl í heimi.
Þegar allt er tekið með og verð
er borið saman við gæði þá er
Ford Focus talinn betri kostur en
bæði Toyota Corolla og VW Golf,
samkvæmt fjölmörgum evrópskum bílablöðum. Veldu nýjan Focus
- nýtt tákn um gæði..!
Fjöldi seldra
Ford bíla 1161
1000

Ford Focus hefur hreppt
1. sæti á 65 alþjóðaverðlaunahátíðum.
Veldu Ford.
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500
0
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20
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Íslendingar velja Ford umfram önnur leiðandi
bílamerki (74,1% aukning) og er Ford nú þriðja
vinsælasta bílamerkið á Íslandi...og sækir stöðugt
á! Endursalan staðfestir það einnig. Vertu í hópi
þeirra bestu. Veldu nýjan Ford Focus.

Ford Focus er vinsælasti bíll í heimi.
Frá þeim tíma Ford Focus var fyrst
kynntur, árið 1998, hefur Focus selst
meira en nokkur annar bíll eða yfir 4
milljónir bíla. Heimsmetabók Guinness
taldi sig þurfa staðfesta heimsmet Ford
Focus í vinsældum og sem mest selda
bíl í heimi í afmælisútgáfu sinni fyrir
2005. Focus er einnig vinsæll meðal
bílagagnrýnenda en þeir hafa í 65 skipti
kosið Focus í 1. sætið á aðeins 6 árum.
Focus hefur verið kosinn bíll ársins í
13 skipti í Evrópu og Norður-Ameríku.

Tímabil

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700 | Brimborg Reykjanesbæ: Njarðarbraut 3, sími 422 7500 | www.ford.is
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Við óskum...

Við hrósum...

... Heiðari Helgusyni, framherja Watford og íslenska landsliðsins í knattspyrnu, til
hamingju með að vera valinn besti leikmaður janúarmánaðar í ensku 1. deildinni
af stuðningsmönnum ensku liðanna.

... Grindvíkingnum Guðlaugi Eyjólfssyni fyrir að þora að segja sína
skoðun á endalausum straumi erlendra leikmanna í körfuna. Hann
er hættur vegna fjölda útlendinga hjá liðinu.

sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
FEBRÚAR

89

10

11 12 13 14

Föstudagur
■ ■ LEIKIR
 19.00 HK/Víkingur og KR mætast í
Egilshöllinni á Reykjavíkurmóti
kvenna í fótbolta.

 20.00 Huginn og Hvöt mætast í
Boganum á Powerade-mótinu í
fótbolta.

 21.00 Fylkir og Fjölnir mætast í
Egilshöllinni á Reykjavíkurmóti
kvenna í fótbolta.

■ ■ SJÓNVARP
 17.45 Olíssport á Sýn. Endurtekinn
þáttur frá því í gærkvöld þar sem
farið er yfir allt það helsta í íþróttaheiminum.

 18.00 Upphitun á Skjá einum.
Hitað upp fyrir leiki helgarinnar í
ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.

 19.00 Gillette-sportpakkinn á Sýn.
Allt það hesta í íþróttaheiminum í
máli og myndum.

 19.30 Motorworld á Sýn. Allt um
akstursíþróttaheiminn í þætti sem
enginn akstursáhugamaður ætti að
láta fram hjá sér fara.

 20.00 World Supercross á Sýn.
 23.15 Enski boltinn á Sýn.
Útsending frá leik úr þriðju umferð
ensku bikarkeppninnar í fótbolta.

 01.00 NBA-boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Cleveland
Cavaliers og Denver Nuggets í
NBA-deildinni í körfubolta.

ÍR-ingar kjöldregnir
Haukar og ÍR áttust við í Intersportdeildinni í körfuknattleik á Ásvöllum í
gærkvöld. Sterk pressuvörn heimamanna tryggði þeim örugga forystu
sem þeir létu aldrei af hendi.
KÖRFUBOLTI Haukar tóku á móti
ÍR í Intersportdeildinni í körfuknattleik á Ásvöllum í gærkvöld. Gestirnir sáu aldrei til
sólar í leiknum og voru kjöldregnir af spræku liði heimamanna. Lokatölur voru 107-73.
Haukarnir voru mjög einbeittir
frá fyrstu mínútu og ekki að sjá
að hér væri á ferðinni lið í neðri
hluta deildarinnar. Sævar Ingi
Haraldsson og nýr erlendur
leikmaður Hauka, Demetric
Shaw, fóru á kostum í fyrsta
leikhluta. Staðan eftir fjórðunginn var 30-11 og ljóst hvert
stefndi.
ÍR-ingar náðu sér aðeins á strik
í öðrum leikhluta og tókst að
minnka muninn í 12 stig en þá
skiptu Haukarnir í pressuvörn
og náðu þægilegu forskoti á ný
með þá Shaw og Michael Manciel í broddi fylkingar. Shaw
skoraði 18 stig í fyrri hálfleik.
Það sama var uppi á teningnum
í síðari hálfleik og liðsmenn ÍR
voru
einfaldlega
slegnir
allrækilega út af laginu og náðu
sér aldrei almennilega á strik
eftir að Haukarnir höfðu valtað
yfir þá með öflugri pressuvörn.
Sævar Ingi skoraði 15 stig, var
með 12 stoðsendingar og sjö
stolna bolta. Shaw og Manciel
skoruðu hver um sig 29 stig en
Theo Dixon var atkvæðamestur

LEIKIR GÆRDAGSINS

Intersportdeildin í körfu
KEFLAVÍK–KR

88–79

Stig Keflavíkur: Nick Bradford 25 (19 frák.),
Magnús Þór Gunnarsson 22 (11 í 4. leikhluta.),
Anthony Glover 21 (15 frák.), Jón Nordal
Hafsteinsson 8 (7 frák., 5 stoðs.), Arnar Freyr
Jónsson 6, Gunnar Einarsson 4, Sverrir Sverrisson
2.
Stig KR: Aaron Harper 26 (11 frák., 5 stoðs., 5
stolnir.), Cameron Echols 12 (11 frák. á 20
mínútum), Jón Ólafur Jónsson 10, Láru Jónsson 8
(8 stoðs.), Brynjar Þór Björnsson 6, Steinar Kaldal
6, Ólafur Ægisson 5, Níels Dungal 4, Tómas
Hermannsson 2 (5 frák. á 9 mínútum).
*Brynjar Þór var rekinn út úr húsi fyrir
óíþróttamannslega framkomu.

KFÍ–SNÆFELL
TINDASTÓLL–GRINDAVÍK

frestað
101–102

Stig Tindastóls: Brian Thompson 26 (9 frák., 6
stoln.), Bethuel Fletcher 19 (11 stoðs.), Svavar
Birgisson 19 (6 frák.).
Stig Grindavíkur: Darrell Lewis 34, Terrel Taylor
24 (15 frák.), Páll Axel Vilbergsson 19.

HAUKAR–ÍR

107–73

Stig Hauka: Demetric Shaw 29 (13 frák., 5
stoðs.), Michael Manciel 29, Sævar Ingi
Haraldsson 15 (12 stoðs., 7 stolnir.), Kristinn
Jónasson 15,
Stig ÍR: Theo Dixon 19 (6 frák., 8 tapaðir.), Grant
Davis 14 (8 frák.), Fannar Helgason 8.

STAÐAN

BARIST UM BOLTANN UNDIR KÖRFUNNI ÍR-ingar sóttu ekki gull í greipar Hauka á
Ásvöllum í gær og máttu þola stórt tap, 107-73. Hinn nýi leikmaður Hauka, Demetric
Shaw sem er fremstur á myndinni, skoraði 29 stig í sínum fyrsta leik.

ÍR-inga með 19 stig en tapaði
boltanum 8 sinnum og átti, rétt

eins og samherjar sínir, ekki
góðan dag. ■

KEFLAVÍK 17 14 3 1556–1344
FJÖLNIR
17 12 5 1607–1541
NJARÐVÍK 17 12 5 1531–1350
SNÆFELL
16 12 4 1403–1296
SKALLAGR. 17
9 8 1414–1394
ÍR
17 9
8 1535–1536
GRINDAVÍK 17
8 9 1558–1585
KR
17
8 9 1515–1476
HAM./SELF. 17
6 11 1527–1585
HAUKAR
17
6 11 1463–1478
TINDAST.
17
4 13 1428–1613
KFÍ
16
1 15 1332–1685

28
24
24
24
18
18
16
16
12
12
8
2

FYRSTU 300 FÁ FRÍA FJÖLNISBOLI Jón Oddur Davíðsson, formaður Körfuknattleiksdeildar Fjölnis, með bol eins og þeir 300 fyrstu fá gefins þegar þeir mæta í Höllina á
sunnudaginn.

Bikarúrslitaleikur milli Fjölnis og Njarðvíkur:

Fjölnismenn ætla
sér að fylla Höllina
KÖRFUBOLTI Fjölnismenn sætta sig
ekki við neitt annað en að Laugardalshöllin verði full út úr dyrum á
úrslitaleiknum í Bikarkeppni KKÍ
og Lýsingar sem fram fer næsta
sunnudag en þetta er fyrsti úrslitaleikurinn í sögu félagsins.
„Við erum með hátt í 20 þúsund
manna hverfi í í kringum Fjölni
og vitum að í hverfinu er mikill
íþróttaáhugi og treystum á að
Gravarvogsbúar láti ekki sitt eftir
liggja,“ segir Jón Oddur Davíðsson formaður Körfuknattleiksdeildar Fjölnis.
„Svo treystum við á að allir
körfuknattleiksáhugamenn á höfuðborgarsvæðinu styðji okkur
gegn Suðurnesjarisanum. Þetta
ætti að geta orðið frábær leikur,

Suðurnes gegn Reykjavík,“ bætir
Jón Oddur við en Fjölnismenn
ætla að láta sína stuðningsmenn
vera vel sjáanlega í Höllinni.
„Þetta er stærsti einstaki leikur tímabilsins í körfuboltanum og
það er algjört ævintýri að vera
allt í einu komnir í þennan leik
sem alla dreymir um að fá að spila
einhvern tímann á ferlinum. Það
verður mikið um dýrðir í Höllinni
og mikið fjör. Við ætlum að gefa
boli þeim 300 sem mæta fyrstir,
við verðum með trommur og
fleira og þetta verður örugglega
svakalega skemmtilegt hvernig
sem leikurinn fer en við ætlum
samt að vinna,“ segir Jón Oddur
að lokum. ■
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Enn einn leikmaðurinn á leið frá liði KA í DHL-deild karla í handboltanum:

Jónatan skoðar aðstæður hjá Ossweil
HANDBOLTI KA-maðurinn Jónatan
Magnússon heldur til Þýskalands
um páskana þar sem hann mun
skoða aðstæður hjá þýska 2. deildarfélaginu TSG Ossweil. KA lék
æfingaleik gegn þessu liði fyrir
tímabilið og frammistaða Jónatans í þeim leik vakti áhuga Þjóðverjanna að því er fram kemur á
heimasíðu KA.
Ossweil komst í umspil um
sæti í 1. deildinni á síðasta tímabili en tapaði þeirri rimmu. Verr
hefur gengið hjá liðinu í vetur en
það er sem stendur í tólfta sæti af
átján liðum þegar fimmtán umferðir eru búnar. Skal því engan
undra að félagið sé að leita að liðsstyrk.
Jónatan hefur stefnt að því

MÍ í frjálsum íþróttum:

Í eldlínunni í
Egilshöll

Um helgina fer
Meistaramót Íslands í frjálsum
íþróttum fram í Egilshöll en að
þessu sinni eru 108 keppendur
skráðir til leiks frá 16 félögum og
héraðssamböndum. Flestir keppendur koma frá FH(16), ÍR(15),
Breiðablik(13) og UMSS(12) en
besta frjálsíþróttafólk landsins
verður í eldlínunni í Egilshöllinni,
fyrir utan þá sem dvelja erlendis
við nám og æfingar taka þátt í
mótinu um helgina og má búast
við spennandi keppni í mörgum
greinum.
Keppni hefst á laugardaginn
kl. 10.00 og á sunnudag kl. 11.00,
en síðustu greinar hefjast kl.
13.30 báða keppnisdaga. Mótið er í
umsjón frjálsíþróttadeildar Ármanns að þessu sinni en þetta
verður væntanlega síðasta meistaramótið í Egilshöllinni því næsta
vetur ætti ný og glæsileg frjálsíþróttahöll í Laugardalnum að
vera komin í gagnið. ■

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR

Á ÓLYMPÍULEIKUNUM Kristján Arason
sést hér ásamt eiginkonu sinni Þorgerði
Katrínu Gunnarsdóttur í Aþenu.

