
NÝR FOR-
MAÐUR
Fjögur at-
kvæði skildu
menn að í
kosningu um
formanns-
embætti í Fé-
lagi grunnskólakennara. Ólafur Loftsson tek-
ur við af Finnboga Sigurðssyni. Sjá síðu 2

SKILYRÐI UPPFYLLT Öll skilyrði sem
sjávarútvegsráðuneytið setur um byggða-
kvóta eru uppfyllt af bæjarstjórn Sandgerð-
is, að sögn Árna M. Mathiesen sjávarútvegs-
ráðherra. Sjá síðu 2

MANNSKÆÐAR ÁRÁSIR Að minnsta
kosti 50 manns létust í sprengjuárásum
uppreisnarmanna í Írak í gær þegar As-
houra, trúarhátíð sjía-múslíma, náði há-
marki. Sjá síðu 4

FRAM ÚR BJÖRTUSTU VONUM
Lokakeppni Food and Fun hátíðarinnar var
haldin í gær í Hafnarhúsinu í Reykjavík og
sótti mikill mannfjöldi keppnina. Hátíðin
gekk framar vonum. Sjá síðu 4

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Veffang: visir.is – Sími: 550 5000
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20. febrúar 2005 – 48. tölublað – 5. árgangur

DÁLÍTIL SÚLD VESTAN TIL og þung-
búið. Bjartviðri um austanvert landið. Milt í
veðri og hiti víðast 3-8 stig. Sjá síðu 4

NJARÐVÍK Í GRAFARVOGI Fimm
leikir verða í Intersport-deild karla í körfu-
bolta klukkan 19.15. Fjölnir tekur á móti
Njarðvík, KR sækir KFÍ heim, Keflavík og
Hamar/Selfoss mætast, Tindastóll tekur á
móti Skallagrími og Snæfell sækir ÍR heim.

Dagblaðalestur
 á sunnudögum*

63%

50%

*Landið allt skv. fjölmiðlakönnun Gallups, nóv. 2004.

SMÁBÁTAÚTGERÐ Dragnótaveiðar eru
að öllu jöfnu bannaðar innan við
Hríseyjarvita. Brim fiskeldi hefur
fengið tímabundna undanþágu þar
til veiða á 100 tonnum af þorski til
áframeldis, segir Þórður Eyþórs-
son, deildarstjóri í sjávarútvegs-
ráðuneytinu. Undanþágan er
bundin við Sólborgu ÞH og tíma-
bilinu 15. febrúar til 8. apríl. 

„Við erum að liðka fyrir með
þessu og reyna að gera þeim
kleift að ná fiskinum sem næst
kvíunum. Þannig er hugsanlega
hægt að koma í veg fyrir óþarfa
afföll. Sólborg getur hins vegar
veitt 100 tonnin hvar sem er og því
óvíst hversu mikið veiðist á svæð-
inu,“ segir Þórður.

Pétur Sigurðsson, formaður
Kletts, félags smábátaeigenda á
Norðurlandi eystra, segir mjög al-
menna óánægju meðal smábátaeig-
enda í Eyjafirði með undanþáguna. 

„Veiðar með dragnót og veiðar
smábáta fara ekki saman og hætta
er á að dragnótin skemmi veiðar-

færi smábáta. Undanþágan getur
kostað að við getum ekki stundað
veiðar innst í Eyjafirði á meðan
undanþágan er í gildi og það sættum
við okkur ekki við. Einnig höfum við
áhyggjur af hafsbotninum en veiðar
með dragnót innst í Eyjafirði geta
raskað lífríki svæðisins og skemmt
ómetanlegar náttúruminjar eins og
hverastrýtur sem þar eru,“ segir
Pétur.

Eftir að smábátasjómenn í Eyja-
firði höfðu samband við ráðuneytið
tilkynnti Brim að Sólborg myndi
ekki stunda veiðar innan við Hrísey-
jarvita frá mánudeginum en Pétur
segir að yfirlýsingin nægi ekki. 

„Málið snýst ekki um að við
séum reiðir út í Brim heldur erum
við illir út í ráðuneytið. Við viljum
að undanþágan verði afturkölluð
strax.“   - kk

Vinur Dóra fékk Grammy-verðlaunin:
Blúspíanóleikarinn Pinetop Perkins, sem tók upp sína fyrstu sólóplötu með hljómsveitinni Vinum Dóra árið
1992, fékk heiðursverðlaun fyrir æviframlag sitt til tónlistar á nýafstaðinni Grammy-verðlaunahátíð.

Komin á toppinn 
í flugheiminum
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og heilbrigði
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Nýr forstjóri Flugleiða: Ingólfur Guðbrandsson:

SÍÐA 34

Menn vopnaðir hnífum rændu lyfjum í apóteki:

Of miklir klaufar til
að ná peningum

KONUDAGURINN ER Í DAG Hjartadeildin var opnuð yfir helgina í Blómabúðinni
Blómálfinum í tilefni konudagsins og gat þar að líta hjörtu af öllum stærðum og gerðum.
Blómabændur hafa frá því á sjötta áratug síðustu aldar hvatt karlmenn til að gleðja konu
sína með blómum á konudaginn og hafa þeir brugðist vel við þeim tilmælum. Búast má
við að örtröð verði í blómabúðum landsins í dag og opnuðu þær margar snemma.

LÖGREGLUMÁL Tveir menn ógnuðu
starfsfólki með hnífum í Árbæjar-
apóteki í hádeginu í gær og höfðu
á brott með sér
talsvert magn að
örvandi lyfjum.
„Þeir reyndu að
opna peninga-
hirslur en báru
sig svo klaufalega
að þeir brutu þær
bara en náðu eng-
um peningum,“
sagði Kristján
S t e i n g r í m s s o n
apótekari.

Mennirnir sem
taldir eru vera
um tvítugt voru
klæddir í sam-
festing og með grímu. Eftir að
þeir höfðu látið greipar sópa
hlupu þeir og hurfu sjónum
starfsfólksins. Ekki sáust þeir
fara inn í bíl eða hvort þeir notuðu

annað farartæki. Engin myndavél
er í apótekinu en úr því verður
bætt hið fyrsta eftir þennan at-

burð, sagði Krist-
ján. Myndavél
hefði þó litlu
breytt í þessu til-
felli þar sem þeir
voru með öllu
óþekkjanlegir.
Lögreglan hefur
því engar grun-
semdir um hverj-
ir þjófarnir eru.
Tvær stúlkur
voru við af-
greiðslu og voru
þær að vonum
skelkaðar en
apótekinu var

lokað skömmu síðar og þær fengu
að fara heim að jafna sig. 

Ekki var búið að finna ræningj-
ana þegar blaðið fór í prentun í
gærkvöld. - jón

ÁRBÆJARAPÓTEK
Tveir grímuklæddir menn ógnuðu 
starfsfólki með hnífum og hurfu á 

brott með örvandi lyf.
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ÞORSKUR SETTUR Í FISKELDISKVÍAR BRIMS Í EYJAFIRÐI
Sólborg ÞH-270 er 116 brúttótonna stálbátur, smíðaður í Kína árið 2001.
Pétur Sigurðsson, talsmaður smábátasjómanna, er á innfelldu myndinni.

Ósáttir með leyfi
Brims til veiða

Smábátasjómenn eru ævareiðir vegna leyfis til dragnótaveiða í innan-
verðum Eyjafirði. Ráðuneytið vildi koma til móts við fiskeldi Brims en

smábátasjómenn segja afkomu sinni ógnað og lífríki sé í hættu.
SKAUTADANS

Börn sýndu listir sínar í Skautahöllinni á
Vetrarhátíð í gær.

Vetrarhátíð:

Síðasta
andvarpið

HÁTÍÐ Vetrarhátíð í Reykjavík lýk-
ur í dag og hefur dagskráin verið
afar fjölbreytt og skemmtileg.
Opið hús verður víða í dag í
tengslum við hátíðina og verður
meðal annars opið hús hjá
Slökkviliði Reykjavíkur, Land-
helgisgæslunni og hjá Söngskól-
anum í Reykjavík. Hátíðinni lýkur
svo í kvöld í Perlunni með verkinu
Síðasta andvarpið, þar sem Sig-
tryggur Baldursson og fleiri
trommuleikarar munu flytja verk
fyrir endurvarpsparabolur og
brotajárn sem tvinnast við leik
Ghostigital. Brot úr myndinni
Sumarsólstöður eftir Emiliano
Monaco verður ennfremur sýnt.

Sjá síðu 31 
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Hvatt til friðsamlegrar uppreisnar gegn Sýrlendingum í Líbanon:

Sameinuðu þjóðirnar rannsaka morðið
LÍBANON, AP Kofi Annan, aðalritari
Sameinuðu þjóðanna, ætlar að
senda hóp sérfræðinga til Lí-
banons til að rannsaka morðið á
Rafik Hariri, fyrrum forsætisráð-
herra landsins.

Annan tók ákvörðunina eftir að
öryggisráð Sameinuðu þjóðanna
óskaði eftir upplýsingum um morð-
ið, ástæður þess og hugsanlegar af-
leiðingar. Írinn Peter Fitzgerald
mun leiða hóp sérfræðinganna sem
munu fara til Beirút á næstu dögum.
Sameinuðu þjóðirnar senda hópinn
til Líbanons þrátt fyrir að Suleiman
Franjieh, innanríkisráðherra lands-
ins, hafi hafnað allri utanaðkomandi
aðstoð við rannsóknina. 

Menn andsnúnir ítökum Sýr-
lendinga í Líbanon hvöttu í fyrra-
dag til friðsamlegrar uppreisnar
gegn Sýrlendingum en þeir eru
grunaðir um morðið á Hariri.
Franjieh segir að stjórnvöld muni
ekki umbera neins konar ófrið og
hótar að siga hernum á mótmæl-
endur. Leiðtogi Hizbollah samtak-
anna segir hættu á borgarastyrj-
öld komi til uppreisnar gegn Sýr-
lendingum.

Ráðuneytið hvetur til samstarfs bæja við útgerðir og vinnslur:

Sandgerði uppfyllir skilyrði
sjávarútvegsráðuneytisins

BYGGÐAKVÓTI Öll skilyrði sem sjáv-
arútvegsráðuneytið setur um
byggðakvóta eru uppfyllt af bæj-
arstjórn Sandgerðis, að sögn Árna
M. Mathiesen sjávarútvegsráð-
herra. Samningur aðildarfélags
sem úthlutar byggðakvóta bæjar-
ins hafi verið skoðaður af ráðu-
neytinu.

„Síðan er það sveitarfélaganna
að úthluta kvótanum á þeim nót-
um sem samræmast góðri stjórn-
sýslu,“ segir Árni. Það sé ekki
ráðuneytisins að ráða hvort samn-
ingurinn standist lög.

Árni segir ekki standa til að
gera stórkostlegar breytingar á
byggðakvótaúthlutuninni. „Fyrir
rúmu ári voru gerðar miklar
breytingar. Við höfum verið að

þróa okkur áfram meðal annars
með því að hvetja til samstarfs
vinnslu og veiða og samstarfs við
sveitarfélögin. Sums staðar hafa
sveitarfélögin forgöngu með
þetta eins og í Sandgerði. Annars
staðar vilja sveitarfélögin ekki
hafa forgöngu um úthlutunina og
þá er kvótanum úthlutað hlutfalls-
lega.“

- gag

FORSÆTISRÁÐHERRANN
Jose Luis Zapatero, forsætisráðherra Spán-
ar, heldur í miða þar sem áletrað er „já“.

Spánn:

Kosið um
stjórnarskrá

SPÁNN, AP Þjóðaratkvæðagreiðsla
um nýja stjórnarskrá Evrópusam-
bandsins fer fram á Spáni í dag. 

Spánverjar verða þar með
fyrsta þjóðin til að kjósa um
stjórnarskrána en tíu aðrar þjóðir
innan sambandsins hafa tilkynnt
að þær ætli að bera hana undir
þjóðaratkvæði. Ef eitt ríki neitar
að staðfesta stjórnarskrána tekur
hún ekki gildi. 

Talið er víst að stjórnarskráin
verði samþykkt á Spáni. Hins veg-
ar ríkir óvissa um kosningaþátt-
tökuna en um 35 milljónir Spán-
verja eru á kjörskrá. Leiðtogar
aðildarríkja Evrópusambandsins
undirrituðu stjórnarskrána í Róm
í lok október. 

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

• Flug á sólarströnd með viðkomu í Kaupmannahöfn.

• Kynntu þér einstakt vortilboð Netklúbbs Iceland 
Express og á heimasíðu okkar, www.kuoni.is.

• Sætaframboð takmarkað.

- ein stærsta leiguflugs-ferðaskrifstofa á Norðurlöndum.
Apollo hefur numið land!

Innifalið: Flug milli Íslands og Kaupmannahafnar með 
Iceland Express, hótel í Kaupmannahöfn, vikupakki 
með Apollo með gistingu í tvíbýli, ferðir til og frá 
flugvelli á áfangastað, þjónusta danskra fararstjóra og 
allir flugvallarskattar.

Verð frá
 

55.995 kr. 
á mann með öllum sköttum

Nýjar víddir í sólarferðum
í samstarfi við Langferðir og Iceland Express.

draCretsaM
udnuM
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SPURNING DAGSINS
Þórunn, hvers óskarðu helst á
þessum dekurdegi kvenna?

Væri voða mikið til í að fá fallegan
blómvönd frá manninum mínum, enda
er ég mjög róleg yfir þessum degi og vil
helst eyða honum í faðmi fjölskyldunnar. 

Þórunn Högnadóttir stílisti sést æ oftar á sjón-
varpsskjánum í þætti Völu Matt á Skjá einum. Þar
hrærist hún í tískustraumum og -stefnum.

KJARAMÁL
TÆP 72 PRÓSENT SAMÞYKKTU
Allir nema tveir starfsmenn Sem-
entsverksmiðjunnar á Akranesi
kusu um nýgerðan kjarasamning.
Tæplega 72 prósent samþykktu
hann samkvæmt tölum Verka-
lýðsfélags Akraness sem segir
heildarkostnaðaráhrif samnings-
ins vera um nítján prósent á
samningstímabilinu.

Formaður féll á 
fjórum atkvæðum

Fjögur atkvæði skildu menn að í kosningu um formannsembætti í Félagi
grunnskólakennara. Ólafur Loftsson tekur við af Finnboga Sigurðssyni. 

Kosið var um ólíkar áherslur, segir nýkjörinn formaður.
KJARAMÁL Ólafur Loftsson, for-
maður Kennarafélags Reykjavík-
ur, var kosinn formaður Félags
grunnskólakennara á aðalfundi
félagsins sem haldinn var á föstu-
dag og laugardag á Hótel Selfossi. 

Ólafur velti formanni félagsins
til þriggja ára, Finnboga Sigurðs-
syni, úr stóli í kosningu á föstu-
daginn. Fjögur atkvæði skildu þá
að, 46 á móti 42. Guðrún Guð-
mundsdóttir bauð sig einnig fram
og hlaut fimmtán atkvæði.

Finnbogi Sigurðsson, fráfar-
andi formaður, segir ekki ósenni-
legt að erfitt verkfall grunnskóla-
kennara í vetur hafi átt sinn þátt í
niðurstöðunni.

„Í Félagi grunnskólakennara
eru rúmlega fjögur þúsund fé-
lagsmenn. Það eru 104 fulltrúar á
þessum aðalfundi sem vinna í um-
boði hinna sem heima sitja. Þetta
er niðurstaðan og heitir lýðræði,“
segir Finnbogi.

Aðspurður hvort flestir fulltrú-
anna séu ekki af höfuðborgar-
svæðinu þar sem staða Ólafs hafi
verið sterk segir Finnbogi: „Nei,
ég vil nú ekki meina það, en höf-
uðborgarsvæðið ræður jú tölu-
vert mörgum atkvæðum, töluvert
mörgum.“

Ólafur segir erfitt kennara-
verkfall ekki hafa haft áhrif á nið-
urstöðuna. Kosið hafi verið um
ólíkar áherslur. Hann segir að efla
þurfi innra starf félagsins. Auk
þess þurfi að huga að drögum að
kjarastefnu þess.

„Kosningar eru kosningar og
svona er vilji fundarins. Það er
ekkert sem bendir til annars en að
við förum sterk út af fundinum og

komum til með að vinna sameigin-
lega að okkar stefnumálum,“ seg-
ir Ólafur.

Aðalfundur grunnskólakenn-
ara er haldinn þriðja hvert ár í
tengslum við þing Kennarasam-
bandsins. Fundinn sitja stjórn,
formenn svæðafélaga og einn
fulltrúi kennara fyrir hverja
fimmtíu félagsmenn.

Finnbogi er með starfssamning
hjá Kennarasambandi Íslands
fram í ágúst. Hann er í leyfi frá
kennslu í Fellaskóla í Breiðholti.
Ólafur starfar sem kennari í
Foldaskóla í Grafarvogi og á eftir
að ganga frá málum þar áður en
hann hefur störf hjá Kennarasam-
bandinu. gag@frettabladid.is

FINNBOGI SIGURÐSSON OG ÓLAFUR LOFTSSON
Bæði Finnbogi og Ólafur stóðu í framlínunni í verkfallinu. Finnbogi sat kjarafundina og
upplýsti gengi þeirra í verkfallsmiðstöðvum. Ólafur rak verkfallsmiðstöðina í Borgartúni.

KOSIN Í STJÓRN FÉLAGS
GRUNNSKÓLAKENNARA:

Ólafur Loftsson, formaður 
– Reykjavík

Sesselja G. Sigurðardóttir 
– Hafnarfirði – endurkjörin

Þórður Hjaltested 
– Mosfellsbæ – endurkjörinn

Valgerður Eiríksdóttir 
– Reykjavík 

Paloma Ruiz Martinez 
– Kópavogi

Banaslys á 
Landmannaleið:

Nafn manns-
ins sem lést

ANDLÁT Maðurinn sem lést í
vélsleðaslysi á Landmannaleið í
fyrrinótt hét Bjarni Sveinsson og
var til heimilis
að Þernunesi 7 í
Garðabæ. Hann
lætur eftir sig
eiginkonu, fjög-
ur börn og eitt
barnabarn.

Bjarni var
matreiðslumað-
ur og athafna-
maður. Hann
stofnaði ásamt eiginkonu sinni
samlokufyrirtækið Sóma árið
1978 sem hann rak til ársins 1993
og var hluteigandi í fyrirtækinu
til ársins 2003. Hann var mikill
áhugamaður um vélsleðamennsku
og hafði stundað hana allt frá ár-
inu 1980. – jón

BJARNI 
SVEINSSON

Norður-Kórea:

Vilja ekki
viðræður

KÍNA, AP Stjórnvöld í Norður-Kóreu
útiloka nú tvíhliða viðræður við
Bandaríkjastjórn um kjarnorku-
ætlun landsins. Kínverska frétta-
stofan Xinhua hafði þetta eftir
embættismanni norður-kóreska
utanríkisráðuneytisins í gær. 

Yfirlýsingin kemur nokkuð á
óvart því stjórnvöld Norður-
Kóreu höfðu í tvö ár reynt að fá
Bandaríkin til að taka þátt í tví-
hliða viðræðum. Skilaboðin frá
embættismanninum voru á þann
veg að norður-kóresk stjórnvöld
hefðu ekki áhuga á að ræða við
ríkisstjórn lands sem hefði það of-
arlega á forgangslista sínum að
koma ríkisstjórn Norður-Kóreu
frá völdum. Norður-Kórea hefur
einnig hætt sex ríkja viðræðunum
um kjarnorkuáætlun landsins. 

SYNIR HARIRI
Bahaa Hariri og Saadeddine Hariri skoð-

uðu í gær staðinn þar sem faðir þeirra,
Rafik Hariri fyrrum forsætisráðherra, var

myrtur á mánudaginn.

ÁRNI M. MATHIESEN
Segir aðildarfélag sem Sandgerðisbær,
landvinnslur í bænum og útgerðir sem

eiga þar heimahöfn eru í standast skilyrði
sem sjávarútvegsráðuneytið setur. Það hafi

jafnvel hvatt til slíkrar samvinnu. FR
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TölvuMyndir hafa breytt nafni sínu í TM Software vegna aukinna umsvifa erlendis.

TM Software er eitt af framsæknustu fyrirtækjum í uppl‡singatækni hér á landi. Fyrirtæki› rekur
starfsstö›var í 12 löndum og fljónar rúmlega 1.500 vi›skiptavinum um allan heim. Hjá TM Software
starfa um 400 manns og me›al fleirra eru fremstu sérfræ›ingar í sínu fagi. TM Software er í fremstu
rö› vi› rá›gjöf, flróun og rekstur hugbúna›ar og b‡›ur fjölbreyttar lausnir í nánu samstarfi vi›
virtustu uppl‡singatæknifyrirtæki heims, svo sem Microsoft, IBM, Oracle, CA og Swisslog.

TM Software hefur me› öflugri vöruflróun og nánu samstarfi vi› kröfuhar›a vi›skiptavini skapa›
lausnir sem eru lei›andi bæ›i hérlendis og erlendis.

Á undanförnum árum hefur TM Software fjórum sinnum hloti› vi›urkenningu sem eitt af 500
framsæknustu fyrirtækjum Evrópu.

TM Software b‡›ur fjölbreytt úrval lausna:

Holtasmára 1, 201 Kópavogi, sími 545 3000, fax 545 3001TM Software

Í forystu me› TM Software

www.t.is
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Theriak
Hugbúna›ur fyrir heilbrig›istengda
uppl‡singatækni

Maritech
Hugbúna›ur fyrir sjávarútveg

og vi›skiptahugbúna›ur

Libra
Hugbúna›ur fyrir fjármálamarka›

Vigor
Hugbúna›ur fyrir orkuveitur
     og vi›skiptahugbúna›ur

Origo
Internetlausnir og sérhæf› tölvukerfi

Skyggnir
Rekstur og h‡sing tölvu- og uppl‡singakerfa
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Food and Fun:

Heitur áhugi gesta
HÁTÍÐ Lokakeppni Food and Fun
hátíðarinnar var haldin í gær í
Hafnarhúsinu í Reykjavík og
sótti mikill mannfjöldi keppn-
ina. Áberandi var brennandi
áhugi gestanna á matseld og
spurði fólk kokkana mikið og
fylgdist grannt með allri sýni-
kennslu.

Talsmenn hátíðarinnar segja
að hátíðin í ár hafi gengið
framar vonum og hafi áhugi er-
lendra blaðamanna verið mikill
og líklegt er að gerð verði sér-
stök heimildarmynd um hátíð-
ina. Andrúmsloftið var afslapp-
að og skemmtilegt og það virtist
ganga vel upp að halda matar-

hátíð í húsi listasafnsins sem
áður var gamall fiskmarkaður. 

Þetta er fjórða árið í röð sem
hátíðin er haldin og í ár var hún
haldin í samstarfi við vetrarhá-
tíð í Reykjavík. Áður en keppni
hófst í gær var undirritaður
samstarfssamningur Reykjavík-
ur og Food and Fun hátíðarinnar
til þriggja ára og nokkuð víst að
hátíðin er komin til að vera.

- keþ

MARGOT WALLSTRÖM
Margir bundu vonir við að Wallström tæki

við af Göran Persson. 

Kosningar í Svíþjóð:

Wallström
fer ekki fram
NORÐURLÖND Margot Wallström hef-
ur tilkynnt að hún muni ekki bjóða
sig fram í þingkosningunum í Sví-
þjóð árið 2006, þar sem hún telur
stöðu sína hjá Evrópusambandinu
ekki bjóða upp á það, en hún er
varaforseti framkvæmdastjórnar
ESB.

Wallström telur að það sé ekki
við hæfi að hún blandi sér í stjórn-
mál heima fyrir en sér ekkert at-
hugavert við það að yfirmaður
hennar, José Manuel Barroso, bjóði
sig fram í heimalandi sínu Portúgal.
Nafn Wallström hafði verið í um-
ræðunni um hver gæti tekið við
þegar Göran Persson hætti sem for-
maður Jafnaðarmannaflokksins.

NORÐURLÖND
LÉST EFTIR BÍLBRUNA Maður á
tvítugsaldri lést eftir að bíll sem
hann var í sprakk og brann til
kaldra kola í Vestfold í Noregi.
Bíllinn var á bílastæði þegar
skyndilega kviknaði í honum.
Ekki er vitað um orsök brunans.

EFTIRLIT MEÐ INNFLYTJENDUM
Svíar hyggjast nú auka eftirlit
með dönskum innflytjendum en
mikið er um að Danir flytji heim-
ilisfang sitt til Svíþjóðar en búi
áfram í Danmörku. Margir Danar
sækjast eftir búsetu í Svíþjóð til
að geta meðal annars keypt ódýr-
ari bíla. 

Atlantsolía:

Stöð opnuð
í Reykjavík

SAMKEPPNI Steinunn Valdís Óskars-
dóttir borgarstjóri opnar fyrstu
bensínstöð Atlantsolíu í Reykjavík
klukkan hálf þrjú í dag.

Hugi Hreiðarsson, markaðs-
stjóri Atlantsolíu, segir stefnt að
því að opna fleiri stöðvar á höfuð-
borgarsvæðinu fyrir árslok. Einnig
sé horft til Hellu, Hvolsvallar, Sel-
foss, Njarðvíkur og Ísafjarðar.

Bensínstöðin sem opnar nú er
við enda Bústaðavegar á mótum
Reykjanesbrautar. Hún er sjálfsaf-
greiðslustöð, en Hugi segir að
fyrstu mánuðina leiðbeini starfs-
maður Atlantsolíu nýjum viðskipta-
vinum. - gag

SÖKKTU ÞÉR Í HÁSKÓLANÁMIÐ

27. FEBRÚAR
NÁMSKYNNING Í HÁSKÓLA ÍSLANDS

www.hi.is

MATARLYST Á LISTASAFNI
Lokakeppni Food and Fun fór fram á

Listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsinu í gær.
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LÖGREGLUFRÉTTIR
KEYRÐI ÚT Í TJÖRN Jeppi keyrði út
af vegi í gær við Fagradal rétt
austan við Vík í Mýrdal og lenti út
í tjörn. Það hvellsprakk á jeppan-
um, sem er breyttur og á stórum
dekkjum, og það varð til þess að
ökumaður ók út af vegi. Minnihátt-
ar eymsli voru hjá ökumanni og
farþega. Bíllinn er eitthvað
skemmdur og var óökufær.

HALD LAGT Á FÍKNIEFNI Lögreglan
í Vestmannaeyjum lagði í gær hald
á kannabisefni í fórum eins far-
þega frá Herjólfi og eins farþega
sem kom með flugi. Í bæði skiptin
var um lítið magn að ræða og talið
að efnin hafi verið ætluð aðeins til
einkaneyslu.

ÁGÆT FÆRÐ Góð vetrarfærð er
víðast um landið og útlit fyrir góða
færð næstu daga miðað við veður-
spár. Á Vesturlandi, Vestfjörðum
og Norðurlandi vestra er víða
hálka eða hálkublettir en hálka er
með minnsta móti í öðrum lands-
hlutum. Ökumönnum sem eru á
ferð snemma morguns eða seint að
kveldi eru þó beðnir að fara var-
lega þar sem hætta er á að ísing
leynist á vegum.

Fimmtíu létust í 
sprengjuárásum

Uppreisnarmenn myrtu fólk við moskur og helgidóma þegar Ashoura-trúar-
hátíðin náði hámarki. Þjóðaröryggisráðgjafi Íraka óttast ekki trúarlegt stríð.

ÍRAK, AP Að minnsta kosti 50
manns létust í sprengjuárásum
uppreisnarmanna í Írak í gær
þegar Ashoura, trúarhátíð sjía-
múslíma, náði hámarki. Meira
en hundrað manns særðust í
árásunum. Talið er að súnní-
múslímar hafi skipulagt árásirn-
ar og eru flestir hinna látnu sjía-
múslímar. Í fyrradag létust 36 í
árásum uppreisnarmanna.

Þetta er annað árið í röð þar
sem umfangsmiklar árásir eru
gerðar á meðan Ashoura-trúar-
hátíðin stendur yfir. Í fyrra lést
181. Flestar árásirnar í gær voru
gerðar í hverfum sjía-múslíma í
Bagdad en einnig voru árásir
annars staðar í landinu. 

Sjía-múslímar unnu stórsigur
í kosningunum í lok janúar og er
óttast nú sé að myndast gjá milli
þeirra og súnní-múslíma sem
sniðgengu kosningarnar að
miklu leyti. 

„Árásir hryðjuverkamanna,
sem kalla sig múslíma, á moskur
og helgidóma sjía-múslíma eru
ekkert annað en tilraun til að
koma af stað trúarlegu stríði,“
segir Mouwaffaq al-Rubaie,
þjóðaröryggisráðgjafi Íraka.
„Írakar munu ekki leyfa því að
gerast.“

Al-Rubaie segir hryðjuverka-
leiðtogann Abu Musab al-
Zarqawi og fyrrverandi fulltrúa
Baath-st jórnmálaf lokksins
standa á bak við árásirnar. 

Hillary Clinton, öldungadeild-
arþingmaður og eiginkona Bill
Clinton, fyrrum Bandaríkjafor-

seta, kom til Bagdad í gær ásamt
bandarískri sendinefnd. 

„Sú staðreynd að uppreisnar-
menn skuli gera árásir meðan á
trúarhátíð stendur yfir og fólk
biður er fyrir mér merki um ör-
væntingu,“ sagði Hillary Clint-
on. „Uppreisnarmönnunum er að
mistakast ætlunarverk sitt sem

er að skapa ringulreið og borg-
arastyrjöld.“

Ashoura-trúarhátíðin er hald-
in til að minnast andláts Imam
Hussein, barnabarns Múhameðs
spámanns. Hussein var myrtur á
sjöundu öld og er grafinn við
gulli sleginn helgidóm í borginni
Karbala.

SKÁLMÖLD Á TRÚARHÁTÍÐ
Bandarískir hermenn skoða lík uppreisnarmanns sem var myrtur í Mosul í gær. Skálmöld

ríkti í landinu þegar ein helsta trúarhátíð sjía-múslíma stóð yfir. 



UPPSELDUR!

SIMPLY CLEVER

Íslendingar kunna greinilega gott að meta. 
Fyrsta sendingin af Skoda Octavia seldist upp á rúmri viku. 
Næsta sending af þessum frábæra bíl er væntanleg.

Við erum þegar farin að taka niður pantanir, svo það er góð hugmynd 
að hafa samband sem fyrst og tryggja sér lúxusbíl á lágmarksverði.

Þökkum góðar viðtökur.

SkodaOctavia
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Sýkingavarnardeild Landspítala – háskólasjúkrahúss:

Níu mosa-tilfelli það sem af er árinu
HEILBRIGÐISMÁL Mosa-sýkingar-
bakteríur hafa fundist í níu
manns hér frá áramótum, að
sögn Ólafs Guðlaugssonar yfir-
læknis sýkingavarnadeildar á
Landspítala – háskólasjúkra-
húsi. Af þeim var einungis einn
með sýkingu en hinir eru „ber-
ar“, sem svo er kallað, og
kenndu sér því einskis meins.

„Allir þessir höfðu einhver
tengsl við útlönd og margir
höfðu legið þar á sjúkrahúsum,“
sagði Ólafur. 

Hann sagði að munur á sýk-
ingarstigi og berastigi væri
skýr. Á fyrra stiginu fengi fólk
sýkingareinkenni, en á hinu síð-

ara bæru menn bakteríuna utan
á sér og fengju engin einkenni.
Berastigið væri miklu algeng-
ara.

„Þegar fólk kemur frá útlönd-
um, hvort um er að ræða sjúkl-
inga eða starfsfólk, athugum við
hvort það sé það sem kallað er
„berar“. Þetta hefur gert okkur
kleift að halda bakteríunni al-
gerlega frá sjúkrahúsinu,
þannig að hún er ekki til staðar
hér í neinu formi undir venju-
legum kringumstæðum. Þegar
fólk kemur frá útlöndum setjum
við það í einangrun og tökum
strok sem sett er í ræktun. Við
reynum að hafa aðstandendur

þess líka í einangrun. Ef bakter-
ían finnst er oftast farið í að
uppræta hana.“

Ólafur sagði að til þessa væri
ekki vitað um eitt einasta tilfelli
sem sýkst hefði inni á Land-
spítalanum sjálfum á þessu ári. 

- jss

Lyfjastofnun Evrópu um COX-2 lyfjaflokkinn:

Aðgerðir vegna gigtarlyfja
LYFJAMÁL Lyfjastofnun Evrópu hef-
ur tilkynnt aðgerðir vegna COX-2
lyfjaflokksins, sem fela í sér við-
varanir til lækna um ávísun lyfj-
anna. Þessar aðgerðir eiga einnig
við á Íslandi. 

Sérfræðinganefnd Lyfjastofn-
unar Evrópu hefur farið yfir tiltæk
gögn og komist að þeirri niður-
stöðu að aukin hætta á hjarta- og
æðaáföllum fylgir notkun allra lyf-
ja af flokki COX-2. Samkvæmt ör-
yggisráðstöfunum skal ekki nota
COX-2 hjá sjúklingum með
kransæðasjúkdóm eða hjá þeim
sem hafa fengið heilablóðfall.
Arcoxia skal ekki ávísa á sjúklinga
með of háan blóðþrýsting ef hann
er ekki meðhöndlaður á fullnægj-
andi hátt. 

Læknar þurfa að sýna varúð við
ávísun COX-2 hemla til sjúklinga
með áhættuþætti hjarta- og æða-
sjúkdóma eins og til dæmis há-

þrýsting, hækkað kólesteról í blóði,
sykursýki og reykingar. Þetta á
einnig við um sjúklinga með æða-
kölkun í útlimum.

Hér á landi eru eftirfarandi lyf
á markaði sem tilheyra þessum

flokki: Arcoxia, Celebra, Dynastat
og Bextra. Lyfjastofnunin íslenska
hvetur fólk til að hafa samband við
lækni til að ræða hvort hætta skuli
töku ofangreindra lyfja eða halda
henni áfram. - jss

Bað til Guðs – fékk
skyldusparnað

Viðbrögð þeirra sem eiga óvæntan glaðning í formi skyldusparnaðar hjá Íbúðalánasjóði eru gleði
blandin. Einn hafði beðið til guðs af því að bíllinn hans bilaði. Þá datt bréf inn um lúguna hjá honum.

Svíi, sem hafði ekki komið til landsins í 18 til 20 ár, eyddi sínum sparnaði á þjóðhátíð.
ÍBÚAÐLÁNASJÓÐUR Viðbrögð við til-
kynningum Íbúðalánasjóðs um
ósóttan skyldusparnað sem ligg-
ur hjá sjóðnum hafa verið mikil
og oftast gleði blandin hjá eig-
endum peninganna. 

Í sumum tilvikum hafa þeir
komið í góðar þarfir, eins og hjá
manninum sem átti bilaðan bíl. Í
bréfi sem hann sendi Brynhildi
Erlu Pálsdóttur hjá Íbúðalána-
sjóði eftir að hafa fengið til-
kynningu frá henni um hann
ætti inni sparnað, sagði: „Bíllinn
minn bilaði og ég bað til guðs. Þá
datt inn bréf frá þér.“

Tæpar tólf milljónir króna í
skyldusparnaði liggja nú inni
hjá Íbúðalánasjóði og bíða þess
að um þúsund eigendur þeirra
vitji þeirra. Langflestir þeirra
eru búsettir erlendis.

Brynhildur Erla hefur haft
veg og vanda af því að hafa uppi
á eigendum fjármunanna og til-
kynna þeim um inneignina.
Þessu hefur hún sinnt auk starfa
sinna hjá sjóðnum.

Brynhildur kvaðst við hafa
ýmsar aðferðir til að leita fólkið
uppi. Fyrst færi hún í erlendar
símaskrár sem gögnuðust vel,
einkum á Norðurlöndunum. Þá
notaði hún sendiráðin með því
að senda lista til þeirra og biðja
þau aðstoðar. Loks notaði hún Ís-
lendingabók og fyndi ættingja
eða foreldra sem síðan kæmu
skilaboðum til réttra aðila. Varð-

andi þá sem væru utan af landi
nægði oft að hringja í bæjar-
skrifstofurnar á viðkomandi
stað, þar sem maður þekkti
mann, og rekja sig þannig
áfram.

„Þetta er seinlegt en hefur
borið ótrúlegan árangur,“ sagði
Brynhildur sem er búin að koma
kúfnum af skyldusparnaðinum í
réttar hendur, því fyrir fjórum
árum var hann samtals 37 millj-
ónir króna. „Fólk er yfirleitt
afar þakklátt og ég hef fengið
þvílíka gullmola í þakkarbréf-
um, að það er alveg stórkost-
legt.“

Brynhildur Erla nefndi í
þeim efnum Svía sem unnið
hafði hér á árum áður, en ekki
komið hingað í 18-20 ár. Hann
var ákveðinn í að hann ætlaði að
eyða þessum skyldusparnaði,
sem hann ætti ónotaðan, á Ís-
landi. Hann brá því undir sig
betri fætinum í sumar og mætti
á þjóðhátíð í Eyjum.

Upphaflega voru stærstu
upphæðirnar um og yfir milljón,
að sögn Brynhildar Erlu. Hún
sagði að nú væri hæsta inniligg-
jandi fjárhæðin á einstakling
um 15 þúsund krónur, en fleiri
hundruð manns væru undir 100
krónunum. Minnsta innistæðan
væri 19 aurar og líklega yrði nú
ekki lagt í mikla rannsóknar-
vinnu við að koma henni út.

jss@frettabladid.is

Grásleppa:

Vertíðin stytt
um þriðjung

HROGNAMARKAÐIR Vegna verðfalls
á grásleppuhrognum og umfram-
birgða frá síðustu vertíð telur
Landssamband smábátaeigenda
nauðsynlegt að takmarka fram-
boð á hrognum í ár. 

Því hefur sjávarútvegsráðu-
neytið ákveðið að stytta komandi
grásleppuvertíð um þriðjung og
verður hún 60 dagar í stað 90 í
fyrra. Mismunandi er eftir veiði-
svæðum hvenær veiðar mega hef-
jast en grásleppusjómenn á Reyk-
janesi halda fyrstir til veiða 15.
mars næstkomandi. - kk

Misnotkun á börnum:

756 prestar
ásakaðir

BANDARÍKIN, AP Rómversk-kaþólsku
kirkjunni í Bandaríkjunum bárust
á síðasta ári 1.092 nýjar ásakanir
um kynferðislega misnotkun
presta á börnum. 

Alls eru 756 kaþólskir prestar
og djáknar sakaðir um brotin sem
flest áttu sér stað fyrir mörgum
árum síðan. Kathleen McChesney,
talsmaður kirkjunnar, segir að ríf-
lega 70 prósent af þeim sem eru
ásakaðir séu látnir. Á síðasta ári til-
kynnti rómversk-kaþólska kirkjan
að 4.392 prestar hefðu verið sakað-
ir um kynferðislega misnotkun á
börnum frá árinu 1950 til 2002.

Vinsælt námskeið um
öll helstu grundvallaratriði
stafrænna myndavéla
og meðferð stafrænna mynda
í heimilistölvunni.

Lengd námskeiðsins
er 12 kennslustundir.

Innritun og upplýsingar
í síma 544 2210

Verð kr. 15.000,-
(Innifalin er ný kennslubók á íslensku).

Stafrænar myndavélar

H A G N Ý T T  T Ö L V U N Á M

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

Á að banna reykingar á veit-
ingastöðum?

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að afnema stimpilgjöld?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

39%

61%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

LOKANIR
Loka þurfti nokkrum stofum á

hjartadeild LSH í síðustu viku þar
sem mosa-sýkingarbaktería fannst í

sjúklingi sem var að koma af
sjúkrahúsi í útlöndum.
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NORÐURLÖND
KARL HLÝTUR BÓKMENNTAVERÐ-
LAUN Rithöfundurinn Karl Ove
Knausgård fékk í gær P2 bók-
menntaverðlaun lesenda fyrir bók
sína Allt hefur sinn tíma. Skáld-
saga Karls Over er einnig tilnefnd
til bókmenntaverðlauna Norður-
landaráðs í ár, en tilkynnt verður
um verðlaunahafann í Helsinki
næsta miðvikudag.

VIÐVÖRUN
Lyfjastofnun Evrópu hefur gripið til aðgerða vegna COX-2 gigtarlyfjanna.

BRYNHILDUR ERLA PÁLSDÓTTIR
Einstaka hefur orðið öskuillur og skammast yfir af hverju væri ekki búið að láta vita um

skyldusparnaðinn fyrir löngu.



Sólskinsríkið Florida er sérsniðin paradís fyrir þá sem 

vilja njóta lífsins, láta sólina verma sig á á frábærum 

baðströndum og iða af fjöri með allri fjölskyldunni í 

æðislegustu skemmtigörðum heims. Í boði eru að auki 

stór vöruhús og verslanamiðstöðvar, náttúruperlur, 

söfn, listir, menning og ekta amerísk afþreying. 

Við bjóðum úrvalsgististaði í Orlando, Ft. Lauderdale, 

St. Peterburg Beach, South Beach, Daytona Beach, 

Bradenton, Sarasota, Miami Beach og víðar.  

Þeim sem vilja ferðast um Florida á eigin vegum bjóðum 

við svo flug og bílaleigubíl á afar hagstæðum kjörum.

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

Orlando – Flug og bíll í viku 
Verð frá 46.303 kr. á mann 
Flug og bíll á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn. 
Ferðir 3.–10. maí og 6.–13. september
Innifalið: Flug og bíll í 7 daga í A-flokki, flugvallarskattur og þjónustugjald.

