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Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Íslenskar búvörur
verða erfðabreyttar

STOFNFÉ STÓRAUKIÐ Stofnfé
Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis
(SPRON) verður sjöfaldað ef heimild sem
samþykkt var á aðalfundi í gær verður
nýtt að fullu. Sjá síðu 2

Til stendur að hefja ræktun á erfðabreyttu byggi í sveitum landsins
strax í sumar. Ótti ríkir hjá öðrum Evrópuþjóðum við þessa stefnu.
Landbúnaðarráðunautur segir andvaraleysi bænda algjört.

BITNAR Á BARNAFJÖLSKYLDUM
Tekjur Ríkisútvarpsins haldast óbreyttar ef
afnotagjöldin verða felld niður og nefskattur tekinn upp. Tekjuskerðing verður
hjá allra stærstu fjölskyldunum. Sjá síðu 4

„Öll umræða um þessi
mál hefur verið afar einsleit og
andvaraleysi bænda algjört,“
segir Ólafur R. Dýrmundsson
landbúnaðarráðunautur vegna
samkomulags sem náðst hefur
milli Félagasamtaka bænda og
líftæknifyrirtækisins
ORFLíftækni um tilraunaræktun á
erfðabættu byggi í sveitum
landsins.
Ólafur segir flotið að feigðarósi enda séu allar rannsóknir lítt
á veg komnar og ekki tímabært
að prófa erfðabætt efni í viðkvæmri náttúru Íslands. „Það er
með eindæmum hversu vel hefur
tekist að koma boðskap um ágæti
þessa verkefnis á framfæri og
fáa rennir í grun hversu lítið er í
raun vitað um slíkar rannsóknir.

BÆNDAÞING

FISCHER FÆR FERÐASKILRÍKI
Sendiherra Íslands afhenti lögmanni
Bobby Fischer ferðaskilríki hans í gærkvöldi. Sæmundur Pálsson hitti Fischer í
fyrsta sinn í þrjátíu ár. Sjá síðu 6

LISTAVERKAÞJÓFAR HANDTEKNIR Norska lögreglan náði í gærkvöldi bíræfnum listaverkaþjófum sem
stolið höfðu þremur myndum eftir Edvard Munch. Sjá síðu 8

VEÐRIÐ Í DAG

Þetta ákveðna fyrirtæki hefur
aðeins starfað örfá ár og ég fullyrði að lítið sem ekkert er vitað
um áhrif erfðabreyttra lífvera á
íslenska vistkerfið. Fyrir utan
allt það slæma umtal sem erfðabreytingar hafa fengið víða er
engin leið að sjá að það erfðabreytta yrki sem ORF er að þróa
gagnist hér á landi til ræktunar á
korni. Ég sé fyrir að bændur
kaupi fremur ódýrari vöru frá
útlöndum, séu þeir á annað borð
að skoða ræktun fyrir alvöru.“
Ólafur segir að dæmin sýni og
sanni að fara verði varlega og ótti
manna í Evrópu sé ekki ástæðulaus. „Það er ástæða fyrir því að
farið er varlega í flestum öðrum
löndum heims og aðeins er rúm
vika síðan fjölmörg héruð víða í

Evrópu fóru fram á að fá sérstakan stimpil fyrir að leyfa ekki
notkun á erfðabreyttum lífverum
á viðkomandi svæðum. Slíkt er
afar neikvætt í hugum margra.“
Rætt verður um málið á
Bændaþingi í dag en Haraldur
Benediktsson, formaður Bændasamtakanna, segir bændur almennt jákvæða gagnvart rannsóknum og þróun erfðrabreytta
lífvera. „Margir rugla saman
erfðabreyttum lífverum annars
vegar og erfðabreyttum matvælum hins vegar. Mín skoðun er sú
að bændur hafa hag af frekari
rannsóknum en það liggur ljóst
fyrir að ekkert verður prófað í
náttúrunni sjálfri nema full vissa
sé um að enginn skaði hljótist
af.“
-aöe / sjá síðu 2 í Allt

ÍSLENSKT DILKAKJÖT
Ef bændur grípa ekki til ráðstafana hið
fyrsta gæti allt íslenskt dilkakjöt klárast í vor.

Sauðfjárbændur:

Hætta á
kjötskorti

MATVÆLI „Eftirspurnin hefur aukist til muna á sama tíma og öll
framleiðsla hefur dregist saman,“
segir Sindri Sigurgeirsson, bóndi
að Bakkakoti í Borgarfirði.
Í erindi hans á Bændaþingi
kom fram að ef fram fari sem
horfi geti orðið skortur á lambakjöti fljótlega með vorinu, en árlega hefur dregið úr framleiðslu
með þeim afleiðingum að eftirspurn er umfram framboð. „Það
hefur gengið ört á þær birgðir
sem til hafa verið og ekki verður
byrjað að slátra á nýjan leik fyrr
en í lok júlí eða í ágúst. Hættan á
skorti er fyrir hendi ef eftirspurn
verður áfram eins góð og verið
hefur.“
- aöe

Héraðsdómur Reykjaness:
RIGNING EÐA SKÚRIR um sunnan-

Fangelsi fyrir
kynferðisbrot

og vestanvert landið, einkum síðdegis.
Þurrt að kalla austan til. Hiti víðast 2-8
stig. Sjá síðu 4.
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Kvikmyndir
Tónlist
Leikhús

26
24
24

Myndlist
Íþróttir
Sjónvarp

24
20
28

Fjöldi lesenda
á þriðjudögum*

MYND/HELGI JÓHANN HAUKSSON

REKTORSEFNI FUNDA Fundur
með þeim sem taka þátt í kjöri til rektors Háskóla Íslands verður haldinn í hátíðasal Háskóla Íslands klukkan 12.05.
Þau Ágúst Einarsson, Einar Stefánsson,
Jón Torfi Jónasson og Kristín Ingólfsdóttir
flytja stuttar framsögur og svara spurningum.

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykjaness dæmdi í gær mann til tvegja
og hálfs árs fangelsisvistar fyrir
gróf og ítrekuð kynferðisbrot
gegn stjúpdóttur sinni.
Áttu brotin sér stað á þrettán
ára tímabili, frá því stúlkan var
sjö ára fram til tvítugs. Komst
dómurinn að því að maðurinn ætti
sér engar málsbætur enda hefði
hann gróflega misnotað traust
stúlkunnar og valdið margvíslegum sálrænum erfiðleikum með
gjörðum sínum. Stúlkunni var
dæmd rúm milljón króna í skaða- aöe
bætur.
UMFERÐARÖNGÞVEITI VEGNA SLYSS Mikið umferðaröngþveiti skapaðist um þrjúleytið í gær þegar loka þurfti Hafnarfjarðarvegi í
hálfa klukkustund eftir að bifreið hafði verið ekið á ljósastaur við Kópavogslækinn. Ökumaðurinn var fluttur slasaður á sjúkrahús. Ekki er
vitað um tildrög slyssins en lögreglan vinnur að rannsókn málsins.

SH og Sjóvík sameinast:

Átök að baki sameiningu

152.000

113.000

*Landið allt skv. fjölmiðlakönnun Gallups, feb. 2005.

VIÐSKIPTI Við sameiningu Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna og Sjóvíkur verður til leiðandi fyrirtæki
í sölu sjávarafurða á Bandaríkjamarkaði. Eignatilfærslur samhliða þessum viðskiptum valda
titringi milli viðskiptablokka.
Eigendur Sjóvíkur hafa átt
samleið með S-hópnum undir forystu Ólafs Ólafssonar, stjórnarformanns Samskipa og aðaleiganda Kers. Við kaupin eignast
eigendur Sjóvíkur hlut í fjárfestingarfélaginu Gretti, sem er í eigu
Landsbankans og Tryggingamiðstöðvarinnar. Grettir bætist í hóp
eiganda Kers við litla gleði Ólafs

ÓHRESS
Kristján Loftsson, stjórnarformaður Kers, er
allt annað en hress með viðskipti tengd
sameiningu SH og Sjóvíkur.

Ólafssonar og Kristjáns Loftssonar, sem telja munnlegt samkomulag um forkaupsrétt hluthafa
Kers hafa verið brotið.
Að baki sameiningu fisksölufyrirtækjanna krauma átök milli
viðskiptablokka sem eiga stærstu
skipafélög landsins, með Ólaf í
annarri sveitinni og Björgólfsfeðga í hinni.
Ólafur og Kristján halda völdum í Keri, en líklegt er talið að
þeim hugnist lítt félagsskapurinn
til framtíðar og hlutur Grettis
verði keyptur þegar ryk átakanna
-hh
nú hefur sest.
sjá síðu 18
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Sýrlenskar hersveitir í Líbanon:

Ekkert ákveðið um endanlegt brotthvarf
Forsetar Sýrlands
og Líbanons tilkynntu í gær að
Sýrlendingar myndu fyrir lok
mánaðarins safna hersveitum
sínum í Líbanon saman í Bekaadalnum, sem er við landamæri
ríkjanna.
Bashar Assad og Emile
Lahoud, forsetar Sýrlands og
Líbanons, hittust í Damaskus í
gær og ákváðu þetta og hófust
herflutningar frá norður- og miðhluta Líbanons strax í kjölfarið.
Engin ákvörðun var þó tekin um
endanlegan brottflutning hersins
frá landinu heldur sögðust leiðtogarnir ætla að ákveða hann síðar.

DAMASKUS, AP

SPURNING DAGSINS
Sigurbjörn, er ekki málið að
stækka golfvöllinn í staðinn?
„Allar hugmyndir eru vel þegnar.“

HEIÐURSVÖRÐURINN SKOÐAÐUR
Forsetar Sýrlands og Líbanons, Bashar Assad (t.v.) og Emile Lahoud, hittust í Damaskus í
gær og ræddu brottflutning herliðs Sýrlendinga.

Barnaþrælkun:

FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

Snjóleysi ógnar helsta skíðabæ landsins og fróðir
telja snjóframleiðslukerfi bráðnauðsynlegt. Sigurbjörn Sveinsson er í forsvari fyrir áhugafélagið
Vini Akureyrar, sem vill veg bæjarins sem mestan
og bestan.

Fundu 60
börn í gámi

AÐALSTEINN ÞORSTEINSSON
Segir að endurskoða þurfi hlutverk
Byggðastofnunar enda sæki fleiri lán sín til
bankanna en áður.

Byggðastofnun:

BYGGÐASTOFNUN „Miðað við þann
fjölda fyrirspurna og beiðna sem
okkur berst er Byggðastofnun
ekki ofaukið enn sem komið er,“
segir Aðalsteinn Þorsteinsson forstjóri, en í ársreikningi stofnunarinnar sem birtur var í gær var 385
milljón króna tap á rekstri hennar
á síðasta ári.
Er þetta mikil breyting frá árinu 2003 þegar aðeins varð sjö
milljón króna tap á rekstrinum en
ástæðurnar segir Aðalsteinn vera
afskriftir vegna útlána, lágir
vextir viðskiptabankanna og
gengisþróun.
- aöe

■ NORÐURLÖND
STÝRIMAÐURINN VAR FULLUR
Stýrimaðurinn sem sigldi skipinu
sem klessti á Stórabeltisbrúna á
fimmtudaginn var að sögn Berlingske Tidende talsvert ölvaður
þegar slysið varð. Maðurinn beið
bana við áreksturinn.
ÞRÍR LÁTNIR EFTIR SKÍÐAGÖNGU
Hin fornfræga Vasa-skíðaganga í
Svíþjóð sem fór fram um helgina
snerist upp í sorgaratburð. Aftonbladet hermir að þrír skíðagöngumenn á aldrinum 30-81 árs
hafi ofreynt sig í göngunni og látist.

VILJA STYRKJA STÖÐU SPRON
Með þvi að margfalda stofnfé í SPRON er unnt að styrkja fjárhagslega stöðu og auka starfsemina.

Stofnfé í SPRON
verður stóraukið
Stofnfjáreigendur geta keypt tvo nýja hluti fyrir hvern sem þeir eiga fyrir.
Aðalfundur heimilaði að stofnfé yrði hækkað úr 14.480 hlutum í 100 þúsund
en byrjað verður á þreföldun. Sparisjóðsstjórinn vill styrkja eigið fé sjóðsins.
VIÐSKIPTI
Stofnfé
Sparisjóðs
Reykjavíkur
og
nágrennis
(SPRON) verður sjöfaldað ef
heimild sem samþykkt var á aðalfundi í gær verður nýtt að fullu.
Núverandi stofnfjáreigendur hafa
forkaupsrétt á nýjum hlutum en
samkvæmt lögum má ekki selja
þá á yfirverði.
Í viðskiptum með stofnfé í
SPRON á markaði á síðustu mánuðum hefur stofnfé verið selt á
allt að sjöföldu nafnverði. Með
fjölgun stofnfjárhluta mun verð á
stofnfé að líkindum lækka í samræmi við aukninguna. Verðið sem
stofnfjáreigendur þurfa að greiða
fyrir nýtt stofnfé verður samt
sem áður langt undir markaðsvirði bréfanna.
Stjórnin hefur heimild til að

auka stofnfé allt að sjöfalt en ekki
hefur verið ákveðið hvort eða
hvenær heimildin verður nýtt til
fulls. Sú heimild er hins vegar
ekki háð tímamörkum og fellur
því ekki úr gildi fyrr en hún er
nýtt að fullu eða stofnfjáreigendafundur ákveður að breyta henni.
SPRON hefur því ekki sömu
möguleika og hlutafélagavædd
fjármálafyrirtæki til að nýta sér
til fullnustu áhuga fjárfesta á
fyrirtækinu með því að gefa út
nýtt hlutabréf á hærra gengi en
nafnverði.
Guðmundur Hauksson, sparisjóðsstjóri SPRON, segir að markmiðið með stofnfjáraukningunni
sé að styrkja eiginfjárstöðu Sparisjóðsins. „Við erum einfaldlega að
renna sterkari stoðum undir

reksturinn,“ segir hann. Með því
að styrkja eiginfjárstöðu SPRON
getur fyrirtækið aukið útlán.
Aðalfundur SPRON samþykkti
einnig tillögu um 25,5 prósent arðgreiðslu og hækkun stofnfjár um
fimm prósent. Þá var kynnt nýtt
skipurit fyrirtækisins sem Guðmundur segir lið í framkvæmd
hugmynda um aukin umsvif
SPRON. Hann segir ekki tímabært að láta uppi hvert stefnan sé
tekin. „Við erum að blása til
sóknar,“ segir hann.
Hagnaður SPRON hefur aldrei
verið meiri en í fyrra en þá skilaði
félagið tæplega 1,5 milljarða
króna hagnaði. Útlán jukust um
þriðjung og þarf SPRON að
styrkja eiginfjárstöðu til að halda
thkjart@frettabladid.is
áfram vexti.

LAGOS, AP Rúmlega sextíu börn á
aldrinum 5-14 ára fundust í gámi í
Lagos, stærstu borg Nígeríu, í gær.
Grunur leikur á að þau hafi átt
að selja í þrældóm en barnaþrælkun er landlæg í Afríku eins og svo
víða annars staðar í heiminum.
Talið er að 200.000 börn séu árlega
hneppt í þrælkun í álfunni.
Lögreglan í Lagos handtók konu
sem talin er viðriðin málið. Hún
starfar fyrir munaðarleysingjahæli í borginni en þar fundust á
dögunum tíu unglingsstúlkur sem
þar var haldið gegn vilja þeirra. ■

Banaslysið
á Suðurlandsvegi:

Nafn mannsins sem lést
ANDLÁT Maðurinn sem lést í
bílslysi á Suðurlandsvegi síðastliðinn sunnudag hét Helgi
Fannar Helgason. Hann var
fæddur 4. júlí
1986 og bjó á
Heiðarbrún 2 á
Stokkseyri.
Helgi var nemandi í Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi.
-jse

■ EVRÓPA
MEINTUR STRÍÐSGLÆPAMAÐUR
GEFUR SIG FRAM Momcilo Perisic, fyrrverandi hershöfðingi í
júgóslavneska hernum, gaf sig
fram við stríðsglæpadómstólinn í
Haag í gær. Hann er sakaður um
hafa skipulagt fjöldamorð í
Króatíu og Bosníu á árunum
1993-1998.

Gæsluvarðhaldsfangi svipti sig lífi á Litla-Hrauni:

Sálgæsla fyrir aðra fanga efld
„Sjálfsvíg eru eðlilega öllum aðstandendum erfið og
margir þurfa aðstoð og hjálp
þegar slíkt á sér stað,“ segir Þórarinn Viðar Hjaltason, sálfræðingur
hjá
Fangelsisstofnun.
Gæsluvarðhaldsfangi á LitlaHrauni fyrirfór sér aðfaranótt
laugardags og efla hefur þurft
alla sálgæslu fyrir aðra fanga og
starfsmenn síðan þá.
Er þetta annað sjálfsvígið innan veggja íslenskra fangelsa á
skömmum tíma en í nóvember
síðastliðnum fyrirfór þrítug kona
sér í kvennafangelsinu að Kópavogsbraut. Fram að því höfðu sex
ár liðið frá því að slíkt átti sér
stað. Þórarinn segir enga einhlíta
skýringu á þessu en segir sjálfsvíg innan fangelsa hérlendis þó
fátíð.
„Ef fólk ætlar sér að fremja
sjálfsvíg er yfirleitt hægt að finna

FANGELSISMÁL

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Tæplega 400
milljóna tap

Forsetarnir sögðust í yfirlýsingu sinni ætla að virða ályktanir öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna án undanbragða en hún
kveður á um að Sýrlendingar
hætti afskiptum af málefnum
Líbanons. Með þessu sendu þeir
Ísraelsmönnum tóninn sem hafa
virt að vettugi ályktanir þar sem
þeir eru hvattir til að skila aftur
landsvæðum sem þeir tóku í
stríðinu árið 1967.
Mótmæli gegn stjórninni
héldu áfram í Beirút í gær. Í dag
hafa Hizbollah-samtökin hins
vegar hvatt til friðsamlegra mótmæla Sýrlendingum til stuðnings. ■

FANGELSIÐ AÐ LITLA-HRAUNI
Þar stytti fangi sér aldur aðfaranótt laugardags en í nóvember átti hliðstætt atvik sér stað í
kvennafangelsinu í Kópavogi.

leiðir til þess en venjan er sú að ef
ótti er um að fangar séu þunglyndir eða líklegir til að taka eigið
líf er vakt um það fólk aukin. Það

sem gerir þetta erfiðara er að
þessir einstaklingar eru lokaðir
inni og því vekur það athygli út
fyrir fangelsisveggina.“
- aöe
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GENGIÐ

Amnesty International:

Eldur í fangelsi:

650 milljón skotvopn í umferð

Rúmlega 120
fangar fórust

GENGI GJALDMIÐLA 7.3.2005

KAUP SALA
Bandaríkjadalur USD

60,39 60,67

Sterlingspund

GBP

115,63 116,19

Evra

EUR

79,77 80,21

Dönsk króna

DKK

10,72

10,78

Norsk króna

NOK

9,70

9,76

Sænsk króna

SEK

8,82

8,87

Japanskt jen

JPY

0,57

0,58

SDR

XDR

92,24 92,78

Gengisvísitala krónunnar
109,36 +0,09%
Heimild: Seðlabanki Íslands

Eistar og Litháar:

Hunsa boð
Rússanna
TALLINN, AP Forsetar Eistlands og
Litháen hafa ákveðið að hunsa boð
rússneskra stjórnvalda um að taka
þátt í hátíðahöldum í Moskvu í maí
vegna loka síðari heimsstyrjaldarinnar. Forseti Lettlands hefur hins
vegar þegið boðið.
Árið 1941 náðu Þjóðverjar
Eystrasaltslöndunum á sitt vald
en þremur árum síðar lagði Rauði
herinn þau undir sig og innlimaði í
Sovétríkin. Andstaða íbúanna var
alltaf mikil enda voru Kremlverjar óvandir að meðulum þegar kom
að því að eiga við þá. Því voru lok
heimsstyrjaldarinnar lítið gleðiefni fyrir Eista, Letta og Litháa. ■

Gamalt morðmál:

Tekið upp
eftir 162 ár
ADELAIDE, AP Lögregluyfirvöld í
Ástralíu hafa hafið rannsókn að
nýju á morði á ónefndum Englendingi, 162 árum eftir að hann var
myrtur.
Á dögunum fannst bréf í húsi í
bæ rétt utan við Adelaide, en verið
var að gera húsið upp. Í bréfinu játar útfararstjóri bæjarins að hafa
tæpum níutíu árum áður stungið
mann til bana og grafið lík hans
undir tré.
Enda þótt ártölin virðist ekki
koma heim og saman ákvað lögreglan að grafa upp tréð og í gær fundust bein undir því. Þau verða nú
rannsökuð af meinafræðingum. ■

■ LÖGREGLUFRÉTTIR
ENDAÐI NIÐRI Í FJÖRU Ökumaður
sem fór um Suðureyrarveg
missti stjórn á bifreið sinni með
þeim afleiðingum að hún endaði
niðri í fjöru og stórskemmdist.
Maðurinn slasaðist lítillega.

MANNRÉTTINDAMÁL Skýrsla mannréttindasamtakanna
Amnesty
International um áhrif skotvopna
á líf kvenna var kynnt í gær. Þar
er reynt að sýna fram á áhrif smávopna á líf kvenna í heiminum.
Talið er að um 650 milljónir
skotvopna séu í umferð í heiminum í dag og í langflestum tilfellum séu þau í eigu karlmanna.
Skýrsluhöfundar segja að reynslan sýni þó að konur verði oftar en
ekki fyrir barðinu á þessum vopnum. Mikilvægt sé því að fækka
þessum vopnum og koma böndum
á sölu þeirra.
Nú þegar hafi þjóðarleiðtogar
nokkurra ríkja lýst yfir stuðningi

FÆKKUM VOPNUM
Jóhanna K. Eyjólfsdóttir, framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty
International, kynnti skýrsluna um
vopnaeign og áhrif hennar á konur.

SANTO DOMINGO, AP Í það minnsta
120 manns fórust í eldsvoða í fangelsi í Dóminíska lýðveldinu í gær.
Tildrög eldsvoðans voru átök á
milli glæpagengja um hverjir
fengju að annast sölu á fíkniefnum
og tóbaki innan fangelsins.
Enduðu átökin með því að eldur
var borinn að koddum og rúmfatnaði fanganna og breiddist hann
hratt út. Fangaverðir fengu ekkert
við ráðið enda voru margir fanganna vopnaðir byssum og öðrum
vopnum.
Aðeins náðist að bjarga 26 af
148 föngum tukthússins en ástand
fangelsismála er slæmt í landinu. ■

Nefskatturinn bitnar
á barnafjölskyldum
Tekjur Ríkisútvarpsins haldast óbreyttar ef afnotagjöldin verða felld niður og
nefskattur verður tekinn upp. Nefskatturinn yrði tekjubót fyrir flestar fjölskyldur í landinu. Tekjuskerðing yrði hjá allra stærstu fjölskyldunum.
Í menntamálaráðuneytinu er til umræðu að fella
niður afnotagjöld Ríkisútvarpsins
og taka í staðinn upp nefskatt og
verður frumvarp þess efnis að öllum líkindum lagt fram á næstu
vikum eða mánuðum.
Tillögurnar eru ekki fullmótaðar en í dag er miðað við að taka
upp nefskatt á alla Íslendinga 16
ára og eldri og undir sjötugu. Til
viðbótar eru svo um 10 þúsund
fyrirtæki sem myndu greiða
skattinn. Miðað við 208 þúsund
einstaklinga og 10 þúsund fyrirtæki sem greiða rúmar 12 þúsund
krónur á ári haldast tekjur Ríkisútvarpsins óbreyttar. Verði skatturinn lagður á 18 ára og eldri
hækkar skatturinn en þó ekki
mikið.
Nefskatturinn virðist koma
ágætlega út fyrir fjölskyldurnar í
landinu. Afnotagjöldin eru í dag
2.164 krónur á mánuði. Einhleypur einstaklingur á aldrinum 16 til
67 ára greiðir í dag 32 þúsund
krónur á ári en mun greiða 12 þúsund krónur nái tillögurnar fram
að ganga. Tveggja manna fjölskylda græðir líka á breytingunum en strax og fjölskyldan stækkar verður nefskatturinn óhagstæðari. Þannig greiða fjölskyldLAGABREYTING

an strætisvagn fyrir Strætisvagna Akureyrar (SVA) og átti
Kraftur lægsta tilboðið, rúmar 17
milljónir króna.
Nýi vagninn getur flutt 60 farþega og er stefnt á að taka hann í
notkun fyrir septemberbyrjun.
SVA á fimm vagna og verður einn
tekinn úr umferð þegar sá nýi
kemur. Stefán Baldursson, forstöðumaður SVA, segir nýtingu á
vögnunum fremur slaka en farþegafjöldinn er 6 til 800 manns á
- kk
dag.

Akureyri:
AFNOTAGJALD EÐA EKKI?
Rætt er um að afnema afnotagjaldið og taka upp nefskatt. Hann virðist koma ágætlega út
hvað snertir kjör fjölskyldnanna í landinu.

ur með uppkomin börn sem búa
heima mest. Fimm manna fjölskylda þar sem öll börnin eru 16
ára og eldri greiðir til dæmis rúmlega 5.000 krónur á mánuði í stað
þess að greiða rúmlega 2.000
krónur í dag. Hækkunin nemur
um 140 prósentum.

Afnotagjöld
25.000
25.000
25.000
25.000

Nefskattur
12.000
60.000
12.000
0

Staða öryrkja myndi líklega ekki breytast en þeir fá undanþágu frá afnotagjöldum í dag.
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Akureyri:

SAMGÖNGUR Sex tilboð bárust í nýj-

Einstaklingur 16-67 ára
Fimm manna fjölskyldameð börn 16 ára og eldri
Eldri borgari 67-70 ára
Eldri borgari 70 ára og eldri
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STRÆTÓ Á AKUREYRI
Nýi vagninn tekur 60 farþega en vagninn á
myndinni aðeins 40.

Nýr strætó

BREYTINGAR Á GREIÐSLUM Á ÁRI (KRÓNUR)
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við þessa stefnu samtakanna, þar
á meðal leiðtogar Finnlands og
Bretlands.
Með útgáfu skýrslunnar vilja
samtökin einnig minna almenning
á að hann getur lagt sitt af mörkum til að draga úr mannréttindabrotum sem tengjast margs konar
vopnaburði á hendur konum í
heiminum með því að taka þátt í
undirskriftarsöfnun á slóðinni
- gg
www.controlarms.org.

Eldri borgarar koma ágætlega
út úr breytingunum ef af verður.
Sjötugir og eldri greiða ekki
skattinn og fá því 12 þúsund króna
tekjuaukningu yfir árið. Einstaklingur á aldrinum 67-70 ára borgar í dag tæpar 26 þúsund krónur
en færi í 12 þúsund krónur á ári.
Bjarni P. Magnússon, innheimtustjóri
Ríkisútvarpsins,
segir að tekjur RÚV haldist
óbreyttar ef nefskatturinn verði
tekinn upp. 80 milljóna króna innheimtukostnaður sparist og sömuleiðis komi sér vel að aflétta lífeyrisskuldbindingum og framlagi
til Sinfóníunnar.
ghs@frettabladid.is

Dyraverðir
dæmdir
Héraðsdómur Norðurlands eystra hefur dæmt tvo dyraverði á skemmtistað á Akureyri í
eins mánaðar skilorðsbundið
fangelsi. Voru mennirnir dæmdir
fyrir að ráðast með höggum og
spörkum að tveimur gestum staðarins sem þeir voru að vísa út
vegna slagsmála.
Að auki voru dyraverðirnir
dæmdir til að greiða öðrum gestinum rúmar 100 þúsund krónur,
ásamt vöxtum, dráttarvöxtum og
verðtryggingu, en bótakröfu hins
gestsins var hafnað.
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Veldu nýjan Focus

Nýtt táknumgæði
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

5 gíra
1.801.200 kr.
1.896.200 kr.
1.991.200 kr.

Sjálfskiptur
1.890.500 kr.
1.985.500 kr.
2.080.500 kr.

Ath. sjálfskiptingin er líka á lægra verði: 89.300 kr!

Ford Focus er heimsmethafi í vinsældum. Frá þeim tíma Ford
Focus var fyrst kynntur, árið 1998, hefur Focus selst í yfir 4
milljónir eintaka. Heimsmetabók Guinness taldi sig þurfa
staðfesta heimsmet Ford Focus í vinsældum árið 2000 og
sem mest selda bíl í heimi, aðeins ári eftir að hann kom fyrst
á markað. Samkvæmt afmælisútgáfu Heimsmetabókar
Guinness fyrir árið 2005 stendur heimsmetið enn. 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.

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..!
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vetur fylgja med veljir þú
Ford fyrir páska

Ford Focus hefur hreppt
1. sæti á 65 alþjóðaverðlaunahátíðum.
Veldu Ford.

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

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
Fjöldi seldra
Ford bíla 1161
1000
667
500
0
20
03
20
04

BRIMBORG / GCI ALMANNATENGSL - GREY COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

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!

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

Íslendingar velja Ford umfram önnur
leiðandi bílamerki (74,1% aukning 2004)
og er Ford nú annað vinsælasta bílamerkið
á Íslandi...og sækir stöðugt á! Endursalan
staðfestir það einnig. Vertu í hópi þeirra
bestu. Veldu nýjan Ford.
Tímabil

5%

Skoðaðu úrvalið í bílaverslun Brimborgar. Gengislækkun.
Ford Fiesta

Fiesta Trend 5 dyra 1,4i 5 gíra.
Kaupverð...........1.505.000 kr.
Gengislækkun .......-72.250 kr.
Nýtt verð............1.429.750 kr.

Ford Fusion

Fusion Trend 5 dyra 1,4i 5 gíra
Kaupverð...........1.655.000 kr.
Gengislækkun .......-82.750 kr.
Nýtt verð............1.572.250 kr.

Ford Focus

Focus Trend 5 dyra 1,6i 5 gíra.
Kaupverð...........1.996.000 kr.
Gengislækkun.......-99.800 kr.
Nýtt verð............1.896.200 kr.

Ford Focus C-Max

Focus C-Max Trend 5 dyra 1,6i 5 gíra.
Kaupverð ...........1.995.000 kr.
Gengislækkun .......-99.750 kr.
Nýtt verð ............1.895.250 kr.

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7000 | Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 462 2700
Brimborg Reykjanesbæ: Njarðarbraut 3, sími 422 7500 | www.ford.is
* Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Brimborgar. Aukabúnaður á mynd: álfelgur.

Ford Mondeo

Mondeo Ghia 5 dyra 2,0i 5 gíra:
Kaupverð............2.440.000 kr.
Gengislækkun ......-122.000 kr.
Nýtt verð.............2.318.000 kr.

Ford Galaxy 7 manna

Galaxy Trend 7 manna 2,0i 5 gíra.
Kaupverð...........2.745.000 kr.
Gengislækkun......-137.250 kr.
Nýtt verð ............2.607.750 kr.
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Vargöldin í Írak heldur áfram:

Breska kynþáttaeftirlitið:

Stjórnarmyndun í skugga ofbeldis

Vill aðskilnað í skólum

KJÖRKASSINN
Á að afnema verðtryggingu?
Niðurstöður gærdagsins á visir.is
Já

86%

Nei

14%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að halda fjölskylduhátíð 1.
maí í stað kröfugöngu?
Farðu inn á fréttahluta visir.is
og segðu þína skoðun

■ DANMÖRK
INNFLUTTAR KONUR UPPFRÆDDAR
Danska ríkisstjórnin hyggst styrkja
stöðu innfluttra kvenna með upplýsingaherferð og hvetja þær til að
leita réttar síns, meðal annars gagnvart eiginmönnum sínum. Fulltrúar
múslima í Danmörku segja herferðina einkennast af skammsýni.
TÝNDUR Á SJÚKRAHÚSI Mikil leit
var gerð að rúmlega sjötugum
manni í bænum Ribe í Danmörku nú
um helgina. Leitin hefði þó reynst
óþörf ef nægjanlegt upplýsingaflæði hefði verið milli sjúkrahússins í Esbjerg og lögreglunnar. Maðurinn lá á sjúkrahúsinu meðan hans
var leitað.
FORELDRAR MEÐ Í SKÓLANN Víða í
Danmörku hefur það gefið góða
raun að foreldrar barna komi með
þeim í skólann ef þau eiga við
námsörðugleika að stríða. Börnin
hafa orðið bæði ánægðari í skólanum og náð betri námsárangri.

mynda stjórn fyrir 16. mars. Samkomulag hefur náðst um að
Kúrdinn Jalal Talabani verði forseti landsins en sjíinn Ibrahim alJaafari verði forsætisráðherra.
Líkur eru á að súnníinn Ghazi alYawer, bráðabirgðaforseti landsins, taki við embætti þingforseta.
Eftir á þó að semja um mikilvæg
málefni, eins og kröfur Kúrda um
að fá yfirráð yfir borginni Kirkuk
og nágrenni hennar en þar er að
finna auðugar olíulindir. ■

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

31 týndi lífi í Írak í
hryðjuverkaárásum víðs vegar
um landið og tugir manna særðust. Á meðan halda stjórnarmyndunarviðræður áfram af fullum
krafti.
Mannskæðustu árásirnar áttu
sér stað í bænum Baqouba, sem er
rétt norðaustur af Bagdad. Þar
fórust 15 manns í nokkrum tilræðum. Öflug bílsprengja sprakk í nágrannabænum Balad og dóu tólf
vegfarendur í sprengingunni.
Fjórir biðu bana í Bagdad í
skotárás uppreisnarmanna.
Ofbeldishrinan brast á degi
eftir að sigurvegarar kosninganna í síðasta mánuði settu sér
það takmark að ljúka við að

BAGDAD, AP

BLÓÐBAÐ Í BAQOUBA
31 Íraki lést í árásum gærdagsins, flestir í
bænum Baqouba sem er 60 kílómetra
norðaustur af Bagdad.