ÍSÍ stofnar samtök:

Ólympíufarar
sameinast
ÓYMPÍULEIKAR Íþróttasamband Íslands er nú langt komið með að
setja á stofn sérstök samtök íslenskra Ólympíufara, það er samtök þeirra íslenskra íþróttamanna
sem hafa komið fram fyrir Íslands hönd á sumar- eða vetrarólympíuleikum.
Á vef ÍSÍ kemur fram að framkvæmdastjórn ÍSÍ hafi falið Benedikt Geirssyni, formanni afrekssviðs, að hafa frumkvæði í málinu
frá og með síðasta hausti og fékk
Benedikt fjóra fyrrverandi þátttakendur ólympíuleika í lið með
sér til að undirbúa stofnun slíkra
samtaka. Undirbúningshópurinn
hefur nú hist á nokkrum fundum
og m.a. unnið að gerð laga fyrir
samtökin ásamt því að undirbúa
stofnfundinn sem fyrirhugaður er
10. mars næstkomandi. Stjórn
þessara nýju samtaka mun jafnframt gegna hlutverki íþróttamannanefndar ÍSÍ. Benedikt leitaði til fjögurra fyrrverandi
afreksíþróttamanna þjóðarinnar
en í undirbúningshópnum eru
ásamt Benedikt, Kristján Arason,
Íris Grönfeldt, Guðmundur Gíslason og Steinunn Sæmundsdóttir
sem er sú eina í hópnum sem er
tengd vetrarleikunum. ■

UNDIRBÚNINGSHÓPURINN:
Benedikt Geirsson form. afrekssviðs ÍSÍ
Kristján Arason fv. handknattleiksmaður
Íris Grönfeldt fv. frjálsíþróttakona
Guðmundur Gíslason fv. sundmaður
Steinunn Sæmundsdóttir fv. skíðakona

Á LEIÐ TIL ÞÝSKALANDS KA-maðurinn Jónatan Magnússon mun eyða páskunum hjá
þýska félaginu TSG Ossweil.
Fréttablaðið/Vilhelm

leynt og ljóst síðustu misseri að
komast í atvinnumennsku og litlu
munaði að hann semdi við sænskt

félag síðasta sumar en það datt
upp fyrir á elleftu stundu.
-hbg
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Bít itt!

MYND: HELGI SIGURÐSSON

BI RGI R ÖRN STEI NARSSON ER AÐ FYLGJAST MEÐ MÁLI MICHAEL JACKSON

Ég elska Michael
Jackson. Ókei, þá
er ég búinn að
segja það, og það
verður ekki tekið
til baka. Ég er þess
vegna í smá klípu.
Ef hann verður
fundinn sekur, verð
ég þá að hætta að hlusta
á tónlistina hans? Er það ósiðlegt að
hlusta á tónlist, ef hún er búin til af
barnaníðingi? Fá setningar eins og
„The kid is not my son... híhí“ aðra
meiningu?
Michael Jackson er í vondum
málum, sama hvernig þessi réttarhöld fara. Hvort sem hann er sekur
eða saklaus er hann líklega óhamingjusamasti maður í heimi. Annað

hvort vegna þess að hann hefur eytt
allri sinni orku síðustu árin í að
reyna að breiða yfir lygi, eða þá að
hann álitur heiminn vera kominn
upp á móti sér.
Ég veit ekki hvað ég á að halda í
þessu máli. Annað hvort verður saklausasti maður heims krossfestur
síðan Jesú Kristur fékk að blæða,
eða þá að maðurinn brotnar loksins
undan eigin lygum. Ef hann er saklaus mun þetta líklegast alltaf loða
við hann áfram og það mun hafa
áhrif á tónlistarsköpun hans.
Ég vil trúa því að hann sé saklaus, en hluti af mér er byrjaður að
óttast annað. Ég reyni þó að muna
að það var Michael sjálfur sem
greindi frá því í heimildarmynd
Martin Bashir að krabbameinssjúki

drengurinn svæfi stundum í rúmi
sínu. Maður sem hefur eitthvað að
fela hefði líklegast ekki verið það
vitlaus að gefa öðrum einhverja
ástæðu til þess að vekja athygli á
því.
En kannski hefur Michael reynt
að segja okkur þetta allan tímann?
Söng hann ekki „I’m bad, you know
it?“ fyrir tæpum tuttugu árum síðan? Og á sömu plötu „You’ve been
hit by... a smooth criminal!“.
Ég ætla ekki að gera upp hug
minn í þessu máli, leyfa þessu að
gerast og sjá hver niðurstaðan verður. Ef hann verður sekur efast ég
um að ég hætti að hlusta á tónlistina
hans. Jafnvel veikir menn geta líka
verið góðir tónlistarmenn, sjáið
bara James Brown! ■

■ PONDUS
Shit!
Þvílíkir
timburmenni!

Eftir Frode Överli

Ég verð
að fá
vatn.

Ég get
Mamma!
hvorki
Mamma
hreyft legg verður að
né lið.
koma með
vatn!

■ GELGJAN
Palli, þar sem þú veist
ekki hvað mig langar í í
afmælisgjöf er best að
ég bendi þér á nýja
diskinn með Bjögga
Halldórs.

Fjandinn!
Tungan er
föst við
góminn.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Allt í lagi. Ég
skal láta pabba
vita af því.

Ég var bara að spá,
þar sem við erum
Mamma,
hérna....

settu hann aftur
á hilluna. Það má
enginn sjá mig
kaupa hann.

■ PÚ OG PA

Eftir SÖB

■ KJÖLTURAKKAR

Snati og Mjási!
Ég hef ákveðið
að bjarga tígrisdýrunum.

Eftir Patrick McDonnell

Þú!?!

Einhver
verður að
gera það.

■ BARNALÁN

SVONA ER FYRSTI DAGURINN Í
FORSKÓLANUM.

Eftir Kirkman/Scott

Hvers
vegna?
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Ómissandi á DVD
Blade Runner. Þessi myrka og regnvota framtíðarsýn leikstjórans Ridley Scott sem
byggir á smásögu eftir Philip K. Dick er ómissandi á öll betri kvikmyndamenningarheimili. Harrison Ford sýndi á sér nýja hlið í Blade Runner og hristi af sér Stjörnustríðs- og Indiana Jones-áruna í hlutverki vélmennaveiðarans Rick Deckard.

All those moments will be lost in time,
like tears in rain. Time to die.“
- Vélmennið Roy Batty kvaddi þennan heim á
ljóðrænum nótum í Blade Runner.

Gagnrýnir Clooney og De Niro
Russell Crowe hefur
gagnrýnt leikarana George Clooney, Harrison
Ford og Robert De Niro
fyrir að koma fram í
sjónvarpsauglýsingum.
„Ég nota ekki frægð
mína til þess að græða.
Ég leik ekki í auglýsingum fyrir jakkaföt á Spáni
eins og George Clooney eða fyrir
sígarettur í Japan eins og Harrison Ford. Fólk gæti gagnrýnt mig

fyrir þetta og sagt auglýsingar vera frábæra leið til
þess að eignast auðveldlega peninga. En fyrir mér
er þetta fáránlegt. Ég
meina, Robert De Niro er
að auglýsa fyrir American
Express. Jiiiii, þetta er
reyndar ekki í fyrsta skiptið sem hann veldur mér
vonbrigðum. Það hefur verið að
gerast aftur og aftur undanfarið,“
sagði Crowe hneykslaður. ■

DRYKKUR Á

LAUSU

ALLT Í HÁALOFT Frank Towns og aðstoðarmenn hans takast á í Gobi-eyðimörkinni í Mongólíu í myndinni Flight of the Phoenix.

Eyðimerkurhasar
og vísindatryllir
ENNEMM / SÍA / NM14884

Hin endurgerða kvikmynd Flight of the Phoenix og vísindatryllirinn White
Noise verða frumsýndar í dag. Með aðalhlutverkin fara hinir gamalkunnu
leikarar Dennis Quaid og Michael Keaton.

SYKURLAUSU!
ALVÖRU BRAGÐ
ENGINN SYKUR

Kvikmyndin Flight of the Phoenix
er endurgerð samnefndrar myndar frá árinu 1965 sem var með
Jimmy Stewart í aðalhlutverki.
Dennis Quaid, sem vakti síðast
athygli í The Day After Tomorrow, hefur hér tekið við hlutverki
Stewarts sem flugmaðurinn
Frank Towns sem er í eftirlitsför í
Gobi-eyðimörkinni í Mongólíu til
að kanna afskekkt olíuborunarsvæði.
Hlutirnir fara heldur betur úrskeiðis þegar flugvélin hrapar í
miðri eyðimörkinni. Mikil eymd
blasir við Quaid og aðstoðarmönnum hans og svo virðist sem dauðinn sé óumflýjanlegur úti í óvæginni náttúrunni. Eina von þeirra
er sú að vélvirkjanum í hópnum
(Giovanni Ribisi) takist að búa til
nýja flugvél úr flakinu. Þangað til
á hópurinn eftir að lenda í ýmsum
vandræðum sem eiga eftir að
reyna á þolrifin svo um munar.
Auk Quaid og Ribisi fara með
helstu hlutverk þau Miranda Otto,
Tony Curran, Tyrese Gibson,
rapparinn Sticky Fingaz og hinn
breski Hugh Laurie. Leikstjóri er

JONATHAN RIVERS Michael Keaton í
hlutverki Jonathan Rivers í vísindatryllinum
White Noise.