út í heim

www.icelandair.is/florida

VR orlofsávísun

Munið ferða-
ávísunina

Hafið samband við söluskrifstofur Icelandair eða við Fjarsölu Icelandair 
í síma 50 50 100 (svarað mánud. - föstud. kl. 9-17, laugard. kl. 9-17 
og á sunnudögum kl. 10-16).

Icelandair tekur við ferðaávísun MasterCard 
og orlofsávísunum VR í pakkaferðir.

ÆVINTÝRI, LYSTISEMDIR
           OG UNAÐUR

Heit og hagstæð
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Að minnsta kosti tvennt þvældist
fyrir Íslendingum lengst af síð-
ustu öld; að reisa hús og leggja
vegi. Húsin vildu morkna, vegirn-
ir verða að eðju. 

Gamall maður sagði mér einu
sinni frá bernsku sinni vestur á
Skarðströnd við dagsbrún síðustu
aldar. Þar bjó hann við bágan kost
og þröngan en þó fannst honum
stöku hungur ekkert á við helvítis
kuldann. Svefnstæði hans var
undir súð á háaloftinu en svo
mjög lak þekjan að hann kenndi
sér eilíflega meins í brjóstinu á
unglingsárum. Aldrei man hann
eftir því að gert hafi verið við
þakið; vatnið draup niður á fletið
hans alla bernskuna. En hitt var
stundum gert ... að breiða betur
yfir hann. 

Annar gamall maður sagði mér
sögu af vegarslóðanum heim að
bæ sínum í Kollafirði á Ströndum.
Það var kerrulæna, eins og hann
kallaði það, sem risti melana á
milli bæja. Sjaldnast man þessi
maður eftir slóðanum öðruvísi en
blautum og illfærum á vorin og
lengst fram á sumar. Verst
var beygjan niðri við bæjar-
læk; eilífur forarpyttur. Eitt
sinn stóð þar maður af næsta
bæ og mokaði vænum slatta
af melagrús ofan í aurinn.
Það þóttu stórkostlegar
vegabætur þar til aftur
rigndi – og var haft á orði eft-
ir það að vegurinn væri fínn
... á meðan enginn færi um
hann.

Enn er það svo að Íslend-
ingar virðast hræðast al-
mennilega byggð hús og al-
vöru vegi. Þetta er náttúr-
lega skrýtið. Og verðugt
rannsóknarefni. Það er eins
og landsmenn séu dæmdir til
að grafa sig í jörðu, jafnt lif-
andi sem dauðir. Allt skal
vera lágreist, látlaust, líta út
eins og partur af náttúrunni.
Eða með öðrum orðum;
hvorki hús né vegir mega
skyggja á útsýnið; allt verð-
ur að laga sig að landinu
bláa. Ella mótmæla menn
allir.

Eitt fegursta hús Reykja-
víkur er Ráðhúsið við Tjörn-
ina. Það þótti alveg agalegt í
eina tíð; óráðsía.

Annað kennileiti borgarinnar
sem vekur aðdáun margra útlend-
inga er Perlan. Það þótti hreinasta
svívirða í denn; bruðl. 

Enn eitt glæsihýsið í Reykja-
vík er Hæstiréttur. Það þótti flott-
ræfilsháttur; ofhlaðið. 

Víðast hvar í útlöndum horfa
menn stoltir á stórkostlegar bygg-
ingar stórborganna og segja þær
til vitnis um mikla menningu og
hugvit sinna þjóða. Þar vita menn
sem er að borgir eru dæmdar af
útliti sínu og virðingu fyrir menn-
ingarsögulegum þáttum sem
flétta sig um borgarskipulagið.

Víðast hvar í útlöndum líta
menn þjóðvegi sína sömu augum –

og telja reyndar fátt brýnna en að
tengja byggðir saman með eins
skjótvirkum hætti og hugsast get-
ur; það er einfaldlega partur af
hagkerfinu ... hagræðingu í
rekstri samfélagsins. 

Heima á Íslandi hafa menn
alltaf verið hræddir; við hús og
vegi. Við of stór hús, of beina
vegi. Hvorutveggja gæti verið
svo dýrt ... umdeilt og erfitt í
framkvæmd.

Það þarf því ekki að koma á
óvart að heilu flokkar manna rísi
upp til varnar íslensku sveitaveg-
unum og segi það tómt brjálæði
og bull að leggja nútímalega þjóð-
vegi á milli helstu byggðakjarna
landsins. Nei og aftur nei. Og ekk-

ert líklegra en að á næstunni
verði stofnaður stjórnmálaflokk-
ur sem berjist gegn ráðabruggi
manna um að fara beinustu leið-
ina milli bæja hér á landi; altént
hagsmunasamtök ... einhvers kon-
ar byggðaverndarfélög.

Á eilífum ökuferðum mínum á
milli Reykjavíkur og Akureyrar á
síðustu áratugum hef ég alltaf
komið við á Blönduósi. Það hefur
ekki verið af líffræðilegri þörf,
hvað þá sálrænni. Það eina sem
veldur því að ég hef nokkurnveg-
inn jafn oft komið til Blönduóss
og Akureyrar er að gamaldags
sveitavegurinn sem liggur um
landið hefur þvingað mig þangað.
Að öllum líkindum er það löngu
látnum þingmönnum úr Húna-
þingi að kenna að ég hef eilíflega
þurft að taka þennan krók á leið
minni á milli höfuðstaðanna í stað
þess að geta ekið beinustu leið. Og
enn berjast ráðamenn sama hér-
aðs fyrir því að ég og aðrir öku-
drjólar komi við á Blönduósi um
aldur og ævi – á leið okkar norður
... og suður á ný.

Blönduós er fínn staður.
En ég er bara aldrei á leið-
inni þangað. Ekki frekar en
ég þarf að koma við í Kópa-
vogi á leið minni á milli Graf-
arvogs og Kvosarinnar. Sem
væri álíka gáfulegt.

Allnokkur tími er liðinn
frá því útlendingar fundu
upp þá aðferð við lagningu
vega að hafa þá beina. Álíka
langur tími er frá því Íslend-
ingar byrjuðu að skera út
vegi með nesjum og fjörðum,
út og inn, upp og niður, með
hlykkjum og sveigjum,
vaggi og veltu. Þessir sveita-
vegir Íslendinga eru skilget-
ið afkvæmi róðrarmenning-
arinnar; menn fluttu einfald-
lega leiðir bátanna upp í
fjöru þar sem vegunum var
komið fyrir meðfram
strandlengjunni.

Íslenskir þjóðvegir hafa
fram að þessu lotið lögmálum
strandsiglinga. Að meira og
minna leyti. Krafa útgerðar-
bóndans – og síðar sjoppueig-
andans – hefur alltaf verið
fremri kröfu bíleigandans
sem þráir ekkert heitara en

að komast hratt en örugglega á
milli tveggja staða. Alltaf skal
honum þvælt út með einhverjum
ási eða nesi þar sem franskar
kartöflur eiga að freista hans.
Sjaldnast eða aldrei býðst honum
beinasta leið.

Víðast hvar á meginlandi Evr-
ópu og norðanverðri Ameríku
skipta menn dreifbýlisvegum í
tvo flokka; ferðavegi og þjóðvegi.
Þeir fyrrnefndu eru ætlaðir fólki
á hægri útsýnisferð, hinir fyrir
hagkvæm viðskipti og kröfu sam-
tímans um tímasparnað og afköst.
Það er eins og Íslendingum sé
fyrirmunað að skilja þarna á milli
– og fyrir vikið aka þeir hraðar en
andskotinn um erfiða vegi. ■

S eðlabankinn hefur sent ríkisstjórninni sérstaka greinargerð vegna
þróunar verðbólgu sem nú er komin yfir þau þolmörk sem miðað
er við varðandi verðbólgumarkmið stjórnvalda. Í greinargerðinni

segir að ástæður aukinnar innlendrar eftirspurnar séu til komnar „eink-
um af meira umfangi stórframkvæmda en fyrr var áætlað, sérstaklega
í ár, og kerfisbreytingum á innlendum fasteignalánamarkaði sem leiddu
til stóraukins framboðs lánsfjár“. Vegna þessa ákvað Seðlabankinn að
hækka vexti bankans um hálft prósentustig frá og með mánudegi. 

Verðbólgan mælist nú 4,5% en í sameiginlegri yfirlýsingu bankans og
ríkisstjórnarinnar, frá því fyrir fjórum árum, var miðað við að verð-
bólgustigið væri sem næst 2,5% á ári. Þá var ennfremur gert ráð fyrir
að svokölluð þolmörk væru eitt og hálft prósentustig til beggja átta,
þannig að verðbólgan nú er töluvert yfir þeim markmiðum sem sett voru
fyrir fjórum árum. Þetta er að vísu ekki í fyrsta skipti sem verðbólgan
fer yfir þolmörkin frá því yfirlýsingin í mars 2001 var birt, og fram til
þessa hefur tekist að jafna mikla verðbólgutoppa, en hvort það tekst
núna skal ósagt látið.

Birgir Ísleifur Gunnarsson seðlabankastjóri sagði í Fréttablaðinu í
gær: „Verðbólguhorfurnar eru enn þannig að við teljum að það þurfi að
herða frekar að. Í fyrsta lagi til að ná verðbólgunni aftur niður fyrir þol-
mörkin, sem við gerum ráð fyrir að geti orðið í sumar, og svo að koma
henni niður fyrir verðbólgumarkmiðið sem við vonum að geti gerst á
næsta ári.“ Seðlabankastjórinn segir að með þessum aðgerðum nú sé
horft langt fram í tímann. Þá segir hann að nokkur tími líði þar til þær
fari að hafa áhrif á langtímavexti en áhrifin á skammtímavexti séu
skjótvirkari. Í kjölfar þessarar ákvörðunar Seðlabankans um hækkun
stýrivaxta má búst við einhverri hækkun vaxta í bankakerfinu auk þess
sem þetta stuðlar að enn sterkari krónu. Þetta bætir því ekki hag út-
flutningsatvinnuveganna, sérstaklega ekki sjávarútvegsins, en þaðan
heyrast nú raddir um að sterk staða krónunnar sé farin að hafa veruleg
áhrif á rekstur sumra sjávarútvegsfyrirtækja.

Ríflega helming almennra verðhækkana má rekja til hækkunar á
verði húsnæðis og 17 prósent má rekja til hækkunar á opinberri þjón-
ustu. Þessar miklu hækkanir ógna stöðugleikanum sem verið hefur hér
á landi. Til þess að sporna enn við þensluáhrifum í þjóðfélaginu er búist
við að Seðlabankinn eigi eftir að hækka stýrivextina frekar á árinu og að
þeir verði komnir í 10 prósent í sumar. Kjarasamningar gætu verið í
hættu vegna verðbólgunnar, en í haust er ráðgert að endurskoða þá með
hliðsjón af þróun og framvindu efnahagsmála. Kjarasamningarnir áttu
að stuðla að aukningu kaupmáttar en nú eru blikur á lofti um það. 

Í ljósi þeirra staðreynda sem nú blasa við í efnahagsmálum er ljóst
að stjórnvöld verða að vera vel á verði svo takast megi að varðveita
stöðugleikann. Sumt er á þeirra valdi en annað ekki, eins og fasteigna-
markaðurinn um þessar mundir. Áður gátu stjórnvöld haft meiri stjórn
á þeim markaði, en nú eru það bankarnir sem spenna hann upp og stór-
an hluta af þenslunni í þjóðfélaginu má rekja til hans. ■
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Verðbólgan mælist nú 4,5% en í sameiginlegri yfirlýsingu
bankans og ríkisstjórnarinnar, frá því fyrir fjórum árum,

var miðað við að verðbólgustigið væri sem næst 2,5% á ári.

Viðvörun
Seðlabanka

FRÁ DEGI TIL DAGS

Í ljósi þeirra staðreynda sem nú blasa við í efna-
hagsmálum er ljóst að stjórnvöld verða að vera

vel á verði svo takast megi að varðveita stöðugleikann.
Sumt er á þeirra valdi en annað ekki, eins og fasteigna-
markaðurinn um þessar mundir.

,,
Misskildir þjóðvegir

Ekki á friðarstóli
Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur
(bróðir Herdísar fyrrverandi ritstjóra og
núverandi lagaprófessors á Bifröst og Sig-
ríðar heimspekilektors við HÍ), situr ekki
á friðarstóli í hinu nýja starfi sínu sem
skrifstofustjóri efnahagsskrifstofu fjár-
málaráðuneytisins. Aðeins eru nokkrar
vikur liðnar frá því að hann hætti sem
hagfræðingur Samtaka iðnaðarins og nú
hefur hann sent frá sér fyrstu þjóðhags-
spána í nafni ráðuneytisins. Þar kemur

meðal annars fram að
gangi spár ráðuneytis-
ins um þróun efna-
hagslífsins á þessu ári
eftir megi sjávarútvegs-
greinar vel una við
framlegð sína í sögu-

legu ljósi. Þessu er

Landssamband íslenskra útvegsmanna
ósammála og hefur sent frá sér harðorða
gagnrýni þar sem forsendur Þorsteins eru
meðal annars dregnar í efa. Segja for-
ráðamenn LÍU leitun á jafn lélegri fram-
legð greinarinnar þegar litið sé til baka. 

Vilja sjá gögnin
Talsmenn LÍÚ segja að þeir hafi beðið
skrifstofustjórann að fá aðgang að þeim
gögnum sem þjóðhagsspá er byggð á en
því erindi hafi verið synjað. Þorsteinn
segir aftur á móti að hann hafi boðist til
að fara yfir spána með fulltrúum LÍÚ en
það boð hafi verið afþakkað.

Í „skotlínu“
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Þorsteinn
Þorgeirsson á í útistöðum við LÍÚ. Er jafn-
vel talað um að hann sé í „skotlínu“

samtakanna vegna skoðana sinna. Sem
hagfræðingur Samtaka iðnaðarins fór
hann ekki í launkofa með stuðning sinn
við að Íslendingar tækju upp evruna í
stað krónunnar og gengju í Evrópusam-
bandið. Vakti það mikla óánægju meðal
útvegsmanna og spratt af því ritdeila milli
Þorsteins og Friðriks J. Arngrímssonar,
framkvæmdastjóra LÍÚ. Sagt er að and-
rúmsloft hafi á tímabili orðið nokkuð
spennuþrungið í húsinu númer 35 við
Borgartún þar sem öll helstu
samtök atvinnulífsins hafa
aðsetur. Það var Geir H.
Haarde sem réð Þorstein í
núverandi starf án þess að
nokkru flokksskírteini væri
veifað og þótti mörgum
það lofsverð nýbreytni.
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TÍÐARANDINN
SIGMUNDUR ERNIR RÚNARSSON

Íslenskir þjóðvegir
hafa fram að þessu

lotið lögmálum strandsigl-
inga. Að meira og minna
leyti. Krafa útgerðarbónd-
ans – og síðar sjoppueig-
andans – hefur alltaf verið
fremri kröfu bíleigandans
sem þráir ekkert heitara en
að komast hratt en örugg-
lega á milli tveggja staða.
Alltaf skal honum þvælt út
með einhverjum ási eða
nesi þar sem franskar kart-
öflur eiga að freista hans.
Sjaldnast eða aldrei býðst
honum beinasta leið.
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Í ár eru 95 ár síðan Samband ís-
lenskra samvinnufélaga fékk
nafn sitt, en í dag er, SÍS, eða Sam-
bandið eins og það er nefnt í dag-
legu tali, 103 ára. Þennan dag árið
1902 var stofnað Sambandskaup-
félag Þingeyinga, en nafni þess
var svo breytt í Samband ís-
lenskra samvinnufélaga. Sam-
bandið var stofnað til að sam-
ræma innkaup kaupfélaganna, ná
hagstæðari samningum við heild-
sala og halda utan um útflutning
kaupfélaganna. Það varð svo að
stórveldi í íslensku viðskiptalífi
en á síðustu áratugum síðustu ald-
ar fór veldi þess hnignandi og var
Sambandið sem fyrirtæki í raun
lagt niður árið 1992.

Sambandið hvar þó ekki alveg,
heldur starfaði stjórn þess áfram
og hélt úti smávægilegri starf-
semi. Á hundrað ára afmæli Sam-
bandsins var Ívar Jónsson, pró-
fessor við Viðskiptaháskólann á
Bifröst, svo fenginn til að gera
skýrslu um stöðu samvinnuhreyf-
ingarinnar þar sem leitað væri
svara við því hvort samvinnufé-
lagaformið gæti hentað í íslensku
þjóðlífi á 21. öldinni. Hans niður-
staða var að svo kynni að vera, en
að því mun þó ekki komið enn. 

„Sú staða getur vel komið upp
að samvinnuhreyfing eflist að

nýju,“ segir Ívar og bætir við að
verið sé að skoða ýmsa möguleika
í því sambandi. „Til dæmis í hús-
byggingum þar sem hefur verið
vöxtur á þessu sviði,“ segir hann
og nefnir bæði Búmenn og Búseta
sem samvinnufélög á því sviði. „Í
ýmsum löndum eru samvinnu-
menn sterkir í þessu, svo sem í
Bretlandi, Svíþjóð og sums staðar
í Bandaríkjunum. En svo má segja
sem svo að hlutverk Samvinnufé-
laga á öðrum sviðum hafi einkum
verið að vinna gegn fákeppni. Þau
hafa gjarnan komið upp, rétt eins

og í sögu íslensku samvinnuhreyf-
ingarinnar, þar sem verið hefur
skortur á samkeppni.“ Í íslenska
dæminu segir hann samvinnu-
hreyfingarnar hafa brugðist við
ofurvaldi danskra kaupmanna, en
í Bandaríkjunum hafi átt sér stað
um margt svipuð þróun meðal
bænda. „Þar komu menn sér upp
bæði framleiðslufélögum og
verslun. Í Bretlandi og Svíþjóð
eru þetta aftur á móti borgar-
hreyfingar. Þá voru það aðallega
launþegar og verkafólk sem
stofnuðu svona félög til að efla
verslun og koma á mótvægi við
sterka fákeppnisaðila á markaði,“
segir hann og bendir á að í Banda-
ríkjunum sé stutt sérstaklega við
bakið á samvinnufélögum með
ýmsu móti til að sporna við fá-
keppni í hagkerfinu. „Maður sér
því fyrir sér að hér, þar sem
greinilega á sér stað mikil sam-
þjöppun á völdum og eignum og
samþjöppun í atvinnulífinu líka,
getur maður séð fyrir sér að í
framhaldinu gætu samvinnufélög
átt erindi á mörgum sviðum. Í
framhaldi af slíkri þróun mætti
svo aftur hugsa sér að samband
samvinnufélaga myndi eflast að
nýju, án þess þó að það þyrfti að
verða jafn mikið miðstjórnarvald
og var í SÍS á sínum tíma.“ 
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WALTER WINCHELL (1897-1972)
lést þennan dag.

Sambandið gæti eflst á ný
TÍMAMÓT: 103 ÁR FRÁ STOFNUN SÍS

„Yfirleitt frétti ég hluti hjá fólki sem lof-
aði einhverjum öðrum að segja engum.“

Bandaríski blaðamaðurinn Walter Winchell er sagður hafa fundið
upp „slúðurdálkinn“ en hann starfaði bæði við útvarp og prent-
miðla og varð mjög vinsæll. Hann braut óskráðar siðareglur og

upplýsti um einkamál opinberra persóna og markaði með því
spor í blaðamennsku og líf fræga fólksins.

timamot@frettabladid.is

AÐALFUNDUR SÍS ÁRIÐ 1985 Samband íslenskra samvinnufélaga er ennþá til en starfsemi þess hefur að mestu legið niðri í rúman áratug.

Þennan dag árið 2003 endaði flug-
eldasýning við upphaf tónleika
þungarokksveitarinnar Great White
með eldsvoða sem varð 98 manns
að bana. Þá slösuðust nærri 190 til
viðbótar, bæði af völdum elds og
svo troðnings í ofsahræðslunni sem
greip um sig á tónleikastaðnum, en
það var næturklúbbur í West
Warwick á Rhode Island í Bandaríkj-
unum. Daginn eftir brunann höfðu
ekki verið borin kennsl á nema lít-
inn hluta þeirra sem fórust og töldu
yfirvöld að nýta þyrfti DNA-tækni til
að þekkja illa brunnin líkin. Þá voru
35 taldir í lífshættu vegna sára
sinna. Eigendur næturklúbbsins
héldu því fram að þeir hefðu ekki
vitað að hljómsveitin ætlaði að hef-

ja tónleikana með flugeldasýningu,
en söngvari sveitarinnar, Jack
Russell, sagði við fjölmiðla: „Tón-
leikastjórinn gekk frá þessu öllu við
klúbbinn.“ Yfirvöld brunamála upp-
lýstu síðar að vegna þess hve húsið,
sem var viðarhús, hefði verið lítið
og byggt fyrir árið 1976 hefði ekki
þurft að setja þar upp úðaslökkvi-
kerfi, en slíkt kerfi hefði getað bjarg-
að málum. Þá hafði hljómsveitin
ekki tilskilin leyfi til að vera með
flugeldasýningu og mátti í fram-
haldinu sæta rannsókn vegna máls-
ins. Eins og við var að búast höfð-
aði líka fjöldi fólks mál á hendur
hljómsveitinni og eigendum klúbbs-
ins, en í opinberu máli sem höfðað
var á hendur Jeffrey og Michael

Derderian, eigendum klúbbsins, og
Dan Biechele, tónleikastjóra Great
White, voru þeir sakaðir um mann-
dráp af gáleysi. Málareksturinn
stendur enn.

20. FEBRÚAR 2003
Flugeldasýning hljómsveitarinnar
Great White olli stórbruna sem varð
98 manns að bana.

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1437 Jakob I Skotakonungur

myrtur í borginni Perth í til-
raun til valdaráns. 

1631 Þýskir prinsar af mótmæl-
endatrú mynda bandalag
með Gústafi II Svíakonungi,
en þar með var lagður
grunnur að innkomu Svía í
Þrjátíu ára stríðið.

1911 Fiskifélag Íslands stofnað.
1918 Þjóðólfur kemur út á ný í

ritstjórn Sigurðar Guð-
mundssonar.

1943 Bensínskömmtun hefst á
Íslandi.

1990 England lýsir yfir einhliða
afnámi banns við nýjum
fjárfestingum í Suður-Afríku.

1996 Hussein Kamel, tengdason-
ur Saddams Hussein, for-
seta Íraks, snýr aftur til Íraks
eftir að hafa áður flúið til
Jórdaníu. Hann var, ásamt
ættingjum sínum, drepinn
nokkrum dögum síðar.

Flugeldasýning olli stórbruna

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

MOSAIK

af legsteinum
gegn staðgreiðslu
í janúar og febrúar

Sendum myndalista

15% afsláttur

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, 

Garðar Ástvaldsson 
Glitvangi 13, Hafnarfirði, 

lést á Landspítalanum í Fossvogi 10. febrúar sl. Útförin hefur farið
fram í kyrrþey að ósk hins látna. 

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýnt hafa okkur samúð, hlý-
hug og vináttu. Sérstakar þakkir til lækna og starfsfólks á deild 
B-2, Landspítala í Fossvogi. 

Sigríður Stefánsdóttir, Stefán Andreasson, Kolfinna Magnúsdóttir,     
Halldór Jón Garðarsson, Íris Helga Baldursdóttir,  Sigríður Elín, 
Sólveig Halldóra og Naomí Sif.

Innilegar þakkir sendum við öllum þeim sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát og útför
móður, tengdamóður og ömmu,

Sólveigar Eyjólfsdóttur
Brekkugötu 5, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á 4. hæð Sólvangs í Hafnar-
firði.

Kristín V. Haraldsdóttir, Eyjólfur V. Haraldsson, Guðbjörg Edda
Eggertsdóttir, Eggert Eyjólfsson og Haraldur Sveinn Eyjólfsson.

Ástkær móðir okkar,

Guðný Málfríður Pálsdóttir
húsmóðir, Álfhólsvegi 12a, Kópavogi,

andaðist á heimili sínu aðfaranótt 17. febrúar. Jarðarförin verður
auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,

Páll Hjaltason, Pjetur G. Hjaltason, Sigurður Elías Hjaltason,
Eiríkur Hjaltason, tengdadætur og barnabörn.

ANDLÁT

Guðbrandur Sigurgeirsson, Furulundi
3c, Akureyri, lést laugardaginn 12. febrú-
ar. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Friðrik Andrésson, múrarameistari,
Kirkjusandi 1, Reykjavík, lést fimmtudag-
inn 17. febrúar.

Guðný Málfríður Pálsdóttir, húsmóðir,
Álfhólsvegi 12a, Kópavogi, lést fimmtu-
daginn 17. febrúar.

Gunnhildur Eiríksdóttir, Hrafnistu,
Reykjavík, lést fimmtudaginn 17. febrúar.

Jóhann V. Sigurjónsson, Álftahólum 2,
Reykjavík, lést miðvikudaginn 17. febrúar.

FÆDDUST ÞENNAN DAG

1744 Sir William Cornwallis, enskur að-
míráll.

1925 Robert Altman, leikstjóri.

1927 Sidney Poitier, leikari.

1947 Peter Strauss, leikari.

1959 Joel Rifkin, raðmorðingi frá New
York.

1961 Imogen Stubbs, leikkona.

1963 William Baldwin, leikari.

1963 Ian Brown, söngvari Stone Roses.

1966 Cindy Crawford,
ofurfyrirsæta.

1967 Lili Taylor, leikkona.

1967 Kurt Cobain, söngvari Nirvana.

1967 Andrew Shue, leikari.

ÍVAR JÓNSSON „Sú staða getur vel kom-
ið upp að samvinnuhreyfing eflist að nýju.“
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» BETRI SJÓNVARPSDAGSKRÁ Á MIÐVIKUDÖGUM

Konudagurinn
Í dag er fyrsti dagur Góu, en hann
er jafnframt nefndur konudagur-
inn og aldalöng hefð fyrir því að
menn geri vel við konur sínar og
færi þeim smágjafir. 

Dagurinn er í rökréttum sam-
hljómi við bóndadaginn og líklega
tilkominn sem virðingardagur við
iðnu búkonuna, en hefur síðan
þróast yfir í að verða dagur allra
kvenna. Næstu nágrannaþjóðir
okkar eiga sér ekki sérstakan
konudag, en Ítalir halda upp á
sinn konudag 8. mars ár hvert. ■

VÍKINGAR NÚTÍMANS Börnin á leikskól-
anum Mánagarði fá malt- og appelsínbland
tvisvar á ári, á jólunum og þorranum. 

Sofnað ofan 
í diskana
Þorrinn var kvaddur með stæl á
leikskólanum Mánagarði á föstudag
þegar slegið var upp langborði eftir
endilöngum ganginum og borinn á
borð íslenskur þorramatur; bringu-
kollar, lundabaggar, hákarl og allt.
Kolbrún Harðardóttir, leikskóla-
stjóri Mánagarðs, segir börnin bíða
eftir þorrablótinu með óþreyju og
alla taka vel til matar síns.

„Reyndar vilja þau kalla það vík-
ingablót því þeim finnst allt svo
spennandi í sambandi við víkinga.
Þau elstu eru að nema land eins og
víkingar forðum og einkar meðvit-
uð um uppruna sinn og hið þjóðlega.
Börnin búa til höfuðföt fyrir veisl-
una og sumir skreyta þau ullar-
druslum, til að hafa þau sem ísl-
enskust.“

Að sögn Kolbrúnar klárast
hangikjöt, sviðasulta, slátur og flat-
kökur fyrst úr trogunum, þótt vík-
ingarnir litlu séu engir gikkir þegar
kemur að smakkinu. „Sumum finnst
margt alveg hroðalega vont meðan
aðrir háma í sig eins og sælgæti, en
eldri börnin fá út úr því að smakka
sem mest og finnst áskorun að vera
eins og víkingarnir.“ Og Kolbrún
segir þorrablótið mikilvægt menn-
ingaruppeldi: „Því maður er hrædd-
ur um að þetta deyi út með komandi
kynslóðum. Hér æfum við þulur og
þjóðlög, krækjum saman höndum
og syngjum yfir matnum, og eins og
á alvöru þorrablótum sofnuðu sum-
ir ofan í diskinn sinn!“ ■

AFMÆLI

Bára Sigurjónsdóttir versl-
unarmaður er 83 ára í dag.

Arnhildur Jónsdóttir leik-
kona er 74 ára í dag.

Brynja Benediktsdóttir,
leikkona og leikstjóri, er 67
ára í dag.

Ólöf Kolbrún Harðardóttir
óperusöngkona er 56 ára í

dag.

Birgir Björn Sigurjónsson,
formaður launanefndar
sveitarfélaganna, er 56 ára
í dag.
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Ragnhildur Geirsdóttir
er aðeins 33 ára gömul en
er komin í eitt ábyrgðar-
mesta starfið í íslensku
viðskiptalífi. Hún átti
stóran þátt í skipulags-
breytingum félagsins fyr-
ir þremur árum og tekur
nú við stjórnartaumun-
um af Sigurði Helgasyni.
Starfsframi Ragnhildar Geirs-
dóttur hjá Flugleiðum hefur
verið hraður. Hún er aðeins 33
ára en á miðvikudaginn til-
kynnti Hannes Smárason,
stjórnarformaður félagsins, að
stjórnin hefði ráðið hana í starf
forstjóra. Þessi ákvörðun kom
þeim sem fylgst hafa með
rekstri Flugleiða á undanförn-
um árum ekki mjög á óvart enda
hefur Ragnhildur átt stóran þátt
í þeim skipulagsbreytingum
sem umsnúið hafa rekstri fé-
lagsins á síðustu árum.

Vildi í meiri bissness
Ragnhildur hefur starfað hjá
Flugleiðum í rúmlega fimm ár.
Hún nam verkfræði við Háskóla
Íslands og náði þar einhverjum

besta árangri í sögu deildarinn-
ar. Eftir framhaldsnám í Banda-
ríkjunum fór hún til starfa í
Fjárfestingarbanka atvinnulífs-
ins en staldraði aðeins við í eitt
ár þar. Hún segist hafa haft
áhuga á því að starfa „í meiri
bissness“ og hjá Flugleiðum
fékk hún tækifæri til að verða
fljótt virkur þátttakandi í
stefnumótunarvinnu hjá fyrir-
tækinu. „Ég fékk mjög góða yf-
irsýn yfir allan rekstur sam-
stæðunnar og svo mjög mikla
yfirsýn yfir rekstur Icelandair.
Strax frá byrjun fékk ég tæki-
færi til að starfa nálægt yfir-
stjórninni,“ segir hún.

Flókinn rekstur
Rekstur Flugleiða er viðameiri
og flóknari en flesta grunar.
Mest áberandi vörumerki fé-
lagsins er vitaskuld dótturfélag-
ið Icelandair sem sér um milli-
landaflug og um helmingur af
tekjum Flugleiða kemur nú í
gegnum þann rekstur. Það hlut-
fall fer hins vegar lækkandi og
önnur dótturfélög Flugleiða
skila stöðugt hærra hlutfalli af
veltunni. Í stefnumótunarvinnu
síðustu ára hefur rekstur undir-
félaga Flugleiða orðið stöðugt
sjálfstæðari. Þessi þróun hefur
nú leitt til þess að stjórn félags-
ins hefur ákveðið að ráðinn

verði sérstakur forstjóri yfir
Icelandair og við sama tækifæri
og tilkynnt var um ráðningu
Ragnhildar var tilkynnt að Jón
Karl Ólafsson hefði verið ráðinn
forstjóri Icelandair.

„Á síðustu árum er búið að
vera að skipta Flugleiðum skýr-
ar og skýrar upp í sjálfstæð
fyrirtæki og síðasta stóra skref-
ið varð þegar Icelandair varð
sérstakt fyrirtæki en Icelandair
hafði alltaf verið hluti af Flug-
leiðum og svo átti Icelandair öll
dótturfélögin og Sigurður var í
raun á tveimur stöðum,“ segir
Ragnhildur.

Hún segir að starfsemi fé-
lagsins hafi breyst mikið á und-
anförnum árum. Fyrst var um
hefðbundið flugfélag að ræða en
smám saman færðist reksturinn
meira út í alhliða ferðaþjónustu.
Um miðjan tíunda áratuginn var
starfssvið félagsins endurskil-
greint þannig að Flugleiðir varð
ferðaþjónustufyrirtæki. Nú hef-
ur áherslan enn breyst og Flug-
leiðir eru nú fjárfestingarfyrir-
tæki með megináherslu á ferða-
og flugiðnaðinn. 

Endurskipulagning 2001
Á síðustu árum hefur rekstur
Flugleiða gengið vel. Þetta hef-
ur víða vakið athygli enda hafa
flest sambærileg flugfélög á

Vesturlöndum glímt við gríðar-
legan rekstrarvanda. Árangur
Flugleiða á síðustu árum er að
miklu leyti rakinn til þeirrar
röggsemi sem stjórnendur fé-
lagsins sýndu við skipulags-
breytingar sem tilkynntar voru
skömmu eftir hryðjuverkaárás-
irnar í Bandaríkjunum haustið
2001. Ragnhildur var einn af
lykilmönnunum í undirbúningi
þeirra breytinga. 

Hún segir að fram að því að
hafi vöxtur félagsins verið hrað-
ur. „Félagið var búið að vaxa
mjög hratt á árunum á undan og
þarna var í raun verið að stoppa
þann vöxt svolítið og skoða
hvort við værum að fá nógu
mikið út úr rekstrinum. Þetta
voru auðvitað ekki mjög vinsæl-
ar aðgerðir þegar þetta gerðist
en síðan eru menn mjög sáttir
við þær,“ segir Ragnhildur.

Áhrif hryðjuverkanna í
Bandaríkjunum voru mjög mik-
il á flugrekstur í heiminum og
það var því lán í óláni að Flug-
leiðir höfðu einmitt nýlokið við
endurskipulagningu sem fól í
sér samdrátt þegar það áfall
reið yfir. Eftir það áfall gerðu
allir sér grein fyrir að
breytingar voru nauðsynlegar.

Fjölbreytni rekstrarins er styrkur
Ragnhildur telur það vera styrk

að Flugleiðir byggi afkomu sína
á mismunandi rekstrareining-
um þar sem það hafi í för með
sér að heildaráhættan í rekstr-
inum minnkar. Þríþætt áhersla í
millilandafluginu hefur sömu
áhrif. „Það sem dregur úr
áhættunni hjá okkur er að við
skiptum markaði okkar í þrennt.
Það er í fyrsta lagi markaðurinn
út úr Íslandi, þar sem Íslending-
ar eru að fara til útlanda. Í öðru
lagi markaðurinn til Íslands, þar
sem útlendingar eru að koma
hingað. Og í þriðja lagi erum við
með Norður-Atlantshafsmark-
aðinn. Það er gott að vera með
þessa þrjá markaði því það er
ólíklegt að það gangi illa hjá
þeim öllum á sama tíma. Þegar
umsvifin minnka á einum mark-
aði þá er hægt að blása til sókn-
ar á öðrum. Það er það sem er
jákvætt við Icelandair út frá
áhættunni í rekstrinum,“ segir
hún.

Ragnhildur mun starfa við
hlið Sigurðar Helgasonar þar til
hann lætur af störfum 1. júní.
Hún segist njóta góðs af því að
hafa starfað náið með Sigurði og
fram hefur komið að hann verð-
ur félaginu áfram til ráðgjafar
eftir að hann lætur af störfum.

Tekur við góðu búi
Það er jafnan talið vera til

12 20. febrúar 2005  SUNNUDAGUR

vidskipti@frettabladid.is nánar á visir.is

Ég held að þetta nýtist örugglega í vinnunni. Þegar maður gengur á fjöll þá
er maður að takast á við eitthvað og gefst ekki upp og maður er alltaf
ánægður þegar árangrinum er náð.

Hin nýja ásjóna Flugleiða
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ÞEKKIR FLESTA ÞÆTTI REKSTRARINS Ragnhildur hóf
störf hjá Flugleiðum fyrir rúmlega fimm árum. Hún hefur
tekið virkan þátt í allri stefnumótunarvinnu félagsins og
unnið náið með helstu stjórnendum. Hún á ennfremur
sæti í stjórn félagsins. Ragnhildur hefur því öðlast góða
yfirsýn yfir hina fjölþættu starfsemi Flugleiða.



SUNNUDAGUR 20. febrúar 2005 13

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

��������	������������������������� ����������!���� ���!��"������	��!����	����#$���%&����"�	���$������������
���'�	���(����)���(�����	����*���(�
����"��+�$���,���
�����	����-����(����.//����"�0����"�����	�$ ��"�
,���(������1����"������2 �"
����$ ��"��#�����$������3����
�������$�����	��������4�������5���6���	�����
7���������������+����!�	�������7����8*���"���9��������4��(�����*��������9������������-�/����%��(�����
+����!��������������	
�	
���
�����������	��������	
���

������
����	
��	
��������� �!�

:��(/����'����������
����������	������
��	�����
	��������

2!����	�$������0�0��;�<

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

E
N

N
E

M
M

 /
 S

IA
 /

 N
M

14
82

5

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

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

SMÁAUGLÝSINGAR ALLA DAGA
�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is

- mest lesna blað landsins

marks um góðan árangur í
stjórnun þegar hægt er að ráða
eftirmenn forystumanna úr hópi
undirmanna. Út frá þeim mæli-
kvarða og rekstrarstöðu Flug-
leiða í dag má ætla að Sigurður
geti gengið hnarreistur frá
starfi sínu fyrir Flugleiðir og
Ragnhildur segist telja að al-
mennt ríki ánægja innan félags-
ins með að nýir forstjórar komi
innan úr fyrirtækinu. „Það hef-
ur reyndar alltaf einkennt félag-
ið að fólk fær tækifæri til að
vaxa innan þess,“ segir Ragn-
hildur.

Hún segist búast við því að
það geti tekið tíma fyrir sig að
venjast því að vera forstjóri í
einu stærsta fyrirtæki landsins.
Hún segist munu reiða sig mjög
á þá þekkingu og reynslu sem sé
til staðar innan fyrirtækisins.
„Þótt ég sé ung þá bý ég að því
að hér starfar fólk sem býr yfir
gríðarlega mikilli reynslu og
maður þarf að reiða sig mjög á
það fólk,“ segir hún. 

Hún hlakkar einnig til sam-
starfsins við Jón Karl, nýráðinn
forstjóra Icelandair: „Ég er
mjög ánægð með að Jón Karl
hafi verið valinn til að stýra
stærstu rekstareiningunni í fyr-
irtækinu og ég efast ekki um að
hann muni stýra uppbyggingu
Icelandair af miklum krafti,“
segir hún.

Herðist af fjallamennsku
Þrátt fyrir annasamt starf hefur
Ragnhildur reynt að leggja rækt
við sitt helsta áhugamál sem er
útivist og fjallamennska. Hún
hefur verið virkur meðlimur í
Hjálparsveit Kópavogs frá
sautján ára aldri og segir að í
því starfi hafi hún lært gildi
þess að treysta á sjálfan sig og
gefast ekki upp. 

Hún segir það vera mikil-
vægt fyrir sig að geta einangrað
sig frá annasömum störfum og
besta leiðin til þess sé að ganga
á fjöll. „Ég held að þetta nýtist

örugglega í vinnunni. Þegar
maður gengur á fjöll þá er mað-
ur að takast á við eitthvað og
gefst ekki upp og maður er
alltaf ánægður þegar árangrin-
um er náð,“ segir hún.

„Þetta er eins og margt annað
sem maður tekst á við. Það er
erfitt á köflum og maður getur
orðið svolítið þreyttur en maður
gefst aldrei upp,“ segir nýráð-
inn forstjóri Flugleiða sem er nú
þegar búinn að klífa á toppinn í
einu stærsta fyrirtæki landsins
– aðeins 33 ára að aldri.

thkjart@frettablaidd.is

STENDUR FYRIR LEIÐAKERFINU Eitt af verkefnum Ragnhildar hjá Flugleiðum hefur
verið skipulagning leiðarkerfis Icelandair en á því kerfi byggist rektur félagsins.
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18 20. febrúar 2005 SUNNUDAGUR

I ngólfur Guðbrandsson fæddist
á höfðingssetrinu Kirkju-
bæjarklaustri. Faðir hans var

ráðsmaður á heimilum Lárusar
Helgasonar alþingismanns á
Kirkjubæjarklaustri og héraðs-
læknisins Snorra Halldórssonar á
Breiðabólsstað.

„Trúlega hef ég strax fundið
lykt af heimsmenningu hjá þessum
sveitungum mínum,“ segir sveita-
pilturinn Ingólfur sem svo oft kleif
fjallið heima til að horfa til hafs og
niður á Meðallandsfjörur, meðan
hann lét sig dreyma um heiminn á
bak við hafið.

„Þar úti fyrir strönduðu skip og
ráku upp í sandinn, sem líka var
viss tenging við umheiminn því
maður hitti skipsbrotsmenn og úr
ströndunum kom góss; oftar en
ekki franskt koníak og rauðvín úr
ströndunum heima.“

Fanatískur æskudýrkandi
Ingólfur býður upp á heilsudrykk
með Aloe Vera í Laugarásnum, þar
sem hann hefur búið síðastliðin 33
ár. Hann er unglegur í fasi og fram-
komu.