LONDON, AP Bresk eftirlitsstofnun,
sem fylgist með samskiptum kynþátta í Bretlandi, telur rétt að
hafa þeldökka drengi sér í bekkjum í skóla, í það minnsta í sumum
tilfellum, til þess að bæta námsárangur þeirra.
Trevor Phillips, yfirmaður
stofnunarinnar, segir marga
svarta drengi eiga í námserfiðleikum vegna þess að þeir alist
upp í menningarheimi þar sem
ekki þykir par fínt að vera klár í
skóla.
Hann segir drengina skorta
bæði sjálfstraust og góðar fyrirmyndir. ■

Enskir kennarar:

Vilja banna
blótsyrðin
LONDON, AP Munnsöfnuður enskra
knattspyrnumanna þykir svo ljótur að uppeldisfrömuðir vilja láta
banna útsendingar frá knattspyrnuleikjum á þeim tímum sem
börn eru að horfa á sjónvarp svo
að þau læri ekki blótsyrðin af
fyrirmyndum sínum.
Varaformaður samtaka skólastjóra í Englandi lét þessa skoðun
í ljós um helgina. Hann gerði það í
kjölfar frétta um að Wayne Rooney, 19 ára gamall framherji
fótboltaliðsins
Manchester
United, hefði í leik gegn Arsenal
rutt úr sér tíu óprenthæfum
skammaryrðum á einni mínútu.
Í umræddum leik lét Rooney
dómara leiksins heyra það
frammi fyrir sjónvarpsmyndavélum. ■

Meistarakokkurinn

Tómas
er mættur til starfa.
Full búð af nýjum og
girnilegum fiskréttum.

Höfðabakka 1 - sími 587 50 70

LÖGFRÆÐINGURINN MEÐ VEGABRÉFIÐ
Masako Suzuki, einn lögfræðinga skákmeistarans Bobby Fischer, hefur nú ferðaskilríki hans undir höndum. Vonast er til að í dag ráðist
hvort þetta dugi til að hann fái að fara úr landi.

Fischer fær
ferðaskilríki

Sendiherra Íslands afhenti lögmanni Bobby Fischer ferðaskilríki hans
í gærkvöldi. Íslensk stjórnvöld telja að með þessu hafi ekki verið hlutast
til um japönsk innanríkismál.
Stuðningsmenn
Bobby Fischer fengu vegabréf
hans afhent seint í gærkvöldi að
japönskum tíma. Það er lögfræðingur Fischers, Masako Suzuki,
sem hefur ferðaskilríki Fischers
undir höndum. Hún mun geyma
vegabréfið fyrst um sinn, en
framvinda málsins ætti að skýrast betur í dag.
Það er skilningur íslenskra
stjórnvalda að með því að afhenda
lögmanni skákmeistarans vegabréfið sé lokaskrefið tekið í því að
veita Fischer dvalarleyfi. Ákveðið
hafi verið að afhenda lögfræðingi
hans vegabréfið, og með því sé
ekki verið að skipta sér af
japönskum innanríkismálum.
Eftir því sem japanska blaðið
Manichi Daily News hefur eftir
John Bosnitch, formanni Frelsum
Bobby Fischer nefndarinnar, ætti

FISCHER-MÁLIÐ

nú ekkert að standa í vegi fyrir
því að skákmeistarinn fái að yfirgefa Japan. Fischer hefur verið í
haldi síðan í júlí, þegar hann
reyndi að fara um borð í flugvél á
leið til Filippseyja. Hann var sakaður um að hafa útrunnið vegabréf.
Fyrr um daginn höfðu Sæmundur Pálsson og Guðmundur
Þórarinsson fengið að hitta
Fischer. Að sögn Sæmundar var
það mjög tilfinningarík stund,
þegar þeir hittust í fyrsta sinn í
þrjátíu ár. Fischer hafi þó ekki litið vel út og greinilega safnað
skeggi allan þann tíma sem hann
hefur verið í haldi. Guðmundur
Þórarinsson sagði í gær að það
væri óskiljanlegt af hverju
japönsk stjórnvöld hleyptu honum ekki úr haldi, þrátt fyrir að
hann hefði nú gilt vegabréf.

Hér heima er einnig náið fylgst
með framvindu mála í Japan.
Helgi Ólafsson skákmeistari segir
það mjög góð tíðindi ef lögmenn
Fischers séu nú komnir með vegabréfið í hendur. Stuðningsmenn
hafi óttast að málið hafi verið
komið í hnút, þar sem svo virtist
sem Fischer hefði þurft að fá
vegabréfið til að losna úr haldi, en
ekki getað losnað úr haldi fyrr en
hann fengi vegabréfið.
„Það er ljóst að hér heima
hefur verið ýtt vel á eftir málinu.“
segir Helgi. „En ef Japanir harðneita að leyfa honum að fara er
málið stopp, sem er það sem ég
óttast. Þetta hlýtur að skýrast á
næstu dögum, en ég er ekkert of
bjartsýnn á að það náist að koma
honum heim fyrir afmælisdaginn
hans.“
svanborg@frettabladid.is

Öryrkjabandalag Íslands:

Fatlaðar konur beittar misrétti
Forvígismenn
Öryrkjabandalags Íslands ætla að
setja á laggirnar sérstaka
kvennahreyfingu innan bandalagsins og er stofnfundur hennar
í kvöld. Markmið hreyfingarinnar er að bæta hag kvenna sem
eiga við fötlun að stríða og beita
sér fyrir sérstakri úttekt á högum
þeirra.
Stofndaginn ber upp á alþjóðlegan baráttudag kvenna fyrir
friði og jafnrétti. Guðríður Ólafsdóttir, félagsmálafulltrúi hjá
Öryrkjabandalaginu, segir að
hreyfingin eigi sér þó ekki
erlenda fyrirmynd heldur sé tilefnið reynslusögur úr íslenska
heilbrigðiskerfinu.
Eftir 25 ára aldur fjölgar mjög

HEILBRIGÐISMÁL

í hópi kvenna sem glíma við fötlun og eru þær í dag mun fleiri en
karlar. Að sögn Guðríðar fá þær
aðra og verri meðferð þó að þær
séu stærri hópur öryrkja. Til
marks um það sé að konur hafi
verið 98 prósent þeirra sem fengu

KVENNAHREYFING TÍMABÆR
Guðríður Ólafsdóttir, félagsmálafulltrúi hjá
Öryrkjabandalaginu, segir að rannsaka
þurfi kjör þeirra kvenna sem eru öryrkjar.

greiðslur úr ríkissjóði eftir svokallaðar öryrkjadóm Hæstaréttar. Þeim hafi reynst erfiðara en
körlum að fá greiningu á öðrum
sjúkdómum en þeim sem viðkemur fötlun þeirra. Mörg dæmi séu
um að þær hafi verið sendar heim
frá lækni með róandi lyf í stað
viðeigandi meðferðar.
Þá bendir Guðríður á að kynjamisrétti á vinnumarkaði sé áberandi vandamál þar sem konur
sem búi við örorku og eru komnar á miðjan aldur eigi erfitt uppdráttar þrátt fyrir fullnægjandi
menntun og reynslu. Guðríður
segir að greinileg þörf sé á að athuga þessi mál betur til að halda
áfram öflugri réttindabaráttu
allra öryrkja á Íslandi.
- gg
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Miðstjórn Alþýðusambands Íslands:

Átak gegn svartri atvinnustarfsemi
Ótrúlegar 20 manna brauðtertur. Við bjóðum upp
á þrjár ljúffengar tegundir, roastbeef, rækjur og skinku.

www.jumbo.is

VINNUMARKAÐURINN Alþýðusamband
Íslands ætlar að fara í átak til að
koma í veg fyrir svarta atvinnustarfsemi og undirboð á vinnumarkaði. Á miðstjórnarfundi á
morgun verður lögð fram tillaga
um verkefni sem yrði fjármagnað
með sjálfstæðum hætti og tiltekinn
mannafli fenginn til að sinna því.
Tekið verður við ábendingum í sérstöku símanúmeri.
Stefnt er að því að mynda hóp
sem fengi það verkefni að aðstoða
og leiðbeina aðildarfélögum ASÍ
um það með hvaða hætti þau eigi
að taka á grunsemdum um svarta
atvinnustarfsemi og leiðbeina
trúnaðarmönnum á vinnustöðum.
Ákveðnir aðilar fengju síðan það

hlutverk að fylgjast með slíkri
starfsemi á höfuðborgarsvæðinu
og suðvesturhorni landsins og
bregðast við ábendingum.
Sérstakt símanúmer verður
auglýst fyrir þá sem vilja koma
upplýsingum á framfæri og ábendingunum verður síðan fylgt eftir.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins er vilji innan stjórnsýslunnar til samstarfs við verkalýðshreyfinguna og verður því ákveðnum tengslum komið á fót inn í
- ghs
stjórnsýsluna.
BYGGINGARVINNA
Á miðstjórnarfundi ASÍ á morgun verða
lagðar fram tillögur um að fara í átak gegn
svartri atvinnustarfsemi. Myndin tengist
fréttinni ekki með beinum hætti.

Þremur myndum
eftir Munch stolið

Pöntunarsími: 554-6999

Bíræfnir þjófar stálu þremur myndum eftir Edvard Munch í fyrrakvöld.
Þetta er í annað skipti á tæpu hálfu ári sem verkum eftir meistarann er rænt.
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RÁN Þremur myndum norska myndlistarmannsins Edvards Munch var
stolið af hóteli í Noregi í fyrrakvöld.
Myndirnar eru metnar á yfir tuttugu milljónir íslenskra króna og er
búist við að þjófunum muni takast
að selja þær á augabragði.
Seint á sunnudagskvöldið brutust tveir menn inn í matsal Hotel
Refsnes Gods á Jeleyju, nærri Moss
í suðurhluta Noregs, og höfðu á
brott með sér þrjár myndir meistarans. Þeir skildu þá fjórðu eftir þar
sem hún var skrúfuð föst á vegginn.
Á flóttanum misstu þjófarnir eina
myndina í gólfið með þeim afleiðingum að rammi hennar brotnaði.
Um er að ræða eina vatnslitamynd sem heitir Blái kjóllinn, frá
árinu 1915, og tvö steinþrykk, annað
af leikskáldinu Strindberg og hitt af
Munch sjálfum. Að sögn Aftenposten er verðmæti Bláa kjólsins
áætlað ríflega tíu milljónir íslenskra króna en steinþrykkin eru
metin á fimm milljónir hvort.
Þetta er í annað skipti á rúmu
hálfu ári sem verkum eftir Munch
er stolið á bíræfinn hátt. Í ágúst í
fyrra réðust þrír vopnaðir menn inn
í Munch-safnið í Osló um hábjartan
dag og tóku með sér útgáfu af
Ópinu, þekktasta verki Munch, og
aðra þekkta mynd sem nefnist
Madonna. Þessi málverk eru enn
ófundin. Árið 1994 var annarri útgáfu af Ópinu stolið úr Þjóðlistasafninu í Osló. Það kom hins vegar í
leitirnar nokkrum mánuðum síðar.
Að mati Interpol er um 60.000
listaverkum stolið á hverju ári en
einungis 15 prósent þeirra komast
aftur í hendur eigenda sinna. Eðli
málsins samkvæmt er afar erfitt
fyrir þjófa að koma jafn frægum
verkum og Ópinu í verð og því
reyna þeir oft að skila því til sinna
fyrri eigenda gegn ríflegu lausnargjaldi. Norska ríkisútvarpið segir
að algengt sé að málverk séu notuð
sem skiptimynt í undirheimunum
og þannig gangi þau manna á milli
árum saman. Þar sem málverkin

BLÁI KJÓLLINN
Þremur verkum eftir Munch var stolið um helgina en alls er 24 málverka og teikninga eftir
listamanninn saknað eftir þjófnaði í gegnum tíðina.

sem stolið var um helgina eru mun
minna þekkt en Ópið er reiknað
með að auðveldara sé fyrir ræningjana að koma þeim í verð á

svarta markaðnum en það minnkar
líkurnar á að þau komist nokkurn
tímann í leitirnar.
sveinng@frettabladid.is

Lögreglan rannsakar orsök banaslyssins:

Skemmd á vegi þar sem slysið var

-jse

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SLYS Skemmd er á Suðurlandsvegi
skammt frá þeim stað þar sem
banaslys varð síðastliðinn sunnudag. Um það bil fjögurra sentimetra breið rás er á miðjum vegi
og tvær litlar holur þar ofan í.
Lögreglan á Selfossi sagði að
við bestu aðstæður virtist þessi
skemmd ekki geta talist hættuleg
en hugsanlega gegndi öðru máli
þegar ísing væri á veginum og bílar kæmu hratt í beygjuna.
Verið er að rannsaka tildrög
banaslyssins og þá hvort rekja
megi það til skemmdanna.

SKEMMD Á SUÐURLANDSVEGI NÁLÆGT SLYSSTAÐ
Verið er að rannsaka hvort
rekja megi banaslysið síðastliðinn sunnudag til
skemmdarinnar.
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Íslenskir ferðamenn:

Hótelin
Sakborningur í Dettifossmálinu tók
freista
eigið líf á Litla-Hrauni um helgina:

FERÐAMENN Íslendingum sem gista
á hótelum víða um land í nýliðnum janúar fjölgaði um rétt tæp
nítján prósent frá sama tíma í
fyrra. Það er umtalsvert meiri
fjölgun en meðal erlendra ferðamanna sem fjölgaði um ellefu
prósent.
Gistinóttum á fjölgaði um rúm
þrettán prósent milli ára. Í janúar
voru þær 36.340 en 32.050 í sama
mánuði árið á undan.
Gistinóttum á Suðurlandi
fjölgaði um tæp tuttugu prósent.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

LÁTNI FANGINN
ÓTTAÐIST HEFND
FÍKNIEFNAHRINGS
Hafði sætt ofbeldi og hótunum Kommúnistar unnu

HÓTEL RÍSA Í BORGINNI
Fleiri gista á heilsárshótelum í janúar en í fyrra. Færri gista á hótelum fyrir austan en áður.

Þeim fækkaði á Austurlandi um
rúm fimmtán prósent. Á Norðurlandi fjölgaði gistinóttum um tæp

sjö prósent en á Suðurnesjum,
Vesturlandi og Vestfjörðum um
- gag
1,5 prósent.

Þingkosningar fóru fram í Moldóvu um helgina. Kommúnistaflokkurinn bar
sigur úr býtum. Hann hlaut 55 þingsæti sem er nóg til að mynda starfhæfa
ríkisstjórn. Lýðræðisfylking Moldóvu tvöfaldaði fylgi sitt.
(DMB), sem er miðjuflokkur, fékk
nú 29 prósent atkvæða sem er ríflega tvöföldun á fylginu frá 2001,
sem þá vannst í nafni Braghisbandalagsins, sem á aðild að Lýðræðisfylkingunni.
Lýðflokkur
kristilegra
demókrata var þriðji flokkurinn
sem náði fulltrúum á Moldóvuþing að þessu sinni með tæplega
10 prósenta fylgi, sem er örlítið
meira en hann fékk 2001.
Fleiri flokkar náðu ekki yfir 6
prósenta fylgisþröskuldinn, sem
þarf til að fá úthlutað þingsætum.
Alls slógust 15 flokkar og framboðslistar um 101 þingsæti.
Samkvæmt
kosningakerfi
Moldavíu þýða þessi úrslit að
Kommúnistaflokkurinn fær 55
sæti, sem er nóg til að mynda
starfhæfa ríkisstjórn. Hins vegar
þyrfti flokkurinn sex fulltrúa til
viðbótar til að geta tryggt kjör

MOLDÓVA, AP Kommúnistaflokkur
Moldóvu, sem farið hefur með
völd í þessu fátækasta landi Evrópu, fór með sigur úr býtum í
þingkosningum sem fram fóru
þar á sunnudag. Samkvæmt opinberum úrslitum kosninganna, sem
birt voru í gær, fékk flokkurinn 46
prósent atkvæða. Þar sem hann
fékk 50 prósent fylgi í síðustu
kosningum árið 2001 voru þessi
úrslit þó nokkurt bakslag fyrir
hann og þó einkum leiðtoga hans,
Vladimir Voronin, þar sem þau
skila flokknum ekki nógu mörgum þingsætum til að tryggja honum endurkjör sem forseta landsins.
Lýðræðisfylking
Moldóvu

– hefur þú séð DV í dag?

Smáauglýsingasíminn er 550 5000
auglysingar@frettabladid.is

Enn lægra ver› me›

Safnkortinu!*

síns manns í forsetaembættið, það
er atkvæði þriggja fimmtu hluta
þingfulltrúa. Samkvæmt stjórnarskrá hefur þingið 45 daga frest til
að kjósa forseta; takist það ekki er
skylt að boða til nýrra þingkosninga.
Báðir hinir flokkarnir, sem
fengu hin 46 þingsætin, hafa lýst
því yfir að þeir muni standa í vegi
fyrir endurkjöri Voronins og
knýja frekar fram endurtekningu
kosninganna.
Í stjórnartíð kommúnista síðustu fjögur árin hefur efnahagur
landsins vænkast nokkuð, en það
er eftir sem áður fátækasta land
álfunnar. Kommúnistaflokkurinn
var Moskvuhollur, en hefur nú
undið sínu kvæði í kross og styður
sem nánust tengsl við Evrópusambandið, en flestir landsmenn
eru þeirri stefnu fylgjandi.
audunn@frettabladid.is

Lægra ver› í

sjálfsafgrei›slu!
ﬁegar ﬂú dælir sjálfur á

spara› tíma og borga›

á bílinn og n‡ttu ﬂér um

ESSO stö›vunum getur ﬂú

vi› dæluna ﬂegar ﬂú

lei› ﬂá ﬂjónustu sem vi›

treyst ﬂví a› fá eldsneyti á

velur sjálfsafgrei›slu.

erum ﬂekkt fyrir.

hagstæ›u ver›i.

*Á höfu›borgarsvæ›inu, Akureyri, Keflavík, Hverager›i og Selfossi. Safnkortsafsláttur er í formi punkta.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Láttu okkur um a› dæla

F í t o n / S Í A

Hjá ESSO getur ﬂú nú

F I 0 0 6 1 0 6

á næstu ESSO stö› *

UNDIR AUGUM LENÍNS
Victor Stepaniuc, sem stýrði kosningabaráttu kommúnista, tjáir sig um úrslitin í
höfuðborginni Chisinau.
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Fjórir látnir á árinu:

Taska í röngum höndum:

Slysalaust ár fram
undir lok febrúar

Full af
skyggnum

í mikilli hálku. Ég held að fólk lesi
ekki rétt í aðstæðurnar og ætti
kannski að velta fyrir sér ábyrgðinni sem felst í að vera í umferðinni og virðingunni sem maður
þarf að bera fyrir umhverfinu og
hálkunni,“ segir Sigurður.
„Gatnamótin við Þrengslaveg
eiga að leggjast af. Búið er að bjóða
verkið út og stefnt er að því að
klára framkvæmdir fyrir haustið.
Þetta er bölvuð ólánsbeygja,“ segir
Páll Halldórsson, rekstrarstjóri hjá
Vegagerðinni. ■

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BANASLYS Umferðin hefur tekið
sinn toll síðustu vikurnar en hvert
banaslysið á fætur öðru hefur orðið á vegum landsins á örskömmum
tíma. Banaslys hafa orðið í
vélsleðaslysi við Veiðivötn, á
Snorrabraut, Kópaskeri og það síðasta varð á Suðurlandsvegi nú um
helgina. Sigurður Helgason, verkefnastjóri hjá Umferðarstofu, segir að nokkur slys hafi orðið á vegamótum Þrengslavegar og Suðurlandsvegar. „Slysið á sunnudaginn
átti sér hins vegar stað á Þjóðvegi 1

Kennari við Listaháskólann í Reykjavík varð fyrir því
óláni að gleyma stórri svartri leðurtösku á bílastæðinu fyrir utan
skólann í fyrrakvöld. Hún var
horfin skömmu síðar þegar kennarinn ætlaði að vitja hennar.
Væntanlega hefur þeim sem tók
töskuna brugðið í brún þegar
hann opnaði hana en þar var að
finna 250 litskyggnur, svonefndar
slides-myndir, með margs konar
listaverkum. Kennarinn segir að
þeim sem tók töskuna bjóðist
fundarlaun með því að hringja í
síma 861 5185.

LÖGREGLA

GATNAMÓTIN VIÐ SANDSKEIÐ
Stefnt er að því að breyta gatnamótunum
við Sandskeið fyrir haustið.

- jse
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Varasjóðir Verzlunarmannafélags Reykjavíkur:

Iðgjöld renna áfram til samtryggingar
Á aðalfundi Verzlunarmannafélgs
Reykjavíkur
mun stjórn félagsins leggja til að
hver félagsmaður eignist séreignarsjóð hjá félaginu.
„Með þessu erum við í raun og
veru að setja allar hliðarþjónustur félagsins í einn sjóð. Sjötíu prósent iðgjalda renna áfram til samtryggingar félagsins og fara í
sjúkra- og slysadagpeninga, dagpeninga fyrir langveik börn, dánarbætur, lögfræðiaðstoð og svo
framvegis,“ segir Gunnar Páll
Pálsson, formaður Verzlunarmannafélagsins.
„Þetta er útvíkkun á styrkjafyrirkomulagi okkar. Hver og

VERKALÝÐSMÁL

RÚIN INN AÐ SKINNI
Karl Bretaprins sýndi óvænta takta í
heimsókn sinni til Nýja-Sjálands sem
nú stendur yfir og rúði nokkrar kindur
fyrir heimamenn.

GUNNAR PÁLL PÁLSSON
„Ég vona svo sannarlega að þetta nýja fyrirkomulag gangi í gegn á aðalfundinum í næstu viku.“

einn félagsmaður ræður í hvað
peningarnir úr sjóðnum fara, til
dæmis orlof, símenntun, ný gler-

Landbúnaðarverðlaun:

Afmælistónleikar Sameinuðu þjóðanna:

Þrjú bú
verðlaunuð

Fóstbræður í
Royal Albert Hall

Við opnun Búnaðarþings Bændasamtaka Íslands í
gær voru veitt Landbúnaðarverðlaun 2005.
Þrenn verðlaun voru veitt: Sigríður Helga Karlsdóttir og Guðjón
Birgisson, garðyrkjubændur á
garðyrkjustöðinni Melum við Flúðir, fengu verðlaun fyrir myndarlegan rekstur og frumkvöðlastörf á
sviði lýsingar.
Kristín Hildur Árnadóttir og
Gunnar Guðmundarson bændur í
Sveinungsvík voru verðlaunuð fyrir
áræði og dugnað við að endurbyggja þessa fornu vildarjörð. Þá
fengu hjónin Karitas Hreinsdóttir
og Pétur Diðriksson og Ágústa
Gunnarsdóttir og Vilhjálmur Diðriksson félagsbúendur á Helgavatni
verðlaun fyrir myndarlegan félags- óká
búskap.

LANDBÚNAÐUR

Karlakórinn Fóstbræður
ætlar að verða við beiðni Sameinuðu þjóðanna um að koma fram á
tónleikum í Royal Albert Hall í
Lundúnum þann 16. október. Í tilefni 60 ára afmælis Sameinuðu
þjóðanna verður efnt til þessara

MENNING

KARLAKÓRINN FÓSTBRÆÐUR
Kemur fram á afmælistónleikum Sameinuðu
þjóðanna í Royal Albert Hall 16. október.

augu eða til að bregðast við
heilsutjóni. Við munum hækka
verð í orlofshús okkar og fólk get-

ur þá valið hvort það leitar til okkar eða einhverrar ferðaþjónustu.
Við setjum aukna fjármuni í þessa
varasjóði og fyrir þá sem lítið
hafa notað sér styrkjafyrirkomulagið til þessa er þetta mikil
breyting þeim í hag,“ segir Gunnar.
Varasjóðafyrirkomulagið verður tekið í gagnið um næstu áramót, verði það samþykkt. Hver félagsmaður fær þá að meðaltali 45
þúsund í sinn varasjóð til að byrja
með og síðan vissa upphæð árlega
eftir launum viðkomandi en gert
er ráð fyrir að 350 til 400 milljónir renni í varasjóði félagsmanna
- lkg
árlega.

viðamiklu tónleika og munu fjölmargir heimsfrægir listamenn úr
flestum heimsálfum koma fram
en þó er ekki að fullu frágengið
hvaða listamenn það verða.
Sony-fyrirtækið ætlar að gefa
út DVD-disk með upptökum frá
tónleikunum og dreifa um allan
heim og mun ágóðinn renna til
góðgerðastarfa. Einnig mun
breska sjónvarpsstöðin BBC sýna
beint frá tónleikunum.
Aðspurður hvort Fóstbræður
væru að verða heimsfrægir sagði
Eyþór Eðvarðsson, formaður
Fóstbræðra: „Hógværð er nú
aðalsmerki okkar Fóstbræðra en
dæmi nú hver fyrir sig þegar boðið er að koma fram í Royal Albert
Hall á tónleikum sem fara svo í
- jse
dreifingu á heimsvísu.“

SJÁLFSVÍGUM UNGRA KARLA FER FJÖLGANDI
Tvö til þrjú sjálfsvíg eru framin að meðaltali í hverjum
mánuði. Síðustu ár hafa 30 til 36 sjálfsvíg verið framin
á hverju ári.

Þrjú sjálfsvíg
á fáum dögum
Þrír ungir menn frömdu sjálfsvíg á innan við viku.
Landlæknir segir sjálfsvígum fara fjölgandi og
hvetur fólk til að fylgjast með sínum nánustu.
SJÁLFSVÍG Þrír ungir karlar á
höfuðborgarsvæðinu sviptu sig
lífi á innan við viku nú nýlega.
Engin tengsl eru talin vera milli
ungu mannanna þriggja.
Sigurður Guðmundsson landlæknir segir unga karla þann hóp
sem sjálfsvígum fjölgi hvað mest
í og raunar eina þjóðfélagshópinn
sem svo sé ástatt um. „Það á við
um okkur eins og aðrar vestrænar
þjóðir, vöxturinn er hjá ungum
körlum,“ segir Sigurður.
Aldrað fólk kemur ungum körlum næst, tíðni sjálfsvíga þess er
há.
„Við vitum stundum um orsakir sjálfsvíga og til einföldunar má
segja að helsta orsökin hjá öldruðum sé þunglyndi en hjá unga fólkinu er það fíkniefnaneysla.“ Sigurður tekur þó skýrt fram að hann
hafi engar upplýsingar um að
slíkt hafi átt við um þau tilvik sem
hér eru nefnd.

UPPLÝSINGAR OG AÐSTOÐ
VEGNA SJÁLFSVÍGSHUGSANA:
thunglyndi.landlaeknir.is
doktor.is
1717 hjálparsími Rauða krossins
Heilsugæslan
Sérfræðingar

Salbjörg Bjarnadóttir, sem
vinnur að sjálfsvígsforvörnum
hjá Landlæknisembættinu, segir
að sjálfsvígum hafi fækkað frá árinu 2000, sem var öðrum árum
hræðilegra í þessum efnum. Þá
svipti 51 sig lífi. Tölur síðustu ára
liggja ekki fyrir en Salbjörg veit
að þróunin er niður á við. „Að
meðaltali eru framin tvö til þrjú
sjálfsvíg í mánuði og síðustu ár
hafa þau verið á bilinu 30 til 36 á
ári,“ segir Salbjörg og bætir við
að ungir karlmenn eigi oftar í hlut
en aðrir.
Sigurður Guðmundsson segir
ýmislegt gert til að sporna við
sjálfsvígum en árangurinn komi
oft seint í ljós. „Vandinn með
vinnu sem snýr að heilsufari þjóðar er að árangurinn er stundum
ekki mældur fyrr en eftir áratugi.
Þetta er ansi mikið langhlaup.“
Hann hvetur fólk til árvekni;
að það í raun vakti sína nánustu.
„Ef fólk verður þess vart að einhver því nákominn sýnir merki
depurðar eða þunglyndis, er inn í
sig, fær grátköst eða sýnir önnur
óvenjuleg viðbrögð, þá á það að
hvetja viðkomandi til að leita sér
hjálpar. Því fyrr sem meðferð
hefst við einkennum þunglyndis,
því betra.“
bjorn@frettabladid.is
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Sænskir jafnaðarmenn:

Sakaðir um
kynþáttahyggju
Nalin Pekgul, formaður
kvenfélags sænska Jafnaðarmannaflokksins, sakar flokksfélaga sína
um kynþáttahyggju. Hún segist
sjálf hafa orðið fyrir barðinu á fordómum þeirra allar götur síðan hún
hlaut þessa háttsettu stöðu innan
flokksins fyrir hálfu öðru ári.
Hún segist hvað eftir annað hafa
íhugað að segja af sér embættinu
vegna þess, en hætt við þar sem hún
njóti óskoraðs stuðnings Görans
Persson forsætisráðherra og fleiri
flokksbræðra sinna. ■

SVÍÞJÓÐ

Subaru Legacy Wagon sjálfskiptur

Ver› á›ur
Ver› nú

=

2.790.000
2.590.000

200.000
29.966,-*

Hjúkrunarfræðingur:

Smitaður af
fuglaflensu

Subaru Forester sjálfskiptur

Greint hefur verið frá
því að víetnamskur hjúkrunarfræðingur hafi smitast af
fuglaflensunni. Grunur leikur á
að hann hafi smitast af sjúklingum sem hann annaðist en það er
þó ekki talið öruggt.
Fórnarlömb flensunnar hafa
fram til þessa smitast af sýktu
kjöti en smit á milli manna er fátítt. Nái veiran sem veldur
flensunni að stökkbreytast
þannig að hún geti borist á milli
manna óttast sérfræðingar að
heimsfaraldur geti verið í uppsiglingu. 46 hafa þegar látist úr
fuglaflensu. ■

HANOI, AP

Ver› á›ur
Ver› nú

=

2.750.000
2.580.000

170.000
29.850,-*

Subaru Impreza Sedan beinskiptur

Danskir múslimar:

Ver› á›ur

Hvattir til
að berjast

Ver› nú

„Gakktu til liðs við okkur í Írak,“ segir í hvatningu til
danskra múslima, sem undirrituð
er af Abu Musab al-Zarqawi,
jórdönskum al-Kaída liða sem
barist hefur gegn erlendu hernámsliði í Írak. Hvatningin hefur
gengið á milli danskra múslima
undanfarið á geisladiski sem nú
hefur einnig komist í hendur
danskra fjölmiðla.
Á disknum er klukkutíma löng
ræða al-Zarqawis, sem meðal
annars inniheldur beinar hvatningar til danskra múslima um að
berjast í Írak gegn hernámi
Bandaríkjanna. ■

DANMÖRK

■ EVRÓPA
MEÐFERÐARSTÖÐ BRENNUR Sjö
sjúklingar biðu bana í eldsvoða á
meðferðarstofnun fyrir fíkniefnaneytendur í Samara-héraði í
Rússlandi. Grunur leikur á að um
íkveikju hafi verið að ræða en
einn sjúklinganna hafði ítrekað
hótað að kveikja í stofnuninni. 24
sjúklingar björguðust.

=

2.160.000
1.990.000

170.000
23.021,-*

NJÓTTU GÓ‹S GENGIS
Hagstætt gengi gjaldmi›la og gó›ar a›stæ›ur gera
okkur kleift a› bjó›a Subaru á stórlækku›u ver›i.
N‡ttu ﬂér einstakt tækifæri á›ur en gengi› hækkar
á n‡. Öflug 2,0 lítra vélin og fullkomi› fjórhjóladrif
tryggja a› ﬂú kemst örugglega á lei›arenda og ekki
spillir ríkulegur sta›albúna›ur. Komdu og kynntu ﬂér
Subaru – og njóttu betra gengis!

Subaru aldrifi› er sannkalla› listaverk – lárétt Boxer

vél og fullkomin fjórhjóladrifstækni tryggja hámarks
rásfestu og veggrip á öllum hjólum. Hér ræ›ur jafnvægi›
ríkjum og tryggir afl og aksturseiginleika sem eiga sér
fáar hli›stæ›ur í hva›a ver›flokki sem er.

12:00–16:00
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FBL. GREINING: NEFSKATTUR Í STAÐ AFNOTAGJALDA

Kemur sér illa fyrir fjölmenn heimili
hann var settur á árið 1989 til að afla
sveitarfélögum Bretlands meiri tekna. Er
skemmst frá því að segja að skatturinn
var afar óvinsæll og átti stærstan þátt í
falli járnfrúarinnar. Innheimtu hans var
hætt 1993.

