
LETTAR VIÐ VINNU ÁN TILSKIL-
INNA LEYFA Vinnumálastofnun hefur
kært fyrirtækið GT-verktaka til sýslumanns-
ins á Seyðisfirði. Fyrirtækið er með fjóra
Letta í vinnu á Kárahnjúkum án dvalar- eða
atvinnuleyfa. Samkvæmt talsmanni GT-verk-
taka telur fyrirtækið sig vera réttum megin
við lögin. Sjá síðu 2

FRAMSÓKNARFÓLK ÁNÆGT MEÐ
SINN MANN Ef skoðanakönnun um
hversu vel fólk telur að Halldór Ásgrímsson
hafi staðið sig sem forsætisráðherra er
greind eftir stuðningsfólki flokka kemur í
ljós að framsóknarfólk er langánægðast
með sinn mann. Stuðningsfólk Vinstri
grænna og Frjálslynda flokksins er óá-
nægðast. Sjá síðu 4

AFRÍKU SKORTIR UNGT ÁRÆÐI
Afrísk ungmenni hafa skipt miklu máli í
stjórnmálabaráttu í álfunni en það skilar sér
ekki í áhrifum þeirra á landsstjórnina.
Vandamál afrískra ungmenna eru að þau
hafa ekki atvinnu, eiga engar eignir og
kjósa í flestum tilfellum ekki. Sjá síðu 6
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DREGUR ÚR VINDI AUSTANLANDS
og verður hæg breytileg átt um miðbik
dagsins. Snýst í SV átt syðra með kvöldinu.
Sjá síðu 4

EIVÖR OG KASA Eivör Pálsdóttir flytur
eigin lög ásamt KaSa-hópnum í nýjum út-
setningum Hilmars Arnars Hilmarssonar á
tónleikum í Salnum, Kópavogi klukkan 20 í
kvöld.

Karlar 20-40 ára
Me›allestur dagblaða

Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallups nóvember 2004

MorgunblaðiðFréttablaðið

61%

33%

ÍRAK Írösku kosningarnar eru af-
staðnar en ekkert lát er á bardög-
um og voðaverkum. Það sýna at-
burðir síðustu daga. Á aðeins einni
viku hafa rúmlega 200 manns látið
lífið, flestir í árásum vígamanna
en aðrir í bardögum vígamanna við
bandaríska hermenn og íraska
þjóðvarðliða.

36 manns hið minnsta létust í
gær. Sautján þeirra fórust í 
bílsprengjuárás við sjúkrahús í
Musayyab, bæ sextíu kílómetra
suður af Bagdad, þar sem meiri-
hluti íbúanna eru sjía-múslimar.
Hann er hins vegar á svæði þar
sem búa hvort tveggja sjíar og
súnníar og mikið er um árásir víga-

manna úr röðum súnní-múslima. 
Bardagar milli vígamanna og

bandarískra hermanna í Mosul
reyndust mannskæðir. Níu víga-
menn létust sem og tvær konur
þegar sprengjur frá bardögunum
lentu á heimilum þeirra. Þá fund-
ust lík sex íraskra þjóðvarðliða og
sex kúrdískra öryggisvarða í borg-
inni. Þeim hafði verið rænt, þeir
bundnir og skotnir. Fyrr í vikunni
létust tólf lögreglumenn í sjálfs-
morðsárás og í desembermánuði
einum fundust lík 150 lögreglu-
manna og þjóðvarðliða í borginni.

Mannfallið í Írak hefur verið
mikið í vikunni og aðeins einu sinni
farið undir tuttugu manns. Það var

á miðvikudag þegar minnst níu
manns létu lífið. Mest var mann-
fallið á fimmtudag þegar 50 manns
létu lífið í bardögum og árásum.

- bþg

BLAÐAMANNAVERÐLAUN Blaðamanna-
verðlaun ársins 2004 voru afhent á
Pressuballi á Hótel Borg í gær-
kvöld. Það var Árni Þórarinsson,
Morgunblaðinu sem hlaut Blaða-
mannaverðlaun ársins 2004 að
þessu sinni. Hlaut hann verðlaunin
fyrir ítarlega og greinargóða frétta-

skýringu um forsetatíð Ólafs Ragn-
ars Grímssonar í aðdraganda for-
setakosninganna síðastliðið sumar. 

Í flokki Rannsóknarblaða-
mennsku ársins 2004 varð Kristinn
Hrafnsson, DV, hlutskarpastur.
Hlaut hann verðlaunin fyrir upp-
lýsandi fréttir af örlögum íslensks

drengs, Arons Pálma Ágústssonar, í
fangelsi í Texas.

Bergljót Baldursdóttir, RÚV –
Fréttastofu útvarpsins, Morgun-
vaktinni hlaut verðlaun fyrir bestu
umfjöllun ársins 2004, ítarlega og
fróðlega úttekt á stöðu og velferð
aldraðra á Íslandi. - ss

Forngrískar grímur: 
Bjóða upp á nýjar aðferðir í nútímaleikhúsi. Í Grikklandi til forna voru þær notaðar til að sýna svipbrigði í
stórum hringleikahúsum. Í Mýrarljósi eru þær notaðar í landi hinna dauðu.

Þrjátíu manns
falla daglega

Rúmlega 200 manns hafa fallið í árásum og bardögum í Írak síðustu vik-
una. Í gær féllu nær 40 í bardögum, sprengjuárásum, tilræðum og

mannránum sem enduðu með morðum.

Blaðamannaverðlaun ársins 2004:

Verðlaunað fyrir umfjöllun um Ólaf
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Enska úrvalsdeildin:

Eiður hetja
Chelsea

FÓTBOLTI Okkar maður Eiður Smári
Guðjohnsen var hetja Chelsea í
gær þegar liðið lagði Everton á
útivelli en Eiður skoraði eina
mark leiksins þeg-
ar rúmar 20 mín-
útur voru til
leiksloka. Þetta
var langþráð
mark fyrir Eið
Smára því hann
hafði ekki skorað
fyrir Chelsea í
deildinni frá því í
jafnteflisleiknum
gegn Arsenal
þann 12. desem-
ber síðastliðinn. 

Eiður Smári lék allan leikinn í
gær og lét mikið að sér kveða.
Hann brenndi af tveimur dauða-
færum áður en markið leit dags-
ins ljós og hefði auðveldlega getað
skorað þrennu í leiknum. 

Með sigrinum náði Chelsea tólf
stiga forystu í ensku úrvalsdeild-
inni en Manchester United getur
minnkað bilið niður í níu stig ef
liðið nær sigri gegn erkifjendun-
um í Manchester City í dag.

- vig

Bresku
kvikmyndaverðlaunin:

Valdís 
verðlaunuð

KVIKMYNDIR Valdís Óskarsdóttir
hlaut bresku kvikmyndaverð-
launin fyrir klippingu á banda-
rísku myndinni Eternal Sunshine
of the Spotless Mind. Aldrei áður
hefur Íslendingur hlotið Bafta
verðlaunin. Myndin var einnig
verðlaunuð fyrir besta uppruna-
lega handritið.

Það var myndin The Aviator
sem hlaut Bafta verðlaunin sem
besta kvikmyndin. Jamie Foxx
var valinn besti karlleikarinn
fyrir leik sinn í myndinni Ray og
Imelda Staunton var valin besta
leikkonan fyrir leik sinn í mynd-
inni Vera Drake. ■

Dominos-karlinn
gefur út bækur í
Færeyjum

SÍÐA 22

▲

Galdrar fram
nornatónlist

SÍÐA 22

▲

Ernst S. Olsen: Barði Jóhannsson:

SÍÐA 12

▲

EIÐUR SMÁRI
GUÐJOHNSEN

MANNFALL Í GÆR
17 létust í bílsprengjuárás í Musayyab.
12 lík þjóðvarðliða og Kúrda fundust í

Mosul.
9 vígamenn féllu í bardögum við Banda-

ríkjaher í Mosul.
2 konur létust þegar sprengjur féllu á

hús þeirra í Mosul.
2 fundust myrtir á leiðinni til Bagdad, 

sjía-klerkur og sonur hans.
1 kona lést í bílsprengjuárás í Bagdad
1 lést í tilræði í Basra, þekktur dómari.

VINNINGSHAFAR BLAÐAMANNAVERÐLAUNANNA Það voru þau Kristinn Hrafnsson, Bergljót Baldursdóttir og Árni Þórarinsson sem
hlutu verðlaun Blaðamannafélags Íslands á Hótel Borg í gærkvöld. Ragnar Axelsson hlaut verðlaun blaðaljósmyndara fyrir mynd ársins.
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UMFERÐ Færð var ekki sem best á
höfuðborgarsvæðinu í gær. Færð
í efri byggðunum í Grafarvogi
var slæm og mikið fjúk. Íbúar
áttu í vandræðum með akstur en
lögreglan í Reykjavík veitti þeim
hjálp sem þurftu.

Í Kópavogi var þó nokkuð um
árekstra sökum færðar en ekkert
um alvarleg slys. Einn bíll missti
stjórn á bíl sínum og fór upp á
vegrið og annar lenti út af vegi.
Þeir sem í bílunum voru hlutu
engin alvarleg meiðsl og eru bif-
reiðarnar í ágætis standi. Sam-
kvæmt lögreglunni í Kópavogi
var mikil hálka og skafrenningur
í gær en einnig blés mikið inn á

vegina sem truflaði ökumenn. 
Sama var uppi á teningnum á

Hellisheiðinni. Nokkrir bílar fóru
út af vegi en lítið var um alvar-
legt tjón. Seinni partinn í gær fór
bíll út af vegi og lenti í skurði við
Geysi í Haukadal. Sex útlend-
ingar voru í bílnum og voru allir
fluttir á Landspítala-háskóla-
sjúkrahús til skoðunar. Tveir
voru með minniháttar yfir-
borðsáverka og voru allir sex
sendir heim. Bíllinn er talsvert
ónýtur en samkvæmt lögreglunni
á Selfossi var það hálka og snjó-
blinda sem olli slysinu sem og
öðrum útafakstri á Hellisheið-
inni. - lkg

BLAÐALJÓSMYNDARAVERÐLAUN Verð-
laun blaðaljósmyndara voru af-
hent í gær við opnun sýningar í
Gerðasafni í Kópavogi. Það var
mynd Ragnars Axelssonar, ljós-
myndara Morgunblaðsins sem út-
nefnd var mynd ársins 2004.
Ragnar fékk einnig verðlaun fyrir
landslagsmynd ársins Íshlið í
handanheimum og fyrir þjóðleg-
ustu mynd ársins Undir hnífinn. 

Fréttamynd ársins átti Brynjar
Gauti Sveinsson, einnig ljósmynd-
ari á Morgunblaðinu, fyrir mynd-
ina Ekki orð. 

Skopmynd ársins átti Pjetur
Sigurðsson, ljósmyndari DV og
Fréttablaðsins, fyrir mynd sína
Dagblaðalestur ekki á undanhaldi. 

Kjartan Þorbjörnsson Morgun-
blaðinu fékk tvenn verðlaun, fyrir
íþróttamynd ársins Á flugi í 
Aþenu og portrettmynd ársins
Heiðar og Hanna. - ss

Lettar við vinnu
án tilskilinna leyfa
Vinnumálastofnun hefur kært GT-verktaka til sýslumannsins á Seyðisfirði.
Fyrirtækið hefur fjóra Letta í vinnu á Kárahnjúkum án dvalarleyfa eða at-

vinnuleyfa.  GT-verktakar telja sig vera réttum megin við lögin.
KÁRAHNJÚKAR „Þetta er mjög einfalt
mál. Þetta er frjálst flæði þjónustu
frá Lettlandi til Íslands sem er lög-
legt samkvæmt samningi sem var
undirritaður 1. maí árið 2004 og
Lettland varð hluti af Evrópusam-
bandinu. Við viljum auðvitað að lög-
gjafi skeri úr um hvað er rétt og
hvað er rangt í þessum máli en við
teljum okkur vera réttum megin við
lögin,“ segir Ragnar Þórðarson,
talsmaður GT-verktaka. GT-verk-
takar hafa haft fjóra lettneska
starfsmenn í vinnu við Kárahnjúka
án tilskilinna atvinnuleyfa frá
Vinnumálastofnun eða dvalarleyfa
frá Útlendingastofnun. Vinnumála-
stofnun hefur kært þetta athæfi til
sýslumannsins á Seyðisfirði. 

Gissur Pétursson, forstjóri
Vinnumálastofnunar, segir að ráðn-
ing Lettanna sé ólögleg. „Þegar

stækkunarsamningurinn var sam-
þykktur 1. maí á síðasta ári voru
settar aðgangstakmarkanir á 
Íslandi til að minnsta kosti tveggja
ára. Í því felst að fyrirtæki eða 
einstaklingar þurfa að sækja um 
atvinnuleyfi vegna hefðbundinna
starfa og störf Lettanna falla undir
þessi störf. Einnig þarf að sækja um
dvalarleyfi hjá Útlendingastofnun
en GT-verktakar hafa hvorugt gert.
Það sem okkur gremst mjög er 
að þetta tiltekna fyrirtæki rekur 
Íslendinga til að ráða útlendinga en
við höfum barist verulega gegn
því,“ segir Gissur.

Oddur Friðriksson, yfirtrúnaðar-
maður verkalýðshreyfingarinnar

við Kárahnjúka, vill að hart verði
tekið á þessu máli enda kolólöglegt
að hans mati. „Ég veit að þeir sem
vinna við Kárahnjúkavirkjun eru að
öllu leyti með sín plögg í lagi, hvort
sem það eru atvinnuleyfi eða dval-
arleyfi. Þetta fyrirtæki kemur með
starfsmenn á öðrum forsendum og
lætur þá vinna sem er kolólöglegt,“
segir Oddur sem hræðist ekki aukn-
ingu slíkra mála á Kárahnjúkum.
„Það kemur auðvitað upp ný staða
ef GT-verktakar kemst upp með
þetta en ég trúi ekki að þetta mál
gangi í gegn. Þetta vandamál er
samt til staðar um allt land. Þetta er
leikurinn sem verktakar leika.“

lilja@frettabladid.is

ÞYRLA LANDHELGISGÆSLUNNAR
TF-LIF var kölluð út í gærdag til að sækja

konu sem grunuð var um neyslu.

Bílvelta:

Grunur um
neyslu

BÍLVELTA Bifreið fór út af vegi og
valt rétt fyrir þrjú í gærdag við
Hvammstanga í Hrútafjarðar-
hálsi. Tvennt var í bílnum og 
virðist sem ökumaður hafi misst
stjórn á bílnum. Bæði farþegi og
ökumaður sluppu ómeidd en bif-
reiðin er talsvert skemmd.

Rétt eftir slysið fékk konan
krampaköst og var hegðun hennar
afar undarleg að sögn lögreglunn-
ar á Blönduósi. Grunaði lögreglu
að konan hafi misnotað fíkniefni
eða áfengi og vegna ástands 
hennar var þyrla Landhelgisgæsl-
unnar, TF-LIF, kölluð til. Konan
gekkst undir skoðun og vildi vakt-
hafandi læknir ekki tjá sig um
meinta fíkniefna- eða áfengismis-
notkun. -lkg

Jökulfellið:

Erfitt að
greina orsök

SKIPSSKAÐI Það verður erfitt að
komast að því hvers vegna Jökul-
fellið sökk aðfaranótt mánudags
samkvæmt frétt Útvarps Færeyja
eftir sjópróf sem fram fóru í Fær-
eyjum. Þar segir að litlar upplýs-
ingar sé að hafa þar sem yfirmenn
skipsins fórust þegar skipið sökk
og þeir skipsmenn sem lifðu af
geta litla grein gert fyrir atburð-
um síðustu mínúturnar.

Í Morgunblaðinu í gær var haft
eftir Joel undir Leitinum, um-
boðsmanni Samskipa í Þórshöfn,
að veður hefði verið verra þegar
skipið sökk en áður var talið. -bþg

Engu barni hent:

Samverjinn
var móðirin

BANDARÍKIN, AP Miskunnsami sam-
verjinn sem sagðist hafa fundið
nýfætt barn sem hent hefði verið
út úr bíl var í raun og veru móðir
barnsins. Hún viðurkenndi þetta
fyrir lögreglu eftir að hafa upp-
haflega sagt að hún hefði séð par í
bíl rífast og henda barninu út.

Konan vildi ekki eignast barn
og ákvað að koma barninu til yfir-
valda. Konunni datt lygasagan
hins vegar í hug þegar hún var á
leið að afhenda nýfætt barn sitt. ■

SPURNING DAGSINS
Benedikt, ertu ekki kominn
með ofnæmi fyrir fótbolta?

„Nei. Ég er búinn að vera í fótbolta síð-
an ég var smá patti og vinn við þetta
allan daginn. Það er mjög erfitt að fá
ofnæmi fyrir fótbolta.“ 

Benedikt Nikulás Anes Ketilsson, upptökustjóri á
Skjá einum, þurfti að texta heilan fótboltaleik um
síðustu helgi eftir að útvarpsréttarnefnd úrskurð-
aði að ekki mætti eingöngu notast við enska þuli
í útsendingu.

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

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

2 vikur í Hua Hin:
Verð á mann í tvíbýli frá:

85.100 kr.
með öllum sköttum!

2 vikur á 5 stjörnu
lúxushóteli í Hua Hin:
Verð á mann í tvíbýli frá:

111.150 kr.
með öllum sköttum!

2 vikur á Jomtien/Pattaya:
Verð á mann í tvíbýli frá:

87.100 kr.
með öllum sköttum!

AfmælistilboðAfmælistilboð
Í tilefni árs afmælis okkar bjóðum við
einstakt verð til Tælands í sumar

Takmarkað sætaframboð.

Í tilefni árs afmælis okkar bjóðum við
einstakt verð til Tælands í sumar

FÆRÐ Á VEGUM
Mikil hálka er á vegum höfuðborgarsvæðisins og lentu óvenju margir í óhöppum í gær

sökum hennar.

FRÉTTAB
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Skafrenningur, snjóblinda og hálka á vegum:

Talsvert um óhöpp en flest minniháttar

Íslensk kona í bílslysi á
Kanaríeyjum:

Kona lést
BÍLSLYS Íslensk kona lést í fyrradag
eftir að ekið var á hana á Kanarí-
eyjum. Konan hét Sigurbjörg
Bjarnadóttir og var til heimilis á
Bakkabakka 4a, Neskaupstað. 
Sigurbjörg var fædd 12. ágúst
1937 en hún lætur eftir sig eigin-
mann og þrjú uppkomin börn. ■

Ríkisútvarpið:

Afnotagjöld
lögð niður

ÚTVARP Lagt verður til að afnota-
gjöld verði lögð niður í frumvarpi
til laga um Ríkisútvarpið sem lagt
verður fram á vorþingi. Þetta
kemur fram í viðtali Morgun-
blaðsins við Þorgerði Katrínu
Gunnarsdóttur menntamálaráð-
herra í dag. Hún segir að það sé
verið að leggja lokahönd á frum-
varpsdrögin og að stjórnarflokk-
arnir séu að vinna í sátt og sam-
lyndi að málinu. - ss
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ER EINHVER HEIMA?
Mynd Ragnars Axelssonar var valin mynd ársins 2004. 

Blaðaljósmyndaraverðlaun:

Ragnar Axelsson sigursæll

GISSUR PÉTURSSON
„Mér gremst að GT-verktakar reki Íslend-

inga til að ráða útlendinga en Vinnumála-
stofnun hefur barist hart gegn því,“ segir

Gissur.

KÁRAHNJÚKAVIRKJUN
„Það er mjög leiðinlegt að þetta skuli koma upp á því allir starfsmenn á Kárahnjúkum eru

með atvinnu- og dvalarleyfi í lagi,“ segir Oddur Friðriksson á Kárahnjúkum.



Stuðmenn

24. mars, skírdag
Flug og tónleikar

Miðasala hefst þriðjudaginn 15. feb. kl. 12.00 á 
www.icelandair.is

26.900 kr.

Hinir einu og sönnu
hjarðmenn

hins holdlega
krafts

hljómsveit
allra landsmanna

í frægasta
tónleikahúsi

veraldar

Til London 22., 23. og 24. mars.
Frá London  25., 26., 27. og 28. mars.

Baugur Group kynnir í samstarfi við Icelandair og Vífilfell, Íslandssögulegan stórviðburð á breskum víkingaslóðum!
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KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

62,64 62,94

116,93 117,49

80,54 81,00

10,82 10,89

9,56 9,62

8,86 8,91

0,59 0,60

94,36 94,92
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STJÓRNARSETA Um sextíu konur í
stjórnunar- og áhrifastöðum á Suð-
urnesjum bjóða sig fram í stjórnir
lífeyrissjóða. Þær krefjast þess að
konum verði fjölgað í stjórnum
sjóðanna í samræmi við fjölda
kvenna í viðkomandi sjóðum. 

Sex lögmenn í Reykjavík hafa
einnig boðist til að taka að sér
stjórnarsetu á næstu aðalfundum
fyrirtækja. Það gera þær í kjölfar
niðurstöðu fjögurra félaga fagstétta
kvenna sem sýndu að einungis tæp
sex prósent kvenna eru í stjórnum
skráðra hlutafélaga og nítján pró-
sent í stjórnum lífeyrissjóða.

Guðrún Birgisdóttir, ein lög-
mannanna og ritstjóri Lögmanna-
blaðsins, segir þær ekki hafa gert
sér grein fyrir því hve slæmt
ástandið væri.

„Þetta snýst ekki um að konur
eigi að hafa forgang fram yfir
karla. Við erum algerlega á móti
jákvæðri mismunun en ástandið
er óþolandi og til skammar,“ segir
Guðrún.

Í yfirlýsingu kvennanna segir
að þær skorist ekki undan þeirri
ábyrgð sem fylgi stjórnarsetu,
verði til þeirra leitað.

- gag

Framsóknarfólk 
ánægt með Halldór

Í skoðanakönnun Fréttablaðsins kemur fram að framsóknarfólk er lang-
ánægðast með hvernig Halldór Ásgrímsson hefur staðið sig. Stuðningsfólk

Vinstri grænna og Frjálslynda flokksins er óánægðast.
SKOÐANAKÖNNUN Á laugardaginn
fyrir viku birti Fréttablaðið niður-
stöðu skoðanakönnunar sem sýndi
að tæp 17 prósent aðspurðra töldu
að Halldór Ásgrímsson hafi staðið
sig mjög vel eða vel í starfi 
sem forsætisráðherra. 48 prósent
töldu hins vegar að hann hafi stað-
ið sig frekar illa eða illa í starfi. 

Ef niðurstaðan er greind eftir
stuðningi við stjórnmálaflokka,
þrátt fyrir að tiltölulega fáir hafi
sagst myndu styðja suma flokka,
eins og Framsóknarflokkinn og
Frjálslynda flokkinn, sem gerir
það að verkum að skekkjumörkin
verði stærri, kemur í ljós að þeir
sem segjast myndu kjósa stjórn-
arflokkana, og þá sérstaklega
Framsóknarflokkinn, eru mun
ánægðari með störf Halldórs sem
forsætisráðherra, en stuðnings-
menn stjórnarandstöðuflokkanna.
Þá eru þeir sem segjast óákveðn-
ir, eða gefa ekki upp hvaða flokk
þeir kjósa, heldur ánægðari með
störf Halldórs en stuðningsmenn
stjórnarandstöðunnar. Þá eru þeir
óánægðari með störf Halldórs 
en stuðningsmenn stjórnarflokk-
anna.

Af þeim 180 sem myndu kjósa
stjórnaflokkana má því segja að
35,6 prósent telja að Halldór hafi
staðið sig mjög vel eða vel. 49,4
prósent telja að hann hafi staðið
sig sæmilega, en einungis 15 pró-
sent telja að hann hafi staðið sig
frekar illa eða illa. 

Ef stuðningsmenn stjórnarand-
stöðunnar, sem eru 241, eru skoð-
aðir kemur allt önnur mynd í ljós.
5,4 prósent þeirra sem segjast

myndu kjósa einhvern stjórnar-
andstöðuflokkinn segja að 
Halldór hafi staðið sig mjög vel
eða vel í starfi. 20,3 prósent segja
að hann hafi staðið sig sæmilega
en 74,3 prósent telja að Halldór
hafi staðið sig frekar illa eða illa. 

Af þeim 276 sem ekki hafa ekki
ákveðið hvaða flokk þeir myndu
kjósa, kjósa ekki eða vildu ekki
gefa upp hvað þeir myndu kjósa,
eru 14,1 prósent sem segja að
Halldór hafi staðið sig mjög vel
eða vel, 38,8 prósent telja að hann
hafi staðið sig sæmilega sem for-
sætisráðherra en 48,2 prósent
telja að hann hafi staðið sig frekar
illa eða illa. 

Hringt var 1. febrúar í 800

manns og skipt jafnt milli kynja
og hlutfallslega eftir kjördæmum.
Spurt var: Hvernig þykir þér
Halldór Ásgrímsson hafa staðið
sig sem forsætisráðherra? Mjög
vel, vel, sæmilega, frekar illa eða
illa. 87 prósent tóku afstöðu til
spurningarinnar. 

Manns leitað á Ísafirði:

Beraði
kynfæri sín

LÖGREGLUMÁL Maður, sem talinn er
vera á bilinu tuttugu til þrjátíu ára,
beraði kynfæri sín á Austurvegi á
Ísafirði síðdegis á fimmtudaginn.
Kona nokkur í bíl varð vitni að
þessu ósæmilega athæfi og til-
kynnti það til lögreglu.

Lögreglunni á Ísafirði hefur
ekki tekist að fá greinargóða lýs-
ingu á manninum en hann huldi
andlit sitt og var í hettupeysu 
þegar hann beraði kynfæri sín.
Mannsins er enn leitað. - lkg

Harður árekstur:

Tvennt 
lagt inn

UMFERÐ Harður árekstur varð við
Fiskilæk í Leirársveit á föstu-
dagskvöldið þegar tveir bílar
skullu beint framan á hvorn ann-
an. Tvennt var í hvorum bíl fyrir
sig og þurfti að klippa par úr öðr-
um bílnum. Tildrög slyssins eru
ekki ljós en samkvæmt lögregl-
unni í Borgarnesi er mikil hálka á
vegum og færi slæmt.

Þrír voru fluttir á slysadeild
Landspítalans-háskólasjúkrahúss
og tvennt lagt inn. Líðan þeirra er
eftir atvikum að sögn vakthafandi
læknis. Einn piltur, sautján ára,
var fluttur á sjúkrahúsið á Akra-
nesi og var hann sendur heim í
gærmorgun við góða heilsu sam-
kvæmt vakthafandi lækni. - lkg

DEAN Í FORMENNSKU Demó-
kratar kusu Howard Dean til 
formennsku á landsfundi sínum.
Dean, sem hefur kvartað undan
því að flokkurinn hafi færst of
langt til hægri, tekur við af Terry
McAuliffe sem stýrði flokknum
þegar þeir biðu ósigur í þing- og
forsetakosningum í fyrra.

Hagsmunir barna:

Eiga að 
vega þyngra

DÓMSMÁL Karlmaður var sýknaður
í Hæstarétti í fyrradag um kyn-
ferðisbrot gegn stúlku, þar sem
brot hans var fyrnt. Hæstiréttur
staðfesti hins vegar dóm héraðs-
dóms um að maðurinn greiði
stúlkunni 800 þúsund krónur í
miskabætur. Níu ár voru liðin frá
brotinu þegar rannsókn málsins
hófst, en fyrningarfrestur brot-
anna er fimm ár. 

Ágúst Ólafur Ágústsson, þing-
maður Samfylkingar, hefur áður
lagt til að þegar kemur að kyn-
ferðisdómum gegn börnum sé
nauðsynlegt að afnema fyrningar-
frest. „Börnin marka sérstöðu, til
að mynda leita þolendur sér
stundum seint hjálpar. Ég tel að
gerandi eigi ekki að hagnast á
þessum aðstöðumun. Hagsmunir
barna vega þyngra en rök með
fyrningu.“ - ss

Flóð og aurbylgjur:

Um 300
látnir

PAKISTAN, AP Nú er ljóst að í það
minnsta 135 létu lífið af völdum
flóðsins sem skall yfir Pasni-
héraði í Pakistan þegar stífla
brast á föstudag. Fimm hundruð
manna er enn saknað.

Mikil rigning síðustu vikuna
hefur valdið flóðum og aurskrið-
um í Pakistan sem hafa kostað 278
manns lífið. ■

■ BANDARÍKIN

TILBÚNAR Í STJÓRNARSETU
Lögmennirnir Bjarnveig Eiríksdóttir, Guðrún Birgisdóttir, Herdís Hallmarsdóttir, Hulda Elsa

Björgvinsdóttir og Vala Valtýsdóttir segjast allar vera reiðubúnar í stjórnir.

Konur á Suðurnesjum og í Reykjavík stíga fram:

Sjötíu konur gefa 
kost á sér í stjórnir
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HVERNIG HEFUR HALLDÓR STAÐIÐ SIG? 
GREINT EFTIR STUÐNINGI VIÐ STJÓRNMÁLAFLOKKA

Fjöldi Mjög vel Vel Sæmilega Frekar illa illa
Framsóknarflokkur 34 23,5 29,4 32,4 2,9 11,8
Sjálfstæðisflokkur 146 11,0 20,5 53,4 5,5 9,6
Stjórnarflokkar 180 13,3 22,2 49,4 5,5 10,0
Frjálslyndi flokkurinn 28 0,0 3,6 17,9 7,1 71,4
Samfylking 149 0,7 6,0 22,8 18,8 51,7
Vinstri grænir 64 0,0 3,1 15,6 29,7 51,6
Stjórnarandstaða 241 0,4 5,0 20,3 20,3 53,9
Óákveðnir/kjósa 276 3,6 10,5 38,8 13,8 33,3
ekki/svara ekki

ÁNÆGT MEÐ SINN MANN
Tæp 60 prósent stuðningsmanna
framsóknarflokks er ánægt með
störf Halldórs. 

Á FLÓÐASVÆÐUM
Flóð og aurbylgjur hafa valdið miklum usla
og skemmdum að ógleymdu manntjóninu.

svanborg@frettabladid.is





Ungt fólk í afrískum borgum
skortir sameiginlega rödd og
verður að hafa meira frumkvæði í
eigin málum segir Amin Kamete,
verkefnisstjóri hjá Norrænu 
Afríkustofnuninni, sem staddur
er hér á landi vegna ráðstefnu um
framtíð ungs fólks í Afríku. Mark-
mið ráðstefnunnar er meðal 
annars að finna leiðir til að auka
virkni og áhrif ungs fólks í stjórn-
málum.

Helmingur íbúanna
„Afrískar borgir eru fullar af
ungu fólki, fólki á aldrinum fjórt-
án til 30 ára. Meira en helmingur
íbúanna er á þeim aldri,“ segir
Kamete. „Vandamálin eru hins
vegar að þessi ungmenni hafa
ekki atvinnu, eiga engar eignir og
kjósa í flestum tilfellum ekki. Því
virðist sem þau eigi sér ekki rödd
og enginn tekur þau alvarlega.“
Þetta birtist meðal annars í því að
ekki sé tekið á málum þeirra ef
þau kvarta því menn telji að þau
hafi lítil tækifæri til að láta til sín
taka. „Þau eru ekki í vinnu og geta
því ekki farið í verkfall, þau kjósa
ekki og geta því ekki fellt vald-
hafa. Því hunsa þau allir,“ segir
Kamete. Afríka er gríðarlega víðfeðm

heimsálfa. Þrátt fyrir það segir
Kamete margt sameiginlegt í
borgum ríkjanna sunnan Sahara.
Þetta komi meðal annars fram í
því að ungt fólk er virkt í listum,
tónlist og leiklist. „Mest af þeirri
tónlist sem fólk kaupir frá Afríku
er tónlist unga fólksins,“ segir
Kamete og tiltekur þetta sem
dæmi um svið þar sem ungt fólk
lætur að sér kveða.

Útlitið er dekkra þegar litið er
til stjórnmála og lýðræðisþróun-
ar. Þar skiptir ungt fólk þó miklu
máli,“ segir Kamete.

Mikilvæg en áhrifalítil
„Ef við horfum aftur til þess sem
gerðist í Afríku á árunum milli
1990 og 1992, þegar einræðis-
stjórnir féllu og fjölflokkakerfi
komst víða á var ungt fólk úr dreif-
býlinu mjög virkt, þetta átti við í
Malí, í Benín, í Miðbaugs-Gíneu, í
Kenýa og í Sambíu.“ Vandamálið er
hins vegar að sögn Kamete að 
æskan hefur verið notuð af stjórn-
málaöflum sem hafa viljað komast
til valda eða halda völdum sínum.
Þannig hafi stjórnmálafylkingar
látið ungt fólk um að berjast fyrir
sig frekar en að þeir berjist fyrir
ungt fólk.

„Það eru því mörg dæmi þess að
aðrir noti æskuna. Við sjáum samt
að æskan notar hina á móti. Þegar
einhver vill stuðning æskunnar, til
dæmis til að berja á andstæðingun-
um eða fá vernd frá öðrum, gerist
það ekki nema viðkomandi láti eitt-
hvað af hendi á móti. Ástandið er
því þannig að æskan er notuð en
hún notfærir sér líka kerfið, allt
frá Suður-Afríku til Máritaníu.“

Kamete segir að alls staðar á
svæðinu, frá Máritaníu í norðri til
Suður-Afríku í suðri sé æskan virk

í stjórnmálum og efnahagslífi. „Í
borgunum sjáum við að í miðborg-
unum, á mörkuðunum, í verslunum
og annars staðar er æskan áber-
andi, hvort sem ungt fólk rekur
eigin fyrirtæki eða rekur fyrirtæki
fyrir aðra.“

Skortir frumkvæði
„Alls staðar sjáum við þó að æskan
hefur ekki frumkvæði heldur bíður
eftir aðgerðum annarra. Þá bregst
hún við og notfærir sér kerfið.
Stundum gerir unga fólkið góða
hluti en oftast slæma,“ segir
Kamete og vísar til bardagagengja
sem ráðist hafa á pólitíska and-
stæðinga hreyfinga sem þau starfa
með.

Sjálfur er Kamete frá Simbabve
þar sem ástandið er erfitt og ungl-
ingagengi ógna andstæðingum
stjórnvalda sem sökuð hafa verið
um gróf mannréttindabrot gegn
þegnum sínum. Það liggur því
beint við að spyrja hann hvernig
honum líst á ástandið þar, hálfum
öðrum mánuði fyrir kosningar sem
boðað var til fyrir skömmu.

„Stjórnvöld segja að ástandið sé
stöðugra en áður og orðið betra,“
segir Kamete en er auðheyrilega
ekki sannfærður. „Þetta er senni-
lega rétt ef þú ferðast þangað einn
dag. En ef þú lítur á lífsstíl fólks,
hvað það borðar og hvernig líf þess
er dag frá degi sérðu að landið á
enn við vandamál að stríða.

Ástandið er kannski ekki jafn
slæmt og árið 2000 en það er enn
slæmt. Fólk borðar ekki þrjár mál-
tíðir á dag heldur eina. Það kallar
þetta núll-núll-einn, enginn morg-
unmatur, enginn hádegismatur,
bara kvöldmatur.“ Þá er atvinnu-
leysi útbreitt í landinu.