„Ætli ég sé ekki dálítill fana-
tíker þegar kemur að æskudýrkun.
Æskan er yndislegt tímabil en mað-
ur hefur enga reynslu til að lifa því
þá. Í draumi hvers manns er þráin
til að öðlast reynslu og visku með
aldrinum, en halda í æskuna. Ég
undrast oft hve fólk er kærulaust
um útlit sitt og ástand. Margir
gætu haldið mun lengur í blóma-
skeið ævinnar með bættum lífsstíl.
Ég reyni að halda mér unglegum;
passa hvað ég set ofan í mig, hef
aldrei reykt og aðeins drukkið vín
við sérstök tækifæri. Þá lyfti ég
með kraftajötnunum í Gym 80
þrisvar í viku. Það heldur mér í
formi,“ segir hann brosandi og
bætir við: „Ætli ástand mitt liggi
ekki í genunum, en þó mest í
hugarfarinu.“

Ingólfur er nýkominn heim af
ferðaráðstefnu í Asíu, þar sem
hann fór einnig í allsherjar læknis-
skoðun á þekktu sjúkrahúsi.

„Líkaminn var skoðaður ítar-
lega og mér til gleði fannst enginn
sjúkdómur af neinu tagi. Mér
finnst áríðandi að vita hvar ég
stend meðan ég tekst á hendur
verkefni sem gera til mín kröfur,
og þeir sem skipta við mig eiga
kröfu á að vita að ég hafi heilsu og
þrek til að takast á við þær skuld-
bindingar.“

Listin að ferðast
Ingólfur Guðbrandsson er meðal
víðförlustu Íslendinga og fá löndin
sem hann á eftir að upplifa. Oftast
hefur hann komið til Englands, en
að meðaltali eyðir hann þriðjungi
ársins í útlöndum og hefur farið
átta sinnum kringum hnöttinn.

„Ferðalögin hafa breytt mér.
Maður fær aðra sýn á lífið og sér
hlutina í öðru samhengi þegar mað-
ur þekkir svo mikið af heiminum.
Viðhorf, skoðanir og sjóndeildar-
hringurinn víkkar, stækkar og
breytist.“

Hann segist eiga mörg uppá-
haldslönd, en fremst sé Ítalía. „Ítal-
ía hefur fágun sem ber af og hinn
listhneigði sælkeri og lífsnautna-
maður er heima hjá sér á Ítalíu. En
það er kúnst að ferðast og gera
ferðina að hátíð allra skilningar-
vita og að sönnu ævintýri. Því mið-
ur held ég að flestir ferðist þannig
að upplifun og ævintýrið vantar.
Vel menntaður einstaklingur hefur
skilyrði til að fá annað og meira út
úr ferð sinni en skammlífa afþrey-
ingu, einkum hafi hann notið list-
ræns uppeldis og eflt sýnina á feg-
urð, form, liti, hljóð, bragð, lykt, og
þó einkum innsæi; tilfinningu fyrir
sönnum, ævarandi gildum.“ 

Ísland ekki nafli alheimsins
Á borði liggur glænýr ferðabækl-
ingur, en Ingólfur segir þá vera
vorboða; merki þess að harður vet-
ur víki senn fyrir sól og sumri.

„Íslendingar þurfa að ferðast til
að fá rétta mynd af heiminum.
Ekki verður öllum spurningum
svarað af hinu agnarsmáa, íslenska
þjóðfélagi. Ferðalögum fylgir
ákveðið tilfinningaflæði; fyrst og
fremst frelsi og gleði yfir því að
komast úr þröngu umhverfi út á
víðan völl heimsins og skoða hann
eigin augum; kynnast heimsmenn-
ingunni, hefðum og siðum fólks,
því þrátt fyrir hnattvæðinguna
eiga flestar þjóðir sér enn sínar
sjálfstæðu hefðir og halda fast við
þær. Einn mesti vandi íslensks
þjóðfélags finnst mér vera hve ís-
lenskar hefðir eru fyrir bí, því við
höldum ekki í þær. Aga- og virðing-
arleysið er algert. Ungt fólk varðar
ekkert um fortíð eða bakgrunn sinn
og þá baráttu sem forfeður okkar
háðu fyrir sjálfstæði og til að halda
lífi í þessu harða landi. Íslendingar
þurfa að ferðast um heiminn til að
átta sig á hvað við eigum gott í
samanburði við marga aðra.“

Stefnumót við heiminn
Ingólfur gaf út reisubókina Stefnu-
mót við heiminn í desember en í
henni má finna fagrar lýsingar,
ferðasögur og myndir Ingólfs frá
kunnum sem framandi heimshorn-
um. Bókin er sú fyrsta af þessu

tagi sem komið hefur út á Íslandi.
„Ég er enn viðriðinn ferðamál

og verð meðan ég hef sæmilegt
starfsþrek. Það má kallast hugsjón
en ég hef þrá til að opna Íslending-
um glugga að veröldinni og sögu
hennar. Verð með ferð til Þýska-
lands í vor sem ég kalla Listaþrí-
hyrninginn; Leipzig, Dresden og
Berlín, og svo heimsreisu í október
þar sem farið verður nyrðri leiðin
ofan við miðbaug, í tilefni þess að
nú er aldarfjórðungur síðan fyrsta
heimsreisa Íslendinga var farin
undir minni stjórn til að fagna 25
ára afmæli fyrirtækis míns Útsýn-
ar.“

Þegar byrjað var að kynna sölu
ferða á netinu lýsti markaðsstjóri
Flugleiða því yfir í sjónvarpi að
ferðaskrifstofur með fararstjórn
væru óþarfar. Segir Ingólfur Flug-
leiðir hafa markvisst stuðlað að
því að menntandi ferðareynsla
verði undir. „Ferðalög sem ein-
göngu styðjast við internetið verða
steingeld. Menntunargildi ferða-
laga verða ekki nýtt, né ferðahug-
sjónin leyst, með hópferð á strönd-
ina í Algarve. Gildi ferðalaga er
víðfeðmt og snertir allt mannlífið.
Stöðnun á því sviði sem öðru er
dauði, eða forboði dauðans.“

Strembin kvenhylli
Ingólfur er glæsilegur og minnir
reyndar meira á Miðjarðarhafs-
mann en Íslending í útliti og fram-
komu.

„Margir halda mig Ítala og víst
passar margt við það; ég er bæði
blóðheitur og listelskur, eins og
fólkið fyrir sunnan.“

Hann segist bland beggja; ein-
fari og félagsvera. „Mér líður vel í
margmenni en finnst nauðsynlegt
að vera einn inn á milli. Þess vegna
sætti ég mig vel við einveru mína,
líka því maður hefur svo gott næði
til að hugsa. En neita því ekki að
stundum vildi ég hafa meiri fé-
lagsskap.“

Ingólfur neitar ekki heldur að
ástarlíf hans hafi verið skrautlegt
á tímabili. „Það er eiginlega það
eina sem þjóðin þykist vita um
Ingólf Guðbrandsson, en veit auð-
vitað ekkert um, eins og gerist
með aðrar kjaftasögur. Auðvitað
hafa gróusögur farið í taugarnar á
mér, ekki síst þar sem fólk veit
ekki hvað það talar um; enda hvað
veit fólk um tilfinningar annarra?
Ég sagði einhvern tímann við
ágætan vin, þegar við ræddum
kvenhylli, að það væri eitt það
versta sem fyrir mann gæti komið.
Auðvitað háði blandið, en getur
vissulega verið erfiður baggi að
bera.“

Ingólfur segir aldrei hafa kitlað
sig að vera þekktur. „En ég hef
orðið fyrir óskaplega miklum rógi,
sem ég held að stafi af öfund. Flest
sem ég tók mér fyrir hendur gekk
vel, tókst og fékk framgang. Og þá
er stutt í öfundina. Stundum hefur
rógurinn níst svo sárt, bæði gagn-
vart persónu minni, atvinnurekstri
og einkalífi, að ég hef verið kom-
inn á fremsta hlunn með að flytjast
úr landi og hugsa stundum um það
enn.“

Erfiðar ákvarðanir
Ingólfur segir árin er hann hafði
mest umleikis hafa verið þau
bestu í lífinu, þegar hann var
virkur í tónleikahaldi með Pólý-
fónkórnum, um leið og hann rak
stærstu ferðaskrifstofu landsins,
bæði í rúm þrjátíu ár.

„Ég fórnaði fyrirtækinu fyrir

tónlistina. Það var mér dýrkeypt,
en annars væri ég sennilega enn
að reka Útsýn. Ég var of mikið í
burtu og þrátt fyrir margt af-
bragðs starfsfólk voru þar ein-
staklingar sem brugðust trausti
mínu, svo ég ákvað að selja. Það
var feikilega erfið ákvörðun.“

Þetta var 1985, en Ingólfur
hélt áfram að stjórna Pólý-
fónkórnum næstu fjögur árin.
„Þá hafði ég ekki lengur fjár-
magn til þess, en hafði lagt millj-
ónir á milljónir ofan í starf kórs-
ins. Og það var sárt að hætta. Ég
er ekki enn kominn yfir þann
missi, kórinn var svo tengdur til-
finningum mínum og hugsjón-
um.“

Ingólfur stofnaði síðar Heims-
klúbb Ingólfs og hefur nú stofnað
Heimskringlu; ferðaklúbb þeirra
sem hafa áhuga á að skoða heim-
inn markvisst og vera ríkari fyrir
vikið.

„Þáttur leiðsögumanns getur
skipt sköpum. Sannmenntaður
maður leggur kapp á að skoða
heiminn og kynnast honum, og
slík tækifæri gefast varla nema
fyrir tilstuðlan manna sem hafa
alhliða þekkingu á ferðalögum og
undrum heimsins.“

Gott að vera til gagns
Þegar Ingólfur er spurður hvers
vegna forlögin völdu honum stað
á Íslandi, segist hann óviss en
langt í frá óánægður með þá ráð-
stöfun örlaganna.

„Ég vona að ég hafi gert eitt-
hvað gott á Íslandi og byrjaði
sannarlega á ýmsu. Kynnti teg-
und tónlistar sem var áður
óþekkt, eða endurreisnar-bar-
rokktónlist auk nútímatónlistar.
Sú söngtegund hefur nú lagt
undir sig sönglíf á Íslandi. Þá
sagði glöggskyggn maður að ég
hefði opnað suðurgluggann fyrir
Íslendingum og fengið þá til að
sætta sig við búsetuna, þegar
hægt var að komast burtu úr ein-
angruninni. Mönnum finnst gott
ef þeir eru til gagns og ég reyni
að halda því áfram sem lengst,“
segir Ingólfur yfirvegaður. 

Með stóískri ró og sjálfs-
trausti þess sem er sigldur. ■

HEIMSMAÐUR NÚMER EITT Ingólfur Guðbrandsson er fæddur Vestur-Skaftfellingur, sveitastrákur sem lét sig dreyma um heimsins höf og ævintýri handan sjóndeildarhringsins.
Strákur með stóra drauma og varð brautryðjandi á sviði hvers kyns lista og ferðamennsku.
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Ingólfur í hnotskurn
Menntun:
Kennarapróf frá KÍ 1943. 
Nám í ensku, spænsku, sænsku og almennri og íslenskri hljóðfræði við HÍ
1944 til 1949.
Tónlistarnám við Guildhall School of Music í London.
Nám í ensku og almennri hljóðfræði við University College í London. 
Nám í kór- og hljómsveitarstjórn við Tónlistarháskólann í Köln.
Tónlistarnám við söngskólana í Augsburg og Flórens.
Nám í listfræði og ítölsku í Flórens og Róm.

Starfsferill: 
Kennari við Laugarnesskóla 1943 til 1950.
Námsstjóri tónlistarfræðslu á Íslandi 1956-1963.
Stundakennari við kennaradeild Tónlistarskólans í Reykjavík 1957 til 1960.
Stofnandi og forstjóri ferðaskrifstofunnar Útsýnar 1963 til 1988 
og Heimsklúbbs Ingólfs, Príma 1991 til 2002.
Stofnandi og stjórnandi Pólýfónkórsins 1955 til 1988.

Útsýn lífsnautnamanns
Það er bara einn Ingólfur Guðbrandsson. Því miður. Hann sker sig úr. Er dökkur á brún og brá. Reffilegur. Sonur þeirrar kynslóðar sem átti
merkileg örlög skráð í ævispilin. Frá honum geislar nærvera heimsmanns. Þess sem er sigldur og veit að heimurinn er eins og regnboginn.
Marglit uppspretta endalausra ævintýra. Þórdís Lilja Gunnarsdóttir dreypti á lífsins elexír í Laugarásnum hans Ingólfs.



Starfssvi›: Hæfniskröfur:

Samkeppnisstofnun fer ásamt samkeppnisrá›i me› framkvæmd samkeppnislaga á fyrsta stjórns‡slustigi
og annast stofnunin dagleg störf rá›sins. Hlutverk samkeppnisyfirvalda felst m.a. í flví a› framfylgja banni
samkeppnislaga vi› samkeppnishamlandi heg›un fyrirtækja og ákve›a a›ger›ir gegn slíkri háttsemi.

Umsóknir me› uppl‡singum um menntun og fyrri störf og anna› sem umsækjandi vill taka
fram flurfa a› berast SAMKEPPNISSTOFNUN, Rau›arárstíg 10, Pósthólf 5120, 125 Reykjavík,
í sí›asta lagi 23. mars nk. Frekari uppl‡singar um starfi› eru veittar í síma 552 7422.

Um er a› ræ›a n‡tt starf og mun vi›komandi bera ábyrg› á lagalegri me›fer› mála á
samkeppnissvi›i stofnunarinnar gagnvart forstö›umönnum samkeppnis- og lagasvi›s
Samkeppnisstofnunar. Vi›komandi mun hafa áhrif á mótun starfsins. Starfi› ver›ur
fjölbreytilegt og krefjandi og mun yfirlögfræ›ingur taka virkan flátt í flví a› vernda og efla
samkeppni me› framkvæmd samkeppnislaga.

S A M K E P P N I S S T O F N U N
óskar eftir a› rá›a

yfirlögfræ›ing til starfa

Lögfræ›ileg rá›gjöf
Lögfræ›ilegur yfirlestur mála
fiátttaka í stefnumótun samkeppnissvi›s
Ritun greinarger›a
Rekstur mála á samkeppnissvi›i

Framhaldsmenntun í samkeppnisrétti
e›a umtalsver› starfsreynsla á flví svi›i
Haldgó› flekking á stjórns‡slurétti
Allnokkur starfsreynsla, t.d. í stjórns‡slu
e›a lögmennsku
Hæfni til a› tjá sig í ritu›u máli
Frumkvæ›i og sjálfstæ› vinnubrög›
Færni í mannlegum samskiptum

www.samkeppni.is

Þótt Sjöfn Sigurgísladóttir titli sig
matvælafræðing í símaskránni er hún
líka annað og meira því hún veitir
Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins 
forstöðu.

Sjöfn tók við forstjórastarfinu í maí 2002
svo það er komið vel á þriðja ár síðan. Hún
situr uppi á annarri hæð í Sjávarútvegshús-
inu við Skúlagötu og af skrifstofunni sér
hún til skipaferða um Faxaflóann. Þegar
haft er orð á að búast mætti við karlmanni
í þessum stól hlær hún og kveðst alltaf hafa
unnið mikið með karlmönnum, það fylgi
raunvísindunum og sé bara skemmtilegt.
Hún nefnir LÍÚ fundi sem dæmi um miklar
herrasamkomur. 

Sjöfn er faglegur leiðtogi Rannsóknar-
stofnunar fiskiðnaðarins auk þess bera

ábyrgð á rekstri hennar og starfsemi.
„Samskipti eru mikilvægur þáttur í mínu
starfi því stofnunin vinnur náið með sjávar-
útvegsfyrirtækjum landsins, háskólunum
og öðrum rannsóknaraðilum,“ segir hún og
leggur áherslu á að hlutverk stofnunarinn-
ar sé að auka verðmæti sjávarafurða. 

„Við erum með um 60 starfsmenn og
erum að vinna á fimm stöðum á landinu, í
Vestmannaeyjum, Reykjavík, Ísafirði, Ak-
ureyri og Neskaupstað auk þess sem við
erum í samstarfi við fyrirtæki og rann-
sóknaraðila erlendis,“ upplýsir hún.

Af sjálfu leiðir að mikil ferðalög fylgja
starfi Sjafnar bæði um landið og líka út
fyrir landsteinana og lokorð hennar í viðtal-
inu undirstrika það. „Við viljum tengjast
sem flestum til að byggja upp þekkingu og
hafa sem mest áhrif á þróunina.“

gun@frettabladid.is
atvinna@frettabladid.is

Allir fullgildir félagsmenn
Verzlunarmannafélags Reykjavíkur
hafa fengið sent spurningaeyðu-
blað í könnun félagsins á fyrir-
tæki ársins
2005 og
launakjörum.
Launakönn-
unin veitir
upplýsingar
um markaðs-
laun í mismunandi starfsgreinum
en könnunin um fyrirtæki ársins
varpar ljósi áÝkjör og aðbúnað
innan fyrirtækja. Afar mikilvægt er
að þátttaka sé góð og hvetur fé-
lagið alla félagsmenn til að svara
könnuninni. Rúsínan í pylsuend-
anum er að ef félagsmenn svara
þá gætu þeir unnið ferð fyrir tvo
til Evrópu.

Útflutningsráð og IMG held-
ur námskeið um lykilatriði út-
flutnings þriðjudaginn 22. febrúar
frá klukkan 13 til 17 og miðviku-
daginn 23. febrúar frá klukkan 9
til 13. Námskeiðið tekur á þeim

grunnþáttum sem einkenna upp-
byggingu og framkvæmd útflutn-
ingsmála innan fyrirtækja. Það er
ætlað stjórnendum og starfs-

mönnum fyrirtækja,
stofnana eða sam-
taka sem á ein-
hvern hátt koma að
útflutningsmálum.
Námskeiðið er
haldið í húsakynn-

um IMGÝá Laugavegi 170 í Reyk-
javík eins og kemur fram á vef-
síðu Samtaka iðnaðarins, si.is.

Starfsmenn í grunnskólum á
Íslandi í október 2004 voru 7.379
talsins samkvæmt útreikningum
Hagstofu Íslands. Starfsmenn við
kennslu voru 4.725 og hefur
fækkað um átján manns frá árinu
áður. Starfsfólki við kennslu í
grunnskólum hefur fjölgað ár frá
ári, en fækkar nú í fyrsta skipti
milli ára síðan Hagstofan hóf
gagnasöfnun sína haustið 1997.

Sjöfn er ánægð með starfið enda vön að vinna innan um strákana.

LIGGUR Í LOFTINU
í atvinnu

MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINSER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?

Minna atvinnuleysi BLS. 2

Stofnaði fyrirtæki í Hong Kong BLS. 2

Sækja um vinnu á netinu bls. BLS. 2
Hitt húsið rekur atvinnumiðlun BLS. 2

SMÁAUGLÝSINGAR 
byrja í dag á bls. 15

Flokkar
Bílar & farartæki

Keypt & selt 

Þjónusta

Heilsa

Skólar & námskeið

Heimilið

Tómstundir & ferðir

Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar 

Góðan dag!
Í dag er sunnudagur 20. febrúar, 

51. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 9.06 13.41 18.18
AKUREYRI 8.57 13.26 17.57

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

STÖRF Í BOÐI

Kerfisstjóri

Hjúkrunarfræðingur

Bifvélavirki

Forritarar

Iðnaðarverkfræðingur

Kennarar

Deildarstj. reikningshalds

Sölustörf

Kjötiðnaðarmenn

Yfirlögfræðingur

Matvælafræðingur

Prentsmiður

Aðstöðarmaður

Viðskiptafræðingar

Afgreiðsla

Verkamenn

Pípulagningarmenn

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is

Sér um að auka verð-
mæti sjávarafurða
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Á LAUGARDÖGUM
�Hin hliðin á bílum 
�Stærsti bílamarkaður
�landsins
�Auglýsingasíminn
�er 550 5000

auglysingar@frettabladid.is

- mest lesna blað landsins -



Ferilskrá Vandaður frágangur á ferilskrá getur skipt miklu máli. Hún
skal ekki vera lengri en ein blaðsíða og mikilvægt er að hún sé vel
skipulögð og allar nauðsynlegar upplýsingar komi fram. Hægt er að hafa
samband við atvinnumiðlun til að fá leiðbeiningar um gerð ferilskráar. [ ]

Þægilegra að öskra
Bex en Rebekka
Rebekka Kristín Garðarsdótt-
ir flutti frá Kópaskeri til Hong
Kong fyrir tæpum þremur
árum. Í síðasta mánuði stofn-
aði hún eigið fyrirtæki og eftir
nokkra daga ætlar hún að
kaupa annað. Rebekka
skrapp til Íslands nýlega í
fjögurra daga heimsókn og
þrátt fyrir þétta dagskrá gaf
hún sér smástund til að segja
frá því hvað hún væri að
bralla.

Ég ákvað að stofna fyrirtækið
Bex. ltd. Það sér um viðburði
fyrir önnur fyrirtæki, ráðstefnur,
sýningar, galakvöld o.s.frv. Ég er
eini starfsmaðurinn og fyrsta
verkefnið er eins dags ráðstefna
og kynning á vörum og þjónustu
fyrir óléttar konur í Hong Kong
sem verður haldin 5. mars. 

-Af hverju Bex?
Ég geng undir því nafni úti.

Spila nefnilega rugby og það þyk-
ir þægilegra að öskra Bex heldur
en Rebekka, að ég tali ekki um
Rebekka Kristín Garðarsdóttir! 

-Er ekkert mál fyrir útlend-
inga að stofna fyrirtæki í Hong
Kong?

Nei, stjórnvöld gera út á það
að bjóða erlendum fjárfestum
inn í landið. Ég stofnaði mitt fyr-
irtæki á 15 mínútum. Maður út-
fyllir eitt blað, svo er athugað
hvort eitthvert annað fyrirtæki í
landinu heiti þetta sama og ef svo
er ekki þá er maður kominn með
stimpilinn og getur hafið starf-
semi daginn eftir. En það þarf
sérstakt atvinnuleyfi til að starfa
í landinu og það er gefið út á það
fyrirtæki sem maður er að vinna
hjá hverju sinni. Mér fannst það
ekki nógu traust. Þess vegna
ákvað ég að fá atvinnuleyfi í
gegnum sjálfa mig. Bex er bara
byrjunarskrefið því ég er líka að
kaupa annað fyrirtæki sem verð-
ur opnað formlega 7. mars. Það
er leikskóli í námskeiðaformi
fyrir tveggja til þriggja ára göm-
ul börn. Sjálf sé ég um markaðs-
málin en kennslan verður í hönd-
um leikskólakennara. 

-Hvernig stóð á því að þú fórst
til Hong Kong?

Systir mín var komin út ári á
undan mér, hún rekur eigið ljós-

mæðrafyrirtæki sem sér um að
halda foreldranámskeið og sinna
heimaþjónustu.

Kannski má segja að ég hafi
elt hana en í námi mínu í við-
skiptafræði í HR lagði ég áherslu
á alþjóðlega stjórnun og mark-
aðsfræði og var því alltaf með út-
lönd í huga. Það er eitthvert
flökkueðli í okkur systkinunum.
Bróðir minn býr í Ástralíu og
hafði áður verið sjö ár í Svíþjóð
og litla systir mín er á leið til
Danmerkur.

-Hvernig er svo að búa þarna?

Það er auðvitað talsverður
munur að koma úr 150 manna bæ
í sjö milljóna samfélag, háhýsi og
mannmergð. Ég bý til dæmis á
21. hæð af 39 í húsinu. 

-En þú hefur að minnsta kosti
nóg að gera.

Já, ég er með endalausar hug-
myndir og bara spurning um
hversu hratt maður vinnur sig í
gegnum þær. 

Þar með var Rebekka rokin.
Varð að fá sér SS pylsu áður en
hún yfirgæfi landið.

gun@frettabladid.is

Þessar tölur eru samkvæmt út-
reikningum Vinnumálastofnunar
sem má nálgast á vefnum
vinnumalastofnun.is. Tölurnar
jafngilda því að 4.352 manns
hafi að meðaltali verið á at-
vinnuleysisskrá í mánuðinum.
Þessar tölur jafngilda því að þrjú
prósent af áætlun Efnahagsskrif-
stofu fjármálaráðuneytis um
mannafla á vinnumarkaði hafi
verið atvinnulaus í janúar. Áætl-
aður mannafli á vinnumarkaði í
janúar síðastliðnum er 146.035
manns.
Atvinnulausum hefur fjölgað að-
eins milli mánaða en eins og
kemur fram á vef Alþýðusam-

bands Íslands, asi.is, er atvinnuleysi í raun minna um þessar mundir þegar búið
er að leiðrétta atvinnuleysistölur fyrir árstíðarbundnum sveiflum. Árstíðarleiðrétt
atvinnuleysi hefur ekki verið minna síðan í júlí 2002. ■

Atvinnuleysi hefur í raun og veru minnkað
milli mánaða og því færri sem sitja auðum
höndum.

Atvinnuleysi hefur minnkað
Í JANÚAR VORU SKRÁÐIR 91.369 ATVINNULEYSISDAGAR Á LANDINU ÖLLU.
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Á vefnum atvinna.insi.is gefst
fyrirtækjum kostur á að ráða
iðnnema til starfa í lengri
eða styttri tíma. Enn fremur
býðst fyrirtækjum að auglýsa
eftir starfskrafti á vefsíðunni.
Á síðunni birtast smáauglýs-
ingar bæði frá iðnemum og
fyrirtækjum en auglýsingarn-
ar eru ritskoðaðar svo ekki
sé um platauglýsingar að
ræða. Auglýsingarnar haldast
inni á síðunni í mánuð. Á síð-
unni eru einnig öll eyðublöð
sem nemar og fyrirtæki þurfa.

Iðnnemar sækja um vinnu á netinu
IÐNNEMASAMBAND ÍSLANDS HEFUR STOFNAÐ RAFRÆNA ATVINNUMIÐLUN Á
VEFSÍÐUNNI ATVINNA.INSI.IS. 

Nú þurfa iðnnemar vonandi ekki lengur að
rölta á milli fyrirtækja til að sækja um að
komast á samning.
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Atvinnuleysi ungs fólks vekur ugg
ATVINNUÁSTAND BATNAÐI EKKI EINS MIKIÐ OG VONIR STÓÐU TIL Í HEIMIN-
UM ÁRIÐ 2004.

Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar og greint er
frá henni á vef Verzlunarfélags Reykjavíkur, vr.is. 
Atvinnuleysi dróst saman milli áranna 2003 og 2004, úr 6,3 prósentum í 6,1
prósent, þegar litið er til meðaltals í heiminum. Í Evrópu og Mið-Asíu stóð at-
vinnuleysi í stað. Fólki á atvinnuleysisskrá í heiminum hefur fækkað um hálfa
milljón manna en árið 2003 voru 185,2 milljónir manna atvinnulausar en í fyrra

184,7 milljónir manna.
Verra er hins vegar að atvinnu-
leysi meðal ungs fólks hefur
aukist verulega á síðasta ára-
tug. Nær helmingur allra at-
vinnulausra í heiminum árið
2003 var fólk á aldrinum 15 til
24 ára.

Fólk á aldrinum 15 til 24 ára var
helmingur allra atvinnulausra
árið 2003 í heiminum.

Hitt húsið hefur rekið Vinnumiðl-
un ungs fólks (VUF) frá árinu 1999.
Þar er tekið við umsóknum skóla-
fólks og hefur umfang starfsins
aukist til muna eftir að ákveðið var
að taka við umsóknum árið um
kring. Mun þetta vera í fyrsta sinn
sem Reykjavíkurborg rekur sér-
staka vinnumiðlun fyrir ungt fólk á
aldrinum 17-25 ára sem ekki er
bundin við sumarstörf.

Í Vinnumiðlun ungs fólks er
hægt að sækja um starf hjá flest-
um starfsstöðum Reykjavíkur-
borgar. Störfin eru eins ólík og þau
eru mörg, allt frá dýraeftirliti yfir
í að starfa hjá Reykjavíkurhöfn.
Einu skilyrðin fyrir því að sækja
um starf eru að hafa lögheimili í
Reykjavík og uppfylla aldursmörk-
in. Þá er einungis hægt að sækja
um rafrænt en þeir sem ekki hafa

aðgang að tölvum eru velkomnir í
Hitt húsið. 

Að sögn Selmu Árnadóttur, for-
stöðumanns Vinnumiðlunarinnar,
hefur þó nokkuð borið á því að
yngsti hópurinn, sem er á sautj-
ánda ári, hafi ekki fundið störf,
sérstaklega eftir að sjálfræðisald-
urinn var hækkaður upp í 18 ár.
Með aukinni umfjöllun um þann
vanda er vonast til að atvinnurek-
endur taki við sér og sæki sérstak-
lega eftir kröftum þessa aldurs-
hóps.

Nú í vikunni var byrjað að taka
við umsóknum um sumarstarf hjá
Reykjavíkurborg. Skilafrestur er
til 30. apríl, en miðlunin er fyrir 17
til 25 ára. ■

Selma Árnadóttir er forstöðumaður
Vinnumiðlunar ungs fólks.

Vinna við dýraeftirlit og hafnir

Rebekka Garðarsdóttir stofnaði fyrirtæki í Hong Kong á fimmtán mínútum og kaupir
annað eftir nokkra daga.
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Breskum yfirmönn-
um ekki treystandi
YFIRMENNIRNIR ÞYKJA EKKI HAFA
HÆFILEIKA TIL SAMSKIPTA VIÐ 
UNDIRMENN.

Þetta kemur
fram í könnun
sem fram-
kvæmd var af
rannsóknar-
hópnum
Watson Wyatt.
Úrtakið í
könnuninni
var fimmtán þúsund manns og kom
fram að 51 prósent starfsmanna vest-
an hafs treystu yfirmönnum sínum en
aðeins 31 prósent breskra starfs-
manna. Færri en einn af þremur Bret-
um fannst yfirmenn sínir sýna góða
samskiptahæfileika.
Talsmaður Watson Wyatt sagði í
tengslum við könnunina að breskir
yfirmenn þyrftu að vinna hörðum
höndum að því að ná trausti starfs-
manna sinna til að missa ekki starfs-
kraft og viðskiptavini.

David Brent í The Office
er gott dæmi um yfir-
mann sem starfsmenn
treysta ekki.

Markmiðið með starfinu er að hjálpa ungu fólki að fá vinnu
við hæfi.
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Bifvélavirki
Toyota á Akureyri auglýsir eftir bifvélavirkja til

starfa á viðgerðar- og þjónustuverkstæði.

Starfssvið:
Almennar viðgerðir og þjónusta á bifreiðum, sölus-

koðanir og persónuleg ráðgjöf og þjónusta við 
viðskiptavini.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Menntun í Bifvélavirkjun. Reynsla æskileg. 

Viðkomandi þarf að vera jákvæður, eiga auðvelt að
vinna með öðrum og með ríka þjónustulund. 

Umsóknum skal skila fyrir 1. mars.

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Rafnsson 
í síma 460-4316 eða á staðnum.

Stórholt ehf. er umboðsaðili Toyota á Akureyri. Hjá Stórholti
starfar um 20 manna samheldinn hópur. Stórholt ehf.

starfar í nýlegu og glæsilegu húsnæði þar sem vinnu- og
starfsmannaaðstaða er til fyrirmyndar.

Starfsfólk óskast
Ferskar kjötvörur hf. óska eftir að ráða 
starfsmann á skrifstofu fyrirtækisins að 

Síðumúla 34 í Reykjavík.

Starfið er fólgið í símavörslu, úthringingu 
pantana og reikningsgerð.

Hæfniskröfur:
Stundvísi

Samviskusemi
Lipurð í mannlegum samskiptum

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu fyrirtækisins 
að Síðumúla 34. Einnig er hægt að sækja um starfið á 

tölvupóstfanginu leifur@ferskar.is

Nánari upplýsingar veitir Leifur Þórsson framkvæmdastjóri 
í síma 660-6330 frá kl. 14:00 til 17:00 virka daga.

Upplýsingar um fyrirtækið er að finna á heimsíðu þess
www.ferskar.is.
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Byggingaverkamenn 
Vegna aukinna verkefna óskar 

JB Byggingafélag 
eftir að ráða byggingaverkamenn.

Upplýsingar gefur Páll Róbert Matthíasson
í síma 693-7014. Einnig er hægt að sækja um 

á www.jbb.is.

JB Byggingafélag, Bæjarlind 4, s: 544-5333.

Viðskiptafræðingar
Netbókhald.is óskar eftir að ráða viðskiptafræðing.

Starfsvið:
Umsjón með netbokhaldi.is
Kynningar og námskeið.
Umsjón með bókhaldi og innheimtu.

Hæfniskröfur:
Viðskiptafræði eða sambærileg menntun.
Reynsla eða þekking af bókhaldshugbúnaði.
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Góð enskukunnátta.

Leitað er að drífandi og metnaðfullum einstaklingi.
Hlutastarf kemur til greina.

Umsóknir sendist á gk@netbokhald.is fyrir 28. febrúar.

Pípulagningameistari
Hrafnistuheimilin óska eftir að ráða
pípulagningameistara til starfa nú

þegar. Aðeins aðili með meistarapróf
kemur til greina.

Nánari uppl. veitir Sævar Guðmundsson 
s: 693-9555. Umsóknarfrestur til 28. febrúar

2005. Umsóknareyðublöð má nálgast á
heimasíðu Hrafnistu http://www.hrafnista.is

Ráðgjafi við barnavernd
Laus eru til umsóknar störf ráðgjafa hjá Barnavernd
Reykjavíkur. Um er að ræða tvö störf sem laus eru
nú þegar, auk starfs við afleysingu frá 1.maí nk. til 
1. ágúst 2006.

Verksvið:
Skrifstofa barnaverndar ber ábyrgð á meðferð ein-
stakra mála sem unnin eru á grundvelli barnavernd-
arlaga. Ráðgjafar skrifstofunnar annast m.a. móttöku
og mat tilkynninga um óviðunandi aðbúnað
barna/unglinga, könnun á aðbúnaði þeirra, gerð og
eftirfylgd meðferðaráætlana, meðferð, stuðning og
eftirlit í alvarlegum barnaverndarmálum. Þá sjá þeir
um málefni fósturbarna, vistanir á meðferðar/einka-
heimili auk umsagna í ættleiðingar, forsjár- og um-
gengnismálum.
Starfsmenn barnaverndar annast bakvaktir vegna
barnaverndarmála.

Menntun og hæfni:
Umsækjandi þarf að hafa háskólamenntun á sviði
barnaverndar t.d. í félagsráðgjöf, eða í skyldum grein-
um og æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af
fjöldskyldumeðferð eða fjölskyldustuðningi.
Starfið gerir kröfur til jákvæðs viðmóts, mannúðlegra
viðhorfa og góðra hæfileika til mannlegra samskipta.
Sjálfstæði og frumkvæði í starfi eru miklir kostir
ásamt getu skýrrar tjáningar munnlega og skriflega.
Grunnþekking á notkun tölvu er nauðsynleg. Bílpróf
er einnig nauðsynlegt.

Laun:
Skv. kjarasamningum Reykjavíkurborgar og viðkom-
andi stéttafélags.

Umsóknir sendist til: BARNAVERNDAR REYKJAVÍK-
UR, SKIPHOLTI 50 b, 105 Reykjavík. Umsóknarfrest-
ur er til 1. mars nk.
Nánari upplýsingar veitir framkvæmdarstjóri barna-
verndarnefndar Guðrún Frímannsóttir, í síma 535-
2600. Netfang: gudrunfr@fel.rvk.is

Sjá einnig almennar upplýsingar um laus störf og
starfsmannastefnu Félagsþjónustunnar á vefsíðunni:
www.felagsthjonustan.is

Bifvélavirki 
Kynnisferðir óska eftir að ráða vanan 
bifvélavirkja, sem getur gengið í öll 

viðhaldsstörf, bæði almenn og sértæk.

Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst,
en þeir eiginleikar sem sóst er eftir eru:

• Bifvélavirkjamenntun
• Reynsla af rafmagnsviðgerðum, réttingum og 

sprautun er kostur, en ekki skilyrði 

Umsóknareyðublöð fást hjá Kynnisferðum ehf.,
Vesturvör 6, 200 Kópavogi og skulu þær sendar þangað

fyrir kl. 17:00, 28. febrúar 2005, merktar 

„Verkstæði 2005“.
Einnig er hægt að senda umsóknir á netfangið 

sigridur@re.is. Upplýsingar um starfið veitir
starfsmannastjóri á skrifstofutíma,

upplýsingar eru ekki veittar gegnum síma.

Haft verður samband við alla umsækjendur,
eftir að umsóknarfrestur er runninn út.

Óskum eftir að ráða sem fyrst kjötiðnaðar-
mann eða mann vanan nautakjötsskurði.

Einnig óskum við eftir nemum sem hafa áhuga á að
komast á samning. Umsóknir berist Kjötbankanum,

Flatahrauni 27, 220 Hafnarfirði, fyrir 23. febrúar.
Nánari upplýsingar í síma 565 2011 eftir kl. 13.00.

Kjötbankinn er framsækið og traust matvælafyrirtæki,
sem leggur áherslu á framúrskarandi vöru og þjónustu.
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Holtasmára 1, 201 Kópavogi, sími 545 3000, fax 545 3001TM Softwarewww.t.is

TM Software er eitt af framsæknustu fyrirtækjum í upplýsingatækni hér á landi. Fyrirtækið rekur starfsstöðvar
í 12 löndum og þjónar rúmlega 1.500 viðskiptavinum um allan heim. Hjá TM Software starfa um 400 manns
og meðal þeirra eru fremstu sérfræðingar í sínu fagi. TM Software er í fremstu röð við ráðgjöf, þróun og rekstur
hugbúnaðar og býður fjölbreyttar lausnir í nánu samstarfi við virtustu upplýsingatæknifyrirtæki heims, svo sem
Microsoft, IBM, Oracle, CA og Swisslog. Á undanförnum árum hefur TM Software fjórum sinnum hlotið
viðurkenningu sem eitt af 500 framsæknustu fyrirtækjum Evrópu.

Hægt er a› bí›a eftir réttum einstaklingum.
Gætt verður fyllsta trúnaðar varðandi allar umsóknir og fyrirspurnir.
Allar nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon, starfsmannastjóri.
Umsóknir og fyrirspurnir óskast sendar til starfsmannastjóra, torfi@t.is,
merktar viðkomandi störfum fyrir 1. mars nk.

Við leggjum áherslu á:
• Frábæran starfsanda og liðsheild
• Metnaðarfullt og árangursdrifið starfsumhverfi
• Fjölbreytt, spennandi og krefjandi verkefni fyrir mörg

af stærstu fyrirtækjum landsins auk verkefna erlendis
• Góða starfsaðstöðu
• Símenntun í starfi
• Víðtæka möguleika á að þróast í starfi hérlendis sem erlendis

Í forystu me› TM Software
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Viðskiptastjórar
Starfið felst í umsjón og þróun viðskiptatengsla hjá stærri viðskiptavinum. Viðskiptastjórar
annast ráðgjöf, sölu, samningagerð og samskipti við viðskiptavini.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði verkfræði, viðskiptafræði, upplýsingatækni 

eða sambærileg menntun er skilyrði
• Góð þekking og brennandi áhugi á upplýsingatækni
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Haldgóð reynsla af samningagerð á fyrirtækjamarkaði
• Einungis koma til greina einstaklingar sem hafa náð 

góðum árangri í samskonar starfi

Prófanastjóri
Libra fjármálahugbúna›ur
Prófanastjóri ber ábyrgð á hugbúnaðarprófunum við þróun Libra hugbúnaðar. Viðkomandi
annast bæði skipulagningu kerfisprófa og þróun á sjálfvirkum prófunum. Hann vinnur einnig
að þróun prófanatilvika og hefur umsjón með þróun á prófanakerfi ásamt virkri þátttöku
í prófunum.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði eða sambærileg menntun
• Þekking og reynsla á .NET, SQL og Visual Basic æskileg
• Brennandi áhugi á gæðum hugbúnaðar
• Skipulagshæfileikar, nákvæmni og vönduð vinnubrögð
• Þekking og/eða reynsla af hugbúnaðargerð fyrir fjármálamarkað er kostur
• Þarf að geta unnið sjálfstætt og leitt þróun nýs starfs

Hæfniskröfur í hugbúna›arflróun
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, kerfisfræði eða sambærileg menntun
• Haldgóð starfsreynsla af þróun hugbúnaðarkerfa
• Reynsla af vinnu eftir skjöluðum verkferlum æskileg
• Samstarfshæfni, sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Metnaður og vilji til að ná árangri í starfi
• Oracle og/eða MS SQL gagnagrunnsþekking

Hugbúnaðarþróun í Java
Origo hugbúna›arlausnir
Starfið felur í sér greiningu, hönnun, forritun og samþættingu upplýsingakerfa fyrir kröfuharða
viðskiptavini. Unnið er eftir viðurkenndum stöðlum í upplýsingatækni og rafrænum
viðskiptum. Leitað er eftir einstaklingum sem hafa víðtæka reynslu af þróun í Java/J2EE,
góða þekkingu á helstu gagnagrunnum og samskiptastöðlum, og áhuga á þróun tæknilega
flókinna verkefna.

Hugbúnaðarþróun í .NET
Libra fjármálahugbúna›ur
Starfið felst í greiningu, hönnun og forritun Libra hugbúnaðar, sem skiptist í verðbréfaumsýslu,
lána- og skuldabréfaumsýslu og iðgjalda- og réttindaumsýslu fyrir lífeyrissjóði.  Leitað er
að einstaklingum með áhuga, þekkingu og/eða reynslu af hugbúnaðargerð fyrir
fjármálamarkað.