Hvað er eiginlega nefskattur?
Nefskattur er skattur sem lagður er jafnt
á alla skattborgara þannig að þeir
greiða sömu krónutölu. Helsti kostur
þeirra er að innheimta þeirra er einföld
og ómögulegt er að svíkjast undan að
greiða þá. Þeirra helsti galli er hins vegar að þeir leggjast þyngst á þá sem
hafa lágar tekjur því allir greiða sömu
krónutölu. Af þessum sökum eru nefskattar lítið notaðir til almennrar skattheimtu.
Nefskattur ríkisstjórnar Margaretar
Thatcher er frægur að endemum en

ÚTVARPSHÚSIÐ VIÐ EFSTALEITI

Tækjaeftirlit Ríkisútvarpsins mun leggjast af verði nefskatturinn tekinn upp.
Við það munu sparast tugir milljóna
króna auk þess sem ímynd stofnunarinnar mun eflaust batna.
Nefskatturinn kemur misvel við heimilin
í landinu. Fólk sem býr eitt mun eflaust
fagna upptöku nefskattsins enda verður
upphæð skattsins á hvern skattborgara
lægri en núverandi afnotagjald. Hins
vegar þarf heimili hjóna með tvö uppkomin börn að greiða ferfalt hærra
gjald fyrir Ríkisútvarpið en einhleypingurinn. Þannig gæti maður með 800.000
krónur í mánaðarlaun sloppið með að
borga fjórðung af þeirri upphæð sem
tveir öryrkjar með tvö börn á menntaskólaaldri á sínu framfæri þurfa að
greiða.
Heimild: Vísindavefur Háskóla Íslands.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Er nefskattur heppilegri en afnotagjald?
Á vissan hátt er afnotagjaldið nefskattur
þannig að ekki verður um miklar breytingar að ræða. Eini munurinn er sá að
afnotagjald er lagt á heimilin í landinu
á meðan nefskattur er lagður á einstaklinga. Í frumvarpi ráðherra er gert ráð
fyrir að skatturinn verði um tíu þúsund
krónur á ári og leggist á alla á aldrinum
18-70 ára og á öll fyrirtæki. Reikna
menn með að Ríkisútvarpið geti jafnvel
haft örlítið meiri tekjur af nefskatti en
afnotagjaldi.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í væntanlegu frumvarpi menntamálaráðherra um Ríkisútvarpið er gert ráð
fyrir að afnotagjaldið verði fellt niður í
núverandi mynd en svonefndur nefskattur tekinn upp í staðinn.

REIÐI VIÐ ÚTFÖR Þegar líkkista leyniþjónustumannsins Caliparis var borin út úr kirkjunni í Róm í gær héldu sumir viðstaddra á loft
blaðinu Il Manifesto. Fyrirsögn greinarinnar, yfir augum blaðakonunnar Sgrena, útleggst: „Úr prísund í skothríð“.

Reiði ríkir á Ítalíu
Ítalski leyniþjónustumaðurinn sem bandarískir
hermenn skutu í Írak á
föstudag var borinn til
grafar með viðhöfn í Róm
í gær. Mikil reiði ríkir á
Ítalíu vegna atviksins.
Nicola Calipari, ítalski leyniþjónustumaðurinn sem lét lífið í skothríð bandarískra hermanna í Írak á
föstudagskvöld, var borinn til grafar með viðhöfn í Róm í gær. Calipari
varð fyrir banaskoti er hann var að
fylgja blaðakonunni Giuliönu
Sgrena í bíl út á flugvöll í Bagdad,
skömmu eftir að tekist hafði að
leysa hana úr haldi mannræningja.
Tugþúsundir Ítala lögðu leið sína að

líkkistu Caliparis í Róm á sunnudag
og milljónir fylgdust með útförinni í
beinni
útsendingu.
Silvio
Berlusconi forsætisráðherra og
Carlo Azeglio Ciampi Ítalíuforseti
voru viðstaddir útförina, auk annarra fyrirmenna.
„Hann dó sem hetja,“ sagði
Maurizio Agliana í ávarpi við útförina. Hann er einn fjögurra ítalskra
öryggisvarða sem var rænt í Írak í
apríl í fyrra og Calipari átti þá þátt í
að frelsa.
Sgrena, sem særðist á öxl í skothríðinni, skrifaði frá sjúkrarúmi
sínu um helgina að ekki væri útilokað að skotárásinni hefði vísvitandi
verið beint gegn sér, þar sem bandarísk yfirvöld hefðu verið mjög ósátt
við að Ítalir skyldu hafa gengist inn
á að semja við mannræningja.
Sgrena hefur heitið ekkju bjargvættar síns að komast til botns í því
hvernig skotárásina bar að. Ítölsk
stjórnvöld hafa krafið Bandaríkjastjórn um ítarlega rannsókn.
Sgrena vísar á bug þeim skýringum sem Bandaríkjaher hefur gefið
á árásinni. Hún segir skothríðina
hafa byrjað fyrirvara- og viðvörunarlaust.
Scott McClellan, talsmaður
Hvíta hússins, sagði í gær að það
væri „fáránlegt“ að ýja að því að
Sgrena hefði verið vísvitandi skotmark bandarísku hermannanna.
Bíllinn hefði verið á ferð á einum
hættulegasta vegi Íraks, á leiðinni
að Bagdadflugvelli. Áður hafði
Bandaríkjastjórn sagt atvikið
„hryllilegt slys“ og heitið ítarlegri
rannsókn.
Kyndir undir andúð
Árásin hefur kynt svo um munar
undir andúð Ítala á hernaði Bandaríkjamanna og bandamanna þeirra í
Írak og hún hefur aukið um allan
helming þrýsting á ríkisstjórn
Silvios Berlusconi að kalla ítalska
herliðið í Írak heim.
Hvorki ítalskir né bandarískir
embættismenn vildu gefa neitt nánar upp um það hvernig lausn
Sgrenas bar að, en hún var í heilan
mánuð í haldi íraskra mannræningja. Ítalski landbúnaðarráðherrann Giovanni Alemanno lét þó hafa
eftir sér að „mjög líklegt“ væri að

lausnargjald hefði verið greitt. Fulltrúar bandarískra stjórnvalda hafa
mjög eindregið varað við lausnargjaldsgreiðslum, þar sem slíkt
hvetji til frekari mannrána.
Í ítölskum fjölmiðlum hafa getur
verið leiddar að því að allt að sex
milljónir Bandaríkjadala, andvirði
um 365 milljóna króna, hefðu verið
inntar af hendi í lausnargjald.
Sgrena segist ekki hafa heyrt neitt
um að lausnargjald hefði komið við
sögu við lausn hennar.
Mörg hundruð skot
Ritstjóri Il Manifesto, vinstrisinnaða dagblaðsins sem Sgrena skrifaði mest fyrir, sagði frá því að
ítalskir embættismenn hefðu tjáð
sér að á bilinu 300 til 400 skotum
hefði verið skotið að bílnum.
„Kúlunum rigndi yfir okkur. Við
höfðum ekki hugmynd um hvaðan
skothríðin kæmi en hún stóð yfir í
margar mínútur. Þetta er versta
upplifun sem ég hef lent í,“ tjáði
Sgrena þýska vikuritinu Die Zeit í
símaviðtali, en hún hefur reglulega
skrifað greinar í það blað. Í frásögn
Die Zeit kemur fram að þegar skothríðin hófst hefði bíll Ítalanna átt
innan við eins kílómetra leið ófarna
að flugvellinum, þar sem flugvél
beið þeirra til að flytja þá heim.
Um þær aðdróttanir að Bandaríkjamenn skyldu hafa viljað
Sgrena feiga skrifaði Giovanni di
Lorenzo, ritstjóri Die Zeit, um helgina: „Slíkar kenningar er ógerlegt
að sannreyna. ... En ljóst er, að því
óskýrari sem upplýsingastefna
[bandarískra hernámsyfirvalda í
Írak] er, því meir sem hún reynir að
slá ryki í augun á fólki, þeim mun
meiri gróska verður í öllum gróusögum og samsæriskenningum.“
Búlgarskur hermaður felldur
Svo virðist sem Calipari hafi ekki
verið sá eini úr liði bandamanna í
Írak sem bandarískir hermenn
drápu í liðinni viku. Nikolai Svinarov, varnarmálaráðherra Búlgaríu,
sagði í gær að búlgarskur hermaður, sem féll við skyldustörf í MiðÍrak á föstudag, hefði að öllum líkindum orðið fyrir skothríð frá
bandarískri varðstöð þar.
audunn@frettabladid.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
Nýsköpun

SJÓNARMIÐ

GUÐM U N DU R MAGNÚSSON

Ríkið mæli kílómetrana en fylgist ekki með
akstursferli.

Bifreiðar og GPS
N
efnd á vegum samgönguráðherra hefur lagt til að í stað bensín- og olíugjalds verði á næstu árum tekin upp notendagjöld
sem byggist á akstursskráningu með GPS-staðsetningartækjum sem komið verði fyrir í öllum bifreiðum. Telur nefndin að núverandi tekjustofnar vegakerfisins séu að ganga sér til húðar og því
nauðsynlegt að finna aðrar og hagkvæmari leiðir til tekjuöflunar.
Auk akstursgjalda leggur nefndin til að hugað verði að því að taka
upp veggjöld í ríkari mæli en nú.
Ágreiningslaust er að miklar breytingar eru að verða á tekjukerfinu sem viðhald og rekstur samgöngukerfisins byggir á. Tekjustofnarnir; bensíngjaldið og olíugjaldið sem kemur í stað þungaskatts, fara
lækkandi þrátt fyrir aukinn akstur. Skýringarnar eru þær að bílar
verða æ sparneytnari. Á næstu árum munu síðan nýir orkugjafar
koma til sögunnar sem eru óháðir þessum gjöldum. Í löndunum austan hafs og vestan íhuga stjórnvöld leiðir til að mæta þessari þróun.
Fram kemur að nefnd samgönguráðherra sækir hugmyndir sínar til
Evrópusambandsins.
Notendagjöld eru að jafnaði hagkvæmari og réttlátari en gjöld
sem menn eru látnir greiða óháð notkun. Hugmyndin um að framlag
einstakra manna til samgöngukerfisins byggist á notkun þeirra á
vegunum og öðrum mannvirkjum er þess vegna ekki óeðlileg. En
ástæða er til að staldra við áður en lengra er haldið. Ekki ætti að stíga
skref í þessa átt fyrr en búið er að íhuga og ræða vandlega eftirlitskerfið sem notað yrði. GPS-staðsetningarkerfið, sem nefndin mælir
með, er afar fullkomið en það býður heim hættu á stórkostlegri misnotkun og óhóflegu eftirliti með borgurunum. Með GPS-tækjum er
hægt að fylgjast með öllum ferðum ökumanna og halda skrár yfir
þær. Með tengdum búnaði er að auki hægt að fylgjast með hraða ökutækja og tæknilega er ekkert því til fyrirstöðu að sekta menn með
sjálfvirkum hætti brjóti þeir reglur umferðarlaga um hámarkshraða.
Hafa nokkur bílaleigufyrirtæki í Bandaríkjunum tekið upp slík
vinnubrögð.
Eftirlit með almennum borgurum hér á landi verður æ umfangsmeira með hverju árinu. Eftirlitsmyndavélar eru í opinberum stofnunum, bönkum og verslunum, á almannafæri í miðborginni og á fjölförnum gatnamótum. Tæknilega er hægt að rekja ferðir fólks og
neysluvenjur af mikilli nákvæmni með skoðun á notkun greiðslukorta og farsíma. GPS-staðsetningartæki í alla bíla yrði nýtt stig í
þessari þróun.
Rétt er að geta þess að nefnd samgönguráðherra leggur áherslu á
að gætt sé að persónuvernd við upptöku GPS-kerfis í bíla. Hún segir
að tryggja verði að kerfið taki hvorki á móti né geymi aðrar upplýsingar en nauðsynlegar séu til útreiknings á gjöldunum til vegakerfisins. Ekki eigi að skrá akstursferil ökutækja heldur einungis eknar
vegalengdir. Jafnframt verði eigendur bifreiða að geta sannreynt að
upplýsingarnar séu réttar. Þessi fyrirvari nefndarmanna er að sjálfsögðu afar mikilvægur. En alkunna er að kerfi af þessu tagi vaxa
mönnum iðulega yfir höfuð. Góður ásetningur í upphafi er ekki
trygging fyrir réttri breytni í framtíðinni. Þess vegna þarf að fara
vandlega yfir það með hvaða hætti er hægt að koma í veg fyrir misnotkun. Í því sambandi ættu menn að íhuga að gera tækin þannig úr
garði strax í upphafi að tæknilega sé ekki hægt að lesa akstursferilinn heldur aðeins kílómetrafjöldann. Og þá er stutt yfir í þá spurningu hvort ekki sé einfaldara að lesa reglulega af hefðbundnum ökumælum bifreiða og láta GPS-kerfið lönd og leið. ■

Mikil gerjun og nýsköpun á sér nú stað
innan verkalýðshreyfingarinnar. Eitt
dæmið um það er ályktun Rafiðnaðarsambandsins um að leggja af hefðbundna kröfugöngu 1. maí og efna í
staðinn til fjölskylduhátíðar í Laugardalnum. Annað dæmi um ný vinnubrögð er ákvörðun stjórnar Verslunarmannafélags Reykjavíkur undir forystu
Gunnars Páls Pálssonar að leggja til við
aðalfund að endurgreiða
félagsmönnum framvegis hluta af félagsgjöldum og sjúkra- og
orlofssjóðsiðgjöldum.
Nái tillagan fram að ganga
verður féð lagt inn á
séreignarsjóð viðkomandi félags-

manns hjá félaginu og nýtist honum til
ákveðinna verkefna að eigin vali svo
sem símenntunar, orlofs, forvarna, endurhæfingar eða framfærslu við atvinnumissi eða heilsubrest.

Orlofshús hækka
Á heimasíðu VR kemur fram að 350 til
400 milljónir munu árlega renna í
þessa séreignarsjóði en í upphafi fái
þeir rúman milljarð sem nokkurs konar
startgjald. Félagsmenn eru um 22 þúsund og verður meðaltalsinneign hvers
og eins um 45 þúsund krónur, sumir
eiga þó meira og aðrir minna eftir því
hve mikið þeir hafa greitt til félagsins.
Ef rýnt er í smáa letrið kemur í ljós að í
kjölfarið munu leigugjöld orlofsbústaða
félagsins hækka. Það verður um hvorki
meira né minna en 20 þúsund krónur

fyrir vikudvöl í orlofshúsi, þannig að
strax lækkar nú verulega í sjóðum hjá
fjölda félagsmanna.

Af hverju ekki lækka?
Gott er þegar gamlar og grónar stofnanir eins og verkalýðsfélögin hafa
metnað til að endurskoða hlutina og
fara nýjar leiðir. En ákvörðun VR vekur
óneitanlega upp þá spurningu hvort
ekki sé eðlilegra að lækka viðkomandi
gjöld í stað þess að ráðstafa þeim inn á
sérstaka reikninga í anda svolítið gamaldags forsjárhyggju. Minnir á skyldusparnað ríkisins hér áður fyrr. Getur ekki
bara verið að stéttarfélögin séu farin að
innheimta alltof mikil gjöld af launþegum og tími sé til kominn að endurskoða í heild tekjukerfi þeirra?
gm@frettabladid.is

Er gott að vera Íslendingur?
Margt er okkur vel gefið Íslendingum. Við búum í gjöfulu landi,
höfum óheftan aðgang að hreinu
vatni, bæði heitu og köldu. Öndum að okkur hreinu lofti, veðurfar er vel ásættanlegt og þjóðin
er almennt vel menntuð og hefur greiðan aðgang að öllum
helstu lífsins þægindum. Það er
svo önnur saga hvort og hvernig
við kunnum að meta allar gjafirnar sem okkur eru gefnar og
hvernig við förum með þær.
Það er því væntanlega gott að
vera Íslendingur. Vonandi er
það raunin fyrir flesta. Það er
samt ekki á það að treysta að
það sé gott að vera gamall Íslendingur. Ítrekað fáum við
fregnir af vanrækslu gamals
fólks. Annað er ekki hægt að
kalla það þegar aldraðir sjúklingar þurfa að vera upp á fjölskyldu sína komnir með umönnun og þjónustu. Enn síður þegar
fólk getur legið beinbrotið árum
saman án viðeigandi aðgerða.
Vonandi er slíkt tilvik þó einsdæmi.
Það er stór gjöf að þurfa ekki
að vita hvað morgundagurinn
færir okkur, að þurfa ekki að
vita hvernig ellin sækir okkur
heim. Flest viljum við þó væntanlega verða gömul. Við viljum
eldast og njóta samvista við fjölskyldu og vini. En þá viljum við
helst halda þokkalegri heilsu og
vissulega getum við aukið líkurnar á því með heilbrigðu og
heilsusamlegu líferni. Engin
leið er þó fyrir nokkurt okkar að
tryggja góða heilsu fram í síðbúið andlát. Allt getur gerst. Við
höfum lagt á okkur ómælda
vinnu til að byggja hér upp gott
samfélag. Samfélag sem tryggir
fólki vinnu, börnum skólagöngu
og sjúkum aðhlynningu. Í flestum tilvikum uppfyllum við þetta
allt saman með sóma og búum
vel að þegnum þessa lands. En
sú er þó ekki alltaf raunin og of
mörg dæmi virðast sýna að aldraðir séu afgangsstærð.

Í DAG

ALDRAÐIR

,,

INGA RÓSA
ÞÓRÐARDÓTTIR

Flest eigum við eftir
að glíma við það
verkefni að eldast og það
er í höndum þeirrar kynslóðar, sem nú rekur þetta
samfélag og stjórnar því, að
búa svo að öldruðum að
þetta verkefni verði eins
auðvelt og ánægjulegt og
kostur er.

Öll getum við átt eftir að
standa í þeim sporum að missa
stjórn á lífi okkar vegna sjúkdóms og líkurnar aukast með
hækkandi aldri. Sjálfsvirðingin
er hverjum manni mikilvæg og
kannski aldrei mikilvægari en
þegar á móti bjátar. Margir
aldraðir þurfa að láta þar í
minni pokann þegar þeim er
boðið, fársjúkum, jafnvel ekki
með sjálfum sér, að dvelja langdvölum í tveggja til fjögurra
manna herbergjum með bláókunnu fólki sem er jafnilla eða
verr á sig komið. Það er lágmarkskrafa að við fáum að
takast á við slíka erfiðleika í
einveru ef við óskum þess og
fáum aðstoð við að halda sjálfsvirðingunni eins og unnt er. Það
getur verið erfitt að takast á við
sjúkdóma, hrörnandi líkama,
minnkandi starfsgetu, skert
minni og skerta einbeitingu.

Flest eigum við eftir að glíma
við það verkefni að eldast og
það er í höndum þeirrar kynslóðar, sem nú rekur þetta samfélag og stjórnar því, að búa svo
að öldruðum að þetta verkefni
verði eins auðvelt og ánægjulegt og kostur er. Þá þarf að
huga fyrst að óskum fólks og
þörfum en síðan að kostnaði.
Stundum virðist nefnilega fyrst
hugað að sparnaðarleiðum en
síðan leitað leiða til að mála
sparnaðinn fögrum orðum og
dulbúa hann sem bætta þjónustu
og aukin lífsgæði. Slík er ekki
alltaf raunin eins og dæmin
sanna. Það fólk sem nú tilheyrir
hinni svokölluðu eldri kynslóð á
það inni hjá okkur sem yngri
erum að við búum vel að því,
hlustum á óskir þess og aðstoðum það síðasta hluta leiðarinnar.
Þetta eru foreldrar okkar, afar
og ömmur, sem komu okkur á
legg, ólu önn fyrir okkur og
skópu þetta samfélag sem við
búum nú í. Ef vitneskjan um það
dugir ekki til að kalla á bætta
þjónustu við aldraða ættum við
a.m.k. að geta bætt þjónustuna
við aldraða út frá okkar eigin
forsendum. Við færumst nefnilega sjálf nær þessari stöðu með
hverjum deginum sem líður,
hvort sem við erum nú tvítug
eða fertug. Og þá viljum við örugglega ekki þurfa að deila herbergi með ókunnu fólki eða
liggja einmana og án nauðsynlegrar aðhlynningar.
Nú er það auðvitað ekki svo
að allir veikist sem eldast, öðru
nær, sem betur fer. Margir ná
háum aldri frískir og kátir með
óskerta eða lítt skerta starfsorku. Enn erum við þó að senda
fólk út af vinnumarkaðnum
fyrir þær sakir einar að hafa
náð ákveðnu aldurstakmarki.
Sumir vilja draga sig út af
vinnumarkaðnum með fyrra
fallinu, aðrir eins seint og kostur er. Er það ekki hluti af sjálfsvirðingunni að eiga slíkt val? ■
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Sólarupprás

Hádegi

Sólarlag

REYKJAVÍK 8.10
AKUREYRI 7.57

13.38
13.23

19.08
18.50
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Heimild: Almanak Háskólans

]

Varar við ræktun erfðabreyttra lífvera
BLS. 2

SMÁAUGLÝSI NGASÍM I N N ER 550 5000

Góðan dag!

Sólblómaolía gegn sýkingum

Í dag er þriðjudagurinn 8. mars,
67. dagur ársins 2005.

HÆGT ER AÐ KOMA Í VEG FYRIR SÝKINGAR HJÁ UNGBÖRNUM
MEÐ ÞVÍ AÐ NUDDA ÞAU MEÐ SÓLBLÓMAOLÍU.
Breskir læknar segja það ódýra
og einfalda lausn gegn sýkingum að nudda ungbörn með
sólblómaolíu. Húð fyrirbura er
sérstaklega viðkvæm fyrir sýkingum þar sem hún er ekki
fullmótuð, en nýleg rannsókn í
Bretlandi sýndi að ef sólblómaolía væri borin á húð
þeirra daglega styrktust varnir
hennar til muna. Læknar telja
þetta sérstaklega góðar fréttir
fyrir þróunarríkin, en um 13
milljónir barna fæðast fyrir
tímann um allan heim, mörg
þeirra í þróunarríkjunum. Sýk-

KRÍLIN
Ég er ekki að gráta
af því mig langar
ekki í skólann. Ég er
að gráta af því að
mig langar svo að
vera hjá þér!!

ingar hjá börnum í þessum
löndum eru stórt vandamál og
er dánartíðni ungbarna há. Á
meðan á rannsókninni stóð
var sólblómaolía borin á fyrirburabörnin þrisvar á dag í 14
daga og svo tvisvar á dag þar
til börnin voru útskrifuð af spítalanum.

LIGGUR Í LOFTINU

Smáauglýsingar
á 995 kr.
visir.is

Smáauglýsingar
byrja í dag á bls. 5

Flokkar
Bílar & farartæki
Keypt & selt
Þjónusta
Heilsa
Skólar & námskeið
Heimilið
Tómstundir & ferðir
Húsnæði
Atvinna
Tilkynningar
Þú getur pantað
smáauglýsingar á
www.visir.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

í heilsu

Hildur með börnum sínum, Lönu Kristínu sem er á fjórða ári og Andra Páli sem er á sjöunda ári.

Fjölskyldan heldur
sér í formi saman
Hildur Dungal, forstjóri Útlendingastofnunar, er komin í frí frá karate en
hreyfir sig mikið með fjölskyldunni og
reynir að eyða öllum frístundum með
henni.
„Ég er búin að æfa karate síðastliðið eitt og
hálft ár. Nú er ég í smá hléi því ég var að
taka við nýju starfi og er með tvö lítil börn.
Ég ætla að taka mér frí fram á haust því ég
vil gera þetta vel. Ég þarf að mæta sextíu
prósent til að fá að taka próf þannig að ég
tók mér frekar hlé en að gera þetta illa. Ég
er komin með appelsínugult belti og mér
finnst þetta mjög góð líkamsrækt. Ég var
orðin þreytt á að kaupa mér líkamsræktarkort og mæta fyrstu þrjá mánuðina og síðan ekki meir. Svo sá ég auglýsingu frá
Karatedeild Breiðabliks og ákvað að skella
mér,“ segir Hildur, sem var liðtæk í körfubolta á sínum yngri árum.

„Ég fer líka mikið í göngutúra með krakkana og finnst gaman að gera eitthvað til
heilsubótar með þeim eins og að fara í sund
eða hjóla. Þegar aðstæður bjóða upp á þá
höfum við fjölskyldan líka farið á skíði,“
segir Hildur, sem reynir að eyða sem mestum tíma með fjölskyldu sinni. „Ég og maðurinn minn vinnum bæði mjög mikið og þegar
við eigum tíma aflögu viljum við eyða tímanum með börnum okkar og ég læt þau ekki
í pössun svo ég geti farið í líkamsrækt.“
Hildur og fjölskylda hennar spá líka aðeins í mataræðið á heimilinu. „Ég er mikill
nautnaseggur, bæði í mat og sælgæti,
þannig að ég hugsa ekkert þannig um hvað
ég læt ofan í mig. Það er frekar að ég reyni
að hreyfa mig til að geta á móti borðað góðan mat. En við borðum frekar léttan mat á
heimilinu því okkur finnst hann góður. Við
borðum ekki mikið rautt kjöt heldur frekar
kjúkling, ávexti og grænmeti.“
lilja@frettabladid.is

Hávaði í umhverfi barna getur verið svo mikill að hann valdi
heyrnaskaða, fyrir utan streitu,
höfuðverk, truflun á málþroska
og námsgetu. Niðurstöður hávaðamælinga í skólum og leikskólum benda jafnframt til þess að húsnæði þar sem börn
dvelja sé ekki alltaf
nógu vel hannað
hvað hljóðvist varðar
og uppfylli ekki kröfur
byggingareglugerðar
um ómtíma. Til að
vekja umræðu um
þetta vandamál og
leita úrræða til bóta
mun Umhverfisstofnun ásamt
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, Lýðheilsustöð, Umhverfisog heilbrigðisstofu Reykjavíkur
og Vinnueftirliti ríkisins halda
ráðstefnu undir yfirskriftinni Hávaði í umhverfi barna hinn 1.
apríl í Kiwanishúsinu Engjateigi
17.
Fyrsta bílaapótekið á Norðurlöndum var opnað í Kópavogi
síðastliðin á laugardag en það er
Lyfjaval sem á nýja bílaapótekið,
sem er við Hæðasmára. Þar er
afgreitt um lúgu og hægt að láta
símsenda lyfseðla í apótekið,
panta afgreiðslu á fjölnota lyfseðlum sem geymdir eru í bílaapótekinu eða með því að leggja
þá inn að morgni og sækja lyfin

síðar. Þrátt fyrir að bílaapótekið
sé hið fyrsta sinnar tegundar á
Norðurlöndum er þó nokkur
reynsla af rekstri slíkra apóteka í
Bandaríkjunum þar sem lúguapótekum hefur fjölgað síðustu
ár. Bílaapótek Lyfjavals
er skammt frá Smáralind í Kópavogi og aðkoman er greið. Afgreitt er um lúgu frá
klukkan 10 á morgnana til miðnættis, alla
daga vikunnar.
Litlar stúlkur eru
óánægðar með líkama sinn og vilja vera
grennri en þær eru. Þetta kemur
fram í niðurstöðum ástralskrar
rannsóknar sem voru birtar í British Journal of Developmental
Psychology. Rannsóknin var unnin af vísindamönnum við Flinders-háskóla í Ástralíu. Stúlkurnar,
sem voru allt niður í sex ára
gamlar, töldu flestar að því
grennri sem þær væru, því vinsælli yrðu þær. Í rannsókninni var
talað við 80 stúlkur á aldrinum
fimm til átta ára og í ljós kom að
47% stúlknanna vildu vera
grennri en þær voru og 45%
kváðust myndu fara í megrun ef
þær fitnuðu. Samkvæmt upplýsingum frá átröskunarsamtökum
Bretlands hafa allt niður í átta ára
börn greinst með lystarstol.
heilsa@frettabladid.is

Sykurlaus
jógúrt!
Hreina lífræna jógúrtin frá
Biobú er framleidd án sykurs.
A›eins er nota›ur lífrænn hrásykur í
ö›rum jógúrt tegundum frá Biobú.

]

Hægt er að finna ótal leiðir til að auka við sig hreyfingu daglega án mikillar fyrirhafnar. Til
að mynda er hægt að nota stigana í stað lyftunnar, fara í eltingaleik við börnin, labba út í
búð, dansa yfir uppvaskinu og heilmargt fleira. Mundu bara að margt smátt gerir eitt stórt.

www.biobu.is var kosinn besti íslenski bændavefurinn

[

Hreyfing er holl
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Ólafur segir ræktun erfðabreytts byggs utanhúss alvarlegra mál en margir vilji vera láta.

Breytingar sem verða
ekki aftur teknar
Ólafur Dýrmundsson ráðunautur telur Íslendinga fljóta sofandi að feigðarósi ef þeir leyfa
ræktun erfðabreytts byggs utanhúss. Hann
segir allt of fáar rannsóknir hafa farið fram á
þeim áhrifum sem erfðabreytt matvæli hafi á
umhverfi okkar og heilsu.

Vali› fæ›ubótarefni ársins 2002 í Finnlandi

Minnistöflur
Umbo›s- og sölua›ili
sími: 551 9239

„Ég tel að ef af ræktun erfðabreyttra lífvera utanhúss verður á Íslandi geti það orðið eitt afdrifaríkasta spor sem stigið hefur verið í
íslenskum landbúnaði,“ segir
Ólafur Dýrmundsson, ráðunautur
í landnýtingu og lífrænum
búskap hjá Bændasamtökum
Íslands. Þar vísar hann til greinar
í Bændablaðinu 14. desember sl.
þar sem fram kemur að ORF-Líftækni hf. hyggist hefja ræktun
erfðabreytts byggs utanhúss á
ótilgreindum svæðum, eftir fjögurra ára tilraunir með slíka ræktun í gróðurhúsum. Tilgangurinn
með þeirri ræktun er framleiðsla á sérvirkum
prótínum til notkunar í lyfjaþróun, iðnaði og landbúnaði. Þessi mál verða rædd á yfirstandandi
Búnaðarþingi.
Fyrir þá sem ekki vita hvað erfðabreyttar plöntur eru skal upplýst að þær verða til þar sem nýrri

Smoothies
100% ávöxtur

tækni hefur verið beitt til að búa til ný afbrigði, þ.e.
plöntu með nýjan eiginleika. Með sérstökum aðferðum eru gen valin og einangruð úr einni lífveru og
flutt yfir í nytjaplöntuna sem vantar þetta gen. Þau
stýra þá ákveðnum eiginleika sem talinn er eftirsóknarverður og getur til dæmis verið ónæmi gegn
ákveðnum illgresiseyðum, meira þol gegn frosti eða
næringaríkari forðaprótín í fræi.
Ólafur telur hin lyfjavirku prótín í byggi Orfs
óhjákvæmilega fara út í jarðveginn ef um utanhússræktun er að ræða, þau smitist út
í grunnvatnið, fuglar himins beri
efnin með sér og vindur feyki
frjókornum þeirra yfir í aðrar
spildur. „Ég skil ekkert í að ekki
skuli hafa komið fram athugasemdir við þessi áform og engir
varnaglar skuli slegnir,“ segir
hann og finnst greinilega að
Íslendingar taki þarna óþarfa
áhættu.
„Þessi stefna stangast algerlega á við þá ímynd sem við
viljum hafa sem umhverfisvænt land með hreinar
og náttúrulegar afurðir. Hún ógnar framtíð lífræns
búskapar í landinu og útflutningi íslenskra landbúnaðarafurða,“ segir hann og bætir við: „Það
verður nefnilega ekki bæði sleppt og haldið.“
gun@frettabladid.is
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Silicol Skin
vinnur gegn fílapenslum og bólum.
Bindur bakteríur og húðflögur og dregur þær til sín.
Þannig getur þú haldið húð
þinni mjúkri og hreinni og
komið í veg fyrir bólur.
Fæst í apótekum.

engin aukaefni
enginn viðbættur sykur
arka

4ÞSFGOJTUNEBSVNCÞ§JSUJMB§
OSJOHBSFGOJOWBS§WFJUJTU

'TUÓBQØUFLVN

ÞRIÐJ U DAGU R 8. mars 2005

heilsuráð }

Árásargirni kemur fram í fingralengd
KARLMANNSHÖNDIN GETUR SAGT TIL UM ÁRÁSARGIRNI, FRJÓSEMI
OG JAFNVEL ÞUNGLYNDI.
Fingralengd karlmanna getur gefið vísbendingar um hversu árásargjarnir þeir
eru ef marka má niðurstöður
kanadískra vísindamanna sem starfa
við Háskólann í Alberta. Niðurstöðurnar
eru eitthvað á þá leið að því styttri sem
vísifingurinn er í samanburði við lengd
baugfingurs, því árásargjarnari er maðurinn. Þetta á þó eingöngu við um líkamlega árásargirni en ekki andlega, að
sögn vísindamannanna.
Baugfingur og vísifingur kvenna eru
yfirleitt álíka langir en baugfingur karlmanna er í flestum tilvikum mun lengri
en vísifingur.
Fyrri rannsóknir benda einnig til að því
lengri sem baugfingurinn er á karlmanninum, og því samhverfari eða

Láttu þér líða vel
GÓÐ ANDLEG HEILSA ER OKKUR AFAR
DÝRMÆT OG ER MIKILVÆGT AÐ SINNA
HENNI AF ALVÖRU.
Eðlilegt er að eiga slæmar stundir en
æskilegt er að þær séu færri en þær
góðu svo lífið geti nú brosað við okkur.
Eftirfarandi eru nokkur góð ráð um
hvernig gott er að viðhalda góðri andlegri heilsu.
Hugsaðu vel um sjálfan þig.
Fáðu næga hvíld, stundaðu líkamsrækt
og gættu að mataræðinu og mundu að
heilbrigð sál er í hraustum líkama. Haltu
hugsuninni gangandi með því að læra
nýja hluti, lesa og reyndu að takast á við
spennandi verkefni sem krefjast úrlausna.
Þekktu takmörk þín.
Leitaðu hjálpar ef þér líður illa og finnur
að þú getur ekki leyst málin upp á eigin
spýtur, enda er það heilbrigt að leita sér
hjálpar. Finndu einhvern sem þú treystir
og þú veist að mun mæta þér með
skilningi – en það þarf ekki endilega að
vera einhver sem þú þekkir.
Lærðu að taka á stressi.
Finndu streitulosandi aðferðir sem virka
á þig. Lærðu að slaka á og finndu jafnvel
einhvern stað sem þú færð að vera í
friði, en sumir slaka best á í faðmi vina
og fjölskyldu.
Hittu vini þína.
Hittu að minnsta kosti einn vin þinn
reglulega og betra er að það sér einhver
sem þú treystir vel og getur talað við um
hvað sem er. Ekki er verra ef þið getið
hlegið saman. Góður vinur getur gert
kraftaverk.
Nærðu sálina.
Taktu þér tíma til að sinna andlegum
málefnum, hugleiða, lesa heimspeki eða
hvað það sem hjálpar þér að takast á við
áskoranir lífsins. Lærðu að losa þig
undan sársauka og fyrirgefa – og reyndu
að hafa ekki of miklar áhyggjur.