Stjórnað í krafti ofbeldis
Þeir sem vilja breytingar eiga
erfitt uppdráttar og ekki heiglum
hent að setja sig upp á móti stjórn-
völdum. „Stjórnvöld hafa þjálfað
50 þúsund ungmenni til að ógna
fólki svo þau vinni kosningar. Þessi
ungmennagengi eru hættuleg. Ef
þú ert í stjórnarandstöðu koma þau
og berja þig. Vitað er til þess að
gengin hafi nauðgað fólki og
brennt hús. Lögreglan getur ekkert
gert við þessu. Nú eru 50 þúsund
ungmenni í gengjum og fleiri í
þjálfun,“ segir Kamete.

Það er fleira en unglingagengi
sem ógna þeim sem gagnrýna
stjórnvöld. „Einkareknir fjöl-
miðlar í Simbabve sæta árásum,“
segir Kamete og bendir á að
stjórnvöld hafa látið loka þremur
blöðum. Þá verður að sækja um
leyfi fyrir fundum ef þrír eða
fleiri koma saman undir kringum-
stæðum sem líkja má við fund. Þá
banna stjórnvöld öll félagasamtök
sem fjalla um stjórnmál, spillingu
og mannréttindi. Einungis stjórn-
völd mega reka útvarps- og sjón-
varpsstöðvar. 

„Ástandið í Simbabve er
kannski að verða betra komi maður
í eins dags heimsókn en fyrir þá
sem þar búa hefur ástandið ekkert
batnað. Það eru kosningar 21. mars
en fólk segir að valdaflokkurinn sé
þegar búinn að vinna kosningarnar.
Ég sé því ekki fyrir mér umbætur í
náinni framtíð.“ ■
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NOREGUR Norska blaðið Dagbladet
birti nýlega viðtal við norskt-
íslenskt par, Súsönnu Andreudótt-
ur, 28 ára, og Christopher Land-
mark, 32 ára, sem kynntust á
stefnumótasíðu. Þau byrjuðu að
búa saman þremur dögum eftir að
hafa hist í fyrsta skipti og ætla að
gifta sig í sumar.

„Eiginlega virkaði hún frekar
leiðinleg, hún hvorki reykti eða
drakk en hún var sæt á myndinni,“
segir Christopher um fyrstu kynn-
in af Súsönnu en ekkert kemur
fram hvað henni fannst um hann. 

Súsanna og Christopher kynnt-
ust í september 2003. Þau hittust
fyrst á kaffihúsi og byrjuðu að
búa saman þremur dögum síðar.
Þau eiga tvær Schäfer-tíkur,
Freyu og Troju sem eru nefndar
Christophersdætur að íslenskum
sið. Þau ætla að gifta sig í sumar.

Súsanna flutti til Noregs árið
1997 og Óslóar fjórum árum síðar. 

Dagbladet rekur stefnumóta-
síðu á netinu, Blink, og hefur upp
á síðkastið birt viðtöl við fólk sem
hefur kynnst í gegnum hana til að
auglýsa síðuna enn frekar. ■

Afríku skortir ungt áræði
Afrísk ungmenni skipta miklu í stjórnmálabaráttu Afríku en það skilar sér ekki í áhrifum þeirra. Vanda-
mál afrískra ungmenna eru að þau hafa ekki atvinnu, eiga engar eignir og kjósa í flestum tilfellum ekki.

Þeir sem vilja breytingar eiga erfitt uppdráttar og ekki heiglum hent að setja sig upp á móti stjórnvöldum. 

Á að stytta nám í framhalds-
skólum?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Kannt þú skyndihjálp?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

60%

40%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

E L D R I  B O R G A R A R

Faxafen 10 • 108 Reykjavík • Sími: 544 2210 • www.tsk.is • skoli@tsk.is

Grunnur
30 kennslustundir. Engin undirstaða nauðsynleg. Hæg yfirferð
og reglulega litið um öxl. 60 ára aldurstakmark.

Markmiðið er að geta notað tölvuna til að skrifa texta, setja
hann snyrtilega upp og prenta, læra á internetið og æfa
meðferð tölvupósts.

Kennsla hefst 22. febrúar
og lýkur 15. mars.
Kennt er þriðjudaga
og fimmtudaga kl 13 - 16.
Verð kr. 19.500,-
Vegleg kennslubók innifalin.

Framhald
30 kennslustundir. Hentar þeim sem lokið hafa byrjendanám-
skeiðinu eða hafa sambærilega undirstöðu.

• Upprifjun
• Æfingar í Word ritvinnslu
• Leit og vinnsla á internetinu og meðferð tölvupósts
• Excel kynning

Kennsla hefst 21. febrúar og lýkur 14. mars.
Kennt er mánudaga og miðvikudaga kl 13 - 16.
Verð kr. 19.500,- Vegleg kennslubók innifalin.

Loðnuveiðar:

Frysta fyrir
Japansmarkað
LOÐNUFRYSTING Byrjað var að
frysta loðnu fyrir Japansmarkað
síðastliðinn fimmtudag og segir
Freysteinn Bjarnason, fram-
kvæmdastjóri útgerðar Síldar-
vinnslunnar, að hrognafyllingin sé
um 18%. „Beitir NK kom með
fyrstu Japansloðnuna til Nes-
kaupstaðar. Það gekk vel að frysta
en loðnan var frekar smá,“ segir
Freysteinn.

Loðnan hefur veiðst síðustu
sólarhringa við Ingólfshöfða en
tæplega 500 þúsund tonn eru enn
óveidd af útgefnum kvóta. „Nú
þurfa menn að fara að gefa í 
svo kvótinn náist í hús,“ segir
Freysteinn. - kk

ÖLVUNARAKSTUR Einn ökumaður
var stöðvaður aðfaranótt laugar-
dags grunaður um ölvun við akst-
ur á Dalvík. Grunur lögreglu
reyndist réttur og fær ökumaður-
inn tilheyrandi sekt.

ÚTAFAKSTUR Bíll fór út af vegi í
Neðri dal í Biskupstungum
klukkan 11.30 í gærmorgun. Þrír
voru í bílnum en allir sluppu með
lítilsháttar meiðsl samkvæmt lög-
reglunni á Selfossi en hálka og
slæm akstursskilyrði voru tildrög
slyssins.

KYNNTUST Á NETSÍÐU
Voru farin að búa saman þremur dögum eftir að þau hittust fyrst. Súsanna Andreudóttir

og Christopher Landmark.

Íslensk kona í Noregi:

Fer óvenjulega leið 
í hnapphelduna

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

BRYNJÓLFUR ÞÓR GUÐMUNDSSON
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTAVIÐTAL
UNGT FÓLK Í AFRÍSKUM
BORGUM

SLÆMT ÁSTAND Í SIMBABVE
Ástandið er slæmt í Simbabve þaðan sem Kamete er og fólk á lítið í sig og á. „Það kallar þetta núll-núll-einn, enginn morgunmatur, 

enginn hádegismatur, bara kvöldmatur.“



Þú velur greiðsluform sem hentar þér

RADEON 9800 XXL er öflugasta skjákortið 
í 9800 seríunni. Þökk sé enn meiri afkasta-
getu, öflugri 3 víddar og myndvinnslutækni.

ATI Skjákort

HyperThreading

Gerir þér kleift að lesa allar gerðir minnis-
korta. Allar mynd- og hljóðtengingar einnig
að framan. Fire wire, 2 USB tengi, Smart 
Media/XD, Memory Stick, SD/MMC, Smart 
Card, Compact Flash, SVHS, Audio.

Media Bay

Eykur afköst örgjörvans um allt 
að 30% miðað við sambærilegan Intel Pentium 
örgjörva án HyperThreading.

Firewire
Gerir stafræna myndvinnslu að 
veruleika. Nú er leikur einn að færa 
myndskeið af stafrænni tökuvél og 
klippa í tölvunni.

2 Drif 
auðvelda afritun
Auðvelt er að afrita DVD 
myndirnar. Einnig rúma DVD 
diskar um 7 sinnum meira 
gagnamagn en það sem eldri 
diskarnir geyma.

155.988
Staðgreitt

119.988
Staðgreitt

4.353
Tölvukaupalán 48 mán.

*

3.420
Tölvukaupalán 48 mán.

*

4.353
12.999

Vaxtalaust 12 mán.

**

9.999
Vaxtalaust 12 mán.

**

*Meðalmánaðargreiðsla á 48 mánaða 
tölvukaupaláni VÍS. Umsóknin er afgreidd 
á staðnum á innan við mínútu.

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

17”

Það er auðvelt að tengja 
tölvuna þína við sjónvarp. Nú 
getur þú spilað DVD myndir út 
af tölvunni meðan þú heldur 
áfram að vinna  ritvinnslunni.

TV
OUTOUT
TV
OUT

Tölvan kemur með innbyggðu
þráðlausu netkort

Þráðlaust net

Auðvelt að afrita DVD myndirnar. Einnig 
rúma DVD diskar 7 sinnum meira 
gagnamagn en það sem 
gömlu diskarnir geyma.

DVD skrifari

Tengdu við sjónvarp

MEDION V6 XXL TV
• Intel P4 3,0 GHz 512 KB (FSB800) 
• ATI Radeon 9800 XL; 128 MB DDR
• 160 GB Har›ur diskur
• 16x DVDROM
• DVD Skrifari
• Sjónvarpskort og fjarst‡ring 
• Innbyggt flrá›laust netkort 
• 512 MB DDR (400 MHz - Dual)

Vinsælasta tölvan kominn aftur! 
Nú me› Sjónvarpskorti, fjarst‡ringu 
og flrá›lausu netkorti!

DV ready 
Nú er ekkert mál að 
tengja tökuvélina við 
tölvuna, klippa til og 
skrifa á DVD.

READYREADYREADY

AMD64
Nýjasta tæknin frá 
AMD. 64 bita 
örgjörvinn er mjög 
afkastamikill.

ATI skjákort
Radeon 9200SE 
kortið ræður við 
alla nýjustu leikina.

C L A W H A M M E R  S E 3
• AMD Athlon64 3000+  • ATI Radeon 9200 SE; 128 MB  • 160 GB  Har›ur diskur  
• 512 MB DDR PC3200 (400MHz) • DVD Skrifari - Dual Layer

DVD skrifari
Auðvelt að afrita DVD 
myndirnar. Einnig rúma 
DVD diskar 7 sinnum meira gagnamagn 
en það sem gömlu diskarnir geyma.

Innbyggður kortalesari
gefur þér þann möguleika að 
setja minniskort úr myndavélum 
beint í tölvuna. Aukin þægindi.

3.420

17”

(Gildir einnig me› tölvutilbo›um)(Gildir einnig me› tölvutilbo›um)(Gildir einnig me› tölvutilbo›um)

Losaðu 
þig við gamla 

hlunkinn!

29.

19.999

 MD  6155

Vinsælasta
tölva á 
íslandi

Vinsælasta
tölva á 
íslandi

Rugl
verðverð
Rugl
verð

VARÚÐ!VARÚÐ!
Rugl tilboðRugl tilboðRugl tilboð

BT Skeifan, BT Kringlunni, BT Egilsstöðum, BT Selfossi    kl. 13 til 17 
BT Smáralind  kl. 12 til 18



Íslensk tunga hefur þolað margt
um dagana. Hún er smámál fá-
mennrar þjóðar úti í Ballarhafi;
lengst af lifandi sönnun þess hvað
einangrun getur verndað og við-
haldið sérstakri menningu.

Svo komu haustskipin.
Og danskan bjagaði málið á

marga vegu. 
Síðar skrapp heimurinn saman.
Og enskan umlykur nú landið

eins og stórsjóar – og heggur hér
og þar.

Aldrei fyrr hefur verið sótt
jafn harkalega að íslenskri tungu
og á síðustu misserum. Þjóðin er
smám saman að verða tvítyngd; í
fjölmörgum fyrirtækjum er
enskan orðin að eðlilegu sam-
skiptamáli og sömu sögu er að
segja af háskólum landsins þar
sem heilu fyrirlestraraðirnar
fara fram á þessari ágætu út-
lensku.

Enskan í lífi íslenskra ung-
menna er sjálfbær; þau kenna
sér hana sjálf – og munu
smám saman missa niður
hæfileikann að nefna hlutina í
kringum sig íslenskum nöfn-
um. Tungumál þessa fólks
verður æ köflóttara; ekki
beint óhreint heldur allra
handa, litríkt en losaralegt. 

Óþarft er að minna á
nafngiftir margra helstu
fyrirtækja landsmanna,
svo og nær allra verslana,
sem bera ensk heiti enda
annað óhugsandi í tiltölu-
lega villtu samkeppnisum-
hverfi sem hefur enga bið-
lund og verður að skiljast á
stundinni ... dott komm. Þar
fyrir utan eru menn að miklu
leyti hættir að þýða erlendar
auglýsingar sem skella á fjöl-
miðlanotendum ... og nú síð-
ast nenna menn ekki lengur
að lýsa erlendum kappleikj-
um á ylhýra móðurmálinu og
bera því einfaldlega við að ís-
lenska lýsingin sé asnalegri. 

Þetta er skrýtin þróun. Og
þetta er mikil þróun. Og það
sem er ef til vill aðalatriði;
hún er komin á ofboðslegan
hraða. Næsta villtan og stjórn-
lausan.

Og hvort sem mönnum líkar
betur eða verr mun hún halda
áfram af fullum þunga á næstu
árum. Á sama hátt og misjafnar
mállýskur frá einu héraði til ann-
ars vöktu kátínu manna á síðustu
öld, munu misjafnar tungur ein-
kenna nýja öld. Í auknum mæli
munu menn skipta á milli ís-
lensku og ensku í daglegu máli
eins og ekkert þyki eðlilegra. Að
einhverju leyti munu tungurnar
renna saman og verða notaðar
jöfnum höndum ... að einhverju
leyti verður svo auðvelt að fara á
milli þessara ólíku tungumála að
heilu setningarnar skipta litum
eins og ekkert sé sjálfsagðara en
að boðskiptin verði að bendu
blandaðra mála. Menn munu án
allrar tæpitungu tala tungum

tveimur; á hefðbundnum ráð-
stefnum verður dagskráin á
ensku en íslenskan heyrist þeim
mun meira í hléinu. Og svo sem
engin ástæða til þess að kippa sér
upp við það.

Þjóðin verður tvítyngd; eitt
helsta einkenni hennar – eintung-
an – hverfur, só sorrí ... gúddbæ.

Það er ekkert sem fær stöðvað
þessa þróun.

Ekki einu sinni ást okkar á 
íslenskunni. Þessu undurfallega
máli sem kúrði ofan í moldarkofa
í þúsund ár og tók ekki breyting-
um fremur en fólkið í landinu. Og
það er ekkert sem bendir til þess
að íslenskan búi yfir einhverjum
æðri og magnaðri krafti en önnur
smámál fámennra þjóða; hún
mun smám saman víkja fyrir al-
þjóðlegri tungu sem er þeirrar

náttúru að flýta fyrir, auka hag-
kvæmni, framleiðni og hvað þetta
allt saman heitir sem knýr áfram
alla óþreyju mannskepnunnar.

Samt.
Það er allsendis óvíst að 

íslenskan hverfi á næstu öldum.
Ísland er að því leyti ólíkt öðrum
löndum heimsins að þar hefur ein
þjóð búið í sama landinu í árþús-
und og talað einu og sömu tung-
una. Það er einstakt. Allt í kring-
um Íslendinga eru þjóðir sem
hafa búið við misjafnlega miklar
tungumálaóeirðir. Íslensk tunga
er þar af leiðandi afskaplega
sterk í vitund þjóðarinnar og ef til
vill ívið meiri partur af þjóðarsál-
inni en gengur og gerist á meðal
þjóða þar sem hvert tungumálið
hefur farið yfir annað á skítugum
skónum. Það er af þessum sökum
sem Íslendingar nefna tungu sína
fyrst af öllu þegar talið berst að
menningu þeirra, sérkennum og

stolti. Fátt veitir þeim meiri
sálarfyllingu á erlendri
grundu en að geta sagt
blessuðum útlendingunum
að þeir tali eigin tungu; það
er yfirlýsing þeirra um
sjálfstæða hugsun.

Vegna alls þess er um-
ræða um íslenska tungu
ofar á baugi í samfélag-
inu en víðast hvar annars
staðar. Og líklega eru eyj-
arskeggjar reiðubúnari
að leggjast í vörn fyrir

mállýsku sína en gengur
og gerist á meðal annarra
þjóða. Þeir eru aldir upp við
það að íslenskan sé afskap-
lega merkileg; að minnsta
kosti ekkert minna en ein-
stakt tungumál í heims-
sögunni. Auðvitað er það
því skiljanlegt að mörgum
sárni enn ein sönnun þess
að landsmenn séu hættir að
nenna að nota tungumálið
sitt, svo sem gerst hefur á
einni sjónvarpsstöðvanna
sem hafði efni á einu
dýrasta sjónvarpsefni
landsmanna en er blönk
þegar kemur að íslenskri

tungu. Og sækir nú athyglis-
verða aðstoð inn á sjálft Alþingi
landsmanna til að þurfa ekki að
þýða efni sitt. 

Íslendingar hafa alist upp við
það að skólar og fjölmiðlar standi
vörð um íslenskt mál. Lengst af
hafa þessir hornsteinar samfé-
lagsins litið á það sem eina af
meginskyldum sínum að hlúa að
íslenskunni og gæta þess að hún
fái notið sín í samfélaginu sem
auðskilið og öflugt samskiptatæki. 

Jafnvel þetta er að breytast.
Háskólafyrirlestrar eru ensk-

ir. Íþróttaefnið sömuleiðis. Ís-
lenskan er hreinlega farin að
þvælast fyrir. Og við getum vita-
skuld deilt um þessa þróun. En
það eitt gerist á sama tíma að hún
verður örari. Enska öldin er
nefnilega hafin ... sú síðari – og
seigari. ■

S ú yfirlýsing Sigríðar Önnu Þórðardóttur umhverfisráðherra
að áform um virkjun Jökulsár á Fjöllum hafi verið lögð til
hliðar hefur áreiðanlega róað marga. Fram undir þetta 

hefur Jökulsá á Fjöllum verið talin einn af álitlegustu virkjunar-
kostum hér á landi og virkjanasinnar hafa haldið fram hagkvæmni
virkjunar þar. Dettifoss er þá væntanlega orðinn jafn friðhelgur og
Gullfoss, því hverjum myndi detta í hug í dag að svo mikið sem
minnast á virkjun í Hvítá, þótt stórathafnamenn hafi gert það hér á
árum áður. 

Í Fréttablaðinu í gær var fjallað um Vatnajökulsþjóðgarð og þar
sagði: „Almenn sátt virðist ríkja í samfélaginu um áform stjórnvalda
um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. Náttúruverndarsamtök Íslands
og Landvernd hafa lýst sig fylgjandi, ekki síst þar sem þjóðgarður-
inn kemur í veg fyrir virkjun Jökulsár á Fjöllum, en lengi hefur ver-
ið haft á orði að þar liggi heppilegur virkjunarkostur ónýttur.“ 

Sigríður Anna Þórðardóttir umhverfisráðherra segir virkjunará-
form í Jökulsá á Fjöllum lögð til hliðar. „Með þessu er virkjunará-
formum algjörlega ýtt til hliðar og ekki verður hreyft við vatna-
svæði Jökulsár á Fjöllum og þar með Dettifossi, vatnasvæði Kreppu
og Svartár.“

Vatnajökulsþjóðgarður mun ekki einasta njóta athygli sem
stærsti þjóðgarður Evrópu og einn sá merkasti. Hann er talinn 
tækur inn á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna þar sem helstu
náttúruperlur og sögulegar menjar veraldar er að finna. Um það
segir Sigríður Anna: „Það er mat sérfræðinga að Vatnajökulsþjóð-
garður sé bær inn á heimsminjaskrána og ég mun svo sannarlega
skoða það mál og vinna að því.“

Það ber að fagna þeim ummælum umhverfisráðherra að áform-
um um virkjun Jökulsár á Fjöllum hafi verið vikið til hliðar og að
ekki verði hreyft við Dettifossi. Þetta er mikilvæg yfirlýsing, og það
er eins og stjórnvöld hafi nú lært það að lengra verður vart gengið
varðandi stórvirkjanir fallvatna en með Kárahnjúkavirkjun.

Stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs á sér töluverðan aðdraganda, en
verulegur skriður komst á málið haustið 2002 þegar þáverandi um-
hverfisráðherra Siv Friðleifsdóttir skipaði nefnd til að gera tillögur
um stofnun garðsins. Nefndin skilaði svo af sér í fyrravor og nú er
það verkefni umhverfisráðherra að ýta þessu máli áfram. 

Þótt talað sé um stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs er hér um miklu
meira mál að ræða, því með honum verður kominn samfelldur þjóð-
garður úr Öxarfirði í norðri og suður í Öræfi. Í vestri eru mörkin við
virkjanasvæði í Tungnaá og Þjórsá og í austri við Kárahnjúkasvæð-
ið. Innan þessa svæðis er fjölbreytt náttúrufar, sem tiltölulega fáir
hafa kynnst af eigin raun fram til þessa. Flestir hafa líklega lagt leið
sína í Herðubreiðarlindir og Öskju, en sjálfur Vatnajökull og jaðar-
svæði hans sem verða innan væntanlegs þjóðgarðs hafa ekki verið
fjölsótt fram til þessa. ■
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SJÓNARMIÐ
KÁRI JÓNASSON

Innan þessa svæðis er fjölbreytt náttúrufar, sem til-
tölulega fáir hafa kynnst af eigin raun. 

Vatnajökuls-
þjóðgarður

FRÁ DEGI TIL DAGS

Sigríður Anna segir virkjunaráform í Jökulsá á
Fjöllum lögð til hliðar. „Með þessu er virkjunará-

formum algjörlega ýtt til hliðar og ekki verður hreyft við
vatnasvæði Jökulsár á Fjöllum og þar með Dettifossi,
vatnasvæði Kreppu og Svartár.“

,,
Enska öldin

„Gróf mistök“?
DV birti í gær myndir af húsunum 25 við
Laugaveg sem borgarstjórn (að Ólafi F.
Magnússyni undanskildum) hefur sam-
einast um að rífa á næstunni. Mörg þess-
ara húsa eru meðal hinna elstu í borg-
inni, frá 19. öld. Svipur miðborgarinnar
mun gerbreytast. Laugavegurinn verður
ekki samur. Áreiðanlega hefur mörgum
Reykvíkingum brugðið við lesturinn. Fólk
hefur ekki áttað sig á umfangi niðurrifs-
ins og hve mörg falleg og svipmikil hús
eiga að hverfa. Umhugsunarverð eru þau
orðs Ólafs F. Magnússonar að hér séu að
verða „gróf mistök“. Ritstjóri DV reynir að
hugga lesendur með þeim orðum að
þetta séu „kofaræksni sem byggð
voru af vanefnum.“ Athyglisvert er
að þetta eru nánast sömu orð og

notuð voru þegar rífa átti Bernhöfts-
torfuna um árið. Vildum við nú vera án
hennar?
Eftirtekjan rýr
Í nýútkomnu tímariti Hugvísindastofn-
unar, Ritinu, er fjöldi áhugaverðra greina
um íslenska fornleifafræði. Orri Vésteins-
son fornleifafræðingur er gagnrýninn á
stöðu fræðigreinarinnar hér á landi.
Hann talar um „fræðilega leti“ fornleifa-
fræðinga og segir m.a.: „Við höfum ekki

sýnt fram á að fokdýrar rann-
sóknir okkar skipti í raun nokkru
máli fyrir fræðilega umræðu, ís-

lenskt samfélag eða söguvitund
þess – og það segir sig sjálft

að slíkt gengur ekki til
lengdar. Fyrr eða síðar
mun einhver stjórnmála-

maðurinn átta sig á því að miðað við
fjárveitingar er eftirtekjan rýr og minnis-
varða sé e.t.v. hægt að reisa sér á ódýrari
hátt.“
Geðhvarfasýki
Í Ritinu er einnig að finna forvitnilega út-
tekt Guðna Elíssonar á sýningunni í hinu
endurbyggða safnhúsi Þjóðminjasafnsins.
Ritstjórar tímaritsins, Jón Ólafsson og
Svanhildur Óskarsdóttir, segja að umfjöll-
unin dragi „skemmtilega fram þá geð-
hvarfasýki sem þjóðarsálin á iðulega við
að glíma og birtist ýmist í oflæti og of-
mati á eigin arfleifð og ágæti, eða í and-
stæðu þess, heiftarlegri vanmetakennd.“
Ritstjórarnir telja hætt við að „þessi hvörf
muni alltaf gera Íslendingum torvelt að
velta fyrir sér fortíð sinni á yfirvegaðan
hátt.“

gm@frettabladid.is
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TÍÐARANDINN
SIGMUNDUR ERNIR RÚNARSSON

Íslendingar hafa 
alist upp við það að

skólar og fjölmiðlar standi
vörð um íslenskt mál.
Lengst af hafa þessir horn-
steinar samfélagsins litið á
það sem eina af megin-
skyldum sínum að hlúa að
íslenskunni og gæta þess að
hún fái notið sín í samfélag-
inu sem auðskilið og öflugt
samskiptatæki. Jafnvel þetta
er að breytast.

,,



Skýrari mynd
       en þú átt að venjast!

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

 www.sonycenter.is

• Advanced 100Hz 

   Digital Motion.

• Stílhreinn Sony

   standur og DVD 

   spilari í kaupbæti!

KV-32FQ86 

32" 100Hz sjónvarp
•  Picture Power 
•  Advanced 100 Hz Digital Motion
•  Mynd og mynd • Fjarstýring fyrir fjölda tækja

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

Kauptu Sony 
   hjá Sony

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

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

32"



Í vor verður þess minnst um
heim allan að 60 ár eru liðin frá
því að bandamenn í Seinni heims-
styrjöldinni knúðu heri fasista-
ríkjanna til uppgjafar í Evrópu.
Sendiráð Rússneska sambands-
ríkisins á Íslandi og MÍR, Menn-
ingartengsl Íslands og Rússlands,
ætla fram á vor að minnast af-
mælis sigursins með margvís-
legum hætti í félagsheimilinu að
Vatnsstíg 10 í Reykjavík. 

Í tilkynningu MÍR kemur fram
að 60 ára afmælisins verði sér-
staklega minnst í Rússlandi og
öðrum löndum fyrrum Sovét-
ríkja, enda hafi hlutur Sovétþjóð-
anna í sigrinum verið mikill og
fórnir þeirra meiri en annarra
bandamanna. Talið er að allt að 27
milljónir Sovétmanna hafi týnt
lífi af völdum styrjaldarátak-
anna, þar af féllu um 9 milljónir
sovéskra hermanna á austurvíg-
stöðvunum árin 1941 til 1945. 

Alla sunnudaga fram á vor,
nema á páskadag, verða í bíósal
MÍR kvikmyndasýningar tileink-
aðar heimsstyrjöldinni. „Í sýn-
ingarsölunum á Vatnsstíg hefur
verið sett upp fróðleg sýning
helguð styrjaldarlokum í Evrópu
1945. Hér er um að ræða sýningu
á sovéskum veggspjöldum,

plakötum, sem gerð voru meðan á
styrjöldinni stóð af fremstu
myndlistarmönnum Sovétríkj-
anna til að hvetja þjóðina í barátt-
unni við innrásarheri fasista.
Einnig eru á sýningunni fleiri
sovésk áróðursspjöld frá öðrum
tímaskeiðum, fjöldi ljósmynda og
uppdrátta frá styrjaldarárunum,
bækur um stríðið og sovéska
hershöfðingja, sýnishorn af
hljómplötum með söngvum og
lögum stríðsáranna o.fl.,“ segir í
tilkynningu MÍR. Þá kemur
einnig fram að á veggjum bíósal-
arins á Vatnsstíg 10 hafi verið
komið fyrir auglýsingaspjöldum
um sovéskar stríðskvikmyndir,
plaköt sem gerð voru á árunum
1985 og 1987. 

Alexander Rannikh, sendi-
herra Rússlands á Íslandi, opnaði
myndasýninguna með viðhöfn

um miðjan dag í gær. Leikin voru
af hljómdiski lög sem urðu til og
öðluðust vinsældir í Sovétríkj-
unum á styrjaldarárunum og í
bíósalnum var sýnd hálftíma löng
sovésk heimildarkvikmynd um
sögulega viðræðufundi æðstu
leiðtoga bandamanna í Teheran,
Jalta og Potsdam á styrjaldar-
árunum. Ellefta febrúar síðastlið-
inn voru enda 60 ár liðin frá fundi
Churchills, Roosevelts og Stalíns
í Livadija-höllinni í Jalta á Krím-
skaga, þar sem stórveldin sömdu
um hvernig standa ætti að
stríðslokunum.

Sýningin á Vatnsstíg 10 verður
opin daglega milli klukkan 14 og
16, en þar liggur frammi skrá
yfir kvikmyndirnar sem sýndar
verða fram á vor. Aðgangur að
sýningunum í félagsheimili MÍR
er ókeypis og allir velkomnir. ■
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JACK KIRBY (1917-1994)
lést þennan dag.

Margvíslegar uppá-
komur í MÍR fram á vor

TÍMAMÓT: 60 ÁRA AFMÆLI SIGURSINS

„Lífið er í besta falli súrsætt.“

Jack Kirby var einn afkastamesti listamaður amerískrar teikni-
myndasögu, en hann er best þekktur fyrir sköpunarverk sín hjá 

Marvel Comics þar sem hann starfaði með Stan Lee. Hann teiknaði
meðal annars The Fantastic Four, X-Men, Hulk, Daredevil og fleiri.

timamot@frettabladid.is

MYNDASÝNING OPNUÐ Í MÍR Alexander Rannikh, sendiherra Rússlands á Íslandi,
opnaði myndasýningu í MÍR í gær.

Að kvöldi 13 febrúar árið 1945 hófst ein umdeildasta
árás bandamanna á Þýskaland þegar fleiri hundruð
breskar sprengjuflugvélar, hlaðnar eldsprengjum og 
öðrum kraftmiklum sprengjum gerðu árás á borgina
Dresden í austurhluta landsins. 
Í Dresden var hvorki hergagnaframleiðsla né heldur
stórfelldur iðnaður og fyrir árásina í febrúar 1945 hafði
borgin ekki orðið fyrir meiriháttar árás af hálfu banda-
manna. Tveimur dögum eftir fyrstu árásir, þann 15. febr-
úar, var borgin ein rjúkandi rúst. Í valnum lá óþekktur
fjöldi óbreyttra borgara. Giskað er á að látnir hafi verið á
milli 35 og 135 þúsund. Fyrir stríð var Dresden talin til
fegurstu borga Evrópu, bæði fyrir byggingarlist og söfn.
Í febrúar árið 1945 hafði fólk á flótta undan framsókn
Rússa í austri leitað skjóls í Dresden. Hitler notaði meg-
inþorra heraflans sem eftir var í varnir Berlínar í norðri
þannig að varnir borgarinnar voru í lágmarki. Talið var
að Rússar myndu eiga auðvelt með að ná Dresden á

sitt vald og borgin því
ólíklegt skotmark stór-
felldra loftárása.
Þegar árásirnar á borg-
ina hófust voru loft-
varnirnar enda svo litl-
ar að einungis náðist
að skjóta niður sex 
vélar breta. Síðar um
daginn þegar eftirlif-
endur skriðu úr brenn-
andi rústum borgarinn-
ar hófu 300 bandarískar sprengjuvélar árásir á lestar-
teina, brýr og samgöngumannvirki. 15. febrúar héldu
svo 200 bandarískar vélar til viðbótar áfram árásum á
innviði borgarinnar. Alls slepptu breskar og bandarískar
sveitir um 2.500 tonnum af sprengjum og 1.500 tonn-
um af eldsprengjum á borgina þessa tvo daga.

13.-15. FEBRÚAR 1945

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1542 Hinrik áttundi bretakonung-

ur lætur taka Catherine
Howard drottningu af lífi 
fyrir landráð. 

1693 Heklugos hófst og stóð fram
á haust. Mikið tjón varð á
Suðurlandi.

1920 Þjóðasambandið viðurkenn-
ir hlutleysi Sviss.

1953 Fyrsti fundur Norðurlanda-
ráðs settur í Kaupmanna-
höfn.

1960 Frakkar sprengja sína fyrstu
atómbombu.

1982 Hitaveita Akraness og Borg-
arfjarðar tekin í notkun.

1983 Stór og bjartur loftsteinn fell-
ur í sjóinn austur af landinu
klukkan 20.30. Birtu slær á
himininn frá Þingeyjarsýsl-
um suður í Mýrdal.

Dresden var jöfnuð við jörðu

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, systir, amma og
langamma,

Sigrún Kristinsdóttir
Þangbakka 8, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í Reykjavík þriðjudaginn
15. febrúar kl. 15.

Kristinn Erlendsson Ásta Guðmundsdóttir
Helga Erlendsdóttir Ásmundur Gíslason
Sigrún Erlendsdóttir Sigurgestur Ingvarsson
Guðrún Lísa Erlendsdóttir Bragi Baldursson
Sturla Erlendsson Þóra Þórhildur Guðjónsdóttir
Elísabet Erlendsdóttir Björn Ásgrímsson Björnsson

Ingunn Kristinsdóttir Þormar
Kristín Kristinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

JÓHANNES KR. GUÐMUNDSSON,
verslunarmaður,

Reyrengi 4,
Reykjavík,

sem lést 3. febrúar, verður jarðsunginn frá
Fossvogskirkju þriðjudaginn 15. febrúar kl.
13.00.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hans er bent á Samtök lungnasjúklinga, sími 892 1122 og 552 2154.

Guðlaug Guðlaugsdóttir,
Guðmundur Hallur Jóhannesson, Vilhelmina Nielsen,
Ragna Hrönn Jóhannesdóttir, Kristinn Gústafsson,
Helma Björk Jóhannesdóttir,
Kristín Heiða Jóhannesdóttir, Steinn Viðar Ingason,
Valgerður Anna Jóhannesdóttir, Þórir Erlendsson,

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir mín og tengdamóðir, 

Jóna J. Guðjónsdóttir 
áður til heimilis að Miðvangi 41, Hafnarfirði, 

lést á Sólvangi þriðjudaginn 2. febrúar. 

Útför hennar fer fram frá Þjóðkirkjunni í Hafnarfirði, þriðju-
daginn 15. febrúar kl. 13.00. 

Hulda Magnúsdóttir og Hinrik Vídalín Jónsson.

Ástkær pabbi okkar, sonur og bróðir,

Axel Emil Gunnlaugsson
frá Ísafirði,

lést á Landspítalanum við Hringbraut fimmtudaginn 10. febrúar.

Hannes, Patrekur Andrés og Jónína Sif Axelsbörn.
Jónína Nielsen Gunnlaugur Ó. Guðmundsson,
Theódóra Gunnlaugsdóttir Tryggvi Ólafsson,
Guðmundur Gunnlaugsson Sigríður Björnsdóttir,
Margrét Gunnlaugsdóttir Sveinbjörn Jóhannsson,
Sif Gunnlaugsdóttir 

og systkinabörn.

AFMÆLI

Agnar Guðnason ráðunautur er 78 ára í
dag.
Tómas Ingi Olrich sendiherra er 62 ára
í dag.
Gunnar Swanson hönnuður er 55 ára í
dag.
Fríða Rún Þórðardóttir næringarráðgjafi
og einkaþjálfari er 35 ára í dag.

ANDLÁT

Elín Friðriksdóttir, Furulundi 6c, Akur-
eyri, lést sunnudaginn 6. febrúar.

Þorkell Jóhann Sigurðsson, Hátúni 8,
Reykjavík, lést á hjúkrunarheimilinu
Skógarbæ, þriðjudaginn 8. febrúar.

