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BEST BORGIÐ INNAN ALÞJÓÐ-
LEGRA STOFNANA Thorvald Stol-
tenberg sagði  í gær að hags-
munum Norðurlandaþjóðanna er
best borgið innan alþjóðlegra
stofnana líkt og SÞ, NATO og
Evrópusambandsins. Sjá síðu 2

45 GÆTU MISST VINNUNA Mikill
uggur er á Stöðvarfirði eftir að
stærsti atvinnurekandinn, Sam-
herji, tilkynnti að mögulega
verði landvinnslan í bænum lögð
niður. Sjá síðu 4

FULL ÁSTÆÐA TIL AUKINS EFTIR-
LITS Eftirlit með erlendu ólög-
legu vinnuafli hér á landi er á
hendi lögreglu, segir dómsmála-
ráðherra. Ráðuneyti hans hefur
ekki haft þessi mál til skoðunar
að undanförnu. Sjá síðu 6

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

Kvikmyndir 30
Tónlist 30
Leikhús 30

Myndlist 30
Íþróttir 24
Sjónvarp 32
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HLÝINDI UM ALLT Í KVÖLD
HANN ER AÐ HLÝNA. Vaxandi
sunnanátt. Skúrir vestan til í fyrstu en síðan
rigning með kvöldinu. Frostlaust á öllu
landinu í kvöld. Sjá síðu 4.

MARTRÖÐ Í JANÚAR Leikfélag
Menntaskólans við Hamrahlíð
sýnir Matröð á jólanótt í Loft-
kastalanum klukkan átta í kvöld.

Allt landið
18-49 ára

Me›allestur dagblaða

Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallups nóvember 2004

MorgunblaðiðFréttablaðið

62%

38% HM í handbolta í Túnis:

SÍÐA 34

▲

Strákarnir okkar spila á
móti Tékkum í kvöld

SÍÐUR 24 & 26

▲

Guðrún Ásmundsdóttir

Aldrei verið 
hamingjusamari

SÍÐUR 16 – 17

▲

DEILA Bæjaryfirvöld í Kópavogi
hafa sent iðnaðarráðuneytinu lög-
námsbeiðni til að geta farið með
vatnslögn frá borholum bæjarins 
í Vatnsendakrikum yfir land
Reykjavíkurborgar í Heiðmörk.
Borgaryfirvöld meinuðu Kópa-
vogsbæ um heimild til að leggja
leiðsluna yfir land sitt í fyrra og
samningaviðræður um málið
sigldu í strand.

Gunnar I. Birgisson, formaður
bæjarráðs Kópavogs, segir málið
allt vera með ólíkindum. Skýrt sé
kveðið á um það í vatnalögum að
bænum sé heimilt að leggja leiðsl-

una um landið.
K ó p a v o g u r
hafi keypt
vatnsréttindi í
V a t n s e n d a -
krika.

„Þeir vilja
láta okkur
kaupa vatn af
sér með góðu
eða illu,“ segir
Gunnar I. „Við

erum hins vegar að stofna vatns-
veitu því það er mjög hagkvæmt
fyrirtæki fyrir bæjarbúa. Það
myndi þýða að vatnsskatturinn 

á bæjarbúa lækkar verulega.“ 
Gunnar I. segir mjög sérkenni-

legt og óþekkt að sveitarfélag
neiti öðru sveitarfélagi um að fara
með vatnsleiðslu um land.

„Orkuveita Reykjavíkur er
núna að byggja Hellisheiðarvirkj-
un og þarf að fara með leiðslur
þaðan í gegnum Sandskeið. Ætli
við neitum þeim ekki bara um það.
Mér finnst það allt eins líklegt.“

Málið í heild sinni er alveg fá-
ránlegt og í raun grátbroslegt að
sögn Gunnars I. 

„Þótt Reykjavík sé stærsta
sveitarfélag landsins getur það

ekki kúgað hvern sem er í krafti
stærðarinnar. Borgarfulltrúar
Reykjavíkurlistans ættu kannski
að leita sér sálfræðihjálpar vegna
minnimáttakenndar gagnvart
Kópavogi.“

Borgaryfirvöld líta svo á að
Vatnsendakrikar séu eign Reykja-
víkur því þeir hafi verið teknir
eignarnámi árið 1949 og bætur
greiddar fyrir. Gunnar Eydal
borgarlögmaður segist telja að
ráðuneytinu beri að vísa lögnáms-
beiðninni frá þar sem óbyggða-
nefnd eigi eftir að úrskurða um
svæðið. trausti@frettabladid.is

Gælir við köttinn Mura
Kötturinn Muri, sem nefndur er eftir Steingrími Árnasyni, leikur stórt hlutverk í nýju myndbandi Bjarkar Guðmundsdóttur.
Þar fær hann að leika ástmann Bjarkar. Að sögn eigandans er Muri mjög hlýðinn og elskar að fara í bíltúra.

Borgarfulltrúar leiti
sér sálfræðihjálpar

Formaður bæjarráðs Kópavogs segir að vegna minnimáttarkenndar gagnvart Kópavogi ættu
borgarfulltrúar R-listans kannski að leita sér sálfræðihjálpar. Reykjavíkurborg meinar Kópavogi

að leggja vatnsleiðslu um land sitt. Iðnaðarráðuneytið er með málið til skoðunar.

GUNNAR I.
BIRGISSON

Daginn eftir að auglýsing Þjóð-
arhreyfingarinnar birtist í New
York Times kom frétt í sama
blaði þar sem bandarískur emb-

ættismaður, sem vill
ekki láta nafns síns

getið, heldur því fram að Ísland
sé ekki lengur á lista yfir banda-
menn Bandaríkjanna í Írak.
Upphaflegi listinn, þar sem Ís-
land var nefnt meðal ríkja sem
studdu innrásina, gegni engu

hlutverki lengur hjá Banda-
ríkjastjórn.

Fréttin, sem var frá Reuters-
fréttastofunni, birtist einnig í
flestum helstu fjölmiðlum
heims í gær. Sjá síðu 2

Á SKÍÐUM Í KRINGLUNNI Akureyringurinn Helgi Heiðar Jóhannesson bar sigurorð af Ísfirðingnum Einari Ólafssyni á innanhússmóti í
gönguskíðum sem haldið var í gær. Um 50 metra langri snjóbraut var komið fyrir í Kringlunni svo hægt væri að halda keppnina. Fjöldi
Kringlugesta fylgdist með keppninni og er ekki annað að sjá en uppátækið hafi mælst vel fyrir.

„Hinir viljugu“:

Ísland ekki lengur á lista

Uppreisnarhreyfingar
Palestínumanna:

Hafa fallist á
vopnahlé

GAZABORG Abu Muhammed, einn
af talsmönnum píslarvottar-
sveitanna Al Aksa , sagði í gær að
sveitirnar gætu fallist á vopnahlé,
svo framarlega sem Ísraelsmenn
samþykkja einnig að hætta árás-
um á Palestínumenn og leysi jafn-
framt palestínska fanga úr haldi.

Yfirlýsingin frá Al Aksa-hreyf-
ingunni kemur beint í kjölfarið á
yfirlýsingu frá Hamas-samtökun-
um um að árásum verði hætt og
landamæri Ísraels verði viður-
kennd sem og samkomulagi
Palestínustjórnar við samtökin 
Jihad um vopnahlé.

Yfirlýsingar þessara þriggja
samtaka benda til þess að 
Mahmoudd Abbas, forseti stjórn-
ar Palestínumanna, hafi náð
nokkrum árangri í tilraunum 
sínum til þess að sannfæra þessar
vopnuðu sveitir um að láta af
árásum á Ísraelsmenn, sem gæti
orðið fyrsta skrefið í áttina til
þess að binda enda á fjögurra ára
blóðug átök.

Undanfarna daga hefur Abbas
átt fjölmarga fundi með fulltrúum
samtakanna þriggja, Hamas, 
Jihad og Al Aksa. ■
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ÚTBOÐ „Í útboðsgögnunum voru
engin skilyrði um að fyrirtæki
mættu skila inn aðeins einu til-
boði og í ljósi þess skiluðu 
nokkrir inn fleiri tilboðum og við
getum ekki gert athugasemdir
við það,“ segir Ásdís Halla
Bragadóttir, bæjarstjóri í Garða-
bæ, um gagnrýni á útboð bæjar-
ins á byggingarlóðum við Bjark-
arás. „Ég get ekki séð að þetta
hafi haft truflandi áhrif á niður-
stöðuna,“ bætir hún við. 

Einar Sveinbjörnsson, fulltrúi
Framsóknar í bæjarráði, er
ósammála Ásdísi og segir það
ekki tíðkast í almennum verk-
útboðum að það sé hægt að gera
fleiri en eitt tilboð og að bæjar-

yfirvöld hefðu átt að gera það
ljóst. Þá segir Einar að það sé
vafasamt að gengið hafi verið til
samninga við Frjálsa fjárfesting-
arbankann um kaup á byggingar-
lóðum þar sem hann hafi ekki
uppfyllt skilmála um reynslu af
byggingu og sölu á húsnæði. 

„Frjálsi fjárfestingarbankinn
hefur reynslu af samstarfi við
verktakafyrirtæki,“ segir Ásdís
Halla og bendir á að ekki sé búið
að semja við bankann. „Hann á
eftir að velja sér samstarfsaðila í
þetta verkefni og við erum að
kanna hver það verður áður en
við tökum afstöðu til þess hvort
við tökum tilboði þeirra eða
ekki.“ - bs

45 gætu misst vinnuna
Mikill uggur er á Stöðvarfirði eftir að stærsti atvinnurekandinn, Samherji,

tilkynnti að mögulega verði landvinnslan í bænum lögð niður. 
Um 270 manns búa á Stöðvarfirði. 

ATVINNUMÁL „Þetta kemur kannski
ekki á óvart en ég ætla að vona að
svona mörg störf tapist ekki. Mað-
ur getur rétt ímyndað sér ef ann-
að eins hlutfall starfa myndi glat-
ast á einu bretti á höfuðborgar-
svæðinu,“ segir Kristján L. Möll-
er, þingmaður Samfylkingarinnar
fyrir Norðaustur-kjördæmi um
fréttir þess efnis að Samherji
muni hugsanlega leggja niður
landvinnslu á Stöðvarfirði. 

Um 270 manns búa á Stöðvar-
firði og ef Samherji leggur niður
landvinnsluna gætu 45 manns
sem vinna í 35 stöðugildum tapað
vinnunni, sem yrði mikil blóðtaka
fyrir sveitarfélagið. 

„Þetta eru
slæmar fréttir og
það yrði auðvitað
mikið áfall fyrir
íbúa á Stöðvar-
firði ef stærsti 
atvinnuveitand-
inn hættir land-
vinnslu þar,“ 
segir Guðmundur
Þorgrímsson, odd-
viti sveitarstjórn-
ar Austurbyggð-
ar. Guðmundur
segir að þar sem
fréttirnar séu nýj-
ar hafi ekki gefist
tóm til að ræða
þetta mál innan
s v e i t a r s t j ó r n -

ar.“Ég geri ráð fyrir að næsta
skref verði að óska eftir fundi
með Samherja til að afla upplýs-
inga um málið. Við getum ekki
rætt neina valkosti þangað til við
höfum fengið nánari upplýsingar
og kannað málið ofan í kjölinn.“

Kristján segir málið vera
grafalvarlegt og til marks 
um hvernig stjórnvöld láti sig 
litla staði á landsbyggðinni 
litlu varða. „Þetta kemur ekki á

óvart miðað við gengisskráning-
una.

Kristján segir að ástandið á
Stöðvarfirði sé því miður í sam-
ræmi við það sem er að gerast
hringinn í kringum landið og á það
hafi hann bent áður. „Í haust sáum
við hvernig nokkrar rækjuútgerð-
ir urðu að leggja upp laupana og í
desember töpuðust 50 störf í 
Mývatnssveit. Það dugir skammt
fyrir ráðherra að benda bara 
á stóriðju á Austurlandi sem 
dæmi um atvinnuuppbyggingu á 
landsbyggðinni. Hún leysir ekki
þau áföll sem eru að dynja á stöð-
um eins og Stöðvarfirði eða í 
Mývatnssveit.“

bergsteinn@frettabladid.is

Peningagjafir:

Bresk börn
best sett

BRETLAND, AP Bresk börn og ung-
lingar eru allra evrópskra barna
duglegust við að nauða í foreldr-
um sínum um peninga. Þetta 
kemur fram í úttekt Datamonitor
á því hversu mikið fé íbúar 
Evrópuríkja láta börn sín hafa.

Bresk börn á aldrinum tíu til
sautján ára fá andvirði um 90 þús-
und króna á ári samanlagt í vasa-
pening og peningagjafir. Sænsk
börn fá næstmest, andvirði um 85
þúsund króna. Spænsk börn fá
meira en helmingi minna, and-
virði 38 þúsund króna.

Ekki kom fram hversu mikið
íslensk börn fá. ■

Hafnarfjarðarleikhúsið:

Samningur
til fimm ára 

LEIKHÚS Þorgerður Katrín Gunn-
arsdóttir menntamálaráðherra,
Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri í
Hafnarfirði og Hilmar Jónsson,
leikhússtjóri Hermóðs og Háð-
varar, undirrituðu samning til
næstu fimm ára um stuðning
ríkisins og Hafnarfjarðarbæjar
við starfsemi leikhússins. 

Hermóður og Háðvör er rúm-
lega tíu ára gamalt leikfélag og
Hilmar Jónsson leikhússtjóri
segir samninginn skipta miklu
máli. „Við fengum upphaflega
styrk til að setja upp Himnaríki
eftir Árna Ibsen sem sló í gegn.
Síðan hefur verið þróun í 
styrkveitingum til okkar 
og þessi samningur til næstu
fimm ára er stórt stökk 
fyrir okkur.“

- bs,,Þetta eru
slæmar
fréttir og
það yrði
auðvitað
mikið áfall
fyrir íbúa á
Stöðvarfirði
ef stærsti
atvinnuveit-
andinn
hættir land-
vinnslu þar.

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

Tengsl við skæruliða:

Dani í haldi
Ísraela

ÍSRAEL, AP Dönskum ríkisborgara,
sem grunaður er um tengsl við
líbanska Hezbollahskæruliða, er
haldið í fangelsi af ísraelskum
yfirvöldum. Maðurinn var hand-
tekinn 6. janúar en ekki var upp-
lýst um handtöku hans fyrr en á
fimmtudag og hefur það vakið
reiði danskra yfirvalda.

Danska utanríkisráðuneytið
kvartaði undan því við ísraelsk
stjórnvöld að fulltrúum sínum
hefði verið meinaður aðgangur
að manninum og ásökunum á
hendur honum haldið leyndum. 

Tveir ísraelskir arabar voru
teknir í kjölfar handtöku manns-
ins. ■

Héraðsdómur Reykjaness:

Stútar bak
við rimla

DÓMSMÁL Tveir menn fæddir árin
1947 og 1949 voru í Héraðsdómi
Reykjaness dæmdir í þrjátíu
daga fangelsi og til sviptingar
ökuréttar ævilangt fyrir ölvun-
arakstur.

Áfengismagn annars manns-
ins mældist 2,02 prómill en 2,8
prómill hjá hinum. Báðir höfðu
mennirnir áður hlotið dóm og
verið sviptir ökuréttindum, sem
hafði ítrekunaráhrif. Mönnun-
um var báðum gert að greiða all-
an sakarkostnað.

- hrs

ÁSDÍS HALLA BRAGADÓTTIR
Segir að Frjálsi fjárfestingarbankinn hafi
reynslu af samstarfi við verktakafyrirtæki

og standist því skilmála.

Bæjarstjóri um útboð:

Engin truflandi áhrif
KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

62,61 62,91 

116,63 117,19

81,31 81,77 

10,92 10,98 

9,92 9,98 

8,98 9,04

0,6036 0,6072

94,89 95,45 

GENGI GJALDMIÐLA 21.01.2005
GENGIÐ

Heimild: Seðlabanki Íslands

SALA

111,92 +0,09%

BÍLVELTA Í JÖKULDAL Engan
sakaði þegar fólksbifreið með
fjórum innanborðs valt í Jökul-
dal í gær. Að sögn lögreglunnar
á Eskifirði voru hálkublettir á
leiðinni þar sem bíllinn valt.
Bíllinn valt á hliðina í snjóskafl
og skemmdist ekkert. 

Vélsleðaslys:

Drengur
slasaðist

SLYS Drengur á sjöunda ári slas-
aðist þegar vélsleði sem hann og
faðir hans voru á fór fram af 
lítilli hengju skammt frá flug-
vellinum á Hólmavík á fimmta
tímanum í gærdag. Faðir
drengsins óttaðist að drengur-
inn væri alvarlega slasaður og
óskaði eftir aðstoð. Björgunar-
sveitin Dagrenning á Hólmavík
var kölluð út og fóru björgunar-
sveitarmenn á vélsleðum með
lækni á vettvang. Við fyrstu
skoðun var útlit fyrir að betur
hafi farið en á horfðist og meiðsl
drengsins lítilsháttar. Hann var
í kjölfarið fluttur á Heilbrigðis-
stofnun Hólmavíkur til nánari
skoðunar og var kominn þangað
45 mínútum eftir slysið. 

- bs

FRÁ STÖÐVARFIRÐI
Samherji er stærsti atvinnurekandinn á Stöðvarfirði og veitir um 40 manns vinnu í landi.

KRISTJÁN L. MÖLLER
Segir málið alvarlegt og því miður ein-
kennandi fyrir þróun á landsbyggðinni.



Húsnæði útibúsins á Laugavegi hefur verið endurnýjað frá grunni. Við hönnun og skiplagningu hins nýja, 
sameinaða útibús var lögð megináhersla á að húsnæðið hentaði vel til persónulegrar fjármálaþjónustu og 
endurbætur fela í sér ýmsar nýjungar sem þjóna þessu markmiði. Við erum því enn betur í stakk búin til að 
bjóða viðskiptavinum bankans, einstaklingum og fyrirtækjum, faglega ráðgjöf og persónulega þjónustu á 
öllum sviðum fjármála.  

Verið velkomin í útibúið á Laugavegi 77. Njótið nútíma bankaþjónustu eins og 
hún gerist best. 
Alltaf heitt á könnunni.

410 4000  |  landsbanki.is
Banki allra landsmanna

Útibú Landsbankans í Lágmúla 9 og að Laugavegi 77 sameinast 
á morgun í stærra, öflugra og glæsilegra útibú á Laugavegi 77

Við sameinumst
           um enn betri þjónustu
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           um enn betri þjónustu
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VIÐSKIPTI Fjármálaeftirlitið hefur
samþykkt umsókn Straums Fjár-
festingarbanka um kaup á virkum
eignarhlut í Íslandsbanka með
skilyrðum.

Straumi eru sett þau skilyrði
að við kjör stjórnarmanna í Ís-
landsbanka og Tryggingamiðstöð-
inni séu valdir einstaklingar sem
séu óháðir Straumi og tengdum
aðilum. Krafa er gerð um að
Straumur geri eftirlitinu grein
fyrir hvernig athvæðarétti verði
beitt í stjórnarkjöri.

Fjármálaeftirlitið gerir kröfu
um að Straumur geri eftirlitinu
grein fyrir því ef samstarf verði
við annan aðila um eignarhluta í
Íslandsbanka og ef Straumur hafi

frumkvæði að því að boða til hlut-
hafafundar. 

Fjármáleftirlitið telur að
Straumur geti ekki, vegna hættu á
hagsmunaárekstrum, verið virkur
eigandi, beint eða óbeint bæði í
Tryggingamiðstöðinni og Íslands-
banka og dótturfélögum bankans.

Fjármálaeftirlitið áskilur sér
rétt til að setja frekari skilyrði í
ljósi reynslu fyrir meðferð eigna-
hlutarins. - hh

Bandaríkjamenn hlynntir því að vinna að lýðræði erlendis:

Sammála forsetanum en efins um árangur
BANDARÍKIN Meirihluti Bandaríkja-
manna er sammála því markmiði
George W. Bush Bandaríkjafor-
seta að koma á lýðræði sem víðast
í heiminum, meirihlutinn er þó
jafnframt efins um að Bandaríkin
megni að gera það samkvæmt
nýrri skoðanakönnun Gallup fyrir
CNN og USA Today.

68 prósent aðspurðra sögðu að
það ætti að vera eitt af höfuð-
verkefnum Bandaríkjastjórnar að
koma lýðræði á sem víðast, 23
prósent sögðu að ekki ætti að
leggja mikla áherslu á það og níu
prósent sögðu að það ætti ekki að
leggja neina áherslu á það.

Ekki eru þó allir á því að verk
Bandaríkjastjórnar hafi verið í
samræmi við orð Bandaríkjafor-
seta. „Orðræðan er gallalaus en
stefnan er ruglingsleg. Stað-
reyndin er sú að stríðið gegn
hryðjuverkum hefur orðið til þess
að Bandaríkjastjórn hefur orðið

vingjarnlegri í garð ólýðræðis-
legra stjórnvalda,“ sagði Thomas
Carothers hjá Carnegie Endow-
ment for International Peace, í
viðtali við Washington Post.

Meðal þeirra einræðisríkja
sem Bandaríkin hafa átt samstarf
við í stríðinu gegn hryðjuverkum
eru Egyptaland, Pakistan, Sádi-
Arabía og Úsbekistan. ■

Full ástæða til
aukins eftirlits

Eftirlit með erlendu ólöglegu vinnuafli hér á landi er á hendi lögreglu, segir
dómsmálaráðherra. Ráðuneyti hans hefur ekki haft þessi mál sérstaklega til

skoðunar að undanförnu. Félagsmálaráðherra vill hert eftirlit. 
ATVINNUMÁL Ráðuneytið hefur ekki
haft starfsemi erlends, ólöglegs
vinnuafls í byggingariðnaði hér á
landi sérstaklega til skoðunar
undanfarna daga, að sögn Björns
Bjarnasonar dómsmálaráðherra.
Formaður Samiðnar, sambands
iðnfélaga, telur að slík atvinnu-
starfsemi hafi aukist hratt á síð-
ustu misserum. Sé hún farin að
hafa áhrif á markaðslaun í bygg-
ingariðnaði.

„.Athygli mín hefur verið vak-
in á þessu,“ sagði Árni Magnússon
félagsmálaráðherra um málið.
„Við höfum rætt þetta við dóms-
málaráðherra og ég tel að það sé
full ástæða til að auka þetta eftir-
lit.“

„ Lögreglan sinnir þessu eftir-
liti,“ sagði Björn. „Dóms- og
kirkjumálaráðuneytið hefur ekki
bein afskipti af þessum málum. 

Ráðuneytið hefur á hinn bóg-
inn lagt á það ríka áherslu, að lög-
regla sinni þessu eftirliti. Þessari
áherslu til áréttingar hefur til
dæmis verið efnt til sérstakrar
fræðslu um eftirlitið og fram-
kvæmd þess fyrir stjórnendur
lögreglunnar á vegum Lögreglu-
skóla ríkisins auk þess sem sér-
stök námskeið hafa verið fyrir
lögreglumenn.“

Spurður hvort dómsmálaráðu-
neytið hygðist hafast eitthvað
frekar að til að sporna við þessari
þróun, sagði Björn að ráðuneytið
og stofnanir á þess vegum færu
að lögum við töku ákvarðana um
komu útlendinga til landsins og
eftirlit á þessu sviði.

„Ef skipulega er staðið að því
til dæmis að flytja inn ólöglegt

vinnuafl frá nýjum aðildarríkjum
Evrópusambandsins, en launþeg-
ar nýju ESB-ríkjanna þurfa hér
atvinnu- og dvalarleyfi, er það
sérstakt viðfangsefni fyrir lög-
regluna,“ sagði ráðherra.