Hendur og fingur karlmanna geta sagt ýmislegt um þá.

symmetrískari sem hönd hans er, því
frjórri sé hann. Dr. Peter Hurd, sem
stjórnaði rannsókninni, hyggst nú rannsaka hvort karlmenn með kvenlegri
fingralengd hafi meiri tilhneigingu til
þunglyndis en hinir.

Ruslfæði verði bannað í skólum
ARNOLD SCHWARZENEGGER RÍKISSTJÓRI ÆTLAR AÐ BÆTA MATARÆÐI BARNA Í
KALIFORNÍU. DEMÓKRATAR VILJA BANNA GOSDRYKKI Í GRUNNSKÓLUM.
Offita barna og heilsufarsvandamál
þeim fylgjandi hafa aukist í Bandaríkjunum og vill Arnold Schwarzenegger,
ríkisstjóri Kaliforníu, taka á þeim málum með því að bæta mataræði barna
í skólum. Hann ætlar að leggja fram
frumvarp sem bannar sölu á svokölluðu ruslfæði í skólum Kaliforníu –
það verður því ekki lengur heimilt að
selja óhollt fæði í sjálfsölum á skólalóðum en þess í stað verða ávextir og
grænmeti í boði. Schwarzenegger lýsir
jafnframt yfir stuðningi sínum við
frumvarp demókrata þar sem lagt er
til bann á gosdrykkjum í ríkisreknum
skólum.
Það eru fleiri en ríkisstjórinn sem taka
á málunum því nú bjóða sex skólar í
Orlando í Flórída nemendum sínum
hollt fæði. Það er gert í samstarfi við
Dr. Arthur Agatston, lækni og höfund
South-Beach matarkúrsins. Skólayfirvöld segjast þó ekki fylgja þeim matarkúr sérstaklega en vissir þættir kúrsins séu þó notaðir til viðmiðunar. ■

SÓMABAKKAR

Arnold Schwarzenegger vill banna ruslfæði í
skólum í Kaliforníu.

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 / FRÍ HEIMSENDING*

Gönguferðir efla athyglisgáfuna

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

HREYFING ER ELDRA FÓLKI EKKI SÍÐUR MIKILVÆG EN YNGRA FÓLKINU.
Eldri borgarar ættu að fara
reglulega í góðan göngutúr.
Rannsóknir hafa leitt í ljós að
andlegt atgervi, svo sem athyglisgáfa og minni, er til
muna betra hjá þeim sem
stunda reglubundna hreyfingu. Gerð var könnun á viðbragðsflýti og snerpu ríflega
fjörutíu manna, á aldrinum 58
til 77 ára, að lokinni tveggja
kílómetra göngu. Kom í ljós

að þeir sem voru í góðu formi
stóðu sig mun betur á prófi
sem lagt var fyrir þá að göngunni lokinni. Vísindamenn
sem starfa við Illinois-háskóla
telja að ef eldri borgarar fari í
gönguferð tvisvar til þrisvar í
viku séu þeir að efla andlega
getu sína. Það nægir að
ganga frá 10 mínútum upp í
45 mínútur í senn – allt eftir
getu fólks. ■

Nánari uppl‡singar á somi.is

Hrósaðu þér.
Komdu auga á hæfileika þína og það
sem þú gerir vel í lífi þínu. Hrósaðu sjálfum þér fyrir það sem þú gerir vel og
hafðu það ofar í huga en það sem þú
telur þig leysa illa af hendi.

Sojamjólk í
stað kúamjólkur
ÝMISLEGT ER Í BOÐI FYRIR ÞÁ SEM HAFA
OFNÆMI FYRIR MJÓLK.
Meðvitund um mjólkurofnæmi eða
mjólkuróþol hefur verið að aukast
ásamt úrvali af vörum sem koma í staðinn fyrir mjólk. Sojadrykkir, eða sojamjólk, hafa fengist í allmörg á og er
sojamjólkin notuð á sama hátt og
venjuleg mjólk. Í dag er úrvalið mikið og
hægt að fá bragðbætta sojamjólk með
jarðarberja- og súkkulaðibragði svo
dæmi séu tekin. Mikið af sojamjólkinni
er kalkbætt, en kalk er afar mikilvægt
bætiefni fyrir tennur og bein. Auk sojamjólkurinnar er hægt að fá hrísgrjóna-,
hafra- og möndlumjólk með mismunandi bragði þannig að allir ættu að
finna eitthvað við sitt hæfi.

MARGRÉT KALDALÓNS
veitir ráðgjöf í Heilsuhúsinu

LIÐA PLÚS
- gott fyrir liðina -

Byggir upp liðbrjósk.
Glúkósamín 500gm
og Kondróitín 400 mg
fæst í apótekum og stórmörkuðum.

Sojavörur henta vel þeim sem hafa
mjólkuróþol eða ofnæmi.

Margrét Kaldalóns, betur þekkt sem Lína, hefur starfað
í Heilsuhúsinu frá byrjun. Hún er mikil áhugakona um
náttúrulækningar og heilbrigt mataræði og hefur aflað
sér hagnýtrar reynslu á löngum ferli.
Lína veitir ráðgjöf í Kringlunni: mánud. - miðvikud. kl. 14-18
Skólavörðustíg: fimmtud. og föstud. kl. 14-18
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Hreyfing getur komið
í staðinn fyrir lyfjagjöf
Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, þingmaður Samfylkingar, vill að hreyfing verði valkostur í heilbrigðiskerfinu.
Læknar á Norðurlöndum hafa
um skeið vísað sjúklingum á
hreyfingu með góðum árangri.

SPLENDA er kalóríufrítt og
veldur ekki tannskemmdum.
Hægt er að baka, elda og sulta
úr SPLENDA.
SPLENDA kemur í stað sykurs
og er frábært fyrir sykursjúka.
Fæst í matvöruverslunum
og apótekum

Heilsuvörur
og matstofa

Opið virka daga kl. 10–20
laugardaga kl. 11–17

Við mælum
blóðfitu
Pantaðu tíma

í Lágmúla í síma 533 2308
Smáratorgi í síma 564 5600

Borgartúni 24

„Heilbrigðiskerfið á ekki að vera
veikindakerfi. Heilbrigðiskerfið á
að standa undir nafni og stuðla að
heilbrigði fólks þótt auðvitað sé
ábyrgðin á endanum hjá fólkinu
sjálfu. Við viljum að hreyfing
verði valkostur í heilbrigðiskerfinu þannig að læknar geti vísað á
hreyfingu sem meðferð við sjúkdómum á sama hátt og þeir vísa á
lyf og læknisaðgerðir,“ segir Ásta
Ragnheiður Jóhannesdóttir, þingmaður Samfylkingar, en hún hefur ásamt þingmönnunum Drífu
Hjartardóttur, Þuríði Backman,
Gunnari Örlygssyni, Guðrúnu Ögmundsdóttur og Magnúsi Stefánssyni lagt fram tillögu til þingsályktunar sem felur í sér að heilbrigðisráðherra skipi nefnd til að
undirbúa að hreyfing verði raunverulegur valkostur í heilbrigðiskerfinu.
Ásta Ragnheiður bendir á að
útgjöld til heilbrigðismála aukist
stöðugt og aðgerðum á sjúkrahúsum fjölgi ár frá ári auk þess sem
lyfjanotkun fari vaxandi. „Það
þarf að leita leiða til að breyta
þeirri hugsun að eina lækningin
við kvillum sé lyf eða aðgerð því
oft geta sjúklingar breytt heilsufari sínu með breyttu líferni,
mataræði og hreyfingu,“ segir
Ásta Ragnheiður.
Í greinargerð með þingsályktuninni kemur fram að offita meðal fullorðinna hafi tvöfaldast á
tuttugu árum og að um 65% fullorðinna landsmanna séu yfir
æskilegri þyngd.
„Við hugsum vel um bílana
okkar, bónum þá og látum gera

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SPLENDA er náttúrulegt
sætuefni sem hefur eðlilegt
sætubragð.

Ásta Ragnheiður vill sporna við auknum útgjöldum í heilbrigðiskerfinu og telur að ein leið til
þess sé að læknar ávísi hreyfingu til sjúklinga sinna.

við þá þegar þeir bila. Svo skiptum við þeim út þegar þeir eru
orðnir lúnir. Við fáum hins vegar
bara einn skrokk sem við getum
ekki skipt út. Þess vegna skiptir
miklu að heilbrigðiskerfið sinni
forvörnum. Offita veldur til dæmis miklum kostnaði í heilbrigðiskerfinu og fer vaxandi hjá börnum. Offita er raunverulegt heilbrigðisvandamál sem, ef ekkert
verður að gert, á eftir að verða

heilbrigðiskerfinu þungur baggi.
Það er engin spurning að hreyfing
og hollusta er góð leið til að
sporna við þeirri þróun.“
Í greinargerð þingmannanna
kemur jafnframt fram að Svíar,
Danir og Norðmenn hafi um nokkurra ára skeið gert tilraunir með
að vísa á hreyfingu sem úrræði í
stað þess að vísa á lyf. Þykir þessi
valkostur hafa gefið góð raun.
arndis@frettabladid.is

Alsæla leiðir til þunglyndis

Pilla gegn fíkninni

VISS GENASAMSETNING GETUR VALDIÐ ÞVÍ AÐ NEYTENDUR
ALSÆLU FÁI EINKENNI ÞUNGLYNDIS.

TILRAUNIR MEÐ „HÆTTU AÐ
REYKJA“-PILLU ÞYKJA LOFA GÓÐU.

Háskólinn í Cambridge rannsakaði 124
manns og komst að því að fólk með tiltekna
genasamsetningu sýndi sterk einkenni þunglyndis eftir notkun eiturlyfsins alsælu. Vísindamennirnir telja þetta sýna að hætta sé á
að alsæluneytendur geti átt eftir að eiga við
langtíma geðsjúkdóma. Vitað er að alsæla
hefur áhrif á serótónín, sem er lykilefni í
stjórnun skaps og tilfinninga, en genin sem
flytja serótín voru sérstaklega skoðuð. Allir
bera tvær ólíkar tegundir af hverju geni, en
samsetning á þeim getur verið mismunandi
frá manni til manns og sýndi rannsóknin að
þeim sem hafa svokallaða ss-samsetningu
er hættara við þunglyndi. Það sem þykir þó
einna merkilegast við þessa rannsókn er að
hún sýnir að alsæla veldur langvarandi
breytingum á heilanum.

Það hljóta að teljast góðar fréttir fyrir
tóbaksfíkla að nú skuli glitta í töflu
sem slær á tóbaksfíknina.
Nýja lyfið, sem
kallast Champix, hefur verið
prófað á þrjú
þúsund manns
og þykir árangurinn lofa mjög góðu
og það þykir ekki síst merkilegt við
þetta nýja lyf að það inniheldur ekki
snefil af nikótíni. Nokkuð flókin efnafræðileg útskýring fylgir fréttum af
þessu lyfi en í stuttu máli sagt hefur
það þau áhrif á fólk að tóbaksfíknin á
að hverfa eins og dögg fyrir sólu.

Gentle Exfoliating

Deep Cleansing

Age Defying

Herbal Cleansing

Frískandi skrúbbandlitshreinsiklútar.
Klútarnir fjarlægja dauðar húðfrumur
og hreinsa húðina án þess að þurrka
hana. Kjarni úr greipávöxtum frískar
upp á húðina og kjarni úr sítrónugrasi
tónar og örvar húðina. Klútarnir innihalda einnig B5 próvítamín og kamillukjarna sem gefa húðinni raka og róa
hana. Húðsjúkdómafræðilega prófaðar.

Mildir en áhrifaríkir andlitsdjúphreinsiklútar sem fjarlægja andlitsfarða og
eru góðir fyrir húðina.
Náttúrulegir ávaxtakjarnar (AHA) djúphreinsa húðina, B5 próvítamín vernda
hana og næra og Kamillukjarni róar húðina. Klútarnir innihalda enga olíu og stífla
þar af leiðandi ekki svitaholurnar. Ofnæmisprófaðir.

Andlitshreinsiklútar sem innihalda sérstaka blöndu af andoxunarefnum til
þess að hægja á öldrun húðarinnar:
Coensím Q10, beta glucan, vínberjakjarnaolía, kjarni úr grænu te og E vítamín. Sæt
möndluolía og B5 próvítamín gefa húðinni raka og vernda hana. Klútarnir eru
mildir en áhrifaríkir og henta sérstaklega
til hreinsunar á augnfarða.

Andlitshreinsiklútar sem innihalda
blöndu af lækningajurtum og vítamínum til þess að hreinsa, fjarlægja farða
og vernda húðina.
B5 próvítamín verndar og gefur húðinni
raka, kamillukjarni róar hana. Húðin verður fersk og heilbrigð útlits. Ofnæmisprófaðir.

Fást í öllum helstu apótekum landsins

Opið: Virka daga 10-18
Laugardaga 11-14
Laugavegi 2 - 101 Reykjavík
Sími 552 1103 - www.jurtaapotek.is

[ 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

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

Bílar til sölu

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

Eigum til fjölda bíla á 100%
láni til 36 mánaða.

Ford Excursion.

Ford Excursion limited 7.3 power
stroke. ek 78 þús. míl, árg. ‘00, 8
manna. Verð 3.980. Uppl. á Bílasölu íslands sími 510 4900.

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

HYUNDAI TERRACAN. Nýskr: 06/2001,
2500cc, 4 dyra, Sjálfskiptur, Blár, Ekinn
100 þ. Verð: 1.950.000. NG-422. B & L.
S. 575 1230.

Bílasala Íslands
Stórhöfða 26 & Skógarhlíð 10,
110 Rvk.
Sími: 510 4900
www.bilasalaislands.is

VOLVO XC 90 2,5T AWD. Nýskr:
06/2004, 5 dyra, sjálfskiptur, ekinn 20
þ. Verð: 5.930.000. RJ-301. B & L. S. 575
1230.

Bílaland, B & L
Grjótháls 1, 110 Rvk.
Sími: 575 1230
www.bilaland.is
MERCEDES 300E 4MATIC. Nýskr:
06/1992, 3000cc, 4 dyra, sjálfskiptur,
hvítur, ekinn 195 þ. Verð: 790.000. BP980. B & L. S. 575 1230.

MITSUBISHI CARISMA. Nýskr: 06/2000,
1600ccm, 4 dyra, sjálfskiptur, ljósblár,
ekinn 75 þ. Verð: 920.000. AX-286. B &
L. S. 575 1230.

BMW 318I. Nýskr: 09/1997, 1900cc, 2
dyra, Fimmgíra, Svartur, Ekinn 196 þ.
Verð: 950.000. AT-401. B & L. S. 575
1230.

RENAULT MASCOTT. Nýskr: 04/2000,
2800cc, 2 dyra, fimmgíra, hvítur, ekinn
100 þ. Verð: 1.990.000. AK-252. B & L.
S. 575 1230.

BMW X3. Nýskr: 06/2004, 3000cc, 4
dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 13 þ.
Verð: 5.850.000. YM-193. B & L. S. 575
1230.

RENAULT MEGANE. Nýskr: 02/2000,
1600cc, 4 dyra, Fimmgíra, Dökkgrænn,
Ekinn 101 þ. Verð: 990.000. ND-466. B
& L. S. 575 1230.

RENAULT MEGANE II. Nýskr: 02/2004,
1600cc, 4 dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 7 þ Verð: 2.090.000. SH-780. B & L.
S. 575 1230.

Mazda Tribute V6 4x4 2002. Ssk., topplúga, litað gler, 16” álfelgur, dráttarbeisli, samlitur. Opið frá 13-18 í mars.

NISSAN DOUBLE CAB. Nýskr: 06/1995,
2400cc, 4 dyra, Fimmgíra, Dökkgrænn,
Ekinn 133 þ. Verð: 590.000. MH-983. B
& L. S. 575 1230.

Suzuki Grand Vitara 2,5 V6, árg. 06, ‘98,
sjálfsk., dr.beisli, topplúga. Verð 1190
þús. Opið frá kl. 13 til 18 í mars.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 565 2500
GPS tæki er góð fermingargjöf. Styðjum
útivist ungs fólks. Magellan GPS tæki
eru á verði frá 16.900.- kr . Sjá nánar á
heimasíðu okkar www.aukaraf.is

NISSAN MICRA. Nýskr: 10/1996,
1300cc, 5 dyra, sjálfskiptur, dökkgrænn,
ekinn 103 þ. PA-537. B & L. S. 575 1230.

NISSAN SUNNY. Nýskr: 06/1992,
1600cc, 4 dyra, fimmgíra, rauður, ekinn
153 þ. Verð: 190.000. OG-293. B & L. S.
575 1230.

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik
Sími: 567 2357
www.vikurverk.is
Tilboð 1590þús.stgr Ford mondeo
GHIA 07.01. ek 54.000, sjálfsk smurbók.
s 663 0062

RENAULT MEGANE II. Nýskr: , 1600cc, 5
dyra, Beinskiptur, Ljósgrár, Ekinn 0 þ.
MG-498. B & L. S. 575 1230.

BMW 530I. Nýskr: 03/2003, 3000cc, 4
dyra, sjálfskiptur, svartur, ekinn 37 þ.
Verð: 3.990.000. TY-490. B & L. S. 575
1230.

LMC - Hjólhýsin. Vorum að fá fleiri gerðir af LMC hjólhýsum. Glæsileg Þýsk
hjólhýsi. Nánari upplýsingar gefur Víkurverk Tangarhöfða 1 sími 557 7720

VSK bíll á rauðum númerum til sölu.
Ford F-250 Platinum Díesel Turbo. Sjálfskiptur, árg. 2001, ekinn 155 þús km,
vel með farinn glæsivagn. Nánari upplýsingar hjá Bílasölu Suðurlands í s. 480
8000.

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

Til sölu Iveco 40x10 4x4árg 94 í mjög
góður stanki. Ek. 150 þús. Verð 700
þús. Uppl. í s. 863 0162 og 899 6510.

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.

Tilboð

Til sölu MMC sendibíll. Sk.’90. Ek. 127Þ.
TILBOÐ ÓSKAST. Uppl í síma: 892 7121
Toyota Corolla 1600 Liftback árg 93.
Sjálfskipting. Ek 201 þ /km. Verð 390 þ.
S: 897 6644

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

MMC Lancer GLXi 4x4 2001. Ekinn 77
þús. Staðgreitt 1.050.000 eða yfirtaka
af láni+peningur. Engin skipti. Upplýsingar í síma 823 7063.

RENAULT TWINGO. Nýskr: 09/1996,
1200cc, 3 dyra, sjálfskiptur, rauður, ekinn 96 þ. Verð: 290.000. YV-742. B & L.
S. 575 1230.

0-250 þús.
VW Golf Highline (Playstation) 1.8., nýskr. 01/00 ek.77 þ.km., beinsk., blár,
leður , sóllúga, spoiler kit., 16” og 17”
álf., 3 sjónvörp, kraftmagnarar, o.m.fl.
Verð 2.090.000.-

HYUNDAI SANTA FE. Nýskr: 06/2001,
2400cc, 5 dyra, Fimmgíra, Rauður /
Grár, Ekinn 104 þ. NB-401. B & L. S. 575
1230.

HYUNDAI SONATA. Nýskr: 03/1996,
2000cc, 4 dyra, fimmgíra, dökkblár, ekinn 131 þ. Verð: 430.000. FJ-458. B & L.
S. 575 1230.

RENAULT CLIO. Nýskr: 02/2004,
1400cc, 5 dyra, sjálfskiptur, ljósgrár, ekinn 9 þ. Verð: 1.480.000. SU-796. B & L.
S. 575 1230.

RENAULT KANGOO. Nýskr: 05/2003,
1400cc, 6 dyra, fimmgíra, hvítur, ekinn
46 þ. Verð: 1.190.000. RD-643. B & L. S.
575 1230.

SUZUKI BALENO. Nýskr: 05/2002,
1600cc, 5 dyra, fimmgíra, grár, ekinn 44
þ. Verð: 1.250.000. TZ-055. B & L. S.
575 1230.
Hyundai Elantra Wagon 1998 til sölu.
Verð 195.000. Upplýsingar í síma 867
3022.

VOLKSWAGEN GOLF. Nýskr: 07/1998,
1600cc, 5 dyra, Sjálfskiptur, Grár, Ekinn
110 þ. Verð: 890.000. TH-560.B & L. S.
575 1230.

Nýr ‘ 05 Renault Master L2H2 Millilangur - háþekju 2500 disel, 115 hö. Listaverð 2.600 þús. Okkar verð 1.932 þús.
Þú sparar 668 þús.

Peugeot 307 XR 1.6, nýskr. 07/02, ek.
42 þ.km., beinsk., vínrauður, vetradekk,
geislaspilari o.fl. Verð 1.290.000.-

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

Heimsbílar
Kletthálsi 11a, 110 Reykjavík
Sími: 567 4000
www.heimsbilar.is

VW Golf árg. ‘94, ek. 156 þús., sk. ‘05.
Vetrardekk. Verðtilboð. S. 696 7267.
Chervolet Corsica árg. ‘92, ek. 110 þús.
km. 4 cyl sjálfsk., vel með farinn, auka
dekk. Verð 170 þús. Uppl. í s. 694 9117.
Renault 19 árg. ‘95, sk. ‘06. Listaverð
280 þús. selst á 120 þús. Topp bíll. S.
847 0408.
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Hyundai Accent árgerð ‘95. Beinsk. 3ja
dyra. Skoðaður ‘06. Verð 120 þús. Uppl.
í s. 897 8779.

Fellihýsi
Óska eftir skiptum á fellihýsi og 92
Plym. Voyacer 7manna, topp bíll, verð
ca 450þ. uppl. 896 2797

Hyundai Accent ‘95, ekinn 103 þ. Sk.
‘06, Verð 280 þ., tilboð 180 þ. stgr. S.
659 9696.
Neon ‘95, 5 g., 133 hö, ek. 170 þús.
Verð 135 þús. Uppl. í síma 662 4804.

Bílaþjónusta

Til sölu Nissan Patrol ‘01, 44” breyttur,
loftpúðafjörðun, mikið af aukahlutum.
Uppl. í s. 892 7079.

Vinnuvélar

250-499 þús.
Bílar óskast
Óska eftir bíl fyrir ca 20-60 þús. Má
þarfnast viðgerðar. Sími. 896 6744.

Hjólbarðar

Óska eftir bíl, ekki eldri en 95, má kosta
að 200 þ., má þarfnast lagf. 897 8779

Til sölu 8 manna MMC L-300 4x4, ek.
222 þ. Sk. ‘06. V. 180 þ. Töluvert yfirfarinn. S. 861 3790.

Óska eftir að kaupa sjálfskiptan bíl á
verðbilinu 30 til 40 þ. Helst 3ja dyra.
Skipti möguleg á góðum MMC Lancer
til niðurrifs. S. 891 8727.

Jeppar

BMW 530 TDI TOURING, árg. 2001, ek. 99
þ. km. Dísel, álfelgur, kastarar, intercooler
og fl. Verð 3200 þús. Ath skipti á ód.

TOYOTA AVENSIS D4D, árg. 2001, ek. 123
þ. km. Dísel, álfelgur, CD, þjónustubók,
sumar + vetrardekk og fl. Verð 1270 þús.

DAEWOO KALOS SE, árg. 2004, ek. 10 þ.
km. 5 gíra, heilsársdekk, samlæsingar og
fl. Verð 990 þús. Ath skipti á ód.

CHRYSLER PT CRUISER LIMITED, árg.
2000, ek. 43 þ. km. Sjálfsk., heilsársdekk,
álfelgur, litað gler, CD og fl. Verð 1780
þús. Ath skipti á ód.

DODGE CARAVAN BASE, árg. 1996, ek.
143 þús. km. Sjálfsk., 7 manna, vetrardekk
og fl. Verð 580 þús.

FORD EXPLORER SPORT TRAC, árg.
2002, ek. 36 þús. mílur. Sjálfsk., vetrardekk, álfelgur, dr. kúla, pallhús og fl. Verð
2400 þús. Ath skipti á ód.

DODGE DURANGO SLT 4.7, árg. 2004, ek. 4
þús. km. Sjálfsk., 7 manna, heilsársd., CD,
spoiler og fl. Verð nú 4250 þús.

FORD F150 HARLEY DAVIDSSON, árg.
2001, ek. 51 þús. km. Sjálfsk., álfelgur, CD,
húddhlíf, kastarar, klædd skúfa og fl. Verð
3430 þús. Ath skipti á ód.

HONDA CIVIC, árg. 1997, ek. 145 þús. km.
Sjálfsk., sumar + vetrardekk og fl. Verð 600
þús.

KIA GRAND SPORTAGE, árg. 2000, ek. 90
þús. km. 5 gíra, heilsársdekk, álfelgur, dr.
kúla, CD og fl. Verð 1190 þús.

MMC SPACE WAGON 4WD, árg. 1996, ek.
130 þ. km. Sjálfsk., 7 manna, heilsársdekk,
Cd og fl. Verð 690 þús. Ath skipti á dýrari.

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.

Toyota Corolla ‘95. Ssk., ek. 150 þ.,
sumar og vetrardekk á felgum. V. 290 þ.
S. 860 4513.

BMW 530 TD TOURING, árg. 2001, ek.
145 þús. km. Sjálfsk., disel, álfelgur, vetrardekk og fl. Verð 3200 þús. Ath skipti á ód.

Lyftarar
Toyota Landcrusier 90 GX Dísel, árg.
‘98, sjálfsk., ek. 108 þús. 7 manna, Cd
og fl. Áhvílandi 1350 þús. Ath gott verð
2050 þús. staðgr. Uppl. í s. 820 3371.

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.

Dekurbíll!

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

MB 230 TE ‘92, ekinn 306 þús. Bíll í
toppstandi, nýlegt púst, nýir bremsudiskar og borðar framan og aftan. Ný
dekk. Topplúga. Alger dekurbíll. Verð
450 þús. ATH engin skipti. Uppl. í síma
696 9060 e. kl. 17.

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

Til sölu WW Golf 96’ sk. 06’ ekinn
133000 km. v. 280000. uppl. í síma
899-2558.
Daewoo Leganza ‘98 ek. 200 þús., sk.
‘05, sjálfskiptur. Verð 300 þús. Uppl. í s.
897 8779.

500-999 þús.

PÁSKATILBOÐ! PÁSKATILBOÐ !

Loksins getur þú keypt þér alvöru spil á
jeppann þinn á góðu verði, 9500lbs
(4300kg) páskaverð er aðeins 59.000
Einnig erum við með galvaníseraðar
skúffur sem passa í prófíl festingar.
Hafðu samband í síma 895 9988
MMC Pajero 7 manna V6 3000 árg. ‘89,
sk. ‘06. Verð 250 þús. a.t.h. skipti eða
179 þús.stgr. uppl. í s. 897 1870.

Handpallettutjakkar:

Sterkir og endingargóðir, Jungheinrich,
lyftigeta 2200kg, með hraðlyftibúnaði.
Verð frá 46.586 án vsk. Vélaborg Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110
Rvk, 414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Ak,
464 8600.

Bátar

Einstakt tækifæri!!!!!

Cherokee Grand Limited edition,
skoðaður ‘06, árg. ‘94. Tilboðsverð
520 þús. Bíll fyrir alvöru menn. Ekta
amerískur kaggi. Uppl. í s. 693 9921.

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

Fornbílar

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.
Opel, Opel, Opel, Opel. Kaupi bíla. S.
483 1919 & 845 2996 553-9900.

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.

Suzuki Sidek. Sport 1997, ek. 126.000,
sjálfsk. rafm. o.fl. 565 4284, 697 4079,
v.770.000

1-2 milljónir

bilapartar.is

Snjóbíll til sölu, Snow Trak árg. 1966.
Verðtilboð. Uppl. í s. 848 4142.

Sendibílar
Til sölu Toyota Hiace 4x4 ‘91. Skoðaður
‘05. Verð 215 þús. Uppl. í síma 894
3151.

Vörubílar
Nissan Terano ll, disel, árg ‘99, ek. 47
þús., ný dekk. Toppbíll. Einn eigandi.
Verð 1850 þús. Uppl. í s. 899 7208.

Skel 26 til sölu. Grásleppuleyfi og úthald fylgir. Ca 300 net. Verð 1.500 þús.
Uppl. í s. 893 4103.
Viðgerðir á slöngubátum & göllum. 10
ára reynsla, vönduð vinna. Lífbjörgunarbátar, björgunarvesti & slöngubátar á
góðu verði. Tómas s. 660 7570
www.gummibatar.net

Flug

Bílapartar v/Rauðavatn, s. 587 7659.
Erum eingöngu með Toyota. Kaupum
Toyota-bíla. Opið virka daga frá 10-18.
www.bilapartar.is
Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.
Body hlutir. Eigum á lager boddy hluti í
Grand Cherokee, Stratus, Caravan.
Ingóbílar sími 897 0163.

Hedd 557 7551

Golf, Polo, Skoda Fabia, Neon, MMC,
Nissan, Subaru, Toyota 4 runner, Applos
ofl. Hedd, Skemmuvegi 16.
AB bremsur og viðgerðir Akralind 1,
201 Kópavogi. S. 555 6020. Alhliða
viðgerðir Örugg og góð þjónusta.

MMC Galant 2,4 ES, árg. 2003, ek. 26
þús. km. CD, rafm. rúðum og fl. Flottur
bíll. Verð aðeins 1890 þús. Uppl. í s.
820 3371.

2 milljónir +

Man FE 410 8x4 2001 ekinn
196.000km Getum útvegað þennan bíl
ásamt fleiri bílum,vögnum og tækjum
erl frá Heiði Vélahlutir S 534-3441

Mótorhjól
Til sölu Suzuki TS 70cc. Skráð og sk. ‘05.
Gott hjól í góðu standi. S. 691 8726.
Til sölu TM 250e árg. 2002. Lítið notað,
rafkerfi fylgir, nagladekk geta fylgt. Verð
350 þús. Uppl. í s. 690 9863.

Grand Cherokee 2005

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

Vélsleðar
Til sölu Artic Cat ZR700, ‘00. Þarfnast
lagfæringar. Gott verð. S. 566 7447.

Fisflugvél til sölu, tveggja sæta. Í góðu
lagi. Simi 822 1648 og 894 4557.

SKODA OCTAVIA GLXI 1600, árg. 1999, ek. SUBARU LEGACY GL 2000, árg. 1998, ek.
98 þ. km. 5 gíra, CD, dr. kúla, heilsársdekk, 170 þús. km. 5 gíra, álfelgur, sídrif, sumareinn eigandi og fl. Verð 765 þús. Ath 100% dekk og fl. Verð 880 þús. Ath skipti.
lán mögulegt !

SUZUKI GRAND VITARA XL7, árg. 2004, ek. SUZUKI VITARA V6, árg. 1996, ek. 101 þús.
14 þ. km. Sjálfsk., álfelgur, heilsársdekk,
km. Sjálfsk., heilsársdekk, CD, álfelgur, fjórCD, litað gler og fl. Verð 2980 þús.
hjóladr. og fl. Verð 790 þús.

S J Ó N VA R P S DA G S K R Á
VI KU N NAR »
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TOYOTA COROLLA XLI 1300, árg. 1997, ek.
144 þús. km. 5 gíra, vetrardekk, ný
tímareim, fallegur bíll. Verð 540 þús. Ath
100% lán mögulegt !

VOLVO V70 R AWD, árg. 2004, ek. 6 þús.
km. Sjálfsk., 300 hö, CD + magasín, spoiler,
filmur og fl. og fl. Verð 5490 þús. Tilboð
4650 þús. staðgr. Ath skipti á ód.
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Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkenndur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153. Frá kl 8-23.

Verslun

Búslóðaflutningar

Láttu okkur sjá um þig Áratuga reynsla.

HLJÓÐFÆRI

GÍTARINN EHF.
www.gitarinn.is

BMS-Tölvulausnir hefur að bjóða öflugt
tölvuverkstæði og býður úrvals þjónustu á góðu verði. Sækjum og sendum
FRÍTT innan höfuðborgarsvæðisins
www.bms.is Sími 565 7080.