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

Axel Emil Gunnlaugsson, frá Ísafirði,
lést fimmtudaginn 10. febrúar.

Sigrún Gunnarsdóttir, Ásvegi 9, Breið-
dalsvík, lést fimmtudaginn 10. febrúar.

1920 Eileen Farrell, sópran-
söngkona.

1933 Kim Novak, leikkona.

1938 Oliver Reed, leikari.

1943 Leo Frankowski, vísindaskáld-
sagnahöfundur.

1944 Stockard Channing,
leikkona.

1944 Jerry Springer, þátta-
stjórnandi.

1946 Rainer Werner Fassbinder, leikari
og leikstjóri.
1947 Tony Butler, bassaleikari Big
Country.

1950 Peter Gabriel, tónlistar-
maður.

1960 Michael Craig, bassaleikari Culture
Club.
1961 Henry Rollins, tónlistarmaður og
ljóðskáld.
1963 Penelope Ann Miller, leikkona.
1974 Robbie Williams, tónlistarmaður.

HEIMASÍÐA MÍR Heimasíðu félags
menningartengsla Íslands og Rússlands er
að finna á slóðinni www.mmedia.is/felm-
ir/. Þar er meðal annars að finna upplýs-
ingar um fyrirhugaðar kvikmyndasýningar í
húsakynnum félagsins.

FÆDDUST ÞENNAN DAG
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Inn í vorið á Vildarpunktum  

Sölutímabilið er til og með 
21. febrúar
Heimkoma í síðasta lagi 
11. mars 
Bókið á söluskrifstofum Icelandair 
eða pantið á www.vildarklubbur.is
Barnaafsláttur skv. reglum Vildarklúbbsins.
Þjónustugjald Vildarklúbbsins er 1.800 fyrir 
fullorðna og 900 fyrir börn. Ekkert 
þjónustugjald ef bókað er á netinu.

Baltimore 25.000 Vildarpunktar* 
Amsterdam 19.000 Vildarpunktar*
*Flugvallarskattar í Baltimore 7.860 kr.
*Flugvallarskattar í Amsterdam 6.090 kr.

Kostakjör frá              
Hertz býður Vildarklúbbsfélögum 10% afslátt  
og tvöfalda punkta á tímabili tilboðsins 
í Baltimore og Amsterdam. Að auki fást tvöfaldir 
Vildarpunktar fyrir bílaleigu erlendis, ef bókað er  
á tilboðstímabilinu, óháð leigutíma.
                                                  

Súpertilboð 

Vissir þú að í fyrra voru farnar 46.000 ferðir fyrir Vildarpunkta. Varst þú með?

Félagar Vildarklúbbsins njóta þess að fá reglulega frábær 
ferðatilboð. Nú bjóðum við þeim að skella sér til Amsterdam 
eða Baltimore og upplifa vorið á einstæðu tilboði. 

í borgarstemninguna 

Peningabréf eru fjárfestingarsjóður í skilningi laga nr. 30/2003, um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði. Athygli fjárfesta 
er vakin á því að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir skv. lögunum heldur en verðbréfasjóðir. Um frekari 
upplýsingar um sjóðinn, m.a. hvað varðar muninn á verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum og fjárfestingarheimildir 
sjóðsins, vísast til útboðslýsingar og útdráttar úr útboðslýsingu sem nálgast má í afgreiðslum Landsbanka Íslands hf. auk 
upplýsinga á heimasíðu bankans www.landsbanki.is 

Kynntu þér ótvíræða kosti Peningabréfa 
hjá ráðgjöfum í útibúum Landsbankans 
eða í síma 410 4000.
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Banki allra landsmanna

6,1%* – Peningabréf Landsbankans
Góð og örugg ávöxtun á lausafé fyrir einstaklinga, fyrirtæki, sveitarfélög og aðra 
fjárfesta. Kynntu þér ótvíræða kosti Peningabréfa hjá ráðgjöfum Landsbankans.

*Nafnávöxtun frá 01.01.2005–31.01.2005 á ársgrundvelli.

410 4000  |  landsbanki.is

Kaffilist á
Hólmavík
Í gær fór fram lista- og menn-
ingarhátíð ungs fólks á Hólma-
vík í félagsheimilinu á Hólma-
vík, en hátíðin var nú í annað
sinn haldin og skipulögð af ung-
lingum í félagsmiðstöðinni Ozon. 

„Viðburðurinn er einn liður í
fjáröflun fyrir starf félagsmið-
stöðvarinnar og nemendafélags
grunnskólans. Hér er um að
ræða fjölskylduskemmtun sem
hver og einn, ungir sem aldnir
ættu að hafa gaman af,“ sagði í
tilkynningu um viðburðinn og
fjölbreyttri dagskrá lofað. Á
dagskránni var meðal annars
dans og rapp, auk þess sem fram
áttu að koma hljómsveitir og
leika átti atriði. Þá sótti hátíðina
heim Bergur Thorberg sem 
slegið hefur í gegn með svokall-
aðar kaffimyndir sínar og hlotið
alþjóðlegt lof fyrir. Hann var
með verk til sýnis og sölu, auk
þess að vinna verk úr kaffi á
staðnum. ■

Nýr vefur á
leiðinni
Nýr og glæsilegur vefur KSÍ
verður opnaður fyrir næsta
keppnistímabil, að því er fram
kemur í tilkynningu Knattspyrnu-
sambandsins. „Frá því vefurinn
var opnaður í maí 2000 hefur hann
gegnt veigamiklu hlutverki sem
þjónustutæki og upplýsingamiðill
fyrir aðildarfélög, fjölmiðla og
annað áhugafólk um íslenska
knattspyrnu. Fimm ár er langur
líftími fyrir vefsíðu og nú er orðið
tímabært að endurnýja,“ segir
þar og notendum vefsins boðið að
senda inn tillögur um hvernig
bæta megi vefinn, til dæmis hvað
varði upplýsingar og uppbygg-
ingu. Ábendingar má senda á
Ómar Smárason hjá KSÍ á tölvu-
póstfangið omar@ksi.is. ■

KLIPPT Á BORÐANN Ragnheiður Rík-
harðsdóttir, bæjarstjóri Mosfellsbæjar,
klippti á borða þegar bókasafnið var opn-
að, en vinstra megin á myndinni er Sól-
björg Linda Reynisdóttir þjónustustjóri og
hægra megin Marta Hildur Richter for-
stöðumaður bókasafnsins.

Opnanir í
Mosfellsbæ
Nýverið var opnað með viðhöfn
Bókasafn Mosfellsbæjar og Þjón-
ustuver Mosfellsbæjar í nýju hús-
næði á torgi í Kjarna. Þá var einnig
nýr Listasalur Mosfellsbæjar vígður. 

Opnunarhátíðin átti sér stað um
síðustu helgi. Bæjarstjóri og fleiri
fluttu ávörp og Skólahljómsveit
Mosfellsbæjar og nemendur Tón-
listarskólans fluttu tónlist.

Í Listasalnum var bæði opnuð
samsýning listamanna í Mosfells-
bæ, og kennarar Tónlistarskólans
sáu um tónlistardagskrá.

Fjöldi bæjarbúa var viðstaddur
opnunina og á mánudag var að sögn
aðstandenda mikil aðsókn í safnið. ■

�Á FIMMTUDÖGUM
�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is



„Í nútíma vestrænu leikhúsi er
gríman oft notuð á einfeldnings-
legan, ruglingslegan, ómarkvissan
og flatneskjulegan hátt,“ segja
Grikkirnir Giorgios Zamboulakis
og Thanos Vovolis, sem sjá um
grímur, búninga og allt tilheyrandi
í uppfærslu Þjóðleikhússins á 
Mýrarljósi, sem frumsýnt var á
föstudaginn. Thanos er búninga- og
grímuhönnuður en ekki í þeim
skilningi sem við eigum að venjast,
því hann vinnur samkvæmt forn-

grískum hefðum, þar sem gríman
er stærri en mannshöfuðið og um
leið eins konar hátalarakerfi fyrir
leikarann. Giorgios er síðan grímu-
stjóri, raddstjóri og ber ábyrgð á
líkamsbeitingu og hreyfingu leik-
arans á sviðinu. 

En hvers vegna grímur? Hverju
er hægt að ná fram með grímum
sem ekki er hægt að ná fram með
mannsandlitinu?

„Gríman er spurning um annars
konar meðvitund fyrir leikarann

um möguleika hans, takmarkanir
og verkfæri. Verkfærin sem hann
hefur yfir að ráða eru rödd, hreyf-
ingar, svipbrigði og orka. Í sál-
fræðilega leikhúsinu notarðu and-
litið sem grundvallar samskipta-
tæki fólks. Það tilheyrir hvunn-
dagslífi leikarans og það getur 
verið erfitt að greina á milli leikar-
ans og persónunnar sem hann er að
leika.“

Þrír leikarar – mörg hlutverk
„Hin hefðbundna gríska gríma var
hönnuð þegar menn léku í risa-
stórum hringleikahúsum undir
beru lofti. Þau voru svo stór að þau
rúmuðu um 20.000 manns. Þeir sem
sátu á 3. bekk voru það langt frá
leikurunum að svipbrigði sáust
ekki á 3. bekk. En persónurnar
þurftu að vera skiljanlegar upp á
aftasta bekk. Þess vegna voru þær
gerðar mun stærri en mannshöfuð-
ið. Það hafði heldur enginn radd-
styrk til þess að ná til þeirra sem
sátu á bekkjum leikhússins og því
var fundin upp aðferð til þess að
magna upp röddina, með því að
hanna grímuna á sérstakan hátt. 

Í hinu forna gríska leikhúsi voru
bara þrír leikarar sem léku öll hlut-
verkin. Hver gríma var táknræn
fyrir það hlutverk sem þeir léku
hverju sinni. Sami leikari þurfti, til
dæmis, að leika konung og þræl,
gamlan mann og ungan eða móður
og son. Grímurnar gerðu þeim
kleift að skipta stöðugt um hlut-
verk – en það var ekki nóg að setja
upp grímu, heldur þurfti raddbeit-
ing og líkamstjáning að vera tákn-
ræn fyrir það hlutverk sem gríman
var táknræn fyrir. Gríman var ekki
táknræn fyrir sálarástand, heldur
fyrir hlutverk í vissum aðstæðum,
til dæmis konungur í tilteknum að-
stæðum, móðir í tilteknum aðstæð-
um og svo framvegis.“

Giorgios og Thanos segja forn-
grísku grímuna hafa verið afhjúp-
andi tæki en ekki leið til þess að
leyna neinu. „Sú aðferð að nota
grímuna til þess að leyna einhverju
er hluti af hinu hefðbundna vest-
ræna leikhúsi og er hluti af krist-
inni menningu. Notkun hennar
gengur þvert á hugmyndir forn-
grísku leikhúshefðarinnar, þar sem
fókusinn er ekki á það sem greinir
okkur að, heldur það sem við eig-
um sameiginlegt.

Leikhúsið var uppfinning tiltek-
ins samfélags, Aþenuborgar, til
þess að bregðast við nýrri félags-
legri og pólitískri þróun. Þess
vegna er upphaf leikhússins svo
órjúfanlega tengt lýðræðisþróun í
Aþenu. Leikhúsið, sem samskipta-
form, spratt af þörf til þess að
skoða tengslin milli þjóðfélags og
einstaklings, karla og kvenna,
norma og frávika, hamingju og
þjáningar, lífs og dauða, hins
mennska og þess guðlega.“

Leið til að nota vald leikhússins
til hins ýtrasta
„Harmleikurinn, gleðileikurinn og

satíran voru leikhúsform sem öll
þróuðust í Aþenu frá 400 til 600
f.Kr. og voru öll grímuleikhús. En
gríman var ekki eingöngu notuð til
skemmtunar, heldur sem sam-
skiptaform milli sviðspersónu og
áhorfanda og ekki síður til þess að
tjá innri vangaveltur persónunnar;
það er að segja, hún gat vegið og
metið andstæða þætti. Gríman var
notuð til þess að tjá missi og þá
þjóðfélagslegan missi. Gríman var
leið til þess að nota vald leikhúss-
ins til hins ýtrasta.“

Í Mýrarljósi verða ekki allar
persónurnar með grímu. Giorgios
og Thanos segjast aðeins nota þær
í þremur atriðum. „Í verkinu eru
tveir heimar; lifandi fólk og dáið.
Við notum grímurnar fyrir land
hinna dauðu. Fyrir eitt hlutverkið,
hlutverk Móniku, gerum við þrjár
grímur til þess að búa til eins 
konar kórhluta. Þá eru þrjár
leikkonur með Mónikugrímu. Mýr-
arljós er byggt á Medeu og í þess-
um hluta erum við að vísa í það
verk. Grímurnar lýsa afstöðu per-
sónunnar við þrjár mismunandi að-

stæður. Hinar tvær grímurnar sem
við notum endurspegla aðra heima.
Fyrir þá sem ekki eru með forn-
grískar grímur notum við annars
konar grímur sem er förðun, því
við megum ekki gleyma því að
förðun er viss tegund af grímu.

Annars litu Grikkir til forna
ekki bara á grímuna sem tæki til
þess að tjá hlutverk. Þeir litu á
hana sem hið æðsta listform. Hún
sameinaði allar listir; höggmynda-
list, málaralist, leikhús, ljóðlist og
dans. Það sem við sjáum um í Mýr-
arljósi eru grímur, búningar, förð-
un, ásamt hreyfingu, dansi og radd-
beitingu, það er að segja heildar-
útlit hlutverkanna á sviðinu. Við
hönnum hverja persónu á sviðinu
fyrir sig, sem þýðir þá raddbeit-
ingu og hreyfingu sem einkennir
hana.“

Hvor með sitt sérsvið
Vinna þeirra Giorgios og Thanosar
við Mýrarljós hófst í október með
námskeiði fyrir alla sem taka þátt í
sýningunni. Við höfðum gríðarlegt
magn af efni meðferðis, ljósmynd-
ir frá Írlandi, af listaverkum og úr
leiksýningum sem byggja á Medeu.
Þetta efni höfum við notað með
leikurunum á æfingum og vinnum
með þeim á hverjum degi áður en
þeir hefja æfingar með leikstjóran-
um, því þetta er mjög framandi
heimur þeim sem vinna í hefð-
bundnu vestrænu leikhúsi.

„Þegar við hófum rannsóknir á
forngrísku grímunni, tilgangi
hennar og notkun, má segja að hún
hafi verið dauð í leikhúsinu,“ segir
Thanos. „Síðan eru liðin fimmtán
ár og á þeim tíma höfum við rann-
sakað grímuna, haldið ótal fyrir-
lestra og námskeið og unnið að
fjöldanum öllum af leikhúsupp-
færslum. Engu að síður erum við
enn að vinna að rannsóknum og
þróa þessa aðferð og hvor okkar
um sig nálgast verkefnið frá sínu
sérsviði. Giorgo nálgast það sem
leikstjóri, kennari, leikari og rit-
höfundur, ég sem grímu-, búninga-,
leikmyndahönnuður og fræðimað-
ur. Giorgio kemur með þætti frá
sínu sérsviði og ég með þætti frá
mínu sérsviði í því sameiginlega
verkefni okkar sem er gríski harm-
leikurinn. „Endursköpun“ okkar á
harmleikjagrímunni og sú aðferð
sem við höfum fundið upp til þess
að nota hana í nútímaleikhúsi er al-
gerlega byggð á samvinnu okkar,
sem og á fornleifarannsóknum,
rannsóknum á texta grísku harm-
leikjanna og þjálfun í nútíma-
leikhúsi. sussa@frettabladid.is

Þeir sátu nokkrir saman, og gátu
ekki annað, aðstæður voru með
þeim hætti. Höfðu reyndar setið
lengi og svo var komið að sjálf-
sagt og auðrætt umræðuefni var
þrotið. Nema hjá einum. Sá virt-
ist geta talað endalaust og ekki
síst um það sem viðstaddir
höfðu engan áhuga á að heyra.

- Eitt það besta sem nokkur
maður gerir er að rækta kartöfl-
ur, sagði sá málglaði og hélt
áfram drjúga stund um hversu
fínt og fallegt það er að rækta
eigin jarðepli. Sá sem sat næst
honum varð fórnarlamb umræð-
unnar, þegar hann var spurður
hvort hann virkilega ræktaði
ekki kartöflur, hann sem hefði
þennan fína garð.

Nei, og langar ekkert til.
- Langar ekkert til. Það verð-

ur fyrst að reyna, prófa, vinur
minn. Þær kartöflur sem maður
ræktar sjálfur eru betri en aðrar
kartöflur, hélt hinn áfram í ein-
hverja stund.

Ég kaupi mínar kartöflur í
Kaupfélaginu og fæ ekki betur
séð en að bæði ég og konan þríf-
umst ágætlega og börnin vaxa
alla daga, bæði af vexti og
þroska. Samt étum við kartöflur
sem ég held að séu ræktaðar í
Þykkvabænum, en er nákvæm-
lega sama.

Nokkuð þrjóskt svar svo sögu-
maður breytti um stíl. Lagði nú
áherslu á kartöflurækt sem fé-
lagslegt mál, til góða fyrir allar

fjölskyldur en athygli annarra
minnkaði eftir því sem rökum
fyrir ræktinni fjölgaði. Síðasta
setningin átti ekki endilega að
vera sú síðasta, en eftir að 
sögumaður sagði eftirfarandi 
til áhersluauka varð ekki fram-
haldið:

- Hvað getið þið hugsað ykkur
yndislegra á sunnudagsmorgni
en ganga út í pott með garðinn
undir hendinni. ■
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31. mars og 24. apríl
Hotel Mediterraneo
Nýtt og glæsilegt hótel með hálfu fæði

Heimsferðir bjóða nú nýtt 
og glæsilegt 4 stjörnu hótel á 
Benidorm, Hotel Mediterraneo. 
Frábært hótel, sem er vel staðsett 
og með einum besta aðbúnaði 
á Benidorm. Herbergi eru ríku-
lega búin, öll með sjónvarpi, 
síma, loftkælingu, minibar og
öryggishólfi. Glæsilegur veit-
ingastaður og bar á jarðhæð. 
Stór og fallegur garður með stórum sundlaugum, að auki er 
innisundlaug, líkamsrækt, sauna, heitir pottar og sameiginleg 
tómstundaaðstaða. Sannarlega glæsileg aðstaða fyrir farþega 
Heimsferða.

Benidorm

Frá 69.190 Kr.
Á mann í tvíbýli með hálfu fæði, 
18 nætur á Hotel Mediterraneo, 31. mars

Frá 73.890 Kr.
Á mann í tvíbýli með hálfu fæði, 24 nætur 
á Hotel Mediterraneo, 24. apríl 

Aðrir 
gististaðir 
einnig í 
boði.

Innifalið í verði: Flug, gisting, skattar og íslensk fararstjórn.
Aukavika (í ferð 24. apríl), kr. 14.200 á mann.
Viðbótarkostnaður fyrir fullt fæði (valkvætt), kr. 450 á mann á dag. 
Ferðir til og frá flugvelli, kr. 1.800

Glæsilegar ferðir 
fyrir eldri borgara

Gríman var ekki eingöngu
notuð til skemmtunar

NÝJAR 
ÍSLENSKAR
ÞJÓÐSÖGUR

með Sigurjóni

Saga af... mismæli
SIGURJÓN M. EGILSSON

sigurjon@frettabladid.is

MÓNIKUGRÍMA Gríman var ekki tákn-
ræn fyrir sálarástand, heldur fyrir hlutverk í
vissum aðstæðum; til dæmis, konungur í
tilteknum aðstæðum, móðir í tilteknum
aðstæðum.

Giorgios Zamboulakis og Thanos Vovolis segja forngrísku grímuna bjóða
upp á nýjar aðferðir í nútímaleikhúsi.

GRIOGIOS ZAMBOULAKIS OG THANOS VOVOLIS Forngríska gríman var notuð til að
afhjúpa eitthvað en ekki til að leyna neinu.

Leikhúsið, sem sam-
skiptaform, spratt af

þörf til þess að skoða
tengslin milli þjóðfélags og
einstaklings, karla og
kvenna, norma og frávika,
hamingju og þjáningar, lífs
og dauða, hins mennska og
þess guðlega.

,,



Ragnar Fjalar Sævarsson er fram-
kvæmdastjóri prentfyrirtækisins Sam-
skipta. Hann hefur sinnt því starfi dag-
lega í tvö ár og dreymt það á nóttunni. 

„Við prentum nánast allt milli himins og
jarðar. Ef þú þarft að láta prenta eitthvað
þá geturðu komið til okkar,“ segir Ragnar
Fjalar brosandi. Hann segir starfsmenn
fyrirtækisins vera vel á fjórða tuginn enda
sé það staðsett á þremur stöðum á höfuð-
borgarsvæðinu. Þó kveðst hann ekki vera á
stöðugum þeytingi á milli. „Ég er með gott
fólk og það eru aðrir sem sjá um að reka
útibúin. Mín skrifstofa er í Síðumúlanum
en ég kíki auðvitað á hina staðina líka. Svo
er maður náttúrlega á fundum allan lið-
langan daginn víðsvegar um bæinn.“ 

Þegar blaðamaður vill vita hvað gerist á
fundunum svarar hann. „Það er verið að

semja um hitt og þetta, bæði við okkar birg-
ja og að hjálpa sölumönnum að ná í og 
viðhalda viðskiptum. Skemmtilegt? Já, ann-
ars væri maður ekki í þessu.“ Hann viður-
kennir þó að mikið áreiti fylgi starfinu,
mikil ábyrgð og lítill friður. „Maður er í
starfinu 24 tíma á sólarhring því mann
dreymir það á nóttunni. Í góðu draumunum
er maður að gera góða hluti og svo fær
maður martraðir inn á milli.“ 

Tími fyrir áhugamálin er takmarkaður
hjá Ragnari Fjalari en hann kveðst líka eiga
fjölskyldu sem hann þurfi að sinna. „Það
má segja að ég sé „atvinnu verðandi 
golfari,“ segir hann. „Ég hef aldrei komist á
völlinn en það kemur að því!“ 

Ekki er hægt að sleppa honum án þess 
að spyrja hann hvort hann sé barnabarn 
sr. Ragnars Fjalars Lárussonar. „Já, það pass-
ar. Við erum þrír sem heitum þessu nafni en
auk þess eru margir Fjalarar í ættinni.“ ■

Mikið áreiti og mikil ábyrgð

atvinna@frettabladid.is

Listin að hámarka frammi-
stöðu er yfirskrift námsstefnu
sem haldin verður á Hótel
Nordica á Suðurlandsbraut
miðvikudaginn 2. mars. Þar
eru viðskiptamönnum
kenndar aðferðir íþrótta-
manna, þar sem geta ein-
stakling-
anna er
nýtt til hins
ýtrasta. Fyrirlesari er Krish
Dhanam, aðalfyrirlesari Zig Zigl-
ar corporation, sem hefur vakið
óskipta athygli sem einn af
fremstu fyrirlesurum Bandaríkj-
anna. Námsstefnan er ætluð
stjórnendum, þjálfurum, skóla-
mönnum, markaðs- og sölu-
mönnum og starfsmanna-
stjórum. Hægt er að skrá sig á
námskeiðið á www.starf.is

Starfsmenntaráð hefur auglýst
eftir umsóknum um styrki
vegna starfsmenntunar í at-
vinnulífinu. Markmiðin sem
gengið er út frá við val á verk-
efnum eru að verkefnin nái til
sem flestra, að þau mæti sýni-

legri þörf á endurmenntun og
unnin í samvinnu ólíkra aðila.
Þeir sem eiga rétt á að sækja
um styrk eru meðal annars

einstök fyrirtæki og einkaaðil-
ar sem standa fyrir starfs-
menntun í atvinnulífinu, og
starfsmenntaráð einstakra

atvinnugreina.
Umsóknar-

frestur er til 18.
mars næstkomandi. 

Sprotaþing verður haldið
föstudaginn 18. febrúar þar
sem fjallað verður um framtíð
og forsendur sprotafyrirtækja á
Íslandi. Þingið er haldið af
Samtökum sprotafyrirtækja og -
iðnaðarins í samstarfi við iðn-
aðar- og viðskiptaráðuneyti,
menntamálaráðuneyti og fyrir-
tæki og stofnanir. Þingið verður
haldið í höfuðstöðvum Marels
hf., Austurhrauni 9 í Garðabæ
og stendur milli kl. 13 og 17.
Þingið er opið en tilkynna þarf
þátttöku á netfangið skran-
ing@si.is eða í síma 591 0100.

Ragnar Fjalar hefur mikinn metnað fyrir hönd fyrirtækisins og segir framkvæmdastjórastarfið 24 stunda
vinnu á sólarhring.

LIGGUR Í LOFTINU
í atvinnu

MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINSER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?

studentamidlun.is BLS. 2
Geðfatlaðir fá störf BLS. 2

Bandaríkjamenn öruggir í starfi BLS. 2
Herferð gegn fölsurum BLS. 2

SMÁAUGLÝSINGAR 
byrja í dag á bls. 18

Flokkar
Bílar & farartæki

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er sunnudagur 13. febrúar, 

44. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 9.29 13.42 17.56
AKUREYRI 9.22 13.27 17.32

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

STÖRF Í BOÐI

Sölumenn

Lögfræðingur

Tölvusérfræðingur

Verkstjóri

Þjónustufulltrúi

Sölu- og þjónustufulltrúi

Yfirflugkennari

Sálfræðingur

Grafískir hönnuðir

Kennarar

Sérfræðingar

Lyfjafræðingur

Rekstrar- og tæknistjóri

Ræstingar

Rafvirkjar

Málmiðnaðarmenn

Vörustjóri

Sölustjóri

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is
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Lengri vinnuvika 
í Frakklandi
Verkalýðsfélög í Frakklandi eru á mót löggjöf Chirac.

Ríkisstjórn Jacques Chirac,
forseta Frakklands, hefur
kosið með umdeildri vinnu-
löggjöf um að lengja vinnu-
vikuna í landinu. Nú er
vinnuvikan 35 stundir en
Chirac vill lengja hana í 48
stundir sem er hámark inn-
an Evrópusambandsins.

Forráðamenn verkalýðs-
félaga óttast að þessi nýja
löggjöf gefi fyrirtækjum
tækifæri til að ráða vinnu-
stundum. Yfir þrjú hundruð
manns mótmæltu um síð-
ustu helgi en Chirac vonar
að öldungadeildin sam-

þykki löggjöfina í næsta
mánuði. Þá verður hún að
lögum í landinu öllu. ■

Chirac forseti er ekki vinsæll
meðal alþýðunnar í Frakklandi
þessa dagana.



Minnismiðar
Ekki er alltaf hægt að stóla sig á minnið þegar mörg verkefni liggja fyrir.
Fáðu þér því bunka af minnismiðum með límrönd og ef þú getur ekki
sinnt einhverju um leið og það kemur upp skaltu skrifa það á miða og
setja hann á stað þar sem hann fer ekki fram hjá þér.[ ]

Gagnvirk atvinnu-
miðlun stúdenta

Rósa Guðný segir nýja vefinn algera byltingu í þjónustu við stúdenta og atvinnulífið. Það var Hugsmiðjan sem smíðaði hann í
góðri samvinnu við starfsmenn Stúdentamiðlunarinnar. 

Stúdentamiðlunin hefur opn-
að nýjan vef, studentamidl-
un.is. Hann opnar fólki mögu-
leika á að bjarga sér sjálft,
bæði námsmönnum í atvinnu-
leit og fyrirtækjum sem vant-
ar fólk til starfa.
„Vefurinn á að vera algerlega
gagnvirkur,“ segir Rósa Guðný
Þórsdóttir sem starfar í Stúdenta-
miðluninni og heldur áfram að
lýsa þægindunum. „Nemendurnir
búa sér til eigin síðu með atvinnu-
umsókn og ferilskrá en til að við
séum alltaf með virka umsækj-
endur þá eru þeir bara inni í 30
daga og því fá þeir skilaboð í
tölvupósti um að þeir muni detta

út nema þeir endurnýi sjálfir. Það
geta þeir gert með því að smella á
einn takka. 

Þetta verður gríðarlega fín
þjónusta við atvinnurekendur
sem eru að leita að starfsfólki.
Það er líka stefnan. Þeir geta
keypt sig inn á vefinn í eina, tvær
eða þrjár vikur. En áður en þeir
kaupa aðgang geta þeir byrjað á
að skoða hvort þar sé einhver á
skrá sem passar í starfið sem þeir
eru með laust. Þeir sjá í hvaða
skóla fólk hefur verið og hvað það
hefur unnið en komast ekki í 
persónulegar upplýsingar. Síðan
eru líka á þessum vef húsnæðis-
miðlun, barnagæsla og lokaverk-
efnabanki og einnig kennslumiðl-
un fyrir þá sem vantar aukatíma 

í einhverri grein – og öfugt.“ 
Stúdentamiðlun er arftaki At-

vinnumiðstöðvar stúdenta sem
hefur verið rekin frá 1998. Rósa
tekur skýrt fram að starfsmenn-
irnir verði áfram á staðnum
þannig að ekki verði einungis um
vélræna afgreiðslu að ræða. Hún
hvetur sem flesta nema á fram-
halds-og háskólastigi sem eru að
leita að vinnu til að skrá sig á v
efinn, hvort sem um sumar-,
hluta- eða framtíðarstarf er að
ræða enda segir hún tilboð um
sumarstörf byrjuð að streyma inn
frá atvinnurekendum. „Það hefur
verið sérstaða Atvinnumiðstöðvar
stúdenta að útvega fyrirtækjum
fólk í sumar- og hlutastörf,“ bend-
ir hún á að lokum. gun@frettabladid.is

Nær allir ófaglærðir starfsmenn í Bretlandi gætu átt von á
að missa vinnuna á næsta áratug samkvæmt nýrri könnun í
Bretlandi. Ástæðan er sú að fleiri fyrirtæki í Bretlandi leita
til útlanda fyrir starfsemi sína og vinnuafl. Mörg störf sem
ekki krefjast sérstakrar menntunar eru flutt til landa eins
og Kína. Fyrirtæki halda því fram að með þessu aukist
hæfni starfsmanna, hagnaður og afköst. Einnig vilja fyrir-
tæki lækka kostnað og auka hraða og gæði þjónustu sinnar. 

Úrtakið í könnuninni voru 750.000 starfskraftar í Bret-
landi og tvær milljónir starfsmanna á alþjóðavettvangi. Í
könnuninni kemur fram að meira en helmingur yfirmanna
taldi sig vera undir meiri þrýstingi núna en áður að flytja
starfsemi til útlanda og einn af fjórum var að hugsa um að
flytja störf utan í framtíðinni.

Fyrirtæki í Bretlandi vilja ólm flytja starfsemi sína til
útlanda til að lækka kostnað.

Starfsmenn öruggir í starfi
Ný könnun í Bandaríkjunum lofar góðu.

Flestum starfsmönnum í Banda-
ríkjunum finnst þeir vera öruggir í
starfi sínu samkvæmt nýrri könnun
sem sagt er frá á fréttasíðu Sky
News. Fjórir af hverjum fimm
fannst starfið sitt vera jafn öruggt
eða öruggara en fyrir ári en úrtakið
í könnuninni var tvö þúsund manns. 

Færri en einn af þremur taldi
að aðstæður starfsmanna al-
mennt hefðu versnað á síðustu
mánuðum. Sérfræðingar segja
þessar niðurstöður vera í sam-
ræmi við stöðugan vöxt efnahags-
kerfisins á síðasta ársfjórðungi
2004. ■

Fágaðir falsarar
Falsarar er nýjasta atvinnu-
greinin í Bretlandi eins og
kemur fram á fréttasíðu BBC. 

Neytendur eru varaðir við að
samþykkja ólíkleg boð frá fölsur-
um sem lofa háum upphæðum
peninga. Neytendur sem sam-
þykkja þessi boð gætu verið sett-
ir á sérstakan lista yfir þá sem
eru ginnkeyptari en aðrir. Falsar-
ar deila svo þessum upplýsingum
sín á milli og fyrr en varir eru
upplýsingar um hina ginnkeyptu

komnar út um allan heim sem
leiðir af sér keðjubréf falsara.

Vinnubrögð falsara verða sí-
fellt fágaðri, en í Bretlandi er
hafin herferð til að hjálpa fólki að
bera kennsl á falsara. Flestir
falsarar auglýsa á þeim forsend-
um að neytandinn geti grætt pen-
inga á auðveldan hátt. Þeir vilja
peninga fyrir fram svo neytand-
inn geti náð í verðlaun sín – en
svo eru auðvitað engin verðlaun
og neytandinn situr eftir með
sárt ennið. ■

Geðfatlaðir fá
störf í London
Talið auka líkur á bata.
Nýju verkefni fyrir geðfatlað fólk
hefur verið hrundið af stað í
London. Um er ræða sjálfboða-
vinnu sem er ætlað að auka sjálfs-
traust sjúklinganna og auka líkur
þeirra á vinnumarkaði. 

Sjö milljónum punda verður
varið til verkefnisins, sem verður
í gangi í 11 hverfum í London.
Claire Helman, talsmaður verk-

efnisins, segir að vonir standi til
að sjálfboðaliðastörfin muni rjúfa
einangrun sjúklinganna, sem oft
fara ekki út úr húsi svo dögum
skiptir. „Fólk með þennan sjúk-
dóm hefur lélega sjálfsmynd
þrátt fyrir hæfileikana sem það
býr yfir og við vonumst til að
þátttaka á hinum almenna vinnu-
markaði auki líkur þeirra til að ná
bata.“ ■

Flestir starfsmenn í Bandaríkjunum eru öruggir í starfi sínu.

Falsarar í Bretlandi bjóða gylliboð og ræna peningum af fólki.

Fleiri störf flutt utan
Ófaglærðir starfsmenn í Bretlandi eru í hættu.

FRÉTTAB
LAÐ

IÐ
/G

VA

�Á ÞRIÐJUDÖGUM
�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is
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Skýrr er eitt öflugasta þekkingar-
fyrirtæki Íslands með tæplega
200 starfsmenn og yfir 2.200
viðskiptavini. Fyrirtækið býður
fjölbreyttar lausnir og þjónustu
á sviði upplýsingatækni. Starf-
semi Skýrr er vottuð samkvæmt
alþjóðlega gæðastaðlinum ISO
9001.

Starfsemi Skýrr er í

aðalatriðum þríþætt

Hugbúnaðarlausnir: Annars
vegar staðlaðar lausnir eins
og Oracle, Microsoft Navision,
Business Objects, Cambio,
DIANA, Erindreki, Inna, Vinnu-
Stund og VeriSign. Hins vegar
sérsmíðaðar lausnir.

Rekstrarlausnir: Hýsing á hug-
búnaði og vélbúnaði, afritun,
kerfisleiga, prentvinnsla, tölvu-
rekstrarþjónusta, upplýsinga-
vinnsla og þjónustuborð.

Fjarskiptalausnir: Heildarlausnir
á sviði tenginga við Internetið,
ásamt hvers konar gagnaflutn-
ingum með IP-tækni.

Skýrr hf. vill ráða til starfa sölustjóra fyrir Rekstrarlausnir Skýrr. Fyrirtækið

sækist eftir orkumiklum og jákvæðum einstaklingi til starfa; manneskju sem

getur axlað ábyrgð og tekist á við krefjandi verkefni. Í boði eru góð laun og

spennandi verkefni hjá traustu fyrirtæki í kraftmiklu og lifandi starfsumhverfi.