John Moore, sem síðast gerði
Behind Enemy Lines með Owen
Wilson og Gene Hackman í aðalhlutverkum. Athygli vekur að
annar
af
handritshöfundum
myndarinnar er leikarinn og leikstjórinn Edward Burns, sem hingað til hefur gert lítið af því að
skrifa handrit fyrir aðrar myndir
en sínar eigin. Á meðal mynda
hans eru The Brothers McMullen,
Sidewalks of New York og Ash
Wednesday.
Michael Keaton fer með aðalhlutverkið í vísindatryllinum

White Noise. Keaton, sem er
þekktur fyrir hlutverk sín í Beetlejuice, Batman og Multiplicity,
leikur
arkitektinn
Jonathan
Rivers, sem missir eiginkonu sína
á dularfullan hátt. Inn í líf hans
stígur Raymond Price (Ian McNeice) og heldur því fram að hann
hafi heyrt í eiginkonunni í gegnum EVP, eða Electronic Voice
Phenomenon. Það er sá samskiptamáti sem framliðinir nota
til að ná sambandi við hina lifandi
með því að gefa frá sér hljóð eða
myndir í gegnum tæki sem eru til
á venjulegum heimilum. Það eina
sem hinir lifandi þurfa að gera er
að leggja betur við hlustir.
Raymond fer að trúa á þennan
samskiptamáta og ákveður að
taka upp hljóð hinna framliðnu í
gegnum tækin. Þegar hann heyrir
í látinni eiginkonu sinni fær hann
skilaboð sem eiga eftir að hafa
æsispennandi atburði í för með
sér. Með önnur aðalhlutverk fara
Chandra West og Deborah Kara
Unger en leikstjóri er Bretinn
Geoffrey Sax, sem hefur mikla
reynslu úr sjónvarpi. ■

FRÉTTIR AF FÓLKI

Á Grand Rokk ...
Föstudagskvöld:

Megasukk
Laugardagskvöld:

KK og Hjálmar
Grand Rokk - You´ll never drink alone.

jartaknúsarinn Brad Pitt er
sagður eiga í ástarsambandi
H
með fyrirsætunni April Florio, þrátt
fyrir að búa enn þá með fyrrverandi
eiginkonu sinni Jennifer Aniston.
Tekin var ljósmynd af Pitt og
hinni 22 ára Floria í ísbúð í
Kaliforníu á dögunum og í
kjölfarið spratt upp þessi
orðrómur. Að sögn breska
dagblaðsins Daily Express
var það George Clooney, vinur Pitt, sem
kynnti þau í Evrópu
síðasta sumar.
eikkonan Charlize Theron ætlar
ekkert að slaka á þrátt fyrir að
L
hafa fengið Óskarinn á síðasta ári
fyrir hlutverk sitt í Monster. „Síðan
ég fékk Óskarinn eru allir
að bíða eftir því hvað
ég geri næst og hvort
mér muni mistakast.
Gleymið því. Ég hef lagt
hart að mér til að komast á þennan stað og ég
er ekki á leiðinni í
burtu. Ég birtist bara
aftur í öðrum dulargervum,“ sagði hún.
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Bangsímon snýr aftur
Í teiknimyndinni Bangsímon og
Fríllinn höldum við áfram að
fylgjast
með
ævintýrum
Bangsímon og Tígra og er víst
að yngstu börnin eiga eftir að
fagna þessari ljúfu mynd frá
Walt Disney.
Þetta er þriðja teiknimyndin
um þá félaga en áður hafa komið
út The Tigger Movie og Piglet’s
Big Movie sem báðar hafa notið
mikilla vinsælda. Kom sú síðarnefnda út fyrir tveimur árum, en
myndirnar eru byggðar á sögum
A. A. Milne frá árinu 1926. ■

FRUMSÝNDAR UM HELGINA
(DÓMAR Í ERLENDUM MIÐLUM)
White Noise

Internet Movie Database
Rottentomatoes.com
Metacritic.com

5,1/10
10% = Rotin
30/100

Sumar
Plús
2005

Flight of the Phoenix

Internet Movie Database
Rottentomatoes.com
Metacritic.com

6,1/10
30% = Rotin
47/100

Aldrei fleiri
áfangastaðir!

Bangsímon og Fríllinn

Internet Movie Database
Rottentomatoes.com

7,5/10
60% = Fersk

BANGSÍMON OG FÉLAGAR
Ævintýri Bangsímons og Tígra
halda áfram í teiknimyndinni
Bangsímon og Fríllinn.

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.

Hlí›asmára 15 • Sími 535 2100
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Mynd ársins valin
!

Bára K. Kristinsdóttir ljósmyndari opnar
sýningu sína, Heitir reitir, í Ljósmyndasafni Reykjavíkur á morgun. Á sýningunni hefur hún valið gróðurhús sem
myndefni en þar má jafnframt greina
ýmsar skírskotanir til listasögunnar.

menning@frettabladid.is

Hin árlega ljósmyndasýning Blaðaljósmyndarafélags Íslands, Mynd ársins 2004, verður
opnuð á morgun í Gerðarsafni í Kópavogi.
Sýninguna opnar Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands.
Að venju verða veitt verðlaun fyrir Mynd ársins
ásamt verðlaunum í níu mismunandi flokkum.
Meðal þeirra eru fréttamyndir, portrettmyndir,
íþróttamyndir, opinn flokkur og myndraðir.
Í ár tóku 42 ljósmyndarar þátt í forvali fyrir
keppnina og valdi dómnefnd 200 ljósmyndir á
sýninguna af 1800 innsendum myndum, en
það er metfjöldi.
Undanfarin ár hefur skapast sú hefð að gestasýning sé á neðri hæð safnsins í tengslum við
sýningu Blaðaljósmyndarafélagsins. Að þessu
sinni er það sýning Ragnars Axelssonar sem
hlotið hefur heitið Framandi heimur. Ragnar
eða Rax eins og hann er oftast kallaður hefur
löngum verið á faraldsfæti, bæði innanlands

EKKI MISSA AF…
... myndlistarsýningu ísraelsku
listakonunnar Efrat Zehavi í sýningarýminu Gallerí Dvergur, sem
ber titilinn „FIRELAND“, og lýkur
næstkomandi sunnudag.
... Eivöru Pálsdóttur, sem flytur eigin lög ásamt KaSa-hópnum
í Salnum, Kópavogi, klukkan 20 á
sunnudaginn. Eivör syngur lögin í
splunkunýjum útsetningum eftir
Hilmar Örn Hilmarsson, Árna
Harðarson, Pétur Grétarsson og
Kjartan Valdimarsson.

sem utan, og er þekktur fyrir mannlífsmyndir
sínar sem bera vitni einstakri nálægð við fólk
og lífshætti sem eru óðum að hverfa.

... fyrirlestri Jóns Proppé, listfræðings og heimspekings, um
peninga og siðmenningu, sem
hann flytur á laugardaginn klukkan 15 í Ketilhúsinu á Akureyri í tilefni af sýningunni Stríðsmenn
hjartans, sem nú stendur yfir í
Listasafninu á Akureyri.

Kona sem lifir fyrir ástina
Tosca eftir Puccini frumsýnd í Íslensku óperunni í
kvöld.

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.

Tosca eftir Puccini verður frumsýnd í Íslensku óperunni í kvöld.
Tosca er ein allra vinsælasta ópera
Puccinis og sýndi Íslenska óperan
hana fyrst fyrir fimmtán árum.
Hátt á annað hundrað manns taka
þátt í sýningunni að þessu sinni, þar
á meðal 36 manna kór og 60 manna
hljómsveit.
Söguþráðurinn í Toscu er byggður á leikriti eftir Victorien Sardou
sem var frumsýnt í París árið 1887.
Eftir að Puccini sá leikritið á sviði
árið 1895, þar sem hin franska
Sarah Bernhardt fór með hlutverk
Toscu, hófst hann handa við smíði
óperunnar. Tosca var frumsýnd í
Róm árið 1900 og naut strax mikilla
vinsælda. Tónlistin í Toscu er margslungin og grípandi og persónusköpunin kemur ljóslega fram í tónlistinni í gegnum allt verkið.
Titilhlutverkið syngur Elín Ósk
Óskarsdóttir – en hún hefur áður
sungið hlutverkið hér á landi, því
hún debúteraði í Toscu í sýningu
Þjóðleikhússins 1986, aðeins 25 ára
að aldri. „Það var dálítið ævintýri,“
segir Elín Ósk. „Öðruvísi ævintýri
en núna. Ég var yngri og kannski
ekki eins þroskuð.“ Elín segir þetta

ELÍN ÓSK ÓSKARSDÓTTIR Syngur Toscu hér á landi öðru sinni.

óvenjulega ungan aldur til þess að
syngja Toscu. „Tosca er seinni tíma
dæmi fyrir sóprana sem syngja
hana ekki fyrr en um miðjan aldur.
Að minnsta kosti þykir betra að við
séum komnar vel á fertugsaldurinn.
Þar spilar margt inn í, bæði hvað
varðar tilfinninga- og raddþroska.
Ég var svo heppin að vera með
mjög þroskaða rödd og fékk því að
glíma við hana.“
Hvað er það sem gerir Toscu að
einni vinsælustu óperu sögunnar?
„Ætli það sé ekki þessi mikla lita-

dýrð í stykkinu. Þá er ég að tala um
tónlistina. Hún spannar allt frá því
að vera hálýrísk yfir í mikla dramatík í morðum og sjálfsmorðum. Það
er því allur pakkinn í verkinu. Ef ég
tala út frá Toscu sjálfri, þá er hún
saklaus kona sem lifir fyrir listina
og ástina og vill öllum vel en lendir
í hringiðu ásamt ástinni sinni,
Cavaradossi. Þegar hún sér það að
hún er svikin af lögreglustjóranum
í Rómaborg, Scarpia, sem vill fá
hana til sín – þótt ekki sé nema í
eina nótt – þá fórnar hún sér.“ ■

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
FEBRÚAR

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík
STÓRA SVIÐ

Tenórinn
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.

HÍBÝLI VINDANNA
leikgerð Bjarna Jónssonar eftir
vesturfarasögum Böðvars Guðmundssonar

Í kvöld kl 20 - UPPSELT
Lau 12/2 kl 20
Fi 17/2 kl 20 - UPPSELT
Fö 18/2 kl 20 - UPPSELT
Lau 19/2 kl 20 - UPPSELT
Fö 25/2 kl 20
Lau 26/2 kl 20
Fö 4/3 kl 20
Lau 5/3 kl 20

HÉRI HÉRASON
e. Coline Serreau
Sýningar halda áfram 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.

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

VESTURFARARNIR - NÁMSKEIÐ
Í samstarfi við Mími-símenntun
Mi 16/2 - Helga Ögmundardóttir
Mi 23/2 - Böðvar Guðmundsson
Innifalið: Boð á Híbýli vindanna
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

ÍSLENSKI DANSFLOKKURINN SÝNIR:

VIÐ ERUM ÖLL MARLENE
DIETRICH FOR
e. Ernu Ómarsdóttur og Emil Hrvatin
Í kvöld kl 20 - UPPSELT
Síðasta sýning

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.
Í kvöld kl 20, Lau 19/2 kl 20, Lau 26/2 kl 20
Ath: Miðaverð kr. 1.500

8 9

10

11 12

13 14

Föstudagur
■ ■ TÓNLEIKAR
 17.00 Hljómsveitin Reykjavík spilar í
Smekkleysu Plötubúð, Laugavegi 59.

 23.00 Bresku sveitin Killin Paplo
verður með tónleika á Gauki á Stöng
ásamt Hoffman, Solid I.v og eins
manns verkefni Heiðars í Botnleðju,
The Giant Viking Show.

 23.00 Megas og Súkkat verða
með Megasukk á Grand Rokk.

■ ■ SKEMMTANIR
 Þröstur 3000 verður með nýjustu og
ferskustu dansmúsikina á Sólon.

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Su 13/2 kl 20, Su 20/2 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
ATH: Bönnuð yngri en 12 ára

15:15 TÓNLEIKAR
Benda - Nýtt efni
Lau 12/2 kl 15:15

LEIKHÚSVEISLA FYRIR HÓPA
- UPPSKRIFT AÐ SKEMMTILEGU KVÖLDI
Kl 18:00 Gleðistund í forsal - veitingasalan opin
Kl 18:30 Kynnisferð um leikhúsið
- kynning á verki kvöldsins
Kl 19:00 Matseðill kvöldsins
Kl 20:00 Leiksýning kvöldsins
NÆRING FYRIR SÁL OG LÍKAMA - BÓKIÐ Í TÍMA

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

LANDIÐ
VIFRA
Leiksýning byggð
á barnaljóðum Þórarins Eldjárns
Sun. 13. feb. kl. 14. laus sæti
Mið. 16. feb. kl. 10. uppselt
Lau. 19. feb. kl. 14. uppselt
Þri. 22. feb. kl. 14. uppselt
Sun. 6. mars kl. 14. laus sæti
Miðaverð kr. 1.200
Miðasala s. 562 5060 - www.moguleikhusid.is
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Ótrúleg endurkoma
LEIKLIST
VALGEIR SKAGFJÖRÐ

Ísmedía
Austurbæ
Ávaxtakarfan eftir: Kristlaugu
Maríu Sigurðardóttur og Þorvald
Bjarna Þorvaldsson
Leikstjóri: Gunnar Ingi Gunnsteinsson /
Danshöfundur og aðstoðarleikstjóri:
Ástrós Gunnarsdóttir / Búningar: María
Ólafsdóttir / Leikmynd: Hrafnhildur Stefánsdóttir / Leikgervi: Kristín Thors og
Fríða María Harðardóttir / Lýsing: Freyr
Vilhjálmsson og Gunnar I. Gunnarsson /
Leikarar: Lára Sveinsdóttir, Selma Björnsdóttir, Birgitta Haukdal, Jón Jósep Snæbjörnsson, Ingrid Jónsdóttir, Tinna Hrafnsdóttir, Valur Freyr Einarsson, Sveinn Geirsson, Jón Ingi Hákonarson

ÁVAXTAKARFAN Yngstu áhorfendurnir eiga eftir að elska Ávaxtakörfuna. Hún verður klassík.