Hann sagði að félagsmálaráðu-
neytið hefði frá því á síðasta
hausti haft frumkvæði að sam-
ráðs- og samstarfsfundum ráðu-
neytanna og stofnana þeirra um
þessi mál.

„Útgáfa dvalarleyfa útlend-
inga er á vegum dóms- og kirkju-
málaráðuneytisins en atvinnu-
leyfa á vegum félagsmálaráðu-
neytisins.“ sagði Björn. „Það eru

tvær stofnanir ,Útlendingastofn-
un og Vinnumálastofnun, sem
fjalla um leyfisumsóknir. Ég hef
látið í ljós þá skoðun, að útgáfa
dvalar- og atvinnuleyfa eigi að
vera á einni hendi og á verksviði
dóms- og kirkjumálaráðuneytis-
ins, með því yrði stjórnsýslan ein-
földuð og tryggð betri samfella
milli leyfisveitinga og eftirlits.“

jss@frettabladid.is

RÉTTAÐ AFTUR Eini maðurinn
sem hefur verið sakfelldur fyrir
hryðjuverkaárásina í Omagh á Ír-
landi 1998, sem kostaði 29 manns
lífið, hefur fengið það í gegn að
réttað verður aftur í máli hans.
Áfrýjunardómstóll í Dyflinni
komst að þeirri niðurstöðu að
nokkur atriði hefðu orkað tví-
mælis í réttarhöldunum yfir
manninum.

VÍN STRÍÐSGLÆPAMANNS Króat-
ískur víngerðarmaður hefur
nefnt tvö vína sinna eftir Ante
Gotovina, hershöfðingja í Króa-
tíuher á tímum borgarastríðsins í
Júgóslavíu. Gotovina hefur verið
á flótta frá árinu 2001 þegar hann
var ákærður fyrir stríðsglæpi.
Hann er sakaður um að hafa látið
myrða 150 Serba.

Á OPNUN GRÆNNAR VIKU
Mariann Fischer Boel, framkvæmdastjóri
landbúnaðarmála hjá ESB, Martins Rose,

landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra Lett-
lands og Árni Mathiesen.

Græn vika í Berlín:

Áhersla
á ufsa

SJÁVARÚTVEGUR Árni M. Mathiesen
sjávarútvegsráðherra var við
opnun Grænu vikunnar í Berlín
(Die Internationale Grüne Woche)
dagana 20.-21. janúar. Heimsótti
hann meðal annars sýningarbás
þar sem Árni Simsen matreiðslu-
maður matreiddi íslenskan ufsa
að viðstöddum gestum. 

Græna vikan, sem er alþjóðleg
matvælasýning, er nú haldin í sjö-
tugasta skipti. Þetta árið á að gera
fisk og fiskafurðir enn meira
áberandi en áður, og vakin er sér-
stök athygli á heilnæmi, gæðum
og hollustu fisksins. Verkefnið er
fjármagnað af þýsku aðilunum en
Íslendingum var boðið að taka
þátt og kynna sínar afurðir enda
Ísland stór fiskútflytjandi á þýsk-
an markað. Í ár er lögð sérstök
áhersla á ufsa. - ss

Hajj-hátíðin:

Aldrei fleiri
pílagrímar

SÁDI-ARABÍA, AP Fleiri pílagrímar
sækja hajj, trúarhátíð múslima,
heim í ár en nokkru sinni fyrr.
Meira en tvær og hálf milljón
pílagríma var
komin til Sádi-
Arabíu í gær á Eid
al-Adha, hátíð
fórnarinnar, sem
er mikilvægasti
h e l g i d a g u r
múslima.

Pílagrímarnir
eru hálfri milljón
fleiri í ár en þeir
hafa nokkru sinni
verið áður og nær
800 þúsund fleiri
en þeir voru 1995.

Undanfarin ár
hefur fjöldi fólks troðist undir þeg-
ar mannfjöldinn og atgangurinn
hefur orðið hvað mestur. Sérstakar
ráðstafanir voru gerðar í gær 
þegar pílagrímarnir grýttu djöful-
inn, hentu steinum í klett í hreins-
unarathöfn. ■

Hæstiréttur Danmerkur:

Höfuðblæjur
má banna

DANMÖRK Hæstiréttur Danmerkur
komst að þeirri niðurstöðu að
stórmarkaðurin Føtex mátti
banna íslömskum konum að bera
höfuðblæju í vinnunni og reka 26
ára konu sem neitaði að taka 
blæjuna niður. Þar með staðfesti
Hæstiréttur dóm undirréttar frá
desember 2003. Þetta kemur fram
í frétt Danmarks Radio.

Niðurstaða Hæstaréttar er að
bann gegn höfuðblæjum sé leyfi-
legt því samkvæmt starfsreglum
stórmarkaðarins þurfi allir
starfsmenn að klæðast einkennis-
búningi. Føtex bauð konunni ann-
að starf, sem hún afþakkaði. Því
var henni sagt upp störfum. ■

Takmarkað 
vínveitingaleyfi:

Ákvörðun
kærð

BORGARMÁL Veitingahúsið við Þjóð-
hildarstíg í Grafarholti hefur
kært ákvörðun borgaryfirvalda
um að það fái aðeins leyfi til að
veita áfengi til klukkan þrjú að-
faranætur laugardaga og sunnu-
daga. Úrskurðarnefnd um áfeng-
ismál er með málið til skoðunar.

Forsvarsmenn veitingahússins
sóttu um leyfi til að veita áfengi
til klukkan hálf sex aðfaranætur
laugardaga og sunnudaga en því
var hafnað. Telja borgaryfirvöld
að þar sem íbúðarhús séu í 35
metra fjarlægð frá veitingahús-
inu sé ekki heimilt að veita áfengi
þar lengur. Í reglum borgarinnar
standi að aðeins sé heimilt að
veita áfengi fram undir morgun
séu ekki íbúðir í innan við 100
metra fjarlægð frá viðkomandi
stöðum. - th

Hassinnflytjandi:

Laus úr haldi
LÖGREGLA Rúmlega þrítug íslensk
kona sem handtekin var á Kefla-
víkurflugvelli á þriðjudag var
með tæp 390 grömm af hassi inn-
vortis og í fórum sínum. Hún var
úrskurðuð í gæsluvarðhald til
föstudags en var sleppt úr haldi á
fimmtudagskvöld.

Rannsókn málsins er enn í
gangi en ekki þótti ástæða til að
halda konunni lengur í gæslu-
varðhaldi. Konan var að koma
með eftirmiðdagsflugi frá Kaup-
mannahöfn þegar hún var hand-
tekin. Heimildir blaðsins segja
rannsókn beinast meðal annars að
því að finna vitorðsmenn konunn-
ar hér á landi. - hrs

■ EVRÓPA

Munt þú blóta þorrann? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:
Tókstu þátt í að velja kyn-
þokkafyllsta mann ársins á
Rás 2?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

40.82%

59.18%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

KONUR Í PÍLAGRÍMSFÖR
Hajj-pílagrímsförin náði hámarki í gær
þegar 2,56 milljónir múslima voru við-

staddar hátíðahöldin.

FJÖLDI 
PÍLAGRÍMA
Aðsókn í 
milljónum
2005 2,56
2004 2,02
2003 2,04
2002 1,90
2001 1,90
2000 1,83
1999 1,83
1998 1,83
1997 1,94
1996 1,86
1995 1,78

Heimild: AP

PÁLL GUNNAR PÁLSSON, FORSTJÓRI
FJÁRMÁLAEFTIRLITSINS

Fjármálaeftirlitið telur ekki standast að
Straumur fjárfestingarbanki eigi virkan hlut

bæði í Tryggingamiðstöðinni og Íslands-
banka til lengdar.

Eignarhlutur Straums í Íslandsbanka:

Skilyrði sett fyrir virkum hlut

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/V

AL
G

AR
Ð

U
R

FÉLAGSMÁLARÁÐHERRA
Vill aukið eftirlit.

DÓMSMÁLARÁÐHERRA
Sérstakt viðfangsefni lögreglu.

Formaður Samiðnar telur að ólögleg at-
vinnustarfsemi útlendinga í byggingariðn-
aði hér á landi hafi aukist hratt á síðustu
misserum. Myndin er ekki í tengslum við

fréttina.

GEORGE W. OG LAURA BUSH
Í innsetningarræðu sinni lagði Bandaríkjaforseti áherslu á að vinna að lýðræðisuppbygg-

ingu þar sem einræði ríkir.

EKKERT SPURST TIL BENGTSONS
Ekkert hefur spurst til Fabians
Bengtsons, sænska kaupsýslu-
mannsins sem talið er að mann-
ræningjar hafi numið á brott.
Ekkert hefur heyrst frá mann-
ræningjunum. Foreldrar Bengt-
sons komu fram í sjónvarpi og
skoruðu á mannræningjana að
láta í sér heyra.

■ NORÐURLÖND





Það þarf svolítið að hafa fyrir því
að vera Íslendingur. Svo sem að
ferðast; líta í kringum sig og at-
huga hvort aðrar þjóðir hafi það
ekki bara heldur skítt – að minnsta
kosti miðað við okkur, fámenna
þjóð í fallegu landi. Eða – og það er
jafnvel enn betra – að bjóða út-
lendingum heim á klakann; láta þá
hrífast almennilega ... 

Efalítið er engin þjóð jafn upp-
tekin við að bera sig saman við
aðrar þjóðir og Íslendingar. Og allt
stafar það líklega af fremur þrá-
látum efasemdum um að eyjan í
norðri sé almennilega byggileg.
Við erum sumsé ekki alveg
viss um vistfræðina; hnatt-
staðan er altént svolítið
háskaleg, ef ekki hlægileg.

Nú er það auðvitað í
besta falli hranalegt að
kalla nokkra eyju Ísland. Í
samanburði við til dæmis
Jersey, Möltu, Mallorca og
Kanarí er Ísland í besta
falli fremur fráhrindandi
nafn. Jafnvel Svalbarði er
meira aðlaðandi, að ekki sé
talað um Bjarnarey, Jan
Mayen – og náttúrlega
Grænland.

En við sitjum uppi með
þetta nafn; Ísland.

Það er út af fyrir sig
áfall.

Og eilíflega – á tali við
útlendinga úti í stóru borg-
um meginlandanna – byrj-
um við samtalið á því að
það sé ekkert svo sérstak-
lega kalt á Íslandi. Og
nafnið eigi eiginlega ekki
við. Suma veturna frysti
jafnvel ekkert í Reykjavík,
en það sé einmitt höfuð-
borgin; mjög lifandi borg
og langtum skemmtilegri –
segi útlendingar – en fjöl-
mennari borgir Evrópu og
Ameríku ... eiginlega
svona 24 hour party zoo. 

Sjaldnast hvarflar að okkur að
útlendingum sé ekki sama um
landið okkur.

Þá skal varða um allt það sem
íslenskt er.

Þeir skulu hafa áhuga.
Þetta er eiginlega svolítið erfitt.

Svolítil byrði. Sönnunarbyrði.
Ekki einasta skulu útlendingar

verða sannfærðir um það í eitt
skipti fyrir öll að Ísland sé á meðal
byggilegustu landa heims, heldur
skulu þeir ekki velkjast í vafa um
það eina sekúndu úr lífi sínu að
þjóðin sem byggir þetta land sé á
meðal þeirra gáfuðustu og falleg-
ustu og ríkustu í allri veröldinni –
og gott ef ekki veraldarsögunni.
Samanlagðri.

Það er af þessum sökum sem
ótrúlegur fjöldi Íslendinga hefur
komið leitarorðinu „Iceland“ fyrir
í forritunum sínum og hrífst og

kippist til eins og tveir á Richter
þegar orðið dúkkar upp á skjánum.
Þá er ekki sjaldan verið að fjalla
um dásemdir Bláa lónsins, eða
nötrandi næturlífið á Laugaveg
inum ... já, eða bara kaupæði land-
ans sem lýkur ekki í stórmörkuð-
unum heima, heldur í stórmörkuð-
unum ytra sem þessi furðulega
þjóð kaupir í heilu lagi, gömlum
konungsveldum til sárrar gremju. 

Þetta er klikkuð þjóð – segja
greinarnar sem birtast í The
Sunday Times og Le Nouvel
Observateur, já eða bara Aften-
posten – eftir að gáttaðir blaða-
menn hafa flengst um grundir
túndrunnar í boði íslenska ferða-
málaráðsins og Flugleiða. Já,
klikkuð ... a wild nation ... crazy
vikings ... og okkur finnst ekki svo
ónýtt að sjá þessi orð birtast á
skjánum okkar, þökk sé Google. 

Brosum vinalega, hrífumst ...
Því ... það að vera klikkaður í

svona skrýtnu landi ... er eigin-
lega sönnun þess að þetta sé allt í
lagi. Einhvers konar fjarvistar-
sönnun ... eða vottorð í leikfimi 
alheimsins. Einkunnin „einstök
þjóð“ er fullnægjandi, unaðsleg,
ólýsanleg. Og þegar útlendingar
eru tilbúnir að segja að við séum
„svo öðruvísi og villt og skemmti-
leg“ eða að „ég hef aldrei kynnst
öðru eins energíi hjá nokkurri
þjóð“ þá brýst hamingja okkar
fram í barnslegu flissi sem getur í
sumum tilvikum verið hamslaust,

en alltaf þó falslaust.
Það er nokkurn veginn

toppurinn á tilveru Íslend-
ings að fara með útlending
um landið sitt; koma við í
Námaskarði, skjótast yfir
Kjöl, kíkja á Gullfoss,
gutla í Strokki og stökkva
svo algallaður inn í nætur-
lífið í lauslátustu borg
heims og fylla á öll sín vit
og vitleysu. Skilja svo við
ringlaðan manninn í Leifs-
stöð sem hefur aldrei upp-
lifað annað eins ... allt frá
hrútspungum að hrífandi
stelpum, eyðumörkum til
þessa undarlega kjarrs
sem heimamenn kalla
skóga. Og planta þar einni
hríslu til vitnis um ævar-
andi Íslandstryggð. Taka
jafnvel ásatrú í ofboðlítilli
kirkju, kaupa selskinns-
frakka í duty free.

Svona þjóð, sem þarf sí-
felldlega að vera að sanna
sig, af því hún er ekki nógu
stór til að hugsa um annað
en sjálfa sig, já, svona þjóð
lifir fyrir það að aðrar
þjóðir klappi henni á bak-
ið. Að vísu vill hún helst
geta stjórnað klappinu
sjálf ... en þegar því slepp-
ir sér hún að minnsta kosti

til þess að klappið verði aðeins
skilið á einn hátt; að útlendingar
séu hrifnir, uppveðraðir og elskir
að landi og þjóð. Það er ekki svo
ónýtt.

Þetta þjóðareinkenni birtist
okkur árlega, mánaðarlega, oftast
vikulega, stundum daglega.

Og nú nýlega urðum við þessa
vör þegar flestum ráðherrum rík-
isstjórnarinnar var boðið til frum-
sýningar á amerískum sjónvarps-
þætti sem var að hluta til tekinn á
Íslandi. Hvergi í heiminum setjast
ráðamenn niður með popp og kók
og komast við þegar þyrlan hefur
sig yfir Háafoss. Og segjast bara
aldrei hafa séð aðra eins Íslands-
kynningu; ja hérna og jeminn góði.
Milljarðavirði.

Þetta er svo klikkað, einstakt,
æðislegt.

Og íslenskt. ■

Það er mikill misskilningur ef einhverjum dettur í hug að
ágreiningurinn um veru Íslands á lista hinna viljuga þjóða sé úr
sögunni nú þegar bandarísk stjórnvöld hafa skipt þeim lista út
fyrir annan þar sem á eru hernámsþjóðirnar í Írak. Það hefur
að vísu ekki verið opinberlega staðfest af fulltrúum Hvíta húss-
ins að listi hinna viljugu hafi verið lagður af því þegar þetta er
skrifað er sú frétt höfð eftir ónafngreindum háttsettum emb-
ættismanni í liði Bush. Það er hins vegar athyglisvert fyrir 
okkur Íslendinga að fyrsta fréttin af því að listinn heyri sögunni
til kom fram á föstudaginn í kjölfar birtingar auglýsingar Þjóð-
arhreyfingarinnar í New York Times, þar sem beðist var afsök-
unar á stuðningi Íslands við innrásina í Írak. 

Það varð því aldrei að sú auglýsing hefði ekkert upp á sig
eins og margir gagnrýnendur hennar héldu fram.

Í fréttum af nýja listanum, sem á eru þær 28 þjóðir sem eru
með hernámslið í Írak, kemur fram athyglisverð söguleg upp-
rifjun á hinum listanum, þessum sem stjórnarherrar okkar og
spunameistarar þeirra vilja meina að ekki hafi verið leitað sam-
þykkis fyrir að nafn Íslands yrði sett á. Eða svo rifjuð séu 
aftur upp í þessum dálki skrif Péturs Gunnarssonar, skrifstofu-
stjóra þingflokks framsóknarmanna á vef Framsóknarflokks-
ins fyrir skömmu: „Það var engin pólitísk ákvörðun íslenskra
stjórnvalda sem lá að baki því að nafn Íslands var skráð á þann
lista, það var almannatengslaákvörðun, tekin í Hvíta húsinu, í
því skyni að koma pólitískum skilaboðum á framfæri á einfald-
an hátt við bandarískan almenning.“

En hvernig var þessi margnefndi listi viljugu settur saman?
Jú, í fréttum af endalokum hans er minnt á að hann samanstóð
af 45 þjóðum sem lýst höfðu yfir stuðningi við innrás Banda-
ríkjanna og Bretlands. Þar af voru 15 þjóðir sem vildu ekki að
nafn þeirra kæmi fram. Sem sagt, Ísland var eitt af 30 löndum
heimsins sem lýstu því yfir opinberlega að landið styddi innrás
í Írak og ef við eigum að taka Pétur Gunnarsson trúanlegan var
það gert að íslenskum stjórnvöldum forspurðum. Ef við gefum
okkur að svo hafi verið, hlýtur að vakna spurning um hvort rík-
isstjórn Íslands hafi ekki gert athugasemdir við þá málsmeð-
ferð bandarískra stjórnvalda? Eða eigum við að trúa því að 
litið sé á okkur Íslendinga sem slíka taglhnýtinga að ekki taki
því að spyrja okkur álits? Og að þeir sem hér fara með völd láti
slíkt yfir sig ganga þegjandi og hljóðalaust? 

Þótt listi hinna viljugu tilheyri ef til vill fortíðinni skulda
Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson þjóðinni svör við þess-
um spurningum, að minnsta kosti þeim yfirgnæfandi meiri-
hluta landsmanna sem er og hefur alla tíð verið mótfallinn
stuðningi Íslands við innrásina í Írak. ■
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NOKKUR ORÐ
JÓN KALDAL

Listi hinna viljugu er úr sögunni en ágreiningurinn ekki.

Málinu
ekki lokið

FRÁ DEGI TIL DAGS

Eða eigum við að trúa því að litið sé á okkur
Íslendinga sem slíka taglhnýtinga að ekki taki því að

spyrja okkur álits? Og að þeir sem hér fara með völd láti slíkt
yfir sig ganga þegjandi og hljóðalaust?
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ER ALLT Í DRASLI HEIMA?
Hefurðu ekki tíma til að taka til?

Eða nennirðu því kannski ekki?

Er allt á öðrum endanum hjá þér eða 
einhverjum sem þú þekkir? 

Er fólk hætt að koma í heimsókn?

Ekki örvænta, það er hjálp innan seilingar. Sagafilm er
að leita að heimilum í nýja þáttaröð fyrir Skjá 1, þar

sem við sópum út og breytum heimili í höll.

Vertu með og hafðu samband við okkur hjá 
alltidrasli@sagafilm.is eða í síma 515 4600.

Því verra sem ástandið er því betra!
Tilboð sem ekki er hægt að hafna!

Einn í vörninni
Alþingi er að koma saman og þing-
menn, margir hverjir, hafa verið í hálf-
gerðu þagnarbindindi. Fastlega er búist
við að þeir verði eins og kýr að vori,
skvetti úr klaufunum. Halldór Ásgríms-
son þarf örugglega að treysta á að
halda ró sinni, einkum og sér í lagi þar
sem hann hefur ekki Davíð Oddsson
sér til hjálpar, þar sem hann er í fríi.
Þannig að Davíð er ekki

til staðar og bjargar því ekki málunum
með ógleymanlegum setningum eins
og afturhaldskommatittaflokkur eða
öðrum ámóta. Halldór gegnir hvoru-
tveggja starfi forsætisráðherra og utan-
ríkisráðherra og verður trúlega einn í
miðju varnarinnar.

Óheppilegt
Þegar hafði lygnt lítið eitt um Íraksmál-
ið og stjórnarflokkana urðu Guðna
Ágústssyni á mikil mistök. Hann virtist
vera að fríspila sig frá málinu en var
rekinn út á völlinn aftur og stendur þar
enn, illa klæddur eða ber. Hans eigin
flokksmenn keppast um að benda á
nekt hans, þar fer Valgerður Sverris-
dóttir fremst.

Í skjóli Framsóknar
Meðan framsóknarmenn segja eitt í
dag og annað næsta dag, svo sem
Guðni og Hjálmar Árnason, lifa átök
samfylkingarfólks í skjóli af stórum
átakaskugga Framsóknar. Það verður
ekki lengi og víst er að átökin þar eiga
eftir að herðast, opinberast og verða
sárari. Enn hefur ekki verið bent á að
málefni innan þess flokks kalli á upp-
gjör milli formanns og
varaformanns.
Þess vegna bíðum
við og sjáum hvort
flokksfólk kjósi um
fleira en stíl.
Meðan herðist
hnúturinn.

sme@frettabladid.is
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Annarra þjóða klapp á bakið

TÍÐARANDINN
SIGMUNDUR ERNIR RÚNARSSON

Efalítið er engin 
þjóð jafn upptekin

við að bera sig saman við
aðrar þjóðir og Íslendingar.
Og allt stafar það líklega af
fremur þrálátum efasemd-
um um að eyjan í norðri sé
almennilega byggileg. Við
erum sumsé ekki alveg viss
um vistfræðina; hnattstaðan
er altént svolítið háskaleg,
ef ekki hlægileg.
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Faxafen 10 • 108 Reykjavík
Sími: 544 2210 • Fax: 544 2215
www.tsk.is • skoli@tsk.is

Opnaðu nýjar dyr

Skráning í síma 544 2210, á vef skólans; www.tsk.is og í netpósti á skoli@tsk.is

Námskeið ætlað byrjendum í vefsíðugerð. Nemendur læra mynd-
vinnslu í Photoshop og búa til sína eigin heimasíðu í Frontpage.
Nánari lýsing á heimasíðu skólans.
Verð kr. 36.000,-

Stutt en markvisst námskeið fyrir lengra komna í gerð þróaðra
vefsíðna. Helstu viðfangsefni námskeiðsins:  HTML, CSS og
Dreamweaver.
Verð kr. 39.000,-

Vefsíðugerð

Framhaldsnámskeið í hefðbundinni vefsíðugerð. Þátttakendur
læra að tengja vefsíður við MySQL gagnagrunnsþjón og nota til
þess hina vinsælu ASP tækni frá Microsoft.  Nánari lýsing á
heimasíðu skólans.  Verð kr. 42.000,-

Grafísk hönnun
Vinsælt og hagnýtt námskeið
fyrir byrjendur í grafískri vinnslu
hvort heldur fyrir vef- eða
prentmiðla.  Kennd er notkun
þriggja mest notuðu hönnunar-
forritanna; Photoshop, Freehand
og Flash.
Sjá nánari lýsingu á heimasíðu
skólans.
Verð kr. 65.000,-

Umbrotstækni
Nýtt námskeið sem mikið hefur verið spurt eftir. Þetta námskeið veitir
góða undirstöðu í hinum vinsælu umbrotsforritum InDesign og
QuarkXPress en bæði þessi forrit eru í útbreiddri notkun.  Einnig er veitt
innsýn í meðhöndlun á Acrobat skrám bæði fyrir vefinn og prentiðnaðinn.
Verð kr. 44.000,-

Önnur námskeið:

Námskeið: Stundir: Verð:
Access grunnur 21 19.000
Access framhald 21 19.000
Adobe Premiere Pro 36 33.000
Excel I 22 19.000
Excel II 21 19.000
Excel í skipulagi og stjórnun 18 19.000
Flash 21 26.000
FreeHand 21 26.000
FrontPage 21 22.000
InDesign 21 26.000
Outlook, póstur og skipulag 9 9.000
Photoshop 21 24.000
PowerPoint I og II 13 12.000
Publisher 22 22.000
Stafrænar myndavélar 12 15.000
Windows XP 9 9.000
Word I 22 19.000
Word II 22 19.000
Word III 22 19.000
Öryggi tölvunnar 9 12.000

Tölvu- og skrifstofunám
Þrautreynt og vandað 200 stunda starfsnám sem skilar strax árangri. Þetta
nám hentar fólki á öllum aldri sem vill styrkja stöðu sína enn frekar á
vinnumarkaði með aukinni menntun. Hentar einnig vel sjálfstæðum
atvinnurekendum sem vilja vera sem mest sjálfbjarga í allri tölvuvinnu og
við bókhaldið. Kennd er ein námsgrein í senn sem lýkur með prófi eða
verkefni, tölvugreinunum lýkur flestum með alþjóðlegri prófgráðu. Helstu
kennslugreinar:

Tölvugreinar:
• Windows XP tölvugrunnur og skjalavarsla
• Word grunnur og millistig
• Excel grunnur og Excel í stjórnun og rekstri
• Framsetning á kynningarefni í PowerPoint
• Stafrænar myndavélar og meðferð mynda í tölvu
• Gagnagrunnskerfi - Access
• Netið og öryggi á Netinu
• Outlook tölvupóstur, dagbók og skipulag

Viðskiptagreinar:
• Verslunarreikningur
• Virðisaukaskattur, reglur og skýrslur
• Bókhaldsgrunnur
• Tölvufært bókhald (Navision)

Kennsla hefst 1. febrúar og lýkur 10. maí
Morgunnámskeið:  Þriðjudaga, fimmtudaga
og föstudaga frá kl. 8:30 – 12:00
Kvöldnámskeið:  Þriðjudaga og fimmtudaga
frá kl. 17:30 – 21:00 og laugardaga
frá kl. 9:00 – 12:30
(Uppselt er í námskeiðin sem hefjast 26. jan.)