HÆFNISKRÖFUR

• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum

• Góðir samskiptahæfileikar

• Haldbær reynsla af sölumennsku

• Reynsla og þekking á sviði upplýsingatækni

• Háskólamenntun – til dæmis viðskipta-, tækni-, tölvunar- eða verkfræði

REKSTRARLAUSNIR SKÝRR

Rekstrarlausnir Skýrr eru eitt af fjórum tekjusviðum Skýrr. Hjá Rekstrarlausnum

Skýrr starfa margir af færustu sérfræðingum landsins á sviði upplýsingatækni.

Þetta fólk ber ábyrgð á gríðarlega umfangsmiklu og krefjandi rekstrarumhverfi

og sinnir þörfum viðskiptavina, sem eru meðal öflugustu fyrirtækja og stofnana

landsins.

Rekstrarlausnir Skýrr bjóða fjölbreytta hýsingu á hugbúnaði og vélbúnaði,

afritun, kerfisleigu, prentvinnslu og upplýsingavinnslu. Undir sviðið heyrir

einnig Þjónustuver Skýrr, þar sem sérfræðingar sinna viðskiptavinum

fyrirtækisins allan sólarhringinn.

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Þorvaldur Egill Sigurðsson, framkvæmdastjóri Rekstrarlausna Skýrr

(thorvaldur@skyrr.is), veitir allar frekari upplýsingar um starfið, en

umsóknareyðublað er að finna á vefsvæði Skýrr. Fullum trúnaði er heitið.

Umsóknarfrestur er til hádegis mánudaginn 21. febrúar næstkomandi. Sími 569 5100 | skyrr.is

Sölustjóri hjá Skýrr

AL-ANON samtökin á Íslandi
óska eftir starfsmanni 

á skrifstofu sína í 50% starf. 

Starfssvið:
• Yfirumsjón með daglegum rekstri skrifstofun

ar og ábyrgð á fjárreiðum skrifstofunar
• Virðisaukaskil
• Launaútreikningar 
• Bréfaskriftir á ensku og íslensku

Leitað er að áhugasamri manneskju sem er 
tilbúin til að takast á við krefjandi starf.

Viðkomandi þarf að hafa góða skrifstofumennt-
un og/eða reynslu af skrifstofustörfum.

Sveigjanleiki, en þó festa, áreiðanleiki og geta
til að vinna sjálfstætt eru nauðsynlegir eigin-

leikar.
Viðkomandi þarf af og til að geta unnið utan

hefðbundis vinnutíma.

Ráðið verður í starfið sem fyrst
eða í síðasta lagi 1. apríl 2005.

Greitt er samkvæmt launataxta VR.

Vinsamlegast sendið umsóknir inn fyrir
þriðjudaginn 22.02.05 til 

AL-ANON skrifstofunar, 
Pósthólf 687, 121 Reykjavík

Tæknimenntaður sölu- og þjónustfulltrúi
Tæknimenntaður sölu- og þjónustufulltrúi óskast til starfa. Við leitum
að jákvæðum reyklausum manni með frumkvæði, faglegan metnað
og áhuga á tækniþjónustu og sölu.

Starfssvið
• Þjónusta við fólkslyftukerfi og annan búnað.
• Sala og ráðgjöf vegna rafbúnaðar og tengdrar vöru.
• Samskipti við innlenda og erlenda aðila.
• Þátttaka í kynningum og þjálfun notenda.
• Tilboðsgerð og úrvinnsla útboða.
• Gerð sölu- og markaðsáætlana.
• Öflun viðskiptatengsla auk annarra verkefna.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tæknimenntun er æskileg.
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Metnaður til að ná árangri í starfi.
• Skipulagður og sjálfstæður.
• Enskukunnátta.

Nánari upplýsingar eru veittar á vefsetri Eirbergs, www.eirberg.is.
Umsóknarfrestur er til 28. febrúar.

Eirberg ehf. er innflutnings- og þjónustufyrirtæki. Fyrirtækið hefur á að skipa fagmenntuðu
starfsfólki sem leggur metnað sinn í að veita sjúkrahúsum, heilbrigðisstofnunum, fagfólki
og einstaklingum faglega ráðgjöf og persónulega þjónustu.

Í verslun Eirbergs að Stórhöfða 25 eru seldar vandaðar heilbrigðisvörur, hjúkrunar- og
dagrekstrarvörur, heilsurúm, vinnuhollustuvörur, hjálpartæki og vörur sem auðvelda fólki
daglegt líf. Í versluninni eru einnig leigðir út hjólastólar og göngugrindur og veitt ráðgjöf
varðandi notkun hjálpartækja.

Eirberg leggur mikið upp úr að starfsmenn fyrirtækisins njóti sín í starfi og hafi svigrúm
til að ná settum markmiðum í góðum hópi. Stefna fyrirtækisins er að ráða til starfa
traust, metnaðarfullt starfsfólk sem nái framúrskarandi árangri og sýnir viðskiptavinum
virðingu og trúnað.

Viltu
leggja
okkur

lið?

Eirberg

Eirberg ehf.  •  Stórhöfða 25  •  110 Reykjavík  •  Sími 569 3100  •  Fax 569 3101  •  eirberg@eirberg.is  •  www.eirberg.is
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Heilsugæslan í Salahverfi 
óskar eftir að ráða hjúkrunar-

fræðing í fullt starf.
Um er að ræða fjölbreytt starf við 

skólaheilsugæslu,ungbarnaeftirlit og 
hjúkrunarmóttöku á heilsugæslustöð.

Staðan er laus frá 15.júlí 
eða eftir nánara samkomulagi
Reynsla af heilsugæslu æskileg.

Starfskjör taka mið af kjarasamningi FÍH.
Öllum umsóknum verður svarað.

Upplýsingar gefur:
Hjördís Birgisdóttir,hjúkrunarforstjóri 

Netfang: hjordis@salus.is
Sími:590-3900.

Umsóknarfrestur er til 10.mars.n.k.
Umsókn sendist til:Heilsugæslunnar Salavegi.

B.t. Hjördís Birgisdóttir, 
Hjúkrunarforstjóri.

Salavegi 2, 201 Kópavogi.

Flugskóli Reykjavíkur
Flugskóli Reykjavíkur óskar eftir umsóknum í eftirtaldar stöður:
• Yfirflugkennari
• Yfirkennari Bóklegra greina
• Flugkennari PPL
Umsækjandi skal vera handhafi JAR FI(A) samkvæmt H-kafla og standast
kröfur settar í JAR-FCL 1.330 a) og c) og með öll skírteini í gildi.

Yfirflugkennari:
Handhafi JAR FI(A) án takmarka
500 heildarflugtíma

Yfirkennari Bóklegra greina:
Handhafi JAR FI(A)
300 heildarflugtíma

Flugkennari:
Handhafi JAR FI(A)

Hafsteinn Þorsteinsson
Flugrekstrarstjóri
GSM 696-8447
E-mail hafsteinn@mail.com

Bílstjóra í 100% starf,  
sér um útkeyrslu ásamt fleiru. 

Umsjónarmann yfir 
borðbúnaðardeild Veislunnar.

Starfsmann í þrif 2 sinnum í viku.
Áhugasamir komi í Veisluna veitingaeldhús á Austurströnd 12, 
Seltjarnarnesi og fylla út umsóknareyðiblöð eða senda póst 

á arny@veislan.is

Starfsfólk
óskast!

Kjalarvogi  •  104 Reykjavík  •  Sími 458 8000  •  Fax 458 8100  •  samskip.is

458 8000
Nýtt símanúmer

Störf í Vörumiðstöð Samskipa

Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

Við leitum að dugmiklum og samviskusömum starfsmönnum sem eru liprir
í mannlegum samskiptum. Umsækjendur skulu vera skipulagðir, sýna frumkvæði
í starfi og geta unnið sjálfstætt. Um er að ræða almenna vörumeðhöndlun,
vörumóttöku og dreifingu á vörum í vöruhúsi og þjónustu við viðskiptavini
í vörumóttöku.

Vinnutími: 8:00 – 16:00 og töluverð yfirvinna.

Hæfniskröfur: Tölvukunnátta og þjónustulund. Umsækjandi skal hafa fágaða
framkomu, þjónustulund og vera lipur í mannlegum samskiptum. Lyftarapróf
er kostur en ekki skilyrði. Umsækjandi skal hafa hreint sakavottorð.

Áhugasamir: Vinsamlegast fyllið út umsókn á vef Samskipa, www.samskip.is.
(veljið „Starf í Vörumiðstöð  – auglýst staða“) fyrir 18. febrúar 2005.
Kristófer Ragnarsson veitir allar nánari upplýsingar í síma 458 8390.

Olíudreifing ehf. sér um dreifingu á fljótandi 
eldsneyti fyrir Olíufélagið ehf. og Olíuverzlun Íslands hf.  
Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is

Starfsmaður í þjónustudeild

Olíudreifing ehf., óskar eftir að ráða áhugasama og 
vandvirka einstaklinga í eftirtalin störf í Reykjavík.
Um framtíðarstörf er að ræða.

RAFVIRKI
Leitað er að einstaklingi með iðnmenntun í rafvirkjun.
Helstu verkefni:
Almenn rafmagnsvinna.

PÍPARI / JÁRNSMIÐUR
Leitað er að einstaklingi með iðnmenntun í járnsmíði 
eða pípulögnum.
Helstu verkefni:
Almenn járnsmíða- og lagnavinna.

Aðstoðarmaður eða nemi
Leitað er að aðstoðarmanni eða nema á rafmagns- og 
járnsmíðaverkstæði.

Öll störfin standa báðum kynjum jafnt til boða.  

Allar nánari upplýsingar veitir:
Birgir Pétursson í síma 550-9957
Árni Ingimundarson í síma 550-9940

Á vegum Alcoa byggir Bechtel International Inc. álver á Reyðarfirði. Bechtel er yfir 100 ára gamalt bandarískt verktaka-

fyrirtæki með starfsemi um heim allan. Fjarðaál er hannað og byggt í samstarfi við HRV sem samanstendur af nokkrum

fremstu fyrirtækjum á Íslandi á sviðinu, Hönnun, Rafhönnun og Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen.

Iðnaðarmenn - Verkamenn - Tækjastjórnendur:

Bygging álvers á Reyðarfirði
hefst í mars

Á byggingatímanum sem nær til ársloka 2007 verður þörf fyrir fjöldann allan af 
iðnaðarmönnum og aðstoðarmönnum ásamt tækjastjórnendum. Þeir sem áhuga hafa
á störfum við byggingu álvers á Reyðarfirði eru vinsamlega beðnir um að leggja inn
umsókn.

Á skrifstofunum eru veittar upplýsingar um störfin og annað sem að þeim lýtur. 
Þar er einnig hægt að nálgast umsóknareyðublöð, sem og á heimasíðunni.

Eyðublöð og upplýsingar um verkefnið er að finna á heimasíðu Bechtel, 
www.fjardaalproject.is 

Hafist hefur verið handa við ráðningar. Okkur vantar nokkra verk-
stjóra og eftirtalinn fjölda starfsmanna á næstu fimm mánuðum:

• 100 Járnamenn/stálsmiði
• 25 Húsasmiði
• 12 Rafvirkja
• 10 Málmsuðumenn
• 6 Vélvirkja
• 2 Múrara

Einnig vantar:
• 50 Verkamenn 
• 45 Tækjastjórnendur
• 20 Lagermenn 
• 12 Vörubílstjóra

Ráðningarstofa
Búðareyri 2
730 Reyðarfirði
Sími 470 7599

Ráðningarstofa
Suðurlandsbraut 4
108 Reykjavík 
Sími 470 7400
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VÖRUSTJÓRI
Office1 leitar að hæfum einstaklingi í starf vörustjóra 
tölvu- og jaðarbúnaðar Office1.
  
Vörustjóri sér um innkaup og birgðastýringu á tölvu- og 
jaðarbúnaði fyrir allar verslanir og fyrirtækjaþjónustu 
Office1.  Hann tekur virkan þátt í gerð innkaupa- og 
söluáætlana; fylgir því eftir að vöruafhendingar standist; 
stýrir dreifingu vöru milli verslana; og tekur þátt í 
samningum við birgja og flutningsaðila.

Æskileg menntun og reynsla
•  Menntun á sviði rekstrar- eða viðskiptafræði
•  Reynsla af innkaupum og birgðastýringu
•  Reynsla af gerð viðskiptasamninga 
    og samningatækni
•  Góð tungumálakunnátta skilyrði
•  Góð þekking á tölvum og jaðarbúnaði skilyrði

Við leggjum áherslu á frumkvæði, skipuleg og vönduð 
vinnubrögð.  Við leitum að einstaklingum með ríka 
þjónustugleði, jákvæð viðhorf og færni í mannlegum 
samskiptum.

Umsóknarfrestur til og með 21. febrúar.  Nánari upp-
lýsingar og umsóknir með ferilskrá sendist á 
annabirna@skifan.is

Sérfræðingur í fjármálaumsýslu

Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf., 

IGS, sem stofnsett var 1. janúar 2001, 

býður viðskiptavinum sínum, íslenskum 

og erlendum flugfélögum, upp á alla 

flugtengda flugvallarþjónustu við flugfélög 

og farþega á Keflavíkurflugvelli. Félagið 

er eitt af dótturfélögum Flugleiða hf. 

Hjá fyrirtækinu starfa að jafnaði um 400 

starfsmenn og þar er rekin markviss 

starfsþróunar- og símenntunarstefna.

G R O U N D  S E R V I C E S

Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli - laust starf:

Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. (IGS) leitar að 

öflugum einstaklingi í spennandi og krefjandi starf 

sérfræðings í fjármálaumsýslu. Helstu viðskiptavinir 

Flugþjónustunnar Keflavíkurflugvelli ehf. eru íslensk og 

erlend flugfélög. Staðan heyrir beint undir 

framkvæmdastjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur:
– Háskólapróf í viðskipta-, rekstrar- og/eða hagfræði
– Reynsla af bókhaldi og/eða fjármálaumsýslu skilyrði
– Reynsla af fjármálastjórnun kostur
– Frumkvæði og kraftur til þess að hrinda nýjum
 verkefnum í framkvæmd
– Metnaður, sjálfstæði, skipulagshæfni og samviskusemi 
 í starfi
– Góð íslensku- og enskukunnátta

Helstu verkefni.: 
– Almennt kostnaðareftirlit og eftirfylgni
– Umsjón með bókhaldi og fjármögnun félagsins
– Umsjón með fjárhagsuppgjörum í samvinnu við
 endurskoðanda
– Umsjón með rekstraráætlanagerð í samvinnu við
 deildarstjóra
– Ábyrgð og eftirlit með innheimtu
– Viðhalda góðum samskiptum við viðskiptavini og birgja
– Áhættustýring í samvinnu við áhættustýringu Flugleiða
– Samningagerð og stefnumótun í fjármálum og rekstri
 félagsins

Umsóknir berist starfsmannaþjónustu IGS, 
Fraktmiðstöð, bygging 11, 235 Keflavíkurflugvelli, 
fyrir 1. mars 2005. Eða ferliskrá sendist á: 
svala@igs.is
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Styrktarfélag 
vangefinna
Hæfingarstöðin Bjarkarás

Þroskaþjálfi og stuðningsfulltrúi
óskast til starfa. 

Um er að ræða heilar stöður en hlutastörf koma til

greina. Bjarkarás er staðsettur í Stjörnugróf 9 og opinn

frá 8.30-16.30 virka daga. Þangað sækja um 45 einstak-

lingar þjónustu. 

Stöðurnar eru lausar nú þegar og umsóknir þurfa að

berast sem fyrst á Bjarkarás eða skrifstofu félagsins

Skipholti 50c.

Starfsmaður í eldhús óskast á sama stað.
Um er að ræða 100% starf í afleysingu. 

Nánari upplýsingar veita Þórhildur Garðarsdóttir 

og Valgerður Unnarsdóttir í síma 568-5330.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

VERKTAKAR MAGNI EHF
óska eftir vönum vélamönnum og

verkamönnum.

Nánari upplýsingar hjá Sölva 
sími: 660-6100
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SÉRFRÆÐINGUR Í ÖRYGGISMÁLUM – Umsækjendur þurfa að hafa viðamikla þekkingu af ís-
lenskum öryggisreglum og að minnsta kosti þriggja ára starfsreynslu við öryggisráðgjöf eða -
stjórnun í fullu starfi. Reynsla af byggingarframkvæmdum er æskileg og réttindi til sjúkraflutn-
inga eða sem bráðaliði eru kostur. Æskilegt er að umsækjandi hafi vald á pólsku.

TÖLVUSÉRFRÆÐINGUR – Umsækjendur þurfa að vera færir um að aðstoða tölvunotendur á
vinnustað, setja upp, halda við og finna bilanir í einkatölvum sem vinna á Windows 2000/XP
netumhverfi, leysa úr vandamálum með vélbúnað og hugbúnað, aðstoða við umsjón net-
þjóns, stjórna notendaaðgengi og setja upp og stjórna símkerfum í PABX-umhverfi. Umsækj-
endur þurfa að hafa góða skipulagshæfileika og mikla og góða þjónustulund til að bera, vera
framsæknir og hafa áhuga á starfi sínu. Æskilegt er að umsækjendur séu með „Microsoft
Certified“ vottun.

UMSJÓN MEÐ FRAMMISTÖÐUMATI STARFSMANNA – Umsækjendur þurfa að búa yfir
reynslu á sviði frammistöðustjórnunar og þróun og kynningu á starfsþjálfun. Þeir þurfa að hafa
þekkingu á áætlunum um verðlaun til viðurkenningar og hvatningar í starfi og kynningaráætl-
unum auk reynslu af vinnu að áætlunum um stöðugar úrbætur og útgáfu efnis innan fyrirtæk-
is. Meðal annars eru gerðar kröfur um skipulagshæfileika, mikla færni í samskiptum í bæði
mæltu máli og skriflegu og getu til að vinna með fólki á öllum stigum innan fyrirtækisins með
áherslu á iðnmenntaða starfsmenn. Æskilegt er að umsækjandi hafi vald á pólsku.

VERKSTJÓRI – Eftirlit með starfsfólki sem vinnur alhliða byggingarstörf, til dæmis við steypu-
framkvæmdir. Krafist er að lágmarki fimm ára reynslu af byggingarframkvæmdum.

Ferilskrá og beiðnir um frekari upplýsingar sendist til Roxane Baldwin á
netfangið rhbaldwi@bechtel.com 

Á vegum Alcoa byggir Bechtel International Inc. álver á Reyðarfirði.
Bechtel er yfir 100 ára gamalt bandarískt verktakafyrirtæki með starf-
semi um heim allan. Fjarðaál er hannað og byggt í samstarfi við HRV

sem samanstendur af nokkrum fremstu fyrirtækjum á Íslandi á sviðinu,
Hönnun, Rafhönnun og Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen.

Bechtel leitar að hæfum umsækjendum
um eftirfarandi stöður:

VILT ÞÚ VINNA HEIMA?
fjölbreytt starf með börnum.

Félagsþjónustan í Reykjavík óskar eftir fjölskyldu í Reykjavík
sem er tilbúin til að taka að sér börn í tímabundna vistun.
Fjölskyldan þarf að geta tekið á móti allt að þremur börnum
á aldrinum 0 - 18 ára. Um er að ræða börn sem tímabundið
geta ekki búið hjá foreldrum sínum og miðar vistunin að því
að þau njóti traustra uppeldisskilyrða og öruggs heimilislífs.

Við leitum að:
• Fjölskyldu sem hefyr reynslu af starfi með börnum.
• Fjölskyldu sem getur mætt þörfum ólíkra barna.
• Fjölskyldu þar sem a.m.k. annar aðilinn vinnur heima.

Við bjóðum:
• Faglegan stuðning við fjölskylduna.
• Aðgang að fræðslustarfi Félagsþjónustunnar.

Greitt verður samkvæmt verktakassamningi.

Allar nánari upplýsingar veitir Sigrún Óskarsdóttir, forstöðu-

maður Vistheimilis barna Laugarásvegi 39 í síma 581-1024.

Umsóknir berist Félagsþjónustunni Síðumúla 39 merktar: 

„Viltu vinna heima“.

Álftamýrarskóli, sími 570 8100
Skólaliði.

Ingunnarskóli, sími 585 0400
Stuðningsfulltrúi.

Tónmenntakennsla.

Laugarnesskóli, sími 588 9500
Skólaliði.

Upplýsingar veita skólastjórar, aðstoðarskólastjórar eða aðrir
tilgreindir í viðkomandi skólum. Umsóknir ber að senda til
viðeigandi skóla. Laun samkvæmt kjarasamningum Reykja-
víkurborgar við viðkomandi stéttarfélög. Nánari upplýsingar um
laus störf, umsóknarfrest og grunnskóla Reykjavíkur er að finna
á netinu.

www.grunnskolar.is

Störf í grunnskólum
Reykjavíkur 

Fríkirkjuvegi 1, 101 Reykjavík,
sími: 535 5000, fmr@reykjavik.is

DHL er lei›andi fyrirtæki á alfljó›legum flutninga-
marka›i. Fyrirtæki› b‡›ur vi›skiptavinum sínum
upp á sveigjanlegar heildarlausnir sem byggja á
sérfræ›iflekkingu á svi›i hra›sendinga, land-
flutninga og sjó- og flugfragtar. fijónustunet DHL
nær til meira en 220 landa og yfir 170.000 starfs-
menn starfa hjá fyrirtækinu um heim allan.
Gó›ur starfsandi einkennir vinnusta›inn sem
b‡›ur upp á alfljó›legt og krefjandi starfsumhverfi.

fijónustufulltrúi óskast

fijónusta og uppl‡singargjöf til
vi›skiptavina
A›sto› vi› sölumenn

Starfsl‡sing:

Reynsla af sambærilegum störfum
æskileg
Gó› fljónustulund
Gó› tölvukunnátta
Gó› íslensku og enskukunnátta
Gó› framkoma og hæfni í mannlegum
samskiptum

Hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til 18 febrúar næstkomandi,
og umsóknir berist til Hauks Óskarssonar,
Sundabakka 2, 104 Reykjavík.
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Vantar flig aukavinnu?

Óskum eftir öflugum sölumönnum í úthringiverkefni 2 - 4 kvöld í viku.
Greitt er fast tímakaup ásamt árangurstengdum bónus.

Nánari uppl‡singar veitir Hrannar Arnarsson í síma 696 9043.
Umsóknir me› ferilskrá sendist á hrannar.arnarsson@365.is

Olíudreifing ehf. sér um dreifingu á fljótandi 
eldsneyti fyrir Olíufélagið ehf. og Olíuverzlun Íslands hf.  
Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is

Starfsmaður í þjónustudeild

Olíudreifing ehf., óskar eftir að ráða áhugasama og 
vandvirka einstaklinga í eftirtalin störf í Reykjavík.
Um framtíðarstörf er að ræða.

RAFVIRKI
Leitað er að einstaklingi með iðnmenntun í rafvirkjun.
Helstu verkefni:
Almenn rafmagnsvinna.

PÍPARI / JÁRNSMIÐUR
Leitað er að einstaklingi með iðnmenntun í járnsmíði 
eða pípulögnum.
Helstu verkefni:
Almenn járnsmíða- og lagnavinna.

Aðstoðarmaður eða nemi
Leitað er að aðstoðarmanni eða nema á rafmagns- og 
járnsmíðaverkstæði.

Öll störfin standa báðum kynjum jafnt til boða.  

Allar nánari upplýsingar veitir:
Birgir Pétursson í síma 550-9957
Árni Ingimundarson í síma 550-9940

LÖGGILTUR 
FASTEIGNASALI

EÐA LÖGFRÆÐINGUR
Traust og rótgróin fasteignasala í 

Reykjavík óskar eftir að ráða löggiltan 
fasteignasala eða lögfræðing. 

Til greina kemur að ráða lögfræðinema á
síðasta ári. Starfið felst aðalega í skjalagerð 

og því sem henni tilheyrir.

Mjög góð vinnuaðstað er í boði. Öllum umsóknum
verður svarað og farið með sem trúnaðarmál.

Umsækjendur sendi umsóknir sínar á box@frett.is
merkt „Traust fasteignasala“ fyrir 17. febrúar nk.

Flugskóli Reykjavíkur
Flugskóli Reykjavíkur óskar eftir umsóknum í eftirtaldar stöður:
• Yfirflugkennari
• Yfirkennari Bóklegra greina
• Flugkennari PPL
Umsækjandi skal vera handhafi JAR FI(A) samkvæmt H-kafla og standast
kröfur settar í JAR-FCL 1.330 a) og c) og með öll skírteini í gildi.

Yfirflugkennari:
Handhafi JAR FI(A) án takmarka
500 heildarflugtíma

Yfirkennari Bóklegra greina:
Handhafi JAR FI(A)
300 heildarflugtíma

Flugkennari:
Handhafi JAR FI(A)

Hafsteinn Þorsteinsson
Flugrekstrarstjóri
GSM 696-8447
E-mail hafsteinn@mail.com

Ræstingastjóri – Ræstir ehf
Starfið felur í sér stjórnun, þjálfun og kennslu
starfsmanna ásamt umsjón með verkgæðum og
skipulagningu verkefna. Starfinu fylgja mikil
samskipti við viðskiptavini og starfsfólk, sam-
skiptahæfni er því mikilvægur eiginleiki.

Við leitum að þjónustuliprum, duglegum og metn-
aðarfullum einstaklingi sem sýnir ákveðni, frum-
kvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Að jafnaði er um dagvinnu að ræða frá kl.8, virka
daga, en viðkomandi þarf að vera tilbúinn til að
taka að sér tilfallandi vinnu á kvöldin og um helg-
ar. Starfinu fylgir bíll og sími til umráða. 

Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað fyrir 17. febr-
úar n.k. á skrifstofu Ræstis ehf, Faxafeni 10, 
108 Reykjavík eða á netfangið rosa@raestir.is.

Verkfræðistofan Línuhönnun hf óskar eftir að ráða
grafískan hönnuð til að vinna hálfan daginn við
ýmiss konar útlitshönnun og kynningamál.

Starfið felst meðal annars í útlitshönnun og uppsetningu
kynningarefnis, myndatöku, myndvinnslu, prentun
ljósmynda og skýrslugerð svo fátt eitt sé nefnt.  Ekki er
verra ef umsækjandi hefur vald á vefsíðuhönnun.

Við erum framsækin verkfræðistofa sem leggur metnað
í vönduð vinnubrögð og léttan og skemmtilegan
starfsanda.  Hjá fyrirtækinu starfa um 100 manns.
Hér er mjög öflugt félags- og menningarstarf og
margskonar íþróttahópar.  Svo erum við ISO9001 vottuð.

Umsækjendum er bent á að sækja um gegnum
heimasíðu okkar: www.lh.is (valhnappur: störf í
boði/almenn umsókn)
Frekari upplýsingar gefur starfsmannastjóri
Línuhönnunar, Ásta Björk í síma 585 1505.

grafískur hönnuður
50% starf

Suðurlandsbraut 4A

1 0 8  R e y k j a v í k

sími:    585 1500

fax:      585 1501

www.lh.is / lh@lh.is
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Sálfræðingur / Ráðgjafi
óskast á meðferðaheimili Götusmiðjunnar.

Götusmiðjan Akurhóli við Hellu, sem er
meðferðaheimili fyrir unga vímuefnaneyt-
endur, óskar að ráða nú þegar sálfræðing/
ráðgjafa, til starfa. Um er að ræða gefandi
og krefjandi starf í góðu starfsumhverfi,
húsnæði getur fylgt.

Upplýsingar gefur Elísabet í síma 566-6100.
Umskóknir með ferilskrá og upplýsingar um 
meðmælendur sendist á, elisabet@gotusmidjan.is
fyrir 21. feb. 2005.

Húsavík
ATVINNA!!!

Ertu vanur / vön að vinna með hníf ?
Óskum eftir að ráða starfsfólk á skurðarlínu.

Einnig eru laus almenn störf í kjötvinnslu.
Um framtíðarstörf getur verið að ræða.

Atvinnuumsóknir er að finna á heimasíðu
Norðlenska, www.nordlenska.is

og á skrifstofu Norðlenska á Húsavík.

Upplýsingar gefa Simmi í síma 840-8888 
frá kl. 08:00-16:00 Inga Stína í síma 840-8899

frá kl. 08:00-13:00

Óskum eftir að ráða skólaliða. 
Þarf að geta byrjað strax.

Upplýsingar gefur Þórður Kristjánsson
skólastjóri í síma 557 7411 og 6648330.
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RÉTTINDANÁMSKEIÐ FYRIR 
BÍLSTJÓRA UM FLUTNING 
Á HÆTTULEGUM FARMI

Fyrirhugað er að halda eftirfarandi námskeið ef næg

þátttaka fæst, fyrir stjórnendur ökutækja sem vilja öðl-

ast réttindi (ADR-skírteini) til að flytja tiltekinn hættu-

legan farm á vegum á Íslandi og innan Evrópska efna-

hagssvæðisins:

Reykjavík:
• Flutningur á stykkjavöru (fyrir utan

sprengifim efni og geislavirk efni): 21. – 23. febrúar 2005.

• Flutningur í/á tönkum: 28. feb -1. mars 2005.

• Flutningur á sprengifimum 

farmi (sprengiefnum): 2. mars 2005.

Skilyrði fyrir þátttöku á námskeiðum fyrir flutning í

tönkum og flutning á sprengifimum farmi er að við-

komandi hafi setið grunnnámskeið (stykkjavöruflutn-

ingar) og staðist próf í lok þess.

Þeir sem ætla á eitt eða fleiri af fyrrgreindum

námskeiðum verða að vera búnir að ganga frá

skráningu og greiðslu fyrir kl. 16:00 þann 17. febrú-

ar.

Næstu námskeið eru fyrirhuguð í apríl og maí/júní.

Skráning og nánari upplýsingar hjá umdæmisskrif-

stofu Vinnueftirlitsins, Reykjavík, Bíldshöfða 16, 

sími: 550 4600.

Námskeið um 
notkun sprengiefna

Dagana 28. febrúar – 4. mars
2005 verður haldið námskeið í
Reykjavík um meðferð sprengi-

efna ef næg þátttaka fæst. 
Námskeiðið er ætlað þeim sem öðlast vilja 

réttindi til að fara með sprengiefni og annast
sprengivinnu samkvæmt reglugerð 

nr. 684/1999 um sprengiefni. 
Skráning og nánari upplýsingar hjá 

Vinnueftirlitinu, Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík,
sími 550 4600. Námskeiðsgjald er kr. 49.800:-

sem greiða skal við skráningu í síðasta lagi 
miðvikudaginn 23. febrúar 2005.

Athugið að fjöldi þátttakanda er takmarkaður.

Kynning á drögum að tillögu að
matsáætlun fyrir breytingu á 

220 kV háspennulínu 
Reykjanes - Rauðamelur.

Áætlaðar eru framkvæmdir við lagningu 220 kV 

háspennulínu Reykjanes - Rauðamelur. 

Skipulagsstofnun hefur úrskurðað breytingu á fram-

kvæmdinni frá Reykjanesvirkjun að norðaustur enda

Sýrfells matsskylda skv. lögum um mat á umhverfis-

áhrifum nr. 106/2000. Vinna við undirbúning mats á

umhverfisáhrifum er hafin hjá verkfræðistofunni

Línuhönnun og eru drög að tillögu að matsáætlun

nú til kynningar á vef Línuhönnunar www.lh.is sem

og á vef framkvæmdaraðila verksins Hitaveitu Suð-

urnesja www.hs.is.

Hægt er að koma ábendingum og athugasemdum við
drög að tillögu að matsáætlun til verkfræðistofunnar Línu-
hönnunar í netfang helga@lh.is fyrir 21. febrúar 2005.

Í Hafnarfirði búa um 22 þúsund manns. Bærinn stendur í fallegu
umhverfi hrauns og kletta. Hafnarfjörður hefur þá bæjarsál sem
einkennir búsetu við sjó og státar um leið af hagkvæmni stærðar-
innar og staðsetningar í jaðri höfuðborgarsvæðisins. Það er gott að
búa og starfa í Hafnarfirði.

Vellir 4. áfangi

Lóðaúthlutun
Hafnarfjarðarbær auglýsir lausar til umsóknar lóðir

á Völlum 4. áfanga um er að ræða 60 lóðir fyrir ein-

býlis- og raðhús.

Vellir 4. áfangi er um 7,9 ha að stærð. Svæðið sem er

nýbyggingarsvæði sunnan við 2. áfanga Valla afmarkast

til norðurs af 2. áfanga Valla, til austurs af Grísanesinu,

til suðurs og vesturs af óbyggðu svæði. Á svæðinu

verða einbýlis- og raðhús, alls 60 íbúðir. 

Húsagerðir eru frjálsar að öðru leyti en því sem mæli-

og hæðarblöð, skilmálar, byggingarreglugerð og aðrar

reglugerðir segja til um. 

•  46 einbýlishúsalóðir við Fléttuvelli 

- úthlutað til einstaklinga.

•  2 einbýlishúsalóðir við Fjóluvelli 1-3 

- úthlutað til lögaðila.

•  3 einbýlishúsalóðir við Fjóluvelli 5 - 9 

- úthlutað til lögaðila.

•  2 einbýlishúsalóðir við Fjóluvelli 11-13 

- úthlutað til lögaðila.

•  4 raðhúsalóðir við Fjóluvelli 2-8 

- úthlutað til lögaðila

•  3 raðhúsalóðir við Fjóluvelli 10-14 

- úthlutað til lögaðila.

Gatnagerðargjald pr. m2 í lóð er kr. 6.166 (byggingar-

vísitala 313,3). Einnig er vísað til gjaldskrár um þjón-

ustugjöld skipulags- og byggingarfulltrúa.

Áætlað er að lóðirnar verði byggingahæfar í júní mán-

uði. Lóðum við Fjóluvelli er eingöngu úthlutað til lög-

aðila (fyrirtækja) og lóðum við Fléttuvelli eingöngu til

einstaklinga.

Umsóknarfrestur er til 28. febrúar 2005. 

Skipulagsuppdrætti, skipulagsskilmála, gjaldskrár og

umsóknareyðublöð eru hægt að nálgast á heimasíðu

Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is gögn liggja

frammi til kynningar í Þjónustuveri Hafnarfjarðar

Strandgötu 6 og þar fást þau einnig afhent á geisla-

diski.

Umsóknum skal skilað í síðasta lagi mánudaginn 

28. febrúar 2005 í Þjónustuver Hafnarfjarðarbæjar, 

Strandgötu 6. Opið alla virka daga kl. 8 – 17. 

Umsóknum lögaðila þarf að fylgja staðfesting lána-

stofnunar á greiðsluhæfni umsækjanda ásamt bráða-

birgða uppgjöri fyrir árið 2004, sé um lögaðila að ræða.

NÁMSKEIÐ

TILBOÐ / ÚTBOÐ

�Á MÁNUDÖGUM
�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is

69%Vi› segjum fréttir

Flestir velja Fréttablaðið!
Fréttablaðið er sá miðill sem flestir Íslendingar velja

sem sinn á hverjum degi*
Vertu séður, auglýstu þar sem viðskiptavinur þinn er.

* GALLUP NÓV. 2004
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FUNDIR / MANNFAGNAÐIR

Fjárstyrkir verða helst veittir fyrirtækjum, einum eða í
samstarfi við rannsóknar og þróunarstofnanir. Styrkir eru
veittir til að koma á tengslanetum, til rannsóknatengdra
forverkefna og aðalverkefna t.d. innan Norðurslóðaáætl-
unarinnar (NPP). Umsóknir sem fela í sér samstarf við fyr-
irtæki og stofnanir í Norður Skotlandi og á austurströnd
Kanada eru eftirsóknarverðar.