STÓRHÖFÐA 27 -SÍMI: 552 2125 gitarinn@gitarinn.is
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14.900.Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð í flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

Til sölu
Vélar og verkfæri

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

Óskast keypt notuð, sambyggð trésmíðavél. Uppl í síma: 863 1035
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Orkulaus? óþarfi. Nýjar leiðir, miðlun og
huglækningar. 10-22. Y.Carlsson.

Húsaviðhald

Til bygginga

Spásíminn s. 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.

Örlagalínan
908 1800 & 595 2001

Önnur þjónusta
Uppsetningar.

Tek að mér að setja upp innréttingar,
sólpalla og parketlagningu. Uppl. í s.
846 3574 Gummi.

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.
Spásíminn 908-2008. Er opið alla virka
daga frá kl 19-23. Draumar, tarrot.
Spái í spil, ræð drauma, gef góð ráð.
Tek fólk heim. Ótakmarkaðir tímar. S.
891 8727. Stella.

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.
Okkar árlega rýmingarsala. 50-70% afsláttur af öllu í versluninni. Nú er tækifærið, ekta pelsar á hálfvirði og margt fl.
Sigurstjarnan, (bláu húsin) Fákafeni.
Opið frá 11-18 virka daga og 12-13
laugardaga. S. 588 4545. Vaxtalausar
léttgreiðslur

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

Rafvirkjun

Heilsuvörur
13 kíló farin með Shape-works. Borðið
og grennist! Edda S. S. 861 7513 & 820
7547.
Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is s. 557 5446 & 891
8902, Ásta.

Tek að mér allt viðhald húseigna. Vönduð vinnubrögð. Sanngjart verð. Uppl. í
síma 661 4345, Þórður.

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

Húsasmiður auglýsir. Þarftu að láta
skipta um rennur, glerja? Tilboð, tímavinna. S. 553 2171.

Nudd
Stífluþjónusta

Nudd getur hjálpað þér með verki í líkamanum! V. 2900 kr. klst. Hamraborg
20A & Hvassaleiti 35. S. 564 6969.

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

Comet iðnaðarryksugur

Viðgerðir

Comet iðnaðarryksugur, tvær gerðir,
verð frá kr. 12.201. Vélaborg, Krókhálsi
5F (gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk,
sími 414 8600, Draupnisgötu 1, 603
Akureyri, sími 464 8600.

PÍPULAGNIR
VIÐGERÐAÞJÓNUSTA.
Nýlagnir/ breytingar
almennt viðhald.
Sími 897 6613.
Gísli Steingrímsson.
Löggiltur pípulagningarmeistari.

Hagnýtt MCSA nám. Server 2003 áfangi
hefst 14. mars. Alls 92 st. á aðeins
79.900. Rafiðnaðarskólinn www.raf.is

Leikföng - Leikföng !

Landbúnaðarleikföng í úrvali. Fótstignar
og rafdrifnar dráttarvélar, einnig minni
leikföng bæði í settum og stök. Vélaborg Krókhálsi 5F Reykjavík(gengið inn
frá Járnhálsi). Sími 414 8600 og
Draupnisgötu 1, Akureyri. Sími 464
8600.

Til sölu 5 furuhurðir og furueldhúsinnrétting sem á eftir að taka niður, tilvalið
í sumarbústað eða sem bráðabirgðarinnrétting. Uppl. í s. 892 1070.

Leigjum og seljum hljóðkerfi stór og
smá. JBL, Crown, AKG HljóðX. Grensásvegi 12 sími 553 3050.

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

Bókhald

Bílskúrshurðaþjónustan. Bílskúrshurðir
og mótorar, varahlutir - viðgerðir. Halldór S. 892 7285.

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

Notað hornbaðkar í góðu standi til sölu
á 10.000. Kr. S. 564 1092 & 866 8400.

Skattframtöl-Bókhald-Vsk.& launauppgjör-Ársuppgjör. Ódýr og góð þjónusta.
Sími 692 6910.

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

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

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

Tölvur
Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.

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

Námskeið

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

Garðyrkja
Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til trjáklippinga. Felli tré og klippi runna.
Jónas Freyr Harðarsson, Garðyrkjufræðingur. S. 697 8588.
Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S.
897 7279.

Málarar
Málari, tek að mér smærri verk. Eyjólfur.
S. 867 4325.

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.
Málari óskar eftir verkefnum. Uppl. í
síma 892 9496.

TILBOÐ ! Automatisk sturtublöndunartæki með uppsetningu, verð 18,350 kr.
Hringdu í Steina pípara. S. 699 0100 &
567 9929.

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.
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.
Uppsetning og viðhald á netkerfum og
tölvum. Þekking og reynsla í 20 ár. S.
696 3436, www.togg.biz
Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum. Fljót og góð þjónusta.
Viðgerðir og uppsetning. Sími 693
9221. www.tolvuvaktin.is

Spádómar

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR
Mjólkurhristingur, mjólkurhristingur
Hamborgarabúlla Tómasar

Belgíska Kongó, síðustu sýningar
Borgaleikhúsið

Ódýrari gæðamálning.
Málningartilboð
Litaver

Endurvinnslan Knarravogi
opnar kl. 10.

Veggfóður og skrautlistaúrval
Litaver
Stigahúsateppi, gólfteppatilboð
Teppabúðin Litaver
Plastparket frá 790 m2.
Teppabúðin Litaver.
Kúplingar í bíla
Fálkinn

Kristjana spámiðill tekur fólk í einkatíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í S. 554 5266 & 695 4303.
Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

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

Tölvur

Meindýraeyðing

Vandlátir velja fagmennsku og vandvirkni. Trjáklippingar, fellingar. Garðyrkjufræðingur. S. 843 9058.
Trjákurlunaraðili á Suðurlandi. Mæti á
staðinn. Í sumarbústaðalóðina, garðinn.
ræktunarst og fyrirtæki. Kurla afklippur/tré að 15 cm þvermáli. Ný vél mikil
afköst. Kurlið er gott í stíga, blómabeð,
trjábeð, hesthúsið. Fer út á land ef næg
verkefni bjóðast. 898 1505/486 4405.

Ökukennsla

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

Alspá 908-6440

Flúrlampar og ljóskastarar.
Fálkinn
Verkstæðisloftpressur
Sindri

Hemlahlutir í bíla
Fálkinn
Loftræstiviftur
Fálkinn
Heitur matur, heitur matur
Þín verslun Seljabraut
Öðruvísi fermingarskartgripir
MariElla skólavörðustíg 12
Mjólkurhristingur, mjólkurhristingur, dásamlegur mjólkurhristingur
Hamborgarabúllan
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SMÁAUGLÝSINGAR
Hagkaup Skeifan

Snyrting

Óskar eftir góðum einstaklingi til að sjá
um kaffistofuna og elda léttan hádegismat fyrir starfsmenn okkar. Vinnutími er
kl 8:30-17. Umsóknum skal skilað í
verslun, en einnig er hægt að sækja um
í gegnum www.hagkaup.is

Starfsmann Vantar!!

Starfsmann vantar til framtíðarstarfa við
afgreiðslu í ísbúð, söluturn og myndbandaleigu. Lágmarksaldur 18 ár, hærri
aldur skaðar ekki. Ath. reyklaus vinnustaður. Vinnutími frá kl. 10:00 til 18:00.
Umsóknareyðublöð á staðnum. Ríkið
Snorrabraut 56.

Húsgögn

Charlott’ undirföt frönsk undirfata “boutique” heim til þín.

www.sportvorugerdin.is

Getum bætt við sölufulltrúum víðs vegar á landinu, til að selja hin glæsilegu
Charlott’ undirföt. Gæði og glæsileiki góð söluvara- frjáls vinnutími- miklir
tekumöguleikar - endursala. Við sjáum
um þjálfunina. Áhugasamir sendi tölvupóst með símanúmeri á: charlott@simnet.is

Sófalist

Fallegar yfirbreiðslur yfir sófa og stóla.
Opnunartími, mánudaga til fimmtudaga 15-18:30 og laugardaga 11-15.
www.sofalist.is Síðumúli 20 2. hæð s.
553 0444.
Til sölu ljósdrappað sófasett 3+1+1.
Selst ódýrt vegna fluttninga. Uppl. í
síma 891 6400.
Til sölu svart borðstofuborð + 6xstólar,
fataskápur, skrifborð, barnakerra og
BRIO barnavagn m/öllu. Uppl í
síma:893 5920 e.kl 17.
Til sölu borðstofub.180 cm gler ca 25
þús., hjónar. úr gegnheilli furu án dýnu
verð ca 15 þús. S. 869 2109.
Til sölu stofu skenkur verð 40 þús.
Einnig sófaborð m/tveimur skúffum
(ljósari viður úr Míru) verð 15 þús.
Uppl. í s. 565 4426 861 4426.

Skemmtilegt sölustarf !

Húsnæði í boði
Herbergi á svæði 109 til leigu, fullbúið
húsgögnum. Allur búnaður í eldhúsi,
þvottavél, Stöð 2 og Sýn. Uppl. í síma
698 3211.
Nýstandsett herb. til leigu í Hafn. með
aðg. að wc, eldhúsi og þv. húsi. S: 8236465
Einstaklingsíbúð á Skólavörðustíg til
leigu. Bankatrygging skilyrði. Uppl.í
síma 565-8822 milli 9-17.
Góð 2ja herb. ca 50 fm íbúð í Kópavogi,
55 þús. á mán. innifalið hiti og rafmagn.
Laus strax. Uppl. í síma 698 7171.

Vilt þú kynna falleg og vönduð
kvenföt á heimakynningum?
Góð laun í boði fyrir réttan
aðila, stuðningur, þjálfun og
frábær félagsskapur.
Allar nánari upplýsingar í síma
565 3900 og á www.clamal.is

Stjörnusól Hafnarfirði
Óskar eftir starfskrafti í fullt starf.
Viðkomandi þarf að vera eldri en
23 ára. Stundvís, reglusemi og
reyklaus.
Umsóknir liggja fram í
afgreiðslu Stjörnusólar.

20 ára karlmaður í Rvk. óskar eftir
kvöld- og helgarvinnu, opinn fyrir öllu.
Sími 867 9647.

Viðskiptatækifæri
Einföld heimaviðskipti

Engin sala, 100 %
www.website.ws/kassinn

sjálfvirkt.

Starfskraft vantar á bílaþvottastöð. Ekki
yngri en 18 ára. Uppl. í s. 898 7600.
Starfsmaður óskast á heimili fyrir aldraða. 100% vaktarvinna. Laun samkv.
Kjarasamningi Eflingar. Uppl. gefur Ólöf
í s. 564 4720.
Ræstingaþjónustan sf leitar að starfskröftum í hreingerningadeild, til framtíðarstarfa. Mikil vinna í boði. Viðkomandi verður að vera reglusamur, stundvís og með hreint sakavottorð. Reynsla
ekki nauðsynleg. Upplýsingar veittar í
síma 587-3111, milli kl. 9 og 13 virka
daga.

Einkamál

Loftorka Reykjavík

óskar eftir verkamönnum í jarðvinnuframkvæmdir. Uppl. í síma 565 0877.

Aktu Taktu !

Hentar þér eftirfarandi vinnutími: Alla
virka daga frá kl. 11-14? Við leitum að
samviskusömu og góðu fólki í afgreiðslu Aktu Taktu. Umsóknareyðublöð á www.aktutaktu.is, (merkið í athugasemdir að þið óskið eftir þessum
vinnutíma) upplýsingar veittar alla daga
milli 9-15 í 892-0274, (Herwig).
Byggingarfyrirtæki. Smiðir og starfsmenn vanir mótauppslætti óskast.
Einnig verkamenn vanir smíði og byggingavinnu. Mikil vinna framundan.
Uppl. í s. 893 7395.
Vantar starfsfólk til verksmiðjustarfa
nú þegar. Uppl. í s. 588 3665 milli kl.
10-14 í dag.

Barnavörur
Húsnæði óskast
Vantar strax góða 3ja eða litla 4ra herb.
íb í Rvk. Langtíma leiga. Uppl. í s. 866
6341.

Atvinna óskast
34a ára vanur meirapr. bílstjóri óskar
eftir vinnu strax. er með trailer réttindi.
Uppl. í s. 867 7176.

29 ára kona með kisu óskar eftir
íbúð/herbergi til leigu. 100% skilvísi og
reglusemi. Uppl. í s. 697 8663.
3ja manna fjölskylda með 2 litla Spaniel hunda óskar eftir bústað/2ja herbergja íbúð eða herbergi í 4 mánuði.
Uppl. í s. 846 5340 Allý.

Full búð af nýjum vörum á börn og
unglinga. Róbert Bangsi ...og unglingarnir Hlíðasmára 12, Hverafold 1-3 &
Firði Hafnarfirði. Sími 555 6688.

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

3ja manna fjölskylda með kisur óskar
eftir að hafa á leigu 4. hb. íbúð eða hús
á Kjalarnesi eða nágrenni fyrir október.
Uppl. í s. 867 7176.
Stúdíó eða 2ja herb. íbúð óskast á leigu
á höfuðborgarsvæðinu. Greiðslugeta
allt að 40 þús á mán. Uppl. í s. 696
4772.
Reglusöm fjölskylda óskar eftir 3ja-4ra
herb. íbúð á höfuðborgarsvæðinu. Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í síma
849 3394 Stefán.

30% Vetrarafsláttur !

Allar gæludýravörur með 30% afsl. Full
búð af nýjum vörum. Opið alla daga.
Tokyo, Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565 8444.
Hundur sem er 3ja og hálfsárs gamall
vantar gott heimili. Hann er blandaður
af Terrier kyni, brúnn og hvítur. Fjörugur,
blíðlyndur og fer lítið úr hárum. Uppl. í
síma 567 5112.
Til sölu Silky Terrier hvolpur Ættbókafærður/Örmertur
.8.vikna.s:8982978/5643885

Atvinna í boði

Atvinna í boði.

Ýmislegt
Til sölu 6 eikarhurðir með körmum, 2
fururúm, borðstofuborð, 6 stólar og
stofuborð úr tekk. Uppl.s.856 7122

Aloa vera gelið fína það ver
og græðir húð og hár
Unique nýja förðunarlínan
yngir þig upp um all mörg ár
hærri tekjur meiri vinna
eða bara aukavinna
hafðu samband ég skal þér sinna.

[ fiskvinnsla hjá Granda ]

Furðufiskar ehf sem
reka fiskborðin í
Hagkaupum, ostaog sælkeraborðið í
Hagkaupum Kringlunni
og Kokkana
veisluþjónustu
leita eftir jákvæðu og
skemmtilegu fólki í þrjú
eftirtalin störf.
1.Hlutastarf í afgreiðslu í fiskborðunum í Hagkaup, seinnipart.
2.Hlutastarf í osta- og sælkera
borðinu í Hagkaupum Kringlunni.
Seinnipart og helgar.
3.Fullt starf í fiskvinnslu ásamt
útkeyrslu
Áhugasamir hafið samband í
síma 511-4466 eða sendi tölvupóst á kokkarnir@kokkarnir.is

Bónstöð.
Óskum eftir að ráða röskan starfskraft á bónstöð.
Nánari uppl. í síma
895 4644 & 898 4644.

Alma Axfjörð sjálfst. söluráðgjafi
og hópstjóri Volare s. 863 7535
volare@centrum.is
http://www.volares.tk

Fyrir veiðimenn

Gullnesti, Grafarvogi
Óskar eftir rösku
starfsfólki í fullt starf.
Uppl. í s. 567 7974.

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

Óskum eftir að ráða bílstjóra í fullt starf.
Þarf að hafa “CE” réttindi. Umsóknir
sendist á tölvupóst hilmar@svinvirkar.is.
fyrir 16. mars nk. Nánari upplýsingar á
virkum dögum milli kl. 16 og 17.
Vilt þú vinna heima og byggja upp vaxandi aukatekjur? Þjálfun í boði 7-10
klst. í viku. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur, sími 861 4019 www.HalldoraBjarna.is
Eikaborgarar óska eftir stelpu tvö kvöld
í viku uppl. í síma 6979988

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

www.sportvorugerdin.is

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

Óska eftir duglegum samstarfsaðila
sem gerir miklar tekjukröfur. www.ubifree.ws

Sjávarútvegur
[ AUKABLAÐ
FYLGIR
FRÉTTABLAÐINU
FIMMTUDAGINN
10. MARS ]
Blaðið mun fjalla um ýmislegt sem snertir sjávarútveg svo
sem furðufiska, flæðilínur, útgerðir, nám og margt fleira.

Auglýsendur snúi sér til Ámunda Ámundasonar
sölufulltrúa í símum 515-7580 / 821-7514
amundi@frettabladid.is
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UPPBOÐ

ATVINNA

Sýslumaðurinn á Húsavík

UPPBOÐ
Skipulagsnefnd Álftaness

Almennur kynningarfundur
um endurskoðun
aðalskipulags Álftaness
Til kynningar verður tillaga að
aðalskipulagi Álftaness 2005-2024
Með vísan til 17. gr. skipulags- og byggingarlaga nr.
73/1997 er hér með boðað til almenns kynningarfundar
um tillögu að aðalskipulagi Álftaness 2005-2024. Kynnt
verða markmið og forsendur aðalskipulagstillögunnar,
stefnumörkun og skipulagsákvæði tillögunnar, tillaga að
umhverfisskýrslu, landnotkunaruppdrætti o.fl. Eftir kynningu skipulagstillögu verður tillagan tekin til formlegrar
umræðu í bæjarstjórn Álftaness á grundvelli 18. gr. skipulags- og byggingarlaga og auglýst í kjölfarið.
Brýnt er fyrir almenningi og öðrum hagsmunaaðilum að í
aðalskipulagi er mótuð stefna sem mun að öllum líkindum hafa áhrif á líf þeirra á einhvern hátt.
Með þátttöku sinni getur fólk haft áhrif á mótun tillagna
og framtíð sveitarfélagins síns.
Fundurinn verður haldinn í íþróttasal íþróttamiðstöðvar
Álftaness fimmtudaginn 10. mars 2005 kl. 20:30.
Íbúar Álftaness og aðrir hagsmunaaðilar eru hvattir til
að mæta.

Fyrir hönd skipulagsnefndar Álftaness
Gunnar Valur Gíslason, bæjarstjóri

Læknafélag Reykjavíkur
Almennur félagsfundur verður haldinn í Læknafélagi Reykjavíkur þriðjudaginn 8. mars kl. 20.00
í húsnæði Læknafélaganna við Hlíðasmára.
Fundarefni:
1. Er grundvöllur fyrir samkeppni innan heilbrigðisþjónustunnar?
2. Tilnefning fulltrúa á aðalfund Læknafélags Íslands
3. Önnur mál

Uppboð munu byrja á skrifstofu
embættisins að Útgarði 1, Húsavík,
sem hér segir á eftirfarandi eignum:
Aðalbraut 57, Raufarhöfn, þingl. eig. Angela Ragnarsdóttir, gerðarbeiðandi Sparisjóður Hafnarfjarðar, mánudaginn 14. mars 2005 kl. 10:00.
Austurtröð 4, Kópaskeri, söluskáli, þingl. eig. Rústir ehf,
gerðarbeiðandi Sparisjóður Þórshafnar og nágr, mánudaginn 14. mars 2005 kl. 10:00.
Bakkavegur 2, Þórshöfn, þingl. eig. Sigurður Ómar
Jakobsson, gerðarbeiðandi Íbúðalánasjóður, mánudaginn 14. mars 2005 kl. 10:00.

Höfðatorg – Reykjavík
Trésmiðir – Verktakar
– Byggingarverkamenn
Við leitum eftir metnaðarfullum einstaklingum og hópum
við uppsteypu og byggingu einnar stærstu einkaframkvæmdar í sögu Reykjavíkur.
Gert er ráð fyrir að verkefnið taki u.þ.b. þrjú ár.
Upplýsingar á skrifstofu Eyktar Lynghálsi 4, sími 595-4400.
Verkefnisstjóri: Kristján gsm 822-4407.
Verkstjóri: Baldvin gsm 822-44-31.

Duggugerði 9, Kópaskeri, þingl. eig. Kristjana Erna
Helgadóttir og Eyþór Margeirsson, gerðarbeiðandi
Sýslumaðurinn á Húsavík, mánudaginn 14. mars 2005
kl. 10:00.
Eingarhluti gerðarþola í Syðri-Bakka, Kelduneshreppi,
þingl. eig. Stefán Þóroddsson, gerðarbeiðendur Edda –
útgáfa hf og Vífilfell hf, mánudaginn 14. mars 2005
kl. 10:00.
Eignarhluti gerðarþola í Grímsstöðum 2, Skútustaðahreppi, þingl. eig. Kjartan Þ Sigurðsson, gerðarbeiðandi
Áburðarverksmiðjan hf, mánudaginn 14. mars 2005
kl. 10:00.
Garðarsbraut 39, 0201, Húsavík, þingl. eig. Valgerður
Kristjánsdóttir og Sigurður Jóhannsson, gerðarbeiðendur Íbúðalánasjóður og Olíuverslun Íslands hf, mánudaginn 14. mars 2005 kl. 10:00.
Geiteyjarströnd I, Skútustaðahreppi, þingl. eig. Héðinn
Sverrisson, gerðarbeiðandi Kaupþing Búnaðarbanki hf,
mánudaginn 14. mars 2005 kl. 10:00.
Héðinsbraut 7, Húsavík, þingl. eig. Ingibjörg Gísladóttir
og Sigtryggur Björnsson, gerðarbeiðandi Aðalsteinn
Skarphéðinsson, mánudaginn 14. mars 2005 kl. 10:00.
Röndin 13, 0103, Kópaskeri, þingl. eig. Rústir ehf, gerðarbeiðandi Vátryggingafélag Íslands hf., mánudaginn
14. mars 2005 kl. 10:00.
Þórey ÞH-303, skipaskrárnúmer 6664, þingl. eig.
Stefán Þóroddsson, gerðarbeiðandi Byggðastofnun,
mánudaginn 14. mars 2005 kl. 10:00.

Sýslumaðurinn á Húsavík,
4. mars 2005.

BARNASMIÐJAN
Í Grafarvoginum auglýsir eftir 3 starfsmönnum:
• Tveimur á járn-og trésmíðaverkstæði,
við framleiðslu leiktækja.
• Einum í verslun/heildverslun við sölumennsku.
Við auglýsum eftir framsæknu og duglegu fólki.
Reyklaus vinnustaður.
Áhugasamir sendi inn upplýsingur um fyrri störf og
menntun á tölvupósti: barnasmidjan@barnasmidjan.is

TIL SÖLU

Skrifstofuhúsgögn til sölu
Af sérstökum ástæðum eru til sölu mjög vel
með farin skrifstofuhúsgögn, framleidd af
Á. Guðmundssyni úr ljósgrárri eik.
Um er að ræða 4 stór skrifborð og skjalaskápar fyrir
4 skrifstofur, 8 manna fundarborð, 14 stólar,
afgreiðsluskenkur, 2 teikningaskápar og
1 prentaraborð. Selst allt á 250 þúsund.
Upplýsingar í síma 695 6413.

NORÐLINGAHOLT
EINBÝLISHÚSALÓÐ
Hef til sölu einbýlishúsalóð á
góðum stað í Norðlingaholtinu við
útivistarsvæði. Byggingaréttur fyrir
ca 250 fm hús.Tilboð óskast.
Nánari upplýsingar veitir Guðrún
í síma 690 7060.

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

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:

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)?

Kópavogi
Guðmundur Þórðarson lögg. fasteignasali

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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KAUPHÖLL ÍSLANDS
ICEX-15

3.777

+ 0,80%

MESTA HÆKKUN
SH
Kögun
Landsbankinn

[ HLUTABRÉF ]
Fjöldi viðskipta: 207
Velta: 1.310 milljónir

MESTA LÆKKUN

15,51%
2,73%
2,41%

Austurbakki
Medcare
Actavis

-1,33%
-0,67%
-0,51%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Actavis 39,10 -0,51% ... Atorka 6,00 –
... Bakkavör 28,00 +0,72% ... Burðarás 13,55 – ... Flugleiðir 14,70
+2,08% ... Íslandsbanki 11,70 -0,43% ... KB banki 51500 +0,78% ...
Kögun 56,50 +2,73% ... Landsbankinn 14,85 +2,41% ... Marel 56,80 –
... Medcare 5,95 -0,67% ... Og fjarskipti 3,84 – ... Samherji 11,50
+1,77% ... Straumur 10,05 +1,01% ... Össur 83,50 -

vidskipti@frettabladid.is

nánar á visir.is

Peningaskápurinn…

MARKAÐSFRÉTTIR...

Stjörnur á Stamford Bridge

Íslendingar taka yfir van Geest-veldið

Í kvöld verður háður í Lundúnum leikur Chelsea og
Barcelona í 16 liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu. Íslenski landsliðsfyrirliðinn Eiður Smári
Guðjohnsen verður sennilega í liði Chelsea. Vörn
Barcelona er ekki talin helsti styrkur liðsins og
því gæti Eiður Smári átt ágæta von til þess
að gleðja áhorfendur á heimavelli með
marki eða tveimur. Eiður Smári mun í
öllu falli verða hvattur áfram af stórum
hópi íslenskra bankamanna en
stjórnendur KB banka, Landsbankans og Straums hafa allir krækt sér
í þægileg sæti við völlinn á morgun.
Auk þess verður stór hluti starfsmanna
innheimtuþjónustunnar Intrum á vellinum. Chelsea tapaði á Nývangi í
Barcelona en býr að því í leiknum á
morgun að hafa skorað mark á útivelli
og nægir því að sigra 1-0, en það eru
ekki óalgeng úrslit hjá Chelsea.

Hollenska skipafélagið Geest bættist í síðustu viku
í sívaxandi stokk erlendra fjárfestinga hinna kaupglöðu Samskipamanna. Nafnið vekur athygli hér
á landi því annað öflugt útrásarfyrirtæki á Íslandi, Bakkavör, hyggur einnig á uppkaup á
fyrirtæki sem heitir Geest. Það fyrirtæki er
breskt og framleiðir matvöru. Tengslin milli
hins breska og hollenska Geest eru þó
mjög sterk. Fyrirtækin voru eitt og hið
sama þar til matvælafyrirtækið Geest
var skráð í kauphöll í Lundúnum árið
1986. Forsagan er sú að þrír garðyrkjubændur – van Geest-bræður –
höfðu haslað sér völl í matvælaframleiðslu í Bretlandi og hófu
siglingar milli landanna til vöruflutninga. Nú er útlit fyrir að veldi
Geest-bræðra verði innan tíðar
óskipt komið í hendur íslenskra athafnamanna.

Landsbankinn tilkynnti í gær
að öllum fyrirvörum vegna yfirtöku bankans á breska fjármálafyrirtækinu Teather &
Greenwood væri aflétt. Kaupin
munu því ganga í gegn og hlutabréf í Teather & Greenwood afskráð úr kauphöll í Lundúnum.
Tap Byggðastofnunnar í fyrra
var 385 milljónir króna. Árið 2003
var hagnaður stofnunarinnar 7
milljónir.
Verð bréfa í deCode hafa
lækkað síðan félagið birti ársuppgjör sitt á föstudag. Skömmu fyrir
lokun markaðar í gær stóðu bréfin í 5,92 dölum á hlut.
FTSE í Lundúnum lækkaði um
0,18 prósent í gær. Dax í Þýskalandi hækkaði um 0,1 prósent og
Nikkei í Japan hækkaði um 0,44
prósent.

Átök S-hópsins og Björgólfsfeðga
Sameining Sjóvíkur og
SH er til sóknar á erlendum mörkuðum. Bak við
sameininguna krauma
átök milli S-hópsins undir
forystu Ólafs Ólafssonar,
stjórnarformanns Samskipa, og eigenda Landsbankans og Eimskipafélagsins.
FRÉTTASKÝRING
SAMEINING SH OG
SJÓVÍKUR OG BARÁTTA
VIÐSKIPTABLOKKA

HAFLIÐI HELGASON
BLAÐAMAÐUR

Langþráður draumur eigenda
SH um sameiningu fisksölufyrirtækja á Ameríkumarkaði
varð að veruleika með sameiningu SH og Sjóvíkur. Sjóvík
keypti söluhluta SÍF í Ameríku
síðastliðið haust, en margar tilraunir höfðu verið gerðar til
sameiningar SÍF og SH.

Til hliðar við þessi viðskipti
eignaðist fjárfestingarfélagið
Grettir, sem var í eigu Tryggingamiðstöðvarinnar og Landsbankans, 34 prósenta hlut í Keri,
sem er stærsti eigandi Samskipa og Olíufélagsins Essó. Auk
þess er Ker stærsti hluthafi
Eglu, sem á níu prósenta eignarhlut í KB banka. Stærstu eigendur Sjóvíkur eru Nordica
Partners og Sund, sem er eignarhaldsfélag fjölskyldu Óla í
Olís. Nordica Partners er meðal
annars í eigu Gísla Reynissonar,
kaupsýslumanns Riga í Lettlandi, og Jóns Þórs Hjaltasonar,
viðskiptafélaga Ólafs Ólafssonar, stærsta eiganda Kers. Eftir
viðskiptin ráða þessir aðilar 47
prósenta hlut í Gretti og eru
stærstu hluthafarnir. Grettir á
einnig sextán prósenta hlut í
Straumi fjárfestingarbanka og
benda viðskiptin nú til þess að
áhugi Landsbankans á að ná tökum á Íslandsbanka í gegnum
Straum kunni að hafa minnkað.
Stærstu eigendur Kers, þeir
Ólafur Ólafsson og Kristján
Loftsson, eru allt annað en
ánægðir með þessi málalok.
Með þessum viðskiptum skiptu

eigendur Sjóvíkur um lið og
Kristján Loftsson, stjórnarformaður Kers, segir að þeir hafi
gengið gegn munnlegu samkomulagi um forkaupsrétt hluthafa Kers. „Ég tel að þetta hafi
verið lengi í undirbúningi. Á
stjórnarfundum í Keri gengu á
milli manna tillögur um útfærslu á forkaupsréttarákvæðum og óánægja með orðalag
kom í veg fyrir að frá tillögunum væri gengið á aðalfundi.“
Hann telur því að fyrrverandi
viðskiptafélagar hafi gengið
gegn munnlegu samkomulagi
með því að selja Gretti bréf sín
án þess að bjóða bréfin núverandi hluthöfum til kaups.
Barátta skipafélaga
Samkvæmt heimildum voru eigendur SH, með Landsbankann í
broddi fylkingar, afar áfjáðir í
sameininguna við Sjóvík og
hyggja á frekari sókn og sameiningar í Kanada í kjölfarið.
Þeim var því mikið í mun að
landa þessari sameiningu. Sjóvíkurmenn settu söluna á hlutunum í Keri á dagskrá og seldu
þau bréf dýrt. Eigendur Grettis
eru flís í auga ráðandi hluthafa í

LANGÞRÁÐ MARKMIÐ Eigendur og stjórnendur Landsbankans og Burðaráss hafa lengi leitað leiða til að sameina starfsemi íslensku fisksölufyrirtækjanna í Ameríku. Það hefur nú tekist.

Keri og Grettismenn veðja á að
þeir verði keyptir út með leiðindaálagi. Orðrómur er einnig á
kreiki um að menn hafi haft hug
á að kaupa einnig hlut Kristjáns
Loftssonar, en við það hefði
staða Ólafs Ólafssonar verið
orðin þröng. Kristján á sautján
prósenta hlut í Keri en Ólafur 41
prósent. Þeir standa hins vegar
saman og ráða félaginu. Þeir
geta því beðið með að kaupa
Gretti út úr félaginu, þótt þeir
séu ekki áfjáðir í félagsskapinn.
Að tjaldabaki þessara viðskipta liggja einnig ríkir hagsmunir í flutningastarfsemni.
Samskip hafa verið að sækja í
sig veðrið í samningum við innflutningsfyrirtæki, eins og
Haga, en Eimskip náði samningum um flutninga Samherja. Þeir
sem gleggst þekkja telja að
Eimskip sé eins og staðan er nú

MENN FYRIR BORÐ Með sameiningu
Sjóvíkur við SH og sölu eigenda Sjóvíkur á
hlut í Keri hefur Ólafur Ólafsson, stjórnarformaður Samskipa, misst viðskiptafélaga í
„hitt liðið“. Ólafur er mikill baráttujaxl og
hefur marga fjöruna sopið í viðskiptum.