Verð kr. 136.000,-  Allt námsefni innifalið.
Bjóðum uppá VISA/EURO raðgreiðslur
eða starfsmenntalán.

S T A R F S N Á M

Tölvuökuskírteini
90 stunda námskeið til undirbúnings alþjóðlegum prófum sem votta almenna
tölvufærni í öllum helstu skrifstofuforritum. Námskeið þetta hentar því
sérstaklega þeim sem vilja eða þurfa á alþjóðlegri vottun á tölvukunnáttu
sinni að halda.

Að námskeiði loknu geta þátttakendur fengið alþjóðlega vottun,
„Tölvuökuskírteini“  (European Computer Driving License) útgefið af
Skýrslutæknifélagi Íslands (sjá nánari uppl. á www.sky.is) standist þeir þær
kröfur sem gerðar eru í eftirfarandi greinum:

• Grunnatriði upplýsingatækninnar
• Tölvan og stýrikerfi hennar
• Ritvinnsla: Word
• Töflureiknir: Excel
• Gagnagrunnskerfi: Access
• Framsetning á kynningarefni:

PowerPoint
• Internetið

Kennsla hefst 1. febrúar
og lýkur 17. apríl.

Morgunnámskeið:
Þriðjudaga, fimmtudaga og föstudaga frá
kl. 8:30 – 12:00.
Kvöldnámskeið:
Þriðjudaga og fimmtudaga
frá kl. 17:30 – 21:00
og laugardaga frá kl. 9:00 – 12:30

Verð kr 59.800,-

V E F S M Í Ð I

Margrét H. Ásgeirsdóttir
vinnur á skrifstofu Matráðs ehf.
við almenn bókhalds- og
skrifstofustörf.

„Ég var búin að vera atvinnu-
laus  í marga mánuði. Þetta nám
skilaði mér því sem ég stefndi
að; krefjandi og skemmtilegu
starfi strax að námi loknu.
Kennslan var frábær og upp-
byggileg. Gef skólanum og
kennurunum mín  bestu
meðmæli.“

Vefforritun
Alhliða forritun fyrir vefsíðugerð og ágætis grunnur fyrir þá sem hafa
enga reynslu af forritun en vilja kynna sér hana. Hér er farið nokkuð vel
í grunnþætti í þremur vinsælustu forritunarmálum vefsíðugerðar, PHP,
JavaScript og VBScript. Nánari lýsing á heimasíðu skólans.

G R A F Í K  &  H Ö N N U N



L ýsi er með þekktari vöru-
merkjum á Íslandi, enda á
Lýsi hf. sér langa sögu.

Stofnað 1938. Hollusta fram-
leiðsluvörunnar er runnin Íslend-
ingum í merg og bein og efa-
lítið liður í góðum lífslíkum þjóð-
arinnar. 

Katrín Pétursdóttir er fram-
kvæmdastjóri Lýsis hf., og var
heiðruð af Félagi kvenna í at-
vinnurekstri fyrir störf sín í 
atvinnulífinu. Fyrirtæki hennar

og fjölskylda keyptu Lýsi hf. árið
1999 og sameinuðu eigin fyrir-
tæki. „Það leit út í tilkynning-
unum vegna verðlaunanna eins og
ég væri kraftaverkakona sem
hefði snúið tapi í hagnað. Þetta er
ekki rétt og ranglátt gagnvart for-
verum mínum.“ Hún segir að
áhrifin af sameiningu hafi strax
skilað sér í hagkvæmari rekstri,
auk þess sem áhugi á Omega-3
fitusýrum og öðrum vörum fyrir-
tækisins hefði vaxið. „Sá hluti

framleiðslu okkar sem fer á neyt-
endamarkað gefur hæsta fram-
legð,“ segir hún. Aukin meðvitund
um hollustu og nýjar rannsóknir
sem renna enn frekari stoðum
undir hollustu framleiðslu Lýsis
hafa stutt við uppbyggingu fyrir-
tækisins. Lýsisframleiðslan sjálf
veltir um einum og hálfum millj-
arði á ári, en auk þess á Lýsi hf.
fiskþurrkun í Þorlákshöfn sem
þurrkar og selur Þorskhausa til
Nígeríu og Fóðurblönduna sem
framleiðir dýra- og fiskafóður og
var keypt í ársbyrjun 2003.

Túnfisklýsi fyrir heilann
Þorskalýsið er það sem flestir 
Íslendingar þekkja, en 90 prósent
af lýsisframleiðslunni er flutt út.
Það er heldur ekki einungis
þorskalifur sem er hráefnið. Há-
karl og Túnfiskur eru einnig upp-
spretta í lýsisframleiðslunni. Tún-
fiskurinn kemur á óvart „Það eru
tvær megin fitusýrur sem eru í
Omega-3,“ segir Katrín „EPA og
DHA. EPA er sú sem vinnur gegn
hjarta- og æðasjúkdómum, en
DHA er sú sem hefur áhrif á
frumur, heila, augu, sæðisfrumur

og svo framvegis. Menn telja að
ef skortur er á DHA á fósturstigi,
þá nái heilinn ekki að þroskast. Í
Bandaríkjunum er bönnuð sala á
dufti í barnamat sem ekki inni-
heldur DHA. Þá kemur að túnfisk-
lýsinu sem er mjög ríkt af DHA.“ 

Túnfiskur er ekki mikið veidd-
ur hér við land og Katrín segir að
hráefnið komi frá Asíu. „Heila
málið er að allt byggir þetta á
þeirri þekkingu sem er í fyrirtæk-
inu. Sú þekking sem er hér innan-
dyra er gríðarlega mikil og það er
fyrst og fremst hún sem er verð-
mæti fyrirtækisins. Fólkið hér
hefur mikla þekkingu á með-
höndlun vörunnar, bæði efnunum
sjálfum og markaðnum.“

Katrín hefur verið í samstarfi
við foreldra sína. Faðir hennar
stofnaði lifrarbræðsluna í Þor-
lákshöfn 1983. „Ég fór síðan í að
setja vörur á markaðinn í sam-
keppni við Lýsi. Við stóðum í
mjög harðri samkeppni við Lýsi á
sínum tíma, þangað til 1999 að við
keyptum fyrirtækið og sameinuð-
um reksturinn í eitt fyrirtæki.“ 

Hollustan gleður
Sameiningin lukkaðist vel og eft-
irspurn eftir vörum fyrirtækisins
hefur vaxið dag frá degi. Fram-
leiðslugetan annar varla eftir-
spurninni og ný verksmiðja rís nú
við Ánanaust. „Sem betur fer
erum við að fá nýja verksmiðju
sem tvöfaldar framleiðslu-

getuna,“ segir Katrín með til-
hlökkun. Eina skuggann sem ber
á reksturinn er óhagstæð þróun
gjaldmiðla fyrir útflutningsfyrir-
tæki. Krónan er sterk og dollar-
inn veikur. „Við seljum mikið í
dollar og við vildum gjarnan sjá
hærri EBIDTA-tölur í þessum
framkvæmdum. Það er hins veg-
ar ekkert við þessu að gera og
maður verður að bíða þetta af
sér.“ 

Björtu hliðarnar eru miklu
fleiri. „Neytendamarkaðurinn
vex ört og við erum byrjuð að
selja neytendavörur til Banda-
ríkjanna sem ekki hefur verið
markaður okkar mjög lengi. Það
hafa opnast margir möguleikar.
VIð erum með sterkan neytenda-
markað í Finnlandi og Póllandi og
svo í Rússlandi og Eystrasalts-
ríkjunum. Magnframleiðslan fer
meira á Asíumarkað.“ Katrín 
segir margt breytast við tilkomu
nýju verksmiðjunnar. „Við erum
á einstökum markaðssetningar-
punkti. Verksmiðjan er með
gæðastaðal sem er lyfjafram-
leiðslustaðall sem er einstakt. Við
erum alltaf að færast nær lyfja-
fyrirtækjunum, bæði í sölu og
samkeppni.“ Katrín segir að þetta
gildi bæði um vöru sem er þróuð
úr lýsi eins og Omega-3 hylkin og
fljótandi lýsisafurðir. „Það koma
nánast nýjar rannsóknir á hverj-
um degi um jákvæð áhrif af lýsi
og lýsisafurðum. Hugsaðu þér

10 23. janúar 2005 SUNNUDAGUR

vidskipti@frettabladid.is nánar á visir.is

„Við horfum hér í fyrirtækinu á fullnýtingu sem part af okkar virð-

ingu fyrir umhverfinu og landi og þjóð. Þannig reynum við að koma

fram af virðingu við allt og alla.“
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 Nafnávöxtun frá 01.12.2004 - 31.12.2004 á ársgrundvelli

Hollusta í heimsviðskiptum
Lýsisafurðir njóta 
vaxandi hylli um heim 
allan. Katrín Péturs-
dóttir stýrir Lýsi hf. sem
er í mikilli sókn og tek-
ur í notkun nýja full-
komna verksmiðju til að
anna vaxandi eftir-
spurn. Hún segir
ánægjuauka í rekstrin-
um að vörur fyrirtækis-
ins bæti heilsu og lífs-
gæði.

GÆTUM NOTAÐ HELMINGI
MEIRA Katrín Pétursdóttir fram-
kvæmdastjóri Lýsis hf. segir fyrir-

tækið geta nýtt tvöfalt meiri
þorskalifur en fyrirtækið fær frá
íslenskum sjómönnum. Miðað
við kvóta má gera ráð fyrir að

magn lifrar gæti verið fjórfalt það
sem nú er. Lýsi hf. lítur á nýtingu
á hráefni sem þátt í virðingu fyrir

umhverfi og verðmætum.

FRÉTTAB
LAÐ

IÐ
/VALLI

STÆKKANDI FYRIRTÆKI Fóðurframleiðsla fellur vel að rekstri Lýsis og er spennandi geiri.

Neytendamarkaður-
inn vex ört og við

erum byrjuð að selja neyt-
endavörur til Bandaríkjanna
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hvað það er gaman að vinna við
svona,“ segir Katrín og hlær. Hún
segir að það gefi mikið aukalega
að vita af því að varan sem fyrir-
tækið framleiði hafi jákvæð áhrif
á heilsu og líðan fólks. „Við lítum
svo á að við séum að færa fólki
betri heilsu og þar með aukin lífs-
gæði.“

Fóðrið flókið og heillandi
Í útbreiðslu sinni á hollustunni

nýtur Lýsi umboðsmanna víða
um heim. „Í neytendavörunni
erum við í samstarfi við mjög
góða aðila sem þekkja sinn mark-
að. Í magnvörunni er þetta meira
beint milli fyrirtækja og mörg
þeirra fyrirtækja sem við erum í
viðskiptum við hafa verið við-
skiptavinir Lýsis í yfir 40 ár. Í
fyrirtækinu er mikil þekking á
þessum markaði.“

Í magnútflutningnum er lýsið
selt til frekari vinnslu í neyt-
endapakkningar. „Oft á tíðum eru
stærstu viðskiptavinir okkar um
leið okkar hörðustu samkeppnis-
aðilar.“ Katrín segir að þetta hafi
ekki skapað vandamál enn sem
komið er því. „Þetta fer ágætlega
saman og okkur hefur tekist með
góðri samvinnu við þessa aðila að
sneiða hjá öllum vandræðum.

Fóðurblandan framleiðir eins
og nafnið gefur til kynna fóður,
bæði fyrir gæludýr og fyrir fisk-
eldi. „Fóðurblandan er mjög
áhugavert fyrirtæki og fellur vel
að því sem við erum að gera.
Bæði er lýsi notað í fóðrið og svo
var hún á sínum tíma í eigu 
Lýsis. Svo það má segja að hún sé
komin heim.“ 

Fóðurgerð er flókin og til
margs að líta. „Hjá okkur er einn
færasti fóðurfræðingur landsins,
Erlendur Jóhannesson. Það er
gaman að segja frá því að hann
hefur verið að þróa þorskeldis-
fóður og náð fínum árangri í því.
Ég veit ekki til þess að aðrir séu
að fást við það hér á landi.“
Katrín segir að það þurfi að horfa
til litar í fóðrinu og étanleika.
„Aðallega er það þó flottíminn
sem skiptir máli. Fiskar éta 
á mismunandi dýpi, þannig að
fóðrið þarf að fljóta á réttum stað
jafnframt því að tryggja þyngd-
araukningu og étanleika. Þetta er
mjög skemmtileg stúdía og fóð-
urbransinn mjög skemmtilegur
bransi.“

Innanlandsmarkaðurinn stöðugur
Þótt tengsl séu á milli fóðurhlut-
ans og lýsisframleiðslunnar, þá
eru þetta ólíkir geirar. „Lýsis-
hlutinn fer að mestu á erlendan
markað eða um 90 prósent. Þetta
er áhugaverður bransi, en mjög
lokaður. Múrarnir eru frekar
háir, vegna séþekkingar á efninu,
á framleiðsluferlinu og á mark-
aðnum. Lýsi er gamalt félag og
frekar þekkt og hefur alla tíð lagt
mikla áherslu á gæðamál. Þannig
að við höfum mjög gott orð á 
okkur á lýsismarkaðnum.“

Flest erum við alin upp við
mikilvægi þess að taka lýsi, með
mismunandi gleði þó. „Innnan-
landsmarkaðurinn hefur verið
nokkuð stöðugur. Við erum frek-
ar í sókn. Þorskalýsið er mjög
stabílt, en aukning í lýsissölu inn-
anlands var um átta prósent á
síðasta ári. Aukningin er fyrst og
fremst vegna nýrra vöruflokka.“

Bandaríkjamarkaður er vax-
andi hjá Lýsi. Katrín segir að sala
á neytendavörum á Bandaríkja-
markaði hafi vaxið hratt. „Þetta
er svo stór markaður að við
kunnum ekkert að meta hann,
skynja eða skilja. Hins vegar
erum við bjartsýn á að við mun-
um ná vel utan um þetta, af því
að við erum að taka í notkun
þessa nýju verksmiðju. Það væri
ekki þægilegt að vera með núver-
andi stöðu, nema vegna þess að
nýja verksmiðjan er á leiðinni.“
Katrín segir afgreiðslutíma hafa
lengst og að kúnnarnir myndu
ekki hafa biðlund nema vegna
þess að þeir vita að hann muni
styttast á ný með tilkomu nýrrar
verksmiðju. „Við erum svo yfir-

keyrð að hér er allt á vælandi
snúningi. Ég myndi reikna með
því að það taki okkur þrjú ár 
að fullnýta nýju verksmiðjuna
miðað við þróunina undanfarið.
Það er ofboðslega gaman að vera
til í dag.“

Virðing í að nýta
Þorskalifur er uppistaðan í Lýsis-
framleiðslunni. Samkeppnisaðil-
inn hérlendis er Múkkinn sem
fylgir fiskiskipunum í von um
æti. „Ég er afskaplega þakklát
fyrir lifrina sem við fáum frá 
íslenskum sjómönnum. Við gæt-
um hins vegar nota helmingi
meir. Miðað við kvótann má leiða
líkur að því að við gætum fengið

fjórum sinnum meira af lifur, en
við erum að fá í dag. Því miður
fer mikið af henni í sjóinn og við
höfum orðið að bæta okkur það
upp með innflutningi frá 
Noregi.“ Katrín segir að fyrir-
tækið biðli nú til frystitogara og
vonir standi til að það átak skili
sér í að meira af þessari hollustu
og verðmæti skili sér í land.  „Við
horfum hér í fyrirtækinu á full-
nýtingu sem part af okkar virð-
ingu fyrir umhverfinu og landi
og þjóð. Þannig reynum við að
koma fram af virðingu við allt og
alla. Við nýtum grútinn sem í
gamla daga var dælt í sjónn, og
gerum úr því fínasta lifrarmjöl
sem notað er í rækju- og álaeldi.

Þess vegna finnst okkur það virð-
ingarleysi að hirða ekki það sem
þegar er dautt og nýta ekki auð-
lindina til fulls.“

Katrín segir að full ástæða sé
til bjartsýni í rekstri Lýsis. „Ég
held að fólk sé orðið svo með-
vitað um heilsu sína og þau bæti-
efni sem það virkilega ekki má
vera án, að þetta sé komið til að
vera. Hinn kosturinn á móti því
að taka lýsi er að borða tvær mál-
tíðir af feitum fiski á viku. Ég
þekki engan mann sem gerir það.
Það er í rauninni algjör vitleysa
að taka ekki lýsi,“ segir Katrín.
Sannindi sem fleiri og fleiri hafa
uppgötvað sjálfum sér til heilsu
og heilla. haflidi@frettabladid.is
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Það koma nánast 
nýjar rannsóknir á

hverjum degi um jákvæð
áhrif af lýsi og lýsisafurðum

,,

RANNSÓKNIR OG VÖRUÞRÓUN Nánast daglega birtast rannsóknir um hollustu afurða Lýsis hf. Rannsóknir eru fyrirferðarmiklar hjá
fyrirtækinu sjálfu og vöruþróun og gæðamál í öndvegi.



Þennan dag árið 1870 lýsti her-
foringinn Eugene Baker því yfir
að honum væri slétt sama hvort
um rétta indjána væri að ræða
þegar hann skipaði mönnum sín-
um að ráðast á búðir friðsælla
Svartfóta þar sem þeir voru í
fastasvefni við Marias ána í norð-
urhluta Montana í Bandaríkjun-
um. Baker hafði þá um tíma verið
á höttunum eftir hópi uppreisnar-
gjarnra indjána af sama ættbálki. 
Baker og menn hans höfðu verið
í eftirför nokkra daga í vetrar-
kulda þegar þeir rákust á þorpið.
Þeir frestuðu árás til að detta í
það, en lögðu svo í hana þegar
leið að morgni og umkringdu

búðirnar. Einn indjáni hafði veður
af komu hermannanna og reyndi
að koma þeim í skilning um að
mennirnir sem þeir leituðu væru
þar alls ekki, en Baker hvað það
engu skipta, allt væru þetta
indjánar af sama ættbálki. Hann
skipaði mönnum sínum að skjóta
indjánann ef hann reyndi að vara
sofandi fólkið í búðunum við
árásinni. Þeir gerðu svo áhlaup
og drápu 37 karla, 90 konur og
50 börn að því er talið er. Í sum-
um tilvikum veltu þeir um koll
tjöldum og kveiktu í þannig að
fólki brann inni. Hann tók einnig
höndum um 140 konur og börn,
en skildi þau eftir allslaus í vetrar-

hörkunum þegar hann komst að
því að sum voru veik af hlaupa-
bólu. Fjöldamorðið hafði engin
eftirmál fyrir Baker eða menn
hans. ■

Í dag eru 26 ár frá því að Reyklausi
dagurinn var haldinn í fyrsta sinn,
þann 23. janúar árið 1979. Dagurinn
hefur verið haldinn árlega frá því
árið 1987 og á því verður ekki und-
antekning í ár, en reyklaus dagur
verður 31. maí. 

„Í ár langar okkur að tengja dag-
inn aðkomu heilbrigðisstarfsfólks
að tóbaksvörnum,“ segir Jakobína
H. Árnadóttir, verkefnisstjóri Lýð-
heilsustöðvar í tóbaksvörnum. Hún
segir landið koma mjög vel út í
samanburði Evrópulanda á flestum
þáttum tóbaksvarna, nema helst
hvað varði stuðning við fólk sem
vill hætta að reykja. „Upplagt er
því að nota árið í ár til að taka á
þeim þætti og reyna að virkja heil-
brigðisstarfsfólk í tóbaksvörnum
þannig að úr verði skilvirkt kerfi
sem skilar góðum árangri.“

Þá segir Jakobína þrýst á um
frekari breytingar sem dregið geti
úr reykingum. Hún bendir á að
starfsfólk veitingahúsa og
skemmtistaða njóti ekki verndar
vinnuverndarlaga hvað óbeinar
reykingar varðar. „Það er hart
kveðið á um það, bæði í tóbaks-
varnalögum og vinnuverndarlög-
um, að allir starfsmenn eigi rétt á
heilsusamlegu vinnuumhverfi.
Starfsmenn veitingahúsa og
skemmtistaða er eina stéttin sem
ekki fær þessa vernd og við 
þrýstum vissulega á um að þessi
mismunun verði afnumin.“ Nokkur
fjöldi landa hefur þegar stigið 
það skref að banna reykingar á
skemmti- og veitingastöðum og
segir Jakobína að þar hafi svarta-
gallsspár ekki gengið eftir. „Írland
var fyrst í Evrópu og svo Noregur.
Svíþjóð stígur skrefið núna fyrsta
júní og svo Ítalía eins og greint 
hefur verið frá.