Theriak hugbúna›arlausnir
Starfið felur í sér smíði og samþættingu hugbúnaðarkerfa fyrir heilbrigðisstofnanir. Leitað
er að einstaklingum í öflugt og framsækið teymi, sem þróar hugbúnað fyrir sjúkrahús og
heilbrigðisstofnanir.

Origo hugbúna›arlausnir
Starfið felur í sér greiningu, hönnun, forritun og samþættingu upplýsingakerfa fyrir mörg
af helstu fyrirtækjum landsins. Leitað er eftir einstaklingum sem hafa reynslu af þróun
hugbúnaðarlausna fyrir Internetið og áhuga á að vinna að úrlausn verkefna með Microsoft
þróunartólum s.s .NET, BizTalk og SharePoint. Það er kostur ef umsækjendur hafa MCP eða
MCAD gráðu frá Microsoft.

Hugbúnaðarþróun í Delphi
Theriak hugbúna›arlausnir
Starfið felur í sér smíði og samþættingu hugbúnaðarkerfa fyrir heilbrigðisstofnanir. Leitað
er að einstaklingum í öflugt og framsækið teymi sem þróar hugbúnað fyrir sjúkrahús og
heilbrigðisstofnanir.

Verkefnastjóri
Libra fjármálahugbúna›ur
Verkefnastjóri ber ábyrgð á stjórn stærri sem smærri verkefna við þróun Libra hugbúnaðar.
Hann annast undirbúning, skipulagningu og áætlanagerð við upphaf verkefna, hefur forystu
við framkvæmd þeirra og framfylgir verkáætlun. Þá annast hann uppgjör verkefna í
samvinnu við verkefnahópa.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða upplýsingatækni
• Menntun og/eða reynsla af verkefnastjórnun
• Hæfni í mannlegum samskiptum, stuðlar að jákvæðum liðsanda og er hvetjandi

Þjónusta og ráðgjöf
Libra fjármálahugbúna›ur
Starfið felur í sér almenna þjónustu við notendur Libra hugbúnaðar auk ráðgjafar og
greiningu verkefna fyrir viðskiptavini. Einnig er unnið að prófunum á hugbúnaði,
handbókagerð og námskeiðahaldi ásamt innleiðingum hugbúnaðarkerfa.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta og/eða upplýsingatækni
• Starfsreynsla á fjármálamarkaði
• Reynsla af þjónustu og/eða ráðgjöf
• Áhugi á því að starfa í nánum tengslum við fjármálamarkaðinn
• Góð tök á ritaðri íslensku og ensku
• Fagmennska, þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
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Álftamýrarskóli, sími 570 8100
Skólaliði. Í starfinu felst m.a. útivist með nemendum, vinna í

matsal og þrif.

Háteigsskóli, símar 530 4302 og 664 8215
Umsjónarkennsla í 8. bekk, íslenskukennsla í 8. bekk og 

enska á miðstigi. Til 31. desember 2005.

Seljaskóli, sími 557 7411
Kennari, kennslugreinar eru íslenska í unglingadeild og
danska í 7. bekk.

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

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

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.

Starfssvi›: Hæfniskröfur:

Samkeppnisstofnun fer ásamt samkeppnisrá›i me› framkvæmd samkeppnislaga á fyrsta stjórns‡slustigi
og annast stofnunin dagleg störf rá›sins. Hlutverk samkeppnisyfirvalda felst m.a. í flví a› framfylgja banni
samkeppnislaga vi› samkeppnishamlandi heg›un fyrirtækja og ákve›a a›ger›ir gegn slíkri háttsemi.

Umsóknir me› uppl‡singum um menntun og fyrri störf og anna› sem umsækjandi vill taka
fram flurfa a› berast SAMKEPPNISSTOFNUN, Rau›arárstíg 10, Pósthólf 5120, 125 Reykjavík,
í sí›asta lagi 23. mars nk. Frekari uppl‡singar um starfi› eru veittar í síma 552 7422.

Um er a› ræ›a n‡tt starf og mun vi›komandi bera ábyrg› á lagalegri me›fer› mála á
samkeppnissvi›i stofnunarinnar gagnvart forstö›umönnum samkeppnis- og lagasvi›s
Samkeppnisstofnunar. Vi›komandi mun hafa áhrif á mótun starfsins. Starfi› ver›ur
fjölbreytilegt og krefjandi og mun yfirlögfræ›ingur taka virkan flátt í flví a› vernda og efla
samkeppni me› framkvæmd samkeppnislaga.

S A M K E P P N I S S T O F N U N
óskar eftir a› rá›a

yfirlögfræ›ing til starfa

Lögfræ›ileg rá›gjöf
Lögfræ›ilegur yfirlestur mála
fiátttaka í stefnumótun samkeppnissvi›s
Ritun greinarger›a
Rekstur mála á samkeppnissvi›i

Framhaldsmenntun í samkeppnisrétti
e›a umtalsver› starfsreynsla á flví svi›i
Haldgó› flekking á stjórns‡slurétti
Allnokkur starfsreynsla, t.d. í stjórns‡slu
e›a lögmennsku
Hæfni til a› tjá sig í ritu›u máli
Frumkvæ›i og sjálfstæ› vinnubrög›
Færni í mannlegum samskiptum

www.samkeppni.is
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Á Landspítala – háskólasjúkrahúsi er
rekinn umfangsmikill og sérhæfður eld-
húsrekstur sem samanstendur af einu
framleiðslueldhúsi og sex matsölum. 

Megin starfssvið eldhúss og matsala er að sjá um matar-
gerð fyrir sjúklinga og starfsfólk spítalans. Afgreiddar eru til
samans um 6000 máltíðir hvern virkan dag. Um 80% af
matargerðinni er almennt fæði og um 20% sérfæði. 
Allir matseðlar, þjónusta og skipulag eldhúsrekstrar er stýrt
með þarfir, óskir og væntingar sjúklinga og starfsfólks í
huga og með tilliti til kostnaðar, næringar, gæða og örygg-
is. Unnið er með tvenns konar skömmtunarkerfi, kantínu-
skömmtun og einstaklingsskömmtun á færibandi. 
Unnið er samkvæmt GÁMES gæðakerfi og er áhersla lögð
á innra eftirlit og gæðastjórnun. Eldhúsið sér einnig um
sölu matvæla til deilda og veitingaþjónustu.

Matur er þáttur í meðferð sjúklings á spítala. Það er vanda-
samt verkefni að matreiða og skammta mat fyrir ólíka
hópa sjúklinga og þar er fagleg þekking mikils virði. Störf í
eldhúsi og matsölum eru fjölbreytt og krefjast jafnframt
sjálfstæðra vinnubragða og henta vel fólki sem á gott með
mannleg samskipti og hefur reynslu af vinnumarkaði.
Markmið okkar er að gæta hagkvæmni og tryggja öryggi
matvæla og vinnuferla þannig að starfsfólk geti verið stolt
af að vinna hjá eldhúsi og matsölum LSH

Aðgangur að starfsmannamatsal þar sem boðið er uppá
heita og kalda rétti á kostnaðarverði. Vinnuveitandi leggur
til öll vinnuföt nema skó. Starfsmenn LSH hafa aðgang að
ókeypis heilsurækt hjá spítalum milli kl. 16 og 18 virka
daga.

Eldhús og matsalir Landspítala – háskólasjúkrahúss eru
fjölþjóðlegur vinnustaður. 30% starfsmanna eru af erlendu
þjóðerni frá 10 þjóðlöndum.

Verkstjóri
óskast á kvöldvakt í framleiðslueldhúsi, Hring-
braut. Um er að ræða 80% starf, vaktavinna. 

Verkstjórinn stjórnar daglegum störfum í uppþvotti og
matarskömmtun á kvöldvakt. Hefur umsjón með matar-
skömmtun. Tekur þátt í daglegum störfum eftir þörfum.
Hæfniskröfur: Matarfræðingur, matreiðslumaður, matar-
tæknir eða sambærileg menntun. Almenn tölvukunnátta,

stjórnunarhæfileikar og góð samskiptahæfni. 
Íslenskukunnátta nauðsynleg.

Upplýsingar veitir Friðgerður Guðnadóttir, starfsmannastjóri
eldhúss og matsala, Hringbraut, í síma 543 1604, 

netfang: fridgerd@landspitali.is

Matartæknir
óskast í almenna matargerð og sérfæði 

framleiðslueldhúsi Hringbraut. 
Um er að ræða 100% starf, vaktavinna.

Starfið felst í matargerð, matarskömmtun, undirbúningi,
tiltekt og frágangi samkvæmt verklýsingu deildar.

Hæfniskröfur: Matartæknir, skipulagshæfileikar og góð
samskiptahæfni. Íslenskukunnátta nauðsynleg.

Upplýsingar veitir Friðgerður Guðnadóttir, starfsmannastjóri
eldhúss og matsala, Hringbraut, í síma 543 1604, netfang

fridgerd@landspitali.is

Birgðavörður
óskast til starfa á lager. 

Um er að ræða 80-100% starf, vaktavinna. 

Starfið felst í tiltekt á vörum fyrir viðskiptavini eldhúss 
og skráningu í birgðakerfi.

Hæfniskröfur: Almenn tölvukunnátta og góð 
samskiptahæfni. Íslenskukunnátta nauðsynleg.

Upplýsingar veitir Friðgerður Guðnadóttir, starfsmannastjóri
eldhúss og matsala, Hringbraut, í síma 543 1604, netfang

fridgerd@landspitali.is

Umsóknarfrestur ofangreindra starfa er til 6. mars 2005 
og skulu umsóknir berast til Friðgerðar Guðnadóttur,
starfsmannastjóra eldhúss og matsala, Hringbraut.

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi
stéttarfélags og fjármálaráðherra. 

Umsóknareyðublöð fást í upplýsingum Fossvogi og
Hringbraut, skrifstofu starfsmannamála Eiríksgötu 5, 
á heimasíðu www.landspitali.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.
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Óskum að ráða til starfa:

Vana
byggingarverkamenn

Upplýsingar um störfin og 
umsóknareyðublöð á skrifstofu

ÍSTAKS,  Engjateigi 7
og í síma 530 2700

á skrifstofutíma kl. 8:15 - 17
www.istak.is

Karlmaður óskast
til starfa í Egilshöllina.

Erum að leita að karlmanni til að sinna baðvörslu,
þrifum og öðrum tilfallandi verkefnum í Egilshöllinni.
Um er að ræða vaktavinnu og vinnutími eftir nánara

samkomulagi. Upplýsingar gefur Jóhann í síma 
899 6360 og johann@egilshollin.is.

HÚSGAGNAVERSLUN 
– AFGREIÐSLA 
Húsgagnaverslunin Nýform Reykjavíkurveg 66

Hafnarfirði óskar eftir að ráða starfskraft til af-

greiðslustarfa. Viðkomandi þarf að hafa þjónustu-

lund, enskukunnáttu, tölvukunnáttu og vera heið-

arlegur með góða framkomu.

Vinnutími getur orðið breytilegur en er alla virka

daga frá 13 – 18. Skiflegar umsóknir sendist til afgr.

Fréttablaðsins merkt Afgr. Nýform fyrir 25. febrúar.

Steypustöðin ehf. er framsækið þjónustu og 
framleiðslufyrirtæki sem skapar ásamt 

viðskiptavinum sínum verðmætar gæðalausnir.

Vegna góðrar verkefnastöðu,
meðal annars við uppsteypu á álveri 
á Reyðarfirði, óskar Steypustöðin að

ráða í eftirfarandi stöður.

Starf í útkeyrslu
Steypustöðin auglýsir eftir bílstjórum með meirapróf.
Starfið felst í útskeyrslu steypubíls og afhendingu á

steypu.

Starf á lyftara
Steypustöðin óskar eftir að ráða vanan starfsmann á 

lyftara með öll réttindi. Æskilegt er að starfsmaður geti
hafið störf sem fyrst.

Umsóknir ásamt ferillýsingu sendist á skrifstofu á 
Malarhöfða 10, Reykjavík eða í tölvupósti á netfangið:

sveinn@steypustodin.is fyrir miðvikudaginn 
23.febrúar 2005.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn Gunnarsson 
í síma 840-6810.

Starf á rannsóknarstofu
Steypustöðin mun sjá um framleiðslu á steypu við

byggingu Fjarðaáls í Reyðarfirði. Steypustöðin auglýsir
því eftir starfsmanni á rannsóknarstofu á Reyðarfjörð.

Hæfniskröfur: Góð enskukunnátta og tölvuþekking 
æskileg. Reynsla af störfum á rannsóknarstofu,

stúdentspróf, iðnmenntun eða sambærileg menntun
æskileg en ekki nauðsynleg. Æskilegt er að starfsmaður

geti hafið störf sem fyrst. ÞG-Verk óskar eftir færum smiðum
og harðduglegum verkamönnum til
vinnu við Hellisheiðarvirkjun. 
Mikil vinna framundan, góð vinnuað-
staða og mjög öflugt starfsmannafélag. 

Áhugasamir fylli út umsóknir á
www.tgverk.is, eigi síðar en 
25 febrúar eða sendi inn skriflegar
umsóknir. Upplýsingar einnig veittar í
síma 534-8400 á skrifstofutíma.

Fossaleyni 16, 112 Rvk.
Sími: 5348400 / Fax: 5348401

Hellisheiðarvirkjun

Um er að ræða starf ráðgjafa, er veitir sjávarútvegs-
ráðuneytinu aðstoð við uppbyggingu þriggja rannsókn-
arstofa í landinu. Ráðgjafinn mun starfa við hlið yfir-
manna rannsóknarstofanna og veita þeim nauðsynlega
aðstoð við að koma rekstri þeirra í stöðugt horf og að
undirbúa þær undir faggildingu skv. ISO 17025, ef til
þess kemur. Jafnframt mun ráðgjafinn sinna nauðsyn-
legri þjálfun starfsmanna með áherslu á framkvæmd ör-
verufræðilegra mælinga á fiski og skeldýrum.

Starfsstöð ráðgjafans verður í Mapútó, höfuðborg
landsins, en hann mun einnig sinna verkefnum á tveim-
ur öðrum stöðum í landinu. Ráðgjafinn mun starfa undir
daglegri stjórn verkefnisstjóra ÞSSÍ í gæða- og sjávar-
útvegsmálum í Mósambík.

Umsækjendur um starfið skulu hafa framhaldsmenntun
í matvælafræði eða jafngildi þess og hafa starfað við
matvælarannsóknir í minnst 10 ár þar af við örveru-
greiningu matvæla í minnst 5 ár. Auk þess er æskilegt,
að umsækjandi hafi staðgóða þekkingu á eftirfarandi:

• Aðferðafræði við framkvæmd reglubundinna 
efna- og örverugreininga á fiski og fiskivörum og 
þá sérstaklega á framkvæmd örverumælinga.

• Framkvæmd vinnu við faggildingu rannsóknar
stofa samkvæmt staðli ISO 17025.

• Uppsetningu, gerð og framkvæmd verklagsreglna 
fyrir rannsóknarstofur.

• Rekstri rannsóknarstofa, þar með gerð fjárhags-
áætlana og framkvæmd þeirra.

Tilskilið er, að umsækjandi hafi mjög gott vald á ensku;
bæði talmáli og ritmáli; auk þess sem æskilegt er, að
umsækjandi hafi einhverja kunnáttu í portúgölsku, en
það er ríkismálið í Mósambík. Þá er góð tölvukunnátta
áskilin.

Ráðið verður til tveggja ára með möguleikum á fram-
lengingu ráðningar ef um semst. Laun eru greidd í
bandarískum dollurum skv. launataxta UNDP (Þróun-
arstofnun Sameinuðu þjóðanna) og eru þau undanþeg-
in tekjuútsvari og tekjuskatti skv. lögum þar um. Þá
verður ráðgjafanum séð fyrir húsnæði og grunnhúsbún-
aði honum að kostnaðarlausu svo og slysa- og líftrygg-
ingu skv. ákvæðum í ráðningarsamningum ÞSSÍ. Um
önnur réttindi fer samkvæmt reglum ÞSSÍ, samningi rík-
isstjórna Íslands og Mósambík um þróunarsamstarf og
íslenskum lögum eftir því, sem við á.

Skriflegar umsóknir ásamt ljósritum af 
prófskírteinum, meðmælum og upplýsingum

um starfsreynslu skal senda til:

Þróunarsamvinnustofnunar Íslands, 
Þverholti 14, 
Reykjavík, 

FYRIR 20. MARS N.K.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Sighvatur Björgvinsson, 

framkvæmdastjóri, 
í síma 545-8980 eða á skrifstofunni.

Þróunarsamvinnustofnun Íslands auglýsir

Starf matvælafræðings í Mósambík
Þróunarsamvinnustofnun Íslands leitar eftir
háskólamenntuðum sérfræðingi til starfa
við rannsóknarstofur sjávarútvegsráðu-
neytisins í Mósambík. 
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Vélstjóri til afleysinga
Vélstjóri með VF 1 eða lágmark VF 3
óskast til afleysinga í ca. 6 mánuði

á frystitogarann Gnúp GK 11.

Upplýsingar í síma 861-0020 – Guðmundur.

Bakarí og kaffihús 
hjá Jóa Fel í Smáralind

Okkur vantar hresst og duglegt starfsfólk
í afgreiðslu frá 13:00 til 19:30.

Uppl. veitir Anna Ólafsdóttir 
í s. 844 7817.

Leikskólinn Korpukot í Grafarvogi
auglýsir eftir leikskólakennara eða leiðbeinanda 

í 100% stöðu sem fyrst, einnig starfsmanni í stuðning 
í 50-100% stöðu.

Skemmtileg vinnuaðstaða í vel búnum leikskóla þar 
sem unnið er með mikilvægasta fólki í heimi.

Áhugasamir hafi samband við leikskólastjóra 
í síma 586-1400 eða sendi tölvupóst á korpukot@alla.is.

Bókari óskast í 60-100 % starf
Viðkomandi þarf að sjá um bókhaldið, launaútreikn-
inga og skila skýrslum og skilagreinum, stemma af
mánaðarlega og geta skilað bókhaldinu afstemmdu

til endurskoðanda í árslok.
Við leitum að einstaklingi sem er nákvæmur, tryggur og þolin-

móður og nauðsynlegt er að viðkomandi hafi yndi af gæludýrum.
Áhugasamir eru beðnir að senda ferilskrá á netfangið:

evamg@internet.is merkt „bókari“ fyrir 1 mars.
Öllum umsóknum verður svarað.

Fasteignamat ríkisins óskar eftir a› rá›a kerfisstjóra.
Um er a› ræ›a fjölbreytt og krefjandi starf. Starfi› felst í umsjón

me› tölvukerfum og gagnaneti sem nær yfir fimm sta›arnet.

Kerfisstjóri

Vi›komandi flarf a› geta unni› sjálfstætt og í hópi og hafa frumkvæ›i.
Krafist er kerfisfræ›i- e›a háskólamenntunar auk starfsreynslu í kerfisumsjón.

Æskileg er flekking e›a reynsla af: Windows st‡rikerfum og netfljónum, Lotus Notes/GoPro,
Unix/Linux, gagnagrunnum, netbúna›i og vírusvörnum.

Nánari uppl‡singar veitir Sigurjón Fri›jónsson forstö›uma›ur tölvudeildar í síma 515 5300
og á tölvupósti sf@fmr.is. Umsóknir sendist til Fasteignamats ríkisins, Borgartúni 21,

105 Reykjavík fyrir 7. mars.

SPENNANDI TÆKIFÆRI 
JÖRÐ TIL SÖLU !! 

BJARNASTAÐIR Í GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPI 

Jörðin Bjarnastaðir liggur við Biskupstungnabraut og er 257 ha. þar af ræktað land 13,9 ha. Jörðin
sem er vel staðsett, er að mestu algróinn og skiptist í tún, framræstar mýrar og vallendisholt.

Jörðin er í fallegu umhverfi í þjóðleið á vinsælu sumarbústaðasvæði og er þaðan stutt í þéttbýli
t.d. Selfoss, Hveragerði, Laugarás, Reykholt, Laugarvatn og einnig í ýmsa afþreyingu og útivist, s.s.
golfvelli, sundlaugar og fleira. Heitt og kalt vatn er til staðar frá veitum sveitafélagsins. 

Landið liggur að Biskupstungnabraut og Sólheimavegi. (sjá meðf. mynd).
Húsakostur á jörðinni er m.a. : íbúðarhús, fjós, fjárhús, 4 svínahús, fóður- og áburðargeymslur. 

Notkunarmöguleikar: Hefðbundinn búskapur, svínarækt, hrossarækt, sumarhúsabyggð ofl. 
Brunabótamat á húsakosti ásamt mati á jörð og ræktun er um kr. 166 milljónir. 
Upplýsingar verða gefnar í síma 444 – 8706 og einnig má senda fyrirspurnir á 
henryg@kbbanki.is

Óskað er eftir tilboðum þar sem fram kemur tilboðsverð og greiðsluskilmálar.

Tilboðsfrestur er til 4. mars 2005.
Tilboð sendist til KB banka, b.t. Henrý Þór Rekstarfélaginu Viðjum ehf. Borgartúni 19. 105 R.

Kaupþing Búnaðarbanki hf. áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er, eða hafna öllum. 

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 28. febrúar 2005.

Nýsköpunarsjóður námsmanna 
auglýsir eftir styrkumsóknum 

fyrir sumarið 2005
Nýsköpunarsjóður námsmanna var stofnaður til þess

að útvega áhugasömum nemendum sumarvinnu 
við krefjandi rannsóknarefni

Umsóknarfrestur rennur út 10. mars næstkomandi

Sækja skal um styrk á heimasíðu sjóðsins www.nsn.is þar
sem allar frekari upplýsingar er að finna.

Nýsköpunarsjóður námsmanna. 
Veffang: www.nsn.is • Netfang: nyskopun@hi.is.

Sími: 570088. Bréfsími: 5700890.





Með langtímasamband við seljendur og kaupendur í huga

REMAX KÓPAVOGUR
Bæjarlind 12
Kópavogi
S. 520 9500
Bigir Birgisson
Lögg. fasteignasali

REMAX STJARNAN
Garðatorgi
Garðabær
S. 517 3629
Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

REMAX ÍSLAND
Þönglabakka 1
Reykjavík
S. 517 1300

REMAX MJÓDD
Þönglabakka 1
Reykjavík
S. 520 9550
Guðmundur Þórðarson
lögg. fasteignasali

REMAX BÚI
Stórhöfða 17
Reykjavík
S. 520 9400
Sigurður Guðmundsson
lögg. fasteignasali
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„KÓP„KÓPAAVOGSLAG”VOGSLAG”
Samkeppni um afmælislag

Afmælisnefnd Kópavogs auglýsir eftir KÓPAVOGSLAGI, ásamt texta, í tilefni af 50 ára afmæli
bæjarins. Lagið skal vera frumsamið og má ekki hafa verið gefið út áður. Textinn skal vísa til
einhvers er varðar Kópavog.

• Verðlaun fyrir sigurlagið eru kr. 400.000. 
• Dómnefnd velur úr innsendum lögum. 
• Laginu, ásamt prentuðum texta, skal skilað á geisladiski undir dulnefni og skal rétt nafn, heimili

og sími höfundar fylgja með í lokuðu umslagi auðkennt með sama dulnefni. 
Nánari upplýsingar gefnar í síma 570-1600
Skilafrestur er til 1. apríl 2005 og utanáskriftin er:

„KÓPAVOGSLAGIÐ”
Tómstunda- og menningarsvið Kópavogs

Fannborg 2, 200 Kópavogi

Auglýsing um formannskjör 
í Samfylkingunni

Á landsfundi Samfylkingarinnar fer fram formannskjör.

Kjörgengir eru allir félagsmenn, 18 ára og eldri.

Framboðum skal skilað á aðalskrifstofu Samfylkingarinnar, Hallveigar-
stíg 1, Reykjavík, fyrir kl. 16 fimmtudaginn 10. mars 2005.

Framboði skulu fylgja meðmæli minnst tuttugu félagsmanna úr 
hverju kjördæmi, sbr. gr. 6.1 í lögum flokksins.

Berist fleiri en eitt framboð verður kosið á milli frambjóðenda.

Komi fram krafa minnst 150 félagsmanna um allsherjaratkvæða-
greiðslu, póstkosningu, sbr. gr. 6.1, hefst hún um 30 dögum fyrir 

auglýstan landsfund.

Kjörstjórn

Landsfundur Samfylkingarinnar
verður haldinn í Reykjavík 20.-22. maí 2005.

Dagskrá og fundarstaður tilkynnt síðar.

Framkvæmdastjórn Samfylkingarinnar

Kjarvalsstofa í París er íbúð með aðgengi að
vinnaðstöðu, sem ætluð er til dvalar fyrir 
íslenska listamenn. Stofan er í eigu Reykjavíkur-
borgar, Menntamálaráðuneytisins og Seðlabanka
Íslands og er staðsett í miðborg Parísar, skammt
frá Notre Dame dómkirkjunni. 

Þeir, sem í stofunni dvelja, greiða dvalargjöld sem ákveðin

eru af stjórn Cité Internationale des Arts er rekur stofuna

ásamt fleiri listamannaíbúðum og miðast við kostnað af

rekstri hennar. Þessi gjöld eru lægri en almenn leiga í Par-

ís og á árinu 2005 verða þau 287 evrur á mánuði fyrir

einstakling en 366 evrur á mánuði fyrir tvo. Úthlutun er

lágmark tveir mánuðir í senn skv. reglum Cité en vegna

fjölda umsókna undanfarin ár hefur dvalartími að jafnaði

verið 2 mánuðir. 

Dvalargestir skuldbinda sig til að hlíta reglum Cité Int-

ernationale varðandi afnot af húsnæði og vinnuaðstöðu,

þ.á m. er ætlast til að þeir nýti stofuna allan úthlutunar-

tíma sinn. 

Hér með er auglýst eftir umsóknum um afnot Kjarvals-

stofu tímabilið 1. ágúst 2005 til 31. júlí 2006.

Umsóknir skulu stílaðar á stjórnarnefnd Kjarvalsstofu,

Ráðhúsi Reykjavíkur, 101 Reykjavík. Tekið er á móti um-

sóknum til stjórnarnefndarinnar í upplýsingaþjónustunni á

1. hæð í Ráðhúsi Reykjavíkur, en þar liggja einnig frammi

umsóknareyðublöð og afrit af þeim reglum sem gilda um

afnot af Kjarvalsstofu. Einnig má nálgast umsóknareyðu-

blöð ásamt upplýsingum á www.reykjavik.is/menning 

Fyrri umsóknir þarf að endurnýja, eigi þær að koma til

greina við þessa úthlutun. 

Umsóknir skulu berast í síðasta lagi 
mánudaginn 21. mars 2005. 

Stjórnarnefnd Kjarvalsstofu. 

KJARVALSSTOFA Í PARÍS

Samkvæmt 34. gr. laga Félags ísl-
enskra símamanna skal fara fram
allsherjaratkvæðagreiðsla um kjör
stjórnar, varastjórnar, trúnaðarráðs

og varamanna í í trúnaðarráð.

Með hliðsjón af framansögðu tilkynnist hér
með að framboðsfrestur hefur verið ákveðinn
til kl 16:00 föstudaginn 17. mars 2005 og ber

að skila tillögum fyrir þann tíma á skrifstofu fé-
lagsins að Stórhöfða 31, 110 Reykjavík.

Hverjum lista skal fylgja skrifleg staðfesting
þeirra sem á listanum eru.

Reykjavík 15. febrúar 2005
Stjórn Félags íslenskra símamanna

Tilkynning um
framboðsfrest til
stjórnarkjörs

Grindavíkurbær
auglýsir lausar lóðir

til úthlutunar í
Hópshverfi. 

Tekið verður við umsóknum um lóðir í Hópshverfi
frá og með mánudeginum 21. febrúar 2005,
á bæjarskrifstofunni, Víkurbraut 62 Grindavík. 

Svæðið sem hér um ræðir liggur austan við Víkur-
braut og norðan við Austurveg. Reiknað er með að
svæðið verði tilbúið undir byggingarframkvæmdir í
lok apríl.

Eftirfarandi lóðir eru lausar til úthlutunar :
Einbýlishús á einni hæð, 12 lóðir. 
Parhús á einni hæð, 10 lóðir.
Raðhús á einni hæð, 2 lóðir með 4 húsum og 2 lóðir
með 3 húsum. 

Umsóknareyðublöð, úthlutunarreglur, lóðarblöð og
skipulagsskilmálar fást afhent á bæjarskrifstofunni
Víkurbraut 62. 

Nánari upplýsingar gefur byggingarfulltrúinn 
í Grindavík.
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Stóreldhús og mötuneyti
Sala á tækjum og tólum

Notuð tæki og tól fyrir stóreldhús, bakarí og mötu-
neyti verða til sýnis í eldhúsi Landspítala – háskóla-

sjúkrahúss, Fossvogi, milli kl. 14 og 17 
þann 21. 22. og 23. febrúar 2005.

Tilboðum skal skila á staðnum 
fyrir föstudaginn 24. febrúar kl. 15.

Nánari upplýsingar veitir Pétur í síma 824 5861.

Til leigu 
191 fm  á jarðhæð á besta stað í Hafnar-
firði, við Bæjarhraun beint á móti Bónus
og KFC. Góðar innkeyrsludyr bakatil
með sér lagerrými Áberandi staðsetn-
ing, mikið auglýsingagildi, góð aðkoma,

næg bílastæði. Uppl. í síma 894 3755.

Þjónustu- og rekstrarsvið
Ráðhúsi Reykjvíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík 

Sími 563 2115 / 563 2116 • Bréfsími 563 2111

Netfang: utbod@reykjavik.is

ÚTBOÐ
F.h. Fasteignastofu Reykjavíkurborgar: 

Dúkalagnir í ýmsum fasteignum Reykjavíkurborgar.

Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 

í afgreiðslu Ráðhúss Reykjavíkur, Tjarnargötu 11.

Opnun tilboða: 7. mars 2005 kl. 14:00, í Ráðhúsi Reykja-

víkur.

10512

Endurmálun í ýmsum fasteignum Reykjavíkurborgar.

Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000 

í afgreiðslu Ráðhúss Reykjavíkur, Tjarnargötu 11.

Opnun tilboða: 8. mars 2005 kl. 10:00, í Ráðhúsi Reykja-

víkur.

10513

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?

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:

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.

Átt þú barn 
eða ungling með
geðraskanir?

Hefur barnið þitt notið   
þjónustu á BUGL?

– Er barnið þitt að fá úrræði á vegum Barnaverndarstofu?

– Hefur þú áhuga á að hitta aðra foreldra í sömu stöðu? 

Okkur langar að hitta þig þriðjudaginn 22. febrúar 

kl. 20 í Sjónarhóli, Háaleitisbraut 13. Þá munu

Þorgerður Ragnarsdóttir og Hrefna Hannesdóttir kynna

ráðgjafarþjónustu Sjónarhóls fyrir okkur. 

Spjall og kaffi á eftir.

Hlökkum til að sjá þig

BARNAGEÐBARNAGEÐ
Félag foreldra og áhugafólks um geðraskanir barna og unglinga

Sími 695-5200

Aðalfundarboð
Stjórn Stíl boðar til aðalfundar 
fimmtudaginn 24. febrúar 2005, kl. 20:00. 
Fundarstaður:
Skólabær, Suðurgötu 26, Reykjavík.

Í Stíl eru þessi aðildarfélög:
Félag dönskukennara, Félag enskukennara, Félag frönsku-
kennara, Félag norsku- og sænskukennara, Félag
spænskukennara, Félag þýskukennara og Ísbrú, félag fólks
sem starfar að fræðslumálum útlendinga/tvítyngdra.

Dagskrá:
1) Skýrsla stjórnar
2) Gjaldkeri leggur fram reikninga
3) Kosning endurskoðenda
4) Skýrslur aðildarfélaga
5) Skýrsla Málfríðar
6) Árgjald ákveðið
7) Önnur mál

Að loknum aðalfundarstörfum mun Oddný Hafberg, 
verkefnisstjóri í menntamálaráðuneytinu, fjalla um gerð
nýrrar námsskrár fyrir grunn- og framhaldsskóla.

Boðið verður upp á léttar veitingar fyrir fundinn og á 
meðan á fundi stendur. 

Mætum öll og tökum þátt í umræðum sem varða samtök
okkar og verkefnin framundan.
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Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali, Jónas Hólmgeirsson, Eirikur Svanur Sigfússon, Birna Benediktsdóttir, Melkorka Guðmundsdóttir, Laufey Lind Sigurðardóttir

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

OPIÐ  V IRKA DAGA KL .  9–18

• Húsið er klætt að utan með liggjandi stálklæðningu, og að hluta
með palesander viðarklæðningu og múrklæðningu.

• Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar án gólfefna, nema baðherbergi
og þvottahús verða flísalögð.

• Hurðir frá AGLI ÁRNASYNI innréttingar frá HTH innréttingum.

Glæsilegt nánast viðhaldfrítt 6 íbúða fjölbýli á Völlunum í Hafnarfirði 

Íbúðir á Völlunum – Hafnarfirði

Grunnmynd 1. hæðar Grunnmynd 2. og 3. hæðar

AFHENDING FEBRÚAR–MARS 2006

4ra og 5 herb. íbúðir frá 132,6 fm - 150,0 fm.

Verð frá kr. 24,5 - 27,0 millj.

Byggingaraðili er Eiríkur og Einar Valur ehf.
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Opið hús sunnudaginn 20. febrúar milli 15:00 og 17:00 
4ra herb. íbúð. Ásbraut 9 + Bílskúr 200 Kópavogur 

- efsta hæð/endaíbúð-merkt á bjöllu Grétar–milli 15:00-17:00
4ra herbergja íbúð á fjórðu og efstu hæð. AFHENDING MÖGULEG VIÐ
KAUPSAMNING. Íbúðin er endaíbúð með gluggum í austur og suður. Svalir
snúa í suður. Íbúðinni fylgir 24,2 fm bílskúr sem stendur við hlið hússins.
Nánari lýsing á íbúðinni: Komið er inn í snyrtilega sameign, þegar komið er
inn í íbúðina er komið í flísalagt andyri með skápum sem opnast inn í flísa-
lagt hol sem er rúmgott og opið þaðan inn í öll rými íbúðarinnar. Á vinstri
hönd eru herbergi, tvö þeirra eru með ljósum dúk og eitt þ.e. svefnherberg-
ið er með dokkum dúk. Baðherbergið er með nýlegum flísum og nýlegri inn-
réttingu. Eldhúsið er með flísum á gólfi, borðkrók með glugga, eldri innrétt-
ingu sem hefur verið endurnýjuð að hluta s.s. sett ný borðplata og flísalagt
milli innréttinga. Stofan er rúmgóð með parketi og útgengi út á suður svalir,
stórir gluggar. Á jarðhæð er geymsla íbúðarinnar, ásamt stóru sameiginlegu
þvottahúsi með aukaherbergi og þurrkherbergi. Húsið hefur verið tekið í
gegn að stórum hluta á síðustu árum, m.a. gert við það að utan (sprungu-
viðgerð/málun) fyrir c.a. 3 árum, rafmagnstafla endurnýjuð nýverið, sameign
á jarðhæð máluð, tvær nýlegar þvottavélar. Ráðgert er að sögn eiganda að
Kópavogsbær setji upp hljóðmön við umferðargötu sem liggur nærri húsinu.
Ásett verð 18,9 milljónir. Eigandi (Jónsi) tekur á móti fólki milli 15:00 og 17:00

2ja herb. íbúð Laugarnesvegur 78 efsta hæð + risloft
(óinnréttað) merkt á bjöllu íbúð 0301 (Katrín og Ólafur)
Um er að ræða 2ja herbergja íbúð á þriðju og efstu hæð við Laugarnesveg
í Reykjavík. Íbúðin er skráð 70,5 fm og sögð 3ja herbergja á FMR en er í raun
og veru nýtt sem 2ja herbergja íbúð. Með íbúðinni fylgir þó sérafnotaréttur
á rislofti sem er í dag ónotað og á eftir að innrétta sem og að gera gat úr
íbúð til að hafa aðgengi úr íbúðinni og upp. Nánari lýsing á íbúð. Komið er
inn í hol með parketi, til hægri er eldhúsið sem er mjög rúmgott með góðum
borðkrók, nýrri eldavél, útgangur út á svalir sem snúa í austur, við hlið eld-
hússins rúmgóð stofa sem hefur einnig útgang út á sömu svalir og eldhús-
ið. Til vinstri á gangi baðherbergi með baði og sturtu í baðinu, gluggi í vest-
ur, lítil innrétting. Við hlið baðherbergis er svefnherbergi sem er nokkuð rúm-
gott með glugga í vestur og innbyggðum skápum. Með íbúðinni fylgir sér-
geymsla á jarðhæð sem er um 11 fm og á þeirri hæð er einnig þvotthús og
þurrkherbergi. Hver þvottavél er á sérrafmagni, sameiginlegur þurkari er í
þurrkherbergi. Sameignin er nýmáluð og húsið hefur verið endurnýjað að
einhverju leiti á síðustu árum, m.a. skipt um ofnakerfi og raflagnir og töflur
yfirfarnar að hluta. Risloftið ofan íbúðar er vel nýtanlegt, hvort heldur sem
herbergi eða risloft, það er manngengt en að öllu leiti ófrágengið. 

Ásett verð 13,7 milljónir. Hákon (821-5402) af Fasteignasölunni Klett tekur á
móti fólki milli 15:00 og 17:00

3ja herb. íbúð. + aukaherbergi í kjallara LEIRUBAKKI 12 -
109 Reykjavík merkt Oddný á bjöllu (0102) 
Góð 3ja herbergja íbúð á 1. hæð, þó ekki jarðhæð + aukaherbergi á jarð-
hæð. Húsið er klætt að utan með viðhaldsléttri klæðningu. Sameign
teppalögð og snyrtileg. Nánari Lýsing: Komið er inn í snyrtilega sameign
sem er teppalögð. Anddyrið er flísalagt fataskápur er í anddyri. Eldhúsið
er nokkuð rúmgott og er eldri innrétting sem er mjög snyrtileg. Korkur á
gólfi. Inn af eldhúsi er stórt og gott búr sem er einnig þvottahús og tengt
fyrir þvottavél og stór opnanlegur gluggi. Baðherbergið er snyrtilegt með
dúkl, hvítt sett. Hebergisgangur er parketlagður. Barnaherbergið er ágæt-
lega rúmgott, plastparket á gólfi. Hjónaherbergið er mjög stórt með góð-
um skápum og spónaparketi á gólfi. Stofan er parketlögð og nokkuð stór.
Útgengt er á suðursvalir úr stofunni. Í kjallara er stórt herbergi sem telst
til 4 herbergis íbúðarinnar og getur nýst í útleigu eða sem vinnuherbergi.
Gluggi er á því herbergi og er sameiginleg snyrting í kjallara. Stór og rúm-
góð geymsla fylgir íbúðinni svo og hlutdeild í sameignlegri hjóla- og
vagnageymslu. 
Ásett verð 15,9milljónir. Sigurður (821-5400) af Fasteignasölunni Klett tek-
ur á móti fólki milli 15:00 og 17:00Ármúli 38 • 108 Reykjavík • Fax: 520-6601 • Veffang: www.eignakaup.is

Sími 520 6600 Helgi Hákon Jónsson 
Viðskiptafræðingur & lögg.fasteignasali

Anton Karlsson
Sölufulltrúi
868-6452
anton@eignakaup.is

• Vegna mikillar sölu undanfarið vantar mig eignir til sölu að
öllum stærðum og gerðum.

• Er með langan kaupendalista í öllum hverfum borgarinnar.

• Ég mun tryggja fagleg og vönduð vinnubrögð og umfram allt
árangusrík.

• Ég veiti viðskiptavinum mínum fría kaupendaþjónustu (hjálpa
við að finna nýja eign).

• Frítt verðmat fyrir þá sem eru í söluhugleiðingum. 

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

OPIÐ HÚS
SKJÓLBRAUT 2, KÓPAVOGUR 

ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM + BÍLSKÚR VERÐ 19,5.MILLJ. 

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 17 – 18 

• Íbúð 95,6 fm + 24,fm bílskúr 
• Tvö svefnherbergi 
• Rúmgóð stofa m/parketi 
• Suður svalir og nýl.pallur 
• Upprunal.innrétt.í eldhúsi
• Sér þvottahús 
• Hús stendur innst í botnlanga
• Gróið hverfi
• Hiti og rafmagn í bílskúr

Hrafnhildur Bridde
löggiltur fasteignasali

S. 821-4400

Sverrir Kristjánsson
Lögg. fasteignasali • Gsm 896 4489

Opið virka daga frá kl. 09:00-18:00. www.fmg.is
Sími 575 8585 – Spönginni 37 –  112 Reykjavík

DUGGUVOGUR – ATVINNUHÚSNÆÐI 
Til sölu eða leigu 325,4 fm. jarðhæð með stórri innkeyrslu-
hurð. Góð lofthæð. Húsið er áberandi og hefur því mikið
auglýsingagildi. Plássið getur hentað fyrir heildsölu, verslun,
verkstæði eða iðnað. Laust í apríl 2005. V. 26,7 m. 
Uppl. gefur Sverrir 896-4489.

I
Ingólfur G. Gissurarson, logg. fast.

www.valholl.is 
-Opið virka daga frá kl. 9-17.30.

Húsnæði 
óskast

Óskum eftir 3ja til 4ra herb. íbúð eða
hæð með sérinngangi í 101, 103, 104,
105, 107, og 108. Verðhugmynd 17-26 m.