Það er ekki á hverjum degi sem leikhúslistamenn fá tækifæri til að
betrumbæta verk sín og sjaldgæft að
leikstjórar setji upp sama verkið oftar
en einu sinni á ferlinum en hér hefur
undantekning verið gerð. Það hefur
verið sagt erfitt að gera betur þegar
gert er framhald af leikverki sem hefur tekist vel með og enn fremur að
endurgerðir verka séu í mörgum tilfellum lélegri en frumgerðirnar. Ég sá
frumútgáfu Ávaxtakörfunnar á frumsýningu fyrir sjö árum síðan og sú sýning gekk afskaplega vel og hefur lifað
góðu lífi á vídeóspólu hjá mínum
börnum síðan.
Nú hefur verkið gengið í endurnýjun lífdaga. Höfundurinn fær tækifæri
til að umskrifa verkið, ydda það og
bæta og allir aðstandendur sýningarinnar nýta sér þá möguleika sem í því
felast. Hér hefur sérlega vel tekist til.
Boðskapur verksins hefur aldrei verið
skýrari og ég er ekki í nokkrum vafa
um að Ávaxtakarfan hefur skipað sér á
bekk með Dýrunum í Hálsaskógi, Kardimommubænum og Línu Langsokk.
Kannski er sögnin í verkinu sterkari nú
um stundir þar sem valdagráðugir

pólitíkusar keppast um að krýna sjálfa
sig kónga og skeyta lítt um vilja eða
skoðanir almennings. Yfirbragð sýningarinnar er létt og litríkt, stíllinn
hreinn og áreynslulaus, tónlistin
skemmtileg og grípandi þar sem saman fara sönghæfar melódíur og poppskotnar útsetningar. Búningar eru
með þeim flottari sem ég hef séð á
sviði lengi og einstaklega smekkvís
förðunin dregur fram persónueinkenni hvers og eins.
Leikhópurinn var mjög samstíga
og þrátt fyrir að þrjár skærustu poppstjörnur landsins tækju þátt í sýningunni yfirskyggði það aldrei þá einingu
sem hópurinn skapaði með kraftmikilli nærveru sinni á sviðinu allan tímann. Allir fengu að njóta sín.
Allir voru stjörnur. Lára Sveinsdóttir stóð sig einstaklega vel sem Maja
jarðarber. Skilaði hlutverkinu af fádæma einlægni og er auk þess prýðileg söngkona. Selma Björnsdóttir sýnir hér frábæra takta sem fyrsta flokks
gamanleikkona og um sönginn hjá
henni þarf ekki að fjölyrða. Hún hreinlega brilleraði. Sveinn Geirsson fór
hamförum í Guffa banana en missti

 Lúdó og Stefán rokka og tjútta eins
og þeim er einum lagið á Kringlukránni.

sig einstaka sinnum í það að yfirmóta
röddina. Jón Ingi Hákonarson vakti
óskipta kátínu áhorfenda sem Græni
bananinn enda þakklátt að leika þann
vitgranna. Ingrid Jónsdóttir var kraftmikil og gefandi í hlutverki Rauða eplisins og þau Tinna Hrafnsdóttir og
Valur Freyr Einarsson áttu góðan samleik í Podda og Pöllu peru. Þá eru ótalin Birgitta og Jónsi sem af poppstjörnum íslenskum skærast hafa skinið að
undanförnu. Birgitta náði fínum tökum á Geddu gulrót þar sem eðlislæg
einlægni Birgittu og elskuleg framkoma nýtast vel til að vekja samúð og
samkennd með persónunni.
Jónsi lék Imma ananas og gerði
margt mjög vel en datt annað slagið
niður í amatörisma og virtist mér sem
hann hefði annað hvort ekki fengið
nægilega leikstjórn eða ætti erfitt með
að taka leikstjórn. Það var ekki gott að
segja. En það mun vonandi rjátla af
honum. Styrkur Jónsa felst fyrst og
fremst í kraftmikilli söngrödd og þeirri
líkamlegu orku sem hann virðist búa
yfir. Ég veit að yngstu áhorfendurnir
eiga eftir að elska Ávaxtakörfuna. Hún
verður klassík.

KRINGLUKRÁIN UM HELGINA

 Hermann Ingi jr skemmtir gestum
Búálfsins í Hólagarði.

 Dansleikur með hljómsveit Geirmundar Valtýssonar í Klúbbnum við
Gullinbrú.

 Addi M. spilar og syngur á Catalinu.
 Spilafíklarnir leika í kjallaranum á
Celtic Cross en hljómsveitin Tveir
snafsar leika á efri hæðinni.

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

Lúdó og Stefán
um helgina
www.kringlukrain.is

 Atli skemmtanalögga og Áki pain á
Pravda.

■ ■ ÓPERA
 20.00 Íslenska óperan frumsýnir
Toscu eftir Puccini með Elínu Ósk
Óskarsdóttur í titilhlutverkinu og Jóhann Friðgeir Valdimarsson, Ólaf
Kjartan Sigurðarson, Bergþór Pálsson, Snorra Wium og Davíð Ólafsson í öðrum helstu hlutverkum.
Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

» B ET R I S J Ó N VA R P S DA G S K R Á
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FRÁBÆR SKEMMTUN

FRÁ FRAMLEIÐANDA TRAINING DAY

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

HHH

HLAUT TVENN GOLDEN
GLOBE VERÐLAUN

- S.V. MBL.

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI
HHH

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

7
Sýnd kl. 6, 8.30 og 11

HHHh - kvikmyndir.com
TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA
3000 km. að heiman. 10 eftirlifendur.
Aðeins 1 tækifæri!
ÆÐISLEG ÆVINTÝRAMYND!

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

Kl. 5.30, 8 og 10.30
Sýnd í Lúxus kl. 5.30, 8 og 10.30

b.i. 14

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

HHH Ó.Ö.H. DV

- S.V. MBL.

Yfirnáttúrulegur spennutryllir af bestu
gerð sem vakið hefur gríðarleg viðbrögð
og slegið rækilega í gegn í USA og víðar.
VARÚÐ: YKKUR Á EFTIR AÐ BREGÐA.

Kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 16 ára

Sýnd kl. 6, 8.15, og 10.30 B.i. 16

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

Leonardo DiCaprio
WALT DISNEY
KYNNIR
splunkunýtt ævintýri um
Bangsímon sem þú átt
eftir að “fríla” í botn!

11 TILNEFNINGAR TIL ÓSKARSVERÐLAUNA

HHHH - HL, MBL. HHHH - Ó.Ö.H. DV
HHHH - Baldur, Popptíví HHH1/2 - Kvikmyndir.is
HHH - Ó.H.T. Rás 2

Sýnd kl. 3.45 og 6.20 m. ísl. tali

Svakalega flott ævintýraspennumynd með hinni
sjóðheitu Jennifer Garner

ALEXANDER Sýnd kl. 8.15 B.i. 14

TEAM AMERICA Sýnd kl. 8 og 10.30 B.i. 14

LEMONY SNICKETT’S Sýnd kl. 3.45, 6, 8.15 og 10.30

Sýnd kl. 6 og 9.10
ALEXANDER Sýnd kl. 5.30 og 10.05 b.i. 14

LANGA TRÚLOFUNIN Kl. 5.30 og 10.05 b.i. 16

OCEAN’S TWELVE Sýnd kl. 8

GRJÓTHALTU KJAFTI Sýnd kl. 8.30 b.i. 12

eikkonan Marcia Cross sem leikur
í hinum vinsælu þáttum, The
Desperate Housewives, hefur sagt frá
því opinberlega að hún sé samkynhneigð og hafi verið í sambandi með
leikkonu í töluverðan tíma. „Allir sem vinna við þáttinn vita af
samkynhneigð hennar, hún
hefur aldrei leynt því,“ sagði
heimildarmaður. „Sumar af
hinum leikkonunum voru
hræddar um að fréttirnar
gætu skaðað vinsældir
þáttanna en framleiðandinn, Marc Cherry, er sjálfur
samkynhneigður og styður
Cross heils hugar.“

L

imon Cowell er á því að Usher sé
betri skemmtikraftur en Justin
S
Timberlake. „Justin reynir of mikið að
vera svartur. Ef ég ætti að velja annan
af þeim tveimur þá myndi ég hiklaust
velja Usher. Timberlake reynir svo
mikið að vera svartur að ég fæ á tilfinninguna að hann vilji vera eitthvað
sem hann er ekki,“ segir Cowell. Honum finnst þó fullmikið að
segja að Usher sé
hinn nýi Michael
Jackson. „Fólk á ekki
eftir að hlusta á Usher eftir tíu ár eins og
það hlustar núna enn
þá á Jackson, en Usher
er á toppnum núna.“

THE INCREDIBLES

Kl. 4, 6, 8 og 10

■ TÓNLIST

m. ísl. tali sýnd kl. 3,45 og 6

m. ensku tali sýnd kl. 3.45

■ FÓLK

Í sjöunda himni
Hjálmar Örn Guðmarsson bar sigur úr
býtum í getraun á
vegum Landsbankans, Icelandair og
Vísis, þar sem giskað
var á verðlaunahafa
Íslensku tónlistarverðlaunanna
sem
voru haldin 2. febrúar. Giskaði hann á
rétt í tólf flokkum og
var hlutskarpastur
9.000 þátttakenda.
Hjálmar hlýtur að
launum ferð til Kaupmannahafnar
með
Icelandair
ásamt HJÁLMAR ÖRN GUÐMARSSON Hjálmar klár í slaginn
gistingu fyrir tvo, með gjaldeyrinn í höndunum.
miða á tónleika U2 í
komið,“ segir Hjálmar. Hann segParken, og 2000 krónur danskar í
ir að U2 sé ein af sínum uppágjaldeyri frá Landsbankanum.
haldshljómsveitum sem hann hafi
„Ég er alveg í sjöunda himni.
hlustað á alveg síðan hann byrjaði
Ég er búinn að bíða lengi eftir að
sjá þá. Ég bjó úti í Danmörku en
að hafa vit á tónlist. Hjálmar segflutti heim fyrir tveimur árum
ir það ekki komið á hreint hverjsíðan. Þá gerði maður heiðarlega
um hann bjóði með í ferðina en
tilraun til að sjá þá en ég fékk
konan sé sterkasti kandítatinn,
ekki miða. Þannig að þetta er kærenda U2-aðdáandi eins og hann. ■
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓBERT

FRÉTTIR AF FÓLKI

Kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10 Bi. 14 ára

Bolsíus kerti

i
artím
n
u
:
RV
opn
Nýr verslunföstudaga
l
í
8:00
a ti

24,5 cm, 30 stk.

598.-

1
g
uda
0 til
Mán á kl. 8:0 aga frá 0
fr
ard
4:0
Laug :00 til 1
0
kl. 1

Lotus TexStyle dúkarúlla
1,2 x 50 m

5.696.-

Lotus NexxStyle servíettur
39 x 39 cm, 80 stk.

Verð frá
RV2027B

276.-

Fyrir þorrablótið og árshátíðina
Dúkar, servíettur og kerti í miklu úrvali

EIVÖR PÁLSDÓTTIR Valin Færeyingur ársins fyrir það hve dugleg hún hefur verið að
koma Færeyjum á heimskortið með fögrum söng sínum.