Þá er Nýja-Sjáland búið að
þessu og nokkur fylki í Kanada og
Bandaríkjunum,“ segir hún og
bendir á að Kalifornía hafi fyrst
farið þessa leið árið 1998 og gengið
mjög vel. „Það er mikið til af rann-
sóknum um áhrif reykingabanns á
aðsókn að skemmti- og veitinga-
stöðum,“ segir hún og bætir við að

þær bendi ekki til þess að bannið
skaði reksturinn. „Í New York varð
til dæmis 9 prósenta aukning í
rekstri og nýjum starfsleyfum
fyrsta árið eftir að bannið tók
gildi.“ Þá segir hún nokkuð haldið á
lofti tölum um að 108 veitinga-
staðir í Noregi hafi farið á hausinn

á fyrsta ársfjórðungi í kjölfar reyk-
ingabanns, en í þeim fregnum hafi
gleymst að minnast á að þannig
hafi það verið í hverjum einasta
ársfjórðungi áður. „Ég skil áhyggj-
ur veitingamanna, en það virðist
ekkert benda til þess að ástæða sé
til að hafa áhyggjur.“ ■
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SALVADOR DALI (1904-1989)
„Það er erfitt að halda athygli heimsins í meira

en hálftíma í einu. Sjálfum, hefur mér tekist
það í tuttugu ár og á hverjum degi.“

Betur verði stutt við
þá sem vilja hætta

REYKLAUSI DAGURINN 26 ÁRA:

Spænskur listmálari best þekktur fyrir súrrealísk málverk sín. Hann
þótti sérvitur og játaði sjálfur að hann nyti þess að gera óvenjulega

hluti með það fyrir augum að vekja athygli á sjálfum sér.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 

1751 Bærinn að Hvítárvöllum í
Borgarfirði brann og sjö
manns létust.

1907 Togarinn Jón forseti, fyrsti
botnvörpungurinn sem 
Íslendingar létu smíða,
kom til landsins.

1973 Eldgosið í Heimaey hófst
um klukkan tvö að nóttu.
Flestir íbúanna voru fluttir
brott á fyrstu klukkustund-
um gossins, en það stóð
fram í júní.

1973 Richard Nixon Bandaríkja-
forseti lýsir því yfir í sjón-
varpi að náðst hafi friðar-
samningur í Víetnam.

1981 Tilkynnt að Snorri Hjartar-
son hljóti bókmenntaverð-
laun Norðurlandaráðs. 

1988 Mesta frost í sjötíu ár
mældist á Möðrudal á
Fjöllum, -32,5 gráður.

Réðust á rangar indjánabúðir

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

Kristján Pétursson
Laxagötu 3a, Akureyri

Þórkatla Sigurbjörnsdóttir
Guðrún Heiða Kristjánsdóttir, Þorsteinn Krüger
Pétur Guðjón Kristjánsson, Júlía Garðarsdóttir
Helga Sóley Kristjánsdóttir, Halla Björk Kristjánsdóttir
Kristín Mjöll Kristjánsdóttir, Atli Steinn Friðbjörnsson
Pétur Ágúst Pétursson og afabörn.

verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju miðvikudaginn 
26. janúar kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast hans er bent á að
láta Heimahlynningu á Akureyri njóta þess.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug
við andlát og útför, ástkærs föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

Stefáns Þórðarsonar 
Reykjahlíð 10.

Sérstakar þakkir færum við Jóni Eyjólfi lækni og starfsfólki öldr-
unardeildar LHS fossvogi og líknardeild Landakots fyrir góða 
umönnun.

Ólöf Stefánsdóttir, Hannes Þór Ragnarsson, Þóra María Stefánsdóttir,
Kristinn Stefánsson, barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför ástkærs eigin-
manns míns, föður okkar, tengdaföður og afa,

Jóhanns Magnússonar
bifreiðaskoðunarmanns á Ísafirði. 

Sérstakar þakkir til lækna og hjúkrunarfólks á Heilbrigðisstofnun
Ísafjarðar.

Halldóra Jóhannsdóttir, Dagný S. Sigurjónsdóttir, Magnús Már Þorvalds-
son, Elva J. Jóhannsdóttir, Barði Önundarson, Magnús Ö. Jóhannsson,
Helga G. D. Haraldsdóttir, Heiðrún B. Jóhannsdóttir, Ari K. Jóhannsson 

og Harpa Henrýsdóttir.

Í dag hefst Barnabíó Norræna
hússins, en það er orðinn fastur
liður í barnadagskrá hússins.
Barnabíóið er þáttur í verkefninu
Norðurlöndin í fókus sem hefur
að markmiði að miðla norrænni
menningu og hvetja til aukins
skilnings og áhuga á fjölmörgum
þáttum hennar, meðal barna jafnt
sem fullorðinna. 

Í tilkynningu Norræna hússins
kemur fram að myndirnar, sem
sýndar verða einn sunnudag í
mánuði fram á vor, hafi vakið at-
hygli í heimalöndum sínum og
víðar og tekið þátt í alþjóðlegum

kvikmyndahátíðum. „Í þeim er
fjallað um ýmsa erfiðleika sem
börn geta staðið frammi fyrir, í
samskiptum við jafnaldra sína og
fullorðna. Viðfangsefninu er miðl-
að á nærgætinn og oft bráð-
skemmtilegan hátt. Myndirnar
höfða ekki síður til fullorðinna en
barna.“

Klukkan tvö í dag er sýnd
danska myndin „Strákurinn Hodd-
er“ eða „En som Hodder“ og er
byggð á verðlaunaskáldsögu
Bjarne Reuter. Leikstjórinn, 
Henrik Ruben Genz, hlaut Gler-
björninn á Kvikmyndahátíðinni í

Berlín 1999 fyrir stuttmyndina
Bror, min bror sem einnig var til-
nefnd til óskarsverðlauna, en
Strákurinn Hodder er hans fyrsta
kvikmynd í fullri lengd. Í myndinni
er fjallað um 9 ára móðurlausan
dreng sem býr einn með pabba sín-
um. Myndin er textuð á dönsku. ■

HODDER LENDIR Í ÝMSUM ÆVINTÝR-
UM.

Barnabíó Norræna hússins að hefjast:

Strákurinn Hodder sýnd í dag

AFMÆLI

Sighvatur K. Björgvinsson
fv. þingmaður og ráðherra
er 63 ára í dag.

Ólafur Kvaran safnstjóri er
56 ára í dag.

Valgeir Guðjónsson tónlistarmaður er
53 ára í dag.
Guðný Halldórsdóttir kvikmyndagerð-
armaður er 51 árs í dag.
Ragnar Þór Hilmarsson málari er 39
ára í dag.
Sigrún Eva Ármannsdóttir söngkona er
37 ára í dag.
Sverrir Þór Sævarsson tónlistarmaður
er 27 ára í dag.

ANDLÁT

Guðrún Lilja Ísberg, hjúkrunarheimilinu
Skógarbæ, áður Efstaleiti 10, Reykjavík,
lést sunnudaginn 16. janúar.

Friðgeir Kristjánsson, húsasmíðameist-
ari, Bröttuhlíð 17, Hveragerði, lést mið-
vikudaginn 19. janúar.

Guðrún Brynjólfsdóttir, frá Akurey í
Vestur-Landeyjum, Njálsgerði 15, Hvols-
velli, lést fimmtudaginn 20. janúar.

Hákon Salvarsson, bóndi frá Reykjar-
firði, lést fimmtudaginn 20. janúar.

Sigurður Ó. Guðmundsson, frá Siglu-
firði, Breiðvangi 16, Hafnarfirði, lést
fimmtudaginn 20. janúar.

Þórheiður Sigþórsdóttir, er látin. Útför-
in hefur farið fram í kyrrþey.

JAKOBÍNA H. ÁRNADÓTTIR Verkefnisstjórinn í tóbaksvörnum segir landið alltaf hafa
staðið framarlega í tóbaksvörnum og spurninguna tæpast geta verið hvort, heldur hvenær
reykingar verði bannaðar á veitingahúsum og skemmtistöðum.
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Ágrip af sögu Tóbaksvarnaráðs 1969-1996:

1969 Fyrsta lagaákvæðið sem miðar gagngert að því að draga úr tóbaksreykingum. 
Varað er við skaðsemi reykinga á sígarettupökkum.

1972 Samstarfsnefnd um reykingavarnir stofnuð.
1975 Haldnar tvær tóbaksvarnavikur, um vor og haust.
1976 „Herferð gegn reykingum“ haldin í grunnskólum landsins og reyklausa

skákmótið „Skák í hreinu lofti.“
1977 Sjónvarpsnámskeiðið „Hættum að reykja“ haldið. Ný lög um tóbaksvarnir taka 

gildi þar sem allar tóbaksauglýsingar eru bannaðar.
1979 Fyrsti reyklausi dagurinn, 23. janúar.
1982 Annar reyklausi dagurinn og fyrsta íslenska heimildarmyndin um afleiðingar 

reykinga „Ekki ég“ gefin út.
1983 Frumvarp til laga um tóbaksvarnir lagt fyrir Alþingi.
1984 Reykingar í atvinnuflugi innanlands bannaðar með reglugerð.
1985 Reglur settar um tóbaksvarnir á vinnustöðum. Ýmis ákvæði úr nýjum

tóbaksvarnalögum koma til framkvæmdar.
1987 Þriðji reyklausi dagurinn.
1993 Reykingar í Evrópuflugi bannaðar með reglugerð.
1994 Kvikmyndahúsin reyklaus 1. desember.
1995 Reykingar bannaðar í öllu atvinnuflugi með farþega milli Íslands og

annarra ríkja.
1996 Bann við tóbakssölu til einstaklinga yngri en 18 ára. Bann við fínkornóttu

neftóbaki og munntóbaki.
Heimild: Vefur Lýðheilsustofnunar/samantekt Þorvarðar Örnólfssonar





�
�
��

�
�
�
�
���
�
	
��


��


�
�



�
�
�
�
��
���

�
�
�
�	

�
�

�
�
�
�	



��

�
�
���

�
�
�



��
�


�

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

���������	
��������

��		�	
���

���������	��	�
����������������������������������������	����������������������	�������������������������	��	������	���������������	���	�����������������������	���	�������� �!"���������������������	��	������������������	��#$����%������
�������� �������	�������&'(������	����	����������	���	�������� �)*���������	������������������	������#$�����	�	��	�����������������+'(����,�+'(����������������-����������.��	������������	�������������	����/�����������������0������	����	�%�����1�

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

����������	�
��������������������������	�
�	����� ������ ��	
�������
�������� ��!��"���#�����$%& �������������� �������������
�������� ��'��"���#�����$%& ������������� �������������
�������� ��(�����#�����$%& ������������� �������������
� !
"�#��	��$�
#���
�������� ��!��"���#�����$%& ����%������ �%��������
�������� ��'��"���#�����$%& �%���&���� ����%�����
�������� ��(�����#�����$%& �����%���� �&��������
'��
(��!�#��$�
#���
�������� ��!��"���#�����$%& �����&����� ����&�����
�������� ��'��"���#�����$%& ���������� �%��������
�������� ��(�����#�����$%& �%��&%���� ����������

)*�(���+,�	�!��-
��������	
������������
��������������
��������

��������
	���������� ���	 
!�"

��#���������� ��
!�"

��#���������	 
!�"

��#��
��$��	�
�%���� ������
�%&��� ��'���	�
�%���'(������ �	�

)�'���������
*��������
����������
���
������������������
���
+�$��������������,-$��
�.$/
)'���������� ����

)'����������
������
0���������� ���1'�������
�
�2��(���	�	 
)'�������
��"�����'� ���
����	���������
�#���� ���

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

��$$�����
��"��8
7���'� ���
7��� �
7������
	����
����������
�����
���
4���"����������� �#�	��
��������������� �#�	
������'���	�
�'(�����	��9$  ��:
(�5���������
�
4���������
���$��������#
�)*�����+*� ������������� ,

-��,+������+�������.������	�
��
�
�
� ,�*���� ��������� ��



������������������������� !"���#$������%&%�'(((���)������������*���������+����������,�%$������-#.�.'((���)������������������������
����������,�/$������-..�'%((���)���000	"���	��

������

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

�������������������������	����������������� �������!"��
�������
����������
������	�#������$��������������%&'��!�(�)��&'������%&'���&����
�������(������
����&���"����������������*�������
"�����+����&���
"���
���
������������
&������
����	
����,+����&��������
��--.-/��0&�����&��
�������������������������������

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

/*�%���� ������� ���������� �����+�� �
+0���������	�� ������ ��������1., 	�����
�� �
�		����2���*�������������������
 ��������
3�����,�������
��,	������ ����
���� ����"��4
���������,���	���5����+�	��
����������.�	 ,
	06 �+�	����	������������7��� ��+0��� �
	06 �+�	����������	+0��� ������� ���89:
��.� �	������*�����
�%�#;�<9��5	�.��%
	�
���	�������.�"����0�������� ���� �3����
,���	��=��������.�"�������
� ����8 ���/<�:
��
 ���������� ������ ����� ����		���+�	���
��� ,�
	�����
��� ��
���=��������.�"���

��� �����,�����,���'����.�� ,�����!'������
���� ��
����
 ����� �������$����������&'
�	3�5�������	� ������� ,��>�$!�������+�		
��������?�,� ���-��,+����@������� ��*��
�.�� ���9����� ������	�����+�	������,��
A������		�����������,����������
���+�������,������������3����
�������� ����	����+��������� ����
+����#�"����<���		�����B(�1�	
%
��,���,��
�.	,.�� ,����5��@
 ,�+�	�+	.� ,��B�	� ��*������� �
@��*�������� ,��������

)��$�)�;	��������������5�������� <
)�(�1� ��� ��)��$�)�;	�������"���
�"���	�=�(���>??@=����	��)�;	�������
 �����������	��������5��������"���A
 ��'����5���<�4� � ���5���0	�����
���$��
�1	���������������� � ���)��$
)�;	���������$	 ��
��� � �������$�
5������� ����� ���#�
(�	������"��
BCC.<�)�;	��������
�������� ����
5���
�
������$�����1����������2.�����
�����)�;	����><������(�������2�(�	 <
)�;	�����	�������������5����(������
>-�������������	��
�D���	�7� ����	<

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

 
���������

!��
����"����
����������������#������
������
$����
�%��&'()�*���%���"+��"�
��������,�������
����������$����
�%�����!����������"���%����#��"
�-�.��������������
��������
����"�� 
�����	���

�
�����$
���� 
�����/���������������

&&C

$$&$

�

'��

$���

D�
�!

D�
��

��.	�����	���
�����+�	�

#�,�+�	



23. janúar 2005 SUNNUDAGUR

Cuban 

Salsa 

með 

Edwin

31.01- 03.02  
4 dagar = 6 tímar

Lærðu Salsa.
Tískudansinn

í ár.

Innritun og
upplýsingar í
síma 551 3129 

frá 16-20

H
úsið er ekta íslenskt.
Skammt frá lygnum 
sjó við Ánanaustin. Á
borðstofuborðinu glepja

vopnfirskar flatkökur og kinda-
kæfa sem húsfreyjan fékk í far-
angursnesti fyrr um morguninn,
þótt kæstur hákarl hafi farið beint
í kælinn. 

„Hann Birgir minn hefði aldrei
fyrirgefið mér að afþakka hákarl-
inn,“ segir hún blíðlega og starir
ástföngnum augum á þriðja eigin-
mann sinn og þann langbesta, eins
og hún segir sjálf. Á milli þeirra
er áþreifanleg rómantík; hlýja og
kærleikur.

Þegar uppáhellingin er komin í
bollana fæ ég söguna um ást við
fyrstu sýn hjá honum. Ást við
aðra sýn hjá henni. Guðrún 
Ásmundsdóttir hefur orðið.

Ástin óx á trjánum
„Ég hafði verið fráskilin í ár 
þegar í mig hringir góð vinkona
austan úr Holtum. Sagðist hafa
dreymt mig um nóttina og hvort
ég ætli ekki að koma í heimsókn?
Ég var reyndar að mála húsið, en
stóðst ég ekki mátið þegar hún
segist ætla að taka sér frí til að
taka á móti mér. Þigg þar dýrind-
is hádegisverð og fer í útreiðar-
túr. Að honum loknum vill vin-
kona mín heimsækja Birgi Matth-
íasson á Hrafnatóftum. Tekur
með sér pönnukökupönnu og 
hefur bakstur í mannlausu húsinu
en skömmu síðar kemur Birgir
inn og segir folald hafa fæðst um
nóttina. Við gengum þá út í haga
og skoðum folaldið og trjáræktina
hans Birgis. Á endanum gefur
hann mér fallegasta tréð en segist
sjálfur ætla að gróðursetja það í
garðinum mínum. Svo kemur
hann og gróðursetti ekki bara tréð
úti í garði heldur líka ástina í
hjarta mínu.“

Birgir horfir ástúðlega á eigin-
konu sína rifja upp þessi örlög og
segir hafa sannast að ástin vaxi á
trjánum í þeirra tilfelli. 

„Það kom ekki til greina að
Guðrún fengi tréð strax því þá
hefði hún þakkað fyrir sig, kvatt
og aldrei komið aftur. Ég vissi
strax að ég vildi eiga hana og
ákvað því að koma með tréð sjálf-
ur,“ segir Birgir, bóndi í Hrafna-
tóftum, en þau hjónin lifa í 
fjarbúð.

„Eftir að ég gifti mig hef ég
verið að kynnast Rangárvalla-
sýslu og heimsæki Birgi þangað
mikið á sumrin. Hann er svo lung-
ann úr vetrinum hjá mér,“ segir
Guðrún, en Birgir, sem var ó-
giftur áður, segir undarleg örlög
að hafa kvænst frægri leikkonu. 

„Mér fannst ég passa ákaflega
illa inn í þessa mynd á tímabili,
enda nýr heimur fyrir mér. Ég
hafði reyndar einu sinni komið í
leikhús áður, en þá sá ég einmitt
Konu í leikstjórn Guðrúnar.“

Guðrún segir Birgi þann lang-
besta af þremur eiginmönnum.
„Kannski af því að við kynntumst
á því tímabili ævinnar þegar hjón
geta notið samveru hvors annars.
Þegar maður er ungur er svo
óskaplega margt sem togar; börn-
in, vinnan og hvunndagsstreðið,
en nú er komin kyrrð í tilveruna.
Ég held að ekkert sé stórkostlegra
þegar maður eldist en að eiga 
félaga sem reynist manni vel.“

Best að hafa Guð í sínu liði
Þótt Guðrún sé borgarbarn og
Birgir kunni best við sig í sveit-
inni er ljóst að þar fer mikill
heimsmaður. Á Hrafnatóftum
reisti hann gróðurhús sem aðal-
lega hefur verið samkomustaður
fyrir Guðrúnu og gesti þeirra
hjóna. „Eitt sinn var hér biskup
frá Singapore, mikill vinur minn,
sem prédikaði í Kálfholtskirkju.
Mér þótti leitt að kirkjugestir
fengju ekki tækifæri til að spjalla
við biskupinn eftir messuna og
bauð öllum heim á Hrafnatóftir, í

nýja gróðurhúsið. Og Birgir – í
stað þess að taka því illa og benda
á uppvaskið frá því í hádeginu –
tók strax vel í hugmyndina og fór
í kaupfélagið að kaupa osta, kökur
og kex. Svo fylltist gróðurhúsið og
úr varð merkasta partí, en þá
sagði ein konan: „Ég held það eigi
aldrei eftir að verða trjárækt hér
í gróðurhúsinu. Það á bara eftir að
verða mannrækt!“,“ segir Guðrún
hlæjandi yfir því hve gesturinn
reyndist sannspár.

Þau Birgir höfðu verið saman í
þrjú ár áður en þau gengu í það
heilaga fyrir áratug. Það var 
Birgir sem gaf tóninn þar. 

„Tvær fullorðnar manneskjur
þurfa að gefa sér góðan tíma til að
ná saman, því ekki er aftur snúið
þegar hjónabandið er innsiglað.
Ég er ekki maður skilnaða eða
slíkra uppákoma. Svoleiðis hefur
maður þroskast með árunum.“

Guðrún segist hiklaust hafa
viljað giftast í þriðja sinn. „Því ég
er trúuð og finnst hjónabandið
mikilvægast af öllu. Fyrir Guði er
það dýrmætur sáttmáli og hjóna-
bandið það helgasta í tilverunni.
Hafi maður Guð í liði sínu á mað-
ur séns. Auðvitað mistekst okkur
manneskjunum stundum en ef við
höfum Guð með okkur eru meiri
líkur á að hjónabandið haldi.“

Hún segir skipbrot hjónabands
jafnframt mestu þrekraun mann-
eskjunnar. „Margir segjast hafa
skilið í góðu; að allt hafi farið vel,
en ég segi hiklaust að þá sé fólk að

ljúga því það hafi gengið í gegn-
um ægilegustu reynslu lífs síns.
Nútíminn vill gera hjónaskilnað
léttvægan en skilnaður er brenn-
andi eldur. Hjónabandið verður
alltaf vandleikið. Ást þarf að fá að
gróa í rólegheitunum, rétt eins og
tréð sem Birgir gaf mér. Eftir
stendur maður með öll árin sín,
alla vinina, virðingu fyrir þeim
góðu mönnum sem ég var gift og
börnin okkar þrjú, því hvert 
einasta þeirra hefur verið gleði
lífs míns.“

Í fóstri hjá Birni afa
Þriggja ára missti Guðrún móður
sína úr krabbameini, rúmlega 
fertuga að aldri. Faðir hennar, þá
kominn á sjötugsaldur, bugaðist
við konumissinn. Guðrún og bróð-
ir hennar Páll fóru því í fóstur þar
til Guðrún varð tíu ára að hún fór
aftur til pabba síns. 

„Þá uppgötvaði ég að það að
vera blóðskyldur einhverjum
skiptir ekki máli. Það fólk sem
reyndist mér best var mér alls
óskylt. Við systkinin fórum í fóst-
ur hjá ágætisfólki í Grafarholti
þar sem ég eignaðist vin í gömlum
manni sem sá hvað ég var um-
komulaus og ákvað að þessi litla
stúlka yrði sín. Hann tók mig að
sér, lék við mig, kenndi mér að
lesa og skrifa, en ég kallaði hann
afa. Hefði ég gert eitthvað af mér
fór ég til afa og faldi mig undir
skegginu hans. Eftir að ég varð
unglingur og heimsótti Grafarholt

lét Björn afi mig ávallt lesa upp-
hátt fyrir sig. Mér fannst það hall-
ærislegt og eitt sinn sleppti ég því
að kveðja hann til að losna við
lesturinn. Það var í síðasta skipt-
ið. Svo var hann dáinn. Seinna
fékk ég í hendurnar gulnaðan
bréfabunka með bréfum Björns
til pabba sem öll voru um mig. Í
síðasta bréfinu skrifar hann:
„Fuglinn minn var floginn, án
þess að kveðja“. Það var átakan-
legt að lesa, en hann var fyrsta
manneskjan sem ég kynntist sem
einblíndi ekki bara á eigið hold og
blóð, heldur sá hvar þörfin er.“

Fann Guð í Oxford
Guðrún fékk leikaradellu á ung-
lingsárunum og sótti um í Leik-
listarskóla Lárusar Pálssonar að-
eins fimmtán ára gömul. 

„Í viðtalinu laug ég til um aldur
svo ég kæmist inn. Ég sé ekki eft-
ir því og komst inn í síðasta hollið
sem þessi merki kennari tók að
sér. Eftir þriggja ára nám hjá
Lárusi tók ég inntökupróf í Leik-
listarskóla Þjóðleikhússins og 
eftir útskrift þar fór ég utan til
Englands í frekara leiklistarnám.
Þetta voru mörg ár í námi, en gáfu
mér mikið.“

Eftir tíu ára sviðsleik fór 
Guðrún út í leikstjórn. Þar komst
hún að því að ekki þýddi fyrir
konu að sitja frammi í sal og skipa
fyrir. 

„Maður þurfti að sjarmera,
vera lítill í sér, með rök augu og

Aldrei verið hamingjusamari
Í Alfræðibókinni er Guðrún Ásmundsdóttir sögð gamanleikkona. Hún segir það upphefð. Að góður
gamanleikur sé alltaf byggður á svörtum bakgrunni; mikilli lífsreynslu. Að alvara búi á bak við alla
fyndni. Að húmoristar séu þeir sem geri grín að sjálfum sér. Þórdís Lilja Gunnarsdóttir kynntist báðum
grímum Guðrúnar.