Allar nánari upplýsingar veita Bárður
Hreinn Tryggvason sími: 896-5221 og
Þórarinn M. Friðgeirsson 899-1882.

Óskum eftir einbýli eða raðhúsi á höfuð-
borgarsvæðinu fyrir hjón sem eru að flytja
erlendis frá. Verðhugmynd 30-45 m. Afh-
ending þarf ekki að vera fyrr en í haust. 

Upplýsingar veitir Báður Hreinn
Tryggvason sími: 896-5221

Óskum eftir 6 til 12 nýjum íbúðum fyrir
fjársterkan aðila. Allt höfuðborgarsvæðið
kemur til greina. 

Nánari upplýsingar veita Bárður Hreinn
Tryggvason sími: 896-5221 og Ellert
Róbertsson sími: 893-4477

Ártúnsholt. 4-6 herbergja íbúð, rað- eða
parhús óskast fyrir fjársterkan aðila. 

Nánari upplýsingar veitir Bárður í síma
896-5221
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Guðmundur Andri | sími: 8 200 215 | gandri@holl.is  
Davíð | sími: 846 2792 | david@holl.is | www.holl.is  

100%  þjónusta

|

Ármúli 38 • 108 Reykjavík • Fax: 520-6601 • Veffang: www.eignakaup.is

Sími 520 6600 Helgi Hákon Jónsson 
Viðskiptafræðingur & lögg.fasteignasali

Ólafur Sævarsson
S. 520-6605/820-0303

FASTEIGNAREIGENDUR ATHUGIÐ !!!

• Hef kaupenda af 4ra-5 herb. íbúð í Hraunbæ    eða Bökkum. 

• Hef kaupenda af einbýli, rað og/eða parhúsi, í Seljahverfi og/eða
Bökkum. 

• Hef kaupenda af 2-3 herb íbúð á svæði 101.

• Hef kaupanda að einbýli í Vogum Vatnsleysuströnd.

Einnig hef ég verið beðin um að útvega lóðir, eldri byggingar 
til niðurrifs og eða sambærilegar eignir fyrir verktaka.

Veiti persónulega og árangusríka þjónusut alla leið.

TUNGUVEGUR 17 – JARÐHÆÐ
Opið hús milli kl. 14 - 16 
Í dag býðst þér að koma og skoða þessa fallegu 2ja herbergja 70fm

íbúð. Sér inngangur. Parket og flísar á gólfum. Ný glæsileg eldhúsinn-

rétting. Flísalagt bað. Útgengt út á sér verönd úr íbúð. Sér hiti og raf-

magn. Verð 13,9 millj. Reynir og Hrafnhildur taka vel á móti ykkur í

dag milli kl 14 og 16.

Runól fur Gunnlaugsson • lögg.  faste ignasal i

www.hofdi.is 

SÍMI 565 8000 
SÍMI 533 6050
Bæjarhraun 22
Suðurlandsbraut 20

Nýkomið í einkasölu mjög rúmgóð sérhæð í
Norðurbænum, Hafnarfirði með sérstæðum bíl-

skúr. Eignin er alls ca. 240 fm., íbúð á hæð er
141,6 fm., bílskúr er 33,2 fm. og einnig ca. 65 fm.
sérrými í kjallara sem býður upp á mikla mögu-
leika. Mjög gott skipulag á hæðinni, 4 svefnher-

bergi, rúmgott baðherbergi, suður svalir. 
Verð kr. 30,9 millj.

Már og Erna sýna húsið á milli kl. 14 – 16 í dag.

Opið hús í dag milli kl. 14 – 16
Breiðvangur 56, neðri hæð:

533 4300 564 6655
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS
Sölusýning í dag sunnudag kl:14:30 til 15:30

Furugrund 74 Kópavogur
Falleg 3 herbergja íbúð
með 14 fm aukaher-
bergi í kjallara. Íbúðin er
á þriðju hæð í þriggja
hæða fjölbýli í Kópavogi
með útsýni að Perlunni
og Esjunni. Stutt í versl-
anir, skóla, leikskóla og
Fossvogsdalinn. 
Verð 15,8 millj.

Opið hús í dag, 
sunnudag, 

kl. 14:30-15:30.

Hilmar Þór Hafsteinsson tekur á móti ykkur. Sími: 662-6648

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

Atvinnutækifæri
Til sölu er verslunin Perla á Akranesi. Um er að ræða 20 ára fyrirtæki sem er sérhæft í
verslun með kvenfatnað og snyrtivörur. Frábært tækifæri fyrir eina eða tvær duglegar
manneskjur til að skapa sér skemmtilega og gefandi atvinnu. Verslunin Perla hefur frá

upphafi átt því láni að fagna að eiga stóran hóp traustra viðskiptavina.

Akranes er bær í örum vexti og uppbyggingu. Þar er gott mannlíf, 
blómlegt aftinnulíf og vel hlúð að ungviðinu m.a. með þróttmiklu íþróttastarfi.

Verslunin Perla er til sölu vegna persónulegra aðstæðna og þarf að seljast strax.

Nánari upplýsingar á skrifstofu Miðborgar.

☎ 533 4800 Björn Þorri hdl., lögg. fastsali,
Karl Georg hrl., lögg. fastsali.

Laugavegur 182 • 105 Rvík •
Fax 533 4811 • midborg@midborg.is

Ármúli 38 • 108 Reykjavík • Fax: 520-6601 • Veffang: www.eignakaup.is

Sími 520 6600 Helgi Hákon Jónsson 
Viðskiptafræðingur & lögg.fasteignasali

Kæru viðskiptavinir
Grétar J. Stephensen hefur nú hafið störf hjá
Eignakaup og bjóðum við hann velkominn í
hópinn. Grétar hefur haldgóða reynslu og
þekkingu á öllum atriðum er varða fasteigna-
sölu og mun leitast við í störfum sínum fyrir
Eignakaup að veita okkar viðskiptavinum
góða og persónulega þjónustu. 

Vegna mikillar eftirspurnar vantar okkur 
allar gerðir eigna á skrá. Höfum ákveðna 

fjársterka kaupendur að réttu eigninni víðs
vegar á höfuðborgarsvæðinu. 

Netfang: lundur@lundur.is  -  Heimasíða: //www.lundur.is

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14 OG 16

Góð 2ja herbergja
íbúð á jarðhæð í litlu
fjölbýli. Íbúðin er á
götuhæð Skarphéð-
insgötu-megin.

Hol, eldhús með
ágætri innréttingu,
góð stofa, baðher-

bergi með sturtu, herbergi með skáp. Nýtt eikar-parket á
gólfum. Íbúðin er nýmáluð. Þvottahús í sameign við hlið
íbúðar. Sér geymsla í risi. Gott gler og gluggar. Hús í
góðu ástandi. 

LILJA OG GULLI sýna íbúðina milli kl. 14 og 16 í dag.

Opnunartími:
Frá kl. 8.30 til 18.00 mánudag til fimmtudaga, 
föstudaga til kl. 17.00 og frá kl. 12.00 til 14.00

laugard. og sunnudaga

RAUÐARÁRSTÍGUR 32 
SKARPHÉÐINSGÖTUMEGIN

533 4300 564 6655
Salómon Jónsson lögg. fasteignasali Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

KLEPPSVEGUR 54 – ÚTSÝNISÍBÚÐ
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16.00–17.00

Opið hús í dag, sunnudag kl. 16.00–17.00. Góð 94,2 fm 4 herbergja
íbúð á fjórðu hæð í fjölbýlishúsi við Kleppsveg. Aukaherbergi í risi er í út-
leigu. Stofa rúmgóð með parketi á gólfi. Eldhús með góðri innréttingu.
Nýjar flísar á gólfi í baðherbergi. Þrjú góð herbergi með dúk á gólfi. Fal-
legt útsýni úr allri íbúðinni og stutt í Laugardalinn. Verð 14,8 millj.

Hilmar Þór Hafsteinsson sölumaður • Sími: 662-6648

Opið hús 

Franz Jezorski lögg.fasteignasali | Skúlagata 17 | 101 Reykjavík 

www.holl@holl.is | holl@holl.is | sími: 595 9000 | fax:  595 9001

Álfheimar 19 
Í dag frá klukkan þrjú til fjögur

Mjög góð hæð í fjórbýli í 

Álfheimunum. Íbúðin er 88,4 fm 

og á efstu hæð. Parket er á 

gólfum í stofu og 

svefnherbergjum en eldhús og 

bað flísalagt. 

ATH. Fyrir liggja ósamþykktar 

teikningar af 40 fm svölum út 

frá eldhúsi eignarinnar. 

Verð kr. 18,4 millj.
Lárus Ómarsson sölumaður tekur 
á móti gestum í dag milli 15 og 16
sími 595 -  9093 og 824 -  3934
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12.900.000
Virkilega góð 66,5 fm 2-3ja her-
bergja íbúð með sérinngangi í
kjallara. Parket og flísar á gólfi.
Baðherbergi er allt nýlega stand-
sett. Bára tekur á móti gestum.

Nökkvavogur 9 - 104 Rvk 
Kl. 15 - 16

14.900.000
Björt og góð 74 fm. 2ja herbergja
íbúð á 1. hæð með sérinngangi
og útgengi í garð. Bílastæði við
inngang. Íbúðin er öll uppgerð
2001. Eikarparket og náttúruflísar.
Mjög falleg íbúð á góðum stað.

Gnoðarvogur 78 - 104 Rvk
Kl. 14 - 15

17.900.000
Mjög björt og virkilega góð 4ra
herb. 115 fm íbúð á 4. hæð með
meiriháttar útsýni, auk bílskúrs
sem er 24 fm. Einar Bjarni á bjöllu.
Valgerður tekur á móti gestum.
Íbúðin er laus til afhendingar.

Æsufell 4 - 111 Rvk
Kl. 14 - 15

16.100.000
3ja herbergja 84,9 fm. íbúð á ann-
ari hæð í fjölbyli með sér inngang
af svölum.
Elín Grétarsdóttir tekur á móti
gestum.

Gullengi 33-35 - 112 Rvk
Kl. 15 - 15.30

12.900.000
Virkilega góð 66,5 fm 2-3ja her-
bergja íbúð með sérinngangi í
kjallara. Parket og flísar á gólfi.
Baðherbergi er allt nýlega
standsett. Bára tekur á móti
gestum.

Hrafnhólar 6 - 111 Rvk
Kl. 17 - 18

14.900.000
Góð 2ja herbergja 58,2 fm. íbúð á
jarðhæð í tvíbýli í miðbænum. Eva
Björk tekur á móti gestum.

Njálsgata 41 - 101 Rvk
Kl. 15.30 - 16

Opin hús



Nýr ‘05 BMW 525 Touring. Nokkrir litir
fáanlegir og mismunandi búnaður.
Með og án leðurs. 30% afsláttur frá
listaverði. Verð frá 4.990 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.

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik

Sími: 567 2357
www.vikurverk.is

Til sölu Subaru árg. 1991, ekinn 266 þ.
Mótor yfirfarinn. Verð 250 þ. Uppl. í
síma 896 6551.

Subaru Legacy outback árg ‘99. Ekinn
aðeins 64 þús. Verð 1.790 þús. Gott
eintak. Engin skipti. Upplýsingar í síma
896 6040.

Nissan Patrol SE árg. 1998 til sölu, ek-
inn 150 þús. Góður og fallegur bíll, verð
1850 þús. Uppl. í síma 860 9667.

Opel Corsa 1.4 5g. árg. ‘96, ekinn að-
eins 90þ. Mjög góður bíll. Verð 280 þús
eða tilboð. S. 8975598/5877098.

Renault 19 ek.160þ. Slitin tímareim. Til-
boð óskast. Upp.í s. 567 2679/699 7633.

Mazda 323 árg. ‘88, kr. 40.000. Einnig
MMC L200 árg. ‘91, kr. 100.000.
Heyrúllur til sölu á kr. 1.800. Hafið sam-
band í síma 846 7729.

Colt ‘91. Ekinn 168 þús., með hálfa
skoðun. V. 65 þús. S. 899 3939.

Hyundai Accent árgerð 1996. Bíll í
toppstandi. Ný kúpling. Nýleg vetradekk
á felgum og ný sumardekk líka á felg-
um. Til sýnis í Heiðarseli 15, 109 R. Að-
eins seldur gegn staðgreiðslu en á frá-
bæru verði. Aðeins 160 þús. Upplýsing-
ar í síma 824 7126.

VW Golf station árg. ‘94. Ek. 175 þ.
Skoðaður ‘06. CD. Verð 220 þús. Uppl.
869 7025.

Toyota Corolla LB 5d árg. ‘94 ek. 155 þ.
V. 200 stgr. Óska eftir fjórhjóli. S. 663
2238.

Chevrolet Monza ‘87. Sjálfskiptur, sk.
‘06. Verð 60 þús. Uppl. í s. 867 0628.

Opel Astra station, árg ‘97, ek 140 þús.
Verð 220 þús. Uppl. í s. 894 1094.

Til sölu Toyota Camry ‘88 4x4. Ekinn
220 þúsund. 50.000 kr. eða tilboð. Sími
894 1702.

Mitsubishi Lancer til sölu, árg. ‘92. Í
toppstandi. Verð 120 þús. S. 544 2009.

Til sölu Toyota Corolla ‘92. Verð 200
þús. Uppl. í síma 863 8073.

Ódýr tilboð óskast Daihatsu Charade
SG árg 92 4 dyra uppls í síma 617 6029

Nissan TerranoII ‘95, sk. ‘05, 3ja dyra,
2,7 td, ek. 200 þús., álfelgur, er á mæli.
Verð 499 þús. Ekkert áhvílandi. Uppl. í
s. 897 7643.

Til sölu Suzuki Baleno árg. ‘97. Sumar
og vetrardekk. stgr.verð 290.000. Uppl.
s.8646699. Pálmi.

Ford Explorer Ed.Bauer ‘91 beinsk.
Ek.120 þús. einn eigandi. Verð 490 þús.
Uppl. s. 662 0211.

Nissan Primera árg. ‘96, ekin 155 þ.km
5g beinsk., kastarar, álfelgur, vetrardekk.
Verð 490 þús. Tilboð óskast. S. 865
3734.

Ford Escort station ‘98, í ágætu standi,
ek. 94 þ. V. 350 þ. S. 660 2336.

Ford Escort ‘97, grænn, ek. 86 þús., sk.
‘06. Verð 330 þús. Uppl. í s. 696 6636
eftir kl. 16.

Izusu Trooper árg ‘92, ný tímareim og
demparar. Uppl. í s. 847 9727.

Hyandai Sonata árg ‘95, ný tímareim.
Verð 370 þús. Uppl. í s. 847 9727.

Tilboð Tilboð
Mitsubishi Lancer ‘97. Ekinn 120 þús.,
CD, álfelgur, ssk., ný tímareim og nýtt í
bremsum. Ásett verð 530 þús. Selst á
290 þús. Uppl. í s. 896 0399.

Hyundai Sonata ‘96, sjálfsk. 06 sk.,
dráttarkr., ný tímareim o.fl. Verð aðeins
390 þ. staðgr. S. 892 2854.

Renault 19 árg. ‘95. sjálfsk. Ekinn 88 þús.
Verð 290-350 þús. Uppl. 869 7136.

Isuzu Trooper ‘94, diesel, 5 gíra til sölu. Ek.
271 þús. V. 900 þús. Uppl. í s. 692 3637.

Subaru Legacy Outback árg. ‘96. Topp
bíll með öllu. Nýskoðaður. Tilboð ós-
kast. Uppl. í s. 867 4522.

Citroen Xsara árgerð ‘01, ek. 75 þús. 5
gíra, vel útbúinn. Verð 890 þús. áhv. lán
600 þús. getur fylgt. Ath skipti. Uppl. ís
ima 847 2544.

Honda Civic 1,5 LSI V-Tec, árg. ‘98, ek. 145
þús. km. Rafm. í rúðum, glertopplúga,
spoiler, CD og fl. Tilboð 590 þús. Einnig
Jeep Grand Cherokee Laredo 5.2 árg. ‘96.
Verðtilboð 990 þús. Uppl. í s. 820 3371.

Lítið ekinn.
Opel Vectra árg. ‘99, ek. 64 þús.
Ástandsskoðaður, beinsk., álfelgur. Sími
893 2854.

Toyota Cor. árg. ‘99, ek. 96 þús., 1600
vél, 5 dyra. Þjón.bók frá upphafi. Lítil
útb. og yfirt. á láni. S. 698 3515.

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.

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.

Til sölu Starex 4x4 árg. ‘99, ekinn 80.000
km. Uppl. í s. 566 8095 & 699 3095.

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

Til sölu Avensis ‘03. Ekinn 24 þús., ssk.
Verð 2..280 þús. Skipti möguleg á jeppa
í svipuðum flokki. Uppl. í s. 696 3161.

Subaru Legacy nýskr. 07/2003. Verð 2,1
millj. Bílalán getur fylgt. S. 893 7871.

Honda CR-V árgerð 2002, ekinn 58 þús.,
svartur, litað gler, negld vetrardekk á felg-
um, nýleg heilsársdekk á álfelgum. NMT
sími, dráttarkúla ofl. Algjör gullmoli enda
Advance týpan. Verð 2090 þús. Lán 500
þús. getur fylgt. Til sýnis hjá Bíll.is einnig
myndir og lýsingá www.bill.is

MMC LANSER 93-96 OG HONDA CIVI
95 óskast til niðurrifs eða uppgerðar S
6901433

Ódýr bíll óskast f. nema. Ef þú lumar á
bíl sem þú þarft að losna við, endilega
hafðu samband í s. 699 4206.

Óska eftir Peugeot 205. Má þarfnast lag-
færingar. Upplýsingar í síma 894 2413.

Toyota Landcruiser 90, árg. ‘99. Ekinn
118 þús. 33” V/Sumard. og m. fl. Verð
2.500 þús., engin skipti. S. 893 9401.

Til sölu Grand Cherokee Limited
5,7L.HEMI Árg. 2005. Ekinn 700 km.
Með flestum aukahlutum. Verð
5.490.000. Upplýsingar í síma 517
0220 og 693 0222

Suzuki Jimmy ‘99, ek. 112 þús. 33” breytt-
ur. Verð 850 þús. Uppl. í s. 866 8380.

Grand Cherokee Laredo ‘97. 6 ccy., raf-
magn í öllu, CD, sumar og vetrardekk,
smurbók, breyttur fyrir 33”. Ekinn 100
þús. Verð 1290 þús. Uppl. í s. 844 5917
& 568 7059.

Toyota Landcruiser 80 VX árg. ‘96, ek-
inn 162 þús., bsk., CD, álfelgur, cruise
control, dráttarkrókur. Mjög vel með far-
inn gullmoli. Verð 2.980 þús. Stgr.
2.680 þús. S. 892 3260.

Flottur Range Rover 4.0se árg 2000
ek.107 þús.Sjálfsk.Með öllu uppl.6603810

Til sölu Nissan Patrol GR árg. ‘92, ekinn
216 þ. 38” breyttur. Tilbúinn á fjöll.
Uppl. í síma 899 1961.

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

Hilux árg ‘90, til sölu. 35” dekk, loftlæs-
ingar, loftpúðar að aftan. Verð 200 þús.
Uppl. í s. 899 8790.

Nýr Dodge Dakota Quad Cab Laramie
2005. 4,7L V8 Magnum,. Sídrif, leður,
17 krómfelgur. Flottur bíll, hlaðinn ýms-
um aukabúnaði. Verð kr. 3.490þ með
ryðvörn og skráningu. Uppl. 699 8082.

VW LT35 árg. ‘97, ek. 154 þús. km. Verð
ein milljón m. vsk. Uppl. í síma 896 4695.

Til sölu Volvo FM 12-420 8x4 með
tunnu skúffu, bíllinn er nýr og ókeyrður.
Uppl. í síma 893 6858 Jón Gunnar.

Til sölu Volvo FH 16-520 árg. 1999 allur
á loftpúðum með glussa kerfi, góður
bíll í topp standi. Uppl. í síma 893 6858
Jón Gunnar.

KTM 380 Enduru ‘99. Verð 280 þús.
Uppl. í síma 866 8380.

Notað fjórhjól 4x4 óskast. Uppl. í s. 699
1892.

Sem nýtt karlmannsreiðshjól til sölu.
s.6948574

Til sölu Polaris Edge 800 XCSP ‘01 Pro
X look. 136” 44mm belti, brúsagrind,
tank- og glertaska. S. 662 2363.

Til sölu ARCTIC CAT snopro 440. Ár ‘03,
Ek 2130Km. Er á venjulegu bensíni, en
hedd fyrir race gas fylgja. Toppsleði.
Verð 700Þ 400 út og yfirtaka á láni 300,
Engin skipti. S. 8917943.

Til sölu Coleman Bayside ‘99. Upp-
hækkaður, demparar, ryðvarinn botn &
grind, 12/220v, straumbr. sólarhleðsla,
stórt nefhjól, rennandi h & k vatn, 80l
kútur. bremslujafnari, skyggni, hljóðlát
aukamiðstöð, reyklaus , barnlaus , lítið
notað topp eintak sem nýr. Alltaf í heitri
vetrargeymslu. Uppl. í s. 892 1195.

Gerni háþrýstidælur. Verð frá 7995. Jöt-
unn Vélar ehf Austurvegi 69, Selfoss s.
480 0400 www.jotunn.is

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.

Nettilboð www.bataland.is Bátaland ehf.,
Óseyrarbraut 2, Hafnarfirði. S. 565 2680.

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.

Er að rífa Yaris árg. ‘99 - ‘05, á flest allt
til. Uppl. í síma 691 4441.

Útskurðarvél Perske borar type DVL
50572 frá W.PERSKE-Manneim. Uppl. í
s. 896 6200.

Krossgátublaðið Frístund. 1. tbl. 2005
komið á sölustaði. Áskriftarsími 553
8200, heimasíða www.fristund.net

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.

Til sölu 3ja stúta ísvél, mixer 1x cke og
3x cke og forma hólf, kaffikanna,
frystikistur. Uppl. í s. 899 8922.

Hótel eldavél, stór blásturofn, veltip-
anna 80x65, salatbar, hitaborð, lítill
pizzuofn, uppþvottavél, áleggshnífur og
m.fl. til sölu. S. 899 8922.

Ódýr nýleg skrifstofuhúsgögn. M.a.
skrifborð GKS 20 stk, hilluskápar, eld-
húsborð og stólar. Einnig skjáir HP 71
19 tommu o fl. Sjá nánar á slóð:
http://thjonusta.grunnur.is/ Uppl. í s. 5-
100-600 milli 9:30- 16:30

Þvottavélar
Til sölu þvottavélar, 9kg og 5kg. Sími
847 5545.
Til sölu vegna flutninga, vel með farið.
Fagor ísskápur H. 1.40, B. 60 cm. V. 15
þús. AEG Frystiskápur. H. 155, B. 60 cm,
V. 25 þús. Bílskúrssala frá 14 til 19 laug-
ard. og sunnud. Garðastræti 44, kjallari.
101 Rvk. S. 899 4329.

Landsins fullkomnasta heimabíó til
sölu. Fæst á góðu verði. S. 544 2009.
Iðnaðarpressa til sölu. 2200 mín. lítra.
Upplýsingar í síma 894 2413.
Sofa/Futon(ikea) til sölu. 2000 kr. S.
5517245.
14” sjónvarp, sem nýtt (fyrir 12v og
22v) á 10.000. Rainbow ryksuga með
þvottagræjum á 50.000. Spunarokkur
og ullarkambar (antik) á 60.000. 3ja
hólfa gasplata á 10.000. S. 865 7944.
Amerískt hjónarúm til sölu. 2x1.95.
Fæst á vægu verði. Uppl. í s . 567 9990
& 825 1015.
Hvítlakkaðar 90 cm fulningahurðir,
gylltar höldur+karmar. 5 stk. samtals kr.
20.000 uppl. 896 4914

Óska eftir að góða muni t.d úr dánarbú-
um og góðum heimilum. s 694-6016.

Átt þú svona?
Óska eftir notuðum Guild S-100 raf-
magnsgítar. Því eldri-því betri. Er þó
til í hvaða módel sem er. S. 662 1150.
Til sölu píanó. Verð 45 þús. Uppl. í s.
588 7651 & 821 5003.
Óska eftir Marshall lampa-magnara og
boxi með 4x12 celestion hátölur-
um/line6 pod 2/ Line6 spider 2 112
75w combo magnari til sölu. Uppl í
síma 587 0823 / 696 8057.

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.

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Til sölu

Varahlutir

Bátar

Vinnuvélar

Fellihýsi

Vélsleðar

Reiðhjól

Fjórhjól

Mótorhjól

Vörubílar

Sendibílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

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



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

Auka búgrein
Trefjaplastmót til sölu alls ca. 800 stk.
Selst í nokkrum smærri einingum, gám-
ar og fl. geta fylgt. Uppl. í s. 868 0377.

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.

Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til trjá-
klippinga. Felli tré og klippi runna.
Jónas Freyr Harðarsson, Garðyrkjufræð-
ingur. S. 697 8588.
Trjáklippingar, trjáfellingar. Önnur garð-
verk. Garðyrkjufræðingur. S. 843 9058.

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

Húsasmiður auglýsir. Þarftu að láta
skipta um rennur, glerja? Tilboð, tímav-
inna. 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

Spennandi tími fram undan? Spákonan
Yrsa í beinu samb. S. 908 2288 - (129
mín.). Símaspá, draumaráðn. Opið 14
til 23.
Hvað langar þig að vita ? Líður þér illa ?
Kanski get ég hjálpað ! Símar 904
3000.

Örlagalínan 908 1800 & 595 2001
Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum. Vönduð vinna. Sími 896 9676.

JK Smiðir.
Getum bætt við okkur verkefnum, stór-
um og smáum. Vönduð vinna. Sími 695
5219.

Tek að mér alla gröfuvinnu. Hafið sam-
band í síma 862-6087 Hörður.

13 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.

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.

Trommunámskeið hefst 21. febrúar.
Einkatímar. Innritun s. 898 9955. rokks-
kolinn.is

Lítil eldhúsinnrétting til sölu með vaski
og blöndunartækjum, L-laga. Einnig 2
stk. af baðherbergisvöskum m. blönd-
unartækjum. S. 563 8807 & 698 2608.
Skápar og hillusamstæða úr eik til sölu
á góðu verði. L. 2.5 m. Vel með farið. S.
568 1362 & 866 4382.

30% Vetrarafsláttur !
Allar gæludýravörur með 30% afsl. Full
búð af nýjum vörum. Opið alla daga.
Tokyo, Hjallahrauni 4. Hfj., s. 565 8444.
Ættbókafærðir. Labrador hvolpar til
sölu. Eru til afh. fljótlega. Uppl. í s. 476
0011.

Óska eftir að kaupa hnífapör frá BSF,
Skyline, fyrir 6 manns eða fleiri ásamt
fylgihlutum. S. 552 5907 eða 
carusobasti@yahoo.com

Reiðskólinn Þyrill. Barnanámskeiði
byrja þriðjudaginn 22 febrúar kl. 16.30.
Byrjendanámskeið fyrir fullorðna byrja
kl. 18.30 og framhaldsnámskeið fyrir
fullorðna og börn kl. 17.30. Upplýsingar
og innritun í síma 896 1248.

Nýjar stórglæsilegar leiguíbúðir með
öllum tækjum. Langtímaleiga. 2ja her-
bergja í Reykjavík. Sjá heimasíðu Átt-
haga ehf.: www.atthagar.is
Mjög fín 3ja herbergja íbúð til leigu á
svæði 108 Rvk. Leigist frá 1. mars á 70
þús. á mán. + 70 þús. í tryggingu. S.
847 5529.
Herbergi til leigu í Stangarholti. 17 fm
auk sturtu og WC. S. 864 7414.

3ja herb. nýleg 70-80 fm íbúðí í fjölbýli
óskast. Tengi fyrir þvottavél, séreldhús,
mikið skápapláss og geymsla skilyrði.
Uppl. í s. 847 8795.

Óska eftir 4ra-5 herb. íbúð til leigu í
Kópavogi. s. 865 6357.
2ja-3ja herbergja íbúð óskast til leigu í
Mosfellsbæ. Helst sem næst Varmár-
skóla. Reglusemi og 100% greiðslur.
Sími 565 6985 & 896 1662.
Fjölskylda óskar eftir að taka 4ra-5
herb. íbúð, hæð eða hús á leigu. Æski-
legt væri að 1 herb. væri með sérinng.
eða forstofuherb. Uppl. í s. 820 3042.
3ja herbergja íbúð óskast í Reykjavík.
Reglusemi og skilvísum greiðslum heit-
ið. Upplýsingar í síam 692 1033.
Reglusöm 23 ára kvk óskar eftir íbúð á leigu.
skilv. gr. meðm. ef óskað. S. 695 6296.
Par óskar eftir 2ja herbergi íbúð í Hafn-
arfirði, langtimaleiga, helst i blokk. S.
8496187.
Óska eftir þriggja herbergja íbúð til
leigu á höfuðborgarsvæðinu. helst út-
hverfi. frá 15. apríl uppl tölvupóstur:
jmatti@simnet.is

110 fm. timburhús til sölu ásamt 35 fm.
einingum sem hægt er að raða saman
í stærra hús. Tilbúið til flutnings. Uppl. í
s. 896 1415.

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

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), stór-
ar innkeyrsludyr. Góð aðkoma. Uppl. í s.
568 1075 og 899 1075 eft. kl. 16.

Gistiheimili Halldoru Hvidovre/Köben
Ódýr og góð gisting www.gistiheimil-
id.dk 0045-24609552
Í fríið á Spáni. Til leigu er hús og lítil
íbúð á Torrevieja svæðinu. Í nálægð við
Villa Martin golfvöllinn. Gott leiguverð.
Upplýsingar í síma 866 0837.

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

Reykjalundur-plastiðnaður ehf. óskar
að ráða fólk til vélgæslustarfa við um-
búðaframleiðslu. Unnið er á þrískiptum
vöktum. Upplýsingar gefur Úlfar Her-
bertsson. Reykjalundur-plastiðnaður
ehf. 270 Reykjalundi, Mosfellsbæ. S.
530 1700.

Veitingahúsavinna
Viljum bæta við okkur hressu og dug-
legu starfsfólki til þjónustustarfa. Um-
sóknir og uppl. á staðnum daglega.
Kringlukráin.

Starfsfólk óskast
í gestamóttöku og önnur þjónustustörf.
Vinsamlegast sendið umsóknir á
plaza@plaza.is.
Stýrimann og vélvörð vantar á 60 tonna
línu-og netabát sem rær frá Hornafirði.
Uppl. hjá skipstjóra í síma 869 3387.
Starfskraftur óskast í fiskbúð. Umsóknir
berist í fiskveg@simnet.is
Vélavörð eða vélstjóri óskast. Með 1000
hö. Réttindi. Á togskið. Íshaf hf. Húsavík.
Uppl. s. 897 5090.

Kona óskar eftir að kynnast góðum
manni á eftirlaunaaldri. Svör sendist
Fbl, Skaftahlíð 24 eða á smaar@fretta-
bladid.is merkt vetur.

Paris Hilton
Pamela Anderson og

Tommy Lee.
Loksins á DVD.

DVD og VHS á 1.990 kr.
www.grensasvideo.is

Grensásvegi 24. Póstkröfusími
568 6635. Opið kl. 14.00 - 23.30.

Einkamál

Verstjóri á lager.
Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu,

með innflutning á byggingavörum,
óskar eftir að ráða ábyrgan og
skipulagðan starfsmann með

stjórnunarhæfileika sem gæti hafið
störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar fást hjá Ragn-
ari eða Guðmundi í síma 577

2050 eða á skrifstofu Formaco
ehf. að Fossaleyni 8, Reykjavík.

Tengslaviðskipti
Kynning á tengslaviðskiptum. Erum
að byggja upp netviðskipti á alþj-

óðavettvangi. Leitum að áhugasömu
fólki á öllum aldri, sem er tilbúið að
vinna með okkur og vera hluti að
öflugri liðsheild. Þetta er eingöngu

fyrir fólk sem vill ná árangri.
Áhugasamir hafið samband í

síma 862 9055.

Óskum eftir starfsfólki á
dag- og kvöldvaktir

Við hjá Skúlason leitum að fólki á
öllum aldri við símsvörun og út-

hringingar í fjölbreytt og skemmti-
leg verkefni í gangi. Dag- og kvöld-
vaktir í boði. Almenn tölvukunnátta
æskileg. Ef þú talar eitthvað Norð-
urlandamál er það kostur. Hafðu

samband í síma 575 1500 og
leggðu inn umsókn.

Skúlason ehf, Laugavegi 26, s.
575 1500, www.skulason.is

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

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

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

Atvinna í boði

Gisting

Atvinnuhúsnæði

Hús til leigu að Minni
Borg Grímsnesi.

Opnum fyrsta áfanga frístunda-
byggðar ferðaþjónustufyrirtækisins
Minniborgir ehf. Allir velkomnir á

kynningu á fyrstu húsunum laugar-
dag og sunnudag 19. og 20 febrúar

kl 12 til 18. Kaffi og meðlæti á
staðnum.

Hús frá Borgarhúsum ehf til
sýnis á staðnum. www.minni-

borgir.is www.borgarhus.is

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ýmislegt

Dýrahald

Húsgögn

Flug

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Trésmíði

Spádómar

Tölvur

Húsaviðhald

Hreingerningar

Garðaþjónusta
Heimili - Fyrirtæki

Trjá og runna klippingar

Heimilisgarðar
Skúli, s. 822 0528.

Garðyrkja

Málarar

Fyrirtæki

Verslun

TIL SÖLU…

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

Veitingastaður með áherslu á heimilismat í hádeginu og út-
keyrðan bakkamat.

Myndbandaleiga og sjoppa í góðum rekstri og eigin húsnæði á
frábærum stað.

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

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

Steikhús sem nýlega hefur verið endurnýjað að stórum hluta, nýtt
eldhús með nýjum tækjum, rekstur fyrir fólk sem vill skapa sínum
stað sína eigin sögu. 

Til leigu gistihús utan höfuðborgarsvæðið, 17 herbergi og veit-
ingarrekstur. Áhugaverður kostur fyrir þá sem eru með góðar hug-
myndir en vilja lágmarka áhættu. 

Gisting með 10 herbergjum, möguleiki á að stækka með því
að kaupa upp húsnæði við hlið þessa húsnæðis.

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

Heildsala með þekkt merki í hársnyrtivörum, fullt starf fyrir eina
manneskju, fín viðbót fyrir stærri aðila. 

Veitingahús staðsett í fallegu bæjarfélagi á landsbyggðinni, tvo
húsnæði, er sem stendur aðallega rekið yfir sumartímann.

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Harpa Sjöfn helgarvakt
opið til kl. 17:00
Harpa Sjöfn

Opið til kl. 18 í dag
sunnudag í bónus -
Bónus - ekkert bruðl

Nýtt kortatímabil
Ikea

Opið til sex í dag
Ikea

Fóðraðir leðurhanskar á
tilboði
Drangey Smáralind

Belgíska Kongó
Örfáar sýningar eftir
Borgarleikhúsið



Sögusviðið er Siglufjörður um
miðja vornótt. Togari frá Akur-
eyri kemur inn til löndunar.
Fjörðurinn er sléttur og togarinn
sker hafflötinn þegar hann
skríður öruggri siglingu undir
stjórn Stefáns Aspar skipstjóra
að bryggju. Leigubílar bíða á
bryggjunni, bílstjórarnir hafa
verið fengnir til að aka áhöfninni
til Akureyrar. Torfi Aspar, bróð-
ir Stefáns skipstjóra, er meðal
þeirra sem fá far með þeim bíl
sem fyrstur leggur af stað. Bíl-
stjórinn er ekki málgefinn. Situr
þegjandi meðan hann ekur af
þekkingu ógnvekjandi veginn.
Þó ekki sé komið sumar ber svo
vel við að Lágheiði er fær – líka
fyrir fólksbíla. Bílstjórinn beyg-
ir upp heiðina. Klukkan er að
verða sjö að morgni. Í þá daga
var ekkert næturútvarp,

morgunútvarp hófst klukkan sjö.
Ferðin gengur vel, vanur og góð-
ur bílstjóri, sem segir ekki auka-
tekið orð. Fram undan er háheið-
in, Ólafsfjörður og síðan hinn
hrikalegi vegur um Ólafsfjarðar-
múla. Þá voru engin göng, bara
brattar og hættulegar skriður.
Múlinn hafði hrætt marga veg-
farendur. Í leigubílnum eru þrír
sjómenn sem allir eru kaldir
karlar og leigubílstjóri sem kann
til verka. Og þegir. Þegar klukk-
an er að verða sjö spyr Torfi
Aspar bílstjórann hvort ekki sé
unnt að hlusta á fréttir þegar út-
varpið hefur sína dagskrá. Bíl-
stjórinn svarar engu, kveikir
bara á útvarpinu. Innan stundar
slá klukkurnar til merkis um að
dagskráin sé að hefjast.

„Útvarp Reykjavík, útvarp
Reykjavík, góðan dag,“ segir Jón

Múli Árnason með sinni fínu og
fallegu rödd. 

Torfi fékk óskir sínar uppfyllt-
ar og leyndi ekki gleði sinni með
að heyra í Jóni Múla og segir: „Er
þetta ekki Múlinn?“

„Múlinn,“ segir bílstjórinn
með blæ þess sem vill fræða fá-
vísa og hristir höfuðið, ekki mik-
ið en leggur áherslu á hvað hon-
um er misboðið, en sem fyrr seg-
ir hafði hann þagað til þessa.
„Múlinn, nei gæskur, þetta er
ekki Múlinn, þetta er nú bara
Lágheiðin.“ ■

NÝJAR 
ÍSLENSKAR
ÞJÓÐSÖGUR

með Sigurjóni

Saga af... leigubílstjóra
SIGURJÓN M. EGILSSON

sigurjon@frettabladid.is
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orðlingaholt er nýtt íbúðahverfi austan Seláshverfis í Reykjavík. Þar verður útvörður
byggðar í austur með vinsæl útivistarsvæði á alla vegu. Í suðri er Elliðavatn, í austri áin Bugða,
Rauðhólar og Heiðmörk, í vestri Elliðaárdalur og í norðri Rauðavatn og Hólmsheiði. Í fullbyggðu
Norðlingaholti verður byggð með liðlega 900 íbúðum, auk atvinnuhúsnæðis. Ennfremur verða í
hverfinu grunnskóli, leikskólar, verslunarmiðstöð og önnur þjónusta. Byggingarframkvæmdir í
Norðlingaholti eru hafnar og gatnagerð vel á veg komin. Deiliskipulagi syðst í Norðlingaholti hefur
verið frestað ótiltekið. 

Skipulagssjóður Reykjavíkurborgar og Rauðhóll ehf. auglýsa eftir kauptilboðum í
byggingarrétt í 3. áfanga Norðlingaholts. 

Í boði eru:

• 2 lóðir fyrir fjölbýlishús með samtals 51 – 57 íbúðum
• 5 lóðir fyrir samtengd tvíbýlishús með samtals 62 íbúðum
• 1 lóð fyrir keðjuhús með 12 íbúðum
• 6 lóðir fyrir einbýlishús

Útboðsskilmálar, tilboðseyðublöð, deiliskipulagsskilmálar og almennir lóðaskilmálar fást á
skrifstofu Framkvæmdasviðs, Skúlatúni 2, 3. hæð. Þessi gögn verða afhent endurgjaldslaust á
geisladiskum eða útprentuð gegn 3.500 króna gjaldi. Þau er einnig að finna á vefsvæði
Framkvæmdasviðs, www.reykjavik.is/bv, undir málaflokknum lóðir. Nánari upplýsingar eru
veittar í síma 563 2310 Kauptilboðum í byggingarrétt í 3. áfanga skal skila til skrifstofu
Framkvæmdasviðs í lokuðum umslögum, merktum „Norðlingaholt – kauptilboð“ fyrir kl. 16.00
föstudaginn 4. mars nk. Fyrir sama tíma skulu bjóðendur hafa greitt tilboðstryggingu, 250.000
kr., ella teljast tilboð þeirra ógild. Tilboðin verða opnuð 4. júní kl. 16.10 í Skúlatúni 2, 5. hæð, að
viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

ÚTBOÐ Á BYGGINGARRÉTTI Í REYKJAVÍK

Rauðhóll ehf.

NN

Reykjavíkurborg

NORÐLINGAHOLT

Hvað er litblinda?
Vísindavefnum hafa borist nokkr-
ar spurningar um litblindu. Þær
eru meðal annars: Hvað er lit-
blinda? Hvernig erfist litblinda?
Er litblinda algeng? Er hægt að
lækna litblindu? Af hverju er sagt
að litblinda sé ríkjandi eiginleiki
hjá körlum en ekki konum?
Hverjar eru líkurnar á að einstak-
lingur fæðist litblindur á öðru
auga?

Litblinda er skert litaskyn
Litblinda er í raun ekki blinda
heldur ástand sem lýsir sér í erfið-
leikum við að greina á milli lita.
Orsökin getur verið erfðagalli eða
sjúkdómur í sjóntaug eða sjónu
augans. Arfgeng litblinda er al-
gengasta gerð litblindu og kemur
fyrir hjá um 8% karla og 0,4%
kvenna. Ástæðan fyrir þessum
mikla mun á tíðni milli kynja er
arfmynstur gallans, það er hvern-
ig hann erfist eins og nánar verð-
ur vikið að hér á eftir. Arfgeng lit-
blinda kemur fram á báðum aug-
um og versnar ekki með tímanum.
Ef sjúkdómur er hins vegar orsök
litblindunnar kemur hún aðeins
fram á sýkta auganu og getur
ástandið þá versnað með tíman-
um.