Eivör er Færeyingur ársins
Eivör Pálsdóttir var í vikunni útnefnd Færeyingur ársins. Hún
hlaut þennan heiður fyrir að hafa
með fögrum söng sínum „sett land
okkara á heimskortið“ með framúrskarandi jákvæðum hætti, að
því er segir í færeyska dagblaðinu Dimmalætting.
Blaðið óskaði eftir tilnefningum
frá lesendum um Færeying ársins,
en síðan var dómnefnd skipuð valinkunnum Færeyingum fengin til
að velja úr þessum tillögum.

Í dómnefndinni sátu meðal
annars Edmund Joensen, formaður færeyska Lögþingsins, og Jóan
Páli Joensen, rektor á Fróðskaparsetri Færeyja.
Eivör var stödd í Danmörku
þegar viðurkenningin var afhent
á miðvikudagskvöldið. Þess vegna
tók móðir hennar, Sædís Eilífsdóttir, við viðurkenningarskjalinu
og systur Eivarar, þær Elínborg
og Elísabet María, þökkuðu fyrir
sig með fögrum söng. ■
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SÍMI 553 2075
– ba r a l ú x u s
Golden
Globe
verðlaun
Annette
Bening
sem
besta
leikkona

HLAUT TVENN GOLDEN
GLOBE VERÐLAUN

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

7

Yfirnáttúrulegur spennutryllir af bestu
gerð sem vakið hefur gríðarleg viðbrögð
og slegið rækilega í gegn í USA og víðar.

Sýnd kl. 6, 8.30, og 10.40

B.i. 16

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

B.i. 14

- S.V. MBL.

Annette Bening & Jeremy Irons
3000 km. að heiman. 10 eftirlifendur.
Aðeins 1 tækifæri!
ÆÐISLEG ÆVINTÝRAMYND!

Sýnd kl. 8.30 og 10

HHH

HHHH - HL, MBL. HHHH - Ó.Ö.H. DV
HHHH - Baldur, Popptíví
HHH1/2 - Kvikmyndir.is
HHH - Ó.H.T. Rás 2

HHHh - kvikmyndir.com
TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

VARÚÐ: YKKUR Á EFTIR AÐ BREGÐA.

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

Sýnd kl. 8 og 10.30

5

Annette Bening tilnefnd til Óskarsverðlauna

Stórskemmtileg mynd þar sem
Annette Bening fer á kostum

11

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20
Kl. 3.50, 5.55, 8 og 10.15

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

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10

Tilnefningar til
Óskarsverðlauna

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

HHH – MMJ kvikmyndir.com HHHH – Ó.H.T. Rás 2

Sýnd kl. 5.30 og 8

HHHH
Þ.Þ FBL

HHH NMJ Kvikmyndir.com
HHHH SV Mbl

Sýnd kl. 4, 5 og 6.30 m. ísl. tali

Sýnd kl. 4, 6 og 8 m. ensku tali

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

SÝND kl. 4

ÍSL.TAL - ATH! VERÐ 500 KR.

Sýnd kl. 5.40og 10.30 B.i. 14 ára

■ TÓNLIST

■ TÓNLIST

Stórfenglegt
Megasukk

27 þúsund eintök
pöntuð fyrir fram
27 þúsund eintök af nýjustu plötu
rappsveitarinnar Quarashi, Guerilla Disco, hafa verið pöntuð fyrir
fram í Japan. Platan verður gefin
út þar í landi þann þriðja mars.
„Þessi viðbrögð koma okkur
mjög á óvart, því þessar fyrirframpantanir eru helmingi fleiri
en seinast,“ segir Sölvi Blöndal,
forsprakki Quarashi. „Svo virðist
sem netið sé að segja til sín því
höfum ekki verið í Japan lengi.
Við spiluðum þar síðast fyrir ári
og þá þekkti fólk Race City, sem
við vorum bara búnir að gefa út
hérna. Það hjálpar greinilega
mjög að halda sambandi við aðdáendur í gegnum netið.“
Quarashi á stóran aðdáendahóp
í Japan og hafa plötur sveitarinnar selst þar í um 100 þúsund eintökum. Einnig eru til japanskar
aðdáendasíður sveitarinnar, þar á
meðal quarashi.jp.
Japanska útgáfan af Guerilla

Disco skartar breyttu umslagi
sem Ómar Örn Swarez, liðsmaður
sveitarinnar, hannaði. Auk þess
fylgir hverri plötu frír Quarashiblekpenni sem er ýmsum góðum
eiginleikum gæddur. Eitt nýtt lag
verður á plötunni, en þar er um að
ræða japanska þjóðlagið Kintarou
í flutningi Ómars. Lagið Race City
verður líka á plötunni en Dead
Man Walking, sem er á íslensku
útgáfunni, var hins vegar tekið út.
Á næstunni verður síðan tekið
upp myndband við næstu smáskífu Quarashi, Payback, sem
verður gefin út í Japan. Verður
það tekið upp í Austur-Úkraínu.
„Við vorum með hugmynd uppi
um að taka það upp í Tókýó en það
munaði hundraðfalt í verði. Í
Úkraínu eru aukaleikararnir
ódýrir og við þurfum mikið af
þeim. Okkur fannst það svara
kostnaði að fljúga þangað og taka
upp,“ segir Sölvi. Leikstjórar

QUARASHI Rappsveitin er á leið til Úkraínu til að taka
upp nýjasta myndband sitt.

verða þeir Sammi og Gunnar
Palli, sem tóku einmitt upp myndbandið við lag Quarashi og 70 mínútna, Crazy Bastard, fyrir ekki
svo löngu síðan.

FRÉTTABLAÐIÐ/KRISTJÁN ÖRN

Hljómsveitin Megasukk, sem
samanstendur af tónlistarmanninum Megasi og dúettnum Súkkat,
heldur tónleika á Grand Rokk
klukkan 23 í kvöld.
„Við verðum með bæði nýtt
efni og gamalt, sem verður þó í
nýjum flutningi,“ segir Megas um
tónleikana. Hann segir enga plötu
fyrirhugaða með Megasukki. „Það
er engin skipuleg útgáfa fyrirhuguð og ef fólk vill heyra í okkur
verður það bara að mæta á tónleikana. Við verðum þarna hver í
sínu lagi fyrst en sameinumst síðan í Megasukki. Þetta verður stórfenglegt,“ segir hann. ■

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

www.laugarasbio.is

GUERILLA DISCO Nýjasta plata
Quarashi virðist falla eins vel í kramið
hjá Japönum og hjá Íslendingum.

freyr@frettabladid.is

Kynning á nýjum
farða frá Bourjois

MEGAS Megas spilar ásamt Súkkati á
Grand Rokk í kvöld.

í Lyfju Smáratorgi
Snyrtifræðingur verður á
staðnum og gefur góð ráð
Í dag föstudag
Laugardag

kl. 14 - 18
kl. 13 - 17

Gjöf fylgir
kaupum á
Happy Light

FYRIR KONUR SEM
VILJA FALLEGAN FARÐA
Á FRÁBÆRU VERÐI
mögnuðfjölskyldusýning!

Miðasala í síma 568 8000
www.HOUDINI.is

• Happy Light er olíulaus, ríkur af E-vítamíni og inniheldur SPF15 sólarvörn
• Happy Light er fyrir konur sem vilja jafna og fallega áferð
• Happy Light fær húð þína til að ljóma
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Show

23.40

Bíó
PICTURE PERFECT Kate hefur fundið mann sem
hún er hrifin af og vill athuga hvort hann beri
sama hug til hennar.

Sjá þessar krúsídúllur. Þótt þátturinn þeirra
sé ekki að gera sig eru þeir algjör rúsínurassgöt.

nógu oft til að fara í taugarnar á
mér. Ég held að það sé betra fyrir
alla ef hver miðill er sjálfstæður.
Þá verður enginn leiður. ■

20.30 &
22.20

▼

7.00 Jing Jang 18.00 Fríða og Dýrið (e)
19.00 Sjáðu (e) . 22.00 Idol 2 extra –
live 22.40 Jing Jang 23.20 The Man

20.00

Drama

Söngur
IDOL – STJÖRNULEIT Nú eru aðeins sex keppendur eftir og styttist í að sigurvegari verði
krýndur 11. mars næstkomandi.

JACK & BOBBY Bræðurnir Jack og Bobby búa hjá
sérvitri móður sinni, Grace, sem vill gera þá að
stórmennum.

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

16.35 Óp 17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00 Artúr (89:95)

12.00 Neighbours 12.25 Í fínu formi 12.40
Jag (24:24) (e) 13.25 60 Minutes II (e) 14.20
Life Begins (4:6) (e) 15.10 Curb Your Enthusiasm (5:10) (e) 16.00 Barnatími Stöðvar 2
17.30 Simpsons 17.53 Neighbours 18.18 Ís-

17.30 Þáttur um uppfærslu Versó á söngleiknum ,,Welcome to the Jungle“ (e) 18.00 Upphitun

land í dag

18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.30 Heimaskólinn (5:8) (The O'Keefes)

19.00
19.35
20.10

21.50

Bandarísk gamanþáttaröð um O'Keefefjölskylduna en á þeim bæ er börnunum kennt heima í stað þess að senda
þau í skóla.
Fréttir, íþróttir og veður
Kastljósið
Disneymyndin – Síðasta flug arkarinnar
hans Nóa (The Last Flight of Noah's
Ark) Bandarísk ævintýramynd frá
1980. Eftir að flugvél með fjölda dýra
innan borðs nauðlendir á eyðieyju er
eina bjargráðið að breyta vélinni í
skip.
Ísing (The Ice Storm) Bandarísk bíómynd frá 1997. Sagan gerist í Connecticut árið 1973 og segir frá tveimur
fjölskyldum sem eru að missa tök á
lífi sínu. Leikstjóri er Ang Lee og meðal leikenda eru Kevin Kline, Joan
Allen, Sigourney Weaver, Henry Czerny, Tobey Maguire, Christina Ricci og
Elijah Wood. Kvikmyndaskoðun telur
myndina ekki hæfa fólki yngra en 12
ára.

19.00 Ísland í dag
19.35 Simpsons (Simpson-fjölskyldan)
20.00 The Simpsons 15 (20:22) (Simpsons
fjölskyldan)

20.30 Idol Stjörnuleit (18. þáttur. 6 í beinni

frá Smáralind) Sex söngvarar eru eftir
í lokaúrslitum en einn fellur úr keppni
í kvöld. Örlög keppenda eru í þínum
höndum en úrslitin ráðast í SMS- og
símakosningu. Þátturinn er í beinni útsendingu frá Vetrargarðinum í Smáralind.
21.50 Punk'd 2 (Negldur) Falin myndavél þar
sem hjartaknúsarinn og leikarinn
Ashton Kutcher hrekkir fína og fræga
fólkið í Hollywood.
22.20 Idol Stjörnuleit (Atkvæðagreiðsla. 5
eftir)
22.45 Sketch Show 2, The (Sketsaþátturinn)
Húmorinn er dálítið í anda Monty
Python og Not the Nine O'Clock News
en ýmsir valinkunnir grínarar stíga á
stokk.

18.30 Blow Out (e) Jonathan rekur Brandon
og verður að kalla inn sjálfboðaliða til
að bjarga stofunni.
19.30 Still Standing (e) Brian og Lauren fá
sér störf og brátt verður vinskapur
þeirra við yfirmenn sína til þess að
foreldrar þeirra verða afbrýðisamir.
20.00 Jack & Bobby Þættirnir fjalla um
bræðurna Jack og Bobby sem búa hjá
sérvitri móður sinni, Grace.
21.00 Kindergarten Cop John Kimble er ofurlögga sem eltist við forhertan glæpamann. Til þess að koma honum bak
við lás og slá þarf hann að sannfæra
fyrrum eiginkonu glæpamannsins um
að bera vitni gegn honum.
22.50 Payback Spennumynd frá 1999 um
glæpamanninn Porter sem er skilinn
eftir til að deyja eftir að eiginkona
hans og besti vinur skjóta hann. Hann
lifir af og ákveður að hefna sín
grimmilega. Með aðalhlutverk fara
Mel Gibson og Gregg Henry.