GUÐRÚN ÁSMUNDSDÓTTIR, EIN DÁÐASTA LEIKKONA ÞJÓÐARINNAR Líf Guðrúnar hefur verið stráð sorgum og gleði, en leik-
húsið hefur átt hana frá fimmtán ára aldri, þegar hún svindlaði sér inn í Leiklistarskóla Lárusar Pálssonar með því að segja ósatt til um
aldur sinn.
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láta karlana redda stúlkunni. Þá
fékk maður það sem mann 
vantaði.“

Og svo byrjaði hún að skrifa
eftir að hafa tekið heita trú í 
Oxford, þegar hún forvitnaðist
um afdrif skólasystur sinnar, sem
söðlaði um og fór í guðfræði.

„Í kirkju í Oxford upplifði ég
stórkostlegan hlut þegar prestur-
inn bað þá sem vildu eignast Krist
í sínu hjarta að sitja eftir. Í mér,
ungri leikkonu sem átti fallegasta
manninn í Reykjavík, yndisleg-
asta barnið og gekk vel í leikhús-
inu, vantaði eitthvað og var mikið
tóm, svo ég ákvað að verða eftir á
kirkjubekknum. Ekkert gerðist
nema hvað presturinn sagði okkur
hafa gert það erfiðasta; að viður-
kenna þörf okkar fyrir Guð, og nú
hefði hann tekið við okkur. Ári
síðar lendi ég í krísu og fannst líf-
ið harla erfitt. Missti fótanna og
fékk taugaáfall, en hafði þá tekið
barn í fóstur. Taldi mig réttu
manneskjuna þar sem ég hafði
verið sett í fóstur eftir móður-
missinn. Í stað þess að hjálpa
barninu grét ég með því og varð
aftur að móðurlausu stelpunni.
Þurfti því að láta barnið frá mér
og fannst ég bregðast öllu sem ég
vildi vera. Ég gat ekki hugsað mér
að senda hana aftur á þann stað
þar sem henni hafði liðið illa. Þar
sem ég stóð grátandi í stofunni
mundi ég eftir Oxford. Teygði mig
í Biblíuna, opnaði og þar stóð 
Daníel: „Frá þeirri stundu er hug-
ur þinn beindist að andlegum 
efnum, og þú lítillækkaðir þig 
fyrir Guði þínum; vegna þess er
ég hingað kominn.“ Ég sá ekkert
merkilegt, en þarna var hann
kominn. Ég lagðist róleg til hvílu
og svaf sem barn til morguns. Var
ekkert hissa morguninn eftir 
þegar barnlaus hjón hringdu og
báðu um stúlkuna mína í fóstur.
Guð var tekinn við. Það var ekkert
sem ég réði lengur.“

Dauðamaður hringir
Eftir þessa trúarreynslu hóf 
Guðrún leitina með hjálp séra
Auðar Eir sem leiddi hana fyrstu
skrefin. Ævintýrin tóku við hvert
af öðru en Guðrún á óteljandi
vitnisburði um mátt bænarinnar
og Guð almáttugan.

„Á Þorláksmessu, eftir að hafa
talað um trú mína í sjónvarpssal,
hringir síminn klukkan hálfeitt
um nótt. Á línunni er kæfð rödd:
„Þú ert Guðrún Ásmundsdóttir.
Þú viðurkennir trú þína í fjölmiðl-
um. Ég gef þér fimm mínútur. 
Talaðu! Ég ætla að fyrirfara mér.
Talaðu!“ Ég fór auðvitað í baklás
en bað Guð að svara þessum
manni. Ræði við hann nokkra
stund. Þá segir röddin, gjörbreytt:
„Þá þarf ég ekkert að tala við
þig.“ Ég man ekki hvað ég sagði
en bað allan tímann að vísdómur
Guðs talaði til hans. Þessi maður
hringdi svo alltaf einu sinni á ári
og við urðum bestu trúnaðarvinir
þótt við sæumst aldrei. Áttum
þetta leyndarmál saman. Ég veit
að hann er dáinn, því hann er
hættur að hringja.“

Í fótspor Ólafíu
Fyrsta leikritið sem Guðrún skrif-
aði var um tröllabarnið Lómu og
hét „Mér er alveg sama þótt ein-

hver sé að hlæja að mér“. Boð-
skapurinn var kristilegur og fór
fyrir brjóstið á mörgum sem
sögðu guðsbarnahjal tómt vesen
og leiðindi. Lóma varð síðar að
bók og Guðrún skrifaði fleiri
kristileg leikrit; Kaj Munk og
Heilagan syndara. Nýjasta leikrit
hennar fjallar um Ólafíu Jóhann-
esdóttur, einstaka konu sem gaf
öðrum kærleika og veitti aðstoð
um aldamótin 1900.

„Í átta ár kannaði ég líf Ólafíu
sem var stórkostlega merkileg
kona. Eftir allan þann tíma var
erfitt að troða efninu í eins og hálfs
tíma leikrit. Mér tókst að stytta það
og hélt að stóru leikhúsin yrðu him-
inlifandi að fá leikrit um þessa
merku konu. Það var nú aldeilis
ekki. Leikhússtjórarnir spurðu
bara hvort ég héldi virkilega að
kerling sem gerði góðverk í kring-
um 1900 væri efni í leikrit. Ég sótti

þá um styrki alls staðar; tvisvar til
Reykjavíkurborgar en fékk ekki
neitt. Samt vann þessi kona slík af-
rek fyrir Reykjavík að ekki er hægt
að lýsa því. Norðmenn hafa sýnt
henni mikla vegsemd. Í Ósló er
minnisvarði um Ólafíu þar sem
stendur: „Vinur hinna ógæfusömu.“
Þar er líka gata nefnd eftir henni,
Olafia-gade, og stór spítali, Olafia
Kliniken. Ég frétti svo af afhjúpun
minnisvarða um Ólafíu á Mosfelli,
þar sem hún var fædd og fékk eina
og hálfa milljón frá Listasjóði með
frumsamið leikrit og ellefu leikara.
Þetta voru leikarar í fremstu röð
sem vildu hjálpa mér þrátt fyrir 
lítinn sem engan aurinn. Við frum-

sýndum svo á Mosfelli, en það var
mikill léttir að geta loks farið í
Ólafíuferð á bernskuslóðir hennar,
sagt sögur á leiðinni og hafa leikara
sem taka við hér og þar,“ segir 
Guðrún og vísar til fyrirtækis

þeirra Birgis, Storytrips, sem held-
ur utan um menningartengda
ferðaþjónustu og býður dagsferðir
á slóðir Einars Benediktssonar og
Ólafíu Jóhannsdóttur.

Leikhús á hjólum
„Við byrjuðum á slóðum Einars
Ben. í Herdísarvík og í húsi hans á
Eyrarbakka, þar sem við höfðum
með okkur listamenn til að flytja
ljóðin hans, segja sögurnar og
syngja. Þessar ferðir gengu vel og
urðu mikið ævintýri. Ég varð upp-
veðruð af þessari reynslu því til
að segja sögur þessa fólks dugar
ekki einn og hálfur tími í leikhúsi,
þar sem allt er svo dýrt og þungt í 
uppsetningu. Maður kemur í 
Herdísarvík og hvílík leiktjöld!
Geitahlíðin, litla húsið, hafið;
veggirnir tala með manni. Það er
engu líkt að flytja ljóð Einars þar
inni og horfa út um sama glugga

og hann forðum. Reyndar er Her-
dísarvík, eins og Selvogurinn,
þessir afskekktu staðir í auðninni
handan borgarinnar, nú í útrým-
ingarhættu með tilkomu Suður-
strandarvegar, en staðurinn er 
falin paradís. Það fer að verða síð-
asta tækifærið til að koma þangað
í kyrrðina og friðinn. Þetta er
reyndar orðin svo mikil della hjá
mér að nú vil ég færa út kvíarnar
og fara norður á slóðir Jónasar og
Davíðs. Þetta er nýjasta ævintýr-
ið í mínu lífi; eins konar leikhús á
hjólum. Framtíðin með magnaða
dagskrá um merkilegt fólk í ynd-
isfögru landi. Ég verð sjötug á
næsta ári. Hef oft hugsað: Vildi ég
verða ung aftur? En mig langar
ekki til þess. Það er svo mikið
stress. Maður þarf alltaf að 
vera að meika það. Aldrinum 
fylgir frelsi. Ég hef aldrei verið
hamingjusamari.“ ■
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TRÚUÐ GAMANLEIKKONA Margir
sögðu Guðrúnu ekki geta verið leikkonu
eftir að hún tók að leita Jesú Krists og
gerðist trúuð eftir messu í Oxford. Guðrún
sagðist ekki kunna annað, enda yrði hún
að sjá fyrir sér eins og aðrir.
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60 x 60 sm

Handlaugar

19.900,-
Verð frá: 29.900,-
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Verð: 58.000,-

39.900,-39.900,-

ÚTSALA
Vaskar

Sturtuhausasett

Verð frá: 7.990,-

3.990,-

Verð: 11.900,-

7.900,-

Salerni

Handklæðaofnar

60 x 120 sm

Verð: 29.900,-

19.900,-19.900,-

á hreinlætistækjum

Hvítur:

Verð: 39.900,-

29.900,-29.900,-
Króm:

Verð: 14.900,-

9.999,-

Blöndunartæki
Frábært úrval blöndunartækja

9.999,-
Verð: 15.900,-

Verð: 7.990,-

4.900,-
Verð: 9.900,-

4.900,-

Skatastaðavirkjun

Villinganesvirkjun

Brúarvirkjun

UrriðafossvirkjunUrriðafossvirkjun

HoltavirkjunHoltavirkjun
HvammsvirkjunHvammsvirkjun

Blönduvirkjun

Krafla-Námafjall

Reykjanes og Svartsengi

Hengill

Brennisteinsfjöll
Krýsuvík

Hrafnabjargavirkjun

Þeistareykir

Blanda

Jökulsá austari

Skjálfandafljót

Jökulsá á Fjöllum

Jökulsá á Dal
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Norðlingaölduveita

Kárahnjúkavirkjun

MarkarfljótsvirkjanirMarkarfljótsvirkjanir

Laxárvirkjun

Skaftárveita

Selvogsbanki

Mikilvægasta
hrygningarsvæði
þorsks við Ísland

Hólm
sá

V
es

tu
rö

ræ
fi

Hvítá

H
ví

tá

A
ldeyjarfoss

Hágönguvirkjun

Fljótshnjúksvirkjun

Kortið sýnir virkjunarkosti 1. áfanga Rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma, útg. af iðnaðar- og viðskiptaráðuneytinu 27. nóvember 2003.

Jökulsá vestari
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Búrfell I og IIBúrfell I og II
NúpsvirkjunNúpsvirkjun

SultartangavirkjunSultartangavirkjun
BúðarhálsvirkjunBúðarhálsvirkjun

HrauneyjafossvirkjunHrauneyjafossvirkjun
VatnsfellsvirkjunVatnsfellsvirkjun

SigölduvirkjunSigölduvirkjun
LangisjórLangisjór

TorfajökulsvirkjanirTorfajökulsvirkjanir

SkaftárvirkjunSkaftárvirkjun

HólmsárvirkjunHólmsárvirkjun

10 km

Áhrifasvæði jarðvarmavirkjana
Lón í rekstri
Fyrirhuguð lón
Háhitasvæði
Miðhálendið skv. Skýrslu Samvinnunefndar um skipulag miðhálendisins.

Fyrirhugaðar háspennulínur - áhrifasvæði raflína og vega eru ekki sýnd á kortinu.

Orkuver
Umhverfisáhrif vatnsaflsvirkjana ná út í haf og geta haft áhrif á
hrygningar- og uppeldissvæði nytjafiska.

Möguleg áhrifasvæði vatnsaflsvirkjana
afmörkuð skv. skilgreiningu á ósnortnum víðernum í lögum um náttúruvernd
nr. 44 1999. Viðmið löggjafans er að til þess að hægt sé að njóta einveru og náttúru,
þurfi að vera „í a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum
ummerkjum, svo sem raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og þjóðvegum“.
Í reynd yrði sjónrænt áhrifasvæði oft víðáttumeira á miðhálendinu, en stundum
innan við 5 km þar sem ár renna í þröngum dölum.

M eð þessu korti erum við
að hvetja fólk til að
skoða heildarmyndina.

Við viljum að fólk spyrji sig
hvert við erum að stefna og
minnum á að það er aldrei of
seint að skipta um stefnu,“ segir
Ásta Arnardóttir verkefnis-
stjóri Íslandskortsins sem gefið
var út á föstudag. Kortið sýnir
áhrif stóriðju á Íslandi eftir
fimmtán ár ef áætlanir stjórn-
valda ná fram að ganga. Í tilefni
útgáfunnar var blásið til kynn-
ingarfundar á Hótel Borg sem
var fjölsetinn. Tíu náttúru-
verndarsamtök hvaðanæva af
landinu komu að gerð kortsins
sem var unnið í sjálboðavinnu. 

Áhrif vatnsfallsvirkjana ofmetin
Á kortinu er gengið út frá
Rammaáætlun um nýtingu
vatnsafls og jarðvarma, 1.
áfanga, sem iðnaðar- og við-
skiptaráðuneytið gaf í árslok
2003. Þar kemur fram að mest
áhersla hafi verið lögð á vatns-
aflsvirkjanir, sem séu einföld-
ustu en um leið skaðlegustu
virkjanakostir í ljósi umhverfis-
áhrifa. Þá segir Ásta að áhrif
vatnsfallsvirkjana séu ofmetin.
„Til að ná markmiðum sínum
þurfa yfirvöld að virkja allar
helstu jökulár landsins. Orkan
sem fæst úr vatnsfallsvirkjunum
er mjög lítil miðað við þá gríðar-
legu eyðileggingu sem þær hafa í
för með sér á miðhálendinu.“ 

Ásta segir að í Rammaáætlun
séu mikið af upplýsingum um
mögulega virkjunarkosti „og við
spyrjum hvernig ætla stjórn-
völd að nota þessar upplýsing-
ar? Það kemur til dæmis fram
að jarðvarmavirkjanir eru jafn
hagkvæmar og vatnsaflsvirkj-
anir en hafa þann kost fram yfir
að þær valda ekki nærri jafn
miklum umhverfisspjöllum.“ 

Ásta segir að djúpborun sé
valkostur sem lofi góðu þar sem
rannsóknir bendi til þess að
orkugeta þeirra geti verið fimm
til tíu sinnum meiri en vatns-
aflsvirkjana og umhverfisá-
hrifin þó langtum minni. „Djúp-
borun er spennandi verkefni og
það þarf að gefa því góðan tíma
að rannsaka hana og leggja í það
fé.

Það væri skynsamleg stefnu-
breyting af hálfu stjórnvalda ef
þau væru tilbúin að gefa sér
tíma til að rannsaka djúpboranir
og velja virkjunarkosti í um-
hverfisflokki A.“ ■

Eftirmyndir fremur en frummyndir
Þorvaldur Þorsteinsson, rithöfundur og myndlistar-
maður hélt erindi á kynningarfundinum á Hótel
Borg. Þorvaldur gerði að umtalsefni sínu það gildis-
mat sem hann telur að liggi að baki stóriðju. Hann
sagði að í samtímanum væru eftirmyndir taldar
dýrmætari en frummyndir og nefndi sem dæmi að
það myndi eflaust valda meiri usla ef náttúrumál-
verkum eftir Jóhannes Kjarval eða Ásgrím Sveins-
son og aðra meistara væru eyðilögð, frekar en 
þegar náttúran sjálf er eyðilögð. „Við borgum
mönnum jafnvel fyrir að eyðileggja hana.“ 
Þorvaldur segir að ágæti manns og náttúru væri
ekki metin út frá þeirra eigin kostum. „Maðurinn
og náttúran eru skilgreind út frá skorti, það er út
frá því sem vantar uppá en ekki út frá hver eða
hvað þau eru. Gildi manna er metið út frá því sem
þeir hafa aflað sér en ekki hverjir þeir eru.“ 
Þorvaldur sagði að sömuleiðis hefði náttúran sem
slík ekkert sjálfstætt gildi heldur væri það metið út
frá til dæmis virkjunarmöguleikum.

ÞORVALDUR ÞORSTEINSSON segir náttúruna vera
talda einskis virði sem slíka heldur væri ágæti hennar

skilgreint út frá virkjunarmöguleikum.ÁSTA ARNARDÓTTIR Það fæst lítil orka
úr vatnsaflsvirkjunum miðað við fórnar-
kostnaðinn.

Tíu náttúruverndarsamtök standa að útgáfu Íslandskorts sem sýnir áhrif stóriðju á Íslandi
eftir fimmtán ár ef áætlanir stjórnvalda ná fram að ganga. Talsmenn útgáfunnar vilja opna
umræðuna og benda á skynsamari valkosti. 

Viljum sýna heildarmyndina

RÝNT Í KORTIÐ Páll Steingrímsson kvikmyndagerðarmaður, Guðmundur Páll Ólafsson
náttúrufræðingur og Friðþjófur Helgason kvikmyndatökumaður skoða kortið. Allir hafa
þeir verið virkir í umræðunni um umhverfismál.
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4,15%Íbúðalán
Kynntu þér kostina við íbúðalán 
Landsbankans. Fáðu ráðgjöf hjá 
sérfræðingum okkar og veldu 
leiðina sem hentar þér best. Hafðu 
samband í síma 410 4000 eða á 
fasteignathjonusta@landsbanki.is
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Tvítug stúlka á og rekur hina 
rótgrónu snyrtistofu Salon Ritz 
á Laugavegi 66.

„Ég er búin að vera með reksturinn í tvo
mánuði og þetta gengur mjög vel, jafnvel
betur en ég átti von á,“ segir Helga Sigurð-
ardóttir snyrtifræðingur á Salon Ritz sem
gerði sér lítið fyrir og keypti snyrtistofuna
í haust, aðeins tvítug að aldri. Þegar undr-
ast er yfir áræði hennar segir hún. „Þetta
hefur alltaf verið efst í huga mér frá því ég
var í grunnskóla svo þegar ég komst að því
að stofan væri til sölu ákvað ég að skella
mér út í þetta. Auðvitað tekur þetta í en er
líka heilmikið fjör.“ 

Helga lærði fræðin í Snyrtiskólanum í
Kópavogi og kveðst hafa unnið á Salon Ritz
síðustu mánuðina á samningnum því meist-
arinn hennar hafi verið þar. „Ég kláraði
samninginn á föstudegi og tók svo við stof-
unni mánudeginum á eftir,“ upplýsir hún. 

Salon Ritz er á annarri hæð við Lauga-
veginn og því er útsýni gott úr gluggun-
um. „Mörgum finnst skemmtilegt að sitja
hér og horfa á mannlífið og þeir sem
koma nýir inn minnast allir á það,“ segir
Helga brosandi. Hún kveðst hafa tekið
við mörgum föstum viðskiptavinum enda
hafi stofan verið við lýði frá því áður en
Helga fæddist eða frá 1981. Helga er
spurð hvernig henni hafi gengið að fjár-
magna kaupin, enda ekki á hverjum degi
sem svo ung stúlka kaupir sér atvinnu-
fyrirtæki. „Ég fékk að sjálfsögðu fjár-
hagslega aðstoð og það var lítið mál. Ég
er að minnsta kosti ekki á leiðinni í nein
vandræði enn þá,“ segir hin unga at-
hafnakona sem tók við stofunni rétt fyrir
jólatörnina og undirbýr sig fyrir aðra
törn í kringum árshátíðirnar. Eftir það
taka fermingarnar við, þannig að
framundan er nóg af verkefnum.

gun@frettabladid.is

Tekur í en er líka heilmikið fjör atvinna@frettabladid.is

Atvinnuleysi var að
jafnaði um 3,1 pró-
sent af áætluðum
mannafla á vinnu-
markaði á árinu
2004 samkvæmt
samantekt Vinnu-
málastofnunar um
skráð atvinnuleysi.
Að jafnaði voru 4.564 manns á
atvinnuleysisskrá á árinu sem
leið.  Atvinnuleysi karla var 2,6
prósent en kvenna 3,8 prósent.
Atvinnuleysi karla hefur minnk-
að töluvert frá árinu 2003 þeg-
ar það var þrjú prósent. At-
vinnuleysi kvenna hefur einnig
minnkað, þó ekki eins mikið,
en árið 2003 voru 3,9 prósent
kvenna atvinnulausar. Hægt er
að nálgast skýrslu um atvinnu-
ástand í desember 2004 á vef
Vinnumálastofnunar,
vinnumalastofnun.is.

Ísafjarðarbær greiddi síðasta
mánuð út laun samkvæmt nýju
starfsmati og er þar með eitt
fyrsta stærri sveitarfélaga til að
ganga frá uppgjöri launa á
grundvelli hins nýja starfsmats.
Innleiðing starfsmatsins er í um
100 sveitarfélögum og félagar í
um 50 stéttarfélögum eiga þar
hlut að máli. Alls námu launa-
greiðslurnar 31 millj.kr. án

launatengdra gjalda
sem greiddar voru til
nærri 300 starfs-
manna. Í kjarasamn-
ingum 2001 var samið
um innleiðingu á nýju
starfsmatskerfi sem
gildir frá 1. desember
2002 og átti að geta

leitt til 2-4% hækkunar launa.
Launin hækka mjög misjafnt 
eftir einstökum störfum. Mörg
störf hækka meira en 4%, önnur
störf minna en 2% og enn önn-
ur standa í stað eða lækka jafn-
vel. Þó er tryggt samkvæmt
kjarasamningum að enginn
starfsmaður, sem nú er í starfi,
lækkar í launum við innleiðingu
starfsmatsins. Þetta kemur fram
á vef Ísafjarðarbæjar.

Iðgjöld til Verzlunarmannafé-
lags Reykjavíkur hækkuðu tölu-
vert á milli ára og félagsmönn-
um á atvinnuleysisskrá fækkað
sem bendir til um betra árferði
eins og kemur fram á heima-
síðu félagsins, vr.is. Í desember
á síðasta ári voru átján prósent
færri félagar Verzlunarfélagsins
skráðir atvinnulausir en í sama
mánuði árið 2003. Einnig eru
heildariðgjöld félagsins á árinu
2004 tólf prósent hærri en árið
á undan, miðað við níu mán-
aða uppgjör félagsins. Að
stærstum hluta er þessi aukn-
ing tilkomin vegna launahækk-
ana félagsmanna á árinu en
þær skiluðu átta prósent hærri
heildariðgjöldum en árið 2003. 

Helgu hefur dreymt um eigið fyrirtæki frá því hún var í grunnskóla. 

LIGGUR Í LOFTINU
í atvinnu

MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINSER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?

Húsfreyjan í Lóni í Kelduhverfi BLS. 2
Skortur á byggingariðnaðarmönnum BLS. 2

Danir og Bretar harðir af sér BLS. 2

SMÁAUGLÝSINGAR 
byrja í dag á bls. 10

Flokkar & fjöldi

Bílar & farartæki 109 stk.

Keypt & selt 15 stk.

Þjónusta 14 stk.

Heilsa 16 stk.

Skólar & námskeið 1 stk.

Heimilið 16 stk.

Tómstundir & ferðir 5 stk.

Húsnæði 19 stk.

Atvinna 20 stk.

Tilkynningar 1 stk.