Einkenni litblindu eru breyti-
leg og fara meðal annars eftir því
hvort hún er meðfædd, áunnin
(vegna sjúkdóms), hálfgerð (hefur
áhrif á skynjun ákveðinna lita) eða
fullkomin (hefur áhrif á skynjun
allra lita sem er mjög sjaldgæft).
Langalgengasta einkennið er að
viðkomandi eigi í erfiðleikum með
að greina á milli rauðra og grænna
lita, það er hefur svokallaða rauð-
græna litblindu. Aðrir greina illa á
milli blárra og gulra lita. Slík lit-
blinda er sjaldgæf en er þó al-
gengasta einkennið ef ástandið
stafar af sjúkdómi. Önnur ein-
kenni eru að hlutir sýnast gráleit-
ir, skert sjón og augntin (augun
titra).

Litblinda er dæmi um 
kyntengdar erfðir
Litblinda er klassískt dæmi um
svokallaðar kyntengdar erfðir,
það er erfðir sem stafa af genum á
kynlitningunum. Venjuleg litsjón
erfist með eðlilegu ríkjandi geni
sem er að finna á X-kynlitningi en
litblinda stafar af gölluðu víkjandi
geni. Í ljós hefur komið að í raun
er um tvö litblindugen að ræða,
staðsett mjög nálægt hvort öðru á
X-litningnum og erfast þau oftast
saman sem ein heild. 

Konur eru með tvo X-kynlitn-
inga en karlar eru með einn X-
kynlitning og einn Y-kynlitning. Ef
kona erfir eðlilegt litsjónargen á
öðrum X-litningi sínum en gallað
gen á hinum verður hún ekki lit-
blind, því að eðlilega genið ríkir
yfir hinu gallaða. Kona þarf því að
erfa litblindugen frá báðum for-
eldrum sínum, það er vera arf-
hrein um það, til þess að verða lit-
blind. Karl, aftur á móti, erfir ein-
göngu einn X-litning og alltaf frá

móður sinni en engin samsvarandi
litsjónargen eru á Y-litningnum.
Erfi hann eðlilegt litsjónargen frá
móður sinni verður hann með eðli-
lega litsjón, en erfi hann gallaða
genið frá henni verður hann lit-
blindur. Karlar erfa því litblindu
eingöngu frá móður sinni en konur
verða að erfa hana frá báðum for-
eldrunum til að hún komi fram. Ef
faðir er litblindur, skiptir það
engu máli fyrir syni hans, þar sem
þeir erfa ekki X-litning frá hon-
um. Dætur hans erfa hins vegar
allar litblindugenið frá honum.
Þær verða þó ekki litblindar sjálf-
ar nema þær erfi einnig litblindu-
genið frá móður sinni. 

Keilurnar greina ekki rétta liti
Litsjónuskynfrumur okkar heita
keilur og eru í sjónu augans, nánar
tiltekið í miðgróp hennar. Þær eru
af þremur mismunandi gerðum
eftir því hvers konar litarefni þær
innihalda en þau gera okkur kleift
að greina frumlitina þrjá, það er
rauðan, grænan og bláan. Sá sem
er með eðlilega litsjón hefur nóg
af öllum litarefnum. Einstaklingar
með brenglaða litsjón eru hins
vegar með gallaðar keilur af einni
eða fleiri gerðum og skortir að
einhverju eða öllu leyti eitt eða
fleiri litarefni. Sá sem er með gall-
aðar grænar keilur sér græna liti
en á erfitt með að greina þá frá
rauðum. Sá sem er með gallaðar
rauðar keilur greinir illa á milli
rauðra, gulra og grænna litbrigða. 

Þrjú gen koma við sögu
Komið hefur í ljós að þrjú gen eru
nauðsynleg fyrir eðlilegan þroska
keilna okkar. Genin fyrir rauðu og
grænu keilurnar eru staðsett á X-
litningi, samanber það sem greint
var frá hér að ofan. Genið fyrir
bláu keilurnar er aftur á móti á
litningi númer sjö. Sá litningur
erfist jafnt til beggja kynja frá
báðum foreldrum og verða ein-
staklingar af báðum kynjum að
vera arfhreinir til að verða haldn-
ir arfgengri gulblárri litblindu.
Þetta er ástæða þess hversu sjald-
gæf þessi tegund litblindu er, en
yfir 95% af litblindu fólki eru
karlmenn með rauðgræna lit-
blindu.

Ekki er hægt að lækna litblindu
Arfgeng litblinda er oftast greind
með því að láta einstakling skoða
sérstök litaspjöld, svokallaðar Is-
hihara -litaprófstöflur. Á þeim eru
doppótt mynstur mismunandi lita.
Fólk með eðlilega litsjón sér
ákveðnar tölur á spjöldunum þeg-
ar þau eru skoðuð í góðri birtu, en
þeir sem eru litblindir sjá eitt-
hvað annað. Engin lækning er til
við litblindu en litblindir venjast
því að nota ákveðna hluti til að
„greina“ liti, til dæmis er rauða
umferðarljósið ávallt fyrir ofan
það græna. 

Þuríður Þorbjarnardóttir, 
líffræðingur

VÍSINDAVEFUR 
HÁSKÓLA ÍSLANDS

Vísindavefur Háskóla Íslands fjallar um öll vísindi, hverju nafni sem nefnast. Meðal
spurninga sem þar hefur verið glímt við undanfarið eru til dæmis: Hvar bjó Evklíð,
hvenær var hann uppi og hvað er hann þekktastur fyrir, hvað eru lán með jöfnum
afborgunum og jafngreiðslulán, getið þið sagt mér eitthvað um armfætlur og
hversu mörg ríki eru í fleiri en einni heimsálfu? Hægt er að lesa svörin við þessum
spurningum og fjölmörgum öðrum með því að setja efnisorð inn í leitarvél vefsins
á slóðinni www.visindavefur.hi.is.

SKERT LITASKYNJUN Litblinda er skert litaskynjun. Mynd A er dæmi um það sem
flestir sjá, mynd B er dæmi um hvernig einstaklingur með rauðgræna litblindu sér
sömu mynd og mynd C er dæmi um hvað einstaklingur með gulbláa litblindu skynjar. 



Fasteignaverð á suðvesturhorni
landsins hefur aldrei áður verið
eins hátt og nú um stundir og hef-
ur verðið hækkað síðustu mánuði
langt umfram bæði byggingar-
kostnað og launatekjur almenn-

ings eða um heil tólf prósent alls.
Afar skiptar skoðanir eru meðal
fasteignasala um líklegt fram-
hald. Sumir sjá fram á áframhald-
andi hækkanir meðan aðrir eru
loks farnir að finna fyrir ókyrrð
meðal tilvonandi kaupenda um
hversu hátt verð þarf nú að greiða
fyrir þak yfir höfuðið. 

Síðastliðin tíu ár hefur verð á
fasteignum hvarvetna í landinu
hækkað en mismikið þó. Lang-
mest er hækkunin á höfuðborgar-
svæðinu og í nágrannasveitar-
félögum þar sem eignir hafa að
jafnaði hækkað um allt að 150 pró-
sent á fimmtán árum og enn
meira í einstaka hverfum. Al-
gengt fermetraverð í Reykjavík
árið 1990 var 66 þúsund krónur en
nú má kaupandi teljast heppinn að
eignast þak yfir höfuðið og borga
minna en 170 þúsund krónur á
hvern fermetra.

Þeir fasteignasalar sem Frétta-
blaðið hafði samband við voru
sammála um að talsverður barn-
ingur væri á markaðnum í dag.
Eftirspurn er enn talsvert um-
fram framboð og það er farið að
skapa alvarleg vandamál því hús-
eigendur sem hugsa sér til flutn-
ings vilja ógjarna setja sínar eign-
ir á sölu meðan ólíklegt er að við-
komandi finni aðra eign við hæfi

með auðveldum hætti. Meðan enn
er einhver bið á þeim tæplega
þrjú þúsund íbúðum sem í bygg-
ingu eru á suðvesturhorni lands-
ins telja menn líklegt að slíkur
flöskuháls verði á fasteignamark-
aðnum fram eftir árinu.

Þessi staða hefur þýtt að sam-
keppni milli fasteignasala hefur
aldrei verið harðari en nú er og
hefur blaðið heimildir fyrir því að
stöku óprúttnir aðilar stundi það
að reyna að fá seljendur hjá öðr-
um fasteignasölum yfir til sín
með gylliboðum um að eign við-
komandi sé undirverðmetin og
mun betra verð fáist fyrir eignina
skipti seljandi um fasteignasölu.

Greiningardeild KB banka hef-
ur unnið ítarlega úttekt á framtíð-
arhorfum á húsnæðismarkaði hér
á landi og samkvæmt spálíkani
þeirra má gera ráð fyrir áfram-
haldandi hækkunum á fasteigna-
verði á höfuðborgarsvæðinu út
þetta ár um allt að átta prósent. ■
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Hvað skiptir þig máli í auglýsingum?

„hug “

mynd

Val fólksins á visir.is
Verðlaun fyrir athyglisverðustu auglýsingar ársins verða 
afhent á Lúðrinum, föstudaginn 25. febrúar.
Við gefum þér kost á að segja þitt álit og velja 
„bestu auglýsinguna“ á visir.is 
Atkvæðamesta auglýsingin hlýtur titilinn „Val fólksins“ 
og fær sérstök verðlaun á hátíðinni, sem Fréttablaðið 
og visir.is veita.
Taktu þátt og greiddu atkvæði á visir.is
Nöfn vinningshafa verða birt á visir.is og í Fréttablaðinu 25. febrúar.ÍS
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ALBERT ÖRN EYÞÓRSSON
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTASKÝRING
UMRÓT Á FASTEIGNA-
MARKAÐNUM

Fasteignaverð aldrei
hækkað jafn hratt
Ekkert lát er á hækkunum á fasteignaverði. Fasteignasalar bítast hart um þær
fáu eignir sem eru til sölu og stundum á kostnað viðskiptavina sinna.

„Breiðholtið nær yfir stórt svæði
og ekkert einhlítt verðlag á fast-
eignum þar en óhætt er að segja
að Fellahverfið er það hverfi sem
verið hefur hvað ódýrast á mark-
aðnum,“ segir Snorri Egilsson,
sölustjóri hjá fasteignasölunni
Borgum. Segir hann að þrátt fyr-
ir þá miklu hækkun sem orðið
hefur víðast hvar í hverfum

borgarinnar skeri Fellahverfið
sig nokkuð úr og fermetraverð
þar betra en víðast.

„Ein ástæðan er væntanlega sú
að þarna var talsvert af félagsleg-
um íbúðum og svæðið ber þess
aðeins merki en auðvitað kemur
margt annað til. Íbúðir þar eru að
jafnaði í minni kantinum og
margir þeir sem eru í íbúðarleit

leita eftir að stækka við sig.“
Snorri segir að talsverð harka

sé á markaðnum þessar vikurnar
enda framboð lítið og margir að
berjast um en telur að fasteigna-
sölur á borð við Borgir sem verið
hafa starfræktar um langt árabil
njóti meira trausts en þær fjöl-
mörgu sölur sem tekið hafa til
starfa á síðustu árum. ■

BLOKKARÍBÚÐIR Í BREIÐHOLTI Fermetraverð þar hefur hækkað minna en í flestum öðrum hverfum höfuðborgarinnar undanfarin ár
en engu að síður er hækkunin umtalsverð og fátt fæst þar undir tólf milljónum króna.

90 FERMETRA BLOKKARÍBÚÐ
Í BREIÐHOLTI

1995 2005

6,5 MILLJÓNIR

Fermetraverð
73.000

15,3 MILLJÓNIR

Fermetraverð
171.000

Ódýrustu kaupin í borginni

Eftir hverfum á höfuðborgarsvæðinu að meðaltali
samkvæmt nafnverði í þúsundum króna.

DÆMI UM FERMETRAVERÐ 
30-50 fm 50-70 fm 70-90 fm

Bakkahverfi 141 137 127
Bryggjuhverfi 178 158 146
Grafarholti 158 148 143
Hólahverfi 143 137 125
Fossvogshverfi 174 162 151
Melar og Hagar 153 149 147
Smárahverfi 174 153 142
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40 FERMETRA EINSTAKLINGS-
ÍBÚÐ Í MIÐBÆNUM

1995 2005

3,4 MILLJÓNIR

Fermetraverð
85.000

7,2 MILLJÓNIR

Fermetraverð
179.000

PARHÚSALENGJA Á AKUREYRI Gríðarleg eftirspurn er eftir alls kyns húsnæði fyrir norðan og gæla menn við að nú sé loks komið að
því að Akueyri stækki og myndi sterkara mótvægi við suðvestursvæðið sem ákjósanlegur staður til að búa á og vinna.

Miðbærinn áfram eftirsóttur

Raunhæfara verð á Akureyri

Verð hækkar vart meira

„Engum blöðum er um það að fletta
að miðbærinn heillar marga og
ástæðurnar eru margvíslegar,“ seg-
ir Steinar S. Jónsson, sölustjóri hjá
Lyngvík. Hann segir fullvíst að
áfram verði dýrt að kaupa í mið-
bænum í samanburði við önnur
hverfi. „Það helgast af þeirri upp-
byggingu sem þar er. Fallegar ný-
byggingar eru að rísa í stað gamalla
úr sér genginna húsa og þeir sem
þar búa lenda til að mynda lítið í
þeirri miklu umferð sem er inn í
borgina á hverjum morgni. ■

MIÐBÆR REYKJAVÍKUR Fermetraverð þar hækkar að jafnaði fyrst og mest enda fjölgar þeim óðum sem hafa hug á að búa þar og er
þar bæði um að ræða ungt fólk sem nýkomið er frá námi og eins hina sem orðnir eru fullorðnir og vilja njóta þeirrar hringiðu mannlífs
sem þrífst í miðbænum.
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www.urvalutsyn.is

*Innifali›: Flug, flugvallarskattar og íslensk fararstjórn.

Lágmúla 4: 585 4000 

Akureyri: 460 0600 • Vestmannaeyjum: 481 1450

Allt ver› er netver› nema vorferðir Úrvalsfólks.
Bóka flarf og grei›a sta›festingargjald, e›a 
fullgrei›a fer› á netinu. Ef bóka› er símlei›is e›a á skrifstofu, 
grei›ist bókunar- og fljónustugjald, sem er 2.000 kr. á mann.

Páskafer›ir:

Heitir 
páskar

Kanaríeyjar 
Kúba
                              Benidorm/Albir 19. mars - 12 nætur
                              

Vorfer›ir:

Portúgal 29. mars - 12 nætur • 10. apríl - 8 nætur
                      18. apríl - 9 nætur

Benidorm 31. mars - 11 nætur

Portúgal 27. apríl - 27 nætur

Benidorm 11. apríl - 37 nætur

Vorfer›ir Úrvalsfólks:

Glæsilegar fer›ir í sólina

á ótrúlegu ver›iGlæsilegar fer›ir í sólina

á ótrúlegu ver›i

Uppselt!Uppselt!

Uppselt!Uppselt!

Bókaðu á netinu

á lægsta verðinu okkarBókaðu á netinu

á lægsta verðinu okkar

Portúgal 17. mars - 12 nætur
                              Dublin 24. mars - 4 nætur
                              

á mann m.v. 2 fullor›na og 2 börn, 2ja til 11 ára í íbú› m/2 svefnh.
á La Colina. 59.900 kr. á mann m.v. 2 fullorðna í stúdíói.

49.900kr.
Netver› frá

Benidorm, 19. mars - 12 nætur

*

95.200kr.
Ver› frá

á Brisa Sol eða Paraiso de Albufeira.
Portúgal, 27. apríl - 27 nætur

*
á mann m.v. 2 fullorðna í stúdíói.

74.900kr.
Ver› frá

á La Colina.
Benidorm, 11. apríl - 37 nætur

á mann m.v. 2 fullorðna í stúdíói.

*

á mann m.v. 2 fullor›na og 2 börn, 2ja til 11 ára í íbú› m/2 svefnh. 
á Ondamar. 72.329 kr. á mann m.v. 2 fullorðna í stúdíói.

54.900kr.

Portúgal, 17. mars - 12 nætur

*Netver› frá

á mann í tvíbýli á Juris Inn hótelinu. 
50.320kr.

Dublin, 24. mars - 4 nætur

*Netver› frá

„Það sem vakið hefur athygli
mína undanfarna mánuði er
hversu margar fyrirspurnir
berast orðið frá Reykjavík um
húsnæði hér fyrir norðan,“ seg-
ir Sigurbjörg Sigfúsdóttir, sölu-
stjóri á fasteignasölunni Holti á
Akureyri. Hún segir að eftir-

spurn sé enn langt umfram
framboð á Akureyri og ekki sé
að sjá að það breytist í bráð.

Sigurbjörg segir fjölmarga
höfuðborgarbúa leita hófa hjá
sér og hyggja á búferlaflutninga
norður en það standi norðan-
mönnum fyrir þrifum hversu

lítið framboð sé á eignum.
„Ástandið er með þeim hætti
þessa dagana að það sem flokk-
ast öllu jöfnu undir erfiðar eign-
ir sem seljast ekki auðveldlega
eru farnar að hreyfast tiltölu-
lega hratt enda mikill skortur á
öllum tegundum eigna.“ ■

„Við höfum orðið varir við það í
fyrsta sinn undanfarna tvo
mánuði að íbúðakaupendur eru
hættir að láta bjóða sér hvað
sem er,“ segir Vilhjálmur Eina-
rsson, fasteignasali hjá Eigna-
borg í Kópavogi, en sú fast-
eignasala hefur verið starfrækt
síðan árið 1977 og þekkir Vil-

hjálmur vel til markaðarins í
bænum.

Hann segir að í sínum huga
sé orðið ljóst að fasteignaverð
hækki ekki meira en þegar hef-
ur orðið. „Það kom sprengja með
innkomu bankanna í haust en
þar var fyrst og fremst um
endurfjármögnun að ræða og

hefur verið hundruðum manna
kjarabót enda veit ég til þess að
greiðslubyrði eins íbúðareig-
anda lækkaði um tæplega hund-
rað þúsund krónur á mánuði og
munar um minna. Mín tilfinning
er sú að fólk er orðið varara um
sig og það er nýmæli hin síðari
ár.“ ■

EINBÝLISHÚS Í KÓPAVOGI Kópavogur hefur um hríð verið einn vinsælasti staðurinn til íbúðarkaupa, sérstaklega þar sem framboð í
Reykjavík var lengi vel lítið sem ekkert.

150 FERMETRA PARHÚS Á
AKUREYRI

1995 2005

9,6 MILLJÓNIR

Fermetraverð
64.000

16,3 MILLJÓNIR

Fermetraverð
109.000

200 FERMETRA EINBÝLISHÚS
Í KÓPAVOGI

1995 2005

12,4 MILLJÓNIR

Fermetraverð
62.000

34 MILLJÓNIR

Fermetraverð
170.000
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Dregið verður næskomandi fimmtudag kl. 12.
SMS skeytið kostar 99 krónur.

Verðlauna krossgátan

Verðlauna myndagátan

Hvernig sendi ég inn lausnarorðin?

1 2 3 4 5

Dæmi hvernig SMS gæti litið út ef svar er Jón. 
Þá sendir þú SMS-ið JA MYND JON.

JA MYND
JON

SEND

Leystu krossgátuna!
Þú gætir unnið tvo miða á 
tónleika Placido Domingo 
sem haldnir verða í Egilshöll 
13. mars 2005.

Miðasala  í verslunum 
Skífunnar: Laugavegi, 
Kringlunni og Smáralind 
og í verslunum BT á 
Akureyri og 
Selfossi.

Leystu myndgátuna!
Þú gætir unnið geisladiskinn 
The Very Best Of Cat Stevens

Þú sendir inn lausnarorðið með SMS!
Þú sendir SMS skeytið 
JA MYND “Lausnarorðið” á númerið 1900!

Þú sendir inn lausnarorðið með SMS!
Þú sendir SMS skeytið 
JA LAUSN “Lausnarorðið” á númerið 1900!

En bætist
í flóru
fjölmiðla,
nú er að
útvarps-
stöðin
.........

Ekki frétta-
maðurinn ......

aftur í loftið 

.........
dans

leikhúsið
en engu

líkt

Stórskemmtileg
mynd þar sem

Annette Bening
fer á kostum í

myndinni Being
.....

Þessir eru nú
algerir .....

Hefur kjark til að takast aftur á
við Evróvisjón aftur

Vinningshafar myndagátunnar í síðustu viku: Bettý Kristín Fearon, Sigrún Helgadóttir og Unnur Einarsdóttir
Vinningshafi krossgátunnar í síðustu viku var: Rannveig Ólafsdóttir



er bakhjarl 1717 - Hjálparsíma Rauða kross Íslands.

Hringdu í 1717 – Hjálparsíma Rauða krossins Við hlustum á þig 
Við upplýsum um úrræði 
Við bendum þér á leiðir út úr vandanum 

Átaksvika vegna heimilisofbeldis 14. – 21. febrúar 

Býrðu
við
ofbeldi

1717 - Hjálparsími Rauða krossins er opinn allan sólarhringinn 
fyrir þá sem finnst þeir vera í vanda og þurfa einhvern til að tala við. 
Símtal í 1717 er gjaldfrjálst og kemur hvergi fram á símreikningum.

á heimilinu?

Glæsilegar páska- og vorferðir

Kanarí
2.-18. mars - á Marbella Golf 

miðað við að 2 ferðast saman.

Netverð á mann frá

49.900 kr.

Benidorm
19.-31. mars - á Halley 

60.180 kr. ef 2 ferðast saman

Netverð frá

43.140* kr.

Portúgal
17.-29. mars - á Alagoamar 

70.115 kr. ef 2 ferðast saman

Netverð frá

47.790* kr.

Costa del Sol
8.-19. maí - á Santa Clara 

miðað við að 2 ferðast saman.

Netverð á mann frá

53.700 kr.

Alicante
Páskar 19.-31. mars

á mann

Netverð - flugsæti

29.980 kr.

Mallorca
18.-25. maí - á Pil Lari Playa 

45.960 kr. ef 2 ferðast saman

Netverð frá

38.435* kr.

Innifalið: Flug, gisting og flugvallarskattar. 
*M.v. að 2 fullorðnir og 2 börn 2ja - 11 ára, ferðist saman.

Plúsferðir • Hlí›asmára 15 • Kópavogur • Sími 535 2100 • www.plusferdir.is

Verð miðast við að bókað sé  á netinu, 
ef bókað er í síma eða  á skrifstofu bætast 2.000 kr. við hverja bókun.

Bókaðu strax - besta Plúsferðaverðið á netinu! 

SUNNUDAGUR 20. febrúar 2005

Ég er myndlistarmaður og bý í New
Orleans og hef gert það í mörg ár.
Þessi borg er mjög sérstök að
mörgu leyti. Hérna er til dæmis
franskt hverfi sem hefur mjög
óvenjulegan blæ vegna þess að
þrátt fyrir að byggingarnar séu flest-
ar byggðar í frönskum stíl, þá er það
að mestu byggt af Spánverjum. Ann-
að sem einkennir þessa borg og gef-
ur henni sterka borgarmynd eru
þessi eikartré sem eru hér út um
allt. Veðurfarið hér er mjög gott og
það er eiginlega alltaf hlýtt. 
New Orleans er mjög lifandi borg og
það er mikið um skemmtanir og há-
tíðir. Ein af mörgum, er til dæmis
Mardi Gras, sem myndi vera
sprengidagur okkar Íslendinga. Þá er
mikið um skrúðgöngur í miðborg-
inni og í raun stanslaus glaumur og
gleði í fjóra daga, alveg þar til á
miðnætti á sprengidag. Önnur hátíð

sem líka er hægt að nefna, er Jazz
Festival, sem fer fram síðustu helg-
ina í apríl og þá síðustu í maí. Þar
má heyra innfædda sem og að-
komumenn skemmta og spila á
nokkrum sviðum víðs vegar um
borgina. 
New Orleans er ekki bara tónlistar-
borg, þó að vissulega fari mikið fyrir
henni. Hérna er Jean Lafitte's Park,
sem er fenjaþjóðgarður og sýnir
hvernig var hér umhorfs þegar Evr-
ópubúar komu hingað, en áður en
farið er þangað er gott að búa sig
undir það að ganga. Hér er líka Oak
Alley Plantation en þar er hægt að
sjá hvernig plantekrueigendurnir
lifðu hér áður fyrr. Ef menn vilja svo
fá sér almennilega steik, þá má
nefna Dickie Brennans, en sá veit-
ingastaður býður upp á einu bestu
steikina á svæðinu, ef ekki í Banda-
ríkjunum.

ELÍN SVAVARSDÓTTIR     BÝR Í NEW ORLEANS

Eikartré og skrúðgöngur

FRÁ NEW ORLEANS Byggingar í frönskum stíl einkenna borgina.
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Við hrósum ...

Kristínu Guðmundsdóttur, leikmanni Stjörnunnar, fyrir að
hafa tekið af skarið á mikilvægum tímapunktum í Evrópu-
leiknum í Ásgarði í gær. 

sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

17 18 19 20 21 22   23
Sunnudagur

FEBRÚAR

Við skorum á ...

... Garðbæinga og annað handboltaáhugafólk að fjölmenna á seinni Evrópuleik
Stjörnunnar í dag. Stjarnan á góða möguleika á að komast áfram og góður stuðningur
getur riðið baggamuninn.

HANDBOLTI Stjarnan tók á móti
pólska liðinu MKS Vitaral Jelfa í
áskorendakeppni Evrópu í hand-
knattleik kvenna í gær. Leikurinn
var sá fyrri af tveimur en liðin
mætast að nýju í dag. Leiknum
lyktaði með jafntefli en jafnt var
á flestum tölum undir það síðasta.

Stjörnustúlkur byrjuðu leikinn
betur og komust í 4-0. Kristín
Guðmundsdóttir fór mikinn á
þessum tíma, skoraði 4 af fyrstu 5
mörkum liðsins og pólska liðið
komst ekki á blað fyrr en eftir 6
mínutna leik. Vörn Stjörnunnar
var mjög föst fyrir á þessum kafla
og liðið setti góða pressu á boltann
og fann þjálfari gestanna sig knú-
inn til að taka leikhlé eftir að rúm-
ar sjö mínútur voru liðnar af
leiknum.

Pólsku stelpurnar tóku við sér
eftir það og þá sérstaklega Agata
Wypych sem skoraði 8 mörk í
fyrri hálfleik og lék vörn Stjörn-
unnar oft á tíðum grátt. Vitaral
sigldi fram úr undir lok fyrri hálf-
leiks og staðan í leikhléi var 15-16,
gestunum í vil. 

Gestirnir héldu uppteknum
hætti í seinni hálfleik, náðu fljót-
lega þriggja marka forskoti en
Stjarnan var þó alltaf að narta í
hælana á pólsku stelpunum. 

Hekla Daðadóttir og Kristín
Guðmundsdóttir komust í gang í
seinni hálfleik, hörkuskyttur þar
á ferð. Þá var Jelena Jovanovic
öflug í markinu og þegar 10 mín-
útur voru eftir var staðan jöfn, 27-
27. Jafnt var á flestum tölum eftir
það en Vitaral komst einu marki
yfir þegar 37 sekúndur voru til
leiksloka. Þjálfari Stjörnunnar
tók þá leikhlé og Kristín freistaði
þess að jafna leikinn en skot henn-
ar var varið. Anna Blöndal náði að
stela boltanum og Elísabet Gunn-

arsdóttir fiskaði vítakast þegar 15
sekúndur voru eftir. Hekla Daða-
dóttir var öryggið uppmálað og
jafnaði leikinn, 30-30. Pólska liðið
komst lítt áleiðis á lokasekúndun-
um og jafntefli var staðreynd.
„Nú er bara hálfleikur af því að
við mætum liðinu aftur á morgun
[í dag],“ sagði Erlendur Ísfeld,
þjálfari Stjörnunnar. „Þetta var
svona að hætti hússins má segja.
Við tókum rispur en það var
óþarfi að hleypa þeim inn í leikinn
aftur, hefðum frekar átt að keyra
á þær í stað þess að slaka á. En ég
er mjög ánægður með liðið og mér
finnst það eiga mikið inni. Við för-
um óhrædd í seinni leikinn,“ sagði
Erlendur. 

smari@frettabladid.is

NÍU MÖRK KRISTÍNAR Kristín Guðmundsdóttir var markahæst Stjörnustúlkna í Ásgarði
í gær og tók af skarið á úrslitastundu. Fréttablaðið/Vilhelm

Hekla tryggði jafnteflið
Stjarnan lék gegn MKS Vitaral Jelfa frá Póllandi í áskorendakeppni Evrópu í
handknattleik kvenna í gær. Lokamínútur leiksins voru æsispennandi og réð-
ust úrslitin á vítalínunni, 15 sekúndum fyrir leikslok.

  LEIKIR
� 12.15 KA og Keflavík eigast við í

deildarbikar karla í fótbolta í
Boganum.

� 13.00 ÍBV og Fylkir eigast við í
deildarbikarnum í knattspyrnu karla í
Reykjaneshöll.

� 16.30 Haukar og Víkingur mætast á
Ásvöllum í DHL-deildinni í
handknattleik karla.

� 17.00 FH og KR eigast við í
deildarbikar karla í Egilshöll.

� 19.00 Valur og Grindavík eigast við í
deildarbikar karla í Egilshöll.

� 19.15 Fjölnir og Njarðvík mætast í
Grafarvogi í Intersportdeildinni í
körfuknattleik.

� 19.15 KFÍ og KR mætast á Ísafirði í
Intersportdeildinni í körfuknattleik.

� 19.15 Keflavík og Hamar/Selfoss
mætast í Keflavík í Intersport-
deildinni í körfuknattleik.

� 19.15 Tindastóll og Skallagrímur
mætast á Sauðárkróki í Inter-
sportdeildinni í körfuknattleik.

� 19.15 ÍR og Snæfell mætast í
Seljaskóla í Intersportdeildinni í
körfuknattleik.

� 21.00 Víkingur R. og ÍA eigast við í
deildarbikarnum í knattspyrnu karla í
Egilshöll.

  SJÓNVARP
� 08.55 Hnefaleikar á Sýn. Á meðal

þeirra sem mætast eru Bernard
Hopkins og Howard Eastman.

� 10.40 Spænski boltinn á Sýn. Real
Madrid – Bilbao.

� 12.20 Skoski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Celtic og Rangers.

� 14.25 Bestu bikarmörkin á Sýn. 

� 15.05 Áskorendakeppni Evrópu í
handknattleik á Rúv. Bein útsending
frá leik Stjörnunnar og MKS Vitaral
Jelfa.

� 15.45 Enski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Newcastle og
Chelsea.

� 19.55 Ítalski boltinn á Sýn. AC Milan
– Cagliari.

� 21.45 Helgarsportið á Rúv.

� 21.45 Hnefaleikar á Sýn. Meðal
þeirra sem mætast eru B. Hopkins
og Howard Eastman.

� 23.05 Stjörnuleikur NBA 2004 á
Sýn.

� 01.30 Stjörnuleikur NBA 2005 á
Sýn. Bein útsending frá Stjörnu-
leiknum í NBA-körfuboltanum.

Hvað skiptir þig máli í auglýsingum?

Val fólksins á visir.is
Verðlaun fyrir athyglisverðustu auglýsingar ársins verða afhent á Lúðrinum, föstudaginn 25. febrúar.
Við gefum þér kost á að segja þitt álit og velja „bestu auglýsinguna“ á visir.is 
Atkvæðamesta auglýsingin hlýtur titilinn „Val fólksins“ og fær sérstök verðlaun á hátíðinni, sem 
Fréttablaðið og visir.is veita.
Taktu þátt og greiddu atkvæði á visir.is
Nöfn vinningshafa verða birt á visir.is og í Fréttablaðinu 25. febrúar.ÍS
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LEIKIR GÆRDAGSINS

DHL-deild karla
HK–VALUR 31–28
Mörk HK: Augustas Strazdas 6, Tómas Eitutis 5,
Elías Már Halldórsson 5, Ólafur Víðir Ólafsson 5,
Valdimar Þórsson 4.
Mörk Vals: Sigurður Eggertsson 6, Hjalti Þór
Pálmarsson 4, Baldvin Þorsteinsson 4, Brendan
Þorvaldsson 3, Vilhjálmur Ingi Halldórsson 3,
Ásbjörn Stefánsson 3, Kristján Þór Karlsson 2, 
KA–ÍBV 28–28
Mörk KA: Halldór Stefánsson 6, Magnús
Stefánsson 5, Sævar Árnason 5, Ragnar Njálsson
4, Hörður Fannar Sigþórsson 4, Jónatan Þór
Magnússon 3, Andri Snær Stefánsson 1.
Mörk ÍBV: Samúel Árnason 7, Zoltán Belányi 6,
Andrija Adzic 6, Sigurður Bragason 3, Róbert
Bognar 3, Svavar Vignisson 2, Kári Kristjánsson 1.  
ÞÓR AK.–ÍR 31–39
Mörk Þórs: Aigar Lazdins 7, Árni Sigtryggsson 5,
Bjarni G. Bjarnason 4, Elfar Alfreðsson 3, Cedric
Hakerberg 3, Sindri Viðarsson 2, Þorvaldur
Sigurðsson 2, Sigurður B. Sigurðsson 2, Goran
Gusic 1, Arnór Þór Gunnarsson 1, Sindri
Haraldsson 1.
Mörk ÍR: Bjarni Fritzson 8, Tryggvi Haraldsson 8,
Hannes Jón Jónsson 7, Ragnar Helgason 5, Ólafur
Sigurjónsson 4, Ingimundur Ingimundarson 3,
Ísleifur Sigurðsson 2, Fannar Þorbjörnsson 2.

STAÐAN
HK 9 6 0   3  290-266 12
KA 9 4 2 3 271-270 10
ÍR 9 5 0 4  281-275  10
Haukar 8 4 1   3  253-242 9
Valur 9 4 0 5 233-249 8
ÍBV 8 3 1 4 240-234 7
Víkingur 8 3 0    5  219-228 6
Þór Ak. 8 3 0 5 226-249 6

DHL-deild kvenna
FH–GRÓTTA/KR 28–26
Mörk FH: Gunnur Sveinsdóttir 8, Dröfn
Sæmundsdóttir 6.
Mörk Gróttu/KR: Arndís María Erlingsdóttir 7.
VALUR–ÍBV 18–26
Mörk Vals: Katrín Andrésdóttir 5.
Mörk ÍBV: Darinka Stefanovic 8.

STAÐAN
HAUKAR 17 14 2 1 504–396 30
ÍBV 18 15 0 3 524–449 30
STJARNAN 17 8 3 6 432–406 19
VALUR 18 9 0 9  429-439 18
FH 18 7 4 7 479-502 18
GRÓTTA/KR 17 5 0 12 385–430 10
VÍKINGUR 17 4 0 13 407–451 8
FRAM 17 3 1 13 382–467 7

Intersportdeildin í körfu
HAUKAR–GRINDAVÍK 110–85
Stig Hauka: Demtric Shaw 33 (7 stoðs.), Michael
Manciel 26 (19 frák.), Sævar Haraldsson 20 (9
stoðs.), Kristinn Jónasson 10 (6 frák.), Sigurður
Einarsson 9, Mirki Virijevic 7 (9 frák.), Gunnar
Sandholt 4, Ásgeir Ásgeirsson 1.
Stig Grindavíkur: Darrel Lewis 24 (7 stoðs.),
Jeffrey Boshee 23 (6 stoðs.), Terrel Taylor 11,
Ármann Vilbergsson 8, Morten Szmiedowicz 8,
Davíð Hermannsson 6, Páll Vilbergsson 3, Eggert
Pálsson 2.

STAÐAN
KEFLAVÍK 18 15 3 1665–1436 30
SNÆFELL 18 14 4 1584–1460 28
NJARÐVÍK 18 12 6 1625–1438 24
FJÖLNIR 18 12 6 1681–1652 24
SKALLAGR. 18 10 8 1569–1498 20
ÍR 18 10 8 1648–1618 20
KR 18 9 9 1613–1566 18
GRINDAVÍK 19 8 11 1735–1804 16
HAM./SELF. 18 7 11 1633–1686 14
HAUKAR 19 7 12 1663–1661 14
TINDAST. 18 4 14 1511–1711 8
KFÍ 18 1 17 1494–1891 2

1. deildin kvenna í körfu
HAUKAR–KEFLAVÍK 69–71
Stig Hauka: Ebony Shaw 28 (8 frák.), Helena
Sverrisdóttir 12 (17 frák., 9 stoðs), Ösp
Jóhannsdóttir 7 (6 frák.), Kristrún Sigurjónsdóttir
6 (6 frák.), Pálína Gunnlaugsdóttir 5, Ragnheiður
Theodórsdóttir 5, Hanna Hálfdanardóttir 4,
Svanhvít Skjaldardóttir 2.
Stig Keflavíkur: Birna Valgarðsdóttir 17 (5
stoðs.), Alexandria Stewart 14 Bryndís
Guðmundsdóttir 13, Anna María Sveinsdóttir 13
(9 frák., 6 stoðs.). María Erlingsdóttir 8 (9 frák.),
Rannveig Randversdóttir 6.

STAÐAN
KEFLAVÍK 17 14 3 1364–1074 28
GRINDAVÍK 17 12 5 1054-1015 24
ÍS 17 10 7 1100–1028 20
HAUKAR 17 8 9 1133–1183 16
NJARÐVÍK 17 5 12 1024–1117 10
KR 17 2 15 992-1253 4

Áskorendakeppni Evrópu
STJARNAN–VITARAL JELFA 30–30
Mörk Stjörnunnar: Kristín Guðmundsdóttir 9,
Hekla Daðadóttir 6, Anna Blöndal 3, Hind
Hannesdóttir 3, Elsbieta Kowal 3, Elísabet
Gunnarsdóttir 2, Ásdís Sigurðardóttir 2, Anna
Einarsdóttir 1, Kristín Clausen 1.
Varin skot Stjörnunnar: Jelena Jovanovic 12,
Helga Vala Jónsdóttir 1.

Mörk Vitaral Jelfa: Agata Wypych 11, Katarzyna
Duran 7, Marta Oreszczvk 4, Anita Augustyniak 3,
Magdalena Meot 2, Iwona Szafviska 2, Anna
Dyba 1. 
Varin skot Vitaral Jelfa: Justyna Albercink 6,
Izabela Czarna 5.

LEIKIR GÆRDAGSINS

SHAW Í STUÐI
Demetric Shaw skor-
aði 33 stig og gaf 7
stoðsendingar. 
Fréttablaðið/Vilhelm

Intersportdeildin í körfubolta á Ásvöllum í gær:

Haukar eiga enn möguleika
KÖRFUBOLTI Haukar eiga enn
möguleika á sæti í úrslitakeppni
Intersportdeildarinnar í körfu-
bolta eftir 25 stiga sigur á
Grindavík á Ásvöllum í gær.
Haukar náðu með þessum
stórsigri betri innbyrðistöðu
gagnvart Grindavík og það
stefnir í hörkubaráttu milli
Hamars/Selfoss, Grindavíkur
og Hauka um síðasta sætið inn í
úrslitakeppnina. Grindavík

verður að vera ofar en þessi
bæði lið því þeir eru með lakari
innbyrðisstöðu gegn þeim
báðum.  Haukar fara til
Hveragerðis á fimmtudaginn og
mæta heimamönnum í einum af
úrslitaleikjunum um lokasætið
inn í úrslitakeppnina en liðin
eru nú jöfn með 14 stig, tveimur
á eftir Grindvíkingum sem
fengu á sig 100 stig fjórða
leikinn í röð.

Frjálsar íþróttir:

Silja nálægt
sínu besta
FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Silja Úlfarsdóttir
úr FH hafnaði í gær í þriðja sæti í
400 metra hlaupi og fjórða í 200
metra hlaupi á ACC Háskóla-
meistaramótinu í frjálsum íþrótt-
um innanhúss, sem haldið var í
Chapel Hill í Norður-Carólínu-
fylki í Bandaríkjunum. 

Silja hjlóp 400 metrana á 54,10
sekúndum og 200 metrana á 24,32
sekúndum, sem er hennar næst
besti árangur í greininni.

Þá voru íslenskir keppendur í
eldlínunni í Gautaborg í gær, þar
sem að Sunna Gestsdóttir lenti í
þriðja sæti í langstökki á innan-
hússmóti með því að stökkva 5,49
metra. Gauti Ásbjörnsson hafnaði
í 14. sæti í 200 metra hlaupi þegar
hann hljóp á 24,06 sekúndum,
varð 10. í stangarstökki með 4,27
metra og hafnaði í 12. sæti í lang-
stökki með 6,03 metra. 



197.988
Staðgreitt

5.439
Tölvukaupalán 48 mán.

* 16.499
Vaxtalaust 12 mán.

**

C E R T I F I E D

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

Dothan örgjörvi
Ný útgáfa af Centrino 
örgjörvunum sem 
afkastar allt að 22% 
meira.

DDR vinnsluminni
Vélin kemur útbúin 
512MB DDR 
vinnsluminni. Þetta 
vinnsluminni minnkar álagið 
á harða diskinum og eykur 
hraða í vinnslu tölvunnar.

TV out
Auðvelt er að tengja tölvuna við 
sjónarp.harða diskinum og eykur 
hraða í vinnslu tölvunnar.