▼

18.00 Joyce Meyer 19.30 Samverustund
20.30 Maríusystur 21.00 Um trúna og tilveruna 21.30 Joyce Meyer 22.00 Í leit að
vegi Drottins 22.30 Joyce Meyer 23.00
Fréttir 0.00 Kvöldljós

mælaskyni horfði ég ekkert á sjónvarpið á miðvikudaginn. Af hverju
að fá sér pylsu þegar maður veit að
maður hefði getað fengið djúsí
steik. Mér skilst að ég hafi misst af
þrælgóðum Extreme Makeover
þætti sem mér finnst afskaplega
leiðinlegt. Aldrei þessu vant.
En endursýningar hafa aldrei farið
sérstaklega í taugarnar á mér –
fyrr en núna. Af hverju í ósköpunum eru þættir af Popptíví, ókeypis
stöð, endursýndir á Sýn á daginn?
Sýn er stöð sem fólk borgar fyrir
að hafa og mér finnst að það fólk
ætti ekki að láta bjóða sér endursýningar á efni sem frumsýnt er á
ókeypis stöð sem næst mjög víða.
Reyndar eru þessar endursýningar
ekki á hverjum einasta degi en

▼

POPP TÍVÍ

OMEGA

Ég er ekki alveg að fíla Strákana á
Stöð 2. Mér finnst þeir aðeins of
ritskoðaðir fyrir minn smekk. Aðeins of sléttir og felldir. Settið voða
fínt og stíliserað. Ég fíla það ekki.
Sem mér finnst afskaplega leiðinlegt því þeir eru svo mikil krútt.
Allir saman. Og mjög fyndnir. Ég
skil svo sem að þeir hafi verið
orðnir leiðir á að hafa allt svona
hrátt eins og á Popptíví en mér
fannst það virka betur fyrir þessa
gaura. Kannski ættu þeir að prófa
hinn gullna meðalveg?
En America's Next Top Model átti
að byrja aftur á miðvikudaginn.
Þátturinn barst ekki til landsins
þannig að frumsýningunni þurfti
að fresta um eina viku. Ég grét
næstum því úr mér augun og í mót-

▼

Soldiers (SBB)

Strákarnir sléttir og felldir

LILJA KATRÍN GUNNARSDÓTTIR FÍLAR EKKI ALVEG NÝJA ÞÁTTINN Á STÖÐ 2.

▼

7.15 Korter 21.30 Bravó 22.15 Korter

VIÐ TÆKIÐ

▼

6.00 Company Man 8.00 Glitter 10.00
Strike 12.00 Blues Brothers 14.10
Company Man 16.00 Glitter 18.00 Strike
20.00 Blues Brothers 22.10 Buffalo
Soldiers (SBB) 0.00 8 Mile (BB) 2.00
Pretty When You Cry (SBB) 4.00 Buffalo

AKSJÓN

23.10 Turn It Up (Stranglega bönnuð börnum) 0.35 The Spanish Prisoner 2.20 61 4.25
Fréttir og Ísland í dag 5.45 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

0.25 CSI: Miami – lokaþáttur (e) 1.10 Law &
Order: SVU (e) 1.55 Jay Leno (e) 2.40
Óstöðvandi tónlist

ergency Vets 21.30 Hi-Tech Vets 22.00 Wild Africa
23.00 Pet Rescue 23.30 Breed All About It 0.00
Vets in Practice 0.30 Emergency Vets 1.00 Animal
Precinct at Ground Zero

an Food Show 21.00 Can't Cook Won't Cook
21.30 Sophie Grigson's Herbs 22.30 Ready Steady Cook

Fréttir allan sólarhringinn.

DISCOVERY

FOX NEWS

18.30 A Bike is Born 19.00 Mythbusters 20.00
Xtremists 21.00 American Casino 22.00 Extreme
Machines 23.00 Forensic Detectives 0.00 Medical
Detectives 1.00 Allies at War

14.10 Ed, Edd n Eddy 14.35 The Powerpuff Girls
15.00 Codename: Kids Next Door 15.25 Dexter's
Laboratory 15.50 Samurai Jack 16.15 Courage the
Cowardly Dog 16.40 The Grim Adventures of Billy
& Mandy 17.05 Scooby-Doo 17.30 Looney Tunes
17.55 Tom and Jerry 18.20 The Flintstones 18.45
Wacky Races

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

23.40 Fyrirmyndar unnusti 1.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

ERLENDAR STÖÐVAR
SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN

Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT
19.00 Skeleton: World Cup Lake Placid 21.00 All
Sports: Casa Italia 21.15 Football: Top 24 Clubs
21.45 Rally: World Championship Sweden 22.15
Xtreme Sports: Yoz Xtreme 23.00 Strongest Man:
Champions Trophy Holland 0.00 Football: UEFA
Champions League Last 16

BBC PRIME
18.30 Two Thousand Acres of Sky 19.30 Mastermind 20.00 Lenny Henry in Pieces 20.30 I'm Alan
Partridge 21.00 Liar 21.30 Top of the Pops 22.00
Parkinson 23.00 Clocking Off 0.00 Landscape Mysteries 0.30 Castles of Horror 1.00 American
Visions

NATIONAL GEOGRAPHIC

MTV

CARTOON NETWORK

19.00 Punk'd 19.30 Viva La Bam 20.00 Wild Boyz
20.30 Jackass

JETIX

VH1

MGM

19.30 MTV at the Movies 20.00 Retro Sexual
21.00 Robbin' The Cradle All Access

19.30 Armed Response 20.55 Teenage Bonnie
and Klepto Clyde 22.25 Beach Red 0.10 Blood
Games 1.40 Pussycat, Pussycat, I Love You

E! ENTERTAINMENT

TCM

18.30 Behind the Scenes 19.30 Fashion Police
20.00 The E! True Hollywood Story 22.00 Scream
Play 23.00 The Ultimate Hollywood Blonde 0.30
101 Most Awesome Moments in...

20.00 Dangerous Liaisons 22.00 The Hunger
23.35 Dark of the Sun 1.15 Savage Messiah

14.15 Digimon I 14.40 Spiderman 15.05 Sonic X
15.30 Totally Spies

HALLMARK
18.30 Early Edition 19.30 Law & Order Iv 20.15 A
Difficult Woman 22.00 Getting Out

19.00 Mankillers – Africa's Giants 20.00 Search for
the Giant Sea Eagle 20.30 Cheetah Chase 21.00
Death by Natural Causes 22.00 Taboo 23.00
Battlefront 0.00 Death by Natural Causes 1.00
Taboo

CLUB
18.45 Crimes of Fashion 19.15 Design Challenge
19.40 The Roseanne Show 20.25 Cheaters 21.10
Men on Women 21.35 My Messy Bedroom 22.00
Sex Tips for Girls 22.25 Spicy Sex Files

19.00 Stjerne for en aften 20.00 TV Avisen 20.30
Stjerne for en aften – vinderen 20.50 The 51st State
22.20 Black Point 0.05 Boogie Listen

ANIMAL PLANET

BBC FOOD

SV1

18.30 Big Cat Diary 19.00 Animal Precinct at
Ground Zero 20.00 K9 Boot Camp 21.00 Em-

18.30 Nancy Lam19.30 Ready Steady Cook 20.00
Rick Stein's Food Heroes 20.30 The Great Canadi-

19.00 Så ska det låta 20.00 Chocolat 22.10 Kulturnyheterna 22.20 Svenska rallyt 22.50 24 Nöje
Melodifestival 23.20 Svensson, Svensson

DR1
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VIÐ MÆLUM MEÐ...

RÁS 1

THE ICE STORM

7.00 Fréttir 7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin
9.05 Óskastundin 9.50 Morgunleikfimi
10.13 Sagnaslóð 11.03 Samfélagið í nærmynd

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

12.20 Hádegisfréttir 12.50 Auðlind 13.05
Konungleg tónlist 14.03 Útvarpssagan, Innstu
myrkur 14.30 Miðdegistónar 15.03 Útrás
16.13 Fimm fjórðu 17.03 Víðsjá

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00 Lög
unga fólksins 19.30 Útrás 20.30 Kvöldtónar
21.00 Tónaljóð 22.15 Lestur Passíusálma
22.22 Norrænt

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00
Sjónvarpsfréttir og Kastljósið 20.00 Geymt
en ekki gleymt 22.10 Næturvaktin

23.00 Kvöldgestir

2.03 Næturtónar 6.05 Morguntónar

Sjónvarpið kl. 21.50
Einkunn á imdb.com: 7,5.
af 10. mögulegum.

Versti stormur í sögunni
Myndin gerist á þakkargjörðarhátíðinni
í Bandaríkjunum árið 1973. Veðurfarið
er að breytast og jafnframt tíðarandinn
í þjóðfélaginu, sérstaklega í pólitíkinni.
Myndin fjallar um tvær fjölskyldur,
Hood-fjölskylduna og Carvers-fjölskylduna, sem báðar eru að missa tök á lífi
sínu. Benjamin Hood drekkur alltof
mikið og reynir að leiða hugann frá
vandamálum í vinnunni. Kona hans,
Elena, les sjálfshjálparbækur og reynir

að umbera lygar eiginmanns síns. Sonur þeirra, Paul, er heima yfir hátíðirnar
en eltir stelpu niður í bæ. Svo er það
Wendy Hood sem er með brókarsótt.
Atburðir sem henda hina fjölskylduna
eru til dæmis framhjáhald, fíkniefnanotkun og smáglæpir. Síðan skellur á
snjóstormur, sá versti í sögunni, og þá
versna hlutirnir fyrst.
Aðalhlutverk leika Kevin Kline, Joan
Allen og Sigourney Weaver.

BYLGJAN
Wendy Hood er með brókarsótt og veit
ekki hvað hún vill út úr lífinu.

ÚR BÍÓHEIMUM

▼

„That „golden“ scepter is just an old hunk of wood.“

01.00

Íþróttir
CLEVELAND – DENVER Í kvöld er bein útsending
frá þessum leik í NBA en Cleveland er líklegt til
að ná langt.

SÝN

17.00 Jing Jang 17.45 Olíssport 18.15 David
Letterman

19.00 Gillette-sportpakkinn
19.30 Motorworld Kraftmikill þáttur um allt
það nýjasta í heimi akstursíþrótta.
Rallíbílar, kappakstursbílar, vélhjól og
ótal margt fleira.
20.00 World Supercross (Angel Stadium) Nýjustu fréttir frá heimsmeistaramótinu í
Supercrossi. Hér eru vélhjólakappar á
öflugum tryllitækjum (250rsm) í aðalhlutverkum. Keppt er víðs vegar um
Bandaríkin og tvisvar á keppnistímabilinu bregða vélhjólakapparnir sér til
Evrópu.
21.00 High Anxiety (Með hjartað í buxunum)
Gamanmynd þar sem skopast er að
myndum eftir hrollvekjumeistarann
Alfred Hitchcock. Aðalpersónan er
geðlæknirinn Richard Thorndyke en sá
er nýtekinn við starfi forstöðumanns
hressingarhælis í San Francisco. Leyfð
öllum aldurshópum.
22.30 David Letterman

▼

23.15 Enski boltinn (FA Cup endursýndur
leikur) 1.00 NBA. Bein útsending frá leik
Cleveland Cavaliers og Denver Nuggets.

FRÉTTIR AF FÓLKI
imm mánaða hjónaband
poppprinsessunnar Britney Spears
F
og dansarans Kevin Federline stendur á brauðfótum. Samkvæmt blaðinu
In Touch Weekly hefur Federline verið
mikið úti á lífinu undanfarið án þess að hafa
Britney með í för.
„Kevin er allt í einu
farinn að skemmta
sér eins og einhleypur maður. Hann hefur hitt gamla félaga og flogið til Las Vegas um helgar
þar sem hann hefur drukkið, stundað
fjárhættuspil og farið í einkadansa hjá
fatafellum,“ sagði heimildarmaður
blaðsins.
rínistinn Bill Cosby er í slæmum
málum þessa dagana því nú hefG
ur hann verið sakaður í annað sinn á
stuttum tíma um nauðgun.
Kona að nafni Tamara
Green steig fram í gær og
greindi frá því að Cosby
hefði nauðgað sér fyrir 30
árum. „Ef ég er eina
fórnarlambið til viðbótar við það sem hefur
áður ákært hann, þá er
það tveimur fórnarlömbum of mikið,“
sagði hún. Cosby hefur verið sakaður
fyrir að hafa gefið hinni konunni lyf
og nauðgað henni síðan. Málið er
enn í rannsókn lögreglunnar.