Góðan dag!
Í dag er sunnudagur 23. janúar, 

23. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 11,05 13.35 16.06
AKUREYRI 11.13 13.20 15.28

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

STÖRF Í BOÐI

Kynningarfulltrúi

Bifvélavrikjar

Sölumaður

Skólaliðar

Tölvunarfræðingur

Kerfisfræðingur

Stærðfræðikennari

Aðstoðardeildarstjóri

Umsjónakennari

Hjúkrunarfræðingar

Störf við ræstingar

Leikskólakennarar

Lyfsali

Stuðningsfulltrúi

Deildarstjóri

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is

Land Rover Freelander árg 2/’00 ek.
106 þús, beinsk, V 1320 þús. Uppl í
síma 6699532
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Draumastarfið Ef þú hefur sérstakt starf í huga skaltu kanna hvað þú
þarft að gera til að fá starfið. Hins vegar ef þú hefur allt sem til þarf í starfið
nægir jafnvel að fara og spyrja hreinlega hvort starfið sé á lausu og láta vita
af áhuga þínum, í stað þess að bíða heima eftir því að starfið verði auglýst..[ ]

Láta aðra um að skíra ærnar
Guðríður Baldvinsdóttir húsfreyja í Lóni í Kelduhverfi hefur í mörg horn að líta.

Verkaskiptingin er nútímaleg á heimilinu. Gugga vinnur að bústörfum eftir þörfum og Einar er liðtækur við þrif og önnur inniverk.

Ný könnun sýnir að Bretar
mæta vel í vinnuna.

Verkalýðsfélag í Bretlandi lét
gera könnun fyrir stuttu og kom
þar í ljós að Bretar taka sér fæsta
veikindafrídaga úr vinnu af öllum
Evrópusambandsþjóðum að Dön-
um undanskildum. Hins vegar
kom í ljós að fimmtán prósent
veikindadaga væru tekin þótt
starfsmenn væru ekki veikir í
raun.

Litið var á tólf lönd í Evrópu-
sambandinu við gerð könnun-
innar og kom fram að Bretar eru

meðal þeirra sem eru ólíkleg-
astir til að taka sér frí vegna
veikinda sem vara í stuttan tíma.
Portúgalir eru hins vegar dugleg-
astir í að taka sér veikinda-
frídaga. ■

Þeir sem opna vefsíðuna sim-
net.is/lon á internetinu sjá mynd af
reisulegum norðlenskum sveitabæ
og ægifagurt umhverfi hans
birtast. Þetta er Lón í Kelduhverfi.
Húsfreyjan þar, Guðríður Bald-
vinsdóttir, skógfræðingur heldur
úti fróðlegri síðu um lífið í sveit-
inni en hún og bóndi hennar, Einar
Björnsson, eru með sauðfjárbú-
skap og skógrækt. Reyndar vinna
þau bæði utan búsins líka, hún sem
svæðisstjóri Norðurlandsskóga í
Þingeyjarsýslum og hann af og til í
fiskeldinu Rifósi, í sveitarstjórnar-
málum og í bókhaldi fyrir bændur.

Þótt hægt sé að komast að
mörgu með því að skoða síðuna
slóum við á þráðinn til Guðríðar,
eða Guggu, eins og hún er kölluð,
til að forvitnast meira um hennar
hagi. Í ljós kemur að hún er að
byrja að vinna aftur utan heimilis-
ins eftir fæðingarorlof og keyrir
því til Húsavíkur flesta daga, um
40 kílómetra leið. Dóttirin Ásdís
er heima hjá pabba. 

Eitt af því sem athygli vekur á
heimasíðunni er „kind vikunnar“
sem birt er mynd af og óskað 
eftir nafni á. „Meiningin var að fá
ættingja og vini í lið með sér við
nafngiftirnar því þeir eru auð-
vitað dreifðir um landið en það
koma tillögur úr öllum áttum sem
við veljum síðan úr,“ segir Gugga.
Hún telur netkosninguna gera
þeim Einari léttara að muna nöfn-
in, en það er talsverð stúdía að
læra að þekkja 400 ær ekki síst af
því að stutt er síðan þau fengu
þennan fjárstofn. „Við þurftum að
skera niður vegna riðu 1999 en
keyptum fé af bóndanum á Vík-
ingavatni og fluttum það hingað
haustið 2002,“ útskýrir hún. Þegar
haft er á orði að ærnar séu prúðar
á lagðinn eftir myndunum að
dæma hlær hún. „Þær eru rúnar
tvisvar á ári þannig að þær hald-
ast vel snyrtar.“

Hjónin í Lóni hófu tilraun með
kornrækt á síðasta sumri og
Gugga segir uppskeruna gefast

vel. „Féð rífur kornið í sig svo því
finnst það gott. Það var notað í
fengieldi í haust og ánum verður
gefið það aftur með vorinu. Svo á
eftir að koma í ljós hvernig það
reynist, til dæmis hvort frjósemin
eykst.“

Að sjálfsögðu ræktar skóg-
fræðingurinn skóg. 25 hektarar
voru teknir undir skógrækt vorið
2002 svo hún er skammt á veg
komin. „Við þurfum bara að bíða í
nokkra áratugi eftir að geta notað
skóginn til beitar,“ segir Gugga
létt í bragði og er greinilega ekki
á leiðinni úr sveitinni enda kveðst
hún hafa valið háskólanám með
tilliti til þess að starf að því loknu
væri ekki bundið höfuðborgar-
svæðinu. Því er hún að lokum
spurð hvað heilli hana mest við
sveitalífið. „Friðurinn, náttúran
og mannlífið,“ svarar hún og bæt-
ir við. „Fólk hefur tíma fyrir sig
og sína. Allir þekkja alla og allir
eru reiðubúnir að hjálpa öllum.“

gun@frettabladid.is

Fyrirtæki hafa þurft að flytja
inn iðnaðarmenn að undan-
förnu en nú fer nemendum í
byggingariðngreinum fjölgandi.

„Ég tel fyrirsjáanlegan skort á
byggingariðnaðarmönnum hér á
landi miðað við þær framkvæmd-
ir sem standa yfir og verða
boðnar út á næstunni,“ segir Páll
Daníel Sigurðsson, sviðsstjóri
framkvæmdasviðs hjá fyrirtæk-
inu Eykt sem er stór verktaki í
byggingariðnaði. Hann segir Eykt
þó hafa gengið ágætlega að
manna sín verk og að yfir 90%
starfsmanna þess séu íslenskir.
Eyjólfur Bjarnason, byggingar-
tæknifræðingur hjá Samtökum
iðnaðarins er sammála Páli um að
iðnaðarmenn vanti um þessar
mundir og segir innflutning á
þeim vera staðreynd, enda mikið
af verkefnum í gangi vítt og breitt

um landið. Mun meira en var 
fyrir fjórum til fimm árum. 

Eyjólfur segir þá ánægjulegu
þróun vera í skólamálum að fleiri
sæki nú í nám í byggingariðn-
greinum en undanfarin ár og það
staðfestir Baldur Gíslason, skóla-
meistari Iðnskólans í Reykjavík.
„Nemendum hefur fjölgað veru-
lega á síðustu misserum í bygg-
ingagreinum, til dæmis húsa-
smíði, málun og múrverki,“ segir
Baldur sem kveðst hafa þurft að
bæta við sig kennurum af þessum
ástæðum. „Það er ekkert nýtt að
þetta gangi í sveiflum en þróunin

er sérlega ánægjuleg núna,“ segir
hann og upplýsir að um helmingi
fleiri séu að hefja nám í bygging-
ariðngreinum nú á vorönnn en
undanfarin ár. „Við vitum ekki
enn hvaða sérgreinar þeir nem-
endur velja síðan því grunnnámið
er það sama í byrjun,“ segir hann.
Ekki vill hann fullyrða neitt um
ástæður fjölgunarinnar en nefnir
bæði aukna eftirspurn í þjóðfélag-
inu eftir sérmenntun á þessum
sviðum og einnig nýja námsskrá
skólans sem virðist falla mönnum
í geð.

gun@frettabladid.is

Skortur er á byggingariðnaðarmönnum

Danir og Bretar harðir af sér
Fyrirtæki þar sem flestir starfsmenn
taka sér frí vegna veikinda sem vara í
stuttan tíma:

1. Portúgal
2. Ítalía
3. Belgía
4. Þýskaland
5. Frakkland
6. Holland
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Hér er byggt við Elliðavatn.

Iðnnemar verða að tileinka sér nákvæmni í mælingum.

Þjóðminjasafn Íslands vill ráða í starf

Kynningarfulltrúa
Helstu verkefni kynningarfulltrúa eru kynningar-
mál, almannatengsl og útgáfumál. Starf kynning-
arfulltrúa felur í sér mótun á stefnu safnsins í
kynningarmálum og almannatengslum og mótun,
útfærslu og framkvæmd á kynningarherferð á
starfsemi safnsins. Um er að ræða fullt starf og
þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar n.k.

Ítarlegar upplýsingar um starfið og kröfur um
menntun og reynslu er að finna í auglýsingu
Þjóðminjasafnsins á vefsíðunni www.starfatorg.is.

Umsóknir með ferilskrá, afritum prófskírteina og meðmæl-

um/upplýsingum um meðmælendur skulu berast til skrif-

stofu safnsins að Lyngási 7, 210 Garðabæ.
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STARFSMAÐUR Í
NOTENDAÞJÓNUSTU

Reiknistofnun óskar eftir að ráða starfsmann í
notendaþjónustu.

STARFIÐ
Starfið felst aðallega í notendaþjónustu innan
Háskóla Íslands, ráðgjöf og leiðbeiningum í
gegnum síma, tölvupóst og heimasíðu. Auk þess
viðhald á heimasíðu stofnunarinnar og móttaka
á tölvubúnaði starfsmanna. Í boði er áhugavert
og krefjandi starf þar sem sjálfstæði og
skipulagshæfileikar fá að njóta sín. Reiknistofnun
er vel staðsett þjónustustofnun í mjög fjölbreyttu
rekstrarumhverfi. Hugbúnaðarumhverfi eru
Windows, Unix, Linux og MacOS. Áhersla  er
lögð  á  hátækni  og símenntun í starfi.

HÆFNISKRÖFUR
Leitað er að áhugasömum einstaklingum með
menntun eða reynsla á sviði tölvuþjónustu.
Grunnþekking á hugbúnaði og vélbúnaði er
tengist notendaumhverfi. Lögð er áhersla á
hæfileika í mannlegum samskiptum, sjálfstæð
vinnubrögð og hópvinnu. Góð íslenskukunn-
átta og stúdentspróf eða sambærilegt próf er
áskilið. Starfið hentar konum ekki síður en
körlum og eru konur hvattar til að sækja um
starfið.

Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar 2005.

Sjá nánar á http://www.hi.is/page/storf

Spennandi og skemmtilegt störf 
með fötluðum einstaklingum

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Reykjanesi ósk-
ar eftir að ráða stuðningsfulltrúa og þroskaþjálfa á
heimili fólks með fötlun. Um er að ræða vaktavinnu 

í ýmsum starfshlutföllum.

Við erum að leita að starfsfólki í Dimmuhvarf í
Kópavogi og Svöluás í Hafnarfirði. Jafnframt leitum
við að starfsfólki á fleiri heimili í Kópavogi og Hafn-

arfirði sem og í Garðabæ 
og Mosfellsbæ.

Gefandi og áhugaverð störf sem vert er að skoða
nánar. Sjá má nánari upplýsingar um störfin á eftir-

farandi heimasíðum:
http://www.smfr.is og http://www.starfatorg.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. janúar 2005.
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Háteigsskóli, símar 530 4300 og 664 8215
Umsjónarkennari í 8. bekk, kennslugreinar íslenska í 8.

bekk og enska á miðstigi. Frá 1. mars til 31. desember.

Rimaskóli, símar 567 6464 og 664 8320
Stærðfræðikennsla í 8. og 9. bekk. Afleysing út skólaárið.

Námsver, afleysing í 1-2 mánuði.

Skólaliði. Aðstoð við nemendur, innigæsla og ræsting.

Seljaskóli, sími 557 7411
Íþrótta- og sundkennsla stúlkna, frá 1. mars.

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

Hlíðaskóli óskar að ráða 
skólaliða nú þegar

Upplýsingar gefa Kristrún G. Gumundsdóttir

skólastjóri kgg@hlidaskóli.is og Ingibjörg

Möller aðstoðarskólastjóri imoll@hlidaskóli.is

Sími skólans er 5525080. 

Óska eftir að ráða rafvirkja sem fyrst, 
þarf að geta unnið sjálfstætt.

Umsóknir sendist á rafleid@hradpostur.is, 
uppl. í síma 8959012.
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Atvinnuauglýsing

Hrafnistuheimilin óska eftir
að ráða aðstoðardeildar-

stjóra og hjúkrunarfræðinga
til starfa á eftirtaldar deildir:

Hjúkrunardeild H-1, Hrafnista Reykjavík:

Staða aðstoðardeildarstjóra á hjúkrunardeild H-1
Hrafnistu í Reykjavík er laus til umsóknar. 
Deild H-1 er 30 rúma hjúkrunardeild og skiptist
hún í 15 rúma almenna hjúkrunardeild og 15 rúma
deild fyrir minnisskerta einstaklinga. Deildin er
staðsett í nýrri álmu Hrafnistu sem opnaði á síðasta
ári. Öll vinnuaðstaða er eins og best verður á kosið.
Verið er að þróa skipulagsform hjúkrunar í einstak-
lingshæfða hjúkrun. 

Hér er um 80-100% starf að ræða á dag- og kvöld-
vöktum og unnið er aðra hverja helgi.

Við leitum að reyndum hjúkrunarfræðingi sem hef-
ur áhuga á hjúkrun aldraðra og er tilbúin að taka
þátt í uppbyggingu og þróun hjúkrunar á nýrri
deild.

Á sömu deild er einnig laus til umsóknar staða
hjúkrunarfræðings á dag- og kvöldvaktir og hálf
staða hjúkrunarfræðings á kvöld- og helgarvaktir. 

Nánari upplýsingar gefur Bergþóra Helgadóttir
deildarstjóri í síma 585 9480, netfang: 
deildstjh1@hrafnista.is og Dagbjört Þyri
Þorvarðardóttir hjúkrunarforstjóri í síma 585 9400,
netfang: thyri@hrafnista.is 

Hjúkrunardeild EF-2, Hrafnista Reykjavík:

Laus er til umsóknar staða hjúkrunarfræðings á
dag- og kvöldvaktir og aðra hverja helgi. Einnig er
laus til umsóknar afleysingarstaða aðstoðardeildar-
stjóra til hálfs árs frá 1. mars 2005. Deild EF-2 er
hjúkrunardeild þar sem skipulagsform hjúkrunar er
hóphjúkrun. 

Nánari upplýsingar gefur Þóra Geirsdóttir deildar-
stjóri í síma 585 9426, netfang:
deilde2@hrafnista.is og Dagbjört Þyri Þorvarðar-
dóttir hjúkrunarforstjóri í síma 585 9400, netfang:
thyri@hrafnista.is 

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu
Hrafnistu www.hrafnista.is

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

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar

Leikskólar

Stekkjarás
Ný staða deildarstjóra er laus til umsóknar. Deildar-
stjóri þarf að geta hafið störf sem fyrst. Upplýsingar
gefur leikskólastjóri, Fanný Heimisdóttir í síma 517
5920 og 664 5862. Umsóknarfrestur er til 4. febrúar.
Sjá upplýsingar um skólann á vefsíðunni 
www.hafnarfjordur.is/stekkjaras

Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt
sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Fræðslustjórinn í Hafnarfirði
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Með Fréttablaðinu
alla fimmtudaga

Vi› segjum fréttir
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Forsvar ehf. á Hvammstanga auglýsir eftir

Tölvunarfræðingi/
kerfisfræðingi
Vegna aukinna verkefna leitar Forsvar ehf. að
öflugum liðsmanni í hugbúnaðardeild fyrirtæk-
isins á sviði alhliða hugbúnaðarlausna.

Meginverkefni
Þarfagreining og kerfishönnun
Þróun og smíði gagnagrunnskerfa
Veflausnir
Aðrar hugbúnaðarlausnir

Hæfniskröfur
Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræði eða önnur 
sambærileg menntun
Góð þekking á töflugagnagrunnum t.d. Oracle eða
SQL Server.
Staðgóð þekking á forritun veflausna

Leitað er að metnaðarfullum og skapandi einstaklingi
sem býr yfir frumkvæði og sjálfstæðum vinnubrögðum
með hæfileika til að vinna í hugbúnaðarteymi fyrirtæk-
isins. Hér er tilvalið tækifæri fyrir einstakling að spreyta
sig við nýjar aðstæður í góðu og þægilegu umhverfi.

Forsvar ehf. veitir alhliða viðskiptaþjónustu og starfar í
tveimur deildum, hugbúnaðar-, þjónustu- og markaðs-
deild annarsvegar og bókhaldsdeild hinsvegar. Fyrirtæk-
ið er á Hvammstanga við Miðfjörð í fallegu og fjöl-
skylduvænu umhverfi í um 2ja klukkustunda aksturs-
fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Forsvar
ehf er framsækið fyrirtæki, sem starfar eftir skýrri stefnu
og hefur sett sér metnaðarfull og raunhæf markmið.

Allar nánari upplýsingar eru góðfúslega veittar af Karli Sig-
urgeirssyni framkvæmdastjóra í síma 455-2500 eða á net-
fanginu karl@forsvar.is. Umsóknarfrestur er til 31. janúar
2005

Upplýsingar um fyrirtækið má einnig finna á veffanginu
www.forsvar.is

Bifvélavirki / rekstaraðili
BG Bílakringlan ehf í Reykjanesbæ vill ráða
bifvélavirkjameistara sem getur tekið að sér rekstur
verkstæðisdeildar sem annast þjónustu við bifreiða-
eigendur, bifreiðaumboð og bílaleigur. Við leitum
að ábyrgum, jákvæðum og þjónustuliprum aðila. 
Möguleiki á eignaraðild.
Getum útvegað minni eða stærri íbúð ef óskað er.
Umsókn sem tilgreinir menntun og fyrri störf berist
fyrir 15.febrúar 2005.

Reykjanesbær er mjög nútímalegt og metnaðarfullt
bæjarfélag með víðtækt þjónustustig . Íbúar eru um
11.500.
Bærinn státar af góðum skólum og fjölbreyttu fé-
lags- og menningarlífi. Einungis er um 30 mínútna
akstur til höfuðborgarsvæðisins og 5 mínútur að
þröskuldi alheimsins. 

BG Bílakringlan ehf hefur um 40 ára skeið rekið iðnaðar- og
þjónustustarfssemi fyrir bifreiðaeigendur í Reykjanesbæ.

Grófinni 8 / 230 Reykjanesbær / bg@simnet.is

������������	�	������
�����������

��������	�	
�����������������������
�
�������������
��
����������
����������������	�� ������������������
������ ����������!��������� ����
�����	�����������������
��	� �������"����������	!��	������������������
���

��"
������#����������������������$�����%�&���$��"���&���$�	��� 
�
���'��������������������())���		���������������������#��*
��	����������
�����
��
�����
$���
��$�	�����������+��!�

,������-����.	��/�	0��	��1���������,���������"����,����
��		��2�����,�����3�	��������2�����,�������� �����
	���

,������������4�����"����	���3��������
�5����	��$��������
�������
�������������	������	
���������������	��������������
� ���������"	��	$�����"	�"����������#������ ������
��		�
������������	!�����	���������
���

��������	
�����
�
�	��
���������
� ���)���������'	
�����	��

�����
���	��
�
�����	
���������	�
���������	�"���;�
�����
������
��
����
����������$�����"������
�����!������
��
����������

���������
��������
�����������
�������
�"��
�����
����"�������	�������
����������	
��������"������
�
�	���	
���������&��������������	����$������!��
��
�$������
����

����	�������
��
���	���	�
�	�	���	���
���������	�
��	�������	�"���;�
�����
����!������
���
�������	
�����
����������
�������	��������������
$�����"�������	��'����&�������$������	�()*+,����-
�	������.���������������������������$��
���
���������'����"�� ����������������������

�����	
������	����
�������	�������$�/011�23�27���$�	$��������
��		���
���������2�027�$���������	�����	"���
�������	���
�$������$�������
���	�������������

�����
�������������
��	������
��5����������
��
���������$���������
��
�
6	���
�����"��������!���
���$��
����$��� ��"����
���	"���
�����	
0�727�3111���
��$������������ ����
8$�
����  �9���
���������:
���;������<��
��������#
�
��	
��
���������	"���
��$�����
���0
	
�����="��	"�������6  �9���
���	��������������
�������  ����	
�

��� �����������
��
�	�
!"#
���$��
%""&#
��	����
�'�
�����#
����(#

�������

���	"���������
���0���������
��#��	��727�3111�����>���---�"��	"����������>���"��	"���="��	"�����

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

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

Ertu að leita að góðum starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

Nokkrar niðurstöður:

Á FÖSTUDÖGUM
�Auglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is





Með langtímasamband við seljendur og kaupendur í huga

REMAX KÓPAVOGUR
Bæjarlind 12
Kópavogi
S. 520 9500
Björg Rúnarsdóttir
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



REMAX KÓPAVOGUR

Heimilisfang: Starengi 10 
Stærð eignar: 85,2 fm 
Fjöldi herb.: 3 
Byggingarár: 1995
Brunab.mat: 11,7 millj.

Falleg og góð 3ja herb. 85,2 fm íbúð með sérinn-
gangi og sérgarði á góðum stað í Grafarvogin-
um. Anddyri með flísum á gólfi, skápur og fata-
hengi. Tvö ágæt herb. skápar úr kirsuberjavið.
Eldhús með innréttingu úr kirsuberjavið, við
enda eldhúss er gott borðpláss við glugga. Stof-
an er rúmgóð, útg. í af-
girtan sérgarð. Bað-
herbergi er flísalagt að
hluta til upp á vegg.
Þvottahús og geymsla
innan íbúðar. Dúkur á
flestum gólfum. 

15,8 millj.

STARENGI 10 – 3JA HERB.- OPIÐ/HÚS MILLI KL. 14-15

Gunnar, 862 2001, gunnar@remax.is
Þórunn, 695 0448, thorunn@remax.is

Tómas Arason
gsm: 861-1678, tomas@remax.is

SELVOGSGATA. – 220 HAFNARFJÖRÐUR
11,2 millj.

REMAX STJARNAN

Heimilisfang: Selvogsgata 
Stærð eignar: 58 fm 
Fjöldi herb.: 2 
Byggingarár: 1934
Brunab.mat: 8,4 millj.

Vel staðsett eign við miðbæ Hafn-
arfjarðar. Flísar og parket á gólf-
um. Aukaherbergi er í kjallara sem
er tilvalið sem gesta/vinnuher-
bergi. Góð eign á góðum stað. 

Með langtímasamband við seljendur og kaupendur í huga

www.remax.is

Guðbergur Guðbergsson 
gsm 893 6001, beggi@remax.is 

HRAUNBRAUT 42 - 2 HERB - OPIÐ HÚS MILLI 14-15
13,9 millj.

REMAX KÓPAVOGUR

Heimilisfang: Hraunbraut 42 
Stærð eignar: 65,1 fm 
Fjöldi herb.: 2 
Byggingarár: 1963

OPIÐ HÚS kl 14-15 Falleg 2 herb
65 fm íbúð á góðum stað í Kópa-
vogi. Íbúðin er skemtilega hönnuð
og útfærð stórt svefnherbergi,
baðherbergi og stór stofa og eld-
hús með borðkrók. Frábær íbúð
með fallegu útsýni í rólegu hverfi. 

Gunnar, 862 2001, gunnar@remax.is
Þórunn, 695 0448, thorunn@remax.is

DREKAVOGUR 4 – 2JA HERB – RVK – OPIÐ/HÚS 14-15
13,5 millj.

REMAX KÓPAVOGUR

Björt og falleg íbúð á annari hæð með
sérinngangi af svölum í nýbyggðu fjöl-
býlishúsi á frábærum stað í Reykjavík.
Eldhús með ljósri viðarinnrétting. Stof-
an er björt, útg. á rúmmgóðar svalir í
suðaustur. Baðherbergi er flísalagt,
innangengt í þvottahús. Herbergi og
anddyri með skáp. Ljóst parkett á gólf-

ÁLFKONUHVARF. EINBÝLI
32 millj.