Þráðlaust net
Vélin er með innbyggðu 
þráðlausu neti sem er 
nauðsynlegt í ferðavélum í dag. 
Nýjasti 54Mpbs staðallinn að sjálfsögðu.

60GB harður diskur
Nauðsynlegt er að hafa 
mikið pláss til að geyma 
gögn í dag. 60GB er með 
því allra stærsta í ferðavélum í dag. 
54Mpbs staðallinn að sjálfsögðu.

Notaðu 2 skjái.
Auðvelt er að tengja 
tölvuna við tölvuskjá 
og nota hann sem 
vinnupláss. Hægt er 
að nota 2 skjái sem 
einn.

TV
OUT
TV
OUT

READYREADY

22%

ATI skjákort
128 MB ATI skjákort tilbúið í leikina

29.

17”

FYLGIR

Maður hallar

ekki undir flatt 

í svona skjá þó 

flatur sé!

5.439
60

DVD
skrifari
DVD

skrifari

MEDION C6 Centrino 3140
MD95067

• Intel® Pentium® M 1.6 GHz (725) - DOTHAN
• 15.4” WXGA TFT (1280x800)
• ATI® MOBILITY™ RADEON™ 9700 128MB DDR
• 512 MB DDRRAM 333MHz PC2700
• 60 GB Harður diskur UltraDMA 4200RPM
• Super DVDRW skrifari
• 3x USB 2.0 & 1x 1394 FIRvEWIRE
• Wi-Fi® Intel® PRO/Wireless 2200BG (54Mpbs)
• TVOUT and + 4in1 multicardreader, 1x VGAout

TV
OUTOUT
TV
OUT

Þú kaupir tvo leiki
á 2.999 krónur stykkið

og þú færð þriðja

frítt! ÓtrúlegtÓtrúlegtverð!verð!
Ótrúlegtverð!



KÖRFUBOLTI Hinn árlegi stjörnu-
leikur í NBA-deildinni í körfu-
bolta verður háður í Denver í
Colorado í kvöld og þar verður
margt um dýrðir eins og venju-
lega, en þessi hátíð er full af
skemmtilegum viðburðum sem
spanna alla helgina. 

Auk stjörnuleiksins sjálfs eru á
dagskrá leikur milli nýliða og ann-
ars árs leikmanna, leikur fræga
fólksins, troðslukeppni, þriggja
stiga skotkeppni og keppni í
knattleikni. Þá er einnig skemmti-
leg keppni þriggja manna liða
sem skipuð eru einum NBA-leik-
manni, einum fyrrverandi NBA-
leikmanni og einni konu úr
WNBA-deildinni.

Það er yfirleitt stjörnuleikur-
inn sjálfur sem mesta athygli vek-
ur, en undanfarin ár hafa leikir
fyrsta og annars árs strákanna
þótt skemmtilegri og samkeppnin

þar þótt öllu meiri en hjá þeim
eldri. Þá er troðslukeppnin mjög
vinsæl og hefur öðlast nýtt líf á
síðustu árum eftir að nýir hálofta-
leikarar komu fram á sjónarsvið-
ið. Athygli vekur að Amare Stou-
demire tekur þátt í keppninni í ár,
en hann verður í sviðsljósinu í
stjörnuleiknum sjálfum. 

Hann er mjög hávaxinn, sem er
óvanalegt í þessari keppni, en
kappinn er með mikinn stökkkraft
og athyglisvert verður að sjá
hvernig honum gengur. Í þriggja
stiga skotkeppninni á Voshon Len-
ard titil að verja og tekur þátt í ár
þrátt fyrir að hafa lítið sem ekk-
ert getað leikið á tímabilinu vegna
meiðsla.

Í stjörnuleiknum er áherslan
jafnan sett á léttan og skemmti-
legan sóknarleik og minna lagt
upp úr vörninni, svo að leikirnir
hafa yfirleitt verið hin besta

skemmtun. Stigaskorið er jafnan
hátt og mikið af troðslum, þriggja
stiga skotum og ýmiss konar til-
þrifum. Leikurinn byrjar klukkan
hálf tvö eftir miðnætti og verður í
beinni útsendingu á sjónvarps-
stöðinni Sýn.
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Fótbolti. Fjórða umferð ensku
bikarkeppninnar hófst í gær með
fimm leikjum. Ensku úrvals-
deildarliðin Charlton og Fulham
duttu úr keppni og hvorki Arsenal
né Southampton náðu að slá neðri
deildarlið úr keppni þó að þau
væru á heimavelli. Wayne Rooney
og félagar hans í Manchester
United fögnuðu hinsvegar í
endurkomu stráksins á Goodison
Park.

Umdeildur dómur
Flestir bjuggust við að lið Arsenal
ætti sigurinn vísan gegn lægra
skrifuðu liði Sheffield United, en
annað kom á daginn. Arsenal lék
ekki með sitt sterkasta lið og varð
fyrir áfalli eftir rúmlega hálftíma
leik, þegar prúðmenninu Dennis
Bergkamp var vikið af leikvelli
fyrir stimpingar við mótherjana,
sem var afar einkennilegur dómur.
Það var þó Robert Pires sem kom
heimamönnum yfir á 78. mínútu,
en gestirnir náðu að krækja sér í
vítaspyrnu á lokamínútunni og
jafna leikinn. Arsene Wenger,
knattspyrnustjóri Arsenal, var
ósáttur við rauða spjaldið sem
Bergkamp fékk og ætlar að áfrýja
dómnum. „Ég var mjög vonsvikinn
að ná ekki að klára leikinn, en það
gerði okkur erfitt fyrir að lenda
manni undir svona snemma. Við
gerðum svo mistök, sem ég skrifa
á reynsluleysi, sem kostuðu okkur
sigurinn,“ sagði Wenger.

Endurkoma Rooney
Wayne Rooney og félagar hans í
Manchester United gerðu góða
ferð á Goodison Park, þar sem
Rooney lék lengi með Everton, og
höfðu sigur 2-0. Það var enginn
annar en Suður-Afríkumaðurinn
Quinton Fortune sem kom United á
bragðið með frábærum skalla eftir
góðan undirbúning Portúgalans
Christiano Ronaldo. Það var síðan

Ronaldo sjálfur sem skoraði síðara
markið og tryggði sigur Manchest-
er-liðsins. Rooney reyndi allt hvað
hann gat til að skora gegn sínum
gömlu félögum, en Nigel Martyn
sá tvívegis við honum í marki
Everton. Áhorfendur á Goodison
létu ófriðlega og köstuðu meðal
annars smápeningi í höfuð Roy
Carrol, markvarðar United, og
gæti það orðið Everton-liðinu dýr-
keypt.

Charlton og Fulham úr leik
Úrvalsdeildarlið Charlton var ekki
eins heppið og Arsenal því þeir
voru slegnir út úr keppninni af
fyrstu deildarliði Leicester City.
Það var Nikos Dabizas sem kom

gestunum yfir í fyrri hálfleik en
Shaun Bartlett náði að jafna undir
lok hálfleiksins fyrir dauft lið
Charlton. Það var svo gamla kemp-
an Dion Dublin sem skoraði sigur-
mark gestanna á lokamínútunni
með skalla og verðskuldaður sigur
Leicester í höfn. Southampton þarf
að leika aukaleik við smálið Brent-
ford eftir að hafa á ótrúlegan hátt
glutrað niður tveggja marka for-
ystu á heimavelli sínum og voru í
raun heppnir að sleppa með jafnt-
tefli 2-2 gegn spræku liði gestanna.
Þá hafði Bolton sigur á Fulham, 1-
0, í tilþrifalitlum leik úrvalsdeild-
arliðanna, þar sem Kevin Davies
skoraði sigurmarkið snemma
leiks. baldur@frettabladid.is

MÓTMÆLI BREYTA ENGU STRÁKAR MÍNIR Leikmenn Arsenal safnast hér kringum
dómarann Neil Barry eftir að hann hafði rekið Dennis Bergkamp útaf á 35. mínútu
bikarleiks liðsins gegn Sheffield United í gær.  AP

Arsenal í vandræðum
Fimm leikir fóru fram í enska bikarnum í gær og nokkur óvænt úrslit litu
dagsins ljós. Manchester United vann góðan útisigur á Everton.

Undrakallarnir
í Udine
… Einar Logi skrifar um
fótboltann í Suður-Evrópu

Undanfarinn áratug hefur lið Udinese
frá borginni Udine á Norðaustur-Ítalíu
jafnan verið í hópi betri liða í Serie A.
Liðið hefur iðulega náð sæti í Evrópu-
keppni þótt hin gjöfula Meistaradeild
hafi verið handan augsýnar. Liðið hefur

komið mjög á
óvart í vetur
með góðum
leik og gæti
hæglega kom-
ist í Meistara-
deildina næsta
vetur. Í liðinu
eru engar stór-
stjörnur en
það er hagan-
lega samsett,

með trausta vörn og spræka framherja,
þá Di Natale og Iaquinta.

Ólán á Delle Alphi
Miðað við ganginn á Udinese síðustu
vikur og hikstið í Juventus vélinni und-
anfarið áttu margir von á að Udinese
næði að stríða Juve á Delle Alphi um
helgina. Af einhverjum ástæðum
ákváðu Juve-menn að leika í varabún-
ingum sínum á heimavelli og leyfa Udi-
nese að skarta svart-hvítröndóttu bún-
ingunum sem eru keimlíkir hinum
kunna búningi heimamanna. Að fá að
leika í aðalbúningum sínum virtist þó
ekki færa Udinese gæfu í þessum leik
því liðið fékk á sig klaufalegt mark eftir
aðeins hálfa mínútu og var í endalaus-
um eltingarleik allan tímann. Úrslitin all-
nokkur vonbrigði þeirra sem vonuðust
eftir frekari spennu í toppbaráttuna en
bót í máli fyrir Udinese var að öll hin
liðin sem berjast um hið dýrmæta
fjórða sæti töpuðu stigum. Þessa helg-
ina er enn mikilvægari leikur, á heima-
velli gegn Inter og myndi sigur fleyta
Udinese í 3. sæti.

Zico ævintýrið dýra
Lykillinn að velgengni Udinese undan-
farin ár hefur verið skynsamleg upp-
bygging þar sem leikmannahópurinn
hefur verið endurnýjaður reglulega og
forsvarsmennirnir verið lunkir við að
þefa uppi góða leikmenn í neðri deild-
unum auk þess sem þeir hafa verið
óhræddir við að gefa leikmönnum sem
komnir eru á síðasta snúning tækifæri á
að framlengja ferilinn. Þannig leikur
hinn 39 ára gamli Argentínumaður
Nestor Sensini aðalhlutverkið í sterkri
vörn liðsins. Sensini er að leika fimmt-
ándu leiktíð sína í Serie A og hóf feril-
inn á Ítalíu einmitt hjá Udinese áður en
hann gekk til liðs við Parma þar sem
hann stoppaði í sjö leiktíðir áður en
hann sneri aftur til Udinese með einnar
leiktíðar millilendingu hjá Lazio.
Udinese er ekki ríkt félag og missir alltaf
reglulega frá sér menn. Því er aðdáun-
arvert hvernig forsvarsmönnum liðsins
hefur tekist að halda því í fremstu röð.
Þeir vita líka af biturri reynslu að óhóf-
leg eyðslusemi getur komið mönnum í
koll eins og sannaðist fyrir tveimur ára-
tugum er liðið keypti Brasilíumanninn
Zico fyrir metfé. Zico spilaði frábærlega,
var næstmarkahæstur í deildinni á eftir
Platini, en hann var stór fiskur í lítilli
tjörn og liðið fór næstum á hausinn á
útgjöldunum sem honum fylgdu. Zico
hélt því heim eftir aðeins tvær leiktíðir
sem var mikill missir fyrir ítalska bolt-
ann enda segir Roberto Baggio að Zico
sé besti erlendi leikmaðurinn sem leikið
hafi í Serie A. Udinese féll um deild eftir
þetta ævintýri en komst fljótt í hóp
þeirra bestu, lærði af mistökunum,
byggði skynsamlega upp og hefur
plummað sig ótrúlega vel síðustu ár.

EINAR LOGI 
VIGNISSON
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Enska bikarkeppnin
ARSENAL–SHEFF. UTD 1–1
0–1 Pires (78.), 1–1 Gray, víti (90.).  Rautt spjald:
Bergkamp (35.).
BOLTON–FULHAM 1–0
1–0 Davies (12.).
CHARLTON–LEICESTER 1–2
0–1 Dabizas (38.), 1–1 Bartlett (45.), 1–2 Dublin
(90.).
SOUTHAMPTON–BRENTFORD 2–2
1–0 Camara (4.), 2–0 Camara (36.), 2–1 Rankin
(40.), 2–2 Sojde (58.).
EVERTON–MAN. UTD 0–2
0-1, Fortune (24.), 0–2 Ronaldo (58.).

Enska 1. deildin
BRIGHTON–SUNDERLAND 2–1
1–0 Carpenter (26.), 2–0 McCammon (43.), 2–1
Arca (80.).
MILLWALL–STOKE 0–1
1–0 Jones (15.).
READING–COVENTRY 1–2
1–0 Ferdinand (8.), 1–1 McSheffrey (63.), 1–2
John (72.).
ROTHERDAM–DERBY 1–3
1–0 Butler, víti (24.), 1–1 Rasiak (32.), 1–2
Tudgay (47.), 1–3 Idiakez, víti (77.).
WEST HAM–PLYMOUTH 5–0
1–0 Harewood, víti (10.), 2–0 McCormick,
sjálfsm. (23), 3–0 Mackay (40.), 4–0 Sheringham
(76.), 5–0 Sheringham, víti (84.).
WIGAN–LEEDS 3–0
1–0 Ellington (10.),  2–0 Roberts (56.), 3–0
Mahon (75.).
WOLVES–GILLINGHAM 2–2
0–1 Henderson (55.), 1–1 Miller (60.), 2–1
Clarke (90.), 2–2 Flynn (90.).

STAÐA EFSTU LIÐA
IPSWICH 33 19 9 5 61–39 66
WIGAN 33 18 9 6 59–24 63
SUNDERL.      33 18 6 9 49–31 60     
DERBY 33 16 6 11 49–41 54
PRESTON 33 15 8 9 47–44 53
WEST HAM 32 15 6 11 46–39 51
READING 33 14 9 10 39–32 51
SHEFF. UTD 31 13 9 9 39–39 48

Þýska úrvalsdeildin
B. MÜNCHEN–DORTMUND 5–0
1–0 Salihamidzic (5.), 2–0 Makaay (7.), 3–0
Pizarro (28.), 4–0 Makaay (34.), 5–0 Makaay
(54.).
BOCHUM–FREIBURG 3–1
1–0 Mismovic , víti (33.), 2–0 Kalla (55.), 2–1
Aogo (88.), 3–1 Bachmann (89.).
MAINZ–BIELEFELD 0–0

HAMBURG–KAISERSLAUTERN 2–1
1–0 Takahara (29.), 2–0 Moreira (40.), 1–2
Altintop (51.).
HANNOVER–WERDER BREMEN 1–4
0–1 Magnin (5.), 0–2 Borowski (7.), 1–2 Zurav
(38.), 1–3 Ernst (62.), 1–4 Zidan (85.).
NÜRNBERG–B. LEVERKUSEN 2–4
0–1 Berbatov (3.), 1–1 Mintal (30), 1–2 Ramelov
(33.), 2–2 Mintal (54.), 2–3 Berbatov (60.), 2-4
Krzynowek (79.).
WOLFSBURG–HANSA ROSTOCK 4–0
1–0 D´Allessandro (4.) 2–0 Klimowicz (7.), 3–0
Thiam(63.), 4–0 Maric (83.).

STAÐAN
BAYERN M. 22 13 5 4 44–23 44
SCHALKE 21 13 2 6 33–26 41
W. BREMEN 22 12 4 6 49–26 40
LEVERK. 22 11 5 6 41–29 38
HSV             22 12 1 9 39–32 37
HERTHA 21 9 9 3 35–18 36
STUTTGART 21 10 5 6 39–28 35
WOLFSB. 22 11 0 11 39–35 33
HANNOVER 22 9 5 8 27-26 32
KAISERSL. 22 9 4 9 31-31 31
BIELEFELD 22 8 5 9 23-27 29
DORTMUND 22 7 7 8 24-30 28
NURNBERG 22 6 6 10 37-40 24
GLADBACH 21 6 6 9 25-35 24
MAINZ 22 6    5   11 27-37 23
BOCHUM 22 4 7 11 29-44 19
FREIBURG 22 3 7 12 18-44 16
ROSTOCK 22 2 7 13 18-47 13

Deildabikar karla
VÖLSUNGUR–KEFLAVÍK 1–2
1–0 Hermann Aðalgeirsson (14.), 1–1 Sjálfsmark
(25.), 1–2 Hörður Sveinsson (40.).
HK–FRAM 2–0
1–0 Eyþór Guðnason (3.), 2–0 Eyþór Guðnason
(60.).
ÞÓR–BREIÐABLIK 1–4
0–1 Birgir Birgisson (16.), 0–2 Kristján Óli
Sigurgeirsson (18.), 0–3 Olgeir Sigurðsson (46.),
1–3 Freyr Guðlaugsson (48.), 1–4 Steinþór
Þorsteinsson (90.).

Eyþór Guðnason byrjar vel með HK en hann
gekk til liðsins á dögunum frá Njarðvík. Fyrra
markið skoraði Eyþór eftir aðeins þrjár mínútur
en bæði mörkin voru afar vel afgreidd af
þessum 29 ára gamla sóknarmanni sem finnur
sig greinilega vel í Fagralundi.

Keflavík vann sinn fyrsta leik undir stjórn
Guðjóns Þórðarsonar en þetta var einnig fyrsti
leikur Ómars Jóhannssonar eftir að hann sneri
heim frá Svíþjóð og hann tryggði sínum mönnum
sigurinn með því að verja vítaspyrnu Völsunga í
síðari hálfleik.

Stjörnuhátíðin í NBA körfuboltanum um helgina:

Stjörnurnar keppa í Denver

CARMELO SÁTTUR Carmelo Anthony
var valinn besti leikmaður Nýliðaleiksins
á Stjörnuhátíð NBA-deildarinnar.

Carmelo sló Lebron við í nýliðaleik NBA-deildarinnar:

Anthony loksins stjarnan
KÖRFUBOLTI Nýliðaleikur NBA-
körfuboltans fór fram í Denver í
nótt þar sem úrvalslið nýliða
mætti úrvali leikmanna á öðru
ári í deildinni. 

Heimamaðurinn Carmelo Ant-
hony fór fyrir úrvali leikmanna á
öðru ári og átti stóran þátt í sigri
þess á nýliðunum, 133-106. Melo,
eins og Anthony er oftast kallað-
ur, skoraði 31 stig, þar af 17 í
fyrri hálfleik, og var valinn besti
maður leiksins en hann nýtti 13
af 18 skotum sínum í leiknum. 

„Þetta fer á ferilskrána,“
sagði Melo og bætti því við að
hann væri ekkert svekktur yfir
að vera ekki valinn í Stjörnu-
liðið.

„Þetta er bara annað árið mitt
í deildinni og ég ætla mér að
vera hér um ókomin ár. Ég fer
ekki fet.“

Lebron James og Dwayne
Wade hafa vakið mun meiri
lukku hjá sínum leikjum en
Anthony en þetta var kvöldið
hans. James skoraði 20 stig og
Wade var með 12 stig og 9
stoðsendingar en auk þess var
Chris Bosh með 26 stig og 14
fráköst og Kyle Korver skoraði
21 stig.

Hjá nýliðunum sem áttu
aldrei möguleika í seinni
hálfleiknum, skoruðu þeir Tony
Allen Luol Deng og Al Jefferson
allir 17 stig hver.

ÓTRÚLEGT GENGI Udinese hefur haldið
sér í hópi bestu liða þrátt fyrir að vera ekki
frá stórri borg. 

TVÆR OG HÁLF MILJÓN Yao Ming,
kínverski leikmaður Houston Rockets, fékk
flest atkvæði allra í kosningu í Stjörnuleik
NBA sem fer fram í kvöld.
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Ron Dennis, yfir-
maður McLaren-
liðsins í Formúlu 1
kappakstrinum,
viðurkenndi á
dögunum að liðið
hefði neitað Mich-
ael Schumacher
um samning áður en hann gekk til
liðs við Ferrari og hóf hina miklu sig-
urgöngu sem hefur einkennt Formúl-
una undanfarin ár. „Við höfðum
tækifæri til að fá Michael í okkar
raðir en afþökkuðum það,“ sagði
Dennis. „Á þeim tíma fannst okkur
þetta vera rétt ákvörðun, ég var hluti
af því og sé ekkert eftir því. Í dag
erum við heppnir að vera með tvo af
fimm bestu ökumönnum heims,“
bætti Dennis við og átti þar við Finn-
ann Kimi Räikkönen og Kólumbíu-
manninn Juan Pablo Montoya.

Samtök NHL-
leikmanna og
samtök liðs-
eigenda
reyna nú
hvað þau
geta til að
bjarga tíma-
bilinu en
Gary Bett-
man, forseti
deildarinnar,

aflýsti tímabilinu formlega á miðviku-
daginn var. Sögur herma að leik-
menn ætli að fallast á 45 milljón
dollara launaþak til að bjarga því
sem bjargað verður. Fari samninga-
viðræður enn einu sinni út um þúfur
verður NHL-deildin fyrst allra norður-
amerískra deilda til að missa úr heilt
tímabil vegna kjaradeilu.

Meistaraflokkur KR í knattspyrnu
verður með leikmann frá Hondúras
til reynslu frá og með 10. mars, Joel
Helmis Matute að nafni. Matute
leikur stöðu miðju- og varnarmanns
og er örvfættur. Hann verður til
reynslu hjá KR í nokkra daga og
verður boðinn samningur, takist hon-
um vel upp. KR-ingar ætla að fá tvo
til þrjá erlenda leikmenn fyrir kom-
andi átök í sumar.

ÚR ÍÞRÓTTAHEIMINUM

Hvað skiptir þig máli í auglýsingum?

Val fólksins á visir.is
Verðlaun fyrir athyglisverðustu auglýsingar ársins verða afhent á Lúðrinum, föstudaginn 25. febrúar.
Við gefum þér kost á að segja þitt álit og velja „bestu auglýsinguna“ á visir.is 
Atkvæðamesta auglýsingin hlýtur titilinn „Val fólksins“ og fær sérstök verðlaun á hátíðinni, sem 
Fréttablaðið og visir.is veita.
Taktu þátt og greiddu atkvæði á visir.is
Nöfn vinningshafa verða birt á visir.is og í Fréttablaðinu 25. febrúar.ÍS
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Arnar Jón fer í hjartaaðgerð í vor
Óvissa ríkir í herbúðum KR um hvort Arnar Jón Sigurgeirsson verður með KR í sumar.

FÓTBOLTI. Arnar Jón Sigurgeirsson,
leikmaður meistaraflokks KR í
knattspyrnu, mun gangast undir
hjartaaðgerð í vor eftir skoðun
sem hann fór í á síðasta ári. 

„Það kom í ljós galli í fyrrasum-
ar sem hefur líklega verið til stað-
ar frá fæðingu. Hann lýsir sér
þannig að það er opin fósturæð í
hjartanu,“ sagði Arnar í samtali
við Fréttablaðið. „Þetta er eitthvað
sem á að lokast fljótlega eftir fæð-
ingu en það hefur greinilega ekki
gerst og er að koma í ljós fyrst
núna. Læknarnir vilja laga þetta
og það á ekki að vera neitt hættu-
legt.“

Samkvæmt Arnari er fylgst vel
með ungbörnum í dag hvað þetta
snertir. „Ef þetta lokast ekki fara
menn mjög ungir í aðgerð en ein-
hverra hluta vegna hefur þetta far-
ið mjög leynt í mér þangað til í
fyrra.“

Arnar sagðist ekki hafa fundið
fyrir því að neitt væri í ólagi. „Það
er bara gott mál að þetta skuli hafa
komið í ljós. Ég fann í rauninni
ekki fyrir neinu og þetta uppgötv-
aðist fyrir tilviljun þegar ég fór í
skoðun hjá lækni út af öðru máli.
Hann heyrði eitthvað undarlegt er
hann hlustaði mig og sendi mig til
hjartalæknis. Ég hef í sjálfu sér
ekkert fundið fyrir þessu.“

Arnar vonast til að komast í að-
gerð í vor og ef allt gengur að ósk-
um mun hann verða stálsleginn á
nýjan leik fljótlega eftir aðgerð-
ina. „Það er víst hægt að laga þetta
í gegnum hjartaþræðingu og að
henni lokinni á ég að geta gert allt
sem mig langar til nokkrum vikum
seinna. Það fer eftir því hversu
langt það dregst hvort ég komist í
form fyrir mótið. Það verður að
sjálfsögðu að fylgjast með þessu

en ég hef ekki teljandi áhyggjur.
Ég verð bara jafngóður og jafnvel
betri eftir á,“ sagði Arnar Jón,
áhyggjulítill um gang mála.

Úr herbúðum KR er það annars
að frétta af samningur liðsins við
Kristin Hafliðason rann út í vor og
að sögn Magnúsar Gylfasonar,
þjálfara KR-inga, verður samning-
urinn ekki endurnýjaður. 

smari@frettabladid.is

ARNAR JÓN EKKI MEÐ Arnar Jón
Sigurgeirsson, til vinstri, gæti misst af

tímabilinu í sumar vegna hjartaaðgerðar
sem hann þarf að gangast undir.
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Konudagurinn er
í dag. Karlkyns
samstarfsfé-
félagar mínir
blóta mér í
sand og öskur
þar sem ég fæ

að skrifa pistil á
þessum degi.
Segja að ég hafi
forskot á þá
þegar kemur að

því að gleðja
konuna. Ég verð því að teljast
heppinn. Fæ að tjá ást mína á
unnustu minni í stærsta fjölmiðli
landsins, blaði sem er prentað í
hundrað þúsund eintökum og sem
um 70% þjóðarinnar lesa daglega.
Vissulega kjörið tækifæri. 

Ég verð þó að viðurkenna að
ég á í svolitlum vandræðum. Að
tjá ást sína á svo opinskáan hátt
getur að vissu leyti skemmt
mannorð mitt. Ég er nefnilega
ekki viss um að ég hafi nógu
breitt bak til að láta stríða mér á
væmninni. Karlaheimurinn getur
nefnilega verið ansi harður og
þar má helst ekki sýna tilfinning-
ar. Það er þó ekki það versta. 

Yfirstjórn blaðsins hefur sett
siðaskrá sem blaðamönnum ber
að fylgja. Þannig má ég ekki mis-
nota aðstöðu mína til að upphefja
mig, fjölskyldu, vini eða ástvini.
Ég á því í hættu á að fá skammir
yfirmanna minna nýti ég pistilinn
í eigin þágu, til þess eins að gleðja
unnustu mína. 

Eftir að hafa velt þessu fyrir
mér í þó nokkurn tíma og leitað
ráða hjá færustu ráðgjöfum, hef
ég tekið ákvörðun. 

Ég ætla að vera nógu mikill
maður til að gleðja unnustu mína
sama hvað aðrir kunna að segja.
Ég ætla að bregða mér í riddara-
hlutverkið og misnota aðstöðu
mína á blaðinu þótt ég eigi það á
hættu að yfirmenn mínir setji
ofan í við mig á morgun. Kannski
verð ég jafnvel rekinn. 

Ég er búinn að telja í mig
kjark. Ég ætla að láta til skarar
skríða. Ég læt af þessu verða
enda er allt leyfilegt í ástum og
stríði.

Því segi ég: „Vera! Til ham-
ingju með daginn!“ ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
KRISTJÁN HJÁLMARSSON LÆTUR TIL SKARAR SKRÍÐA.

Ást án takmarka
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■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Frode Överli

Ú.....ú......úf......úú
úúffffffffff...

Góðan dag,
elskan!

Það er svo 
notalegt að Jói
skuli koma 
með pjásu í
heimsókn!

Já, og þar sem
ég veit hvar þú
býrð get ég oft

komið í heimsókn.
Ótrúlegt.... 
Ótrúlegt.... 
Það verður
frábært...

Þú verður
líka að fá

símanúmerið.

Hvar er ég...
Hvað gerðist...

Oops! I did
it again!

Jæja, best að nota 
gömlu „verð að fara 
heim!“ brelluna.
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brynjar karl pálsson
[ SNJÓBRETTAMEISTARI ]

Vetrarlíf /
Vetrarsport

Auglýsendur snúi sér til Ámunda Ámundasonar
sölufulltrúa í símum 515-7580 / 821-7514

amundi@frettabladid.is

Blaðið mun fjalla um allt sem snertir útilíf s.s. jeppaferðir,
jöklaferðir, skíða- og snjóbrettaferðir, gönguferðir, vetrar-
og útivistafatnað og margt fleira.

[ AUKABLAÐ 
FYLGIR
FRÉTTABLAÐINU 
MIÐVIKUDAGINN 
23. FEBRÚAR ]
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Ronald Belford Scott fæddist 9. júlí
árið 1946 í smábænum Kirriemuir í
Skotlandi. Scott var af músíkölsku
bergi brotinn og smitaðist af tónlist-
aráhuga föður síns, Charles Scott,
sem var trommuleikari.

Þegar pilturinn var sex ára gam-
all fluttist fjölskyldan til Ástralíu en
Ronald fékk fljótlega viðurnefnið
The Bonnie Scot sem seinna var
stytt í Bon. Strákurinn hafði mikinn
áhuga á tónlist og eftir stutta við-
komu á píanói urðu trommurnar
fyrir valinu. Það fór ekki á milli
mála að athygli féll honum vel í geð
og kom hann iðulega fram með
skólahljómsveitum á sínum yngri
árum.

Nám var Bon ekki að skapi og
lagði hann það endanlega á hilluna
15 ára gamall. Fjölmörg miður
spennandi störf biðu hans eftir það,
sjómennska og dráttarvélaakstur
svo eitthvað sé nefnt. 

Hljómsveitin The Spectors var
sú fyrsta sem fékk að njóta krafta

hans en Bon gekk til liðs við sveit-
ina sem trymbill árið 1966, þá tví-
tugur að aldri. Bon stoppaði stutt
við í The Spectors og réð sig sem
söngvara í The Valentines ári síðar.
Ekki þótti sú sveit hafa upp á mikið
að bjóða hvað frumleika snerti og
eftir að hljómsveitin lagði upp
laupana lá leið Bon í blúsrokksveit-
ina Fraternity. Meðlimir Fraternity
voru öllu iðnari við kolann en The
Valentines en höfðu þó ekki erindi
sem erfiði. Bon Scott batt enda á
dvöl sína með hljómsveitinni þegar
hann lenti í slæmu mótorhjólaslysi
og var í dái í þrjá daga.

Eftir að hafa rankað við sér
bauðst Bon til að gerast bílstjóri
fyrir unga sveit að nafni AC/DC.
Hann hreifst strax af hljómsveit-
inni og þá sérstaklega af litla geð-
sjúklingnum í skólabúningnum,
Angus Young, sem þeyttist sviðs-
enda á milli. Bon lét sér ekki nægja
að taka stöðu trommarans Pete
Clark í hljómsveitinni heldur sann-
færði Angus og bróður hans,
Malcolm Young, höfuðpaur AC/DC,
um að hljómsveitin þyrfti á nýjum
söngvara að halda. Young-bræðurn-
ir voru á sama máli og var Bon fljót-
ur að stinga upp á sjálfum sér í stöð-
una í stað Dave Evans, sem upp-

fyllti ekki þær hugmyndir sem
Young-bræðurnir höfðu um góðan
rokksöngvara.

Klúr textasmíði Bon Scott smell-
passaði við blússkotið rokk AC/DC
og ekki skemmdi fyrir að hann þótti
skemmtikraftur af guðs náð.

Leið hljómsveitarinnar lá nú óð-
fluga upp á stjörnuhimininn og löng
tónleikaferðalög tóku sinn toll þar
sem sukk og svínari réð lögum og
lofum. Þegar frægðarsól Bon Scott
var farin að skína sem hæst eftir
meistaraverkið Highway to Hell
reið harmurinn yfir.

Að kvöldi 18. febrúar 1980 fór
Bon Scott ásamt vini sínum, Alistair
Kinnear, á næturlangt sukk í London
en þar vann AC/DC hörðum höndum
að nýrri plötu. Þegar heim var kom-
ið gat Kinnear ekki vakið Bon og
skildi hann eftir sofandi í bílnum
fyrir utan heimilið sitt í Dulwich.
Þegar að var komið daginn eftir var
Bon meðvitundarlaus. Félagi hans
brunaði með hann á Kings College
sjúkrahúsið, þar sem söngvarinn
var úrskurðaður látinn. Rokkheim-
urinn syrgði lengi eftir fráfall Bon
og enn þann dag í dag lifa lög Bon
Scott góðu lífi á tónleikum AC/DC og
andi hans aldrei langt undan hjá
unnendum sveitarinnar.  ■

Ég er eldingin 
í miðjunni
Bon Scott hafði óbeit á flestum
starfsmönnum plötufyrirtækja og því
bransafólki sem var sífellt í kringum
AC/DC. Eftir vel heppnaða tónleika í
Bandaríkjunum gaf einn starfsmaður
Sony sig á tal við Scott, yfir sig hrif-
inn af frammistöðu hljómsveitarinn-
ar. „Þetta var frábært en segðu mér,
hvort ert þú AC eða DC?“ spurði
starfsmaðurinn, fremur glórulaus.
„Hvorugt,“ svaraði Scott. „Ég er eld-
ingin í miðjunni!“ bætti hann við og
gaf kappanum einn á lúðurinn.

Botnlangakast á tónleikum
Leið Brians Johnson inn í AC/DC lá í gegnum Bon Scott en hljómsveitir þeirra,
Geordie og Fraternity, léku saman á tónleikum á Bretlandi árið 1973. Brian var
einkar illa upplagður þetta kvöld og fékk botnlangakast á miðjum tónleikum. Kall-
inn lá í gólfinu og emjaði úr sér lungun á meðan Scott stóð til hliðar og fylgdist
með, agndofa af aðdáun. Johnson var síðan fluttur á spítala strax eftir tónleikana.
Scott var hins vegar frá sér numinn af frammistöðu Johnsons en hafði ekki hug-
mynd um að kappinn hafi verið veikur. Bon bar félögum sínum í AC/DC söguna
nokkrum árum seinna, að á Englandi leyndist einhver albesti rokksöngvari heims.

25 ár frá dauða Bon Scott
Í gær voru liðin 25 ár frá því að Bon Scott, söngvari áströlsku rokksveitarinnar AC/DC, lést  í 
Dulwich á Englandi. Scott hafði unnið hug og hjörtu ungmenna um allan heim fyrir líflega 
framkomu. Smári Jósepsson rifjar upp helstu afrek Scotts í rokkbransanum.

BON SCOTT Hann var þekktur fyrir líflega framkomu, hvort sem var á sviði eða í
einkalífinu. Lög Scotts lifa góðu lífi enn þann dag í dag. 
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HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 
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Sýnd kl. 6, 8.15, og 10.30 B.i. 16
FRÁ FRAMLEIÐANDA TRAINING DAY

FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

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

HHHHHHHH - HJ, MBL.  

HHHHHHHH - Ó.Ö.H. DV  

HHHHHHHH - Baldur, Popptíví  

HHHHHH1/21/2 -  Kvikmyndir.is  

HHHHHH - Ó.H.T. Rás 2

Leonardo DiCaprio

HHHHHH Ó.Ö.H. DV

HHHHHH S.V. Mbl

LANGA TRÚLOFUNIN Kl. 3, 5.30 & 8    b.i. 16
Sýnd kl. 2.50, 6 & 9.10

Svakalega flott ævintýra-
spennumynd með hinni
sjóðheitu Jennifer Garner

Kl. 5.30, 8 og 10.30        B.i. 14 ára 

Sýnd kl. 1.30, 4, 5.30, 8 & 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 & 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.

"Mögnuð spennumynd um baráttu 
upp á líf og dauða."

HHHHHH - S.V. MBL.

Sýnd kl. 2, 3.45 og 6.20 m. ísl. tali

Sýnd kl. 8 & 10.30           B.i. 16 ára

kl. 3.20, 5.40, 8 & 10.20    B.i. 14 ára 
Sýnd í LÚXUS kl. 3.20, 5.40, 8 & 10.20

BÚI OG SÍMON kl. 1.45 & 3.45 TILBOÐ 400 KR

Ef þú trúir á ást við fyrstu sýn,
hættir þú aldrei að horfa

Sýnd kl. 3, 5.30, 8 & 10.30

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

Sýnd kl. 2, 4 & 6              B.i. 14 ára

Sýnd kl 2, 4, 6, 8 & 10      

Sýnd kl. 3, 5.30, 8 og 10.30          b.i. 14

HLAUT TVENN GOLDEN 
GLOBE VERÐLAUN

7TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

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

HHHHHHhh - kvikmyndir.com

Sýnd kl. 2.45, 5.30, 8.30 & 10.30

HHHHHH - S.V. MBL.

Tilnefningar til Óskarsverðlaun
þ.á.m. besta mynd, leikstjóri og aðalleikari6

■ ■ KVIKMYNDIR
� 20.00 Hvíldardagskvöld á Grand

Rokk með djössuðum píanóblús.
Sýndar verða myndir um Ray
Charles, Count Basie, Fatz Waller, Nat
King Cole og fleiri snillinga blús-
píanósins.

■ ■ TÓNLEIKAR
� 20.00 Fimmtu tónleikar Kammer-

músíkklúbbsins á þessu starfsári
verða í Bústaðakirkju. Guðný Guð-
mundsdóttir, Gunnar Kvaran og
Peter Maté flytja tvö tríó fyrir fiðlu,
selló og píanó, annað eftir Beet-
hoven, hitt eftir Shostakovitsj.

� 20.00 Sönghópurinn Lux Terrae
verður með tónlistarstund í Grafar-
vogskirkju ásamt unglingakór kirkj-
unnar. Flutt verða þekkt sálmalög í
nýjum búningi.

■ ■ FUNDIR
� 16.00 Aðalfundur Félagsins Ís-

land-Palestína verður haldinn í Nor-
ræna húsinu. Eiríkur Jónsson, for-
maður Kennarasambands Íslands,
segir meðal annars frá nýlegri ferð
sinni til hertekinnar Palestínu. 

■ ■ VETRARHÁTÍÐ
� 12.00 Göngugarpar bjóða borgar-

stjórn að ganga með sér kringum
Tjörnina í Reykjavik. Allir mega slást í
hópinn.

� 13.00 Þorvaldur S. Þorvaldsson
arkitekt og Reynir Vilhjálmsson
landslagsarkitekt ganga um Hlíða-
hverfið. Lagt af stað frá Kjarvalsstöð-
um.

� 14.00 Njáll Sigurðsson fjallar um
Silfurplötur Iðunnar og Árni Heimir
Ingólfsson um tvísöng á Íslandi í
Þjóðmenningarhúsinu. Þeim til full-
tingis verða söngvarar og kvæða-
menn.

� 14.00 Slökkvilið höfuðborgarsvæð-
isins verður með opið hús í Skógar-
hlíð 14.

� 14.00 Opið hús verður í Söngskól-
anum í Reykjavík, Snorrabraut 54. 

� 15.00 Birna Þórðardóttir leiðir
göngu frá Skólavörðuholti í tilefni
konudags.

� 15.00 Í tilefni sýningarinnar Karl-
menn til prýði verður dagskrá um
karlmannslíkamann hjá Hvalstöðinni
þar sem Ingibjörg Haraldsdóttir,
Kristín Arngrímsdóttir, Elísabet Jök-
ulsdóttir, Gunnar Hersveinn Sigur-
steinsson, Vilborg Davíðsdóttir,
Kristín Svava Tómasdóttir, Þórdís
Björnsdóttir og Hildur Lilliendahl
Viggósdóttir lesa eigin ljóð og texta.

� 15.00 Vetrarhátíð lýkur með Síðasta
andvarpinu í Perlunni í nýstárlegum
tónlistarheimi sköpuðum af Sigtryggi
Baldurssyni og Ghostigital.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki síð-
ar en sólarhring fyrir birtingu.

Sögur kvenna frá hernámsárunum 

Sunnudagur 20/2 kl.14.00
Miðvikudagur 23/2 kl.14.00
Sunnudagur 27/2 kl. 14.00

ÁstandiðTenórinn

Sýningum fer fækkandi

Leikfélagið Snúður og Snælda sýnir:

Sun. 20. feb. kl. uppselt
Sun. 27. feb. kl. örfá sæti
Sun. 6. mars kl. 20

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.

5. sýn. 25. feb. kl. 20 – Uppselt - 6. sýn. 27. febrúar kl. 19 – Uppselt
7. sýn. 4. mars kl. 20 – Örfá sæti laus - 8. sýn. 6. mars kl. 19 – Örfá sæti
9. sýn.12. mars kl. 19 - Uppselt. – Síðasta sýning
AUKASÝNING: Mið. 2. mars kl. 20
AUKASÝNING: Fim. 10. mars kl. 20 í boði Vinafélags Íslensku óperunnar
Ekki er hleypt inn í salinn eftir að sýningin hefst

Tosca – Vetrarkvöld með Puccini og Verdi, í Laugarborg mið. 23. feb. kl. 20.30
Elín Ósk Óskarsdóttir, sópran, Jóhann Friðgeir Valdimarsson, tenór og Kurt Kopecky,
píanó flytja aríur og dúetta úr Toscu og öðrum óperum eftir Puccini og Verdi.