Aðalfundur Sölumiðstöðvar
hraðfrystihúsanna hf. verður
haldinn fimmtudaginn
10. mars n.k. á Hótel Nordica,
Suðurlandsbraut 2 og hefst
hann kl. 16:00.

með betra jafnvægi í nýtingu
skipa í inn- og útflutningi. Á
móti hefur Samskip byggt hratt
upp erlendan rekstur og er félagið komið mun lengra á þeim
vettvangi.
Litlir kærleikar hafa verið
milli félaganna og við þau viðskipti sem nú eru að baki munu
átökin harðna. Ólafur og Kristján ráða yfir Keri og munu ekki
gefa það eftir. Nú hefst störukeppni í félaginu þangað til
semst um að kaupa Gretti út úr
félaginu. Eigendur Sjóvíkur
hafa átt langt samstarf við Ólaf
Ólafsson í viðskiptum en hafa
nú skipt um lið. Líklegt er að
rykið verði að setjast áður en
menn taka til við að leysa úr núverandi stöðu. Ólafur Ólafsson
hefur marga fjöruna sopið í viðskiptum og er vanur að bíta frá
sér. Ýmislegt á eflaust eftir að
ganga á í baráttu Ólafs og
Björgólfsfeðga á næstu mánuðum. Ólafur sneri á bankana þegar reynt var að sameina SH og
SÍF og er í viðskiptalífinu talinn
hafa að minnsta kosti einu lífi
meira en kötturinn. Hagsmunir
Ólafs og SH fara saman að einhverju leyti því SÍF á fjögurra
prósenta hlut í SH eftir sameiningu við Sjóvík.
Hin hliðin á þessum viðskiptum er svo framtíðaruppbygging
í fisksölu í Ameríku og Asíu. Þar
eru spennandi sóknarfæri með
sameiningunni sem vonandi
verða enn að bera ávöxt löngu
eftir að átökin á milli eigenda
Eimskipafélagsins og Samskipa
verða gleymd. ■

Sterkt sameinað félag
Sameining SH og Sjóvíkur er að mati aðstandenda félaganna mikilvægt skref í
framþróun þeirra og skapar sóknarfæri. Sjóvík hefur sterka stöðu í Asíu og
mun SH njóta þeirrar stöðu. Miklir hagræðingarmöguleikar eru taldir vera á
Ameríkumarkaði og Sjóvík ræður yfir nýjustu og fullkomnustu fiskréttaverksmiðju í Bandaríkjunum.
Sameiginleg velta félaganna er áætluð hátt í hundrað milljarðar króna. Fyrirtækið verður leiðandi á Bandaríkjamarkaði og markmið eigenda fyrirtækisins
er frekari útrás. Hafa fyrirtækjakaup í Kanada verið nefnd í því sambandi.
Gunnar Svavarsson segir langþráðu markmiði náð með sameiningunni „Nú
verður til mun öflugra fyrirtæki sem hefur alla burði til að vera leiðandi á
markaðnum.“
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Bætt lánshæfi
hjá Landsbanka
Alþjóðlega
matsfyrirtækið
Moody’s sendi í gær frá sér nýtt
mat á Landsbankanum. Moody’s
hækkaði lánshæfismat bankans
vegna langtímaskulda og innlána. Áður var Landsbankinn í
flokknum A3 en er nú í A2.
Moody’s staðfesti einnig
fyrra mat sitt á fjárhagslegum
styrk Landsbankans en telur að
ekki séu líkur á að sú flokkun
breytist í bráð. Áður hafði

Moody’s talið líklegt að það mat
yrði einnig hækkað.
„Moody’s staðfestir það sem
við þegar vissum, að undirliggjandi rekstur bankans er mjög
traustur. Bætt lánshæfismat þýðir að fjármögnun bankans verður
auðveldari og á betri kjörum, sem
í fyllingu tímans mun skila viðskiptavinum okkar betri þjónustu
á betri kjörum,“ segir Sigurjón Þ.
Árnason bankastjóri.
- þk

Samherji hagnast
Hagnaður Samherja í fyrra var
2.914 milljónir króna. Þetta er
næstum því þrefalt meiri hagnaður en árið 2003, þegar rekstrarafgangurinn var 1.067 milljónir
króna.
Greiningardeildir bankanna
voru nokkuð nærri sanni í spám
sínum. Í Vegvísi greiningardeildSPÁR UM HAGNAÐ SAMHERJA
ÁRIÐ 2004*
KB banki
Íslandsbanki
Landsbankinn

3.025
3.021
2.845
* í milljónum króna

ar Landsbankans í gær kom fram
að framlegð í rekstrinum væri
lægri en búist var við en stór hluti
hagnaðarins er vegna fjármagnsliða.
Í tilkynningu frá stjórnendum
félagsins í gær kemur fram að
þeir séu ekki bjartsýnir um afkomuna á þessu ári, meðal annars
vegna hás gengis íslensku krónunnar. Þessi svartsýni sést einnig
í spá greiningardeildanna, sem
spá því að hagnaður Samherja
verði miklum mun minni í ár en á
- þk
árinu 2004.
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ÞETTA GERÐIST
SIMONE DE BEAUVOIR
(1908-1986)

„Konur fæðast ekki sem slíkar,
þær eru búnar til.“
Franski heimspekingurinn Simone de Beauvoir hefur
haft mikil áhrif á kenningar femínisma, ekki síst með
bók sinni Hitt kynið eða Le deuxieme sexe, þar sem
hún heldur því fram að staða kvenna sé tilbúið ástand
en stafi ekki af eðlisbundnum eiginleikum þeirra.

timamot@frettabladid.is

8. mars verður baráttudagur kvenna
Árið 1917 var 8. mars gerður að alþjóðabaráttudegi kvenna. Meðal þeirra sem helga
konum þennan dag eru Sameinuðu þjóðirnar
og V-dagurinn, samtök gegn ofbeldi á konum.
Hinn 28. febrúar 1909 stóð Sósíalistaflokkur
Bandaríkjanna fyrir fyrsta baráttudegi kvenna
þar í landi. Ári seinna hittist alþjóðadeild sósíalista í Kaupmannahöfn og ákvað að stofna
til sérstaks kvennadags sem átti að stuðla að
auknum réttindum kvenna. Deginum var þó
ekki valin ákveðin dagsetning.
Hinn 19. mars árið 1911 var alþjóðabaráttudagur kvenna haldinn hátíðlegur í fyrsta skipti
víðs vegar um Evrópu, þar á meðal í Þýskalandi, Austurríki, Danmörku og Sviss. Milljónir
kvenna og karla söfnuðust saman í borgum
Evrópu og kröfðust þess að konur fengju
kosningarétt og rétt til kjörgengis. Þýskar

konur völdu dagsetninguna því á þeim degi
árið 1848 hafði Prússakonungur lofað þeim
kosningarétti en ekki efnt heit sitt.
Síðasta sunnudaginn í febrúar árið 1913
héldu rússneskar konur upp á alþjóðabaráttudag kvenna í fyrsta skipti. Árið 1917, þegar
tvær milljónir Rússa höfðu týnt lífi í fyrri
heimsstyrjöldinni, ákváðu rússneskar konur
að fara í verkfall á kvennadeginum. Fjórum
dögum síðar hafði Rússakeisara verið steypt
af stóli og nýja landstjórnin veitt konum
kosningarétt. Rússnesku konurnar fóru í verkfall sunnudaginn 23. febrúar samkvæmt júlíanska tímatalinu, sem er 8. mars samkvæmt
gregoríska tímatalinu. Allar götur síðan hafa
konur og karlar víðs vegar um heiminn komið
saman á þessum degi og barist fyrir jafnrétti, KONUR OG KARLAR KREFJAST JAFNRÉTTIS
réttlæti og friði.
OG FRIÐAR

TÍMAMÓT: FIMMTÁN ÁR LIÐIN FRÁ STOFNUN STÍGAMÓTA

Kæra frændfólk og vinir.
Innilegar þakkir fyrir hlýtt og góðar kveðjur vegna
andláts okkar ástkæra

Axels Emils Gunnlaugssonar
Sléttuvegi 7.

Sérstakar þakkir fá allir sem önnuðust hann í veikindunum.
Hannes, Patrekur og Jónína Sif,
Jóhanna Nielson, Gunnlaugur Guðmundsson, Theódóra Gunnlaugsdóttir, Tryggvi Ólafsson, Guðmundur Gunnlaugsson, Sigríður Björnsdóttir, Margrét Gunnlaugsdóttir, Sveinbjörn Jóhannsson, Sif Gunnlaugsdóttir og frændsystkyni.

Mikil vakning átt sér stað
„Ég man hvað fólki var brugðið
þegar við byrjuðum að birta ársskýrslurnar, því á þessum tíma
höfðu fáir hugmynd um hversu
umfangsmikið vandamál kynferðisofbeldi er,“ segir Guðrún
Sigríður Jónsdóttir, frumkvöðullinn að stofnun Stígamóta, miðstöðvar fyrir þolendur kynferðilegs ofbeldis.
Guðrún kenndi félagsráðgjöf
við Háskóla Íslands um miðjan níunda áratuginn þegar hún fór að
afla sér gagna um nauðganir og
kynferðisofbeldi. „Ég hafði óljósa
vitund um að það væri ekki allt
slétt og fellt í þessum málum,“
minnist hún. Í kjölfarið stofnaði
hún ásamt öðrum sjálfboðaliðum
hóp til að vekja athygli á og skapa

Okkar ástkæri faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Guðmann Bjarnason
Hrafnistu í Reykjavík, áður til heimilis í Efstasundi 47,

sem lést 26. febrúar, verður jarðsunginn frá Áskirkju fimmtudaginn 10. mars kl. 15.00.
Anna Björg Jónsdóttir,
Bjarni Þór Jónsson, Margrét Jörgensen,
Guðbjörn Jónsson, Fanný M. Clausen,
Margrét Jónsdóttir, Gunnar M. Andrésson,
afa- og langafabörn.

GUÐRÚN JÓNSDÓTTIR YNGRI
Guðrún segir að mikið starf sé óunnið, sérstaklega hvað varði réttarbætur þolenda.

Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra sem sýndu
samúð, vináttu og hlýhug við andlát og útför elskulegs
eiginmanns, föður, tengdaföður, afa og langafa

Jóns Valdimars Kristjánssonar

10-40%
afsláttur
af legsteinum ﬂessa viku
af legsteinum þessa viku

frá Stöðvarfirði,
Borghildur Gísladóttir
Arnbjörn Jónsson
Kristján Grétar Jónsson
Ingunn Sóley Jónsdóttir
Þórður Heiðar Jónsson
afabörn og langafabörn

Helga Karlsdóttir
Þórdís Guðjónsdóttir
Árni Guðbjartsson
Guðbjörg Ingólfsdóttir

Kársnesbraut 98 • Kópavogi
564 4566 • www.solsteinar.is

GUÐRÚN SIGRÍÐUR JÓNSDÓTTIR Frumkvöðullinn að stofnun Stígamóta segir umfang
kynferðisofbeldis hafa komið sér og öðrum á óvart.

úrræði við kynferðisofbeldi. „Við
vorum með opna símatíma í eina
viku þar sem við hvöttum konur
til að hringja inn. Það er skemmst
frá því að segja að allar símalínur
voru rauðglóandi og eftir það varð
ekki aftur snúið. Við stofnuðum
sjálfshjálparhópa, sem sífellt
fjölgaði í og það var ljóst að meira
þyrfti til. Eftir þriggja ára sjálfboðastarf fengum við styrk frá
ríkinu sem við notuðum til að
stofna Stígamót.“

Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir og amma,

Ástkær móðir okkar,

Aðalheiður Ósk Jónsdóttir

Margrét Jónsdóttir

Aðalgötu 1, Keflavík,

Kelduhvammi 16, Hafnarfirði,

verður jarðsungin frá Keflavíkurkirkju miðvikudaginn 9. mars kl.
14.00.
Ólafur Ingvi Kristjánsson, Garðar Ólafsson, Inga Ósk Ólafsdóttir,
Gissur Hans Þórðarson, Heiða Ósk Garðarsdóttir, Ólafur Ingvi Hansson og Brynjar Þór Hansson.

andaðist föstudaginn 4. mars sl. Útförin verður auglýst síðar.
Sólveig Margét Magnúsdóttir Stefán Karl Harðarson
Jón Ölver Magnússon
Víðir Þór Magnússon
Helena Richter
Björk Magnúsdóttir
Úlfar Sigurðsson
og barnabörn.

Guðrún helgaði sig Stígamótum
alfarið frá árinu 1992 þar til hún
settist í helgan stein árið 1998. Við
forstöðu tók þá alnafna hennar,
jafnan kölluð Rúna til aðgreiningar, en hún hafði verið viðloðandi
starf Stígamóta frá upphafi.
Síðan Stígamót tóku til starfa
hafa þau liðsinnt um 2,6 prósentum íslenskra kvenna og árið 2003
leituðu 500 konur til Stígamóta,
þar af um helmingur í fyrsta sinn.
Rúna segir að mikil vitundarvakning hafi átt sér stað í þjóðfélaginu
og mikið áunnist; fleiri þjónustuþættir verið settir á fót, til dæmis
barnahús og neyðarmóttakan.
„Það hafa líka verið gerðar
ákveðnar réttarbætur en allt of
litlar þó og þar er mikið starf
óunnið. En ef við setjum þetta í
það samhengi að í 1.100 ára sögu
þjóðarinnar eru um 20 ár síðan við
fórum að tala um kynferðisofbeldi, þurfum við ekki að
örvænta.“
Í tilefni afmælisins verður opið
hús í Stígamótum klukkan 14 til 16
í dag. „Við ætlum meðal annars að
opna listasýningu,“ segir Rúna.
„Sex myndlistakonur hafa unnið
hér baki brotnu við að gera húsið
sem fallegast og við vonum að
sem flestir komi og deili þessari
stund með okkur.“ ■
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MERKISATBURÐIR
1658 Svíar og Danir semja frið sín á
milli í Hróarskeldu.
1845 Alþingi endurreist með tilskipun
konungs eftir rúmlega fjögurra
áratuga hlé frá störfum.
1930 Mahatma Gandhi byrjar borgaralega óhlýðni á Indlandi.
1944 Frumvarp til laga um stjórnarskrá
fyrir lýðveldið Ísland samþykkt á
Alþingi.
1950 Sovétríkin kunngjöra að þau hafi
þróað kjarnorkuvopn.
1957 Ísraelskt hernámslið dregur sig til
baka frá Egyptalandi og Súesskurðurinn er opnaður skipum á ný.
1968 Stúdentar mótrmæla í Varsjá í
Póllandi.
1974 Charles de Gaulle flugvöllurinn er
opnaður í París.
1983 Ronald Reagan Bandaríkjaforseti
kallar Sovétríkin „hið illa heimsveldi“.
1983 Lög um þjóðsöng Íslands, Lofsöng, staðfest.

AFMÆLI
Valdís Bjarnadóttir
arkitekt er 59 ára í dag.

Davíð Logi Sigurðsson blaðamaður er
33 ára í dag.

ANDLÁT
Aðalbjörg Valentínusdóttir, frá Hömrum, Reykholtsdal, Garðvangi, Garði, lést
föstudaginn 4. mars.
Margrét Jónsdóttir, Kelduhvammi 16,
Hafnarfirði, lést föstudaginn 4. mars.

JARÐARFARIR
13.00 Kristín Kristjánsdóttir, Háabarði
10, Hafnarfirði, verður jarðsungin
frá Hafnarfjarðarkirkju.
13.00 Oddbjörg Sigurðardóttir, hjúkrunarheimilinu Eir, verður jarðsungin frá Fríkirkjunni í Reykjavík.
13.30 Sigríður Kristbjörg Matthíasdóttir, Víðilundi 24, Akureyri, verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju.
14.00 Gísli Teitur Kristinsson, vélstjóri,
Suðurgötu 43, Akranesi, verður
jarðsunginn frá Akraneskirkju.
15.00 Sigríður Sólveig Runólfsdóttir,
Sunnubraut 48, Kópavogi, verður
jarðsungin frá Kópavogskirkju.

Nú getur þú sent SMS úr heimasíma
Stundum er betra að senda SMS!
SMS heimasími

Ekki þarf að greiða fyrir SMS
sendingar úr heimasíma
til 1. apríl 2005

Léttkaupsútborgun:

ENNEMM / SÍA / NM15414

980

kr.

og 750 kr. á mán. í 12 mán.

Panasonic KX-TCD300
Tiboðsverð: 9.980 kr.
Tilboð í vefverslun: 8.980 kr.
siminn.is/vefverslun

25% afsláttur
úr heimasíma
í 6 númer
Skráðu þig á siminn.is

Hægt er að senda og taka á móti SMS. Númerabirting fyrir allt að 30 númer. Símaskrá fyrir 200 símanúmer
og nöfn. Innbyggður hátalari fyrir handfrjálsa notkun. Dagsetning og tími og raddstýring á 20 númerum.

800 7000 - siminn.is

22

Aðal leikur dagsins
Chelsea-Barcelona

Sennilega stærsti leikur ársins enn
sem komið er og má lofa taumlausri
skemmtun. Chelsea verður að skora
til að komast áfram og Barcelona
hefur ekki verið þekkt fyrir að legga
mikla áherslu á varnarleik. Blússandi
sóknarbolti á Brúnni í London.
Leikurinn verður í beinni á Sýn.
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EIÐUR SMÁRI Í ELDLÍNUNNI Í KVÖLD: MÓÐUREÐLIÐ SEGIR TIL SÍN HJÁ ÓLÖFU EINARSDÓTTUR

> Við hrósum ...

Fer á völlinn ef hann kemst í úrslit

... taekwondo-kappanum Birni
Þorleifssyni sem gerði
frábæra hluti á opna
bandaríska meistaramótinu
um helgina. Hann vann
yfirburðasigur í -78 kg
flokki og var jafnframt
valinn maður mótsins.

Eiður Smári Guðjohnsen leikur sinn
stærsta leik á lífsleiðinni í kvöld gegn
Barcelona og má fastlega gera ráð fyrir
því að fjölmargir Íslendingar verði límdir
við skjáinn til að fylgjast með þjóðargersemi sinni. Móðir
Eiðs, Ólöf Einars dóttir, er þar
engin undantekning. „Að
sjálfsögðu ætla
ég að sjá strákinn. Hann er
búinn að vera í
dúndurfomi að

sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
MARS

56

7

8 9 10 11

Miðvikudagur
■ ■ LEIKIR
 19.15 Þór Ak. og ÍBV mætast í
Höllinni á Akureyri í DHL-deild karla.

 19.15 Stjarnan og Fram mætast í
Ásgarði í 1. deild karla í handbolta.

 19.15 Grótta/KR og FH mætast á
Seltjarnarnesi í 1. deild karla.

 20.00 Afturelding og Selfoss
mætast á Varmá í 1. deild karla.

■ ■ SJÓNVARP
 19.30 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn. Bein útsending frá leik Chelsea
og Barcelona í Meistaradeildinni í
fótbolta.

 19.30 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn 2. Bein útsending frá leik AC
Milan og Manchester United í
Meistaradeildinni í fótbolta.

 21.40 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn. Útsending frá leik AC Milan og
Manchester United í
Meistaradeildinni í fótbolta.

 21.40 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn 2. Útsending frá leik Chelsea og
Barcelona í Meistaradeildinni í
fótbolta.

 23.30 Meistaradeildin í fótbolta á
Sýn. Útsending frá leik Lyon og
Werder Bremen í Meistaradeildinni í
fótbolta.

undanförnu og ég er alveg viss um að
Chelsea fari áfram,“ segir Ólöf, sem lét
eftir sér ferð á völlinn fyrir bróður sinn,
sem nýlega varð fertugur. „Ég fer á
völlinn ef liðið kemst í úrslitaleikinn. Það
er alveg hægt að bóka það,“ segir Ólöf.
Ólöf segir að sem móðir upplifi hún
alla þá gleði og allar þær sorgir sem
strákurinn fær að kynnast. „Ég fæ þetta
beint í æð og þar er það móðureðlið
sem ræður mestu. Ég fylgist meira með
öðrum þáttum, eins og til dæmis að
vona að hann slasist ekki, hvort hann
sé vel stemmdur fyrir leiki og fleiri
slíkum hlutum,“ segir Ólöf. Hún segir
tilfinninguna sem fylgdi því að horfa á
son sinn lyfta enska deildabikarnum
um daginn hafa verið ólýsanlega. „Að
sjá hann uppi á palli með fullt af fólki í
kringum sig og flugelda springandi,

þetta er ótrúlegt og ég fæ hreinlega
gæsahúð þegar ég hugsa um þetta.
Það má alveg segja að ég sigri og gráti
með honum. Mér finnst með ólíkindum
að hann skuli hafa
náð svona
langt,“ segir
stolt
móðirin.

> Við hrósum ...
... forráðamönnum HSÍ fyrir að mæla
með bragarbót á starfsreglum
aganefndar, sem legið hefur undir
mikilli gagnrýni að undanförnu fyrir
væga dóma. Agareglurnar voru barn
síns tíma og er það
gleðiefni að menn ætli
að kasta refsistigakerfinu svokallaða fyrir
róða og taka upp
nútímalegra kerfi.

Chelsea hefur harma að hefna
Þrír leikir fara fram í Meistaradeild Evrópu í kvöld og beinast flestra augu að leik Eiðs Smára Guðjohnsen og félaga hans í Chelsea gegn Barcelona á Stamford Bridge.
Það er alveg ljóst að það
verður stríðsástand á Stamford
Bridge í kvöld þegar Chelsea tekur
á móti Barcelona. Jose Mourinho,
knattspyrnustjóri Chelsea, hefur
reitt alla leikmenn Barcelona til
reiði með framkomu sinni eftir
leikinn í Nou Camp fyrir tveimur
vikum þegar hann neitaði að mæta
á blaðamannafund eftir leikinn og
ásakaði Frank Rijkaard, þjálfara
Barcelona, um að hafa rætt einslega við Andreas Frisk, dómara
leiksins, í háflleik. Chelsea tapaði
leiknum 2-1 og skapaði sér litla
virðingu hjá leikmönnum spænska
liðsins, sem fannst leikur liðsins
leiðinlegur.
Brasilíski snillingurinn Ronaldinho hefur enga trú á að það
verði vandkvæðum bundið fyrir
Barcelona að komast áfram. „Ég
er viss um að Barcelona kemst í
átta liða úrslitin, sérstaklega eftir
að hafa spilað gegn Chelsea. Liðið
gerði okkur erfitt fyrir í fyrri
leiknum en við áttum sigurinn
skilið. Við erum með betra lið og

að skora tvö mörk. Alex Ferguson,
knattspyrnustjóri
Manchester
United, veit að verkefnið sem
lærisveinar hans eiga fyrir höndum er erfitt. „Ég hef engar efasemdir um karakter minna
manna, sem er mikill, en það er
alveg ljóst að við þurfum að eiga
toppleik – það er ekki oft sem AC
Milan tapar á heimavelli,“ sagði
Ferguson.

FÓTBOLTI

MEISTARADEILDIN Í KVÖLD
AC MILAN - MAN. UTD
MILAN VANN FYRRI LEIKINN, 1–0.
CHELSEA - BARCELONA
BARCELONA VANN FYRRI LEIKINN, 2-1
LYON - WERDER BREMEN
LYON VANN FYRRI LEIKINN, 3–0.

SAMUEL ETO’O OG RONALDINHO Þessir tveir leikmenn verða í eldlínunni með
Barcelona gegn Chelsea í kvöld.

ég er viss um að við skorum á
Stamford Bridge,“ sagði Ronaldinho, sem telur Frank Lampard
vera besta leikmann Chelsea-liðsins. „Hann var mjög góður í fyrri
leiknum og algjör lykilmaður í
sóknarleik liðsins. Hann er mjög
skapandi leikmaður sem ég er
mjög hrifinn af,“ sagði Ronaldinho.
Líklegt má telja að Eiður Smári

Guðjohnsen verði í byrjunarliði
Chelsea en Didier Drogba er í
banni eftir að hafa fengið að líta
rauða spjaldið í fyrri leiknum.
Erfitt hjá United
Leikmenn Manchester United
eiga erfitt verkefni fyrir höndum
en þeir þurfa að leggja ítalska liðið AC Milan að velli á San Siro og
það sem meira er þurfa þeir helst

Lyon með góða stöðu
Franska liðið Lyon er með
bestu stöðuna af öllum liðunum
sex sem spila í kvöld. Lyon vann
fyrri leikinn gegn Werder
Bremen, 3-0, í Þýskalandi og því
má segja að Þjóðverjarnir eigi
erfitt verkefni fyrir höndum.
Frank Baumann, fyrirliði Werder,
sem var í banni í fyrri leiknum,
sagði við fjölmiðla í gær að hann
hefði ekki trú á því að liðið kæmist áfram. „Ég held að þetta sé síðasti leikur okkur í Meistaradeildinni,“ sagði Baumann. Valérien
Ismaël, hinn franski varnarmaður
Bremen, er þó ekki jafn svartsýnn
og Baumann og segir allt geta
gerst ef Bremen nái að skora
fyrsta markið. „Ég þekki franska
hugarfarið og veit að ef við skorum snemma verða þeir stressaðir.
Þá er allt opið,“ sagði Ismaël.
oskar@frettabladid.is

Hildur Sigurðardóttir frábær í sænska körfuboltanum:

Kvaddi heimavöllinn með stæl
og skoraði 22 stig í lokaleiknum
Hildur Sigurðardóttir,
körfuknattleikskona með sænska
liðinu Jämtland, kvaddi áhorfendur á heimavelli sínum með stæl
þegar liðið mætti Sallén. Hildur
skoraði 22 stig í leiknum og átti
stóran þátt í sigri gestgjafanna.
Lokatölur urðu 95-69 en
Jämtland náði ekki sæti í úrslitakeppninni og leiktíðin því nánast á enda.
Eftir að úrslitasætið var úr
sögunni
á k v a ð
félagið
að endurnýja
e k k i
samninginn
við Hildi og Dionne
Brown, sem var einnig atvinnumaður hjá liðinu.
Hildur sagði í samtali við
sænska blaðið Länstidningen að hún hefði, ólíkt
Brown, ákveðið að leika
síðasta leikinn áður en
hún héldi á braut. „Mér
líkar mjög vel hér og
þess vegna vildi ég spila
síðasta heimaleikinn,“
sagði Hildur og bætti
því við að hún útilokaði
ekki að halda áfram hjá
Jämtland. „Eins og er
held ég öllu opnu en ég
verð fyrst að sjá hvern-

;67G>@6C

KÖRFUBOLTI

IA7F7K xHDJ£A?<£H?

Aodd_d]Wh\kdZkh
kcC87#d|c
<_ccjkZW]_dd'&$cWhi
ab$'-0'+| h_`k^³
>|iabWdiH[oa`Wla
E\Wdb[_j_($

D|dWh_kffbi_d]Whl[_j_h0
?d]_X`h]B_b`W:_h_aiZjj_h"
l[ha[\dWij`h_C87d|ci$
D[j\Wd]0_d]W6hk$_i

E<7DB;?J?("'&)H;OA@7LßA>z<787AA7/"''&H;OA@7LßA
IßC?0+//,(&&mmm$hk$_i

ig liðið verður á næsta ári. Það er
alveg mögulegt að ég verði áfram
enda líkar mér mjög vel hér.“
Hasse
Widell,
þjálfari
Jämtland, sagðist vilja halda Hildi
í Svíþjóð. „Hún hefur staðið
sig frábærlega hér en á
næsta tímabili verðum við
að fá einn bakvörð til viðbótar til að létta undir
með henni. Það er erfitt
að spila 40 mínútur í
hverjum leik,“ sagði
Widell.
Hildur
sagðist
hafa orðið fyrir vonbrigðum með gengi
liðsins. „Við hefðum
átt að komast í úrslit með þetta lið,“
sagði Hildur. „Það
fór eitthvað úrskeiðis eftir áramót en við vitum ekki
alveg hvað það var.“
Lokaleikur Jämtland
verður gegn 08 Stockholm annað kvöld.
smari@frettabladid.is

HILDUR
SIGURÐARDÓTTIR
Hefur staðið sig
frábærlega í Svíþjóð
og Svíarnir vilja
halda henni áfram.
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allas Mavericks
sló eigið met á
D
leiktíðinni í fyrrinótt
er liðið mætti Houston Rockets í
NBA-körfuboltanum. Metið var þó í
vafasamari kantinum því Mavericks
skoraði aðeins 69
stig gegn 90 stigum Rockets og er
þetta lægsta stigaskor liðsins í vetur.
Mavericks saknaði Dirk Nowitzki og
Michael Finley sem báðir eru
meiddir. „Það hjálpar þegar 40 stig
sitja í jakkafötum á bekknum,“ sagði
Tracy McGrady, leikmaður Rockets,
sem var stigahæstur á vellinum
með 32 stig, 10 fráköst og 5
stoðsendingar.
ary Neville og
Louis Saha
G
munu ekki leika
með Manchester
United er liðið
mætir AC Milan í
Meistaradeild Evrópu í knattspyrnu á
San Siro-leikvanginum í kvöld. Báðir
eiga við meiðsli að stríða og sjá sér
ekki fært að leggja United lið í
seinni viðureigninni við Milan, sem
hefur unnið níu heimaleiki í röð.
ubens
Barrichello,
R
ökuþór hjá Ferrari í
Formúlu 1
kappakstrinum,
varar fólk við að afskrifa liðið þrátt fyrir slaka byrjun
Michael
Schumacher á nýhöfnu keppnistímabili á mótinu í
Melbourne sem fram fór um helgina. „Við erum komnir til að berjast.
Ég naut hverrar sekúndu og þegar
nýi Ferrari-bíllinn kemur verður enn
skemmtilegra hjá okkur,“ sagði
Barrichello, sem hafnaði í 2. sæti.
Schumacher átti hins vegar aldrei
möguleika og lauk keppni þegar 15
hringir voru eftir.

Enska úrvalsdeildin:

Góður sigur
hjá Bolton
FÓTBOLTI Bolton Wanderers skellti
sér í sjötta sæti ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í
gærkvöld þegar liðið sigraði
Manchester City á útivelli, 1–0.
Bolton er jafnt Liverpool að
stigum en með lakara markahlutfall.
Það var senegalski framherjinn El-Hadji Diouf sem
skoraði eina mark leiksins á
lokamínútu fyrri hálfleiks.
Manchester City situr eftir
tapið enn í tólfta sæti deildarinnar
og hitnar því enn undir stjóra
liðsins, Kevin Keegan.

Námskeið í Ólympíu
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands auglýsir eftir tveimur þátttakendum, konu og karli, á
námskeið ungs íþróttafólks (20 til 35 ára) á vegum Alþjóða Ólympíuakademíunnar í Ólympíu í
Grikklandi dagana 27. júlí til 11. ágúst n.k.

Ólympíuakademían

ÚR ÍÞRÓTTAHEIMINUM
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Flugferðir og uppihald eru þátttakendum að kostnaðarlausu. Leitað er eftir einstaklingum sem
náð hafa mjög góðum árangri í íþróttagrein (-greinum) og/eða sinnt kennslu/þjálfun/félagsstörfum innan íþróttahreyfingarinnar, ásamt því að sýna málefnum Ólympíuhreyfingarinnar
sérstakan áhuga. Þeir skulu hafa gott vald á ensku og/eða frönsku og vera fyrirmynd annars
æskufólks í hvívetna.
Umsóknarfrestur er til 21. mars n.k.
Umsóknareyðublöð er hægt að nálgast á skrifstofu ÍSÍ eða á heimasíðu sambandsins,
www.isisport.is
Nánari upplýsingar veitir sviðsstjóri Fræðslusviðs, Andri Stefánsson í síma
514-4000 og einnig er hægt að senda fyrirspurnir á netfangið: andri@isisport.is

- hbg

LJÓSAKÚPLAR Á FRÁBÆRU VERÐI

Kúpladagar

Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

690-

690-

UFO - antik

UFO - króm/svartkróm/Gyllt

1690-

nattspyrnumaðurinn Samuel
Kuffour er harðákveðinn að
K
segja skilið við Bayern München í
þýsku deildinni þegar samningur
hans rennur út í sumar. Efst á óskalista Kuffour er enska liðið Arsenal.
„Frúin ólst upp í London og við eigum góða vini þar. Arsenal er því
góður kostur,“ sagði Kuffour.
abien Barthez
hjá franska liðinu Olympique
Marseille, fyrrum
markvörður
Manchester United,
þurfti skyndilega að
ljúka keppni í leik
gegn St. Etienne í
frönsku 1. deildinni
í fyrradag eftir að hafa verið grýttur
af áhorfanda. Varamarkvörður liðsins, Jeremy Gavanon, tók stöðu
hans en Marseille tapaði leiknum
2-0.

RICARDA - gyllt

1690-

1690-

RICARDA - krómað

F

iger Woods
komst um helgina í fyrsta sæti
heimslistans þegar
hann vann Ford
Championshipmótið í golfi sem
fram fór í Flórída.
Woods átti í harðri
keppni við Phil
Mickelson en aðeins eitt högg
skildi þá að þegar upp var staðið.
„Við vorum í hörkukeppni allan daginn og það var mjög gaman að vera
hluti af þessu,“ sagði Woods.

990-

UFO - svart

RICARDA - burstað stál

1690-

990-

RICARDA - burstað messing

1290-

UNIVERSAL - hvítt

T

UNIVERSAL - gyllt

1490-

UNIVERSAL - fura

UNIVERSAL - eik

avid Moyes,
knattspyrnuD
stjóri Everton, telur
líkur liðsins á að
eignast sæti í
Meistaradeild Evrópu enn til staðar
þrátt fyrir þriðja
heimaleikjatapið í
röð um helgina
þegar Everton tók á móti Blackburn.
„Við erum ánægðir með stöðu okkar,“ sagði Moyes. „Við höfum átt frábært tímabil en gátum því miður
ekki fylgt eftir góðu gengi í síðustu
viku og sýnt að sigurinn gegn Aston
Villa var engin tilviljun,“ sagði
Moyes, sem er hvergi af baki dottinn en hann hefur gert ótrúlega
hluti með lið Everton síðustu ár og
margir sem spá því að hann verði
búinn að taka við stærra liði á
Englandi áður en langt um líður.