Styrki er lengst unnt að veita til 3 ára og aðeins sem hluti
af heildarfjármögnun verkefnis, gegn mótframlagi viðkom-
andi aðila. Umsóknir skula fela í sér samstarf á milli
tveggja Nora landa eða fleiri. 
Sækja má umsóknareyðublöð á dönsku, norsku eða og
sænsku á heimasíðu NORA, www.nora.fo og senda:

NORA, NORDISK ATLANTSAMARBEJDE
Bryggjubakki 12 • Box 259 • FO-110 Tórshavn 
• Sími: +298 353110 • Fax: +298 353101 
• nora@nora.fo 
eða
NORA, NORDISK ATLANTSAMARBEJDE
Byggðastofnun • Ártorg 1 • IS-550 Sauðárkrókur 
• Sími: 455 5400 • thorarinn@byggdastofnun.is
Á Byggðastofnun veitir Þórarinn Sólmundarson nánari
upplýsingar. 

VERKEFNASTYRKIR 2005
NORA auglýsir hér með eftir umsóknum um styrki til samstarfs-

verkefna á milli Íslands og hinna NORA landanna þ.e. Grænlands, 
Færeyja og strandhéruðum vestur- og norðurhluta Noregs.

Nora veitir árlega styrki til verkefna sem stuðla
að auknu samstarfi í atvinnulífi á milli landanna
á eftirtöldum sviðum:

Auðlindir sjávar.
Verkefni sem stuðla á sjálfbæran hátt að
- fullnýtingu þekktra auðlinda, aukaafurða, nýrra auðlinda,  

eldi og sjávarvöruframleiðslu til manneldis og tengdra 
greina,

- þróun framleiðsluaðferða og búnaðar.

Ferðamál. 
Verkefni sem stuðla að sjálfbærri þróun náttúru- og menn-
ingartengdrar ferðaþjónustu í löndunum.

Upplýsingatækni
Verkefni sem stuðla að:
- hagnýtingu upplýsingatækni á svæðinu
- þróun hugbúnaðarlausna til eflingar atvinnulífs

Annað samstarf
Verkefni sem efla fámenn byggðarlög í löndunum.

UMSÓKNIR SKULU HAFA BORIST Í SÍÐASTA LAGI 1. APRÍL 2005.

Minningarsjóður
Guðjóns Samúelssonar 
Minningarsjóður dr. phil. húsameistara Guðjóns
Samúelssonar auglýsir hér með eftir umsóknum um
styrkveitingar úr sjóðnum. Styrkir eru veittir annað
hvert ár og fer styrkveiting fram í sjötta sinn 
16. apríl 2005.

Tilgangur sjóðsins er skv. skipulagsskrá „að útbreiða
þekkingu á húsagerðarlist í íslenskum anda“.

Styrkveitingar munu að þessu sinni nema 
kr. 1.000.000,-. 

Skriflegar umsóknir skulu berast skrifstofu Arkitekta-
félags Íslands, Engjateigi 9, 105 Reykjavík, merktar
„Minningarsjóður“, í síðasta lagi kl. 13.00, þriðjudag-
inn 15. mars 2005.

Aðalfundur Íþróttafélagsins Fylkis og allra
deilda þess verður haldinn í Fylkishöll 
þriðjudaginn 1. mars 2005 kl. 20:30.

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Lagabreytingar
3. Önnur mál

Stjórn Íþróttarfélagsins Fylkis.

Aðalfundur 2004

Almannatryggingar
vegna barna með

astma, ofnæmi og exem
ASTMA- OG OFNÆMISSKÓLINN

heldur rabbfund á vegum
Astma- og ofnæmisfélagsins

Þriðjudaginn 15.febrúar n.k. kl. 20
að Síðumúla 6 í húsakynnum SÍBS.

Ingibjörg Georgsdóttir barnalæknir, 
sérfræðingur í nýburalækningum og aðstoðar-

yfirtryggingalæknir fjallar um

Almannatryggingar vegna barna með astma,
ofnæmi og exem og svarar fyrirspurnum.

Einnig verður María Jónsdóttir félagsráðgjafi
SÍBS með innlegg í lok fundarins og 
svarar fyrirspurnum fundarmanna.

Fundurinn er opinn öllum þeim
sem áhuga hafa á almannatryggingum

í tengslum við þessa sjúkdóma.

Sjá nánari upplýsingar á www.ao.is
Þökkum AstraZeneca fyrir stuðningin

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.

Ertu að leita að góðum starfsmanni?

65% Íslendinga á aldrinum 20-40 ára fletta ekki sunnudagsblaði
Morgunblaðsins né heldur 72% kvenna undir 35 ára aldri, sem getur varla

hljómað vel fyrir fyrirtæki í leit að góðum starfsmönnum.
Tvær spurningar:
Hversu sennilegt er að fólk í atvinnuleit lesi ekki atvinnuauglýsingarnar í Fréttablaðinu (95% þeirra fá blaðið)?

Er ekki kominn tími til að laga birtingar á atvinnuauglýsingum að nýjum veruleika á blaðamarkaði eins og öll stærstu
fyrirtækin í landinu hafa gert með sínar venjubundnu auglýsingar?

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:

Nokkrar niðurstöður:

SAMANBURÐUR VIÐ AÐRA MIÐLA 
[ KONUR 18-49 ÁRA Á ÖLLU LANDINU ]

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

Það er með öðrum orðum, vel skilgreindur og
áhugasamur hópur, sem skoðar t.d. þessa
auglýsingu.

Grunnhugmyndin á bak við „Allt“ er að flokka
auglýsingar og staðsetja í lesefni sem vekur
áhuga þeirra sem auglýsandinn vill ná til. „Allt“
er löngu tímabær og áhugaverður valkostur á 
íslenskum auglýsingamarkaði.

LESTUR/ÁHORF: NOKKUR DÆMI ÚR NÝRRI GALLUP KÖNNUN *

*Upplýsingarnar í þessari auglýsingu eru fengnar úr nýafstaðinni fjölmiðlakönnun Gallup í október s.l..
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Svana Ingvaldsdóttir
GSM:8669512,
svana@remax.is

Guðrún K. Ástvaldsdóttir
GSM:8219209,
runa@remax.is

Guðrún K. Ástvaldsdóttir GSM: 8219209. runa@remax.is
Svana Ingvaldsdóttir GSM: 8669512. svana@remax.is

HVERNIG ÞJÓNUSTU VILT ÞÚ?

– Viltu meiri þjónustu? 
– Að eignin þín sé sýnilegri? 
– Að sendur sé fagljósmyndari til þín svo

að eignin hljóti verðskuldaða athygli? 
– Að sölufulltrúinn hafi tíma fyrir þig? 

Guðrún K. Ástvaldsdóttir GSM: 8219209. runa@remax.is
Svana Ingvaldsdóttir GSM: 8669512. svana@remax.is

ERUM MEÐ ÁKVEÐNA KAUPENDUR AÐ:
– Góðri hæð með bílskúr nálægt Háteigsskóla.
– Einbýli með 2 íbúðum. 
– Einbýli/Rað/Parhús í efra Breiðholti og Grafar-

vogi.
– Einbýli á einni hæð í Hafnarfirði.
– 2-4ja herb í Þingholtunum og Vesturbænum.
– 3-5ja herb í Grafarvogi og Hafnarfirði
– 2 íbúðum í nálægð við hvor aðra svæði 104-5-8

Guðrún K. Ástvaldsdóttir gsm: 8219209 runa@remax.is
Svana Ingvaldsdóttir gsm: 8669512 svana@remax.is

JÓRUSEL 4 – 109 RVK. – OPIÐ HÚS KL 14–16 

REMAX MJÓDD

Heimilisfang: Jórusel

Stærð eignar: 338 fm 

Fjöldi herb.: 1 0  

Bílskúr: já 

Byggingarár: 1 9 8 1

Brunab.mat: 36,3 millj.

Fallegt og vandað einbýlishús með stórum bílskúr 34,8fm
hannað af Sigurði Þorvarðarsyni arkitekt. Fallegur sér-
hannaður garður með góðri timbur-sólverönd. Hiti er í inn-
keyrslu og stétt. Á fyrstu hæð er stofa með útgengi á
svalir og niður á sólpall, borðstofa og gott eldhús. 2herb
og snyrting með sturtu. Á annari hæð eru 3góð svefnherb,
baðherb.með baðkari og sturtu. Sjónvarpsherb með út-
gengi á svalir og þvottaherb. Vandaðar eikarinnréttingar
Leiguíbúð í kjallara. Sjón er sögu ríkari. 

42,9 millj.
ÞETTA GERUM VIÐ FYRIR ÞIG OG MIKLU MEIRA

IÐNAÐARHÚSNÆÐI Í HAFNARF. TIL LEIGU 
Er með til leigu 784 fm fjölnota iðnaðarhúsnæði við Eyrartröð í Hafn-

arfirði. Stórar innkeyrsluhurðir. Mikil lofthæð. 

Eignin getur líka leigst út í tvennu lagi sem 294 fm eða 490 fm. 

Eignin er til afhendingar strax. Sanngjarnt leiguverð. 

Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason S- 895 3000. 

SÍMI 565 8000 
SÍMI 533 6050
Bæjarhraun 22
Suðurlandsbraut 20

INNRÉTTINGA OG TRÉSMÍÐAVERKSTÆÐI 
TIL SÖLU Á GÓÐUM STAÐ Í HAFNARFIRÐI
Reksturinn er í eigin 202 fm húsnæði sem er vel staðsett. Öll

helstu tæki fylgja. Verð aðeins 18 millj. Allar nánari upplýsingar

veitir Ásmundur á Höfða S- 565 8000 og 895 3000.

Runól fur Gunnlaugsson • lögg.  faste ignasal i

www.hofdi.is

Mjódd

Stefán Páll Jónsson 
8217337/5209554
stefanp@remax.is

Guðmundur Þórðason löggildur fasteignasali

Heimilisfang: Háholt 
Stærð eignar: 68,6 fm 
Fjöldi herb.: 2 
Byggingarár: 1994
Brunab.mat: 9,7 millj.

Verð: 12,8 millj.

Háholt 16 – Hafnarfjörður
OPIÐ HÚS 15.00–16.00

RE/MAX Mjódd kynnir: Nýlega tveggja her-
bergja íbúð á góðum stað á hvaleyrarholti í
Hafnarfirði. Á stofunni er parket en flísar á eld-
húsi, holi og baðherbergi en dúkur á svefn-
herbergi. Íbúðinni fylgir geymsla í kjallara. Vel
staðsett og góð íbúð. Sjón er sögu ríkari.

Upplýsingar gefur Stefán Páll í síma 821-7337 

Mjódd

Stefán Páll Jónsson 
8217337/5209554
stefanp@remax.is

Guðmundur Þórðason löggildur fasteignasali

Heimilisfang: 
Sumarhús
Byggingarár: 2005

Sumarhús eftir þinni hugmynd

RE/MAX Mjódd kynnir: Sumarhús eftir þinni
hugmynd. Þú kemur með teikningar, eða við
notum og/eða breytum okkar teikningum að
þínum þörfum. Byggð á staðnum eða í Hafn-
arfirði. Hægt er að fá húsin á 3 byggingarstig-
um. Mjög stuttur byggingar- og afhendingar-
tími. Útvegum lóðir ef þarf.
Upplýsingar gefur Stefán Páll í síma 821-7337 

Búi

Halla Ruth
S. 820-2188
halla@remax.is

Sigurður Guðmundsson löggildur fasteignasali

Stærð eignar: 110 fm 
Fjöldi herb.: 4 
Byggingarár: 1977
Brunab.mat: 19,9 millj.
Verð: 14,4 millj.

SUNNUBRAUT 17-GARÐINUM
OPIÐ HÚS KL.14-16

Í NÁLÆGÐ VIÐ NÁTTÚRUNA: Snoturt
173,6fm. einbýli m/bílskúr. Gengið er inn í
flísalagt andyri. Góð stofa m/útgengi í garð.
Baðh. flísalagt,m/hita í gólfi, baðkar.3 svefnh.
með góðum skápum. Flísalagt eldhús, flísar
milli innréttinga. Stór vel hirt lóð.
Þvottah.m/hita í gólfi. Ca. 5 mín.gangur í alla
þjónustu.

Pálmi Þór, 895-5643,
palmi@remax.is

Heimilisfang: 
Dalsel 
Stærð eignar: 136 fm 
Fjöldi herb.: 4 
Byggingarár: 1976
Brunab.mat: 17,2 millj.
Verð: 18,9 millj.

DALSEL - 4JA HERB.
109 RVK - OPIÐ HÚS

Komið inn í parketlagt hol m.fataskáp,opið í stofu
m.útgengi út á s.-svalir, parket á gólfi. Eitt herb.á
hæðinni m. skápum,dúkalagt og tvö á 2.
hæð,m/parket. Eldhúsið m/ljósar innréttingar og
flísar á gólfi. Baðherb.er flísalagt í hólf og
gólf,sturta. Þvottah.í íbúð. Sérgeymsla. Bíla-
geymsla. Opið hús kl.16-17. Velkomin! 

Sigurður Guðmundsson lögg. fasteignasali
Búi
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Hóll fasteignasala | Franz Jezorski lögg.fastei  gnasali | Skúlagata 17 | 101 Reykjavík | www.holl@holl.is | holl@holl.is | sími: 595 9000 | fax:  595 9001

Við tölum saman

Hóll - á máli sem allir skilja
Það eina sem þú þarft að gera þegar þú íhugar að selja, er að hafa samband við 

okkur hjá Hóli. Við metum eignina, heildarkostnað við sölu og út frá því hve 

mikið þú leggur í bankann þegar viðskiptin eru yfirstaðin. Með því að velja Hól 

ertu að velja heildarþjónustu og trausta ráðgjöf. Við sjáum um vinnuna fyrir þig 

og útskýrum hlutina eins og þeir eru.

Við tölum saman um það sem skiptir máli.

- um það sem skiptir máli 
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Sverrir Kristinsson, löggiltur fasteignasali

Melabraut - eitt besta útsýnishúsið á Seltjarnarnesi

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt 300 fm einbýlishús á tveimur hæðum við Melabraut
á Seltjarnarnesi. Hús og innréttingar eru teiknaðar af Albínu Thordarson arkitekt. 
Húsið er mjög vel staðsett en það stendur á rólegum stað innst í botnlanga. Húsið stendur
á 982 fm lóð sem er að mestu leyti náttúruleg (m.a.klettar og lyng). 
Glæsilegt útsýni er úr húsinu. Á efri hæð hússins eru glæsilegar stofur með arni. Mikil
lofthæð er á efri hæð hússins. Í dag eru þrjú svefnherbergi í húsinu en við hönnum þess 
var gert ráð fyrir allt að sjö herbergjum. Möguleiki er að hafa litla aukaíbúð á jarðhæð hússins
með sér inngangi. 
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fyrir þig!

Vorum að fá í einkasölu vandað og vel frágengið 

lítið fjölbýli á 3 hæðum. 4 fjögurra herbergja íbúðir, 

4 þriggja og 2 tveggja herbergja. 

Fullbúnar án gólfefna.

• Sérinngangur - sérafnot af lóð eða svalir.

• Vandaðar eikarinnréttingar frá HTH.

• Vönduð tæki - keramik helluborð.

• Geymslur í íbúðum.

• Þvottahús í íbúðum.

• Viðhaldslítið hús.

• Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf.

Afhending: ágúst 2005

VOGAR
VATNSLEYSUSTRÖND

2ja herb. 66,7 fm á jarðhæð með
sérafnotarétti af lóð:
Verð: 10,9 millj.
80% lán frá bankastofnun 8.720.000
við kaupss. 500.000
við afhend. 1.000.000
3 mán e/afh. 680.000

3ja herb. 76 fm á 2 eða 3 hæð.
Verð: 12,6 - 12,9 millj.
80% lán frá bankastofnun
10.080.000
við kaups. 500.000
við afhend. 1.000.000
3 mán e/afh. 1.020.000

4ra herb. 99,7 fm á 1 eða 2 hæð.
Verð: 15,9 millj.
80% lán frá bankastofnun 12.720.000
við kaups. 500.000
við afhend. 1.500.000
3 mán e/afh. 1.120.000

Vogar á Vatnsleysuströnd er lítið og notalegt bæjarfélag.

Fjölgun íbúða síðustu 7 ára er 32,3% Íbúafjöldi í dag er rétt

um 1000 manns. Stutt er að fara í höfuðborgina og tæpar 15

mínútur að aka til Hafnafjarðar. Mjög gott að ala upp börn,

góður skóli og íþróttahús ásamt öflugri félagsmiðstöð. Góð

sundlaug er við íþróttahús ásamt þrektækjasal. Mjög öflugt

íþrótta og félagsstarf er í Vogunum.

VERÐ

Mjög fallegt 10 íbúða fjölbýlishús í Vogum Vatnsleysuströnd
Parket fylgir fyrstu 5 íbúðum sem seljast!

Laugavegur 182 - 105 Reykjavík - Fax 533-4811 - midborg@midborg.is
Björn Þorri hdl., lögg. fastsali, Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

Sími 533-4800

Opið mán.–fös. kl. 9-18, lau. kl. 11-14

Grandar 107
Höfum kaupanda að 2ja herbergja íbúð á Grandanum. Íbúðin þarf að vera um
50-60 fm og getur kostað frá 12-13 millj. Langur afhendingarfrestur. Uppl
veitir Magnús 865-2310

Breiðholt 
Erum með kaupanda að 4ra herbergja íbúð fyrir allt að 18 millj. í Austurbergi,
Vesturbergi eða Hólum, þ.e. í skólahverfi Hólabrekkuskóla. Uppl veitir Magnús
865-2310

Garðabær, Flatir
Erum með kaupanda að góðu 180-300 fm einbýli á flötunum í Garðabæ. Eignin
má kosta allt að 40 millj. Uppl veitir Kristján 694-3622.

Suðurhlíðar
Höfum ákveðinn kaupanda að einbýli, rað- eða parhúsi í suðurhlíðunum.
Kaupverð 30-40 millj. Rúmur afhendingartími. Uppl veitir Magnús 865-2310

Kópavogur 
Erum með kaupanda að góðri 2ja – 3ja herbergja íbúð gegn í Kópavogi.
Íbúðin má vera frá 60 – 80 fm en ekki í kjallara. Uppl veitir Kristján 694-3622.

Hlíðar
Erum með kaupanda að risíbúð í hlíðunum gegn staðgreiðslu. Eign sem ekki er
uppgerð kemur ekki til greina. Stærð 45-70 fm og verð allt að 14 millj. Uppl
veitir Sigurður 866-9958.

Raðhús í Breiðholti
Höfum ákveðinn kaupanda að 110-130 fm raðhúsi í Hólabergi eða Hamrabergi
gegn staðgreiðslu. Uppl veitir Magnús 865-2310

Timburhús í Þingholtunum
Erum með kaupanda að góðu einbýli í þingholtunum. Húsið þarf að vera
timburhús og má kosta rúmlega 30milj. Uppl veitir Sigurður 866-9958.

Allar eignir á netinu: www.midborg.is

Góður fjárfestingarkostur
í nýlegu og viðhaldslitlu húsi með góðum leigusamning.

Verð 24 millj. Ákvílandi eru 14 millj. í góðu láni 

Nánari uppl.
Viggó Sig. sími : 594-5050 / 824-5066

e-mail : viggo@akkurat.is

Íbúðin sem er endaíbúð með glugga á þrjá
vegu er mjög björt og falleg. Fremst í gangi
eru flísar á gólfi þrjú svefnherbergi eru á gangi
með plastparketi á gólfi ásamt flísalögðu baðherbergi. Eldhús er við
enda gangs, góð innrétting hvítt / beyki inn af því er borðstofa og
stofa.stórir gluggar eru í stofu. Rúmgóðar flísalagðar svalir eru út úr
stofu til suðurs. Sér þvottahús er í íbúðinni og sérmerkt stæði í bílskýli
fylgir. Stutt í skóla, stutt í verslanir. Verð: 18,3 millj.

Verið velkomin Bjarni Pétursson sölufulltrúi Akkurat tekur á móti þér og
þínum. GSM 896 3875.

FLÉTTURIMI 26
Opið hús milli 14.00 og 16.00 í dag.

Góður fjárfestingarkostur
í nýlegu og viðhaldslitlu húsi með góðum leigusamning.

Verð 24 millj. Ákvílandi eru 14 millj. í góðu láni 

Nánari uppl.
Viggó Sig. sími : 594-5050 / 824-5066

e-mail : viggo@akkurat.is

aðeins 50 mín frá 
REYKJAVÍK
Rétt hjá Hellu eru tvö hús, 56
m2 og c.a. 35 m2, eða samtals
um 90 m2 - Sambyggðir sól-
pallar eru c.a. 200 m2 - Mjög
gott nýtt gerði með tökubás -
stórt bílaplan - Heitt vatn í
báðum húsum og gert ráð fyrir
heitum potti , landið er 25
hektarar graslendi og ræktað
að hluta. Byggingarréttur er á
landinu. Paradís hestamannsin,
frábærar reiðleiðir.

HEILSÁRSHÚS OG LAND til sölu

Nánari uppl. gefur Viggó Sig. sími : 594-5000 / 824-5066 
viggo@akkurat.is

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

S. 692-1010

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUD. Á MILLI KL. 13 OG 14
ÓÐINSGATA 12 • 101 RVK. • VERÐ 13,9 MILLJ.

OPIÐ  HÚS

• Íbúð 63,3 fm
• 2 herb.
• Sérsmíðaðar innréttingar
• Beykiparket á gólfum 
• Sérinngangur
• Tvíbýlishús 
• Sólpallur.
• Stutt í alla þjónustu 
• Rólegur staður í miðbænum

Sigríður Hvönn,
sölufulltrúi

Góður fjárfestingarkostur
í nýlegu og viðhaldslitlu húsi með góðum leigusamning.

Verð 24 millj. Ákvílandi eru 14 millj. í góðu láni 

Nánari uppl.
Viggó Sig. sími : 594-5050 / 824-5066

e-mail : viggo@akkurat.is

Vorum að fá í einkasölu þessa skemmtilegu eign.
Fallegt 156,8 fm parhús, þar af 28,8 fm bílskúr. 4 svefnher-
bergi. Parket á stofum og holi. Rauðeik. Góður garður.
Bílskúr rúmgóður, tvö bílastæði og malbikað bílaplan.
Hellulögð verönd út frá stofu. Ekki alveg fullklárað.
VERÐ 18,9 millj.

Upplýsingar gefur Ingvar Ragnarsson sölufulltrúi Akkurat ehf.
822-7300 • ingvar@akkurat.is

URÐARTJÖRN - 800 SELFOSS

Mjög skemmtileg og falleg 165 fm hæð á þessum eftir-
sótta stað í miðborginni. Skiptist í tvö stór svefnherbergi
og tvær stórar stofur. Massíft eikarparket á gólfum. Sér
þvottaherbergi og geymsla eru á hæðinni. Húsið er allt
endurnýjað að utan, ný málað og endurnýjað þak. Fallegt
útsýni. Sér bílastæði á lóð. Áhv. 22 millj. 4,15% eða
minna. Verð 29,9 millj. 
Guðmundur verður á staðnum á milli kl.13 og 15.

LAUFÁSVEGUR 17 - OPIÐ HÚS

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is
Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjórifasteignasala

Búi

Garðar Hólm
S. 899 8811
gardar@remax.is

Sigurður Guðmundsson löggildur fasteignasali

Heimilisfang: Þverholt 
Stærð eignar: 75,5 fm 
Fjöldi herb.: 3
Byggingarár: 1926
Brunab.mat: 
10,2 millj.

Verð: 15,7 millj.

ÞVERHOLT - 3JA HERB. - 105 RVK.
OPIÐ HÚS

Opið hús milli kl. 16 og 17 í dag. Góð íbúð í
miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin er öll í góðu ásig-
komulagi. Íbúðin er sett upp með 2 stofum 1
herbergi, en auðvelt er að breyta henni og
setja annað herbergi. Parket eru á gólfum, en
flísar á baðherbergi. Teikningar liggja fyrir um
að byggja sólstofu út frá eigninni 
og stækka hana þannig. 





Mjódd

Ásdís Ósk Valsdóttir
Enginn í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX

Er að leita að…

Sölufulltrúi • Sími: 863 0402

Ásdís Ósk Valsdóttir • Sölufulltrúi Remax í Mjódd • Sími: 863 0402 • Netfang: asdis@remax.is

Guðmundur Þórðarson, löggiltur fasteignasali • RE/MAX Mjódd • Þönglabakka 1 • 109 Reykjavík • Sími: 520 9550 • Fax: 520 9551

Opið Hús í Arnarhrauni 47,
220 Hafnarf., í dag kl. 13:30-14:30

Einbýlishús með aukaíbúð, tvöföldum sérstæðum bílskúr og einum innbyggðum

Ásdís Ósk tekur á móti gestum í dag kl. 13:30-14:30

Einbýlishúsið er á frábærum stað í Hafnarfirði U-laga innrétting í eldhúsi

Aukaíbúð:  Er með sérinngangi en
auðvelt að opna inn í aðalíbúð.
Eldhús og sjónvarpshol er eitt rými,
svefnherbergi og nýtt baðherbergi.Húsið: Húsið er á 3 pöllum með stórum garði, aukaíbúð, tvöföldum

sérstæðum bílskúr og einum einföldum innbyggðum, möguleiki á
að útbúa aðra aukaíbúð eða stækka hina.  4 svefnherbergi í aðalíbúð.
Heildarstærð hússins með bílskúrum: 288,2m2

Verð: 39.500.000

Eldhús: U-laga innrétting, neðri
skápar og hillur, við hlið eldhúss er
borðkrókur, léttur veggur á milli og
því auðvelt að útbúa stórt og
rúmgott eldhús

Baðherbergi í aukaíbúð

Opið hús í Tunguvegi 30,
108 Rvk, í dag kl. 15:00-16:00

Mikið endurnýjað raðhús á 2 hæðum + kjallari

Ásdís Ósk tekur á móti gestum í dag kl. 15:00-16 :00

Mikið endurnýjað endaraðhús á 2 hæðum + kjallari Uppgert eldhús með
u-laga innréttingu

Baðherbergi:  Alveg endur-
nýjað, flísalagt í hólf og gólf,
upphengt salerni, sturtuklefi
og góð innrétting.Húsið: Á 1. hæð er eldhús og stofa, útgengt í garð.  Á 2. hæð eru

3 svefnherbergi og baðherbergi.  Í kjallara eru geymslur og
þvottahús.
Heildarstærð raðhúss: 111,9m2     Verð: 24.700.000.-

Eldhús: U-laga innrétting, efri og neðri
skápar, flísalagt á milli, flísar á gólfi og
borðkrókur.

Baðherbergi

36
1.
00
1

Mjög stór kaupendalisti í Seljahverfi, sérstaklega stærri eignir.
- Hæð/rað/par/einbýli í 101/105/107, amk. 4 svefnherbergi og helst 2 baðherbergi, allt að 30 milljónir.
- 4ra herbergja í Lindahverfi, skipti möguleg á 3ja herbergja í Lindahverfi.
- 3ja herbergja með bílskúr, helst í Grafarvogi, allt að 20 milljónir.
- Rað/par/hæð í Kópavogi, skipti möguleg á stórglæsilegu einbýlishúsi í Seljahverfi.
- Stórt einbýlishús í Seljahverfi með amk. 5 svefnherbergjum og bílskúr, skipti möguleg á minna einbýlishúsi í Seljahverfi.
- Einbýlishús með amk. 5 svefnherbergi og tvöföldum bílskúr, skipti á stórglæsilegu einbýli í Seljahverfi.
- Einbýli/par/rað með amk. 4 svefnherbergjum á rólegum stað í barnvænu hverfi, helst Víkur-, Staðar- og Borgarhverfi.
- Skipti möguleg á rúmlega 200m2 efri sérhæð í Foldahverfi.
- Húsnæði sem þarfnast endurbóta, staðsetning opin.
- Einbýli eða raðhús í Hafnarfirði (Hlíðahverfi eða Ásland), amk. 3 svefnherbergi á bilinu 20-26 milljónir. Skipti möguleg
   á 3ja herbergja íbúð í Hlíðahverfi í Hafnarfirði.
- Lítið endaraðhús/einbýli, 100-140m2 með bílskúr, staðsetning opin, helst lengra komið en fokhelt.
- Sérhæð í 101/107, amk. 3 svefnherbergi, 20-25 milljónir, skipti möguleg á minni íbúð í Melunum.
- 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérgarði og sér inngangi í Grafarvogi, helst með bílskúr, skipti möguleg á 4ra
  herbergja íbúð á jarðhæð með sérgarði í Foldahverfi.

Ef þú þarft að selja þína fasteign, hafðu
þá samband við mig og við munum sjá
um að selja hana fyrir þig

Frítt verðmat vegna íbúðasölu

Fagljósmyndari tekur myndir af eigninni

Ítarleg eignamappa fyrir hverja eign

Ég held opið hús í upphafi sölumeðferðar

Ég sýni allar eignir

Enginn kostnaður nema eignin seljist

Virk eftirfylgni vegna allra fyrirspurna
varðandi eignina

Fullur aðgangur að kaupendaþjónustunni

Ásdís Ósk er styrktaraðili
SOS barnaþorpa

www.sos.is



[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

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

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

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

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

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

Bílasalan.is
Kleppsvegur 35 v/Sæbraut, 
Sími 8665354 og 8203373

www.bilasalan.is

Nýr ‘05 Chrysler 300C 4x4 5,7L Hemi,
340 hö. leður, lúga, viðarinnrétting, “18
álfelgur, hliðarlíknabelgir, bakkskynjari
ofl. Okakr verð: 5.041 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

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

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik

Sími: 567 2357
www.vikurverk.is

Til sölu Subaru Forester 3/00,
ek.167þ.km. beinsk. ABS, airbag, Verð
990þkr. Sími 896-5001/437-1200

Til sölu Subaru Forester 5/00, ek
24þ.km. sjálfsk. Gullmoli, filmur, ABS,
airbag, reyklaus, krókur, ofl. Engin skipti
Verð 1650þ. Sími 896-5001/437-1200

Til sölu MMC Pajero 2.8 diesel, ‘00, sjálfsk.
Leður, topplúga ofl. ek. 130. 33” dekk, V.
2700þ. Sími 894-8620/437-1200

Honda Civic ‘97, allur yfirfarinn, ek. 167
þ. Sumar og vetard. Toppbíll. V. 460 þ.
Eingin skipti. Uppl. í s. 698 2920.

MMC Lancer 4x4,’96, station, sk. ‘06,
hvítur, hvítar álfelgur, filmur, nýjir
demparar, nýtt í bremsum. Áhv. 200
þús (10 þús á mán). Verð 450 þús.
Hilux XCAP ‘89, sk. 06, 35’’ breyttur m/
húsi. Nýir mudderar, nýjar felgur, nýr
geimir og nýtt púst. Verð 360 þús. Uppl.
í s. 896 6609.

100% lán
Fæst gegn yfirtöku. Opel Astra 1,2 árg.
06/01, ek. 88 þ. Áhv. 680 þ. afb. 16 þ.
pr mán. Listaverð 890 þ. Uppl. í síma
896 5290.

Toyota Corolla 1400 ‘96, rauð, CD, álfelg-
ur, ný tímareim, ek. 119 þús. Verð 450
þús. Uppl. í s. 517 8184 & 864 3465.

Daihatsu Charade SG 1993, ekinn
112.000. Smurbók, ný dekk og reyk-
laus. 220.000 kr. S. 898 5903.

Til sölu Renault 19 árg 1994 ekinn
105þ km 1800 cc sjálfskipur fæst á 100
þúsund. Uppl í síma 868-6951

Til sölu Dodge Spirit árg. ‘90 V6, verð-
hugmynd 150 þús. Upplýsingar í síma
894 7867.

MB Lancer ‘93, 1,6cc, ssk., cd, n. v. dekk,
ný skoð., þarf. smá viðg. V. 200 þús. S.
899 5115.

Hyundai Accent árg. ‘96. Ekinn 128 þ.
Nýskoðaður. Verð 150 þús. Góður stgr.
afsláttur. Gsm 848 6883.

Til sölu daihatsu Applause árg. ‘90. Hálf
skoðun ‘06. Verð aðeins 80 þús. kr.
Uppl. í s. 895 1091.

Til sölu Toyota Corolla árg. ‘88, ek. 216
þús., verð 170 þús. Uppl. í s. 616 9611.

Ford Escort ‘97. Beinskiptur, 5 gíra, ek-
inn 143 þús. 5 dyra, ný vetrardekk. Verð
230.000. Sími 694 8187.

V.W Golf árg ‘91, sko ‘05, ek. 190 þús.
Þarfnast lagfæringar. Uppl. í s. 862 7529.

Til sölu VW Golf station 1,8 árg. ‘95, ek.
165 þús. Dráttakrókur, sumar og vetrar-
dekk á felgum. Verð 250 þús. Uppl. í
síma 897 7781.

Subaru station. Skr. 20/2 ‘92, dr. kúla,
sumar+vetrardekk. V. 95 þ. S. 866 5052.

MMC Lancer GLXi ‘98, ek. 134 þ. sumar
& vetrard. á álfelgum, sk. ‘06, ásett verð
547 þ. Stgr. 399 þ. s. 663 4844.

Til sölu Nissan Almera árg. ‘96, ek. 144
þús. beinsk., nagladekk. Verð 350 þús.
Uppl. í s. 660 0695 en eftir kl. 18 virka
daga.

Honda Accord Exi 2000, árg. 1992. Ekinn
224þ. Mikið endurnýjaður, skoðaður 06.
Verð 290 þúsund. Gummi 660 6373.

Til sölu VW Golf 1,4 árg. ‘96 ekinn 109
þ. km. Tilboð 320 þ. Uppl. í s. 862 4450.

Cherokee
Cherokee Grand Limited, skoðaður ‘06,
árg. ‘94. Tilboðsverð 600 þús. Fyrstur
kemur fyrstur fær. Toppbíll. Alvörubíll.
Uppl. í s. 693 9921.

Yfirtaka á einkaleigu
6 manna KIA Carens, sjsk., skráður
01.2004. 2 ár eftir af leigusamningi, ca
32 þús á mán. Uppl. í síma 896 0753.

100 þús út og 14 þús á mán. eða á 685
þús. Opel Astra stw árg. 2000, ekinn
121 þús. S. 899 8602.

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

Frábær kaup
Mazda 626 LX. Skr. 10/2001, ek.
54.000 km. Einn með öllu. M.a. rafm.
sætum, topplúgu, álfelgum. Skoða tilb.
og skipti á ód. Til sýnis Digranesvegi 8
(neðan). S. 661 1010.

Ford Taurus ‘00 tilboð
Fallegur bíll í topp standi. Þarf að selja
hratt fæst á góðu verði. Vél V-6, rafm. í
öllu. Skoða tilb. og skipti á ód. Til sýnis
Digranesvegi 8 (neðan). S. 661 1010.

Til sölu Subaru Impreza GX 4x4 árg.
2001, sjálfsk. 2000cc, ek. 84 þús.
Áhvílandi 1 milljón. Verð 1350 þús.
(engin skipti). Uppl í síma 897 0337.