Svar: Peter úr kvikmyndinni Finding Neverland frá árinu 2004.

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

FM 92,4/93,5

FM 98,9

RÁS 2

FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA

FM 99,4

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson

9.03 Ólafur Hannibalsson. 10.03 Arnþrúður Karlsdóttir - símatími. 11.03 Arnþrúður Karlsdóttir.

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykjavík Síðdegis

13.00 Íþróttafréttir 13.05 Endurflutt frá 9-10
14.03 Gústaf Níelsson 15.03 Þorgrímur Gestsson 16.03 Viðskipti vikunnar í umsjón blaða-

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag.
19.30 Rúnar Róbertsson

manna viðskiptablaðsins 17.05 Íþróttaþátturinn (Helga Magg) 18.00 Optional 20.00 Endurflutningur dagsins
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REYK JAVÍKURNÆTUR
HARPA PÉTU RSDÓTTI R ER SLOPPIN ÚR FJÓSINU

Vor allar helgar
ÞAÐ er algerlega nauðsynlegt að vera alls staðar, sjá
allt og alla og þar af leiðandi hefur allt annað setið
á hakanum. Kaffibarinn og
Sirkus hafa breyst í hangátin mín þar sem ég get
ómögulega setið kyrr
heima. Þetta fólk er sennilega í svipaðri stöðu og

HRÓSIÐ
...fær kvikmyndagerðarmaðurinn
Friðrik Þór Friðriksson sem gefst
ekki upp þótt á móti blási. Friðrik Þór, sem á þrjátíu ára starfsafmæli á árinu, er með stórmyndir í bígerð.

2

1

3

4

5

Nú eru aðeins sex keppendur eftir
í Idol stjörnuleit. Þemað að þessu
sinni er kvikmyndatónlist og hafa
krakkarnir valið sér hvern smellinn á fætur öðrum sem þeir munu
flytja í kvöld. Gestadómari er
Guðrún Gunnarsdóttir. Í síðasta
þætti fóru keppendur ljúfum
fingrum um lög Keflavíkurbæjar
og stóðu sig vel. Mörgum þótti
leitt að sjá eftir hinni sætu Brynju
og spennandi verður að sjá hver
kveður hópinn í kvöld.
Hilmar Oddsson hefur leikstýrt ófáum kvikmyndunum en
einnig hefur hann samið nokkuð
af kvikmyndatónlist. Hann á til
dæmis heiðurinn af lögunum Allur lurkum laminn og Önnur sjónarmið sem voru í mynd hans
Eins og skepnan deyr. „Þessi lög

9

11

12

13

14

15

16

VERÐ þó að viðurkenna að jakkafataklæddir 9-5 karlmenn hafa
ekki fengið að láta ljós sitt skína þar sem þá er aðeins að finna á
ákveðnum stöðum í bænum eins og Rex og Thorvaldsen. Ef ekkert
gengur er kannski vert að kíkja þangað. Hið óþekkta er nú einu
sinni alltaf spennandi!

Kvikmyndatónlist í Idol Stjörnuleit

8

10

BRANSAGAURAR eru menn sem vinna í auglýsinga- og kvikmyndabransanum. Þeir þykja einstaklega heitir í dag. Til að geta
talist til þeirra er nauðsynlegt að ganga í „Abercrombie“ fötum og
eiga „Northface“ úlpu. Artígaurarnir eru nokkuð skyldir bransagaurunum nema hvað að þeir eru meira inni í sér og ekki eins tæknivæddir. Þeirra átfitt verða hinsvegar að vera sekkondhand. Þannig
að þeir líta út fyrir að hafa hent sér í það sem hendi var næst en í
rauninni var það heilmikil pæling.

IDOL: SEX MANNA ÚRSLIT ERU Í KVÖLD

6

7

ég: með galopin augu, að hitta skemmtilegt fólk og að skoða aðeins hitt kynið. Ákveðnir staðir kalla á ákveðna hópa og þar má til
dæmis finna svokallaða bransagaura og artígaura.

Fréttablaðið býður Hörpu velkomna til starfa,
en pistlar hennar munu birtast á föstudögum.

Á vorin er beljunum sleppt út eftir að hafa verið læstar inni í fjósi í
heilan vetur. Heldur betur frelsinu fegnar! Ímyndið ykkur að beljan sé
23 ára miðbæjarmær og hafi verið lokuð inni í 8 ár. Það er ég í hnotskurn. Slapp út í nóvember og hef gengið laus síðan þá. Á þessum
stutta tíma er ég búin að komast að því að borgin býður upp á endalausa möguleika til að drepa
tímann og skemmta sér.

17

18

Lárétt:
1 ósköp, 5 tunna, 6 tvíhljóði, 7 í röð,
8 grip, 9 sterk löngun, 10 svar, 12 duft,
13 kærleikur, 15 ólíkir stafir, 16 fór hratt,
18 vaxa.
Lóðrétt:
1 byggingarefni, 2 mismunandi, 3 átt,
4 segja frá, 6 eldhúsáhaldið, 8 nagdýr,
11 hæða, 14 tíu, 17 íþróttafélag.

hafa samið kvikmyndatónlist eins
og Bubbi, KK, Gunni Þórðar,
Magnús Eiríks og Ólafur Gaukur.“
Aðspurður hvort hann hafi
verið sáttur við úrslit síðasta þáttar segir hann: „Ég var svona á
báðum áttum. Að mínu mati voru
þrír sem hefðu getað farið. En
keppnin er orðin mjög spennandi
núna og ég mun örugglega fylgjast með í kvöld. Mér finnst
tvær stúlkur bera af í hópnum,
þær Hildur Vala og Heiða, ef
þær verða ekki í tveimur
efstu sætunum þá er þetta
eitthvað skrítið. Ég var líka
mjög hissa þegar Nanna
féll úr keppni. En þetta er
víst bara hluti af leiknum.“

sem krakkarnir hafa valið þarna
eru alveg ágæt en þetta er ekki
beinlínis spennandi lagaval. Ég
hefði viljað sjá einhver íslensk
lög þarna því gaman hefði verið
að sjá krakkana glíma við íslenska kvikmyndatónlist,“ segir
Hilmar.
„Ég sakna svolítið áræðis og
dirfsku í lagavali því þetta eru
allt lög af svipuðum toga. Framboðið af íslenskri kvikmyndatónlist er það gott að það hefði verið
gaman að sjá einhvern nýta sér
það. Að mínu mati á að leggja
meiri áherslu á íslensku í svona
þáttum en er gert. Það er mikilvægt að sjá hvernig fólk kann að
fara með íslenskuna því það er
allt annað viðmið. Það eru líka til
fantagóðir lagahöfundar sem

HILMAR ODDSSON LEIKSTJÓRI
Honum leist ágætlega á
lagaval keppenda fyrir
kvöldið en fannst þó
vanta lög úr íslenskum kvikmyndum.

hilda@frettabladid.is

Lausn.
Lárétt: 1 býsn, 5 áma, 6 au, 7 rs, 8 mun,
9 fýsn, 10 já, 12 sag, 13 ást, 15 ne,
16 rauk, 18 gróa.
Lóðrétt: 1 bárujárn, 2 ýms, 3 sa,
4 kunngera, 6 ausan, 8 mýs, 11 ása,
14 tug, 17 kr.

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8
Aðalheiður ólafsdóttir:
Fame úr samnefndri kvikmynd. s: 900-2001, sms:
1918 Idol 1.

Verksmiðja Fiskimjöls og lýsis
J. Edgar Hoover
Somerfield

Davíð Smári Harðarson:
Ain’t No Sunshine úr
myndinni Notting Hill. s:
900-2002, sms: 1918
Idol 2.

Helgi Þór Arason: Can’t
Fight the Moonlight úr
kvikmyndinni Coyote Ugly.
s: 900-2003, sms: 1918
Idol 3.

Hildur Vala Einarsdóttir:
Everything I Do, I Do It for
You úr kvikmyndinni Robin
Hood. s: 900-2004, sms:
1918 Idol 4.

Lísebet Hauksdóttir: Son
of a Preacher Man úr
kvikmyndinni Pulp Fiction. s: 900-2005, sms:
1918 Idol 5.

Ylfa Lind Gylfadóttir:
When a Man Loves a
Woman úr samnefndri
kvikmynd. s: 900-2006,
sms: 1918 Idol 6.

Svalaði forvitni útlendinga

LANDLÆKNIR SKER
UPP HERÖR GEGN
KLÁMKYNSLÓÐINNI
– Ungar stúlkur þvingaðar til skaðlegs kynlífs
– Neyddar til samfara til að komast inn í partí
– Hvetur femínista til aðgerða
myndin var
myndunum
Tölvupóstur
15 ára þegar
en ár.
ar sem eru á
hana hafa verið
netinu í meira
netinu. Stúlkurn
hafa verið á
stúlkunnar segir
Myndir af henni
Móðir einnar
na ráðalausa.
an segir lögreglu

Klámmyndum af íslenskum

Klámmyndum af skólastelpum dreift á netinu
íslenskum smástelp
dreift á internetinu
KLÁMMYND
SKÓLASTÚLK
ELDUR Í SINU
MÓÐIR EINN
ÁKALLAR YF
DAG. MÁLIÐ
SEM BARNAK

á spjallá tölvupósti,
og svo
bæði dreift

rannsaka mál
reglan ekki að
Ég skil hreinl
maður sjálfur.

og Ircinu
þetta kerfi.“
móðir 18 vefjum eins og MSN
. DV
myndabönkum
gera þetta,“ segir
gt af fólki að
rsvæðinu. á svokölluðum stúlku sem sést á
mál
„Mér finnst andstyggileí menntaskóla á höfuðborgaþegar þær ræddi við aðra – nakin í baði í eró- Alvarlegt
Móðir yngri stúlkunnar,
teknar
myndum
á
greinarinn
ára stúlku, nemenda
vinkonu hennar, í tölvupóstum á þessumstellingum. Hún býr norður
var við í upphafi
gagnr
af stúlkunni og
tískum
milli
tvítug.
Klámmyndir
nú manna á
undir með þessari
landi og er rúmlega hafa verið á ferðdrengsins, se
gamlar, ganga
myndir af íslenskum
segir að tölva
voru 15 ára
var
einnig fleiri
að
„Þessar myndir
af dóttur he
vetur. Þetta átti
t að myndunum
Í póstinum eru
myndunum
neinn
inni síðan síðasta
internetinu.
en svo
það sameiginleg
prívat. Ekki fyrir segir
verið gerð upptæk,
sem allar eiga
vera algjörlega
skólastelpum
og kærastann,“ hafi
gerst.
leyfis.
ré
nema mig
tekið
myndirnar
dreift án þeirra
„Maður er algjörlega
sem telur að
hennar hafi
því h