1490-

990PLANET - hvítt

1495-

990-

STORIA - burstað messing

PLANET - hvítt

50%

um
Allt að r á öllum öðr n.
afsláttu plum í verslu
ljósakú

OPIÐ Á LAUGARDAG: 11 - 17 / SUNNUDAG: 13 - 17
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STUÐ MILLI STRÍÐA

Staðfesting á ístöðuleysi

MYND: HELGI SIGURÐSSON

ÞÓRARI N N ÞÓRARI NSSON SÉR NÆSTUM ÞVÍ EKKI EFTIR NEINU

flugfelag.is
9. - 15. mars

Ég hef gert mörg
mistök í gegnum
tíðina, tekið fleiri
rangar ákvarðanir en ég kæri mig
um að muna og oft
verið ofboðslega
vitur eftir á. Afglöp
mín eru þó ekki alvarlegri en svo að ég
geri fastlega ráð fyrir
að ég myndi endurtaka þau flest
enda eru það fyrst og fremst feilsporin og dómgreindarbrestirnir
sem hafa gert líf mitt þess virði að
lifa því.
Það er aðeins eitt sem ég vildi að
ég hefði aldrei gert og ef ég fengi
annað tækifæri myndi ég ekki
ferma mig.

Ég þáði á sínum tíma lífsins kórónu af umboðsmanni guðs þó ég
væri fullviss um að það væri enginn
guð á himnum og að ekkert nema
dauðinn myndi taka við af lífinu.
Sannfæring mín þegar ég var 13 ára
var þó ekki sterkari en svo að ég
seldi hana fyrir eingreiðslu í peningum og veraldlegu drasli. Mér
var sagt að með þessu væri ég að
staðfesta skírnina en eftir á að
hyggja fæ ég ekki betur séð en að
ég hafi ekki staðfest neitt annað en
eigið ístöðuleysi með því að fara á
hnén og játa trú sem ég hafði á
barnsaldri snúið baki við.
Enn þann dag í dag líður mér
eins og saklausum manni sem hefur
skrifað undir falska játningu þegar
ég leiði hugann að fermingardegin-

um. Smánarbletti á ævisögu minni.
Það sannar svo enn og aftur ístöðuleysi mitt að ég hef engu skyri slett
vegna þessa en hef reynt að gera
yfirbót með því að skrá mig í Ásatrúarfélagið og láta þannig sóknargjöld mín renna til félags sem
stendur vörð um trú sem er miklu
fallegri en kristnin.
Draslið sem ég keypti fyrir
fermingarsilfurpeningana mína er
löngu orðið að dufti og ég á ekkert
eftir nema nagandi samviskubitið
en fel mig á bak við það að ég var
vélaður og reyni að koma
skömminni yfir á þá sem láta börn
svara grundvallarspurningum um
mannlega tilveru og kreysta játninguna fram með mútum, hópþrýstingi og auglýsingaskrumi. ■

Milli Reykjavíkur og

AKUREYRAR

5.999 kr.

■ PONDUS

Eftir Frode Överli

En í alvöru talað.... að þú skulir fá taugaáfall
og þurfa að bryðja prósakk
bara af því að
hlusta á vandamál
mín?

Gráttu bara...
Opnaðu þig!

JAAAAAHHHH..........
MAMMAAAAAAAAA....

ÍSLENSKA AUGLÝSINGASTOFAN EHF./SIA.IS FLU 27643 03/2005

Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

■ GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Milli Reykjavíkur og

LI
PAL

EGILSSTAÐA

6.299 kr.
Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

Lækkaðu í
græjunum!!!

!

Þú gerir allt
hverfið geðveikt þegar þú
spilar svona
hátt!

Ég hef alltaf litið á
þetta sem samfélagsþjónustu.

Er það?

■ PÚ OG PA

Eftir SÖB

Milli Reykjavíkur og

ÍSAFJARÐAR

5.999 kr.

■ KJÖLTURAKKAR

l!

tung

..

tí
eytas
r
b
ð
a
Ég er
og
n úlf
...
hálfa
álfan

Argh

EI!
ÓN
t
Full

Eftir Patrick McDonnell

MANN!

Hættu að
hræða börnin.

h

Flug aðra leiðina.
Bara á www.flugfelag.is
Takmarkað sætaframboð!

■ BARNALÁN

Börn, 2ja–12 ára, í fylgd með fullorðnum,
greiða 1.940 kr. aðra leiðina.

flugfelag.is

Þau eru loksins
sofnuð.

Eftir Kirkman/Scott
Hvernig fórstu
að þessu?

Tjah, ég komst að því að eina leiðin til að
gera þau þreytt væri að setjast niður
og segja þeim lengstu, langdregnustu og
mest slítandi sögu sem ég gat látið mér
detta í hug.
Sem var...?

Ég lýsti
deginum mínum
fyrir þeim.

AH!
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[ TÓNLEIKAR ]
UMFJÖLLUN

Camerarctica-hópurinn hélt tónleika í Borgarleikhúsinu sl.
laugardag í tónleikaseríu sem
kennd er við 15:15. Yfirskrift
tónleikanna var „Yndið mitt“ og
er með því heiti átt við þýska
tónskáldið Paul Hindemith. Öll
verkin á tónleikunum voru eftir
hann. Hópurinn Camerarctica
er skipaður hljóðfæraleikurunum Hallfríði Ólafsdóttur, flautu,
Ármanni Helgasyni, klarinett,
Hildigunni
Halldórsdóttur,
fiðlu, Sigurlaugu Eðvaldsdóttur,
fiðlu, Guðrúnu Þórarinsdóttur,
víólu, og Sigurði Halldórssyni,
selló.
Hindemith er athyglisvert
tónskáld fyrir margra hluta sakir. Mótunartími hans var í upphafi tuttugustu aldar, þegar
módernisminn var að ryðja sér
til rúms í listum og menningu
Vesturlanda. Menn voru í óða
önn að hafna náttúrunni sem
fyrirmynd og taka undir kröfuna um huglægt frelsi hins
skapandi anda. Í stað þess að
listin líki eftir náttúrunni, líkir
lífið eftir listinni, eins og hinn
gáfaði og skemmtilegi Oscar
Wilde komst nokkurn veginn að
orði. Tólftónaaðferð Schönbergs, svo dæmi sé tekið,
byggði á yfirborðinu á sögulegum rökum, sem reyndust haldlítil þegar nánar var skoðað. Aðferðin var raunverulega aðeins
ávöxtur fjörugs ímyndunarafls
og studdist ekki við neitt sérstakt.
Þótt Hindemith fyndi greinilega þörf á að endurnýja tónamálið var hann ekki tilbúinn að

kasta náttúrunni fyrir róða sem
fyrirmynd. Hvar er náttúruna
að finna í hinni óhlutlægu list,
tónlistinni. Í yfirtónaröðinni var
svar Hindemiths. Skrif hans um
þau mál eru í senn skemmtileg
og umdeilanleg, en þar fann
hann sinn eigin tón. Auk þess að
vera fræðimaður í tónlist var
Hindemith liðtækur hljóðfæraleikari og þetta hvort tveggja
mótar tónlist hans. Ætla mætti
að fylgjendur póstmódernisma
gætu fundið eitthvað við sitt
hæfi hjá Hindemith, ef sú
stefna er þá ekki þegar gengin
hjá.
Verkin sem flutt voru á tónleikunum sýndu að tónamál
Hindemiths nær fyllilega tilgangi sínum og hann hefur á
valdi sínu að kalla fram margvísleg hughrif að vild. Átta
stykki fyrir einleiksflautu, sem
Hallfríður Ólafsdóttir lék tónelskt og af miklu öryggi, eru fallegar smámyndir og vel aðgreindar. Dúett fyrir klarinett
og fiðlu er að miklu leyti
hermiraddfærsla (imitatívur
kontrapunktur), tveir þættir,
annar eins konar dans, hinn alvörumeiri. Hildigunnur Halldórsdóttir og Ármann Helgason
léku verkið mjög vel og varð
ekki að leik þeirra fundið.
Sónatan fyrir einleiksselló er
töluvert viðamikið verk og
tæknilega krefjandi, þar sem
dregin er upp skýr mynd í
hverjum kafla sem hver hefur
sitt til síns ágætis. Sigurður
Halldórsson komst vel frá þessari raun. Fjórði kaflinn t.d. var
sérlega stemningsríkur hjá honum.
Stærsta verkið á tónleikunum

FRÉTTABLAÐIÐ/VILLI

Heillandi Hindemith

TÓNLISTARFLOKKURINN
CAMERARCTICA
FLUTTI VERK EFTIR PAUL HINDEMITH Í
BORGARLEIKHÚSINU SÍÐASTLIÐINN
LAUGARDAG.
NIÐURSTAÐA: Vandaður flutningur á verkum
eftir athyglisvert tónskáld.

var Kvintett fyrir klarinett og
strengi op. 30. Verkið á það sameiginlegt með hinum verkunum
að vera skýrt í formi og ekki fer
milli mála hvað vakir fyrir höfundi. Þrátt fyrir persónlulegt
nútímalegt tónamál er stefjanotkun í meginatriðum hefðbundin. Gefur það í eyrum nútímamanns greinilegt póstmódernískt yfirbragð og kann
verkið því að virðast nútímalegara nú um stundir, en þegar það
var samið. Er það óneitanlega
skemmtileg staða. Í heild tókst
flutningurinn á verkinu vel, þótt
á stöku stað mætti finna að
ónógum skýrleika. Ástæða er til
að hrósa Ármanni Helgasyni
sérstaklega fyrir blæ- og styrkbrigðaríkan leik.
Finnur Torfi Stefánsson

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
MARS

5 6

7

8 9

10 11

Þriðjudagur
■ ■ KVIKMYNDIR
 20.00 Kvikmyndasafn Íslands sýnir Picnic at Hanging Rock.

■ ■ FYRIRLESTRAR
 12.05 Birgir Hermannsson stjórnmálafræðingur flytur erindi á
hádegisfundi Sagnfræðingafélags í
Norræna húsinu.

 12.15 Gauti Kristmannsson flytur
fyrirlestur á þýsku um þýðingar Halldórs Laxness í Lögbergi.

 20.00 Þórana Elín Dietz heldur
fyrirlestur á vegum Mannfræðifélags
Íslands í Reykjavíkurakademíunni.

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

Tangóball

Leikfélagið Snúður og Snælda sýnir:

Ástandið

STÓRA SVIÐ

DRAUMLEIKUR
e. Strindberg. Samstarf: Leiklistardeild LHÍ.

Sögur kvenna
frá hernámsárunum

Tangósveit Lýðveldisins
Þri. 15/3 kl. 21

Mið. 9/3 kl. 14.00 Uppselt

■ ■ FUNDIR
 17.00 „Ísland í alþjóðasamfélagi“ er

Sun. 13/3 kl. 14.00
Mið. 16/3 kl. 14.00

yfirskrift fundar í Ráðhúsi Reykjavíkur
á alþjóðlegum baráttudegi kvenna.

Takmarkaður sýningarfjöldi

■ ■ SAMKOMUR
 21.00 María Ellingsen leikstýrir

Aðalæfing Fi 10/3 kl 20 - kr. 1.000,Frumsýning Fö 11/3 kl 20, Lau 12/3 kl 20,
Lau 19/3 kl 20, Su 20/3 kl 20

HÍBÝLI VINDANNA

Su 13/3 kl 20 Fi 17/3 kl 20, Fi 7/4 kl 20, Fö

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA.
- Ath: Miðaverð kr. 1.500

AMERICAN DIPLOMACY
eftir Þorleif Örn Arnarsson. Í samstarfi við
Hið lifandi leikhús.

Lau 2/4 kl 14 - Aukasýning

Fö 11/3 kl 20, Lau 18/3 kl 20

HOUDINI SNÝR AFTUR
Fjölskyldusýning um páskana.
Mi 23/3 kl 20, Fi 24/3 kl 15, Fi 24/3 kl 20,
Lau 26/3 kl 15, Lau 26/3 kl 20

LEIKHÚSVEISLA FYRIR HÓPA
- UPPSKRIFT AÐ SKEMMTILEGU KVÖLDI

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.

Lokasýningar

e. Astrid Lindgren
Su 3/4 kl 14 - Aukasýning Lokasýningar

Miðasala á netinu: www. opera.is

Lau 12/3 kl 20 - UPPSELT,

Su 13/3 kl 20, Su 20/3 kl 20

LÍNA LANGSOKKUR

Miðasala í síma 568 8000
www.HOUDINI.is

Fi 10/3 kl 20 - UPPSELT,
Lau 12/3 kl 16 - AUKASÝNING

Lau 23/4 kl 20, Fö 29/4 kl 20

Hádegistónleikar þriðjudaginn 15. mars kl.12.15
Davíð Ólafsson, bassi, Dean Ferrell, kontrabassi og Kurt Kopecky, píanó
flytja verk eftir, meðal annars, Mozart og Bach.

aðalhlutverki

vesturfarasögum Böðvars Guðmundssonar

e. Coline Serreau

„Tveir bassar og annar með strengi“

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

Fö 11/3 kl 20,

HÉRI HÉRASON

AUKASÝNING: Fim. 10. mars kl. 20
– Styrkt af Vinafélagi Íslensku óperunnar – Uppselt
9. sýn.12. mars kl. 19 – Uppselt – Allra síðasta sýning
Ekki er hleypt inn í salinn eftir að sýningin hefst

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

leikgerð Bjarna Jónssonar eftir

8/4 kl 20, Lau 16/4 kl 20, Su 17/4 kl 20

veigamikilli dagskrá V-dagsins í Íslensku óperunni.

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ/ÞRIÐJA HÆÐIN

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

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR
eftir Agnar Jón Egilsson. Í samstarfi við TÓBÍAS.
Fi 10/3 kl 20, Fi 17/3 kl 20

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR
Einleikur Eddu Björgvinsdóttur.
Fö 11/3 kl 20,
Lau 12/3 kl 20 - UPPSELT,
Fö 18/3 kl 20 - UPPSELT,
Lau 19/3 kl 20

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Lau 12/3 kl 20, Lau 19/3 kl 20

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

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
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2 vikur

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

á toppnum í
Bandaríkjunum!

HEIMSINS
STÆRSTI
SÖNGLEIKUR
BIRTIST
NÚ Á HVÍTA
TJALDINU
Í FYRSTA SINN!

KEANU REEVES

HHH DV
HHH Mbl

Besta mynd ársins
Besti Leikstjóri
- Clint Eastwood
Besta Leikkona
- Hillary Swank
Besti Leikari í aukahlutverki
- Morgan Freeman

TILNEFND TIL 3
ÓSKARSVERÐLAUNA

Will Smith og
Kevin James (King
of Queens) í
skemmtilegustu
gamanmynd ársins!

HHHh - kvikmyndir.com

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

HHH
JHH

Kvikmyndir.com
ATH! GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

Með Íslandsvininum, Gerard Butler (Bjólfskviða),
Emmy Rossum (Mystic River) , Miranda Richardson og Minnie Driver Í mynd eftir Joel Schumacher. Byggt á söngleik Andrew Lloyd Webber.

Sýnd kl. 6 og 9

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30
Í LÚXUS kl. 5.30, 8 og 10.30
Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

HHHH

b.i. 14

HEIMSINS
STÆRSTI
SÖNGLEIKUR
BIRTIST
NÚ Á HVÍTA
TJALDINU
Í FYRSTA SINN!

Ó.Ö.H. DV

Sýnd kl. 4 og 6 m/ísl. tali
Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10 m. ensku tali
FRÁ FRAMLEIÐANDA TRAINING DAY

HELVÍTI VILL HANN
HIMNARÍKI VILL HANN EKKI
JÖRÐIN ÞARFNAST HANS

TILNEFND TIL 3 ÓSKARSVERÐLAUNA

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

Sýnd kl. 8 og 10
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 5

Sýnd kl. 3.45 og 6.30

Sýnd kl. 3.45, 6, 8.15 og 10.30

B.i. 16

KÓRINN
Sýnd kl. 10

B.i. 16 ára

HHH S.V. Mbl

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20 B.i. 14 ára
Sýnd kl. 6 og 8

Sýnd kl. 6 og 9.10 b.i. 12

FRÉTTIR AF FÓLKI

Sýnd kl. 3.50 og 8

ennifer Lopez og
maðurinn hennar
Marc Anthony
hafa keypt
heimili í Bel
Air. Húsið, sem
er í Toskanastíl, inniheldur
fimm svefnherbergi og
baðherbergi, öryggisgæslu allan sólarhringinn og sundlaug. Skötuhjúin
eiga einnig heimili
í Miami og New
York.

J

WHITE NOISE kl. 8

THE INCREDIBLES kl.

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

3.45 & 6 m. ísl. tali

B.i. 16

kl. 5.30, 8.30 & 10 b.i. 12

■ UPPISTAND

■ TÓNLIST

Izzard
lendir í dag

ritney Spears vill ólm koma
fram í Las Vegas. Hún segist
B
setja stefnuna á Vegas um leið og
hún verði móðir og þá geti aðdáendur hennar komið þangað til að
sjá hana. Stjörnur eins
og Celine Dion hafa
komið fram á sýningum í Caesar's
Palace. „Mig langar
að setja upp sýningu
í Vegas eins og
Celine Dion. Allir
koma þangað til
þess að sjá hana.
Þetta ætla ég að
gera þegar ég eignast
börn,“ sagði Spears.

m. ísl. tali

LEMONY SNICKETT’S kl. 4 og 6

Breski grínistinn Eddie Izzard,
sem verður með uppistand á
Broadway á miðvikudags- og
fimmtudagskvöld, lendir hér á
landi í dag. Búið er að panta borð
á einum besta sjávarréttastað
bæjarins fyrir hann og eftir það
er stefnan tekin á einhver vel valin öldurhús.
Á morgun mun Izzard halda
blaðamannafund og segja kunnugir að slíkir fundir með honum
séu engu líkir og endi yfirleitt
þannig að þeir jafnist á við besta
uppistand. Izzard ætlar einnig að
sprella með Strákunum á Stöð 2
en Pétur Jóhann Sigfússon hitar
einmitt upp fyrir Izzard á báðum
sýningum hans ásamt Þorsteini
Guðmundssyni.
Á fimmtudag fer Izzard í ævintýraferð út á land með snjósleðaakstri og fleiru. Stephan Stephensen úr hjómsveitinni Gusgus
verður leiðsögumaður og á meðal
ferðafélaga Izzards verða þeir
Þorsteinn og Pétur Jóhann. Verð-

ur því um sannkallaða grínistaferð að ræða. ■

FRÉTTIR AF FÓLKI

eorge Clooney hefur reitt
heimamenn í bæ á Ítalíu til reiði
G
með tilraunum sínum til þess að

þorpsins þar sem hægt er að komast að sjónum,“ sagði Roberto Pozzi
þingmaður.

elly Osbourne verður að venja
sig af breska hreimnum vilji hún
K
leika hlutverk Tracy Turnblad í

kaupa almenningsströnd fyrir framan
ítölsku villuna sína. Á
síðasta ári var Clooney gerður heiðursíbúi
í þorpinu Laglio
en nú eru íbúarnir ekki eins
ánægðir með
hann. „Ströndin er einn af
fáum stöðum

OASIS Hljómsveitin Oasis gefur út sína sjöttu hljóðversplötu 30. maí.

Lyla fyrsta smáskífulagið
Fyrsta smáskífulag nýjustu plötu
bresku sveitarinnar Oasis nefnist
Lyla og er væntanlegt 16. maí.
Plötunnar hefur verið beðið með
mikilli eftirvæntingu en hún er sú
sjötta frá sveitinni og nefnist
Don't Believe the Truth. Kemur
hún í búðir tveimur vikum eftir
útgáfu smáskífunnar.
„Við sömdum 66 lög og Lyla
var eitt af þeim sem við skoðuðum
aftur eftir smá bið og ákváðum að

Ný námsbraut í dansi
í samstarfi við
Íslenska dansflokkinn.
Umsóknarfrestur í námið er 14. mars.
Inntökupróf fara fram 20. - 21. mars.

Nánari upplýsingar og rafræna umsókn er
að finna á heimasíðu skólans www.lhi.is

setja á plötuna,“ sagði Noel
Gallagher, forsprakki Oasis. „Ég
er hæstánægður með hvert einasta lag á plötunni.“
Síðasta plata Oasis hét
Heathen Chemistry og kom hún út
fyrir þremur árum. Til að fylgja
nýju plötunni eftir fer sveitin í
tónleikaferð um Bretland og mun
meðal annars spila á sjö íþróttaleikvöngum. Seldist upp á tónleikana á örskotsstundu. ■

Broadway-útgáfunni af Hairspray.
Stjórnandi sýningarinnar, Marc
Shaiman, segir Kelly hafa gleymt sér
aðeins þegar hún sagði fjölmiðlum
að hún myndi leika Tracy. „Hún hefur ekki einu sinni farið í prufu ennþá og ef hún kemur í prufu get ég
ekki beðið eftir að sjá hvort hún geti
eitthvað,“ sagði hann.

EDDIE IZZARD Breski grínistinn ætlar í
ævintýraferð um Ísland á milli þess sem
hann skemmtir landanum með uppistandi
sínu.

ink er hætt með kærasta sínum,
Carey Hart, eftir heiftarlegt rifrildi
P
í leigubíl. Þau hafa verið saman í
þrjú ár og voru á leið á flugvöllinn
þegar þau fóru að rífast. Pink flaug
því ein til Ástralíu og hætti við
blaðamannafund í Melbourne. „Carey sagði að hann vildi frekar vera
heima einn en að vera með henni.
Hún brjálaðist,“ sagði heimildarmaður.
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SÍMI 553 2075
– ba r a l ú x u s

2 vikur
á toppnum í
Bandaríkjunum!

KEANU REEVES

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

2 vikur

HHH DV
HHH Mbl
Besta mynd ársins
Besti Leikstjóri
- Clint Eastwood
Besta Leikkona
- Hillary Swank
Besti Leikari í aukahlutverki
- Morgan Freeman
HHHh - kvikmyndir.com

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

Will Smith og
Kevin James (King
of Queens) í
skemmtilegustu
gamanmynd ársins!

HHH

HELVÍTI VILL HANN
HIMNARÍKI VILL HANN EKKI
JÖRÐIN ÞARFNAST HANS

kl. 5.30, 8 & 10.30

B.i. 16

Will Smith og
Kevin James (King
of Queens) í
skemmtilegustu
gamanmynd ársins!

JHH

Kvikmyndir.com

HHHH Ó.Ö.H. DV
HHH S.V. Mbl
Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

B.i. 16

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

HHH
JHH

Kvikmyndir.com

Sýnd kl. 5.45, 8 og 10.15 B.i. 14

Hlaut
Óskarsverðlaun
fyrir besta
handrit

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

á toppnum í
Bandaríkjunum!

ATH! GÆTI HUGSANLEGA VAKIÐ ÓTTA UNGRA BARNA

Sýnd kl. 4 og 6 með íslensku tali
Sýnd kl. 6, 8 og 10 með ensku tali.

Sýnd kl. 3:45, 5:50, 8 og 10:20

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

HHHH

HHH

Sýnd kl. 5.40

Þ.Þ FBL

kvikmyndir.is

HHH NMJ Kvikmyndir.com

HHHH SV Mbl

„Fullkomlega ómissandi mynd" S.V. MBL HHHHH
kl. 8 og 10.10

B.i. 16

kl. 6 m/ísl. tali.

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30

B.i. 14

400 kr. í bíó.

Sýnd kl. 8 og 10.20
Gildir á fyrstu sýningu alla virka daga.
Ath: Tilboðssýningar eru sérmerktar með rauðu.

Sýnd kl. 8 og 10:15

■ SAMKOMUR

■ TÓNLIST

V-dagurinn
er í dag

Miðasalan fer vel af stað

„V-dagurinn er haldinn árlega til
þess að minna á að ofbeldi gegn
konum er til staðar og í of miklum
mæli,“ segir Hildur Sverrisdóttir,
framkvæmdastjóri V-dagsins, en í
tilefni hans er veigamikil dagskrá í
Íslensku óperunni í kvöld. „Eve
Ensler er meðal þeirra sem mæta í
Óperuna og hún er drottning Vdagsins og stofnandi samtakanna.
Það ætti enginn að láta hana framhjá sér fara því þarna er á ferðinni
kjarnorkukona og gaman verður að
heyra hvað hún hefur um málið að
segja.“
Að sögn Hildar fengu V-dags
samtökin styrk frá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu til þess að halda
uppi starfsmanni samtakanna og
telur hún að það gefi gott fordæmi.
V-dagurinn er hápunktur ársins hjá
V-dagssamtökunum þó svo að þetta
sé alls ekki eini dagurinn sem þau
láta í sér heyra. „Við erum alltaf til
staðar og alltaf að reyna að finna
nýjar og nýjar leiðir til þess að
vinna gegn ofbeldi á konum. Við
stofnum líka árlega til herferðar
gegn nauðgunum og fer sú herferð
fram um verslunarmannahelgina.“

» FASTUR
» PU N KTU R

HILDUR SVERRISDÓTTIR Hún er framkvæmdastjóri V-dagsins og hefur ásamt
stjórn samtakanna sett saman kræsilega
dagskrá í Íslensku óperunni í kvöld. Meðal
annars mun Eve Ensler, stofnandi samtakanna, stíga á stokk.

Auk Ensler munu Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Ilmur Kristjánsdóttir fara með einleik úr píkusögum, söngkonurnar Ellen Kristjánsdóttir og Lára Rúnarsdóttir
skemmta gestum, sýnt verður brot
úr heimildarmynd um starf Eve
Ensler og fleira kræsilegt verður á
boðstólum. Dagskrá kvöldsins hefst
klukkan níu en húsið verður opnað
klukkan átta. „Sá mikli fjöldi fólks
sem mætir á samkomur V-dagsins
sýnir að þetta er mörgum hjartans
mál,“ segir Hildur. ■

Miðasala á tónleika rokksveitarinnar Iron Maiden í Egilshöll
þann 7. júni fór vel af stað á
sunnudag. Þá hófst sala í A-svæði,
sem tekur 5.500 manns, og voru
örfáir miðar eftir í gær.
Miðasala fyrir B-svæði hófst í
gær en þar eru einnig 5.500 miðar
í boði. Þetta eru færri miðar en á
tónleika Metallica í Egilshöll í
fyrra, sem skýrist að nokkru leyti
að því að Maiden þarf meira pláss
fyrir aftan sviðið fyrir allan sinn
útbúnað. Staðfest er að yfir 500
manns komi til landins frá Svíþjóð og Finnlandi og um 200 frá

Bretlandi. Einnig kemur mikið af
fjölmiðlafólki frá Evrópu og
nokkrir frá Bandaríkjunum. Enn
á eftir að ákveða hvaða tvær
hljómsveitir muni hita upp fyrir
Maiden en upptökur með hinum
ýmsu sveitum verða sendar út
bráðlega.
Maiden-aðdáendur fá nú að sjá
nýja þætti á sjónvarpsstöðinn
Discovery klukkan 21.00 á miðvikudögum þar sem söngvarinn
Bruce Dickinson er í essinu sínu.
Þættirnir snúast um flug, sem er
eitt aðaláhugamál Dickinson.
Ætlar hann að fljúga með 200 að-

■ LEIKARAR

Depp við minningarathöfn
Hollywood-leikararnir
Johnny
Depp og John Cusack voru á meðal þeirra sem sóttu minningarathöfn á dögunum vegna fráfalls rithöfundarins Hunter S. Thompson.
Aðeins nánustu vinum og
vandamönnum var boðið til athafnarinnar að ósk Thompsons,
sem framdi sjálfsvíg fyrir
skömmu. Bæði Depp og Cusack
komu fram ásamt Thompson í

Sýnd kl. 4 ATH! 500 kr.

www.laugarasbio.is

heimildarmynd um ævi hans sem
kom út árið 2003 og nefndist
Breakfast with Hunter. Depp lék
Thompson einnig árið 1998 í
myndinni Fear and Loathing in
Las Vegas. ■
Í GÓÐUM GÍR Leikararnir Johnny Depp
og Benicio Del Toro í góðum gír ásamt
Hunter S. Thompson við frumsýningu Fear
and Loathing in Las Vegas.

IRON MAIDEN Rokksveitin Iron Maiden
virðist enn njóta mikilla vinsælda hér á
landi.

dáendur á tónleikana frá Bretlandi í einkaflugvél sem hann
flýgur sjálfur til og frá landinu. ■
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VIÐ TÆKIÐ

Fjölmiðlakönnun á sálarheill

ÞÓRARI N N ÞÓRARI NSSON HEFUR FENGIÐ ENDURNÝJAÐA TRÚ Á ÍSLENSKRI ÆSKU

21.30

Fræðsla
Inhuman Traffic. Leikkonan Angelina Jolie fjallar
um flutning á fólki milli Evrópulanda og konur
sem seldar eru í vændi.

Show, einn ömurlegasta karlrembuviðbjóð sem sögur fara af. Þessir
þættir einir og sér væru rökstuðningur fyrir ritskoðun og fjölmiðlalögum ef könnun Gallup sýnir ekki
að Jing Jang er aðeins með 1,7%
áhorf. The Man Show er áreiðanlega
með enn minna. Fólk lætur nefnilega
ekki bjóða sér hvað
sem er og íslenskir
unglingar eru ekki
algalnir. Í það
minnsta ekki
samkvæmt
Gallup.

VALA MATT
Vinsælli en CSI

▼

▼

sónulega að sjá að aðeins 14,6%
horfðu á leik Liverpool og Fulham á
Skjá einum. Kannski eru þessi lið í
einhverri lélegri deild, veit það ekki,
en tölurnar sýna að Skjár einn ætti
að sýna minni bolta og meira CSI.
Sjónvarpsstöðin Popp Tíví er víst
það andlega krabbamein sem étur
upp mest af hugarorku íslensks
æskulýðs þessi misserin og hefur að
sögn getið af sér heila kynslóð sem
kennd er við klám. Krakka sem trúa
því að maður eigi að skaka sig hálfberrassaður eins og Britney alla
daga, jafnvel í brunagaddi eða 20
metra roki á sekúndu.
Stöðin fóstrar vissulega margt af
því allra versta sem fyrir augu ber í
íslensku sjónvarpi, til dæmis spurningaþáttinn Jing Jang og The Man

▼

Reglulegar sjónvarpsáhorfskannanir Gallup eru líklega besti mælikvarði sem til er á andlegt ástand
þjóðarinnar.
Það hlýtur til dæmis að vera
áhyggjuefni að fleiri horfi á Spaugstofuna en fréttir Sjónvarpsins.
Þýðir það ekki að áhugi okkar á
landsins gagni og nauðsynjum sé að
víkja fyrir hrakandi skopskyni?
Það er þó huggun harmi gegn að
heil 20,6% horfa á Innlit/Útlit en aðeins 17,8% á CSI. Það er gott til þess
að vita að það eru fleiri sem vilja
velta sér upp úr því hvernig fræga
og athyglissjúka séð&heyrt-liðið
flísaleggur í kringum klósettið sitt
en velta sér upp úr morðum og glæpum í ómerkilegu amerísku sjónvarpsefni. Þá gladdi það mig per-

20.00

22.00

Gaman
Strákarnir. Auddi, Sveppi og Pétur Jóhann snúa
áskorunarhjólinu, fríka úti og sprella á tá og
fingri.

Lífsstíll
Queer Eye for the Straight Guy. Samkynhneigðu
tískulöggurnar mæta á svæðið og gera gagnkynhneigða karla að kyntröllum.

SJÓNVARPIÐ

Síðustu sætin til
í vor
Frá kr.

9.990

Prag er einn ástsælasti áfangastaður Íslendinga. Vorið í Prag er
einstaklega fagurt og veðrið milt og landið heillandi, allur gróður
í blóma og landið skartar sínu fegursta. Heimsferðir bjóða ferðir
til Prag í vor á hreint ótrúlegu verði. Í boði eru góð 3 og 4 stjörnu
hótel og spennandi kynnisferðir með íslenskumælandi fararstjórum.
Í fáum borgum er jafn mikið úrval veitingastaða og verðið víða
hreint ótrúlegt. Menningarlifið er líka einstaklega blómlegt og
verslanir í miðborginni eru af öllum toga. Gaman er að rölta um og
skoða Prag frá tímum Karls IV, Habsborgaraveldisins, kommúnismans og dagsins í dag. Prag kemur alls staðar skemmtilega á óvart.

9.990 kr.

19.990 kr.
Flugsæti með sköttum til Prag,
2 fyrir 1 tilboð, út 15. mars,
heim 18. mars. Netbókun.

Flug, skattar og hótel með morgunverði í
4 nætur, 18. mars. M.v. 2 í herbergi á ILF
Hotel. Netbókun.

Páskaferð -

viðbótargisting á sértilboði

frá 49.990 kr.

Vikuferð

Verð á mann m.v. gistingu í tvíbýli á
Hotel Comfort í 7 nætur. Netbókun.
Innifalið í verði: Flug, skattar, gisting
með morgunverði og íslensk fararstjórn.

skrárlok

12.40 Hidden Hills (e) 13.05 Game TV 13.30
Married to the Kellys (e) 13.55 George Lopez 3
(e) 14.20 Scare Tactics (e) 14.45 Derren Brown
– Trick of the Mind (e) 15.10 Extreme Makeover
(e) 16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.53 Neighbours 18.18 Ísland í dag

18.00 Cheers – 1. þáttaröð (2/22)

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

18.30 One Tree Hill (e) Krakkarnir í Tree Hill

Audda og Pétri.

20.30 Amazing Race 6 (10:15)
21.20 Las Vegas 2 (9:22)
22.05 The 4400 (6:6) Fljúgandi furðuhlutur
lendir á jörðinni með 4.400 manns. Í
hópnum er fólk af ólíkum toga. Þeir
sem hafa verið lengst í burtu hurfu
fyrir áratugum en aðrir í aðeins fáeina
mánuði. Allir eiga það sameiginlegt
að líta út nákvæmlega eins og áður.
Enginn hefur elst og enginn veit að
mánuðir og ár hafa liðið á jörðinni.
Bönnuð börnum.
22.50 The Wire (7:12) (Sölumenn dauðans 3)
Stranglega bönnuð börnum.