Til sölu Skoda Fabia ‘02. Ekinn 66 þús.,
með dráttarkrók, beinskiptur, mjög vel
með farinn. Skipti á 500 til 700 þús. kr.
vel með förnum beinskiptum bíl. Uppl.
í s. 692 0297 & 692 0853.

Hyundai Santa Fe ‘03. V6 vél, Sjálfskipt-
ur, dráttarkúla, ekinn 30 þús. Toppbíll.
Verð 2.3. Uppl. í s. 861 6304 & 892 1186.

Ford Expedition XLT Executive 4x4 ‘98.
Innfl. nýr. 4,6 bensín eyðsla 16,2 l. Ek.
116.000 38” breyttur, aukatankur, hlut-
föll og öflugri afturhásing. 7 farþega frá-
bær bíll og vel við haldið. Lipur í borg-
inni og mjög öflugur á fjöllum. Verð 2,2
m. Áhv. um 1.4 m. Uppl. í s. 898 0410.

Toyota Previa, skráður 09/02, sjálfskipt-
ur 7 manna fjölskyldubíll. Dráttarkrókur,
Gsm búnaður og álfelgur. Staðgreiðslu-
verð 2,2 milljónir. Engin skipti. Upplýs-
ingar í síma 894-6677

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

Nissan Terrano Elegance 2000 árg. 2.7L
Turbo, 33” dekk, leðurinnr., cd ofl. Ekinn
88 þús. Verð 2.350 þús. S. 820 6485.

Mitsubishi Pajero ‘99. 2800 tdi, sjálf-
skiptur, 33” breyttur. Glæný dekk og
felgur. Ekinn 142 þús, dökkblár/silfur.
Glæsilegur bíll. Verð 2.440 þús. Uppl. í
s. 822 8500.

Til sölu Nissan Patrol árg ‘98, 33” dekk.
Ekinn 175þ. Vel með farinn lúxus út-
gáfa. Verð 2,2 M.kr áhv. 1 M.kr Uppl.
848 5170.

Toyota LC 80 “44 ‘95. Bensín 215 hest-
öfl velbúinn og tilbúinn á fjöll, verð
2.950 þ. ákv 1.9. 899 0577.

Toyota 4runner 3.L.TDI árg. ‘94. Ekinn
284 þús. km. Nýtt hedd, tímareim, “33
dekk, sk. ‘06 ,verð 950 þús. Uppl. 898
5162.

MMC Pajero 2,5 Turbo Disel. Árg. ‘99.
Ek.91 þús., beinsk. Mjög vel með farinn.
Dráttarkúla, geislasp, vetrardekk á
álfelgum fylga. Verð 1900þús. Stgr.
1.750 þús. Uppl. S. 6606464, Sigurður.

Ford Explorer Sport Track ‘02. Hlaðinn
aukabúnaður. 4ra lítra vél, AC cruise
control. Ek. 36 þ. mílur. Listav. 2.6 m.
Tilb. stgr. 2,2 m. S. 863 2432.

Vandaðir brettakantar á flesta jeppa.
Jeppaplast.is Dvergshöfða 27. S. 868
0377.

Tilboð óskast í Explorer árg. ‘91, bílnum
fylgir 2 ný frambretti, spindilkúlur og
tengdamömmubox. Uppl. í s. 694
3202.

Cherokee diesel. Vantar slíkan, heilan
eða í pörtum. Sími 693 3492.

Chevrolet Impala. 2ja dyra, hardtop,
árg. ‘58, þarfnast uppgerðar. Tilboð
óskast. Uppl. í s. 849 1839.

Til sölu splunkunýr Benz Sprinter, 316,
langur, með háþekju, sjálfsk. Verð
3.500 +vsk S. 894 8620.

Bens 309 ‘86. Bíll í toppformi. Klæddur
að innan. Sætir fyrir 14. Sími 695 2399.

Polaris XCR440 ‘98 ekinn 3500 km í
toppstandi verð ca. 340 uppl. 8966977

Til sölu sleðakerra fyrir einn sleða kr.
60.000 og 35” BFG fínmunstruð með
nöglum og felgum kr. 60.000. Ingó. s.
897 0163.

Er að smíða tvöfalda opna sleðakerru,
með sturtum og á fjöðrum. Uppl. í s.
863 3672.

Adria-LMC-TEC og Hobby hjólhýsi til
sölu. Nánari upplýsingar í síma 820
4113.

Til sölu Fasi bílkrani 30 tonnmeters
með allt að 10 tonna lyftigetu og spili.
Myndi henta vel sem hafnarkrani fyrir
smábáta. Ennfremur Man vörubíll
26321 með krana og palli, árg. ‘82. Selj-
ast ódýrt. Einnig 9 kW rafstöð. Uppl. í s.
849 3136.

Beitningaraðstaða.
Til sölu beitningaraðstaða á Grandan-
um í Rvk. 2 frystar og 6 beitningarborð.
Einnig til sölu 70 beittir línubalar. Upp-
lýsingar í síma 848 6904.

Bílapartar og þjónusta. 
S. 555 3560

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

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

Á mikið í Opel, Toy Celica ‘00, Suzuki
Vitara ‘89-’00. VW Golf ‘94 -’98 ofl.
Kaupi bíla. S. 483 1919 & 845 2996.

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

Hedd, skemmuvegi 16. Eigum varahluti
í MMC Lancer, Colt, Galant, Pajero, L-
300 ‘89-’00. Subaru ‘90-’94. Nissan ‘91-
’95. Golf, Polo ‘91-’00 og fl. S. 557 7551.

Tilbúnir stigar og hringstigar með harð-
viðar þrepum og handlista. Handriða-
efni í tré, smíðajárni og ryðfrítt stál, á
lager. Stigalagerinn,Dalbrekku 26, s.
564 1890

Til sölu þráðlaust tölvueftirlitsmynda-
vélakerfi. Myndavélar, myndavélareyk-
skynjari, upptökutalva, sígarettupakka-
myndavél. Allt þráðlaust. Kerfið er í
læstum skápum. Tilvalið fyrir verslunar-
eigendur, minni fyrirtæki, húseigendum
og þeir sem þurfa að fylgjast með eign-
um sínum. Uppl. í s. 896 8934. Björn.

Skrifstofuhúsgögn til sölu vegna flutn-
ings. Seria-Nett skrifborð, hillur, stólar
og fundarborð með kirsuberjaspón frá
Á. Guðmundssyni. Glæsileg húsgögn á
frábæru verði. Upplýsingar í síma 864
4545 eða 460 5052.

Lítið notaður hefilbekkur og sambyggð
3ja fasa trésmíðavél til sölu. Uppl. í s.
869 3959.

Mjög fallegt rúm 2x1 m úr hnotu
(daybed) frábær dýna á 35.000, skrif-
borð úr rúmfatalager á 9.000, AEG ker-
amikhelluboð á 7.500. AEG loftháfur á
8.000, 32” sjónvarp á 9.000, ónotaður í
kassa bílskúrshurðaopnari þarfnast
straumbreytis á 8.500. Uppl. í s. 554
4453, 690 0164 & 698 8016 e.kl. 13.

Þvottavél til sölu. Gott verð. Upplýsing-
ar í síma 663 5201.

Til sölu

Varahlutir

Bátar

Vinnuvélar

Hjólhýsi

Kerrur

Vélsleðar

Sendibílar

Fornbílar

Jeppar

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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komið á sölustaði. Áskriftarsími 553
8200, heimasíða www.fristund.net

Búslóð til sölu í dag kl 13-16 verkf.
græjur ofl. Hraunteig 26, kj. hægri. S.
899 2978.

Til sölu ódýrt
Barnaskrifborð, 14” Philips sjónvarp ný-
legt, Hansa skápur (40-50 ára gamall),
unglingarúm, borðstofustóll. Selst ódýrt
gegn því að verða sótt. Fyrstur kemur,
fyrstur fær. Uppl. í s. 699 6303 frá 13-
15.

Til sölu pils, peysur, buxur, dragtir og
kjólar stærðir 38 og upp úr . S. 865
9890 & 555 2879.

Óska eftir eldhúsinnréttingu ódýrt eða
gefins. Uppl. í síma 844 8749.

Til sölu gott byrjenda píanó. Verð 55
þúsund. Upplýsingar í síma 692 4117.

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

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

Ódýrar tölvuviðgerðir!
Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur,
einnig píanóstillingar. Uppl. í s. 899
8894.

Láttu okkur sjá um þig-
Áratuga reynsla.

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

Vantar TIC suðuvél, þarf að vera +200A
og vera AC/DC vél. Uppl. í s. 898 0787.

Full búð af nýjum vörum. Gott verð. H-
Gallerí Grænatúni 1 kóp. S. 554 5800.

Hreinlega - Hreingerningarþjónusta.
Tökum að okkur heimilisþrif, flutninga-
þrif, teppahreinsanir, stigagangar og fyr-
irtæki. Ellý og Co. S. 898 9930.

Tek að mér regluleg þrif í fyrirtækjum,
einnig söluþrif og flutningsþrif. Uppl. í s.
848 7367 Ástuþrif ehf.

Ung stúlka utan af landi tekur að sér
þrif í fyrirtækjum. Traust og heiðarleg. S.
848 7010.

Snyrtum og klippum tér og runna. Ber-
um á húsdýraáburð og fellum tré. Að-
hliða garðyrkjuþjónusta. Sími 616 1569.

Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til trjá-
klippinga. Felli tré og klippi runna.
Jónas Freyr Harðarsson, Garðyrkjufræð-
ingur. S. 697 8588.

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

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

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

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

Jórunn Oddsdóttir miðill kemur til
landsins. Verður á landinu í ca. 4 vikur,
frá 21. feb. Þeir sem hafa áhuga á
tímapöntunum vinsamlega hafið sam-
band í síma 0047 5174 9764 eða 0047
9806 0578.

Spennandi tími fram undan? Spákonan
Yrsa í beinu samb. S. 908 2288 - (129
mín.). Símaspá, draumaráðn. Opið 14
til 23.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

Pípulagnir. Get bætt við mig verkum.
Upplýsingar í s. 863 1668, Gunnar
Pípulagningameistari.

Gullmúr
Getum tekið að okkur múrverk, flísa-
lagnir, viðgerðir o.fl. Múrarar. S. 660
6800 & 660 6801.

Snjómokstur. Mokum bílastæði, inn-
keyrslur og verslunarhúsnæði. Upplýs-
ingar í s. 822 2660 & 822 2661.

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

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

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

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

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

Hafsiglingarnámskeið. (Yachtmaster
Offshore) og úthafsiglingarnámskeið
(Yachtmaster Ocean). 17 febrúar til 28
apríl. Kennsla bara fimmtud. Frá kl. 19
til 23.S. 898 0599 & 588 3092. sigl-
ing@mmedia.is. www.siglingaskol-
inn.net. Siglingaskólinn.

Geisladiskasaumur sjá - www.fond-
urstofan.net s. 690-6745 Síðumúli 15,
Opið Mán 10-13, Mið 16-17:30 - Fös
10-13

Spennandi leiklistarnámskeið að hefj-
ast. Uppl. í síma 866 2745.

Námskeið

Snyrting

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Trésmíði

Múrarar

Iðnaður

Skemmtanir

Spádómar

Dulspeki-heilun

Tölvur

Húsaviðhald

Málarar

Rassavasabókhald hefur
aldrei virkað.

Láttu okkur hjálpa þér að
koma skipulagi á það.

Reikningshald Vsk-uppgjör Laun
Góð þjónusta Sanngjarnt verð

K-bók 896 0794

Bókhald

Trjáklippingar - garðyrkja.

Klippi tré og runna og felli tré. Fljót
og góð þjónusta. Látið fagmann

vinna verkin.

Jóhannes garðyrkjumeistari, 
s. 849 3581.

Garðaþjónusta
Heimili - Fyrirtæki

Trjá og runna klippingar

Heimilisgarðar
Skúli, s. 822 0528.

Garðyrkja

Hreingerningar

www.pen.is

Verslun

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Opið til sex í dag
Ikea

Brúðargjafir,
Gallerý - List, Skipholti.

Fallegar tækifærisgjafir
Gallerý - List, Skipholti.

Bónus: Opið til klukkan
sex í dag sunnudag í
Bónus - ekkert bruðl.

Fallegir leirmunir, 
Gallerý - List, skipholti.

Komdu skipulagi á
heimilið með Ikea
Ikea

Glæsilegt úrval listmuna, 
Gallerý List, Skipholti

Argentína, alltaf
rómantísk.

Pottaplöntuútsölunni
lýkur um helgina.
Blómaval.

Geisladiskaviðgerðir.
Grensásvideó,
Grensásvegi.

Argentína, staður
elskenda

Nú er opið alla daga allan
ársins hring.
Fjölskyldu- og
húsdýragarðurinn.

Úrval málverka og
grafíkmynda.
Gallerý List, skipholti

Valentínusarkvöldverður á
Argentínu.

Valentínusartilboð: 15
túlípanar á 990 krónur.
Blómaval.

Gefðu íslenska list.
Gallerý List, skipholti.

Útsalan heldur áfram.
Ókley fatnaður á 50%
aflsætti.
Optical Studio,
Smáralind
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Boxerrúm 120x200 m/bogafótum,
náttborðum, gafli, púðum og teppi.
Verð 35.000. S. 690 1796.

Til sölu stofuskápar (4 einingar), upp-
lýsingar í síma 555-1877/899-8807

Til sölu leðursófasett 3+2+1. Vel útlít-
andi. Uppl. í sími 426 8436 & 863
8436.

Antik sófasett (3+1+1) og Lysberg &
Hansen sófaborð frá ca. 1920 til sölu á
160.000 kr. Einnig hornskápur með
gleri á 80.000 kr. Uppl. í s. 566 8824 &
895 8433.

Hvítur blástursofn á ca. 25 þús., hellu-
borð með snúningstökkum ca. 15 þús.
Uppl. í s. 696 4535.

Til sölu yndislegir amerískir Cocker
Spaniel hvolpar án ættbókar. Verð 110
þús. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s.
894 0255.

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

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

2 Poodle blendingar til sölu. Uppl. í s.
849 6700.

Spennandi stang- og skotveiðiferðir til
Suður-Grænlands í júlí og ágúst. Ferða-
skrifstofa Guðmundar Jónassonar S.:
511 1515

Stúdíóíbúð, 33 fm. til leigu fyrir reyk-
laust og reglusamt fólk í vesturbæ
Kópavogs. S. 847 1244 (símsv.).

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

Frábær 3ja herbergja 75 fm íbúð í mið-
borginni til leigu. Uppl. í s. 867 5776.

Vinnustofa/íbúð
Bjart og rúmgott 70 fm húsnæði til
leigu í miðbænum. Hentar vel sem
vinnustofa og/eða íbúð. Laust fljótlega.
Uppl. í s. 899 2208.

Herb. til leigu í miðbæ Rvk. Saml.
eldh./baðh. Laust/25þ. Uppl. í síma
866 2745.

Stúdíóíbúð til leigu á svæði 104. Sér
inngangur og hiti. 36 þús. á mán. Uppl.
í s. 421 5936.

2-3ja herb. íbúð í vesturbæ Kópavogs.
62 þús. á mán. m/hita. Tryggingafé og
reglusemi skilyrði. Getur verið laus
mjög fljótlega. Uppl. í s. 863 3760.

Herbergi til leigu í Stangarholti. 17 fm
auk sturtu og WC. S. 864 7414.

Um 60 fm 2ja-3ja. herb. íbúð á jarð-
hæð í einbýli við mjódd. 65 þ. + 5þ.
með raf. Hiti. Laus. S. 660 3820.

Heimili óskast í Hafnarfirði! Reglusöm
(og reyklaus) fjölskylda óskar eftir íbúð
í Hafnarfirði, 70-90m≤. Frekari upplýs-
ingar í síma 845 5722 milli 17 -20.

Reglusamur öryrki með 1 kött óskar eft-
ir 2ja herbergja íbúð (langtímaleiga,
þinglíst) helst í Grafarvogi. Gr.geta 50-
60.000 á mán. Öruggar greiðslur í
gegnum banka. Uppl. í s. 699 1171.

Vil kaupa Sumarbústað í Grímsnesi.
Uppl. í s. 822 6894. Anna.

Til leigu herbergi fyrir nudd, heilun eða
skylda starfsemi. Upplýsingar í sima
690 6004. www.hugveislan.is

Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlan-
um. Góð aðstaða, hagstæð kjör. Þór s.
899 3760.

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

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

101 Miðbær
Skrifstofa eða vinnustofa til leigu. 70 fm
bjart og gott húsnæði, næg bílastæði,
Laust fljótlega. Uppl. í s. 899 2208.

Um 150 fm geimsluhúsnæði á Háaleit-
isbraut til leigu. Aksursdyr. Uppl. í s. 898
2877.

Gistiheimili Halldoru Hvidovre/Köben
Ódýr og góð gisting www.gistiheimil-
id.dk 0045-24609552

Vox restaurant á Nordica hotel óskar
eftir þjónum, viðkomandi þarf að hafa
reynslu af a la carte og haldgóða þekk-
ingu á léttvínum. Vinsamlegast sendið
umsóknir ásamt feril skrá á
ingo@icehotels.is. Öllum umsóknum
verður svarað.

American Style
Í Kópavogi óskar eftir hressum starfs-
manni í grillið. Um er að ræða framtíð-
arstarf í reglulegri vaktarvinnu. Leitum
að einstaklingi sem hefur góða þjón-
ustulund, er 18 ára eða eldri og er
áreiðanleg/ur. Uppl. veittar alla daga í s.
892 0274 milli 09-15 (Herwig). Um-
sóknareyðiblöð einnig á americans-
tyle.is

Vegna mikilla anna óskar Hár og Smink
að ráða til sín metnaðarfulllt starfólk í
eftirfarandi stöður, hárgreiðslu og förð-
un. Uppl. í síma 891 6889 eftir kl.
18.00.

Hýsing- vöruhótel Skútuvogi 9 óskar
eftir duglegu og áreiðanlegu starfsfólki í
vörumerkingar. Vinnutími er frá 8-17,
nánari uppl. veitir Júlíus Steinn Krist-
jánsson á staðnum.

Vantar heimilishjálp 3 klst. síðdegis á
virkum dögum frá 1. mars. S. 863 7742.

Starfsmaður óskast til afgreiðslu virka
daga í sjoppu í Kópavogi. Uppl. í s. 564
2325, Gunnar.

Óskum eftir að ráða röskan starfskraft
til afgreiðslustarfa frá 13-19, einnig
vantar fólk í helgarvinnu. Upplýsingar á
staðnum eða í síma 568 1120 & 698
7646. Bakaríið Austurveri.

Cult Smáralind
Fataverslunin Cult óskar eftir að ráða
starfskraft í fullt starf. Einnig vantar fólk
í hlutastarf í Ice in a Bucket í kringlunni.
Uppl. veittar á staðnum, ekki í síma.

Sportbarinn Ölver og Wembley. Lausar
stöður vaktstjóra fullt starf og einnig að-
stöður á bar virka daga og helgar. Uppl.
virka daga í s. 533 6220. Magnús.

Selfoss. starfsmann vantar í kvöldræst-
ingar. Upplýsingar í síma 863 0080 eða
á rh@rh.is

Starfsfólk óskast í helgarafleysingar í
kvöld ræstingu. Upplýsingar í síma. 863
0080 eða rh@rh.is

Starfsmaður óskast. Vantar góðan
starfsmann í bílasmiðju sem staðsett er
á svæði 110 Rvk. Nánari upplýsingar
veiti Haldór í síma 698 7270.

Vantar starfsfólk í söluturn í Kópavogi.
Kvöld-og helgarvinna. Upplýsingar í
síma 893 0326 milli kl. 14-16.

Óska eftir sölufólki, reynsla af sölu mat-
væla æskileg. Áhugasamir sendi tölvu-
póst á info@almendros.com

VDO verkstæðið óskar eftir framtíðar-
starfsmanni á verkstæði. Kunnátta í
bílarafmagni er skilyrði. Áhugasamir
sendi póst á verlun@vdo.is , hringið í s.
588 9747 eða komið í Borgartún 36.

Snyrtifræðingur með meistararéttindi
óskast. Áhugasamir hafið samband í
síma 8691078 eða sendið póst á
buni@toppnet.is

B.T. Verktakar ehf
Óskum eftir verkamönnum í vinnu við
hellulagnir strax. Upplýsingar í símum
898 4202 Baldur & 897 4583 Tóti.

Bíó-Grill laugarásvegi 1. Óskum eftir að
ráða starfskraft í hlutastarf. Uppl. og
umsóknir á staðnum.

Óska eftir vönum bókara í hálft starf í 6
mánuði. Umsóknir sendist Fréttabl.
merkt “BO57” fyrir 17. feb.

35 ára karlmaður óskar eftir framtíðar-
starfi. Er með meirapróf og lyftrarapróf.
Uppl. í síma 849 0450.

Húsasmiður óskar eftir vinnu í 2-3
mánuði. Upplýsingar í síma 659 3348.

Nokia 3220, rauður, týndist föstudags-
kvöldið 11 feb. frá Reyrengi að sund-
lauginni í Grafarvogi. Finnandi hringi í
síma 699 1171.

Argentína alltaf rómantísk.
Barónstíg 11a.

Argentína, staður
elskenda.

Barónstíg 11a.

Makaleit.is
Fagleg leit. Tryggir árangur. Frí innskrán-
ing.

Einkamál

Tilkynningar

Tapað - Fundið

Atvinna óskast

Plastvörur ehf í Hafnafirði
óska eftir að ráða starfs-

mann sem fyrst.
Um framleiðslustarf er að ræða,

hlutastarf kemur til greina. Fyrirtæk-
ið sérhæfir sig tölvuvinnslu á plöt-
um úr plasti og skildum efnum.

Umsóknir sendist til
plast@plast.is eða hafðu sam-

band í síma 554 7190.

Atvinna í boði

Gisting

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ferðalög

Dýrahald

Heimilistæki

Antík

Húsgögn

TIL SÖLU

TIL SÖLU…

SÖLUSKRÁ HÚSSINS ER Á VEF WWW.HUSID.IS 
Salómon Jónsson • Löggiltur fasteignasali

Hreingerningarfyrirtæki með fasta viðskiptavini, góður rekstur
fyrir vinnusamar hendur. 

Steinsmiðja með góða veltu og ágætis framlegð. 4-6 starfsmenn. 

Grill og söluturn í eigin húsnæði í úthverfi borgarinnar. 

Staður í góðum rekstri, 20 ára saga. 

Góður hverfispöbb í eigin húsnæði, þekkt nafn og auðveld kaup
fyrir áhugasama. 

Járnsmíðaverkstæði á uppleið, mjög góð leið fyrir vinnusaman
og laghentan járnsmið sem hefur áhuga 
á að starfa á eigin forsendum. 

Til leigu gistihús utan höfuðborgarsvæðið, 17 herbergi og
veitingarrekstur. Áhugaverður kostur fyrir þá sem eru með góðar
hugmyndir en vilja lágmarka áhættu. 

Gistiheimili á góðum stað í höfuðborginni. Er nú í langtímaleigu. 

Byggingarfyrirtæki í góðum rekstri, næg verkefni framundan. 

Hársnyrtistofa með langa sögu, góð staðsetning og
viðskiptavild, þægileg fyrstu kaup. 

Hreinsun á gardínum, hentar mjög vel fyrir 1-2 manneskjur. 

Sími 585 9999

FAGMENN Á SÍNU SVIÐI

Til sölu grillsöluturn / bakarí í Mosfellsbæ, 
4 bílalúgur lottó, grill, bakkelsi selt úr bílalúgu,
mjög góð velta og miklir möguleikar fyrir hendi.

Tilboð óskast
Nánari uppl eru gefnar á skrifstofu Eignavals

í síma 585-9999, eða 664-6992 Þórir.

Við komum og verðmetum samdægurs

FASTEIGNIR

Eitthvað nýtt
og spennandi
á hverjum degi
á einkamal.is
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Svar: Lyftingar og áhrif þeirra á
líkamsvöxt ungmenna vekja
greinilega áhuga margra, sér-
staklega unglingsdrengja og
Vísindavefnum hafa borist
nokkrar spurningar um það efni,
til dæmis: Er hættulegt að byrja
að lyfta áður en maður nær 
fullum þroska? Hvað þarf mað-
ur að vera orðinn gamall til að
hefja lyftingar fyrir alvöru og
neyta kreatíns? Er það satt að ef
maður byrjar að lyfta þá hætti
maður að stækka?

Vaxtarlínur og meiðsli
Slæm íþróttameiðsli, áverkar
eða álagsmeiðsli á meðan ungl-
ingar eru enn að vaxa geta haft
áhrif á vöxt, sérstaklega ef bein-
brot eða áverkar verða við svo-
kallaðar vaxtarlínur, en það eru
þeir staðir á beinum þar sem
lengdarvöxtur þeirra fer fram.
Slík meiðsli geta stöðvað vöxt
viðkomandi beina. Dæmi um
slík meiðsli þekkjast til dæmis í
íþróttum eins og bandaríska
hafnaboltanum (kasthendi þess
sem kastar boltanum) og tennis
(högg á olnboga). 

Börn og lyftingar
Þó aldrei sé algerlega hægt að
útloka slys þá er – ef rétt er 
staðið að málum – hverfandi
hætta á meiðslum hjá börnum og
unglingum við að lyfta lóðum.
Þetta undirstrikar líka að mjög
mikilvægt er að standa rétt að
því þegar börn og unglingar
lyfta lóðum. Þau hafa ekki alltaf
þroska eða getu til að fram-
kvæma sömu æfingar og full-
orðnir og geta orðið fyrir
meiðslum við að reyna það. 
Mikilvægast er að byrja rólega á
léttum þyngdum og læra rétta
líkamsbeitingu, það er hvernig á
að framkvæma hverja æfingu. 

Best er að fagfólk kenni réttar
æfingar
Það er einnig mikilvægt að sam-
setning æfinga sé rétt og 
æfingaáætlanir séu rétt upp
byggðar. Nauðsynlegt er því að
fólk með fagþekkingu (íþrótta-
kennarar, sjúkraþjálfarar) kenni
hverjum og einum æfingarnar
og fylgist með þeim. Rétt er að
vera á varðbergi gagnvart
einkaþjálfurum vegna þess að
menntun þeirra er mjög misjöfn
og ekki víst að þeir hafi allir
þekkingu á börnum og ungling-
um og því sem þau þurfa að 
varast.

Áhrif lyftinga breytast við kyn-
þroskaaldur
Ef rétt er að lyftingunum staðið
er ekkert sem bendir til þess að
þær hafi neikvæð áhrif á vöxt og
þroska. Þvert á móti geta þær
haft jákvæð áhrif til dæmis á
hreyfifærni og styrk vöðva, sina
og beina. Hins vegar hefur það
að lyfta lóðum ekki sömu áhrif 
á vöðvana fyrir og eftir kyn-
þroska. Lyftingar fyrir kyn-
þroska hafa eftir því sem flestar
rannsóknir sýna ekki þau áhrif
að vöðvarnir stækki eins og 
þeir vilja gera hjá karlmönnum
eftir kynþroska. Ástæðan er lík-
lega breytingar á hormónafram-
leiðslu líkamans við kynþroska.
Lyftingar fyrir kynþroska hafa
því fyrst og fremst áhrif á
hreyfiþroska. Þær bæta meðal
annars samhæfingu hreyfinga
og hreyfifærni.

Börn í vöggu lyfta pela
Ekkert einhlýtt svar er við því
hversu gömul börn mega vera til
að byrja að lyfta lóðum. Börn
strax í vöggu byrja að lyfta pela
og léttum leikföngum sem er
gott fyrir hreyfiþroska þeirra.
Þeir fræðimenn sem mest hafa
rannsakað þetta mæla með því
að börn yngri en 7 ára noti ekki
þyngdir nema þá mjög léttar (og
þá helst bolta eða léttar stangir
án lóða). Áhersla skal heldur
vera á að þau læri fyrst og
fremst að framkvæma æfingar
rétt án hjálpartækja. Jafnframt
að æfingar standi stutt í einu og
að hæfilegur tími líði á milli
þeirra.

Byrjendur eiga að fara 
hægt af stað
Frá 8 ára til 16 ára er mælt með
því að það verði smám saman
aukning í hlutfallslegri þyngd
lóða og magni æfinganna, það er
hversu oft og hve lengi er æft í
hvert skipti. Þegar unglingar
hafa náð 16 ára aldri á að vera
óhætt að stunda lyftingar af 
fullum krafti þó með þeim fyrir-
vara sem að framan greinir: að
byrjendur byrji hægt og læri að
gera allar æfingar rétt undir
leiðsögn fagaðila.

Ekki er mælt með því að ung-
lingar neyti kreatíns

Mjög litlar rannsóknir eru til
á áhrifum kreatíns á börn og
unglinga, en hægt er að lesa
meira um kreatín á Vísinda-
vefnum í svari Steinars B. Aðal-
björnssonar við spurningunni
Hvað er kreatín? Hollusta
kreatíns fyrir fullorðna er um-
deild og efnið gagnast ekki nema
þeim sem stunda lyftingar í
mjög miklum mæli. Ekki er því
hægt annað en að mæla gegn því
að börn og unglingar undir 18
ára aldri neyti kreatíns.

Þórarinn Sveinsson, dósent í
lífeðlisfræði við sjúkraþjálfunar-
skor HÍ.

BARN Í VAXTARÆKT Rétt er að vera á
varðbergi gagnvart einkaþjálfurum vegna
þess að menntun þeirra er mjög misjöfn
og ekki víst að þeir hafi allir þekkingu á
börnum og unglingum og því sem þau
þurfa að varast.

Börn og lyftingar
Hvenær mega börn og unglingar byrja að lyfta lóðum? 

Vísindavefur Háskóla Íslands fjallar um öll vísindi, hverju nafni sem nefnast. Meðal
spurninga sem þar hefur verið glímt við undanfarið eru til dæmis: Hvaða munur er á
vistrænni og lífrænni ræktun, hvaða spaða er verið að tala um þegar menn eiga að
ìhalda rétt á spöðunumî, hvað er q-hlutfall og hvers vegna er ekki veitt Nóbelsverð-
laun í stærðfræði? Hægt er að lesa svörin við þessum spurningum og fjölmörgum
öðrum með því að setja efnisorð inn í leitarvél vefsins á slóðinni www.visindavef-
ur.hi.is.

VÍSINDAVEFUR 
HÁSKÓLA ÍSLANDS
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Við óskum...
... Samúel Erni Erlingssyni, yfirmanni íþróttadeildar RÚV til
hamingju með að hafa fengið Fjölmiðlapennann eftirsótta
frá Knattspyrnusambandi Íslands. Samúel Örn hefur
verið í farabroddi fyrir kvennaknattspyrnuna á
Íslandi og er vel að pennanum kominn.sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

10 11 12 13 14 15   16
Sunnudagur

FEBRÚAR

Við furðum okkur á...

... handknattleiksforystu landsins fyrir að setja ekki bestu
dómarapör landsins á jafn mikilvæga leiki og undanúrslitaleikir
SS-bikars karla eru. Þeir Gísli Hlynur Jóhannson og Hafsteinn
Ingibergsson verða seint taldir til bestu dómarapara landsins og
á daginn kom að þeir höfðu engin tök á leik ÍR og ÍBV í gær.

FÓTBOLTI „Þetta var gríðarlega
mikilvægur sigur fyrir okkur þar
sem nú kemur smá pása hjá okkur
í úrvalsdeildinni. Við höldum enn
góðri stöðu og getum því einbeitt
okkur að öðrum verkefnum með
góðri samvisku,“ sagði okkar
maður Eiður Smári Guðjohnsen,
sem var hetja Chelsea gegn
Everton í gær. Hann skoraði eina
mark liðsins á 69. mínútu og
tryggði Chelsea því tólf stiga
forystu í ensku úrvalsdeildinni.
Man.Utd á reyndar leik inni gegn
Man.City í dag og geta minnkað
bilið á toppnum í níu stig.

Um algjöra einstefnu af hálfu
Chelsea var að ræða á Goodison
Park í gær en James Beattie lét
reka sig út af strax á 8. mínútu
fyrir að skalla William Gallas.
Einum færri áttu Everton sér ekki
viðreisnarvon gegn heitasta liði
Evrópu. Liðið barðist þó hetjulega
og það var ekki fyrr en á 69.
mínútu sem vörnin lét undan
þegar Eiður Smári náði að skora
eftir að hafa fylgt eftir skoti
Gallas sem hafnaði í þverslánni.

„Þetta var ekki brottvísun
fyrir fimmaura,“ sagði David
Moyes, stjóri Everton æfur eftir
leikinn. „Ég lék sem miðvörður á
sínum tíma og ég hefði skammast
mín fyrir að hafa látið mig falla
eins og Gallas gerði þarna. John
Terry hefði aldrei boðið upp á
slíkan leikaraskap. Hvað varð um

stóru og sterku miðverðina? Þeim
hlýtur að vera að fækka fyrst að
þeir þurfa ekki meiri snertingu en
þetta,“ sagði Moyes greinilega allt
annað en sáttur við framkomu
Gallas. Enn einu sinni hélt
Chelsea hreinu og hefur Petr
Cech nú ekki fengið mark á sig

heilar 961 mínútur í röð í
úrvalsdeildinni.

Af öðrum leikjum bar það hæst
að Liverpool reið ekki feitum
hesti frá heimsókn sinni til
Birmingham og steinlá 2–0.
Heimamenn áttu sigurinn fylli-
lega skilinn og lék enginn betur en

Walter Pandiani, sem kom sem
lánsmaður frá Deportivo fyrir
skemmstu og hefur hleypt miklu
lífi í sóknarleik Birmingham
síðan þá. Allt Liverpool-liðið 
átti hræðilegan dag og virtust
leikmenn liðsins áhugalausir með
öllu. vignir@frettabladid.is

Loksins skoraði Eiður Smári
■ ■ LEIKIR
� 13.30 Grindavík og Haukar

mætast í Laugardalshöll í úrslitum
kvenna í bikarkeppni KKÍ og
Lýsingar.

� 16.00 Fjölnir og Njarðvík mætast í
Laugardalshöll í úrslitum karla í
bikarkeppni KKÍ og Lýsingar.

■ ■ SJÓNVARP

� 12.55 Enski boltinn á Skjá einum.
Bein útsending frá leik Manchester
City og Manchester United í ensku
úrvalsdeildinni í fótbolta.

� 13.30 Bikarkeppnin í körfubolta á
RÚV. Bein útsending frá úrslitaleik
Grindavíkur og Hauka í bikar-
úrslitum kvenna í körfubolta.

� 13.50 Ítalski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Juventus og
Udinese í ítölsku A-deildinni í
fótbolta.

� 15.50 Enski bikarinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Sheffield United
og West Ham í ensku
bikarkeppninni í fótbolta.

� 16.00 Bikarkeppnin í körfubolta á
RÚV. Bein útsending frá úrslitaleik
Fjölnis og Njarðvíkur í bikarúrslitum
karla í körfubolta.

� 17.50 Spænski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Osasuna og Real
Madrid í spænsku 1. deildinni í
fótbolta.

The International Business Academy

Skamlingvejen 32 . DK-6000 Kolding . Tlf. +45 72 24 18 00 . Fax +45 72 24 18 08

iba@ibc.dk . www.iba.dk IBA – en del af Erhvervsakademi Syd

Alþjóða Markaðs- og Viðskiptanám.
Kynningarfundur Fimmtudaginn 17. febrúar 2005 kl. 17-19
á Nordica Hotel, Reykjavik.
IBA býður upp á 2 ára markaðs-og viðskiptanám með áherslu á markaðsfræði, viðskipti og hagfræði.