REMAX KÓPAVOGUR

Heimilisfang: Álfkonuhvarf 
Stærð eignar: 217 fm 
Fjöldi herb.: 5 
Byggingarár: 2005

Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum, ásamt bíl-
skúr. Gert er ráð fyrir stofu með arni, sóru eld-
húsi og borðstofu, 4-5 herb, þvottahúsi og
tveimur baðherb, ásamt stóru fjölskyldurými.
Hitalagnir verða í gólfum. Húsið er klætt utan
með ljósu steiningarkerfi. Skilast fullbúið utan
og rúmlega fokhelt innan. Grófjöfnuð lóð. 

Hrafnhildur Haraldsdóttir 
s: 869-8150 hrafnhildur@remax.is

REMAX KÓPAVOGUR

Heimilisfang: Blikaás 11 
Stærð eignar: 85,2 fm 
Fjöldi herb.: 3 
Byggingarár: 2000
Brunab.mat: 12,4 millj.

Opin og björt 3ja. herb. íbúð. Flísalagt anddyri,
skápar. Parket er á öllum gólfum. Hurðir og inn-
réttingar eru úr kirsuberjavið. Viðarrimlagardínur
í gluggum. Hjóna og barnaherb. eru mjög rúm-
góð, vandaðir fataskápar. Baðherb. er flísalagt
með baðkari og upphengdu klósetti. Bjart og
opið eldhús með fal-
legri innréttingu og
gler mosaík flísar eru á
milli eldhúsbekkja og
skápa. Úr stofu er
gengið út á svalir.
Þvottahús og geymsla
innan íbúðar. 

16,9 millj.

BLIKAÁS 11- 3JA. HERB. - HF. - OPIÐ/HÚS MILLI 17-18

Gunnar, 862 2001, gunnar@remax.is
Þórunn, 695 0448, thorunn@remax.is

Heimilisfang: Drekavogur 4 
Stærð eignar: 68 fm 
Fjöldi herb.: 2 
Byggingarár: 1984
Brunab.mat: 10,5 millj.

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Björg Rúnarsdóttir
lögg. fasteignasali

Björg Rúnarsdóttir
lögg. fasteignasali

Björg Rúnarsdóttir
lögg. fasteignasali

Björg Rúnarsdóttir
lögg. fasteignasali

Björg Rúnarsdóttir
lögg. fasteignasali



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

NEÐSTABERG - EINBÝLI 111 REYKJAVÍK
30.9 millj.

REMAX BÚI

Stærð eignar: 211 fm 
Fjöldi herb.: 7 
Byggingarár: 1981
Brunab.mat: 23,8 millj.
Bílskúr: 30 fm

Gott einbýli innst í botnlanga, húsið er 181
fm og bílskúrinn 30 fm. Skemmtilega hann-
aður garður með suðurverönd, heitum potti
og tjörn með brú yfir. Merbue parket á
stofu, borðstofu og gangi. Hol með flísum,
Efri hæð með beykiparketi á holi og þaðan
er útgengt á svalir. 

Með langtímasamband við seljendur og kaupendur í huga

www.remax.is

Konráð Konráðsson 
822-0491, konrad@remax.is

NORÐURBYGGÐ 10, 5 HERB, 815 ÞORLÁKSHÖFN
15,9 millj.

REMAX KÓPAVOGUR

Heimilisfang: Norðurbyggð
10
Stærð eignar: 167,9 fm 
Fjöldi herb.: 5 
Byggingarár: 1989
Brunab.mat: 20,3 millj.
Bílskúr: 42,5 fm

Gott endaraðhús á einni hæð með bílskúr. Rúmgóð
herbergi, baðherb. með kari, eldhús og stórt búr.
Björt stofa og fallegur garður. Vinnuaðstaða í bíl-
skúr. Mjög fallegt útsýni og mikið næði. Þorláks-
höfn er u.þ.b. 50km. frá Reykjavík. Fallegt heimili. 

Hrafnhildur Haraldsdóttir 
s: 869-8150 hrafnhildur@remax.is

VINDÁS. 3JA HERB.
14,9 millj.

REMAX KÓPAVOGUR

Heimilisfang: Vindás 
Stærð eignar: 83 fm 
Fjöldi herb.: 3 
Byggingarár: 1984
Brunab.mat: 10,9 millj.
Bílskúr: 22 fm stæði í
bílageymslu.

Falleg 3ja herb. íbúð ásamt stæði í bíla-
geymslu. Gott eldhús með borðkrók, stofa og
hol, tvö góð herbergi með stórum fataskáp-
um, baðherbergi með glugga, baðkari og flís-
um umhverfis bað. Geymsla innan eignar.
Eign á góðum stað í góðu húsi. 

BLÁSALIR 22 – 2JA HERB.– 201 KÓP – OPIÐ/HÚS
16,8 millj.

REMAX KÓPAVOGUR

Heimilisfang: Blásalir 22 
Stærð eignar: 78,1 fm 
Fjöldi herb.: 2 
Byggingarár: 2002
Brunab.mat: 13,9 millj.
Bílskúr: Stæði í bíla-
geymslu

Frábær íbúð á 11. hæð með sláandi fallegu útsýni.
Íbúðin er ný með parket á gólfum og mahogny inn-
réttingum. Fjölbýlishúsið er viðhaldslítið og afar vel
einangrað. Þvottaherbergi er inni í íbúð, geymsla
fylgir íbúðinni ásamt stæði í lokaðri bílageymslu.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14–15 

Konráð Konráðsson 
gsm: 822-0491, konrad@remax.is

GNITAKÓR – 5 HERB. – 201 KÓPAVOGUR – EINBÝLI
31,5 millj.

REMAX KÓPAVOGUR

Heimilisfang: Gnitakór 
Stærð eignar: 251 fm 
Fjöldi herb.: 5 
Byggingarár: 2005
Brunab.mat:  millj.
Bílskúr: 36

Mjög fallegt og vel hannað einbýlishús á
frábærum útsýnisstað. Skilast steinað og
fullbúið að utan, fokhelt að innan og lóð-
in grófjöfnuð en jafnvel er hægt að fá
húsið lengra komið. Húsið er á tveimur
hæðum og er aðalaðkoman á efri hæð-
inni.

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

VALLENGI 15 
15,9 millj.

REMAX BÚI

Heimilisfang: Vallengi 15 
Stærð eignar: 91 fm 
Fjöldi herb.: 3 
Byggingarár: 1995
Brunab.mat: 11,4 millj.

Rúmgóð 3ja herb íbúð á efri hæð.
Hol/flísalagt gott fatahengi. Parket á
stofu og gangi. Hleðsluveggur skilur að
eldhús frá stofu. Rúmgott eldhús með út-
gengi á góðar svalir sem snúa í suðvest-
ur. Hjónaherbergi með góðu skápaplássi.
Barnaherb rúmgott. Baðherbergi flísa-
lagt í hólf og gólf. Gott þvottahús inní

Konráð Konráðsson 
822-0491, konrad@remax.is

Björg Rúnarsdóttir
lögg. fasteignasali

Björg Rúnarsdóttir
lögg. fasteignasali

Björg Rúnarsdóttir
lögg. fasteignasali

Björg Rúnarsdóttir
lögg. fasteignasali

Sigurður Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Sigurður Guðmundsson
lögg. fasteignasali

REMAX KÓPAVOGUR

Heimilisfang: Logafold 156 
Stærð eignar: 183,6 fm 
Fjöldi herb.: 4 
Byggingarár: 1985
Brunab.mat: 23 millj.
Bílskúr: 48,8 fm

Fallegt 183,6 fm einbýlishús á einni hæð með bílskúr
og ósamþykktri íbúð á grónum og vinsælum stað. Ljóst
parkett á flestum gólfum. Stórt anddyri með gegnheilu
dökku parketi, mikið skápapláss. Eldhús með hvítri
innréttingu með beykiköntum. Stór stofa og borðstofa
útg. í garð. Tvö baðherbergi í húsinu. Í kjallara er
ósamþykkt íbúð. Mikið geymslu pláss er undir húsinu.
Gróinn garður, hellulögð innkeyrsla með hita. 

34 millj.

LOGAFOLD 156 EINBÝLISHÚS Í GRAFARVOGI OPIÐ/HÚS KL.16-17

Guðbergur Guðbergsson, 
s.863 6001, beggi@remax.is

Björg Rúnarsdóttir
lögg. fasteignasali

SELD



VEGHÚS 31 112 GRAF. 3JA HERB. OPIÐ HÚS 15-16 
13,5 millj.

REMAX BÚI

Heimilisfang: Veghús 
Stærð eignar: 70,2 fm 
Fjöldi herb.: 3 

Byggingarár: 1991
Brunab.mat: 8,4 millj.

Skemmtileg 3ja herb íbúð í góðri lyftu-
blokk með húsvörslu. Eldhús opið inn í
stofu.Hjónaherb með góðu skápaplássi.
Stórt baðherbergi með góðri þvottaað-
stöðu. Góðar svalir sem snúa í suðvestur. 

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

Ásdís Ósk, 
863-0402, asdis@remax.is

SUMARBÚSTAÐUR - BORGARFJÖRÐUR
14,9 millj.

REMAX MJÓDD

Heimilisfang: BERG 
Stærð eignar: 60 fm 
Fjöldi herb.: 4 
Byggingarár: 1993
Brunab.mat: 11,4 millj.

60 fm. bústaður á 10.000 fm. eignarlóð, bygg-
ingarleyfi fyrir öðrum bústað, teikningar
fylgja. Eldhús og stofa opið rými, baðherbergi
með sturtu, 3 svefnherbergi og stórt svefn-
loft. Undir bústaðnum er steyptur kjallari.
Pallur í kringum bústaðinn og heitur pottur.
Mjög kyrrlátt umhverfi. 

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

ÁSBRAUT 200 KÓP. 2JA HERB OPIÐ HÚS 16.30-17:30
8,3 millj.

REMAX BÚI

Heimilisfang: Ásbraut 
Stærð eignar: 36,6 fm 
Fjöldi herb.: 2 
Byggingarár: 1963
Brunab.mat: 4,8 millj.

Góð 2ja herb einstaklings íbúð á
fyrstu hæð. Eikar parket á stofu og
herb. Lítill eldhúskrókur með flísum
á gólfi innaf stofu, hátt borð með
eikarborðplötu. Baðherbergi flísa-
lagt í hólf og gólf. Íbúðin er laus. 

BÁRUGATA - EINBÝLI - DALVÍK
11,6 millj.

REMAX MJÓDD

Heimilisfang: Bárugata 
Stærð eignar: 195 fm 
Fjöldi herb.: 6 
Byggingarár: 1956
Brunab.mat: 23,3 millj.

Einbýlishús á Dalvík. 3 rúmgóð
svefnherbergi, 2 stofur og sjónvarps-
hol. Frábært tækifæri, hentar vel sem
heilsárshús fyrir t.d. félagasamtök
eða stórfjölskylduna. 

Ásdís Ósk, 863-0402, 
asdis@remax.is

BARNAVÖRUVERSLUN - FRÁBÆRT TÆKIFÆRI
REMAX MJÓDD

Af sérstökum ástæðum er til sölu barnavöruverslun.
Frábært tækifæri fyrir aðila sem hafa áhuga á að fara út
í sjálfstæðan rekstur. Verslunin er með nokkur umboð á
sínum snærum og miklir möguleikar fyrir dugmikið fólk.
Nánari upplýsingar fást hjá sölufulltrúa. 

Ásdís Ósk, 
863-0402, asdis@remax.is

MIÐKOT - PARHÚS - ÞYKKVABÆR
10,5 millj.

REMAX MJÓDD

Heimilisfang: Þykkvabær 
Stærð eignar: 304 fm 
Fjöldi herb.: 6 
Byggingarár: 1947
Brunab.mat: 28,7 millj.
Bílskúr: já

Parhús í Þykkvabænum á tveimur hæð-
um, með vinnuskemmu, stórum bílskúr
og tveimur 5ha. eignarlóðum. Húsið er
160,3 fm, skemman er 81 fm og bílskúr-
inn er 63 fm. 

KAFFIHÚS - DALVÍK
9,8 millj.

REMAX MJÓDD

Heimilisfang: Goðabraut, Dalvík 
Stærð eignar: 108 fm 
Fjöldi herb.: 1 
Byggingarár: 1959
Brunab.mat: 13,6 millj.

Kaffihús með mikla möguleika fyrir framtaks-
samt fólk. Bæði vín- og veitingaleyfi, löglegt
eldhús fyrir matreiðslu. Öll húsgögn og tæki
fylgja með. Allar lagnir og gler endurnýjað.
Möguleiki á að kaupa efri hæðina og breyta í
t.d. gistiheimili. 

Gunnar Valsson, 
GSM: 822-3702, Sími 520-9552 e-mail gv@remax.is

ÁLFASKEIÐ - HAFNARFIRÐI
12,5 millj.

REMAX MJÓDD

Heimilisfang: Álfaskeið - Hafnarfirði 
Stærð eignar: 66 fm 
Fjöldi herb.: 2 
Byggingarár: 1958
Brunab.mat: 8,2 millj.

Vorum að fá í sölu glæsilega 2ja
herb. kjallara íbúð í tvíbýli á
þessum frábæra stað í Hafnar-
firði. Íbúðin er 65,7 fm. Allar
nánari upplýsingar veitir Gunnar
Valsson í síma 822-3702. 

Með langtímasamband við seljendur og kaupendur í huga

www.remax.is

Ásdís Ósk, 
863-0402, asdis@remax.is

Ásdís Ósk, 
863-0402, asdis@remax.is

Sigurður Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Sigurður Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Guðmundur Þórðarson
Lögg. fasteignasali

Guðmundur Þórðarson
Lögg. fasteignasali

Guðmundur Þórðarson
Lögg. fasteignasali

Guðmundur Þórðarson
Lögg. fasteignasali

Guðmundur Þórðarson
Lögg. fasteignasali

Guðmundur Þórðarson
Lögg. fasteignasali
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Baldvin Jónsson, 
GSM: 892 3330, Sími 520-9556, baldvin@remax.is

BARÓNSSTÍGUR 43 - 101 RVK - OPIÐ HÚS
14,9 millj.

REMAX MJÓDD

Heimilisfang: Barónsstígur, 101 Rvk 
Stærð eignar: 72 fm 
Fjöldi herb.: 3 
Byggingarár: 1935
Brunab.mat: 8,7 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 15:00 - 16:30
Íbúðin er á 2. hæð.. Vel staðsett íbúð
í miðbænum. Þjónusta og menning
miðbæjarins í göngufæri. Vertu vel-
kominn, þessi fer hratt. Baldvin
Jónsson sölufulltrúi verður á staðn-
um og tekur á móti gestum. 

Guðmundur Þórðarson
Lögg. fasteignasali

SUÐURHLÍÐ – LÚXUSÍBÚÐIR
24,7 millj.

REMAX BÚI

Heimilisfang: Suðurhlíð 
Stærð eignar: 102,5 fm 
Fjöldi herb.: 2-3 
Byggingarár: 2003

Texti : 2ja –3ja herbergja íbúðir með
sérinngangi. Eignirnar eru á fyrstu og
annari hæð. Stórar svalir með miklu
útsýni eru frá stofu. Bílastæði í bíla-
geymslu. Eignirnar eru tilbúnar án
gólfefna og afhendast við kaupsamn-
ing. Aðeins fáar eignir eftir.

Garðar Holm , 
8998811 , gardar@remax.is

Sigurður Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir, 
698-8733, loa@remax.is

2JA HERBERGJA – 220 HAFNARFJÖRÐUR
12,9 millj.

REMAX  STJARNAN

Heimilisfang: Herjólfsgata 20 
Stærð eignar: 69 fm 
Fjöldi herb.: 2 
Byggingarár: 1956
Brunab.mat: 7,6 millj.

Nýuppgerð íbúð á jarðhæð á fallegum útsýn-
isstað í Hafnarfirði. Forstofa með flísum á
gólfi og fatahengi. Baðherbergi flísalagt í hólf
og gólf með sturtuklefa. Stofa/borðstofa með
möguleika á útgengi út á verönd. Eldhús með
hvítri innréttingu.Svefnherbergi með
skáp.Stór geymsla og þvottah.er
í íbúðinni. Parket á gólfum

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

Lóa Sveinsdóttir, 
698-8733, loa@remax.is

Rúnar S. Gíslason
Lögg. fasteignasali

2JA HERBERGJA – 105 REYKJAVÍK
9,2 millj

REMAX  STJARNAN

Falleg og nokkuð endurnýjuð íbúð í kjallara á
Kleppsveginum. Forstofa með skápum, eld-
hús rúmgott með borðkrók og kork á gólfi.
Baðherbergi nýuppgert, flísalagt í hólf og gólf
með hita í gólfi og tengi f. þvottavél. Svefn-
herbergi með skáp. Eikarparket er á gólf-
um.Geymsla og þvottahús í sameign sem er
mjög snyrtileg. 

Heimilisfang: Kleppsvegur 
Stærð eignar: 49 fm 
Fjöldi herb.: 2 
Byggingarár: 1962
Brunab.mat: 5,7 millj.

www.remax.is

Með langtímasamband við seljendur og kaupendur í huga
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Bókasafnssjóður
höfunda – nýskráning
Úr Bókasafnssjóði höfunda er úthlutað 
árlega til rithöfunda, þýðenda, myndhöf-
unda og annarra rétthafa, samkvæmt 
útlánum verka þeirra á bókasöfnum.

Til að öðlast rétt til úthlutunar úr sjóðnum þurfa
höfundar og rétthafar að skrá sig á sérstökum eyðu-
blöðum sem fást hjá Bókasafnssjóði höfunda, c/o
Rithöfundasamband Íslands, Dyngjuvegi 8, 104
Reykjavík, sími: 568 3190, fax: 568 3192, 
netfang: rsi@rsi.is eða á heimasíðu Bókasafnssjóðs
www.rsi.is/rsi/bokasafnssjodur_hofunda

Skráningarfrestur er til 18. febrúar

Vakin er athygli á að þeir sem nú þegar hafa skilað
skráningu þurfa EKKI að skrá sig aftur.
Ný verk verða sjálfkrafa færð á skrá höfunda.

Stjórn Orlofssjóðs Kennarasambands Íslands
óskar eftir að taka á leigu húsnæði til endur-
leigu næsta sumar fyrir félagsmenn. Bæði íbúð-
arhúsnæði og sumarhús koma til greina.
Tilboð berist til skriftofu Kennarasambands 
Íslands merkt „Orlofssjóður“ fyrir 1. febrúar n.k.

Orlofssjóður Kennarasambands Íslands,
Laufásvegi 81
101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir Hanna Dóra Þórisdóttir í
síma 595-1122, netfang: hanna@ki.is , 
fax: 595-1112.

Orlofshúsnæði
sumarið 2005

Tilkynning

Landspítali-háskólasjúkrahús
Samkeppni um skipulag – forval

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Landspítala –

háskólasjúkrahúss, vinnur nú að undirbúningi 

alþjóðlegrar samkeppni um skipulag á spítalasvæðinu. 

Forval verður formlega auglýst sunnudaginn 

30 . janúar þar sem leitað verður eftir teymum 

sérfræðinga til að taka þátt í lokaðri samkeppni.

Stefnt er að afhendingu forvalsganga 2. febrúar 2005. 

Gatnamálastofa f.h. Umhverfis-
og tæknisviðs Reykjavíkurborg-
ar auglýsir eftir umsóknum um
styrki til endurgerðar heimtraða

við íbúðarhús í Reykjavík 
á árinu 2005. 

Styrkirnir taka til endurgerðar heimtraða á einkalóð-
um íbúðarhúsa með áhvílandi kvöðum um umferð-
arrétt annarra og er þeim ætlað að hvetja lóðarhafa
til að ganga frá og sinna endurbótum á heimtröðum
í einkaeign

Reglur um styrki ásamt umsóknareyðublaði og
vinnureglum um forgangsröðun umsókna er hægt
að nálgast á vefsíðu Gatnamálastofu
www.gatnamal.is/heimtradir. Einnig má nálgast of-
angreind gögn á skrifstofu Gatnamálastofu að 
Skúlatúni 2, 4. hæð milli kl. 08:20 og 16:15 á 
virkum dögum.

Umsóknum skal skila til Gatnamálastofu Reykjavíkur
í síðasta lagi föstudaginn 25. mars nk.

Niðurstöður um styrkveitingar munu liggja fyrir innan
2 mánaða frá lokum umsóknarfrests og verða niður-
stöður tilkynntar öllum umsækjendum skriflega.

Gatnamálastofa Reykjavíkur 

BORGARTÚN 3 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 563 2600 • MYNDSENDIR 562 3219

STYRKIR ÚR
HÚSVERNDARSJÓÐI

REYKJAVÍKUR
Húsverndarsjóður Reykjavíkur auglýsir eftir
umsóknum um styrki til viðgerða og endurgerðar
á byggingum í Reykjavík, sem hafa sérstakt
varðveislugildi af sögulegum og byggingar-
sögulegum ástæðum. Bent skal á að endurgerðir
á ytra byrði húsa til upprunalegs stíls og viðhald
húshluta sem taldir eru hafa mikið gildi til
varðveislu vegna heildarsvips svæða s.s.
klæðningar, steyptar þakrennur og garðveggir
njóta forgangs.

Eftirtaldar upplýsingar skulu koma fram á þar
til gerðum umsóknareyðublöðum:

1.Lýsing á fyrirhuguðum framkvæmdum.
2.Tímaáætlun.
3.Kostnaðaráætlun um fyrirhugaðar fram-

kvæmdir.
4.Nýjar ljósmynd af húsi og eldri, ef til eru.

Umsóknir skulu berast á Skipulags- og
byggingarsvið Reykjavíkur, Borgartúni 3, 105
Reykjavík, fyrir 11. febrúar 2005.

Eyðublöð liggja frammi á Árbæjarsafni,
Skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkur,
Borgartúni 3 og á heimasíðu Skipulags- og
byggingarsviðs, skipbygg.is.

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Listskreytingasjóður 
ríkisins auglýsir eftir 
umsóknum um styrki 
úr sjóðnum árið 2005

Stjórn Listskreytingasjóðs ríkisins auglýsir
eftir umsóknum um styrki til listskreytinga
í opinberum byggingum er falla undir lög
nr. 46/1998 um Listskreytingasjóð ríkisins. 

Í 1. gr. laganna segir eftirfarandi: „Opinberar
byggingar merkja í lögum þessum allar þær
byggingar sem ríkissjóður fjármagnar að
nokkru eða öllu leyti“.

Listskreytingasjóður ríkisins veitir ekki styrki til
listaverka sem umsóknaraðili er þegar búinn
að kaupa eða ráða listamann til að vinna, án
atbeina sjóðsins, né til verkefna þar sem dóm-
nefnd hefur þegar verið skipuð. Í þessu sam-
bandi vísast til 5. gr. áðurnefndra laga þar sem
segir: „Stjórn Listskreytingasjóðs skal vera til
ráðgjafar um listskreytingu þeirra mannvirkja
sem lög þessi taka til og hvernig staðið skuli
að framkvæmdum“. 

Eldri umsóknir þarf að endurnýja. Umsóknar-
frestur er til 1. mars 2005.

Umsóknareyðublöð og allar frekari upplýsingar
varðandi lög og reglur Listskreytingasjóðs ríkis-
ins fást á skrifstofu SÍM, Hafnarstræti 16, 101
Reykjavík. s. 551 1346, netfang: sim@simnet.is

Ný heimasíða Listskreytingasjóðs ríkisins er :
www.listskreytingasjodur.is 

FÉLAGSFUNDUR

Félagsfundur í Félagi járniðnaðarmanna verð-
ur haldinn kl. 19:45 þriðjudaginn 25. janúar 
í Borgartúni 30. 