23.40 Twenty Four 4 (7:24) (e) (Stranglega
bönnuð börnum) 0.25 The Art of War
(Stranglega bönnuð börnum) 2.20 Fréttir og
Ísland í dag 3.40 Ísland í bítið (e) 5.15 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

Óstöðvandi tónlist

fá nýjan nágranna sem þeim gengur
illa að aðlagast í fyrstu en þá gerir
hann Brooke mikinn greiða.
19.30 Allt í drasli (e) Hver þáttur segir frá
einstaklingi eða fjölskyldu, venjulegu
fólki, sem hefur hreinlega gefist upp á
því að þrífa í kringum sig. Markmið
þáttarins er að gefa þátttakendum ráð
og leiðbeiningar, til að halda framvegis í horfinu.
20.00 The Biggest Loser Caroline Rhea er
umsjónarmaður The Biggest Loser. Í
þáttunum keppa offitusjúklingar, með
hjálp sérvalinna einkaþjálfara um
hverjum gengur best að megra sig og
halda reglurnar.
21.00 Innlit/útlit
22.00 Queer Eye for the Straight Guy
22.45 Jay Leno

23.30 Survivor Palau (e) 0.15 Law & Order
(e) 1.00 Cheers – 1. þáttaröð (2/22) (e)
1.25 Óstöðvandi tónlist

OMEGA

STÖÐ 2 BÍÓ

AKSJÓN

7.00 Joyce M. 7.30 Benny H. 8.00 T.D. Jakes
8.30 Robert S. 9.30 Ron P. 10.00 Joyce M.
10.30 Gunnar Þorsteinsson (e) 11.00 Um trúna
og tilveruna 11.30 Maríusystur 12.00 Fíladelfía
(e) 13.00 Í leit að vegi Drottins 13.30 Acts Full
Gospel 14.00 Joyce M. 14.30 Ron P. 16.00 Robert S. 18.00 Joyce M. 19.30 Um trúna og tilveruna 20.00 Robert S. 21.00 Ron P. 21.30 Joyce
M. 22.00 Dr. David Cho 22.30 Joyce M.

7.15 Korter 20.30 Bæjarstjórnarfundur 23.15
Korter

SKY NEWS

ANIMAL PLANET

Fréttir allan sólarhringinn.

12.30 Emergency Vets 13.00 The Natural World 14.00 Natural
World 15.00 Wildlife SOS 15.30 Aussie Animal Rescue 16.00
The Planet’s Funniest Animals 16.30 Amazing Animal Videos
17.00 Young and Wild 17.30 That’s my Baby 18.00 Monkey
Business 18.30 Big Cat Diary 19.00 The Natural World 20.00
Natural World 21.00 Venom ER 22.00 The Natural World 23.00
Pet Rescue 23.30 Breed All About It 0.00 Animal Doctor 0.30
Emergency Vets 1.00 The Natural World 2.00 Natural World
3.00 Venom ER 4.00 The Planet’s Funniest Animals 4.30 Am-

Single Girls 18.45 Crimes of Fashion 19.15 Arresting Design
19.40 The Roseanne Show 20.25 Cheaters 21.10 The Villa
22.00 Sex and the Settee 22.25 Men on Women 22.50
Sextacy

6.00 Duty Dating (Bönnuð börnum) 8.00
Jimmy Neutron 10.00 Treasure Planet 12.00
Blue Crush 14.00 Wit 16.00 Jimmy Neutron
18.00 Treasure Planet 20.00 40 Days and 40
Nights (Bönnuð börnum) 22.00 Blue Crush
0.00 Duty Dating (Bönnuð börnum) 2.00 Maléna (Bönnuð börnum) 4.00 40 Days and 40

ERLENDAR STÖÐVAR

2 fyrir 1 tilboð

Helgarferð

23.10 Örninn (5:8) 0.10 Kastljósið 0.30 Dag-

Nights (Bönnuð börnum)

Flugsæti með sköttum aðra leið.
15. mars. Netbókun.

39.990 kr.

Frumskógarlíf (3:6) (Serious Jungle)
Fréttir, íþróttir og veður
Kastljósið
Everwood (1:22) (Everwood II) Bandarísk þáttaröð um heilaskurðlækni og
ekkjumann sem býr ásamt tveimur
börnum sínum í smábænum Everwood í Colorado.
20.50 Mósaík Þáttur um listir, mannlíf og
menningarmál. Textað á síðu 888 í
Textavarpi.
21.30 Mansal (Inhuman Traffic) Þáttur þar
sem leikkonan Angelina Jolie fjallar
um flutninga á fólki milli Evrópulanda,
sérstaklega á konum í þeim tilgangi
að selja þær í vændi.
22.00 Tíufréttir
22.20 Dauðir rísa (4:8) (Waking the Dead III)
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi
barna.

▼

Prag

18.30
19.00
19.35
20.05

7.00 Malcolm In the Middle (e) 7.30 Innlit/útlit (e) 8.20 One Tree Hill (e) 9.10-18.00

▼

Gormur (25:26)

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 12.00 Neighbours 12.25 Í fínu formi

▼

17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00

SKJÁREINN

CNN INTERNATIONAL

Beint flug
til Prag
15. mars
18. mars
21. mars
28. mars
1. apríl
4. apríl
7. apríl
11. apríl
14. apríl
18. apríl

Kynnisferðir
Gamli bærinn
Kastalahverfið
Karlovy Vary
Karlstejn og
Kristall
Kvöldsigling um
Moldá
Kynnisferðir eru háðar
lágmarksþátttöku.

Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT

12.00 Boston Law 12.30 Boston Law 13.00 Extreme Machines 14.00 Extreme Machines 15.00 Super Structures 16.00
Jungle Hooks 16.30 Rex Hunt Fishing Adventures 17.00
Unsolved History 18.00 Wheeler Dealers 18.30 A Chopper is
Born 19.00 Mythbusters 20.00 Extreme Engineering 21.00
Building the Ultimate 21.30 Massive Machines 22.00 Collision
Course 23.00 Forensic Detectives 0.00 Escape Stories

BBC PRIME

MTV

12.00 EastEnders 12.30 Passport to the Sun 13.00 Animal
Hospital 13.30 Teletubbies 13.55 Tweenies 14.15 Fimbles
14.35 Bill and Ben 14.45 The Story Makers 15.05 Serious
Jungle 15.30 The Weakest Link 16.15 Big Strong Boys 16.45
Cash in the Attic 17.15 Ready Steady Cook 18.00 Doctors
18.30 EastEnders 19.00 Animals – The Inside Story 20.00 Top
Gear Xtra 21.00 Life Before Birth 22.00 Casualty 22.50 Holby
City 0.00 John Wayne 1.00 Great Romances of the 20th Century 1.30 Great Romances of the 20th Century

12.00 Newlyweds 12.30 Just See MTV 14.00 SpongeBob SquarePants 14.30 Wishlist 15.00 TRL 16.00 Dismissed 16.30
Just See MTV 17.30 MTV:new 18.00 The Rock Chart 19.00
Pimp My Ride 19.30 The Ashlee Simpson Show 20.00 Cribs
20.30 Jackass 21.00 Top 10 at Ten 22.00 Alternative Nation
0.00 Just See MTV

ATIONAL GEOGRAPHIC

Skógarhlí› 18 • 105 Reykjavík
Sími 595 1000 • Fax 595 1001 • www.heimsferdir.is

azing Animal Videos

12.15 Biathlon: World Championship Hochfilzen Austria 13.15
Biathlon: World Championship Hochfilzen Austria 15.00 Cycling: Pro-tour Paris-Nice France 16.00 All sports: WATTS 16.30
Ski Jumping: World Cup Kuopio 17.30 Biathlon: World Championship Hochfilzen Austria 18.30 Football: UEFA Champions
League Happy Hour 19.00 Snooker: Irish Masters 22.00 Biathlon: World Championship Hochfilzen Austria 23.00 News:
Eurosportnews Report 23.15 Trial: World Indoor Championships Milan 0.15 News: Eurosportnews Report

12.00 Built for Destruction 13.00 Dogs with Jobs 13.30 Chimp
Diaries 14.00 Air Crash Investigation 15.00 Seconds from Disaster 16.00 Spinner Dolphins 17.00 Battlefront 17.30
Battlefront 18.00 Built for Destruction 19.00 Dogs with Jobs
19.30 Chimp Diaries 20.00 Spinner Dolphins 21.00 Air Crash
Investigation 22.00 Seconds from Disaster 23.00 Return to
Titanic 0.00 Interpol Investigates 1.00 Air Crash Investigation

DISCOVERY

VH1

12.00 VH1 Hits 16.00 So 80’s 17.00 VH1 Viewer’s Jukebox
18.00 Smells Like the 90s 19.00 VH1 Classic 19.30 Then &
Now 20.00 Nelly Rise & Rise Of 21.00 Classic Hip Hop 21.30
I Married MC Hammer 22.00 VH1 Rocks 22.30 Flipside
CLUB

12.20 Arresting Design 12.45 Famous Homes & Hideaways
13.10 Use Your Loaf 13.35 Single Girls 14.30 Matchmaker
15.00 Cheaters 15.45 Sizzle 16.10 Crimes of Fashion 16.35
Arresting Design 17.00 Yoga Zone 17.25 The Method 17.50

E! ENTERTAINMENT

12.00 The E! True Hollywood Story 14.00 Life is Great with
Brooke Burke 14.30 Life is Great with Brooke Burke 15.00 E!
News 15.30 MJ Project 16.00 The E! True Hollywood Story
18.00 The Ultimate Hollywood Blonde 19.00 The Ultimate
Hollywood Blonde 20.00 Fashion Police 20.30 The Soup
21.00 E! News 21.30 MJ Project 22.00 The E! True Hollywood
Story 0.00 MJ Project 0.30 MJ Project 1.00 The Ultimate
Hollywood Blonde
BBC FOOD

12.00 Tales from River Cottage 12.30 Friends for Dinner 13.00
Friends for Dinner 13.30 Ready Steady Cook 14.00 A Cook’s
Tour 14.30 The Tanner Brothers 15.00 Can’t Cook Won’t Cook
15.30 Nancy Lam 16.00 Nancy Lam 16.30 Ready Steady
Cook 17.00 Jancis Robinson’s Wine Course 17.30 The Thirsty
Traveller 18.00 Food Source New Zealand 18.30 Island Harvest
19.00 Island Harvest 19.30 Ready Steady Cook 20.00 A
Cook’s Tour 20.30 Kitchen Takeover 21.00 Can’t Cook Won’t
Cook 21.30 Gondola On the Murray 22.00 Gondola On the
Murray 22.30 Ready Steady Cook
CARTOON NETWORK

12.05 Scooby-Doo 12.30 Spaced Out 12.55 Courage the
Cowardly Dog 13.20 Samurai Jack 13.45 Foster’s Home for
Imaginary Friends 14.10 Ed, Edd n Eddy 14.35 Codename:
Kids Next Door 15.00 Dexter’s Laboratory 15.25 The Cramp
Twins 15.50 The Powerpuff Girls 16.15 Johnny Bravo 16.40
Samurai Jack 17.05 Megas XLR 17.30 Tom and Jerry 17.55
Scooby-Doo 18.20 Looney Tunes 18.45 Ed, Edd n Eddy
JETIX

12.20 Gadget and the Gadgetinis 12.45 Black Hole High 13.10
Lizzie Mcguire 13.35 Braceface 14.00 Hamtaro 14.25 Moville
Mysteries 14.50 Pokémon VI 15.15 Digimon I 15.40 SpiderMan 16.05 Sonic X 16.30 Totally Spies
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VIÐ MÆLUM MEÐ...

TALSTÖÐIN

EVERWOOD

7.03 Góðan dag með Sigurði G. Tómassyni.
9.03 Dagmál Odds Ástráðssonar og Ragnheiðar Gyðu Jónsdóttur.

7.30 Morgunvaktin 9.05 Laufskálinn 9.40
Þjóðbrók 9.50 Morgunleikfimi 10.13 Sáðmenn
söngvanna 11.03 Samfélagið í nærmynd

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

12.15 Hádegisútvarpið – Umsjón: Sigmundur Ernir Rúnarsson og Sigurjón M. Egilsson.
13.00 Hrafnaþing 14.03 Messufall – Anna
Kristine Magnúsdóttir e.
15.03 Allt og sumt með Hallgrími Thorsteinsson og Helgu Völu Helgadóttur. 17.59
Á kassanum – Illugi Jökulsson.

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfr. 12.50 Auðlind 13.05 Silungurinn 14.03 Útvarpssagan,
Saga sonar míns 14.30 Rölt á milli 15.03 Vísindi og fræði 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00 Vitinn 19.30 Laufskálinn 20.05 Slæðingur 20.15
Á þjóðlegum nótum 21.00 Í hosíló 22.15
Lestur Passíusálma 22.21 Lóðrétt eða lárétt
23.10 Rökkurrokk

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland
16.10 Dægurmálaútvarp Rásar 2

ÚTVARP SAGA

AÐRAR STÖÐVAR

Sjónvarpið kl. 20.00.

Ævintýri í smábænum

Þátturinn hefur fengið prýðilegar viðtökur
hér og erlendis.

ÚR BÍÓHEIMUM
„I like to keep this handy for close encounters.“

Svar: Hicks úr kvikmyndinni Aliens
frá árinu 1986.

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

BYLGJAN

FM 98,9

RÁS 2

FM 92,4/93,5

FM 99,4

FM 90,1/99,9

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00
Sjónvarpsfréttir 20.00 Útvarp Samfés 21.00
Konsert 22.10 Rokkland
0.10 Glefsur 1.03 Næturtónar 2.03 Auðlindin

»

Í kvöld hefjast sýningar á nýrri 22 þátta syrpu úr
bandarísku þáttaröðinni Everwood, sem er við hæfi
allrar fjölskyldunnar. Í þáttunum segir frá heilaskurðlækninum Andrew Brown, sem er ekkjumaður og
fluttist með tvö börn sín frá Manhattan til smábæjarins Everwood í Colorado. Í Everwood ræður íhaldssemin ríkjum á öllum sviðum og þegar læknirinn og
börn hans kynnast bæjarbúum gerast ýmis ævintýri
en eins koma upp vandamál sem þarf að leysa.
Aðalhlutverk leika Treat Williams, Gregory Smith,
Emily Van Camp, Debra Mooney, John Beasley og
Andrew Brown og fjölskylda.
Vivien Cardone.

RÁS 1

FM 90,9

5.00 Reykjavík Síðdegis endurflutt 7.00
Ísland í bítið 9.00 Ívar Guðmundsson

9.03 ÓLAFUR HANNIBALSSON 10.03 RÓSA
INGÓLFSDÓTTIR 11.03 ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalaga hádegi
13:00 Íþróttir Eitt 13.05 Bjarni Arason 16.00
Reykjavík Síðdegis

12.25 Meinhornið (endurfl. frá deginum áður)
12.40 MEINHORNIÐ 13.05 JÖRUNDUR GUÐMUNDSSON 14.03 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR
15.03 ÓSKAR BERGSSON 16.03 VIÐSKIPTAÞÁTTURINN 17.05 HEILSUHORN GAUJA LITLA 18.00
Meinhornið (e) 19.40 Endurfl. frá liðnum degi.

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

18.30 Kvöldfréttir Stöðvar 2 19.30 Bragi
Guðmundssonf 22.00 Þórhallur miðill Lífsaugað.

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp
FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni
FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni
FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum
FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni
FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying
FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

▼

19.30,
21.40,
23.30

Íþróttir
Sextán liða úrslit Meistaradeildar Evrópu. Leikir
Chelsea, Barcelona, AC Milan og Man og United
verða í beinni útsendingu.

SÝN
7.00 Olíssport

18.15 David Letterman

▼

▼

19.00 UEFA Champions League Fréttir af leikmönnum og liðum í Meistaradeild
Evrópu.
19.30 UEFA Champions League (16 liða úrslit) Bein útsending frá 16 liða úrslitum. Í leikjum kvöldins mætast eftirtalin félög: Chelsea – Barcelona, AC Milan – Manchester United og Lyon –
Werder Bremen. Þetta eru síðari leikir
félaganna. Þar sem Mílanóliðin deila
leikvangi fer viðureign Inter Milan og
Porto fram í næstu viku.
21.40 UEFA Champions League (16 liða úrslit)

▼

23.30 UEFA Champions League (16 liða
úrslit) 1.10 David Letterman

POPP TÍVÍ

ȐɑȹȨȽȝǸɑɜȨȵǾɄϽ

7.00 Jing Jang 12.00 Íslenski popp listinn (e)
17.00 Jing Jang 18.00 Fríða og dýrið (e) 19.00
Crank Yankers 20.00 Gary the Rat 20.30 I Bet
You Will 21.00 Real World: San Diego 22.03
Jing Jang 22.40 Idol Extra (e) 23.10 Headliners (e)

THYNHYNLYóPY\UNSPUNHYTH
MGM

13.05 Day of the Outlaw 14.35 Brannigan 16.25 Shadows on
the Wall 18.00 Get Crazy 19.30 Absolution 21.05 Scenes From
the Goldmine 22.50 Spring Reunion 0.10 Consuming Passions
1.50 Summer Heat 3.10 Fringe Dwellers

9T[LWWPx
SS\TZ[¤Yó\T
VNNLYó\T

=LYóMYmRY 



TCM

20.00 Les Girls 21.55 Escape from Fort Bravo 23.30 The Thin
Man Goes Home 1.10 The Bad and the Beautiful 3.05 Westward the Women
HALLMARK

ØY]HSHM
NQHMH]Y\

12.00 Anastasia: The Mystery of Anna 13.45 Gracie’s Choice
15.15 Johnny’s Girl 17.00 Touched by an Angel 18.00 Wedding Daze 19.30 Law & Order 20.15 Lives of the Saints 22.00
Getting Out
DR1

12.00 Smagsdommerne 12.40 En kunstners sælsomme værker 12.50 Klokketårnet 12.55 High 5 13.20 Hunde på job 13.50
Lægens bord 14.20 Når storken svigter 14.50 Nyheder på tegnsprog 15.00 Boogie 15.30 Ungefair 16.00 Vores vilde verden
16.05 Jagten på ilden 16.30 Alt om dyr 17.00 Musen Martha
17.30 TV Avisen med Sport og Vejret 18.00 Nyhedsmagasinet
18.30 Hvad er det værd? 19.00 Ryd op i dit liv 19.30 Tæt på
Dyrene 20.00 TV Avisen 20.25 Kontant 20.50 SportNyt 21.00
Inspector Morse 22.40 OBS 22.45 Mord i fængslet 23.40
Boogie 0.10 Ungefair
SV1

13.30 Kvinnohuset 15.00 Rapport 15.05 Babyfarsa 15.45
Anslagstavlan 16.00 Zapp me [Sápmi] 16.30 Krokodill 17.00
BoliBompa 17.01 Lilla röda traktorn 17.10 Klara färdiga gå!
17.20 Alice från Kina 17.30 Hjärnkontoret 18.00 Stallkompisar
18.25 Tracks video 18.30 Rapport 19.00 Uppdrag Granskning
19.55 Glenn the Great Runner 20.00 Orka! Orka! 20.45 24 Nöje
21.00 Debatt 22.00 Rapport 22.10 Kulturnyheterna 22.20
Sverige! 22.50 P.S. 23.20 Sändningar från SVT24

4\UPó
NQHMHRVY[PU
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DÓTAKASSINN
Dótið: Trommukjuðar sem þurfa ekki
trommur.

Sem er? Fyrir alla þá sem finnst gaman
að tromma út í loftið en hafa kannski ekki
áhuga á að hafa stóra trommu í eftirdragi.
Í kjuðunum eru hátalarar og þegar þú
sveiflar þeim í loftinu heyrist trommuhljómur. Til dæmis geturðu notað kjuðana
þegar einhver segir brandara og þú vilt
hrósa honum með trommuslætti. Þá
þarftu ekki lengur að búa sjálfur til
trommuhljóðið heldur sjá kjuðarnir algerlega um það. Hægt er að stilla kjuðana
þannig að þeir hljómi eins og venjulegar
trommur, rafmagnstrommur eða snerill.
Einnig eru ljós á endanum á hverjum
kjuða sem kvikna þegar þeim er sveiflað.
Er þessi kostur til að mynda upplagður
fyrir næturtrommuslátt. Falleg laglína fylgir

HRÓSIÐ
... fá Guðmundur Gunnarsson og
hans fólk hjá Rafiðnaðarsambandi Íslands fyrir að vilja
skoða breytingar á hátíðarhöldunum 1. maí og færa þau nær
nútímanum.

1

2

3

4

6

með kjuðunum sem hægt er að tromma
við. Lengd þeirra er 35 cm og fylgja fjórar
rafhlöður með.

Gallar? Engin heyrnartól fylgja með
kjuðunum, sem gæti valdið einhverjum
trommurum vonbrigðum. Engu að síður
eru kjuðarnir hannaðir til að allir geti
heyrt í þeim því hver vill ekki heyra svona
skemmtilegan trommuleik í strætó á leiðinni í skólann eða vinnuna?

Kostar? Kjuðarnir kosta aðeins um
1.500 krónur og fást meðal annars á
heimasíðunni iwantoneofthose.com.
Sendingarkostnaður hækkar verðið þó
eitthvað.
TROMMAÐ Í LOFTIÐ
Kjuðarnir eru bráðsniðugir enda þurfa
þeir ekki að styðjast við trommur.

5

7

8

9

10

11

12

14

16

13

15

17

18

7 kyrrð, 8 átt, 9 farfa, 10 uppistaða,
12 beita, 14 kassi, 15 sérhljóðar,
16 góðgæti, 17 reiðihljóð, 18 umgjörð.
Lóðrétt: 1 ráma, 2 karlfugl, 3 skammstöfun, 4 lítil rigning, 5 veiðitæki, 9 fugl,
11 stynja, 13 nag, 14 nár, 17 varðandi.

LAUSN.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Lárétt: 1 fer vel með, 6 tímabila,

ÞORSTEINN GUÐMUNDSSON Þorsteinn vill að nýtt kerfi sem samræmist nútímahugsun verði skapað fyrir úthlutun listamannalauna.

Lárétt: 1 hagsýn, 6 ára, 7 ró, 8 sa, 9 lit,
10 lón, 12 agn, 14 lár, 15 ua, 16 ís,
17 urr, 18 karm.
Lóðrétt: 1 hása, 2 ara, 3 ga, 4 ýringur,
5 nót, 9 lóa, 11 mása, 13 nart, 14 lík,
17 um.

ÞORSTEINN GUÐMUNDSSON: ÓSÁTTUR VIÐ ÚTHLUTUN LISTAMANNALAUNA

Íslendingar eru ekki bjánar
Rithöfundurinn og grínistinn Þorsteinn Guðmundsson er afar ósáttur við kerfið sem notast er við
þegar listamannalaunum er úthlutað einu sinni á ári.
Laununum var úthlutað í síðustu viku og fékk Þorsteinn engan
styrk frekar en fyrri daginn þrátt
fyrir að hafa verið iðinn við kolann á undanförnum árum.
„Þessi úthlutun síðast var kornið sem fyllti mælinn varðandi
mína persónulegu afstöðu til listamannalaunanna,“ segir Þorsteinn.
„Ég geri ekki tilkall til neinna peninga eða viðurkenninga. Ég er
bara orðinn langþreyttur á ástandinu og þessu kerfi sem við þurfum

Róbert Marshall

Nýtt í DV Slasaðist

í skíðaferð
Mamma
Heiðu stolt af
dóttur sinni

Borgarstjórinn tognaði á
skíðum og fékk verkjalyf
– hefur þú séð DV
DV í dag?

að búa við. Ég held að þetta kerfi
bjóði ekki upp á neitt annað en
klíku, sama í hversu mikinn faglegan búning það er sett. Á endanum verður það smekkur fárra sem
ræður,“ segir hann og vísar þar í
þriggja manna nefnd sem velur þá
sem fá listamannalaunin.
„Valdið á að vera hjá þjóðinni
því þessi nefnd er búin að koma
sér upp á milli þjóðarinnar og
listamanna. Ef ríkið hefur til
dæmis áhuga á að styðja við bakið
á rithöfundum á það fyrst að aðstoða forlögin og útgáfufyrirtækin. Þau sjá síðan um að ráða til sín
rithöfunda. Það er ekki rétt að ríkið sé með einstaklinga á launaskrá. Þetta stendur líka nýsköpun
fyrir þrifum því það er erfitt að
komast að fyrir ungt fólk.“

Þorsteinn telur það engin rök
þegar því er haldið fram að sátt
ríki um núverandi kerfi. „Alvöru
lýðræði gengur ekki út á sátt, heldur deilur og umræður og að fólk
taki þátt. Þegar Saddam Hussein
var kjörinn forseti í Írak með 98%
atkvæða var talað um að það ríkti
sátt. Málið er bara ekki svona einfalt.“ Þorsteinn bætir því við að
með því að láta svo fámennum
hópi í té svo mikið vald verði
smekkurinn í menningarheiminum
miðstýrður. „Það er hættulegt
menningunni þegar listamenn
þurfa að fara að stíla inn á réttan
smekk í bókmenntum eða myndlist
til að geta lifað af. Þetta fólk í
nefndinni er allt prýðisfólk og yndislegt. Það er kerfið sem er rotið
og það verður aldrei gott svona.“

Athygli hefur vakið að rithöfundar á borð við Hallgrím
Helgason fengu aðeins styrk til
hálfs árs þrátt fyrir að vera mjög
afkastamikill. „Hallgrímur átti
allt gott skilið. Hann er mikið lesinn og metinn að verðleikum.
Hann er mikilvægur fólki enda er
það aðalatriðið að listamenn nái til
þjóðarinar. Það er hins vegar dapurlegt að rithöfundar sem selja í
300 eintökum á þriggja ára fresti
séu á þriggja ára starfslaunum.
Hendum þessu kerfi og gerum
eitthvað sem er vit í og samræmist nútíma hugsun,“ segir Þorsteinn. „Það þarf ekkert að taka
fram fyrir hendurnar á þjóðinni
því fólk er ekki bjánar.“
freyr@frettabladid.is

Með álfa í farangrinum
Kvikmyndagerðarkonurnar
Dörthe Eickelberg og Katinka
Kocher komu síðast til Íslands í
maí árið 2003 og luku tökum á
heimildarmynd sinni Fairies &
Other Tales, sem fjallar um álfatrú á Íslandi. Þær eru nú loksins
komnar aftur með myndina fullkláraða í farteskinu og ætla að
frumsýna hana á Íslandi.
„Við erum búnar að bíða lengi
eftir þessu og erum mjög spenntar fyrir því að sýna myndina á Íslandi,“ segir leikstjórinn Dörthe
Eickelberg. Við ætluðum okkur
alltaf að koma með myndina hingað og ætlum að fara með hana
austur og sýna hana þar sem við
tókum hana, á Skriðuklaustri og
kannski líka á Egilsstöðum og í
Borgarfirðinum. Goethe-stofnunin hafði milligöngu um fjárstyrk
handa okkur en að öðru leyti
greiðum við fyrir Íslandsheim-

sóknina sjálfar. Við hefðum gert
þetta fyrr ef við hefðum haft tíma
en nú er loksins komið að þessu.
Við vildum ekki koma hingað að
sumri til þar sem við erum svo
hrifnar af íslenska vorhimninum.
Við erum líka miklir aðdáendur íslenska vetrarins og ég vona að við
fáum smá snjó líka.“
Dörthe segist vera með ýmis
járn í eldinum um þessar mundir.
„Þetta er auðvitað hjá mér eins og
öllum öðrum atvinnulausum kvikmyndagerðarmönnum að ég er
með mörg verkefni í pípunum.
Þau eru öll á frumstigi og bíða
eftir alls konar grænum ljósum
frá fjármögnurum og fleirum.“
Fairies & Other Tales verður
frumsýnd á laugardaginn klukkan
20 í Goethe Zentrum í húsi Máls
og menningar á Laugavegi 18 og
ef aðsókn gefur tilefni til verður
önnur sýning klukkan 22. ■

„Við getum ekki beðið eftir því að komast
út á land og fáum vonandi að sjá einhverjar dramatískar skýjamyndanir,“ segir þýska
Íslandsvinkonan Dörthe, sem heyrði fyrst
af landinu í sögunum af Nonna og Manna.
Hún og Katinka, sem er frá Sviss, skiluðu
álfamyndinni Fairies & Other Tales sem
lokaverkefni í þýskum kvikmyndaskóla.

Sturtuklefadagar
VATNSVIRKJANS 8.-12. MARS!
Sænsku Macro sturtuklefararnir standast allar alþjóðlegar gæðakröfur.
Sturtuklefarnir eru til í öllum stærðum og gerðum og eru einfaldir í
uppsetningu. Sjón er sögu ríkari!

Allt að

4
0
%
afslá

139.995

82x82

Staðgreitt

54.995

Verð frá

159.995

Staðgreitt

73.995

Rúnaður kleﬁ

94.995

Staðgreitt

84.995

• Stærð: 82x82 / 92x92 cm
• Áláferð/hvítur
• 6 mm. öryggisgler

92x92

59.995

Hornkleﬁ

Staðgreitt

• Stærð: 82x82 / 92x92 cm
• Gler/plast
• 4 mm. öryggisgler

99.995

Semi rúnaður kleﬁ

Léttgreiðslur/Raðgreiðslur

• Stærð: 82x82 / 92x92 cm
• Hvítur
• 4 mm. öryggisgler

Verð frá

73.995

Verð frá

69.995

Staðgreitt

84.995

Sturtuhorn “Sargasso”

• Stærð: 88x88 / 98x98 cm
• Áláferð/hvítur
• 6 mm. öryggisgler

Reynsla og fagmennska í fyrirrúmi
- og alltaf heitt á könnunni!

Staðgreitt

Verð frá

79.995

69.995

Sturtuhorn “Skagen”

• Stærð: 88x88 / 98x98 cm
• Áláferð/hvítur
• 6 mm. öryggisgler

Staðgreitt

79.995

Sturtuhorn - Rúnað
• Stærð: 8 80 / 90x90 cm
• Áláferð/hvítur
• 6 mm. öryggisgler
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Verð frá

*Miðað við 12 jafnar vaxtalausar greiðslur á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.
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Sendu SMS skeytið BTL STF
á númerið 1900
og þú gætir unnið
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Með Íslensku og ensku tali

BAKÞANKAR
KRISTÍNAR H ELGU
GU N NARSDÓTTU R

Sjúddirarírei!
Þ

að er svo skemmtilegt þegar
fólk finnur sér göfug baráttumál
– drífur sig af stað með kyndla á
lofti til að berjast fyrir jafnræði,
réttlæti og bættum heimi. Það yljar
svo um hjartarætur að sjá að enn er
til fólk sem stendur á stórum skoðunum og er tilbúið að berjast til sigurs. Nýverið var stofnuð björgunarsveit fyrir erlenda skákmeistara og
baráttusamtök um ódýrt vín í sjoppum hafa tekið til starfa. Aðstandendur þeirra fagna menningarlegu
framfaraskrefi sem stigið var þegar
baráttunni, frelsum bjórinn úr fríhöfninni, lauk.

NOKKRUM ÁRUM eftir byltinguna héldu þó sérfræðingar blaðamannafund og sýndu sláandi tölur
um aukna unglingadrykkju svo
framfaraskrefið virtist vera minnst
ein kloflengd aftur á bak. Furðulegt
að Frónverjinn geti ekki hagað sér
eins og fínn Fransmaður – setið
prúður með sinn þrúgusafa í einni tá
í stað þess að þamba fram á kamba,
fá sér í allar tær og langt upp í legg.
Þó er þar nú sögulegar skýringar að
finna því þegar bruggið ruglaði lopahausa í ríminu í moldarkofum voru
evrópskir bændur allsgáðir að
klippa vínberjarunna í sólvermdum
görðum.
ERLENDIR GESTIR hafa orð á
unglingadrykkju í miðbænum.
Finnst ykkur þetta bara í lagi?
spyrja þeir undrandi. Við yppum
öxlum. Er eitthvað að þessu? Við
höfum nú öll verið ung, segjum við
og glottum. Þetta eru nú bara kálfarnir okkar að leika sér. En það er
bús í spenum Búkollu sem endist
fram undir morgun og búllurnar sjá
sér hag í því að horfa framhjá ungum aldri viðskiptavina. Spjallþáttadrottning vill skoða íslenskt næturlíf, sem þykir með því magnaðasta
norðan Alpafjalla.

OG SJÚDDÍRARÍREI! Við höldum áfram að finna okkur merka málstaði að berjast fyrir. Það er verðugt
baráttumál að bæta vínmenninguna
með því að frelsa sopann og koma
honum í Krónus og Dónus. Hvaðan
kemur krafan um að frelsa búsið?
Kemur hún frá foreldrasamtökum
eða skólafélögum? Nix, það eru peningar sem tala – valdið sem fullyrðir
að aukið aðgengi minnki drykkju.
Við stöndum okkur enda vel á heimsvísu. Við sækjum á Dani og Finna og
stöndum jafnfætis Svíum. Ef búsið
fer í búðirnar verðum við kannski
heimsmeistarar. ■
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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

Aðalvinningur er:
Mustek DVD spilari og SHARK TALE á DVD