Boðið er upp á fjórar brautir:
Alþjóðabraut.
–áhersla er lögð á markaðsfræði, samskipti og alþjóðaviðskipti.
Hægt er að velja um verklega þjálfun í 3 - 6 mánuði hjá erlendu eða dönsku fyrirtæki.
Stjórnunarbraut.
–áhersla er lögð á stjórnun, (HRM), og stjórnunarfræði.
Samskiptabraut.
–áhersla er lögð á markaðssamskipti og alþjóða markaðssetningu.
Auglýsingabraut.
– áhersla er lögð  á hönnun/auglýsingar.
Verkleg þjálfun.
Á öllum brautum getur námið tengst verklegri þjálfun hjá þekktum fyrirtækjum í Danmörku
og erlendis eins og t.d.: Microsoft, Maersk, IBM, Alfa Laval, Danfoss, LEGO, B-Young o.fl..
Framhaldsnám.
Bachelor, MBA, HA, HD - í Danmörku eða erlendis.

Upplýsingar gefur Íris i síma 8608888

Hringið eða
sendið okkur 
e-mail og finndu
út hvernig þú
getur orðið hluti
af þessu spen-
nandi og virka
mámsumhverfi
með ca. 300
öðru námsfólki
á IBA.
Þið getið einnig
pantað hina
umfangsmiklu
mámsmöppu
sem inniheldur
allar
upplýsingar

9 3
 Nafnávöxtun frá 01.12.2004 - 31.12.2004 á ársgrundvelli

Við hrósum...

... Eiði Smára Guðjohnsen fyrir að
hafa loksins fundið skotskóna á
nýjan leik fyrir Chelsea. Mark hans
gegn Everton í gær var hans fyrsta í
deildinni síðan 12. desember.

Eiður Smári Guðjohnsen var hetja Chelsea gegn Everton í gær þegar hann skoraði eina mark liðsins í
leiknum og tryggði liði sínu þannig tólf stiga forystu í ensku úrvalsdeildinni. 

LOKSINS, LOKSINS
Eiði Smára var vel
fagnað af John Terry
og Frank Lampard
eftir sigurmark hans í
gær
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Enska úrvalsdeildin
EVERTON–CHELSEA 0–1
0–1 Eiður Smári Guðjohnsen (69.).
BIRMINGHAM–LIVERPOOL 2–0
1–0 Walter Pandiani, víti (38.), 2–0 Julian Gray
(45.),
BLACKBURN–NORWICH 3–0
1–0 Morten Pedersen (17.), 2–0 Paul Dickov
(39.), 3–0 Paul Dickov (62.).
PORTSMOUTH–ASTON VILLA 1–2
0–1 Arjen De Zeeuw , sjálfsmark (17.), 1–1
Yakubu Aiyegbeni, víti (24.), Thomas Hitzelberger
(73.).
BOLTON–MIDDLESBROUGH 0–0

STAÐAN
CHELSEA 27 21 5 1 50–8 68
MAN. UTD. 26 16 8 2 43–16 56
ARSENAL 26 16 6 4 58–30 54
EVERTON 27 14 6 7 31–28 48
LIVERPOOL 27 13 4 10 41–29 43
MIDDLESB. 27 11 8 8 41–35 41
BOLTON 27 11 7 9 35–32 40
CHARLTON 26 11 5 10 30–36 38
TOTTENH. 26 10 6 10 33–30 36
A. VILLA 27 9 8 10 31–34 35
MAN. CITY 26 8 9 9 31–27 33
BIRMINGH. 27 8 8 11 31–33 32
NEWCASTLE 26 7 10 9 37–43 31
PORTSM. 27 8 6 13 30–40 30
FULHAM 26 8 5 13 33–44 29
BLACKB. 27 6 10 11 24–36 28
C. PALACE 26 5 7 14 29–40 22
NORWICH 27 3 11 13 26–51 20
SOUTH. 26 3 10 13 28–43 19
WBA 26 2 11 13 23–49 17

Enska bikarkeppnin
FULHAM–DERBY 4–2
HARTLEPOOL–BRENTFORD 0–1
TOTTENHAM–WEST BROM 3–1

SS-bikar karla í handbolta
ÍR–ÍBV 34–27
Mörk ÍR: Bjarni Fritzson 10/2, Hannes Jón
Jónsson 10/2, Ingimundur Ingimundarson 7,
Ragnar Helgason 3, Fannar Þorbjörnsson 2,
Tryggvi Haraldsson 2. Varin skot: Hreiðar Levy
Guðmundsson 19, Ólafur Helgi Gíslason 3.
Mörk ÍBV: Sigurður Ari Stefánsson 5, Svavar
Vignisson 5, Tite Kalandaze 5, Robert Bognar
4, Samúel Árnason 4/2, Sigurður Bragason
3, Kári Kristján Kristjánsson 1. Varin skot: Rol-
and Eradze 20/2, Jóhann Ingi Guðmundsson
7.
GRÓTTA/KR–HK 25–29
Mörk Gróttu/KR: Daði Hafþórsson 6, Brynjar
Hreinsson 6/2, Kristinn Björgúlfsson 4/2,
Kormákur Friðriksson 3, Kristján Geir Þor-
steinsson 3, Daníel Berg Grétarsson 2, David
Kekelia 1. Varin skot: Hlynur Morthens 19,
Gísli Guðmundsson 2.
Mörk HK: Ólafur Víðir Ólafsson 7, Elías Már
Halldórsson 6/1, Augustas Strazdas 5,/2, Jón
Heiðar Gunnarsson 4, Tomas Eitutis 4, Valdi-
mar Þórsson 2, Karl Grönvold 1. Varin skot:
Björgin Páll Gústavsson 29/2.

DHL- deild kvenna
STJARNAN–ÍBV 18–23
Mörk Stjörnunnar: Hekla Daðadóttir 8, Kristín
Guðmundsdóittir 2, Anna Blöndal 2, Elísabet
Gunnarsdóttir 2, Elzbieta Kowal 1, Kristín Clausen
2, Anna Einarsdóttir 1.
Mörk ÍBV: Zsofia Pastor 6, Alla Gokorian 5,
Guðbjörg Guðmarsdóttir 3, Tatjana Zukovska 3,
Darinka Stefanovic 2, Anastasia Patsion 2, Elísa
Sigurðardóttir 1, Eva B. Hlöðversdóttir 1.
FH–HAUKAR 25-25
Mörk FH: Guðrún Drífa Hólmgeirsdóttir 7,
Gunnur Sveinsdóttir 6, Bjarný Þorvarðardóttir 4,
Dröfn Sæmundsdóttir 4, Sigurlaug Jónsdóttir 2,
Berglind Ósk Björgvinsdóttir 1, Sigrún Gilsdóttir 1.
Mörk Hauka: Ramune Pekarskyte 8, Hanna
Guðrún Stefánsdóttir 6, Harpa Melsted, Björk
Tómasdóttir 3, Martha Hermannsdóttir 2, Inga
Fríða Tryggvadóttir 1, Ragnheiður
Guðmundsdóttir 1, Erna Þráinsdóttir 1.

VALUR–FRAM 31-27
Mörk Vals: Ágústa Edda Björnsdóttir 12, Hafrún
Kristjánsdóttir 8, Arna Grímsdóttir 6, Katrín
Andrésdóttir 2, Lilja Valdimarsdóttir 2, Díana
Guðjónsdóttir 1.
Mörk Fram: Sigurbjörg Jóhannsdóttir 10, Eva
Hrund Harðardóttir 5, Guðrún Þóra
Hálfdánsdóttir 4, Elísa Ósk Viðarsdóttir 2, Ásta
Birna Gunnarsdóttir 2, Sara Sigurðardóttir 2,
Hildigunnur Einarsdóttir 2.

VÍKINGUR–GRÓTTA/KR 22-28
Mörk Víkings: Natasha Domljanovic 6, Helga
Birna Brynjólfsdóttir 6, Ásta Björk Agnarsdóttir 4,
Steinunn Þorsteinsdóttir 2, Andrea Olsen 2,
Margrét Egilsdóttir 1.
Mörk Gróttu/KR: Anna Gunnarsdóttir 5, Gerður
Rún Einarsdóttir 4, Eva Margrét Kristinsdóttir 4,
Eva Margrét Kristinsdóttir 4, Anna Úrsúla
Guðmundsdóttir 4, Kristín Þórðardóttir, Íris Ásta
Pétursdóttir 3, Arndís María Erlingsdóttir 3, Ragna
Karen Sigurðardóttir 2.

STAÐAN
HAUKAR 16 14 1 1 477–376 29
ÍBV 16 13 0 3  469–408  26
STJARNAN 16 8 2 6 405–388 18
VALUR 16 9 0 7 392–394 18
FH 16 5 4 7 419-451 14
VÍKINGUR 16 4 0 12 384–422 8
GROTTA/KR 16 4 0 12 365–411 8
FRAM 16 3 1 12 357–435 7

Í takt vi› flínar flarfir

Mætum öll, hvetjum okkar fólk og sjáum hörkuspennandi körfubolta.

Sætafer›ir
Haukar: Mæting á Ásvelli kl. 11:00. Andlitsmálun og fleira skemmtilegt. Brottför kl. 12:30.

Fjölnir: Mæting á Olísstö›ina vi› Gullinbrú kl. 14:00. Andlitsmálun og allir fá boli og gosdrykki. Brottför kl. 15:00.
Njar›vík: Fríar sætafer›ir frá Íflróttami›stö› Njar›víkur (Ljónagryfjunni) klukkan 14:00 me› SBK fyrir flá sem mæta í grænu.

www.lysing.is
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Úrslitin í L‡singarbikarnum rá›ast í Laugardalshöll á sunnudaginn

Meistaraflokkur kvenna
Sun. 13.feb 2005 Laugardalshöll kl. 13:30 Grindavík - Haukar

Meistaraflokkur karla
Sun. 13.feb 2005 Laugardalshöll kl. 16:00  Njar›vík - Fjölnir

Fríir bolir
100-200 fyrstu gestirnir á hvorum
leik fá gefins bol frá L‡singu í lit
síns félags

Vinnur flú 100.000 kr. ?
Í bá›um leikjum fá nokkrir
heppnir áhorfendum a› reyna sig
vi› 100.000 kr skoti› í bo›i
L‡singar

Undanúrslitin í SS-bikar karla í handbolta í gær:

ÍR og HK mætast í úrslitum
HANDBOLTI ÍR-ingar og HK-menn
tryggðu sér í gær sæti í úrslitum
SS-bikars karla í handknattleik en
leikurinn fer fram í Laugardals-
höll 26. febrúar næstkomandi.

ÍR-ingar lögðu Eyjamenn að
velli, 34-27, í hörkuleik í Austur-
bergi þar sem afar slök dómgæsla
setti svip sinn á leikinn. Það er
varlega sagt að heldur hafi hallað
á gestina frá hendi dómaranna og
áttu Eyjamenn við ramman reip
að draga allan leikinn. ÍR leiddi
með þremur mörkum, 18-15, í
hálfleik og náði mest níu marka
forystu í síðari hálfleik. Rolan
Eradze, markvörður ÍBV, fékk að
líta rauða spjaldið fyrir að mót-
mæla dómi ansi harkalega og þótt
sigur ÍR-inga hafi verið öruggur

og sanngjarn þá fengu þeir full
mikla hjálp frá dómurum leiksins,
þeim Gísla Hlyni Jóhannssyni og
Hafsteini Ingibergssyni. Það
vakti athygli að stór hópur stuðn-
ingsmanna ÍBV yfirgaf húsið 
þegar tólf mínútur voru til
leiksloka eftir að hafa látið ófrið-
lega í stúkunni. Bjarni Fritzson og
Hannes Jón Jónsson skoruðu 10
mörk hvor fyrir heimamenn í
leiknum.

HK-menn fóru með sigur af
hólmi gegn Gróttu/KR á Seltjarn-
arnesi, 29-25. HK leiddu allan tím-
ann og var sigur þeirra öruggari
en tölurnar gefa til kynna. Björg-
vin Gústavsson átti stórkostlegan
leik í marki HK og varði 29 skot.

oskar@frettabladid.is
DÆMIGERT FYRIR LEIKINN Gísli Hlynur Jóhannsson, dómari leiks ÍR og ÍBV í gær, sést
hér vísa Eyjamanninum Tite Kalandaze út af í tvær mínútur. Fréttablaðið/Stefán
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Allt í kringum
mig er fólk sem
eru einhvers-
konar -istar.
Fólk sem að-
hyllist hinar og

þessa stefnur
eða hugmynda-
fræði, fólk sem
er með hinn eða
þennan sjúk-
dóm, fólk sem á

við hitt eða þetta vandamál að
stríða eða vinnur við eitt eða
annað.

Þeir -istar sem ég hef hitt á
minni stuttu ævi eru meðal 
annars – í stafrófsröð; alkó-
hólisti, anarkisti, búddisti, dada-
isti, dópisti, fasisti, femínisti, 

fútúristi, grínisti, hassisti,
hindúisti, húmanisti, kabbalisti,
kalvínisti, kapítalisti, kommún-
isti, kúbisti, jazzisti, minimalisti,
módernisti, nasisti, nýhilisti,
póst-módernisti, rasisti, sport-
isti, stalínisti, stílisti, taóisti og
svo mætti lengi telja. Það virðist
ekki skipta máli hvar mann ber
niður, alls staðar er einhvern 
-ista að finna. 

Istarnir eru af öllum stærðum
og gerðum. Ég vil jafnvel ganga
svo langt að segja að -istinn fari
ekki í manngreinarálit – mis-
muni ekki fólki eftir kynferði,
kynhneigð, litarhætti, stærð,
þyngd eða hárlit. 

Þrátt fyrir þessa útbreiðslu 
-istanna á ég í miklum vandræð-

um með að samsama mig með
þeim. Ég aðhyllist hvorki hug-
myndafræði þeirra, vinn ekki
sömu vinnu og á ekki við sama
sjúkdóm að stríða – alla vega
ekki svo ég viti. 

Um tíma hélt ég því að ég
væri með öllu -istalaus og leið
hálfpartinn illa. Það getur verið
erfitt að eiga ekki samleið með
neinum. Þá áttaði ég mig skyndi-
lega á því að ég gæti hugsanlega
samsamað mig við sósíalista. 

Margir eru hins vegar á þeirri
skoðun að þeir séu orðnir heldur
fáir, sósíalistarnir á Íslandi.
Hlutskipti mitt hefði því orðið
heldur einmannalegt, ef ekki
hefði verið fyrir fallista og jafn-
vel fúlista. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
KRISTJÁN HJÁLMARSSON FANN LOKS SINN -ISMA

Einmana sósíalisti
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S M Á R A L I N D
Sími 517 7007

Gleðjið konuna
70% afsláttur 

Aðeins í dag og á morgun !

Miðasala í síma 568 8000
www.HOUDINI.is

mögnuð fjölskyldusýning!

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

Kuldaskór

Laugavegi 100, S. 561 9444

Berum ábyrgð á eigin heilsu!

FÆÐUÓÞOL - OFNÆMI

■ PONDUS

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Frode Överli

Furðufiskur 7,8 kíló.
Veiddur á stöng.

Trúðfiskur 10,2 kíló.
Veiddur á stöng.

Grimmhildur Kassandra,
108,4 kíló. Tekin á löpp.

Jói veiddi 
örugglega þann
ljótasta!

Og þann
stærsta! 

Falskurfiskur 16,3 kíló.
Húkkaður á stöng.

Blástakkur 9,4 kíló.
Veiddur í nót.
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20 heppnir námsmenn í Námsmannaþjónustu 

Íslandsbanka fá 15.000 króna bókakaupastyrk 

núna í febrúar. 

SÆKTU UM Á ISB.IS – DREGIÐ 21. FEBRÚAR

BANKAÁBYRGÐ Á NÁMSLÁNUM
Námsmenn í Námsmannaþjónustu Íslandsbanka geta nú fengið 

bankaábyrgð á námslán sín í stað sjálfskuldarábyrgðar.

Nánari upplýsingar á isb.is, í útibúum Íslandsbanka og í þjónustuveri 

í síma 440 4000.

BÓKAKAUPASTYRKUR!

 – kraftur til flín!

Auðvelt að svara fyrir sig
Þróun tungumálsins í sms-skila-
boðum virðast fá takmörk sett
þegar kemur að viðleitni fólk til
þess að stytta sér leið við skrifin.
Enda eru lyklaborðin á farsímun-
um ekkert sérstaklega þjál. 

Nú er er svo komið að þeir sem
ekki eru vanir þessum samskipta-
máta eru hættir að skilja tungu-
málið sem þar birtist. 

Sérstaklega eru styttingar á
þekktum enskum frösum áber-
andi. Hér til hliðar eru nokkur
dæmi. ■

SMS-SMÁSKILABOÐIN Nú þarf ekki lengur að pikka
inn öll orðin, heldur láta skammstafanirnar duga.

A3 Anytime, anywhere, anyplace
(Hvenær og hvar sem er)

ASAP As soon as possible 
(Eins fljótt og auðið er)

ILU I love you 
(Ég elska þig)

LU2 Love you to 
(Elska þig líka)

‘SUP What’s up 
(Hvað er títt)?

2L8 To Late 
(Of seinn)

ILSX I love sex 
(Ég elska kynlíf) 

: D Brosi mikið
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

10 11   12 13 14   15  16
Sunnudagur

FEBRÚAR

SKRÝTNA FRÉTTIN

Sýnd kl. 3.30, 6, 8.30 og 11 Sýnd kl. 3, 5.30, 8 og 10.30          b.i. 14 Sýnd kl. 6, 8.15, og 10.30 B.i. 16

Kl. 5.50, 8 og 10.10  Bi. 14 ára

FRÁ FRAMLEIÐANDA TRAINING DAY
HLAUT TVENN GOLDEN 
GLOBE VERÐLAUN

FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

Þeir þurfa að
standa saman 
til að halda lífi!
Frábær 
spennutryllir!7TILNEFNINGAR TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA

Kl. 2, 4, 6, 8 og 10

HHHHHHHH - HJ, MBL.  HHHHHHHH - Ó.Ö.H. DV  

HHHHHHHH - Baldur, Popptíví  HHHHHH1/21/2 -  Kvikmyndir.is  

HHHHHH - Ó.H.T. Rás 2

HHHHHH - S.V. MBL.

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

11 TILNEFNINGAR TIL ÓSKARSVERÐLAUNA

Leonardo DiCaprio

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

HHHHHH Ó.Ö.H. DV

HHHHHHhh - kvikmyndir.com

ALEXANDER Sýnd kl. 5.30 & 10.05  b.i. 14 LANGA TRÚLOFUNIN Kl. 3, 5.30 & 10.15 b.i. 16

OCEAN’S TWELVE Sýnd kl. 3 & 8 GRJÓTHALTU KJAFTI Sýnd kl. 8.30     b.i. 12

Sýnd kl. 2.45, 6 og 9.10

Svakalega flott ævintýra-
spennumynd með hinni
sjóðheitu Jennifer Garner

Kl. 3, 5.30, 8 og 10.30 B.i. 16 ára
Kl. 3, 5.30, 8 og 10.30     B.i. 14 ára
Sýnd í Lúxus kl. 3, 5.30, 8 og 10.30

Sýnd kl. 1.30, 4, 5.30, 8 og 10.30
Sýnd í Lúxus VIP kl. 5.30, 8 og 10.30

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

THE INCREDIBLES m. ísl. tali sýnd kl. 1.30, 3.45 og 6    Sýnd m. ens. tali sýnd kl. 1.30 & 3.45

TEAM AMERICA Sýnd kl. 8 og 10.30 B.i. 14ALEXANDER Sýnd kl. 8.15  B.i. 14

LEMONY SNICKETT’S Sýnd kl. 1.30, 3.45, 6, 8.15 og 10.30

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

WALT DISNEY 
KYNNIR

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

HHHHHH - S.V. MBL.

Sýnd kl. 2, 3.45 og 6.20 m. ísl. tali

BÚI OG SÍMON kl. 2 & 4 ÍSL. TAL - TILBOÐ 400 KR.

Frumsýnd 17. febrúar.

"Mögnuð spennumynd um baráttu 
upp á líf og dauða."

Sun. 13. feb. kl. 20

Þri. 15. feb. kl. 20

Mið 16. feb. Kl. 20

Stúdentaleikhúsið kynnir
Þú veist hvernig þetta er
-aukasýningar-

                                                                    Miðapantanir í síma 659 3483
Sýnt í TÞM, Hólmaslóð 2                          studentaleikhusid@hotmail.com

ATH! Síðustu sýningar

„áhugaverðasta leikhúsið á landinu“ – H.Ó. MBL.

„eitthvað það fyndnasta og naprasta sem ég hef

séð” – I.J. DV

Sögur kvenna frá hernámsárunum 
Fumsýning 13. febrúar kl.14.00

Miðvikudaga kl.14.00
Sunnudaga kl.14.00

ÁstandiðTenórinn

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

Sýningum fer fækkandi Vetrarhátíð - Grímuball 
Bardukha og Andrea Jónsdóttir 

laugardaginn 19. febrúar.

Leikfélagið Snúður og Snælda sýnir:

LANDIÐ 
VIFRA 
Leiksýning byggð 
á barnaljóðum Þórarins Eldjárns 
Sun. 13. feb. kl. 14. laus sæti
Mið. 16. feb. kl. 10. uppselt
Lau. 19. feb. kl. 14. uppselt
Þri. 22. feb. kl. 14. uppselt
Sun. 6. mars kl. 14. laus sæti

Miðaverð kr. 1.200

Miðasala s. 562 5060 - www.moguleikhusid.is

2. sýn. 13. feb. kl. 19 - örfá sæti laus • 3. sýn 18.feb. kl 20 - uppselt
4. sýn. 20. feb. kl. 19 - örfá sæti laus • 5. sýn. 25. feb. kl. 20 - nokkur sæti laus
6. sýn. 27. feb. kl. 19 - nokkur sæti laus • 7. sýn. 4. mars kl. 20
8. sýn. 6. mars kl. 19 • 9. sýn.12. mars kl. 19.
Ekki er hleypt inn í salinn eftir að sýningin hefst

Vivaldi - Trúarleg verk og óperur
Hádegistónleikar þriðjudaginn 15.febrúar kl. 12.15 – Marta Hrafnsdóttir, alt
Sigurðar Halldórsson, selló og Kurt Kopecky, semball flytja verk eftir Vivaldi.

Miðasala á netinu: www. opera.is

Miðasalan er opin kl. 14-18 virka daga, kl. 13-18 lau. og sun. og fram að sýningu sýningardaga. Símasala frá kl. 10 virka daga.

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

STÓRA SVIÐ

HÍBÝLI VINDANNA 
leikgerð Bjarna Jónssonar eftir
vesturfarasögum Böðvars Guðmundssonar
Fi 17/2 kl 20 - UPPSELT
Fö 18/2 kl 20
Lau 19/2 kl 20 - UPPSELT
Fö 25/2 kl 20, Lau 26/2 kl 20
Fö 4/3 kl 20, Lau 5/3 kl 20, 
Su 13/3 kl 20

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau

Sýningar halda áfram eftir páska.

LÍNA LANGSOKKUR 
e. Astrid Lindgren

Í dag kl 14,

Su 20/2 kl 14

Su 27/2 kl 14 

Su 6/3 kl 14 - Aukasýning Síðustu sýningar

HOUDINI SNÝR AFTUR 
Fjölskyldusýning um páskana.

Forsala aðgöngumiða hafin.

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ

SEGÐU MÉR ALLT 
e. Kristínu Ómarsdóttur

Aðalæfing mi 16/2 kl 20 - kr. 1.000

Forsýning fi 17/2 kl 13 - kr. 1.000

Frumsýning fö 18/2 kl 20 - UPPSELT

Lau 19/2 kl 20, Lau 26/2 kl 20, Su 27/2 kl 20

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

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA.
Lau 19/2 kl 20, Lau 26/2 kl 20, Su 6/3 kl 20 
Ath: Miðaverð kr. 1.500

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Í kvöld kl 20, Su 20/2 kl 20, 
Su 27/2 kl 20, Fi 3/3 kl 20

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR

eftir Agnar Jón Egilsson. Í samstarfi við TÓBÍAS.

Fö 18/2 kl 20, Fö 25/2 kl 20, Mi 2/3 kl 20
ATH: Bönnuð yngri en 12 ára

VESTURFARARNIR - NÁMSKEIÐ
Í samstarfi við Mími - símenntun

Mi 16/2 - Helga Ögmundardóttir

Mi 23/2 - Böðvar Guðmundsson

Innifalið: Boð á Híbýli vindanna

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 10-18 mánudaga og þriðjudaga,
10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga      12-20 laugardaga og sunnudaga

LEIKHÚSVEISLA FYRIR HÓPA  - UPPSKRIFT AÐ SKEMMTILEGU KVÖLDI 
Kl 18:00 Gleðistund í forsal - veitingasalan opin
Kl 18:30 Kynnisferð um leikhúsið 

- kynning á verki kvöldsins

Kl 19:00 Matseðill kvöldsins
Kl 20:00 Leiksýning kvöldsins
NÆRING FYRIR SÁL OG LÍKAMA - BÓKIÐ Í TÍMA

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

Flaug með
pitsu til
kærustunnar
Flugmaður í breska hernum not-
aði þyrlu sína, sem er um 350
milljóna króna virði, til að af-
henda kærustu
sinni pitsu.

Flugmaður-
inn, sem er 25
ára og virtur í
sínu fagi, flaug
frá bækistöð
sinni í Suffolk
um 40 kíló-
metra leið
með pitsuna
meðan á
þyrluæfingu
stóð. Þegar
hann lenti í
Norfolk með pitsuna undir hend-
inni tók á móti honum hershöfð-
ingi hans sem hafði frétt af þess-
ari undarlegu för. Flugmaðurinn
fékk harða áminningu en slapp
annars með skrekkinn. ■

■ ■ KVIKMYNDIR
� 15.00 Föðurlandsstyrjöldin mikla

nefnist kvikmyndin sem sýnd verður
í bíósal MÍR. Þetta er sovésk heimild-
arkvikmynd um innrás herja Hitlers-
Þýskalands sumarið 1941 og baráttu
sovétþjóðanna við innrásarherina.

■ ■ TÓNLEIKAR
� 20.00 Eivör Pálsdóttir flytur eigin

lög ásamt KaSa-hópnum í nýjum út-
setningum Hilmars Arnars Hilmars-
sonar á tónleikum í Salnum, Kópa-
vogi. Tæknimaður verður Lárus H.
Grímsson.

■ ■ FYRIRLESTRAR
� 15.00 Eiríkur Þorláksson, for-

stöðumaður Listasafns Reykjavíkur,
flytur fyrirlestur um Hörð Ágústsson
á Kjarvalsstöðum, þar sem nú stend-
ur yfir sýning Harðar.

HERÞYRLA Breski
flugmaðurinn flaug á
herþyrlu sinni til að af-
henda kærustu sinni
pitsu.
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■ TÓNLIST

Hér er komið rökrétt framhald af
Meet the Parents. Það styttist í
brúðkaup Gaylords Fockers (Ben
Stiller) og Pamelu Byrnes (Blythe
Danner). Gaylord er kominn í náð-
ina hjá tengdapabbanum Jack
(Robert De Niro) og þá er bara
erfiði hlutinn eftir. Nú þarf hann
að kynna tengdaforeldra sína 
fyrir sínum eigin foreldrum. Og
fyrir hrakfallabálk eins og hann
getur það engan veginn gengið
klakklaust fyrir sig, sérstaklega
þegar Fockerarnir eru alger and-
stæða hins beinstífa Jacks. Þau
eru kynóðir hippar, leiknir af
frægustu gyðingunum í Holly-
wood. Ólíkt syni þeirra sjá þau
enga ástæðu til að ganga í augun á
Jack og fyrir vikið er myndin full
af vandræðanlegum senum sem
einnig má túlka sem skot á hina
þreytandi baráttu pólitísku hreyf-
inganna tveggja í Bandaríkjun-
um, það er að segja ef maður er
einn af þeim sem oflesa einfaldar
fjölskyldugamanmyndir.

Meet the Parents var ófrum-

legur brandari sem heppnaðist
ótrúlega vel. Meet the Fockers er
framlenging á sömu hugmynd 
og heppnast einnig furðuvel. Í
báðum tilvikum er góðu leikara-
vali að þakka. Enginn getur gerst
jafn vandræðanlega fyndinn og
Ben Stiller, og vil ég nota tæki-
færið og þakka honum fyrir frá-
bær afköst. Hann lék nánast í
annarri hverri gamanmynd sem
kom út á síðasta ári. Robert De
Niro gerir lítið annað þessa dag-
ana en að leika í léttum gaman-
myndum og framhaldi þeirra.
Hann stendur sig að sjálfsögðu
vel þar eins og annars staðar,
enda fæddur leikari. En það eru
samt hinir eldri Fockerar sem
eiga þessa mynd. Dustin Hoffman
er frábær sem pabbinn sem hegð-
ar sér eins og barn og leikur hlut-
verkið áreynslulaust. Hann er
reyndar alltaf sannfærandi, en
hér hefur maður á tilfinningunni
að hann sé að leika sjálfan sig.
Barbra Streisand passar fullkom-
lega í hlutverk sólbrúna kynlífs-
fræðingsins sem geymir forhúð
sonar síns í möppu. Átta ára leik-
hlé virðist hafa gert henni gott.

Titillinn er þó eiginlega það
besta við myndina. Það er eitthvað
dásamlegt við það að sjá leikarana
koma fram í Jay Leno, og komast
upp með að segja dónalegasta 
orðið í enskri tungu bara vegna
þess að það er skrifað öðruvísi.

Hugleikur Dagsson

Góður titill 

MEET THE FOCKERS
LEIKSTJÓRI: JAY ROACH

AÐALHLUTVERK: ROBERT DE NIRO, BEN
STILLER, DUSTIN HOFFMAN, BARBRA

STREISAND 

Niðurstaða: Meet the Parents var ófrumlegur
brandari sem heppnaðist ótrúlega vel. Meet
the Fockers er framlenging á sömu hugmynd
og heppnast einnig furðuvel. Í báðum tilvikum
er góðu leikaravali að þakka.

[ KVIKMYNDIR ]
UMFJÖLLUN

SÍMI 553 2075

– bara lúxus

www.laugarasbio.is

Sýnd kl. 3, 5.40, 8 og 10.20

Golden
Globe
verðlaun
Annette
Bening
sem
besta
leikkona

SÝND kl. 2 & 4 ÍSL.TAL - ATH! VERÐ 500 KR.

HLAUT TVENN GOLDEN 
GLOBE VERÐLAUN

7TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

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

HHHHHHhh - kvikmyndir.com

Sýnd kl. 3, 5.30, 8 og 10.30 B.i. 14 ára

Sýnd kl. 3, 5.30, 8 og 10.30 B.i. 14 ára Sýnd kl. 5.40 & 10.30 B.i. 14 ára

„Fullkomlega ómissandi mynd" S.V. MBL HHHHHHHHHH

HHHHHHHH
Þ.Þ FBL

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

5Tilnefningar til
Óskars-
verðlauna

Sýnd kl. 3 og 8

HHHHHH NMJ Kvikmyndir.com

HHHHHHHH SV Mbl

HHHHHH – MMJ kvikmyndir.com  HHHHHHHH – Ó.H.T. Rás 2

Sýnd kl. 2, 4.10, 6.15, 8.15 og 10.20

tilnefningar til Óskarsvtilnefningar til Óskarsverðlauna, þ.á.m.erðlauna, þ.á.m.
besta mynd, leikstjóri og leikari.besta mynd, leikstjóri og leikari.1111

HHHHHHHH - HJ, MBL.  HHHHHHHH - Ó.Ö.H. DV
HHHHHHHH - Baldur, Popptíví  
HHHHHH1/21/2 -  Kvikmyndir.is  

HHHHHH - Ó.H.T. Rás 2

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

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

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10

HHHHHH - S.V. MBL.

400 kr. miðaverð á allar myndir kl. 12
um helgar í Sambíóunum KringlunniHÁDEGISBÍÓ

Annette Bening sem besta leikkona

Stórskemmtileg mynd þar sem 
Annette Bening fer á kostum

Annette Bening & Jeremy Irons

1Tilnefning til Óskarsverðlauna

TILBOÐ Á ALLAR MYNDIR KL. 2 – AÐEINS 400 KR.

kl. 2 ÍSL. TAL - ATH! 
VERÐ 400 KR.

Frumsýnd 17. febrúar.

"Mögnuð spennumynd um baráttu 
upp á líf og dauða."

HHHHHH - kvikmyndir.is

L.S. A SER. OF UNFORTUNATE EVEN. kl. 12 & 2.15 THE INCREDIBLES kl. 12 & 2.15 ísl. tal

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

kl. 12, 2, 4, 5 & 6.30 m. ísl. tali kl. 4.30 m. ensku tali

Sýnd kl. 6, 8.30, og 10.40 B.i. 16 Sýnd kl. 6.30, 8.30 og 10 B.i. 14

■ ■ LEIKLIST
� 14.00 Leikfélagið Snúður og

Snælda frumsýna leikritið Ástandið í
Iðnó.

■ ■ SÝNINGAR
� 15.00 Rakel Pétursdóttir safnfræð-

ingur verður með leiðsögn um sýning-
arnar í Listasafni Íslands, bæði sýningu
Rúríar Endangered Waters og sýning-
una Íslensk myndlist 1930-1945.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki síð-
ar en sólarhring fyrir birtingu.

Dave Grohl, forsprakki rokksveitar-
innar Foo Fighters, telur að árið
2005 muni endurvekja trú fólks á
góðri tónlist. Grohl hefur haft í nógu
að snúast undanfarið því hann kem-
ur við sögu á þremur nýjum plötum.

Nýjasta plata Foo Fighters er
væntanleg og verður hún tvöföld,
annars vegar með hörkurokki og
hins vegar með órafmögnuðum
lögum. Einnig spilar Grohl á
trommur í laginu Bad Boyfriend á
nýjustu plötu Garbage auk þess
sem hann trommar á fyrstu plötu
Nine Inch Nails í langan tíma.
„Þetta verður frábært tónlistarár.
Ég held að fólk eigi eftir að fá
meiri trú á tónlist. Öll sú tónlist
sem ég hef heyrt sem verður gefin
út á næstunni er ótrúlega góð,“
sagði Grohl.

Plata Garbage, Bleed Like Me,
kemur út 11. apríl og plata Nine
Inch Nails, With Teeth, kemur

einnig út í vor. Plata Foo Fighters
kemur aftur á móti ekki út fyrr en
í haust. ■

DAVE GROHL Dave Grohl er forsprakki rokksveitarinnar Foo Fighters.
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Frábært tónlistarár
í vændum
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SKJÁREINN

12.00 Silfur Egils 13.30 Neighbours 15.15
Amazing Race 6 (6:15) (e) 16.05 Monk
(16:16) (e) 16.55 Extreme Makeover (23:23)
(e) 17.45 Oprah Winfrey 

SJÓNVARPIÐ

18.30 

KRAKKAR Á FERÐ OG FLUGI. Í dag heimsækir
Linda Ásgeirsdóttir Hólmar Bárðarson sem er
tólf ára og býr á Vopnafirði.

▼

Barnaefni

22.10

NIP/TUCK. Hér segir frá lýtalæknunum Sean og
Christian sem hafa nóg að gera við að breyta
fólki vestan hafs.