Miðasala á netinu: www. opera.is

STÓRA SVIÐ

HÍBÝLI VINDANNA 
leikgerð Bjarna Jónssonar eftir

vesturfarasögum Böðvars Guðmundssonar

Fö 25/2 kl 20, Lau 26/2 kl 20 - UPPSELT
Fö 4/3 kl 20 - UPPSELT, Lau 5/3 kl 20, 
Su 13/3 kl 20 Fi 17/3 kl 20, Fi 7/4 kl 20,
Fö 8/4 kl 20

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau
Sýningar halda áfram eftir páska.

LÍNA LANGSOKKUR 
e. Astrid Lindgren Í dag 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/ÞRIÐJA HÆÐIN

SEGÐU MÉR ALLT 
e. Kristínu Ómarsdóttur
Lau 26/2 kl 20, Su 27/2 kl 20
Su 6/3 kl 20, Su 13/3 kl 20

ÍSLENSKI DANSFLOKKURINN

SÝNIR: OPEN SOURCE
eftir Helenu Jónsdóttur

Frumsýnig Su 27/2 kl 20, Fi 3/3 kl 20,

Su 6/3 kl 20

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

aðalhlutverki

Í kvöld kl 20 - UPPSELT,

Fi 24/2 kl 20, Fö 25/2 kl 20 - UPPSELT,

Fi 3/3 kl 20, Fö 4/3 kl 20, Lau 5/3 kl 20,

Fi 10/3 kl 20, Fö 11/3 kl 20, Lau 12/3 kl 20

Allra, allra síðustu sýningar

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA.

Lau 26/2 kl 20, Su 6/3 kl 20 

Ath: Miðaverð kr. 1.500

AMERICAN DIPLOMACY
eftir Þorleif Örn Arnarsson. Í samstarfi við 

Hið lifandi leikhús.

Forsýning Má 21/2 kl 20 - kr. 1.000

Forsýning Þri 22/2 kl 20 - kr. 1.000

Aðalæfing Mi 23/2 kl 20 - kr. 1.000

Frumsýning Fi 24/2 kl 20 - UPPSELT

Fö 4/3 kl 20, Lau 5/3 kl 20

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR

eftir Agnar Jón Egilsson. Í samstarfi við TÓBÍAS.

Fö 25/2 kl 20, Mi 2/3 kl 20

VESTURFARARNIR - NÁMSKEIÐ
Í samstarfi við Mími - símenntun

Mi 23/2 - Böðvar Guðmundsson
Innifalið: Boð á Híbýli vindanna

ALVEG BRILLJANT SKILNAÐUR

Einleikur Eddu Björgvinsdóttur. 

Frumsýning Fö 4/3 kl 20,

Su 6/3 kl 20, Fö 11/3 kl 20, Su 12/3 kl 20,

Fö 18/3 kl 20, Lau 19/3 kl 20

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

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

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

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

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
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SÍMI 553 2075

– bara lúxus

www.laugarasbio.is

Sýnd kl. 3, 8 og 10.20Sýnd kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15   B.i. 14 ára

Annette Bening sem besta leikkona

Stórskemmtileg mynd þar sem 
Annette Bening fer á kostum

Annette Bening & Jeremy Irons

Golden
Globe
verðlaun
Annette
Bening
sem
besta
leikkona

kl. 1.30 & 3.15 ÍSL.TAL - ATH! 500 KR.

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

Sýnd kl. 3, 5.30, 8 & 10.30   B.i. 14 ára Sýnd kl. 3.20, 5.40 & 8           
„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. 5.30 og 10.20

HHHHHH NMJ Kvikmyndir.com

HHHHHHHH SV Mbl

HHHHHH – MMJ kvikmyndir.com  HHHHHHHH – Ó.H.T. Rás 2

Sýnd kl. 1.30, 3.40, 5.50, 8 og 10.15Frumsýnd kl. 2, 5, 8 og 11  B.i. 12 ára

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. 5, 8 & 11

HHHHHH - S.V. MBL.
HHHHHH - kvikmyndir.is

Forsýnd kl. 10.15 B.i. 16Sýnd kl. 6, 8 & 10.40 B.i. 16

Sýnd kl. 5 & 8

1Tilnefning til Óskarsverðlauna

Ef þú trúir á ást við fyrstu sýn,
hættir þú aldrei að horfa

HHHHHHHH - HJ, MBL. HHHHHHHH - Ó.Ö.H. DV  

HHHHHHHH - Baldur, Popptíví HHHHHH1/21/2 -  Kvikmyndir.is  

HHHHHH - Ó.H.T. Rás 2

TILNEFNINGAR TIL 
ÓSKARSVERÐLAUNA

Leonardo DiCaprio

11

HHHHHH
kvikmyndir.com

Ó S K A R S V E R Ð L A U N A B Í Ó I Ð TI LBOÐ Á ALLAR MYN DI R KL.  2  -  AÐEI NS 400 KR.400 kr. miðaverð á allar myndir kl. 12
um helgar í Sambíóunum KringlunniHÁDEGISBÍÓ

HLAUT
TVENN
GOLDEN 

GLOBE
VERÐLAUN

LEMONY SNICKETT’S kl. 12 & 2.15   B.i. 14 THE INCREDIBLES kl. 12 & 2.15 m/ísl. tali

Sýnd kl. 12, 2, 4, 5 & 6.30   m/ísl. tali.
Sýnd kl. 8.15 m/ensku tali.

Tilnefningar til Óskarsverðlaun
þ.á.m. besta mynd, leikstjóri og aðalleikari6

HELVÍTI VILL HANN
HIMNARÍKI VILL HANN EKKI

JÖRÐIN ÞARFNAST HANS

Forsýning á þessum magnaða spennutrylli
með Keanu Reeves í aðalhlutverki sem þú

mátt ekki missa af!

Vetrarhátíð lýkur á „Síðasta and-
varpinu“ í Perlunni, þegar Sig-
tryggur Baldursson og Ghostigi-
tal taka höndum saman og skapa
nýstárlegan tónlistarheim knú-
inn af mögnuðum trumbuslætti
og rafmögnuðum tónum.

Sigtryggur flytur ásamt fleiri
trommuleikurum verk fyrir
endurvarpsparabolur og brota-
járn og mun það tvinnast saman
við leik félaga sinna í Ghostigi-
tal.

Ghostigital er dúett tónlistar-
mannanna Curvers og Einars
Arnar, en þeir fá stuðning frá DJ
Galdri, ElvisP, Kaktusi, Mugi-
son, Sjón, Alex McNeil og Still-
uppsteypu.

Einnig verður sýnt brot úr
myndinni Sumarsólstöður eftir
Emiliano Monaco.

Ghostigital eru þekktir fyrir
að skapa spennandi hljóðheima
og er skemmst að minnast tíu
tíma tónleika þeirra á Menning-
arnótt í Listasafni Reykjavíkur,
þar sem þeir kölluðu til vini og
kunningja til að skapa eftir-
minnilega tónleika.

Tónleikarnir í Perlunni hefj-
ast klukkan 15 og þeim lýkur
klukkan 19.

Meðan tónlistarmennirnir
fara hamförum í hljóðheimi sín-
um ætlar Bergur Thorberg lista-

maður að sýna myndir sem hann
hefur málað með kaffi. Einnig
ætlar hann að sýna hvernig
myndirnar eru málaðar. Hann
málar þær á hvolfi og án þess að
snerta pappírinn. 

Síðasta andvarp Vetrarhátíðar

Á TÓNLEIKUM Einar Örn Benediktsson, sem sést hér á tónleikum á Gauki á Stöng, og
Curver búa til sérstæðan hljómheim í Perlunni ásamt Sigtryggi Baldurssyni slagverks-
leikara og fleiri spennandi listamönnum.
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SKJÁREINN

12.00 Silfur Egils 13.30 Neighbours 15.15
Amazing Race 6 (7:15) (e) 16.05 American
Idol 4 (9:43) 16.45 American Idol 4 (10:43)
17.45 Oprah Winfrey 

SJÓNVARPIÐ

20.45

Örninn. Danskur spennumyndaflokkur um hálf-
íslenskan rannsóknarlögreglumann í Kaup-
mannahöfn og baráttu hans við glæpi.

▼

Spenna

22.30

Nip/Tuck. Lýtalæknarnir Sean og Christian þurfa
ekki að kvarta þar sem alltaf er nóg að gera hjá
þeim.

▼

Drama

20.00

Bingó. Villi Naglbítur dregur tölur með ýmsum
aðferðum og bíður eftir Bingó. Hægt er að
prenta út bingóspjöld á s1.is.

▼

Leikur

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Kolli káti, Svampur,
Pingu, Vaskir Vagnar, Kýrin Kolla, Leirkarlarnir,
Litlir hnettir, Litlu vélmennin, Smá skrítnir for-
eldrar, Könnuðurinn Dóra, Hálendingurinn,
Batman, Galidor, Lizzie McGuire, Shin Chan,
Froskafjör) 11.35 Oliver Beene 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.15 Primetime – Ocean’s 12 (Leikaragengið

í Ocean’s 12) Fréttaskýringaþáttur frá
ABC-sjónvarpsstöðinni þar sem rætt
er við leikaragengið í stórmyndinni
Ocean’s 12. Á meðal leikenda eru
George Clooney, Brad Pitt, Julia Ro-
berts, Catherine Zeta-Jones, Andy
Garcia og Matt Damon en leikstjóri er
Steven Soderbergh.

20.00 Whose Line Is it Anyway? (Hver á
þessa línu?) Kynnir er Drew Carey og
hann fær til sín ýmsa kunna grínista.

20.25 Sjálfstætt fólk (Sjálfstætt fólk 2004-
2005) Í hverri viku er kynntur til sög-
unnar skemmtilegur viðmælandi sem
hefur frá mörgu að segja.

21.00 Cold Case 2 (7:24) (Óupplýst mál)
Myndaflokkur um lögreglukonuna Lilly
Rush sem starfar í morðdeildinni í
Fíladelfíu. Hún fær öll óleystu málin í
hendurnar. Framleiðandi er Jerry
Bruckheimer. Bönnuð börnum.

21.45 Twenty Four 4 (5:24) (24) Aðalhlutverk-
ið leikur Kiefer Sutherland. Stranglega
bönnuð börnum.

22.30 Nip/Tuck 2 (13:16) (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. 

23.15 Genius – A night for Ray Charles 0.20
Silfur Egils (e) 1.50 One Day in September
3.20 Fréttir Stöðvar 2 4.05 Tónlistarmynd-
bönd frá Popp TíVí 

12.20 Mósaík 13.00 Kjarval 13.55 Regnhlífarn-
ar í New York 14.30 Hassköttur í Dublin 15.05
Áskorendakeppni Evrópu í handknattleik. Bein
útsending úr Garðabæ frá síðari leik kvennaliða
Stjörnunnar og MKS Vitaral Jelfa Póllandi í
Áskorendakeppni Evrópu. 17.20 Óp 17.50
Táknmálsfréttir 18.00 Stundin okkar 

8.00 Morgunstundin okkar 8.01 Kátur 8.28
Fallega húsið mitt 8.36 Bjarnaból 9.00 Dis-
neystundin 9.01 Stjáni  9.25 Sígildar teikni-
myndir 9.33 Líló og Stitch 9.58 Sammi bruna-
vörður 10.11 Ketill o.fl. 11.00 Laugardags-
kvöld með Gísla Marteini 11.50 Spaugstofan

18.30 Krakkar á ferð og flugi Helga Kristín
Tryggvadóttir er frísk stelpa sem býr á
Tálknafirði. Við fáum að fylgjast með
Helgu Kristínu og krökkunum á
Tálknafirði fara í berjamó, veiða niðri
við höfn, fara í fjöruferð og busla í
sjónum. Umsjónarmaður er Linda Ás-
geirsdóttir og um dagskrárgerð sér
Ægir J. Guðmundsson og framleiðandi
er Ljósaskipti. Textað á síðu 888 í
Textavarpi.

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
20.00 Í brennidepli Fréttaskýringaþáttur í um-

sjón Páls Benediktssonar. Dagskrár-
gerð: Haukur Hauksson. 

20.45 Örninn (3:8) (Ørnen) Danskur
spennumyndaflokkur um hálfíslensk-
an rannsóknarlögreglumann í Kaup-
mannahöfn, Hallgrím Örn Hallgríms-
son, og baráttu hans við skipulagða
glæpastarfsemi. Nánari upplýsingar á
vefslóðinni http://www.dr.dk/oernen/.

21.45 Helgarsportið 
22.10 Hamborgarhópurinn (The Hamburg

Cell) Bresk sjónvarpsmynd frá 2004
um flugræningjana sem gerðu sjálfs-
morðsárásirnar í Bandaríkjunum 11.
september 2001. 

23.50 Kastljósið 0.10 Útvarpsfréttir í dag-
skrárlok

12.30 The Awful Truth (e) 13.00 Judging Amy
(e) 13.55 Malcolm In the Middle (e) 14.20
Arthur 15.55 The Living Daylights 18.00 Inn-
lit/útlit (e) 

9.00 Still Standing (e) 9.30 The Simple Life 2
(e) 10.00 America’s Next Top Model (e)
11.00 Sunnudagsþátturinn

19.00 Yes, Dear (e) 
19.30 The Awful Truth Farið er í Disney World,

heilsað upp á Mikka mús og rætt við
hann um meðferð Disney á starfs-
mönnum sínum. Mike fer með kór til
að skemmta stjórnendum tóbaksiðn-
aðarins. En allir í kórnum misstu rödd-
ina af völdum reykinga.

20.00 Bingó
20.35 According to Jim 
21.00 Law & Order: SVU Benson og Stabler

komast að því að látinn nemi í fram-
haldsskóla tengist glæpum sem hann
framdi sem formaður bræðrafélags í
skólanum. Það kemur þeim verulega
á óvart þegar faðir fórnarlambsins
samþykkir að verja einn af þeim sem
er ásakaður um að hafa valdið dauða
þess.

21.50 Rocky III Rocky Balboa nýtur lífsins
sem heimsfrægur boxari. Hann berst
aðeins við óþekkta og auðvelda
mótherja til þess að viðhalda frægð-
inni. Svo kemur að því að hann er
skoraður á hólm af hrokafullum ung-
um boxara að nafni Clubber Lang og
Rocky tapar óvænt. Nú virðast sem
dagar Rockys sem boxara séu liðnir
en með hvatningu góðra vina verður
Rocky staðráðinn í að endurheimta
titilinn. Enn sem fyrr er það Sylvester
Stallone sem fer með aðalhlutverk. 

23.30 C.S.I. (e) 0.15 Blow Out (e) 1.00
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 Pokljuka Slovenia 14.30 Ski Jump-
ing: World Championship Oberstdorf Germany 16.15 Futsal:
European Championship Ostrava Czech Republic 18.00 Skel-
eton: World Championship Calgary Canada 19.00 Snooker:
Masters London United Kingdom 22.00 Tennis: WTA Tourna-
ment Antwerp 23.00 News: Eurosportnews Report 23.15
Superbike: World Championship 23.45 Football: UEFA
Champions League Last 16 0.15 News: Eurosportnews 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
Amazon – Super River 17.00 Keeping up Appearances 17.30
Yes Minister 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 We-
ather 23.40 A Little Later 0.00 Landscape Mysteries 0.30
Auschwitz: the Forgotten Witness 1.00 Watergate

NATIONAL GEOGRAPHIC 

12.00 Leonardo – The Man Behind the Shroud 13.00 Holy
Cow 14.00 In Search of a Lost Princess 15.00 The Woman He
Loved 17.00 Descent Into Hell 18.00 Skeleton Lake 19.00
Secret of Einstein's Brain 20.00 Air Crash Investigation 21.00
Castro 23.00 Seconds from Disaster 0.00 Castro

ANIMAL PLANET 

12.00 Animals of the Chinese Zodiac 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 The Great Croc Trail 22.00 Pet Powers 23.00 The Afric-
an King 0.00 Animals of the Chinese Zodiac 1.00 Animals A-Z
3.00 O'Shea's Big Adventure 4.00 Mad Mike and Mark

DISCOVERY 

12.00 Mythbusters 13.00 Scrapheap Challenge 14.00 Rides
15.00 World Biker Build-Off 16.00 Industrial Revelations – The
European Story 17.00 Biggest Baddest Bugs 18.00 Aircrash
19.00 American Chopper 20.00 Engineering the Impossible
22.00 3-2-1 Vegas! 23.00 American Casino 0.00 Hitler's
Doctors 1.00 Amazing Medical Stories

MTV

12.30 Simpsons Weekend Music Mix 13.00 The Ashlee Simp-
son Show 15.00 TRL 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 21.00 Top 10
at Ten 22.00 MTV Live 23.00 Just See MTV

VH1

12.30 Celine Dion Rise & Rise Of 13.30 Best of Gloria Estefan
14.00 Mariah Carey Complete History 15.00 Best of Mariah
Carey 15.30 Best of Anastasia 16.00 Whitney Houston Rise &
Rise Of 17.00 Best of Whitney Houston 17.30 All Time Divas
18.00 Divas 2004 19.00 Shania Twain Rise & Rise Of 20.00
Beyonce Rise & Rise Of 21.00 Whitney Houston Rise & Rise
Of 22.00 MTV at the Movies 22.30 VH1 Rocks

CLUB

12.15 The Stylists 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 3rd Date 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 3rd Date 20.50 Hollywood One on
One 21.15 Women Talk 21.40 More Sex Tips for Girls 22.10
My Messy Bedroom 22.35 Cheaters

E! ENTERTAINMENT

12.00 The E! True Hollywood Story 15.00 E! Entertainment
Specials 16.00 The E! True Hollywood Story 23.00 Scream
Play 0.00 Celebrities Uncensored

BBC FOOD

12.00 Food Source 12.30 Tamasin's Weekends 13.00 Jancis
Robinson's Wine Course 13.30 The Thirsty Traveller 14.00
Secret Recipes 14.30 Rocco's Dolce Vita 15.00 Coconut
Coast 15.30 Floyd's India 16.00 Kitchen Invaders 16.30 Rea-
dy 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 The Flintstones

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

12.45 The Scalphunters 18.00 Still of the Night 19.30 Fatal
Memories 21.05 Theater of Blood 22.50 The Hawaiians 1.00
The Betsy 3.05 Taking of Beverly Hills

TCM

20.00 Stephen Fry Oscar Introduction for 20.15 2001: A
Space Odyssey 22.35 Demon Seed 0.10 Signpost to Murder
1.25 Where the Spies Are 3.15 The Road Builder

HALLMARK

12.15 Jim Henson's Jack And The Beanstalk 13.45 Walter
and Henry 15.15 Jackie, Ethel, Joan: Women of Camelot
17.00 Skylark 18.45 Just Cause 19.30 Gracie's Choice 21.00
Bait 22.45 Reunion

ERLENDAR STÖÐVAR

OMEGA

AKSJÓN

POPP TÍVÍ

6.55 MVP: Most Valuable Primate 8.25
Dinner With Friends 10.00 Angel Eyes
12.00 Moulin Rouge 14.05 MVP: Most
Valuable Primate 16.00 Dinner With Fri-
ends 18.00 Angel Eyes 20.00 Moulin
Rouge 22.05 A Beautiful Mind (Bönnuð
börnum) 0.20 Sister Mary Explains It All
1.50 Jerry Maguire 4.05 A Beautiful
Mind (Bönnuð börnum) 

18.30 Miðnæturhróp C. Parker Thomas
19.00 Believers Christian Fellowship
20.00 Fíladelfía 21.00 Sherwood Craig
21.30 Ron Phillips 22.00 Samverustund
23.00 Robert Schuller 0.00 Gunnar Þor-
steinsson (e) 0.30 Nætursjónvarp Blönd-
uð innlend og erlend dagskrá

7.15 Korter 20.30 Andlit bæjarins 21.00
Níubíó. The Wedding Singer 23.15 Korter 

17.00 Game TV (e) 21.00 Íslenski popp
listinn (e) 

Ewan Gordon McGregor fæddist 31. mars árið 1971 í
Crieff í Skotlandi. Foreldrar hans eru James og Carol
McGregor og eru þau bæði kennarar. 
Þegar Ewan var sextán ára hætti hann í Crieff og
Morrison-skólanum til að gangast til liðs við Perth Rep-
ertory-leikhúsið þar sem hann vann sem sviðsmaður og
fékk nokkur smærri hlutverk. Foreldrar hans hvöttu
hann til að hætta í skóla og leitast við að ná leiklistar-
takmörkum sínum í staðinn fyrir að vera óhamingju-
samur. Ewan lærði leiklist í ár í Kirkcaldy-skólanum í
Fife og skráði sig síðan í þriggja ára nám í Guildhall
School of Music and Drama í London. Hann hætti þar
rétt áður en hann útskrifaðist því hann nældi í hlutverk
í þáttaröðinni Lipstick on Your Collar árið 1993. Áhorf-
endur tóku fyrst eftir Ewan árið 1994 í Shallow Grave,

sem leikstýrt var af Danny Boyle. Síðan lék hann í Pill-
ow Book árið 1996 og Trainspotting sama ár en síðari
myndin kom honum á kortið. Nú er Ewan einn
eftirsóttasti leikari í heimi og frægastur fyrir
hlutverk sitt í Star Wars-myndunum. Ewan
giftist franska framleiðsluhönnuðinum Eve
Mavrakis árið 1995 en hann kynntist henni
þegar hann vann við sjónvarpsþáttinn
Kavanagh QC árið 1994. Þau eiga saman tvær
dætur, Clara Mathilde og Esther Rose.
Ewan hefur stofnað framleiðslufyrirtæk-
ið Natural Nylon með vinum sínum
Jonny Lee Miller, Sean Pertwee, Jude
Law og Sadie Frost og stefna þau á að
framleiða óháðar kvikmyndir.

Í TÆKINU 
EWAN LEIKUR Í MOULIN ROUGE Á STÖÐ 2 BÍÓ KL. 12.00 OG 20.00 Í KVÖLD.

Foreldrarnir hvöttu hann til að hætta í skóla

Shallow Grave – 1994. Trainspotting – 1996. Star Wars Episode I – The Phantom Menace – 1999.
Þrjár bestu myndir 
Ewans:

STÖÐ 2 BÍÓ

ANGEL EYES. Aðalhlutverk leika
Jennifer Lopez og James Caviezel.
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15.45  

Enska bikarkeppnin. Bein útsending frá viður-
eign Newcastle og Chelsea en álagið er mikið á
báðum liðum.

▼

Íþróttir

12.20 Skoski boltinn. Bein útsending frá leik
erkifjendanna Glasgow Celtic og Glasgow
Rangers. 14.25 Bestu bikarmörkin      15.45
Enski boltinn. Bein útsending frá leik
Newcastle United og Chelsea í 5. umferð bik-
arkeppninnar. 17.55 Spænski boltinn. Bein út-
sending frá spænska boltanum. 

9.00 European PGA Tour 2005 9.50 Banda-
ríska mótaröðin í golfi 10.40 Spænski boltinn.
Útsending frá spænska boltanum en um helg-
ina

19.55 Ítalski boltinn (Serie A) Bein útsending
frá ítalska boltanum en um helgina
mætast eftirtalin félög: Atalanta –
Bologna, Chievo – Lazio, Messina –
Juventus, AC Milan – Cagliari, Palermo
– Leece, Parma – Brescia, Roma –
Livorno, Sampdoria – Reggina, Siena
– Fiorentina og Udinese – Inter.

21.45 Hnefaleikar (B. Hopkins – Howard
Eastman) Útsending frá hnefaleika-
keppni í Los Angeles sl. nótt. Á meðal
þeirra sem mætast eru Bernard Hopk-
ins, margfaldur heimsmeistari í milli-
vigt, og Evrópumeistarinn Howard
Eastman. Hopkins hefur þegar skráð
nafn sitt í boxsöguna en hann freistar
þess nú að verja titilinn í 20. sinn.
Eastman er verðugur andstæðingur
með 40 sigra og eitt tap á ferilskránni.
Eini ósigur hans var á stigum í um-
deildum bardaga og því ljóst Eastman
er líklegur til að veita Hopkins harða
mótspyrnu.

23.05 Stjörnuleikur NBA (NBA All Star Game
2004) 1.30 Stjörnuleikur NBA. Bein útsending
frá Denver þar sem úrvalslið Austur- og Vest-
urdeildar eigast við. 
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▼

2005 árgerðin 
     er komin!

*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

• Carl Zeiss linsa 

• 20x optical og

   800x stafrænn

   aðdráttur

• Tengistöð fylgir!

Kauptu Sony 
   hjá Sony

Þrjár spólur fylgja með!

DCR-HC22 

Stafræn MiniDV 
myndbandstökuvél.
•  800 þúsund pixla myndflaga
•  20x aðdráttur um Carl Zeiss linsu
•  800x stafrænn aðdráttur
•  DV inn/út  •  Snertiskjár  •  Tengistöð fylgir

Verð 5.980 krónur 
vaxtalaust* í 12 mán. eða 
71.760 krónur staðgreitt

Carl Zeiss linsa
Linsurnar frá Zeiss tryggja 
hámarks dýpt og lita-
aðgreiningu myndarinnar.
Snertiskjár
Allar aðgerðir er framkvæmdar 
á skjánum í stað hefðbundina 
hnappa.

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 12.45 Veðurfregnir
13.00 Útvarpsleikhúsið: Fiskar á þurru landi
14.15 Stofutónlist 15.00 Vísindi og fræði
16.10 Helgarvaktin 17.00 Í tónleikasal 

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Seiður og hélog
19.00 Íslensk tónskáld 19.40 Íslenskt mál
19.50 Óskastundin 20.35 Sagnaslóð 21.15
Laufskálinn 21.55 Orð kvöldsins 22.15 Af
minnisstæðu fólki 22.30 Til allra átta 
23.00 Grískar þjóðsögur 23.10 Silungurinn

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 Sunnudagskaffi
14.00 Helgarútgáfan 16.08 Rokkland

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið
20.00 Sunnudagskaffi 21.15 Popp og ról
22.10 Hljómalind

0.10 Ljúfir næturtónar 2.03 Auðlindin

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

8.05 Morgunandakt 8.15 Tónlist á sunnu-
dagsmorgni 9.03 Lóðrétt eða lárétt 10.15
Öskrið sprengir kyrrðina 11.00 Guðsþjónusta
í Hríseyjarkirkju

TALSTÖÐIN FM 90,9

13.40 Á kassanum e. 14.00 Menningarþátt-
urinn með Rósu Björk Brynjólfsdóttur. 16.00
Tónlistarþáttur Dr. Gunna. 18.00 Úr fylgsnum
fyrri aldar eftir sr. Friðrik Eggertz e. 

19.00 Skemmtiþáttur Reykjavíkurakademí-
unnar e. 19.55 Messufall e. 20.30 Silfur Egils
e. 22.00 Viðtalsþáttur Sigurðar G. Tómasson-
ar. 23.00 Frjálsar hendur Illuga Jökulssonar.

0.00 Endurtekin dagskrá dagsins.

9.00 Er það svo í umsjón Ólafs B. Guðna-
sonar e. 10.03 Skemmtiþáttur Reykjavíkur-
akademíunnar 11.00 Messufall með Anna
Kristine Magnúsdóttur. 12.10 Silfur Egils

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.

Í kvöld sýnir Stöð 2 frá minningartónleikum um blin-
da tónlistarsnillinginn Ray Charles. Kvikmynd um
ævi hans, Ray, hefur einmitt fengið mikið hrós
áhorfenda en þar fer leikarinn Jamie Foxx með aðal-
hlutverk og vann meira að segja Golden Globe og
Screen Actors Guild Award-verðlaunin sem besti leikari
í aðalhlutverki. Í kvöld koma fram margar stjörnur sem
heiðra minningu meistarans en þar má nefna Elton
John, Mary J.Blige, Usher, Stevie Wonder, Norah Jones,
Reba McIntyre, B.B.King og Bruce Willis. Meðal kynna á
tónleikunum eru Jamie Foxx, Tom Cruise, Morgan Freem-
an, Bruce Willis, Ellen Degeneres, Quincy Jones og fleiri.

VIÐ MÆLUM MEÐ...
Stöð 2 kl. 23.15.GENIUS – A NIGHT FOR RAY CHARLES 

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Tónlistarsnillingur heiðraður

Svar:Ökumaður úr kvikmyndinni

White Zombie frá árinu 1932.

„They are not men, madame. They are dead bodies!“

»

VH1
KL. 20.00 
Það er Rise & Rise of helgi á VH1 en

þættir þessir fjalla um hvernig stjörnurn-
ar byrjuðu í bransanum og lífið fyrir
frægðina. Að þessu sinni er það
Beyoncé sem fylgst er með en hún var
ekki alltaf rík og fræg. Í dag er hún hins
vegar ein skærasta poppstjarna í heimi
og hún hefur svo sannarlega spilað rétt
út.

SUNNUDAGUR  20. FEBRÚAR
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HELGI OG PÉTUR Listamennirnir tveir
ætla að halda keppni í beltavélaslípun á
Kjarvalsstöðum á sunnudag.

Keppa í belta-
vélaslípun
Keppni í beltavélaslípun verður
haldin á Kjarvalsstöðum í dag
klukkan 15.00. Listamennirnir
Helgi Hjaltalín Eyjólfsson og Pétur
Örn Friðriksson hafa sett upp vísi
af bifreiðaverkstæði í miðrými
Kjarvalsstaða undir yfirskriftinni
Markmið XI. 

Hluti af sýningunni er keppni í
beltavélaslípun og hvetja þeir fólk
til að mæta á staðinn með sína eig-
in beltaslípivél og etja kappi við
aðrar vélar á 25 metra langri braut.
Tímataka sker síðan úr um það
hvaða vél ber sigur úr býtum.
Listamennirnir munu aðstoða fólk
við að koma vélunum á brautirnar
og kynna það fyrir reglum sem
gilda í keppni sem þessari. 

„Þetta er ekkert ný keppni sem
við erum að finna upp. Kaninn
stundar þettta grimmt,“ segir
Helgi Hjaltalín. „Þetta er útsláttar-
keppni eins og í kvartmílunni.
Brautin er keyrð og síðan er skipt á
milli brauta. Það væri óskandi að
það kæmi fullt af hobbímönnum
með vélarnar sínar en það eru samt
engin verðlaun í boði,“ segir hann.
Bætir hann því við að mörg mark-
mið séu með sýningunni en öll séu
þau tiltölulega óljós. ■

Blúspíanóleikarinn Pinetop Perk-
ins, sem tók upp sína fyrstu sóló-
plötu með hljómsveitinni Vinum
Dóra árið 1992, fékk heiðursverð-
laun fyrir æviframlag sitt til tón-
listar á nýafstaðinni Grammy-
verðlaunahátíð í Bandaríkjunum.

Perkins er þar í góðra manna
hópi því á meðal þeirra sem fengu
heiðursverðlaun voru stór nöfn á
borð við Janis Joplin, Led Zeppel-
in og Jerry Lee Lewis. 

Hinn 91 árs gamli Perkins hef-
ur verið einn albesti blúspíanó-
leikari heims í gegnum tíðina.

Hann hóf feril sinn
sem atvinnutón-

listarmaður árið 1926 í Mississippi
og varð meðal annars þekktur sem
hjálparkokkur hins goðsagnar-
kennda Muddy Waters á árunum
1969 til 1981. Kom hann fram
ásamt Waters í heimildarmynd-
inni frægu The Last Waltz sem
fjallaði um síðustu tónleika hljóm-
sveitarinnar The Band. Auk þess
hefur hann spilað með stórmenn-
um á borð við Eric Clapton, BB
King og Rolling Stones, sem eru
miklir aðdáendur hans, og komið
fram í fréttaskýringaþætt-
inum 60 mínútur.

Perkins, sem
heitir réttu nafni

Joe Willie Perkins, hefur tvisvar
komið hingað til lands. Í fyrra
skiptið tók hann upp sólóplötu sína
á Púlsinum og í hljóðverinu Sýr-
landi með Vinum Dóra. Árið eftir,
1993, fór hann í tónleikaferð um
landið ásamt Vinum Dóra og spil-
aði fyrir framan 10 þúsund manns
í miðbæ Reykjavíkur á 17. júní, þá
79 ára gamall. Sama ár spiluðu
Vinir Dóra með honum á blúshátið
í Chicago og héldu þar upp á átt-
ræðisafmæli hans með honum.
„Hann er mjög skemmtilegur og
góður karl,“ segir Dóri, sem sjálf-
ur heitir réttu nafni Halldór

Braga-

son. „Hann kenndi okkur að spila
blús almennilega og er guðfaðir
Vina Dóra. Hann er fyrstu kyn-
slóðar blúsmaður og það var mjög
gaman að kynnast honum. Það var
heiður fyrir unga sveitastráka að
spila með svona hetju. Maður átt-
aði sig ekkert á þessu. Hann sagði
manni margar sögur og að spila
með honum var eins og að vera í
háskóla.“

Dóri segist lítið hafa verið í
sambandi við Perkins undanfarin
ár en þeir voru aftur á móti í
miklu sambandi ‘94 og ‘95 þegar

Dóri bjó úti í Bandaríkjun-
um. Blúshátíð verður hald-

in í Reykjavík um pásk-
ana og þó svo að Perk-
ins sé ekki væntanleg-
ur vonast Dóri til að

hann komi hingað aft-
ur fyrr en síðar.

„Það væri gaman
að fá karlinn einu
sinni enn til Ís-
lands. Það er
draumurinn að
spila með hon-
um einu sinni
áður en hann
verður allur,“
segir hann.

„Mér þykir mjög
vænt um hann.“ 

freyr@frettabladid.is

PINETOP PERKINS: BLÚSPÍANISTI OG ÍSLANDSVINUR HEIÐRAÐUR

Vinur Dóra fékk Grammy

HIN HLIÐIN
HIN HLIÐIN Á SIF GUNNARSDÓTTUR VERKEFNISSTJÓRA VETRARHÁTÍÐAR REYKJAVÍKUR.

Hvernig ertu núna?Ég er kát en örlítið þreytt.
Augnlitur:Grágrænn.
Starf:Verkefnisstjóri viðburða hjá Höfuðborgarstofu. 
Stjörnumerki: Tvíburi.
Hjúskaparstaða: Í sambúð. 
Hvaðan ertu? Frá Reykjavík.
Helsta afrek: Afrek á dag kemur skapinu í lag. 
Helstu veikleikar: Óþolinmæði.
Helstu kostir: Óþrjótandi áhugi á því sem ég er að gera.
Uppáhaldssjónvarpsþáttur: Hin dásamlega danska sápa Kroniken. Ég bíð
spennt eftir því að hún komi aftur.
Uppáhaldsútvarpsþáttur: Morgunvaktin.
Uppáhaldsmatur: Rótsterk grænmetissúpa sem maðurinn minn býr til
sem drepur flensu.
Uppáhaldsveitingastaður: 101.
Uppáhaldsborg: Reykjavík.
Mestu vonbrigði lífsins: Að vera ekki frægur rithöfundur. 

Áhugamál: Fólk og það sem það gerir skemmtilegt.
Viltu vinna milljón? Ekki spurning.
Jeppi eða sportbíll? Til skiptis á sumrin og veturna.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? 1,75 cm. Ég er 1,71 cm
núna.
Hver er fyndnastur/fyndnust? John Cleese er mjög fyndinn.
Hver er kynþokkafyllst(ur)? Indversku strákarnir í DCS sem spil-
uðu á Vetrarhátíð.
Trúir þú á drauga?Nei.
Hvaða dýr vildirðu helst vera?Fugl með mikið vænghaf.
Hvaða dýr vildirðu ekki vera? Rotta.
Áttu gæludýr?Já, köttinn Tófu.
Besta kvikmynd í heimi: Ég hef enga séð jafnoft og
Casablanca.
Besta bók í heimi:„Þó er best að borða ljóð en bara reyndar þau
sem eru góð.“ 
Næst á dagskrá: Ráðstefna fyrir hátíðahaldara í Amsterdam.

25.05.1965

Ætlaði að verða 1,75 cm

...fær Eyrún Magnúsdóttir í Kast-
ljósinu fyrir að hafa náð að
sjarma þjóðina upp úr skónum á
mettíma. Hún var á dögunum
valin kynþokkafyllsta kona
landsins af hlustendum Rásar 2.

HRÓSIÐ

VINIR DÓRA Hljómsveitin
Vinir Dóra spilaði með Pinetop
Perkins í byrjun tíunda áratug-
arins við fádæma undirtektir.
Hér er sveitin ásamt Chicago
Beau og Pinetop Perkins, sem
er þriðji frá vinstri.

Vinur Dóra hefur lengi verið tal-
inn einn albesti blúspíanisti í
heimi.



T H E  C U R E  F O R  T H E  C O M M O N  M A N

Fylgstu með...

 er

Hittir þú Will Smith í London í boði Íslandsbanka?

Þeir sem eru í Námsmannaþjónustu 
Íslandsbanka eiga möguleika á að 
vinna ferð til London.

Vinningshafarnir fá ferð fyrir tvo, 
flug, gistingu, miða á frumsýninguna 
og í eftirpartýið með stjörnunum!

Skráðu þig í Námsmannaþjónustu 
Íslandsbanka strax í dag og þú 
gætir verið á leiðinni í flottasta 
partý ársins!

ERT ÞÚ Á LEIÐINNI 
TIL LONDON?

Nánari upplýsingar á isb.is þar sem þú getur einnig unnið Hitch bíómiða.

KEMUR Í BÍÓ FIMMTUDAGINN 3. MARS
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VI Ð S EG J U M F R É T T I R SM Á A U G L Ý S I N G AS Í M I N N E R 550 5000

Bú›u flig undir brottför á www.icelandexpress.is

Fer›afljónusta Iceland Express, Su›urlandsbraut 24, Sími 5 500 600
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7.995 kr.
Ver› á flugi frá

a›ra lei› me› sköttum

27.318 kr.
Flug* og bíll frá

*a›ra lei› me› sköttum

5.995 kr.

» fi‡skaland á landamæri a› 9 löndum
Frakklandi, Lúxemburg, Tékklandi, Hollandi, Póllandi, Austurríki,
Belgíu, Sviss og Danmörku

» Besta vegakerfi í heimi, án vegatolla

» Framhaldsflug til allra átta

» Fjöldi gistista›a og sumarhúsa

» Móseldalurinn í næsta nágrenni

» fi‡sk borgarmenning

» Afflreying fyrir alla fjölskylduna

» Vínræktarhéru› allt um kring

» Ógrynni kastala og halla

TILBO‹ Á BÍLALEIGUBÍLUM

FÓLKSBÍLAR

LÚXUSBÍLAR

2.737 kr.

4.510 kr.

19.159 kr.

31.570 kr.

DAGSVER‹ VIKUVER‹

FRANKFURT

SAARBRÜCKEN

BONN

KOBLENZ

TRIER

KÖLN

LUXEMBOURG

STRASBOURG

KAISERSLAUTERN

WIESBADEN

FRAKKLAND

BELGÍA fi†SKALAND

HOLLAND

ICH BIN EIN
FRANKFURTER
Upplif›u endalaus ævint‡ri fi‡skalands

Af hverju til Frankfurt Hahn?

Barnaver›

mi›a› vi› yngri en 12 ára
a›ra lei› me› sköttum
Takmarka›ur bókunartími

Gleymd
heimsálfa

E inu sinni á ári munum við
eftir Afríku, verðum hrygg

við tilhugsunina um svöng börn
og fólk án allra tækifæra og
möguleika. Við raulum dægur-
lög sem fjalla um veslings
börnin í Afríku, hvort þau viti
nokkuð að jólin séu að koma. En
þegar hátíðin er um garð geng-
in gleymum við eymdinni og
heil heimsálfa hverfur sjónum
flestra Vesturlandabúa þar til
líður að næstu jólum.

HEIMSÁLFA er að veslast
upp og hverfa vegna þess að
heimurinn þykist ekki og vill
ekki taka eftir. Hjálparstofnan-
ir vinna gott starf án verðskuld-
aðrar athygli eða aðstoðar. Fjár-
framlög alþjóðasamfélagsins til
vandans duga hvergi nærri til.

SAGT hefur verið að 21. aldar-
innar verði aðallega minnst
fyrir að vera öldin þegar heims-
byggðin gleymdi heilli heims-
álfu. Stríð, hungur og banvænir
sjúkdómar fá nánast óáreitt að
leggja milljónir í valinn. Verst
er staða barna og kvenna. Al-
næmisveikar konur deyja frá
börnum sínum, sem mörg hver
sýkjast af mæðrum sínum. Í
þjóðarmorðunum í Rúanda 1994
er talið að um 20% allra kvenna
hafi verið nauðgað. Lífshættu-
legir kynsjúkdómar eru meðal
afleiðinga þeirra kerfisbundnu
afbrota. Í Súdan hefur stríð
staðið yfir í áratugi án þess að
því hafi verið veitt sérstök eft-
irtekt Vesturlandabúa. Um Afr-
íku er lítið sem ekkert fjallað í
fjölmiðlum eða spjallþáttum
þegar fjallað er um ástand
heimsmála. Afríka virðist ein-
hverra hluta vegna ekki hluti af
heimsmynd okkar. 

VIÐ getum og eigum að gera
betur. Ísland getur þrátt fyrir
smæð sína sýnt mátt sinn og
megin ef vilji er fyrir hendi. Í
stað þess að spyrja okkur ár-
lega að því hvort börnin í Afr-
íku viti af jólunum væri réttara
að velta því fyrir sér hvort al-
þjóðasamfélagið geri sér grein
fyrir því að Afríka hættir ekki
að vera til þó að jólin séu búin.

BAKÞANKAR
ÞORBJARGAR S.

GUNNLAUGSDÓTTUR