ppi

a
ar

stúlkan
að lýsa
segir að kærasti hafi bara verið að
þegar kærastinn
neter ekki hægt
komist í umferð á spjallforritinu
nú er dreift á
að lenda í
myndirnar. Þau hafi aldrei átt að
þær
Í póstinum sem ungum stúlkum
er fyrir móður
þær
sendi henni
af
þá fyrir st
leika sér og þettasendir vinkona mín
gleymt að þurrka
stöðu. Og hvað
inu má sjá myndir stellingum. StúlkMSN. Hún hafi einhver hafi komist
að þurfa
dreifir
fara lengra. „Svo
og
ofan
kvæmasta aldri
í klámfengnum
vinar síns sem
út úr minninu
var um hér fyrir
Sjálfstraus
myndirnar til
er ekkert
gegnum þetta.
urnar sem getið
í sófa í
um allt. Það
sálí þær.
móðirin. „D
hvor við aðra
farið vel með
þeim svo út
meira en
halda
í mola,“ segir
sjást „leika“
og
„Þetta hefur ekki
í þessu. Það er
og
öðrum myndum
grín að lenda
búinn að
Mamma mín
líka örlítið misþroskavar a
heimahúsi, á
af skólanum
ina í mér.
á sér, og á síðustu
hún
helmingurinn
fengu bæði myndirnar
ekki alveg hvað
stúlkur um brjóstin stúlka nakin í
hafa hengt myndömurtengdapabbi
liggur
sjá þetta og sumir
er búið að vera
er bara barnaskapur
myndunum
sendar. Þetta
stellingum.
Það er
irnar upp á vegg.“
hafa verið hengdar
hafa þessi
þessi nýja tækni. nálga
baðkari í erótískum bara fimmtán
legt. Myndirnar
að
Að sögn stúlkunnar
í bænum, í skól„Stelpurnar voru
móðog svo auðvelt að he
myndirnar komust
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Klámmyndir af rúmlega tvítugri stúlku
eru á netinu og ganga á
milli manna. Myndirnar tóku hún og kærastinn
og voru engum
ætlaðar nema þeim tveimur. Í sumar stálu
óprúttnir þjófar fartölvu stúlkunnar. Þeir fundu myndirnar
og sendu þær áfram til
vina og kunningja. Stúlkan segist ráðalaus;
myndirnar séu út um
allt og lítið sem hún geti gert.

„Það átti enginn að sjá þessar
myndir,“ segir stúlkan. Hún útskýrir
tilurð myndanna. „Í sumar var fartölvunni minni stolið. Ég kærði
þjófnaðinn en hef ekki fengið tölvuna
aftur. Myndirnar voru inni á tölvunni
og þjófarnir hafa komist í þær.“

Ráðist á friðhelgi einkalífs
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Í kjölfarið hófu menn að senda
myndirnar á milli sín með tölvupósti.
Myndirnar eru teknar á stafræna
myndavél og virðist parið hafa skipst
á að smella af.
„Þetta er hræðilegt,“ segir stúlkan.
„Maður veit hreinlega ekki hvað
maður á að gera. Hvort ég geti kært
eða eitthvað annað. Ég vildi bara að
fólk hætti að senda þessar myndir á
netinu. Að mitt einkalíf fái að vera í
friði.“

Strangar reglur

DV hafði samband við einn af
umsjónarmönnum vefsins Batman.is sem staðfesti að stúlkan
hefði
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slu%í
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. Útgt til
íkt og
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haft samband við forsvarsmenn
vefjarins og beðið um að þessar
myndir yrðu ekki birtar. Þeir hefðu
auðvitað orðið við beiðni stúlkunnar,
enda gildi strangar reglur um það
efni sem á vefnum birtist.
Stúlkan á myndunum segist
einnig íhuga að leita til Persónuverndar.

Borist kvartanir

Þórður Sveinsson, lögfræðingur
hjá Persónuvernd, segir erfitt að tjá
sig um mál sem gæti komið inn á
þeirra borð.

„Almennt séð eru nokkrir kostir í
stöðunni fyrir þessa stúlku,“ segir
Þórður. „Hún getur leitað til okkar
með formlega beiðni
um að taka
málið
fyrir

Nemendur í Háskóla Íslands Fólkið á myndinni

eða til lögreglunnar.“

Þórður segist ekki kannast við að
mál af þessu tagi hafi verið tekið fyrir
hjá Persónuvernd. „Okkur hafa samt
borist símtöl með kvörtunum um
myndir
á netinu,

tengist ekki efni greinarinnar beint.

en engin formleg beiðni af þessum
toga hefur borist ennþá.“
Stúlkan biður fólk vinsamlegast
um að eyða myndunum ef þær berast því, og senda þær ekki áfram.
simon@dv.is

„Það átti enginn að
sjá þessar myndir.“
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Þórður Sveinsson lögfræðingur

það er einsrða
og allir hafi séð þær,” segir ein stúlkan um myndir sem ganga á netinu. „Það
lýsa því hvernig
það er fyrir móður að lenda í þessari aðstöðu,” segir móðir annarrar st
nni
DV í dag. Bls. 8
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„Krakkarnir vita kannski ekki hvar mörkin liggja,“ segir Sóley S.
Bender, dósent við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands. Samkvæmt heimildum DV hefur mikil aukning orðið á því að ungar
stúlkur leiti sér hjálpar vegna eymsla í endaþarmi – afleiðingar
endurtekinna endaþarmsmaka. Dæmi eru um að menntaskólastúlkur þurfi að nota deyfingarkrem daglega vegna sársauka.
Þ i l k

DV

ddi

ið

– hefur þú séð DV í dag?

Nú í vikunni gafst forvitnum
netverjum tækifæri til að
spyrja allra þeirra spurninga,
sem þá hefur alltaf langað til að
spyrja um Ísland. Fyrir svörum
sat Valur Gunnarsson, ritstjóri
tímaritsins Reykjavík Grapevine, sem gefið er út á ensku og
dreift ókeypis um allt land.
„Einn hafði mestar áhyggjur
af því að Íslendingum væri svo
illa við Bandaríkjamenn,“ segir
Valur, sem sat við tölvuna sína
síðdegis á þriðjudaginn og hafði
klukkustund til þess að svara
þeim spurningum sem bárust.
„Svo var fertug kona sem
hafði miklar áhyggjur af því að
vera ein á ferð á Íslandi. Ég
sagði henni að helst þyrfti hún
að passa sig á að vera ekki ein
að flækjast á hálendinu.“
Flestir vildu þó bara vita
hvað helst sé hægt að taka sér
fyrir hendur í Reykjavík og
hvert hægt væri að skreppa út á
land í stuttri Íslandsferð.
Það var bandaríska tímaritið
Newsweek Budget Travel sem
efndi til þessa netspjalls um Ísland. Ritstjóri þessa blaðs kom
hingað í sumarfrí og hreifst svo
af Reykjavík Grapevine að hann
fékk Val til að skrifa grein um
veitingastaði í Reykjavík, sem
birtist svo í blaðinu fyrir
skemmstu. Í kjölfarið fylgdi svo
þetta netspjall, sem lesa má á
slóðinni www.msnbc.msn.com
/id/6866397
Annars er Valur nýbúinn að

FRÉTTABLAÐIÐ/VILLI
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HVAR SKAL SNÆÐA Í REYKJAVÍK? Valur Gunnarsson heldur á tímaritinu Budget
Traveler þar sem greina má mynd af honum að gæða sér á pulsu við Bæjarins bestu.

senda frá sér nýtt Grapevine,
þar sem meðal annars er í fyrsta
sinn birt hér á landi auglýsing

Þjóðarhreyfingarinnar sem kom
í New York Times. ■

Árið er 44 fyrir Krist. Rómarveldi er uppfullt af pólitískri
spillingu, ofbeldi og óstjórn. Rómarborg er í upplausn. Julius
Caesar, keisarinn sjálfur, hefur verið myrtur. Öll sönnunargögn
beinast gegn föður Agrippa. En sönnunargögnin, líkt og flest í
Róm, eru ekki mjög áreiðanleg.
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Til að bjarga föður sínum, þarf Agrippa að berjast í blóðugum
hringleikahúsum. Á meðan hann berst, reynir vinur hans
Octavianus að komast að því hver það var sem í raun myrti
Caesar, með því að njósna, rannsaka og leysa þrautir. Tvær
ólíkar sögupersónur, eins stórbrotin saga sem gerist í skugga
Rómarborgar.
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5.999
Kaupauki!
Gladiator á DVD
fylgir á meðan birgðir endast!

FYLGIR
Dómar!
“Shadow of Rome offers some of the best
hack-and-slash combat out there and wraps it up in an
interesting story that puts an original spin on the
whole Julius Caesar-getting-murdered thing.”
www.gamespot.com
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Bobbla
itunartími Bobbys sögu Fischer
(Bobbla) er genginn í garð. Landlaus villingurinn á að sjálfsögðu
griðastað hér þegar ofríkir forsetar
hans eigin lands bregða sér í skæði
Haralds hins hárfagra og heimta að
koma yfir hann höndum og böndum.
Bobby karlinn er ekki á því að láta ná
sér. Hvað við skiljum hann. Við höfum aldrei verið þjóð sem lætur ná
sér. Við skrifum doðranta um það
hvernig við látum ekki ná okkur. Það
eina sem Bobby vantar er fley og
fagrar árar til þess að komast til okkar blíða heiðarbýlis í henni veröld.

R

HEIMILDIR í sögu þessa næsta
landnema, sem í nútíðinni er kallaður
nýbúi, eru þegar farnar að berast okkur. Einhver Ilya Gurevich, fyrrum
heimsmeistari unglinga í skák, er að
munda sín vopn til þess að verða næsti
Snorri Sturluson. Sendir gervallri íslensku þjóðinni bréf þar sem hann
kvartar yfir því að við skulum ætla að
leyfa Bobby að búa hér. Söguritarinn
Ilya segir Bobby haldinn kynþáttafordómum, hafa fagnað hryðjuverkaárásinni á tvíburaturnana, og hafa vísvitandi brotið lög í sínu heimalandi til
þess að græða þrjár milljónir dollara.

OG hvað með það? Okkar land byggðist upp á mönnum sem voru haldnir
kynþáttafordómum gagnvart Írum,
rændu þeim sem þeir drápu ekki og
hnepptu í þrældóm. Þeir gerðu hryðjuverkaárásir á lönd og strendur hvar
sem slíkt var að finna í Evrópu og
brutu þau lög sem sett voru í Noregi.
Heldur Ilya að við hrökkvum upp af
standinum þótt hann upplýsi okkur um
að Bobby „okkar“ sé ribbaldi?

Hva› langar ﬂig a› gera

SVO segir Ilya hann geðveikan. Það
eru nú bara skilgreiningarspursmál. Í
dag þættu okkar landnámsmenn geðveikir, brjótandi lög í Noregi, rænandi
og ruplandi, lemstrandi og drepandi,
siglandi síðan á sínum skektum til lítillar eyjar norður við íshaf þar sem
engin lög voru til. Við skilgreinum þá
sem hetjur.

ﬂegar ﬂú hættir a› vinna?

BARA betra ef Bobby er ekki heill á

hvað hann er lítið að flýta sér hingað,
þrátt fyrir margítrekuð boð um að
senda þotu eftir honum til Japan. Hann
hefur örugglega frétt hvernig við förum með þá sem minnst mega sín. ■

ﬁví fyrr sem ﬂú hugar a› framtí›inni ﬂeim mun meiri eru
möguleikarnir á a› láta framtí›ardraumana rætast. Lífsval,
F I 0 0 1 8 4 1

SEM kann að vera ástæðan fyrir því

Láttu draumana rætast me› Lífsvali
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geði – sem Ilya veit auðvitað ekki að
hér á landi heitir að vera öryrki. Við
erum kurteis þjóð. Í stað þess að vera
hundeltur og ofsóttur af yfirvöldum
getur hann snúið dæminu við, gengið
til liðs við íslenska öryrkja sem hundelta og ofsækja yfirvöld.

lífeyrissparna›ur Sparisjó›sins er traust lei› fyrir ﬂig til a›
ná fjárhagslegu öryggi á efri árum. ﬁjónustufulltrúar
Sparisjó›sins hjálpa ﬂér vi› a› velja hentuga ávöxtunarlei›.

www.spar.is
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