▼

Drama

12.55

MANCHESTER CITY – MANCHESTER UNITED.
Mikil pressa er á Manchester United sem þarf
að vinna til að halda sér í toppslagnum.

▼

Enski boltinn

7.00 Barnatími Stöðvar 2 11.35 Oliver Beene 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.15 Home Improvement (Handlaginn

heimilisfaðir 1) Tim Taylor er hinn
pottþétti fjölskyldufaðir.

19.40 Whose Line Is it Anyway? (Hver á
þessa línu?)

20.05 Sjálfstætt fólk (Sjálfstætt fólk 2004-
2005) Í hverri viku er kynntur til sög-
unnar skemmtilegur viðmælandi sem
hefur frá mörgu að segja. 

20.40 Cold Case 2 (6:24) (Óupplýst mál)
Myndaflokkur um lögreglukonuna Lilly
Rush sem starfar í morðdeildinni í
Fíladelfíu. Hún fær öll óleystu málin í
hendurnar.  Bönnuð börnum.

21.25 Twenty Four 4 (4:24) (24) Jack Bauer
fær kaldar kveðjur þegar nýr yfirmaður
er ráðinn til CTU. Bauer er látinn fjúka
en fer til starfa hjá varnarmálaráðu-
neytinu. Leyniþjónustan getur samt
ekki verið á hans lengi og kallar strax
á kappann þegar hætta steðjar að.
Aðalhlutverkið leikur Kiefer Suther-
land. Stranglega bönnuð börnum.

22.10 Nip/Tuck 2 (12:16) (Klippt og skorið)
Lýtalæknarnir Sean og Christian þurfa
ekki að kvarta. Samkeppnin er hörð í
þessum bransa en félagarnir hafa
meira en nóg að gera. Stranglega
bönnuð börnum.

22.55 60 Minutes 

23.40 Silfur Egils (e) 1.10 American Idol 4
1.50 American Idol 4 2.35 Moulin Rouge
4.40 Fréttir Stöðvar 2 5.25 Tónlistarmynd-
bönd frá Popp TíVí 

12.20 Spaugstofan 12.45 Mósaík 13.30 Bik-
arkeppnin í körfubolta. Bein útsending frá úr-
slitaleik kvenna. 15.20 Regnhlífarnar í New
York (4:10) 15.50 Bikarkeppnin í körfubolta.
Bein útsending frá úrslitaleik karla. 17.50
Táknmálsfréttir 18.00 Stundin okkar 

8.00 Morgunstundin okkar 8.01 Kátur 8.28
Fallega húsið mitt 8.36 Bjarnaból 9.00 Disney-
stundin 9.01 Stjáni 9.25 Sígildar teiknimyndir
9.33 Líló og Stitch 9.58 Sammi brunavörður
10.11 Ketill 10.28 Andarteppa 11.00 Óp
11.30 Laugardagskvöld með Gísla Marteini 

18.30 Krakkar á ferð og flugi Á Vopnafirði
býr Hólmar Bárðarson sem er 12 ára.
Hólmar er mikill útivistarstrákur og fer
oft í golf og heimsækir afa og ömmu
gjarnan í sveitina. Textað á síðu 888 í
Textavarpi.

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Kjarval Heimildarmynd um Jóhannes

Sveinsson Kjarval listmálara eftir Pál
Steingrímsson. Framleiðandi er Kvik.
Textað á síðu 888 í Textavarpi.

20.55 Örninn (2:8) (Ørnen) Danskur spennu-
myndaflokkur um hálfíslenskan rann-
sóknarlögreglumann í Kaupmanna-
höfn. Meðal leikenda eru Jens Albin-
us, Ghita Nørby, Marina Bouras, Steen
Stig Lommer, Janus Bakrawi, Susan A.
Olsen, David Owe. Íslensku leikararnir
Elva Ósk Ólafsdóttir og Kormákur
Gunnarsson koma líka við sögu í þátt-
unum. Atriði í þáttunum eru ekki við
hæfi barna. 

21.55 Helgarsportið 
22.20 Hinir duldu töfrar borgarastéttarinnar

(Le charme discret de la bourgeoisie)
Bíómynd eftir Luis Buñuel frá 1972.
Sex góðborgarar koma saman til að
snæða kvöldverð en undarleg atvik
valda þeim sífelldu ónæði við borð-
haldið.

0.00 Kastljósið 0.20 Útvarpsfréttir í dagskrár-
lok

12.30 The Awful Truth (e)    12.55 Manchest-
er City – Manchester United 15.00 Judging
Amy (e) 16.00 A View to a Kill 18.10 Inn-
lit/útlit (e) 

9.00 Still Standing (e) 9.30 The Simple Life 2
(e) 10.00 America's Next Top Model – ný
þáttaröð! (e) 11.00 Sunnudagsþátturinn

19.00 Yes, Dear (e) 
19.30 The Awful Truth Michael Moore er

frægur fyrir flest annað en sitja á
skoðun sinni og það gerir hann held-
ur ekki í þáttunum The Awful Truth. 

20.00 Bingó Villi Naglbítur er að sjálfsögðu
enn Herr General Bingómeister og
Björgvin Ploder honum til aðstoðar. 

20.35 According to Jim Cheryl bannar Jim að
halda steggjapartí fyrir Danny vin sinn
með bjórsulli og fatafellum. Hún ótt-
ast að Danny mæti í sitt eigið brúð-
kaup þunnur, eins og Jim gerði í brúð-
kaup þeirra.

21.00 Law & Order: SVU 
21.50 Rocky II Eftir að hafa sigrað óvænt

heimsmeistarann í boxinu, ákveður
Rocky Balboa að taka það rólega og
hefja nýtt líf með eiginkonu sinni. En
fyrrum heimsmeistarinn, Appollo
Creed, hefur ekki sætt sig við þá nið-
urlægingu að hafa verið sigraður af
óþekktum hnefaleikara og heimtar
annan bardaga. Eftir mikla umhugsun
ákveður Rocky að taka áskorunninni.
Með aðalhlutverk fara sem fyrr Sylv-
ester Stallone og Carl Weathers. 

23.45 C.S.I. (e) 0.30 Blow Out (e) 1.15
Óstöðvandi tónlist 
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▼

▼

▼

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn. 

CNN
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS 
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT
13.15 Biathlon: World Cup Torino Italy 15.00 Athletics: IAAF
Indoor Meeting Karlsruhe 17.00 Bobsleigh: World Cup Lake
Placid 18.00 Tennis: WTA Tournament Paris 19.00 All Sports:
Casa Italia 19.15 Snooker: Masters London United Kingdom
22.00 Rally: World Championship Sweden 22.30 News:
Eurosportnews Report 22.45 Boxing 0.15 News: Eurosport-
news Report

BBC PRIME
12.00 EastEnders Omnibus 14.00 Teletubbies 14.25
Tweenies 14.45 Bits & Bobs 15.00 Step Inside 15.10 Andy
Pandy 15.15 The Story Makers 15.35 Stitch Up 16.00 The
British Academy Film Awards 18.00 Design Rules 18.30
Location, Location, Location 19.00 Born and Bred 19.50 We
Got a New Life 20.50 Safe as Houses 21.50 Top Gear Xtra
22.50 Wild Weather 23.40 A Little Later 0.00 Landscape My-
steries 0.30 Castles of Horror 1.00 Dr Martin Luther King

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Chimp Diaries 15.00 Von Richthofen and Brown 17.00
The FBI 18.00 I Want to Be Jackie Chan 19.00 Diva Mummy
20.00 Marine Machines 21.00 Air Crash Investigation 22.00
Seconds from Disaster 23.00 Death by Natural Causes 0.00
China's Titanic 1.00 Frontlines of Construction

ANIMAL PLANET
12.00 Tall Blondes 13.00 Animals A-Z 15.00 O'Shea's Big
Adventure 16.00 Mad Mike and Mark 17.00 Keepers 18.00
Profiles of Nature 19.00 Animals A-Z 21.00 Seven Deadly Stri-
kes 22.00 Pet Powers 23.00 Animals of the Chinese Zodiac
0.00 Tall Blondes 1.00 Animals A-Z

DISCOVERY
12.00 Myth Busters 13.00 Scrapheap Challenge 14.00 Rides
15.00 World Biker Build-Off 16.00 Industrial Revelations – The
European Story 17.00 Walking with Beasts  18.00 Blueprint for
Disaster 19.00 American Chopper 20.00 True Gladiators
21.00 Beasts of the Roman Games 22.00 Unsolved History
23.00 American Casino 0.00 Hitler's Doctors 1.00 Amazing
Medical Stories

MTV
16.00 Dismissed 16.30 Punk'd 17.00 So 90's 18.00 World
Chart Express 19.00 Dance Floor Chart 20.00 MTV Making
the Movie 20.30 Wild Boyz 

VH1
12.00 Johnny Depp A-Z 12.30 Angelina Jolie A-Z  15.00 Nick
and Jessica A-Z 15.30 P.Diddy A-Z 

E! ENTERTAINMENT
13.00 Live from the Red Carpet 15.00 The E! True Hollywood
Story 20.00 E! Entertainment Specials 23.00 Live from the
Red Carpet 1.00 Celebrities Uncensored

CLUB
12.45 Anything I Can Do 13.10 Hollywood One on One 13.35
Spectacular Spas 14.05 The Race 14.55 Weddings 15.20
Fantasy Open House 15.45 Paradise Seekers 16.15 Cheaters
17.00 Yoga Zone 17.25 The Method 17.50 The Stylists 18.20
Anything I Can Do 18.50 The Race 19.40 The Roseanne Show
20.25 Paradise Seekers 20.50 Hollywood One on One 21.15
Women Talk 21.40 More Sex Tips for Girls 22.10 What Men
Want 22.35 Cheaters

BBC FOOD
13.30 Food Source Asia 14.00 Chinese New Year 15.00
Nancy Lam 16.00 Kitchen Invaders 16.30 Ready Steady Cook
17.00 Who'll Do the Pudding 18.00 Ainsley's Meals in Minutes
18.30 Gondola On the Murray 19.30 Ready Steady Cook
20.00 Rick Stein's Food Heroes 20.30 Masterchef 21.00
Can't Cook Won't Cook 21.30 Floyd On France 22.30 Ready
Steady Cook

CARTOON NETWORK 
5.00 Scooby-Doo

JETIX
12.20 Digimon I 12.45 Inspector Gadget 13.10 Iznogoud
13.35 Life With Louie 14.00 Three Friends and Jerry II 14.15
Hamtaro 14.40 Ubos 15.05 Goosebumps

MGM
12.50 Rosebud 14.55 The Island of Dr. Moreau 16.35 Strictly
Business 18.00 Sleeper 19.25 The Thief of Paris 21.25
Hornets' Nest 23.15 Go Tell the Spartans 1.10 Joseph
Andrews 

TCM
20.00 Stephen Fry Oscar Introduction for 20.15 Angels with
Dirty Faces 21.55 To Have and Have Not 23.35 The Sea Hawk
1.40 Arturo's Island 

HALLMARK
12.15 A Promise Kept: The Oksana Baiul Story 13.45
W.E.I.R.D. World 15.15 The Sandy Bottom Orchestra 17.00
Ford: The Man and the Machine 18.45 Just Cause 19.30 Tak-
ing Liberty 21.00 Jessica 22.45 She's too Young

DR1
12.20 Arbejdsliv 12.55 OBS 13.00 Kampen om staden 14.00
Stjerne for en aften 15.00 Stjerne for en aften – vinderen 15.20
Håndbold 17.00 Bamses Billedbog 18.00 Fint skal det være
18.30 Sådan ligger landet 19.00 Kr¢niken 20.15 S¢ndag
20.45 S¢ndagsSporten 20.55 D¢dens Detektiver 21.20 Si-
amesiske tvillinger for altid 22.10 Historien om Robinson 

SV1
13.00 Svenska rallyt 13.15 Dokument utifrån: Att tala med
Djävulen 14.30 Ishockey: Tre Kronor live 16.00 Diktator eller
morsa 16.30 Med musiken som revansch 17.00 BoliBompa
17.01 Harleys hittegods 17.15 Tv-huset  19.00 Sixties 19.30
Sportspegeln 20.15 Stopptid 20.20 Agenda 21.15 Om barn –
Dokumentär 22.20 Design 365 22.25 The Desk 22.55 Orka!
Orka!

ERLENDAR STÖÐVAR

OMEGA

AKSJÓN

POPP TÍVÍ6.00 Leifur Eiríksson 8.00 Sweet Home
Alabama 10.00 Gideon 12.00 Twin Falls
Idaho 14.00 Leifur Eiríksson 16.00
Sweet Home Alabama 18.00 Gideon
20.00 Twin Falls Idaho 22.00 Animal
Factory (SBB) 0.00 The Body (BB) 2.00
Shiner (SBB) 4.00 Animal Factory (SBB) 

18.30 Miðnæturhróp 19.00 Believers
Christian Fellowship 20.00 Fíladelfía
21.00 Sherwood Craig 21.30 Ron
Phillips 22.00 Samverustund 23.00 Ro-
bert Schuller 0.00 Gunnar Þorsteinsson 

7.15 Korter 20.30 Andlit bæjarins 21.00
Níubíó. Inferno.22.15 Korter 

17.00 Game TV (e)  21.00 Íslenski popp
listinn (e) 

Famke Beumer fæddist 5. nóvember árið 1965 í Amsterdam í
Hollandi. Hún bjó í Amsterdam með foreldrum sínum og tveim
systrum þangað til árið 1984 en þá ákvað hún að flytja til New
York borgar. Hún fékk fyrirsætusamning hjá Elite og nam bók-
menntir við háskólann í Columbia.
Þegar Famke var enn í námi ákvað hún að þreifa fyrir sér í leik-
list og sótti leiklistartíma hjá Harold Guskin. Hún fékk strax
áhuga á að gera leiklist að vinnu sinni og flutti til Los Angeles.
Þar hélt hún áfram að sækja leiklistartíma og fékk loksins fyrsta
kvikmyndahlutverkið sitt í myndinni Fathers & Sons árið 1992.
Hlutverkin streymdu ekki inn þar sem Fathers & Sons fékk ekki
góða dóma en Famke fékk fljótlega hlutverk í sjónvarpsþáttun-
um Star Trek: The Next Generation þar sem hún lék Kamala.
Árið 1994 fékk hún lítið hlutverk í Melrose Place og í sjónvarps-
myndinni Model by Day sama ár.

Eftir hlutverk í myndinni Lord of Illusions árið 1995 fékk Famke
hlutverk Bond-stelpunnar Xenia Onatopp í Gold-
enEye árið 1995. Þá fyrst sló hún í gegn og iðn-
aðurinn kveikti á hæfileikum hennar. Hún
fékk einnig tilnefningu til MTV-kvik-
myndaverðlaunanna.
Síðan þá hefur hún leikið í mörgum
myndum, bæði óháðum og ekki, og
einnig verið með hlutverk í sjónvarps-
þáttum á borð við Ally McBeal og
Nip/Tuck.
Famke talar hollensku, þýsku, ensku og
frönsku en hún sér um hollensku þýð-
inguna í sýnisferð um Disney-skemmti-
garðinn í Flórída í Bandaríkjunum.

Í TÆKINU 
FAMKE LEIKUR Í NIP/TUCK KL. 22.10 Á STÖÐ 2 Í KVÖLD.

Sló í gegn sem Onatopp

GoldenEye – 1995.  X-Men – 2000.  Don’t Say a Word – 2001.
Þrjár bestu myndir 
Famke:

STÖÐ 2 BÍÓ

SWEET HOME ALABAMA: Reese
witherspoon leikur Melanie sem nýr
aftur á heimaslóðir.

SENDU SMS 
SKEYTIÐ JA FPF

Á NÚMERIÐ 1900 
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ! 

99 kr/skeytið

12. hver vinnur vinning. 

Sendu SMS skeytið BTL WCF á númerið 

1900 og þú gætir unnið. 

Eintak á 199kr?

11//02//05

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

Aðalvinningur Samsung X460 sími

SMS 
LEIKUR
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SÝN

19.55 

MIAMI HEAT – SAN ANTONIO. Hér mætast tvö
bestu liðin í NBA og líkleg til að mætast í úrslit-
um um meistaratitilinn.

▼

Íþróttir

12.10 Spænski boltinn (Valencia – Deportivo)
13.50 Ítalski boltinn. Bein útsending frá leik
Juventus og Udinese. 15.50 Enski boltinn.
Bein útsending frá leik Sheffield United og
West Ham í 4. umferð bikarkeppninnar. 17.50
Spænski boltinn. Bein útsending frá leik Osas-
una og Real Madrid. 

10.30 Enski boltinn (Tottenham – WBA) 

19.55 NBA (Miami – San Antonio) Útsend-
ing frá leik Miami Heat og San Anton-
io Spurs en þetta eru tvö af bestu lið-
unum í NBA og líkleg til að mætast í
úrslitum um meistaratitilinn. Shaquille
O'Neal er stjarna heimamanna en Tim
Duncan er átrúnaðargoðið í röðum
gestanna.

22.05 Bandaríska mótaröðin í golfi (FBR
Open)

23.00 European PGA Tour 2005 23.50 Enski
boltinn (Sheff. Utd. – West Ham) 1.30 Dag-
skrárlok

21

▼

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Hádegisfréttir 13.00 Laugardagsþáttur-
inn 14.00 Til allra átta 14.30 Í uppáhaldi 15.20
Með laugardagskaffinu 15.45 Íslenskt mál
16.10 Orð skulu standa 17.00 Rökkurrokk

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Í þjónustu hennar há-
tignar 19.00 Íslensk tónskáld 19.30 Stefnumót
20.15 Maður lifandi 21.05 Fimm fjórðu 22.15
Lestur Passíusálma 22.22 Konungleg tónlist

23.10 Danslög

7.00 Reykjavík Síðdegis - Það Besta Úr Vik-
unni 9.00 Sunnudagsmorgunn á Bylgjunni 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Rúnar Róbertsson
16.00 N á tali hjá Hemma Gunn 

18.30 Kvöldfréttir 19.00 Bragi Guðmundsson
- Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Helgarútgáfan
16.08 Með grátt í vöngum 

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir 19.30 PZ-senan
22.10 Næturgalinn

2.03 Næturtónar 6.05 Morguntónar

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

7.05 Samfélagið í nærmynd 8.05 Músík að
morgni dags 9.03 Út um græna grundu
10.15 Af heimaslóðum 11.00 Í vikulokin 

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.10 Silfur Egils 13.40 Úr fylgsnum fyrri aldar
eftir sr. Friðrik Eggertz 14.00 Menningarþáttur-
inn, umsjón Rósa Björk Brynjólfsdóttir 16.00
Sögur af fólki (e) 

18.00 Brot úr Hrafnaþingi frá föstudegi. 19.00
Skemmtiþáttur Rvk.akademíunnar (e) 19.55
Messufall (e) 20.30 Silfur Egils (e) 22.00 Viðtals-
þáttur Sigurðar G. 23.00 Frjálsar hendur Illuga.

0.00 Endurtekin dagskrá dagsins. 

9.00 Þessi vika, umsjón Illugi Jökulsson 10.03
Skemmtiþáttur Reykjavíkurakademíunnar 11.00
Messufall, umsjón Anna Kristine Magnúsdóttir 

7.05 Morguntónar 9.03 Helgarútgáfan

9.00 Endurflutningur frá liðinni viku. 11.00
Rósa Ingólfsdóttir - endurflutningur. 

13.00 Kolbrún Bergþórsdóttir - endurfl
15.00 Þóra Sigríður Ingólfsdóttir les upp úr
bókinni Lóla Rós. 
16.00 Þorgrímur Gestsson - endurfl. 17.00
Ólafur Hannibalsson - endurflutningur.
18.00 Endurflutningur frá liðinni viku.

Michael Moore fæddist í bænum Flint í Michigan í
Bandaríkjunum. Michael Moore er frægur fyrir umdeildar
kvikmyndir sínar og bækur en nú vill hann láta ljós sitt
skína í sjónvarpi. 
Í þáttunum The Awful Truth gagnrýnir Moore bandarískt
þjóðfélag harkalega. Hann finnur göt í kerfinu og hittir
fólk sem hefur lent illa í því, til dæmis í heilbrigðis-
kerfinu. Hann beitir sínum róttæku aðferðum til að ná
athygli stofnana og stjórnvalda og reynir að bæta sam-
félagið. Leika Guð.
Hver þáttur er eins og heimildarmynd og alltaf fylgir 
mikið grín og hæðni þessum blákalda veruleika sem
Moore kýs að fjalla um. 

VIÐ MÆLUM MEÐ...
SKJÁREINN kl. 19.30.THE AWFUL TRUTH  

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Michael Moore gagnrýnir
stjórnvöld vestan hafs.

Moore leikur Guð

Svar:Sturges ríkisstjóri úr kvikmyndinni Five

Guns West frá árinu 1955.

„The Yankees came a long way to be buried.“

»

E! ENTERTAINMENT 
KL. 23.00. 
Hin virtu Grammy-verðlaun eru afhent í
kvöld, 47. árið í röð. Sjónvarpsstöðin E!
er með beina útsendingu frá rauða
dreglinum og tekur fræga fólkið tali
áður en það heldur inn á verðlaunaaf-
hendinguna. Íslendingar eiga tvo tónlist-
armenn á hátíðinni að þessu sinni,
bæði Björk og Emílíönu Torrini sem er
tilnefnd fyrir lagið Slow.
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HIN HLIÐIN
HIN HLIÐIN Á BIRKI ÍVARI GUÐMUNDSSYNI, MARKVERÐI LANDSLIÐSINS OG HAUKA Í HANDBOLTA.

Hvernig ertu núna? Ég er nokkuð góður. 
Augnlitur: Brúngrænn.
Starf: Verkefnisstjóri hjá Impru.
Stjörnumerki: Meyja.
Hjúskaparstaða: Giftur Kristínu Ólafsdóttur.
Hvaðan ertu? Ég er Vestmannaeyingur í húð og hár.
Helsta afrek: Börnin og að hafa farið tvisvar holu í höggi.
Helstu veikleikar: Að vita ekki alltaf hvenær ég á að þegja.
Helstu kostir: Að vera mjög fylginn sér og nokkuð ákveðinn.
Uppáhaldssjónvarpsþáttur: Íþróttir almennt.
Uppáhaldsútvarpsþáttur: Reykjavík síðdegis og Rokkland.
Uppáhaldsmatur: Góð nautasteik elduð heima.
Uppáhaldsveitingastaður: Kaffi ópera, Caruso og Eldsmiðjan.
Uppáhaldsborg: París og Barcelona. 
Mestu vonbrigði lífsins: Hef ekki orðið fyrir miklum vonbrigðum. Ég er
alla vega fljótur að gleyma þeim.
Áhugamál: Handbolti og golf.
Viltu vinna milljón? Fimm helst.

Jeppi eða sportbíll? Götujeppi.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? Ég ætlaði að
verða markaðsfræðingur og íþróttamaður. 
Hver er fyndnastur/fyndnust? Eddie Murphy í gamla daga og
Siggi Sigurjóns. 
Hver er kynþokkafyllst(ur)? Konan að sjálfsögðu. 
Trúir þú á drauga? Já.
Hvaða dýr vildirðu helst vera? Örn og fljúga frjáls um
heiminn.
Hvaða dýr vildirðu ekki vera? Gullfiskur í búri.
Áttu gæludýr? Nei.
Besta kvikmynd í heimi: Shawshank Redemption
og As Good as it Gets eru flottar ræmur.
Besta bók í heimi: Lord of the Rings-bækurnar
og Tilfinningagreind. A Painted House eftir John
Grisham er líka góð.
Næst á dagskrá: Íslandsmótið í handbolta.

14.9.1976

Hefur tvisvar farið holu í höggi
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Lárétt
2 þýsk mynt, 6 þyngdareining, 8 verk-
færi, 9 hátíð, 11 eldsneyti áður fyrr, 12
svipað, 14 angraði, 16 farvegur, 17
kaldi, 18 gangur, 20 skammstöfun, 21
úrgangsfiskur.

Lóðrétt
1 glugga, 3 glíma, 4 lofsverður, 5 nögl,
7 náðir, 10 fugl, 13 verkur, 15 reiði, 16
kyn, 17 skammstöfun.

Lausn

1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

„Þessi kvikmynd var bönnuð lengi
vel fyrir nekt og djöfulskap, sem
þótti mjög hneykslanlegt á sínum
tíma en er kannski frekar fyndið í
dag,“ segir Barði Jóhannsson í
Bang Gang, sem hefur samið 
tónlist við kvikmyndina Häxan,
Nornina, þögla mynd frá árinu
1922 sem danski kvikmyndagerð-
armaðurinn Benjamin Christen-
sen gerði árið 1922.

Myndin er nærri níutíu mín-
útur að lengd og var tekin upp í
Danmörku en framleidd með
sænsku fjármagni. Hún þykir
afar sérstök í kvikmyndasögunni
og hefur haft áhrif á marga kvik-
myndagerðarmenn seinni tíma.
Meðal annars nefndu höfundar
Blair Witch myndanna fyrirtæki
sitt í höfuðið á henni.

„Þetta er eiginlega heimildar-
mynd um galdra og ofsóknir á
miðöldum, mjög sérstök mynd
sem hressir gríðarlega.“

Barði hafði aldrei séð myndina
þegar menningarbíóið Forum des
images í París leitaði til hans um
að semja tónlist við hana. 

„Mér voru boðnar nokkrar
myndir til að semja músík við og
valdi þessa mynd. Síðan var þetta
flutt í París síðasta sumar með
tveimur fiðlum, gítar og slag-
verki.“

Nú hefur þessi tónlist verið út-
sett fyrir Sinfóníuhljómsveit og
fékk Barði þar Þóri Baldursson
sér til aðstoðar. Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands ætlar að frumflytja
tónlistina í Háskólabíói á laugar-
daginn kemur meðan þessi magn-
aða mynd líður yfir tjaldið.

Þessi viðburður er liður í dag-
skrá Vetrarhátíðar í Reykjavík,
sem hefst á fimmtudaginn og
stendur fram á sunnudag. 

Í ár er upp á nýjungum á borð
við Safnanótt, sem verður á laugar-
dagskvöldið. Þá verða nánast öll
söfn í borginni opin til miðnættis og
bjóða fólki að ganga í bæinn endur-
gjaldslaust. Ókeypis strætóferðir

verða einnig á milli safnanna.
Þá mætir Vesturfarasetrið í

bæinn með sýningu í Tjarnarsal
Ráðhússins og dagksrá á hverjum
degi. Á laugardeginum kemur til
dæmis Böðvar Guðmundsson rit-
höfundur og segir frá vesturfara-
sögum sínum auk þess sem leikar-
ar frá Leikfélagi Reykjavíkur
flytja brot úr Híbýli vindanna. ■

Galdrar fram nornamúsík

FJANDINN SJÁLFUR AÐ VERKI Barði í Bang Gang hefur samið tónlist við magnaða
nornamynd frá árinu 1922. Sinfóníuhljómsveitin frumflytur þetta verk á Vetrarhátíð um
næstu helgi.

ERNST S. OLSEN: HÆTTUR SEM FRAMKVÆMDASTJÓRI VESTNORRÆNA RÁÐSINS

Gefur út bækur
í Færeyjum

... fá Stuðmenn fyrir að leggja
land undir fót og troða upp í
Royal Albert Hall.

HRÓSIÐ

Lárétt: 2mark,6kg,8tól,9jól,11
mó,12ámóta,14amaði,16æð,17
kul,18tif, 20rl,21tros.
Lóðrétt: 1skjá,3at,4rómaður, 5kló,
7gómaðir,10lóm,13tak,15illi,16
ætt, 19 fo.

„Ég fer aftur til Færeyja núna að
vinna í mínu eigin fyrirtæki við
að gefa út bækur,“ segir Ernst S.
Olsen, sem gegnt hefur stöðu
framkvæmdastjóra Vestnor-
ræna ráðsins undanfarin fjögur
ár. Hann er að láta af þeirri stöðu
núna um miðjan febrúar.

Margir muna eftir Ernst frá
því hann fór á kostum í hlutverki
Færeyings í auglýsingum fyrir
Dominos pizzur. Hlutverkið
vafðist ekki fyrir honum, þar
sem hann er sjálfur Færeyingur
og með húmorinn í lagi.

Skrifstofa ráðsins er staðsett í
Reykjavík þannig að Ernst hefur
búið hér frá því árið 2000 en er
nú á leið til Færeyja þar sem
hann rekur bókaútgáfu. Stærsta
verkefni þeirrar bókaútgáfu er
færeyska skipaalmanakið, en
auk þess gefur fyrirtækið út
ýmsar bækur sem tengjast við-
skiptum.

„Fyrsta verkefnið verður
samt rit sem gefið er út í tilefni
af hundrað ára afmæli færeyska

símans,“ segir Ernst. „Svo ætla
ég líka út á bát að fiska. Ég hef
saknað þess mikið.“

Hann segist staðráðinn í að
koma aftur tíl Íslands þegar
tækifæri gefst.

„Þetta hefur verið góður tími.
Það er alltaf gott að koma aftur
þegar maður þekkir landið og
þekkir fólk. Landið er stórt og
hér er mikið sem ég á eftir að
upplifa.“

Sá sem tekur við af Ernst
sem framkvæmdastjóri Vest-
norræna ráðsins er Þórður
Þórar insson ,
s t j ó r n m á l a -
fræðingur sem
undanfarið hef-
ur starfað hjá
u p p l ý s i n g a d e i l d
Norðurlandaráðs.

Vestnorræna ráðið er sam-
starfsvettvangur íslenska, fær-
eyska og grænlenska þingsins og
eiga sex þingmenn frá hverju
landi sæti í ráðinu.

gudsteinn@frettabladid.is

ERNST S. OLSEN Auglýsti
pitsur fyrir Dominos en er á
leiðinni aftur til Færeyja þar
sem hann gefur út bækur og
bregður sér á sjóinn.

FRÉTTAB
LAÐ

IÐ
/RÓ

B
ERT
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Hlí›asmára 15 • Sími 535 2100

Aldrei fleiri 
áfangastaðir!

Netverðdæmi

Verð frá 47.066 kr.*

Costa del Sol

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

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

á Skala í 7 nætur.

á Elimar í 7 nætur.

á Halley í 7 nætur.

Verð frá 49.400 kr.*

Krít

60.100 kr. ef 2 ferðast saman.

Verð frá 39.500 kr.*

Portúgal

54.200 kr. ef 2 ferðast saman.

Verð frá 38.730 kr.*

Mallorca

47.730 kr. ef 2 ferðast saman.

Verð frá 34.230 kr.*

Benidorm

46.300 kr. ef 2 ferðast saman.

Sumar
Plús  2005

Magnús Ólafsson skemmtikraftur
er kominn af stað með nýja
skemmtidagskrá með engan 
annan en hinn gamalkunna Bjössa
bollu í aðalhlutverki. Einnig koma
þar fram persónur á borð við 
Elvis the Pelvis, Gvend dúllara og
Prins Póló.

Með Magnúsi í för er hljóm-
sveitin Í gegnum tíðina með söng-
konuna Ester Ágústu Guðmunds-
dóttur úr Idol, Guðmund Símonar-
son og Sigurð Hafsteinsson.

Magnús segist hafa ákveðið að
fara af stað með skemmtunina
eftir að hann kom fram í afmæli
söngvarans ástsæla Ragga Bjarna
fyrir áramót. Þá hafi bakterían
kviknað á nýjan leik eftir að

Bjössi bolla hafði legið í tíu til
fimmtán ára dvala. Einnig sé hann
sjálfur miklu léttari og frískari en
hann var áður. 

Magnús gaf út plötu fyrir síð-
ustu jól með gömlu efni og stefnir
á ný lög fyrir næsta sumar, jafn-
vel aðra plötu. Hann segir að
Bjössi eigi enn sinn stað í hjörtum
landsmanna. „Diskurinn féll í
mjög góðan jarðveg og Bjössi
bolla virðist alltaf eiga heima hjá
litla fólkinu. Annars finnst mér
börn nú til dags vera orðin feitari
en áður og Bjössi predikar svo-
lítið um það að börnin eigi að vera
í íþróttum og hreyfa sig sem mest.
Ekki sitja bara fyrir framan 
tölvurnar.“ ■

BJÖSSI BOLLA Bjössi bolla er kominn af stað á nýjan leik til að skemmta landsmönnum
eftir að hafa legið í dvala í langan tíma.

Bakterían kviknaði í afmæli Ragga Bjarna
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Kappsamir starfsmenn Icelandair klippi› hér

Minnihlutinn
ræður

Mér hefur stundum verið hugsað
til þess þar sem ég stari á Idol

á föstudögum hvers vegna keppend-
um landsbyggðarinnar vegnar svona
vel. Svarið er einfalt. Keppnin er
byggðapólitík og skýr sönnun þess
að hér ríkir minnihlutaræði. Idol
endurspeglar íslenskt stjórnmálalíf
og íslenska þjóðarsál.

JAFNVEL þó Bubbi hamri á því
vikulega að keppnin eigi ekki að
vera innbyrðis hreppaslagur virðist
hann ekki slá á heitar tilfinningar
landsbyggðarinnar. Hjarta hennar
slær einfaldlega örar við að sjá syni
og dætur sveitarinnar slá í gegn í
borginni. Dómnefnd og borgarbúar
eru iðulega gapandi hissa á dómum
þjóðarinnar. Orðlausir yfir því
hvernig sveitin kýs. Forviða á því
hvernig borgarbúum er markvisst
eytt úr keppninni. Grimmustu örlög
keppenda virðast vera þau að vera
hæfileikafólk úr höfuðborginni.
Jafngildir nánast dauðadómi og nú
er bara einn borgarbúi eftir. Reynd-
ar er líka einn Kópavogsbúi, en allir
vita að brottflutt landsbyggðarfólk
er stoð þess bæjarfélags.

LANDSBYGGÐIN heldur borginni
í heljargreipum, hvort sem það er í
söngkeppnum eða stjórnmálum. Hér
fer fólk sem kann að lobbýa. Þeirra
menn komast áfram og þeirra mál
nást í gegn. Borgarbúar vita sem er
að þó að örfáir þingmenn styðji millj-
arða jarðgöng til fámennra byggðar-
laga þá koma göngin nú samt.

MEIRIHLUTI Reykvíkinga vill
flugvöllinn burt, en allir vita að hann
fer hvergi. Almenningur vill lægri
matarreikning en sveitarómantík
minnihlutans sér til þess að svo
verður ekki. Atvinnustjórnmála-
menn þora ekki fyrir sitt litla líf að
gera athugasemdir því þá verða þeir
kosnir burt. Sendir heim. Menn eru
orðnir svo vanir minnihlutaræðinu
að eftir kosningar er staðan gjarnan
sú að minnsti flokkurinn telst sigur-
vegari, með vísun í hlutfall eða að
fylgið hafi oft áður verið miklu
lægra.

IDOL-KEPPNIN hefur sýnt það
og sannað að dreifbýlisbúar þurfa
ekki margfalt atkvæðavægi á við
borgarbúa. Landsbyggðarfólk er í
eðli sínu sigurvegarar. Það fær sínu
fram hvort sem um er að ræða jarð-
göng eða Idol. Kosningareglur gera
atkvæði manna misverðmæt. Svo er
aftur á móti ekki í Idol, en lands-
byggðin kýs þá bara oftar. Og borgin
bölvar í hljóði. ■

BAKÞANKAR
ÞORBJARGAR S.

GUNNLAUGSDÓTTUR