Dagskrá:
1. Lagabreytingar
2. Viðræður við Vélstjórafélafélagið

OPINN FUNDUR KL. 21:00 UM
VETNISTÆKNI OG EFNARAFALA

Hjalti P. Ingólfsson verkefnisstjóri hjá íslenskri
NýOrku fjallar um tækniþætti í nýtingu vetnis sem
orkugjafa fyrir vélbúnað og tækifæri í málm- og vél-
tæknigreinum á sviði vetnisvæðingar. 

Tíu daga vetnisnámskeið
Sagt verður frá fyrirhugaðri tíu daga námsferð um
vetnistækni á þjálfunarverkstæði Ballard og Daimler
Chrysler í Suður – Þýskalandi.

Félag járniðnaðarmanna
- mest lesna blað landsins

Á LAUGARDÖGUM
�Hin hliðin á bílum
�Stærsti bílamarkaður landsins
�Auglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is

VILTU AÐ FYRIRTÆKIÐ ÞITT FÁI MEIRI ATHYGLI?
Hafið samband í síma 515 7500
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ÚTBOÐ – PARKET
Óskað er eftir tilboðum í gegnheilt plankapar-
ket þykkt á bilinu 17-25 mm, sléttheflað (ekki
fasað), viðartegund eik natur, magn nettó
3060 m2. 
Jafnframt er beðið um tilboð í tveggja þátta lím
og glæra rustic olíu m.v. uppgefið magn á park-
eti. Miða skal við að parket og annað efni sé
komið í hús að Borgartúni 25 í Reykjavík. Ein-
ungis er verið að biðja um tilboð í efni en ekki
vinnu. Í tilboðinu þarf að koma fram: Einingar-
verð pr. m2 með virðisaukaskatti án vinnu við
lagningu og afgreiðslutími. Prufur af parketinu
skulu fylgja tilboði.

Tilboðum skal skila til Verkfræðistofunnar Hann-
arr ehf. Síðumúla 1, 108 Reykjavík.

Tilboð verða opnuð hjá Hannarr ehf. 28. janúar
2005 klukkan 14:10.

Verktaki áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði
sem er eða hafna öllum.

Síðumúla 1, 108 Reykjavík, sími:
533-3900, fax: 533-3901

www.hannarr.com
hannarr@hannarr.com

INNKAUPASTOFNUN
REYKJAVÍKUR

Fríkirkjuvegi 3 – 101 Reykjavík 

Sími 570 5800 – Fax 561 11 20 – Netfang: isr@rhus.rvk.is

ÚTBOÐ
Fasteignastofa Reykjavíkurborgar: 
Endurmálun á fasteignum ÍTR, Bílastæðasjóðs og

bókasafna. 

Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, hjá Innkaupastofnun

Reykjavíkur, Fríkirkjuvegi 3, til og með 31. janúar 2005. 

ATH: Frá og með 1. febrúar 2005 verða útboðsgögn

seld í afgreiðslu Ráðhúss Reykjavíkur, Tjarnargötu 11. 

Opnun tilboða: Í Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnargötu 11,

þann 7. febrúar 2005, kl. 10:00. 

10506

Nánari upplýsingar um verkin hjá Innkaupastofnun

Reykjavíkur sjá,

http://www.reykjavik.is/innkaupastofnun

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

LESTUR/ÁHORF: NOKKUR DÆMI ÚR NÝRRI GALLUP KÖNNUN *

*Upplýsingarnar í þessari auglýsingu eru fengnar úr nýafstaðinni fjölmiðlakönnun Gallup í október s.l..

HEIMILI Í FBL
FIMMTUDAGUR
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52.1%

FORSÍÐA MBL
SUNNUDAGUR

45.8%

TÍMARIT MBL
MIÐVIKUDAGUR

32.2%

GÍSLI MARTEINN
Á RUV
MEÐALÁHORF
VIKUNNAR 

37%

INNLIT ÚTLIT Á
SKJÁ EINUM
UPPSAFNAÐ 

31%

IDOL 
stjörnuleit
UPPSAFNAÐ

44,8%

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

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

Á opnunni  „heimili og fleira“ fimmtudaginn
28. október voru 12 auglýsingar. 56% kvenna á
aldrinum 18-49 ára eða 34.555 konur skoðuðu
opnuna og gátu veitt hverri auglýsingu athygli
eftir áhuga og eins lengi og þær vildu. 

Til samanburðar voru 53 auglýsingar í Innlit
Útlit á SkjáEinum þriðjudaginn 26. október. Þær
fengu áhorf 37% sama hóps eða 23.025 konur
og höfðu þær að meðaltali 14 sek. til að horfa á
hverja auglýsingu. 

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

Hafið samband við auglýsingadeild „Allts“
Síminn er 550-5000

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

- markvissar auglýsingar -

ÞRIÐJUDAGUR

FIMMTUDAGUR

FÖSTUDAGUR

- auglýsingasími 550 5000 -

- um ýmislegt o.fl. á hverjum degi -

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

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

S. 692-1010

Sigríður Hvönn,
sölufulltrúi

• Íbúð 188,7 fm
• Bílskúr 29 fm
• Rúmgott baðh m /hita í gólfi.
• 4 - 5 svefnherb.
• Mjög rúmgóð stofa
• Stórar og góðar svalir
• Stutt í skóla.
• Mikið útsýni 
• Tvær íbúðir 

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUD. MILLI KL. 13 OG 14
HLÍÐARHJALLA 68 • KÓPAV. • VERÐ 39,9 MILLJ.

OPIÐ  HÚS

Bæjarlind 6 • 201 Kópavogur
Sími: 575 8800 • Fax: 575 880

OPIÐ HÚS

Álfhólsvegur 25
Mjög góð 5 herb 95 fm íbúð á
fyrstu hæð miðsvæðis í Kópa-
vogi. Á hæðinni eru 2 svefnher-
bergi og 2 herbergi í kjallara
sem hægt er að leiga út. Frá-
bært útsýni.
Brunabótamat: 11,5 millj.
Fasteignam 10,7 millj

Anna María og Gunnar bjóða
gesti velkomna á milli 14,00
og 16,00 í dag.
Sími: 820 4567 /8247447

Verð: 14,900.000
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Til leigu við Suðurhraun 
í Garðabæ

Ingólfur G. Gissurarson, logg. fast.
www.valholl.is 

-Opið virka daga frá kl. 9-17.30.

Um er að ræða vöruhús, lager, samtals 1.880 fm. Húsnæðið er einn stór salur.
Lofthæð er 8-9 metrar. Mögulegar góðar innkeyrsludyr. Gott athafnasvæði. Gott
stæði fyrir gáma og gámalosun. Mjög góðir nýtingarmöguleikar. Húsnæðið hentar t.d.
mjög vel undir rekstur fyrir heildsölu, lager og innflutningsfyrirtæki. Afhending í mars
næstkomandi eða eftir nánara samkomulagi.

Uppl. veitir Magnús Gunnarsson, 
s. 588 4477 eða 822 8242.

Hagstæð leiga

Góður fjárfestingarkostur
í nýlegu og viðhaldslitlu húsi með góðum leigusamning.

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

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

e-mail : viggo@akkurat.is

Samstarfsaðila vantar í verslunar og þjónustumiðstöð í
vönduðu húsi að Kirkjustétt 2-6 í Grafarholti. Gæti hentað

vel fyrir t.d. verslanir, lækna og þjónustu. Um er að ræða bil
frá 62fm. til 292fm. en bilin eru alla að jöfnu breytanleg.

Það sem komið er á svæðið er til að nefna:
Matvöruverslun, Grill, Bakarí, Videoleiga

Blómabúð, Apótek og Bensínstöð

VERSLUNAR OG ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ
Á ÖRT VAXANDI STAÐ.

á ú Álf
00-16.00

Hamraborg 20A • 200 Kópavogur
www.husalind.is 
Sími 554 4000 • Fax 554 4018
Email: husalind@husalind.is

Sveinbjörg B. Sveinbjörnsd., löggiltur
fasteignasali og hdl., Guðbjörg G.
Sveinbjörnsd., sölufulltrúi.

Opið hús 14.00–16.00
NAUSTABRYGGJA 47

Stórglæsilegt raðhús 186,7 fm
með bílskúr en skv. teikningum
er eignin 210 fm. Innangengt er
í húsið frá bryggjusvæðinu
(norður) og bílskúr/bílastæðum
(suður). Innangengt frá eldhúsi
á stóra 20 fm suðurverönd.
Eldhúsið er með glæsilegri inn-
réttingu og er á sömu hæð og
stofan. Gegnheilt parket og

flísar er á gólfum. Mikið útsýni er úr húsinu. Í stuttu máli er þetta
fallegt hús sem nýtist mjög vel. Möguleiki væri á því að gera sér-
íbúð á 1. hæðinni sem væri þá 75 fm. Eign sem vert er að gefa
sér tíma til að skoða því sjón er sögu ríkari.

Góður fjárfestingarkostur
í nýlegu og viðhaldslitlu húsi með góðum leigusamning.

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

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

e-mail : viggo@akkurat.is

VANDAÐAR  EIGNIR Á FRÁBÆRUM STAÐ MITT Á MIILI ALICANTE
OG BENIIDORM. Aðeins 20 mín. akstur frá flugvellinum, rétt við

bæinn El Campello. Gullfalleg ca 100 fm raðhús á frábærum stað við
litla vík og ströndina. Afgirtur sundlaugargarður og lokað umhverfi

með öryggisaðgangi. Tvöföld einangrun í húsunum. 
Tvö svefnherbergi, tvö baherbergi, sérverönd, sérgarður, svalir 

og loftkæling. Traustur byggingaraðili. Akkurat fasteignasala áætlar 
í samvinnu við byggingaraðila og fjármögnunarbanka á Spáni, 

að hafa kynningarfund í lok janúar eða byrjun febrúar.
Áhugasamir sendi tilkynningu á viggo@akkurat.is 

eða skrái þátttöku með því að hringja á skrifstofu okkar 
í síma 594 5000.

SUMAHÚS Á SPÁNI



[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

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

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

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

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

Toyota Landcr 100 VX bensín, nýsk
8/’99, ekinn 111þ, ssk, leður tems. Verð
3.590þ TILBOÐ 3.190þ.

Toyota Avensis 1800 S/D SOL, nýsk
4/’03, ekinn 28Þ, ssk, álfe og fl. Verð
2.190þ

Saab 95 2000 SE LINER nýsk 10/’02
ekinn 38þ ssk, álfe og fl. Verð 2.690þ
ath skipti.

SUBARU FORESTER CS nýsk 9/’02, ek.
30þ, ssk og fl. Verð 2.270þ ath skipti.

SUBARU LEGACY STW 2.0 árg ‘97, ek.
137þ, ssk, álfe. Verð 890þ, tilboð 750Þ.

Nýja bílahöllin
Funahöfða 1, 112 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Nýr 2005 Chrysler Town & Country. 7
manna, 4 x “Captain” stólar, Leðurinn-
rétting, stólar fellanlegir í gólf. Álfelgur,
Til sýnis á staðnum. Rétt verð um 5.500
þús. Tilboðsverð: 4.312 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

100% lánað - engin lán-
tökugjöld

Dodge Dakota pick-up árg. 04/’97, 4
cyl. 2,5 sparneytinn, bensín, beinsk.,
2x4 afturdrif, ek. 110 þús. km., sk. ‘06,
verð 680.000, 100% lánað, ath., engin
lántökugjöld. S. 821 6292.

Ford F-150 XLT Lariat, nýr, óekinn, 5,4
Trintonvél, gullsanseraður, leður o.fl.
o.fl. Verð 4.250.000. S. 821 6292.

VW Transporter double-cab diesel,
árg.,10/’99, 6 manna, dráttarkúla, ál-
pallur, ekinn 130 þús. Ný tímareim o.fl.,
sk. ‘06. Verð 980.000,- m.vsk. 100%
lánað. Ath engin lántökugjöld. S. 821
6292.

Nissan Patrol árg ‘93, 33” dekk, ekinn
270 þús.km., nýupptekin vél (öll vélin),
nýtt hedd o.fl. nótur, sk. ‘06. Verð
950.000,- 100% lánað. Ath. engin lán-
tökugjöld. S. 821 6292.

Chevrolet Suburban 1500 diesel 6,5
turbo, árg. ‘93, 4x4, 8 manna, með öll-
um aukabúnaði, ek. 172 þús., sk. ‘06.
Verð 1.290.000,- 100% lánað. Ath eng-
in lántökugjöld. S. 821 6292.

Ford Extra-cab 250 XL diesel 7,3 turbo,
6 manna, 2 dyra, 4x4, innfl.nýr, ekinn
170 þús.km., sk. ‘06. Verð 1.290.000,-
100% lánað. Ath engin lántökugjöld. S.
821 6292.

Chevrolet Suburban 2500 diesel 6,5
turbo, árg. 11/’96, 38” hækkun, ný 36”
dekk, nýupptekin vél og.fl. og fl. (nótur),
sk. ‘05. Verð 2.300.000,- 100% lánað,
Ath engin lántökugjöld. S. 821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 893 6292

Daihatsu Gran Move árg. ‘00. Ek. 43
þús. Mjög vel með farinn. S. 567 6481
& 865 9593.

Ford F 350 4x4 Crew Cab árg. 2002 til
sölu F 350 Lariat, leður, 6m. hús, ek. 105
þ. km. 7,3 diesel, langur pallur m/kúlu,
pallhús fylgir, nagladekk og ný heilsárs-
dekk. Reimdrifin loftpressa, kútur, lögn
og tengi f. ABS loftbremsur. Vöruflutn-
ingavagn (2003)m/ 6,5 tonna burðarg.
og ABS loftbremsur getur fylgt ef . Einnig
eldri gerð af stóru camperhúsi. Skipti
möguleg. Uppl. í síma 892 5628.

Opel Astra stw, ssk., 1995, ek. 132 þús.,
fallegur og góður bíll. Ný tekinn í gegn,
skoðaður ‘06, mikið yfirfarinn. Verð að-
eins 290 þús. S. 691 4441.

SUZUKI VITARA XL7, árg. ‘04, ekinn 10
þ. km, V6, sjsk., 7 manna. Fullt af auk-
hlutum eins og nýr úr kassanum. Verð
2950 þ. Uppl. í s. 699 8195.

MMC L300 MINIBUS 4 x4 TDI 7
MANNA Árg 1995. Ek . 214 þ.km. V kr.
650.000.Mjög gott Eintak.

Pottþéttur sjálfskiptur miðbæjar snatt-
ari!!!SUZUKI JIMNY JLX 4X4 Árg 2001.
ek. 8 þ.km. V. kr. 1290.000. lán 800 þús
.15 þús á mán.

Til sölu Toyota 4runner ‘91. 35” breytt-
ur, ekinn 150 þús. Uppl. í s. 860 0324.

Ford Expl. ‘91, ek 160 þ. Topp eintak.
Mikið yfirfarinn. Uppl. í s. 616 9581.
Tilb. óskast.

Toyota Rav, árg okt. 2000, ekinn 52
þkm. Beinsk, 2wd. dráttakúla, vetr/
sumard. Verð 1.390 þús. Sími 822
1595. Bein sala.

Frábær fjölskyldubíll. Rúmgóður
Citroen Picasso, ‘02, ek. 57 þús. Var í
þjónustuskoðun. Í ábygrð.TILBOÐ
250út+lán, 1.028þús/23.500á mán/57
mán eftir. S. 847 9250.

Til sölu Volvo V 70 XC 4x4, árg. 2000,
ek. 107.000 km. Verð 2.100.000. Uppl. í
s. 846 0210.

M. Benz 220 E, árg. ‘93, ek. 244 þ. km.
Sjálfsk., Cd, vetrard., 15” dekk og fl. Verð
790 þús. Ath Tilboð 550 þús. Uppl. í s.
663 8928.

M. Benz 230TE, árg. ‘92, ek. 240 þús.
Sjálfsk., 14” dekk, álfelgur, 2300cc,
sumard. og fl. Verð 700 þús. Tilboð 490
þús.. Uppl. í s. 663 8928.

BMW 730 IA, árg. 1995, ek. 212 þ. km.
Sjáflsk., leður, 18” dekk, hiti í sætum,
símalögn og fl. Verð 1450 þús. Tilboð
980 þús. Uppl. í s. 663 8928.

Camaro SS ‘00 ek. 24.000 mílur. Með
öllu. Verð 2.550.000. Áhv. lán 920.000.
Sími 847 1990.

Yaris Sol Árg. 2002 Ekinn 47 þús. 5 dyra
Verð 999þús. staðgr. sumar og vetrar-
dekk s.6609889

Musso TDI ‘09/97. Ek. 90 þ. á vél 32’’
dekk, ssk., sk. ‘06, Toppbíll. V. 790 stgr.
áhv. 530. 24 þ. á mán. S. 899 3939.

Til sölu Subaru Impresa Wagon Gx ‘04.
ek. 30 þús. Listav. 2,1 m. Fæst á 1750 þ.
Áhv. 1450. S. 898 2025.

Daewoo lanos 2001 ek 56 þús km
ásett verð 690 þús tilboð 550 þús hvít-
ur 5 gíra bíll sem ser ekki á skoðaður
06 sími 691-4441

Ertu að leita að Volvo? Skoðaðu
www.bilbro.org eða hringdu í s. 557
1725.

Monte Carlo 1979. Vél chevy 350 bor-
uð. Mikið endurnýjaður. S. 820 7282.

Toyota Preva 2400, sjálfskiptur
skr.09/’02. Glæsilegur 7 manna fjöl-
skyldubíll, ekinn 40 þús. Einn eigandi,
mjög vel með farinn. Dráttarkrókur,
álfelgur, handfrjáls GSM búnaður. Upp-
lýsingar í síma 894 6677.

Mazda 323 F ‘94. Ekinn 152 þús., sk.
‘05, 5 gíra, rafmagn í rúðum og fl. Til-
boð 150 stgr. Uppl. í s. 820 3371.

Til sölu Mitsubishi Lancer ‘91. Sk ‘05,
ssk., Verð 150 þús. Uppl. í s. 843 9065.

Til sölu DMG færarúlla. Uppl. í síma 453
5579.

VW Polo árg. ‘96, ek. 184 þús, sk.’05.
Nagladekk og CD spilari. Fæst á ein-
staklega góðu verði nú um helgina.
Uppl. í s. 695 1169.

3 bílar til sölu. Ford Escort ‘97, verð
260.000. Nissan Sunny ‘94, verð
240.000 og VW Golf ‘94, verð 160.000.
Sími 698 1838.

Toyota Touring 4x4, ‘90, sk. ‘05. Skipti
möguleg. Uppl. í s. 845 9290.

Til sölu Mazda 323 HB ‘89. með topp-
grind og dráttarkrók. Sími 861 5874.

Renault Clio ‘96 í fínu lagi. Verð 60 þús.
Uppl. í s. 660 2414.

Til sölu Opel Corsa árgerð ‘92. Vsk bíll,
skoðaður ‘05. Verð 80.000. Uppl. í s.
848 5280.

Mazda 323F 1,6, 16v, ‘91, sk. ‘06, ssk.,
rafm. og hiti í sætum. Tilb. 210 þús.
Uppl. í s. 868 1679.

Reno Clio,’95,ek169þús.Mikið endur-
nýjað,S/V,sk.05 V.230 þús,185stgr.
s:820-7790

MMC Lancer 4x4 ‘96, ek. 149 þús.
Dráttakúla, CD, heilsársdekk. Sk. ‘06.
Verð 440 þús. stgr. ATH skipti á ódýrari.
Uppl. í síma 822 8171.

Toyota Corolla XLI Sedan 1,3. árg. ‘94,
ek. 146 þús., rafm. í rúðum. Ath tveir
eigendur frá upphafi. Verð 370.000. S.
822 3001.

BMW 316i, árg.’93, svart., e.170þ, topp-
standi, snyrtilegur, verð 380þ,
S:6641007

Til sölu Corolla árg ‘93 mótor, árg. ‘97,
álfelgur, CD, rafmagn í rúðum. Verðhug-
mynd 330 þús. Uppl. í síma 696 8584.
Einnig KTM 300 crosshjól árg. ‘94. Verð
230 þús.

Nissan Micra GX1300 árg ‘97, 3 dyra,
beinsk. Ekinn aðeins 57 þús. Verð 390
þús. Símar 554 5005 / 861 2525.

Til sölu VW Golf 1600 ‘97, ek. 155 þús.,
sk. ‘05. Ásettverð 450 þús. Verðtilboð.
Uppl. í s. 892 9610.

Til sölu VW Golf árg. ‘98, ek. 110 þús.
álfelgur og dráttarkúla, sk. ‘06, bíll í sér-
flokki, listaverð 580 þús. góður stgr.afsl.
Uppl. í s. 664 8363.

Suzuki Vitara, árg. ‘96, 2000cc V-6,
Sjálfsk, rauður, ek, 145 þús, ný 30’’
dekk. Verð 680 þús. Sími 586 8655 og
867 1889.

Daihatsu Gran Move CX 1600, árg. ‘99,
ekinn 28 þús. Ssk., sumar og vetrar-
dekk. Verð 690 þús. S. 894 6019.

Til sölu Peugeot 206, árg ‘99, 1400 cc
beinskiptur, 3 dyra, svartur, ek., 70 þús
álfelgur, spoiler, toppeintak, smurbók
frá upphafi. Verð aðeins 590 þús. Uppl.
í s. 823 0000.

BMW 320 ‘95. Ekinn 160 þús. Skoðað-
ur ‘06. Verð 650.000. Engin skipti. Uppl.
í s. 698 4945. Eftir kl. 14.

Til sölu BMV árg. ‘97, álfelgur, geislaspil-
ari. Gullfallegur bíll. Verðhugmynd 750
þús. Uppl. í s. 616 9231.

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu



Nissan Maxima QX SE ‘97 ekin 88.000
km afar vel með farinn, leður, hiti í sæt-
um, ssk. Verð 800.000 þ engin skipti. S
8972012

Toyota Corolla árg’94. Beinsk. ek 185
þús. Verð 270 þús.stgr. Nýskoðaður,
vetradekk og sumardekk fylgja. Uppl. í
síma 893 2260.

Nissan Almera 1600 árg. ‘99, ekinn 90
þús. Ssk. Verð 730 þús., 650 þús. stgr. S.
892 1561.

Góður bíll, góður stgr., afsláttur. Primera
‘99, sk. ‘05, ek. 75þ, tímareim, heilsárs-
dekk, engin skipti. V. 830þ. S. 847 4644.

Þú borgar 150 þús. og bíllinn er þinn.
Toyota Corolla 1600 Wagon árg.
17/04/98, beinsk., ek. 120 þ. bílalán
460 þ. 20 þ. á mán. Verð 680 þ. Uppl. í
síma 487 5838 og 892 5837.

VW Golf 1600 ‘99, bsk. Ekinn 87 þús.
Álf. CD. Verð 890 þús. Áhv. 305 þús. S.
821 1397.

Til Sölu BMW 525 árg 95
Blár.Sjálf,Toppl,Raf,rúður,Álfelgur,CD.ofl
Uppl: 8977535

Til sölu JAMAHA DRAGSTAR CLASSIC
árg 2000,ekið 5500 km.Eins og
nýtt,með öllu.Verð 850 þús.Uppl.í síma
8927330.

Jeep Cherokee ‘97 4,0l 4x4,álfelgur,
rafm í speglum/rúðum, bsk, 66þ ofl s
8257205/8916881

Til sölu VW Transporter 96 ek. 185.000
disel .mjög gott viðhald i 100% lagi þeir
gerast varla betri,ef þig vantar goðann
vinnubil þa skaltu ekki missa af þessum
simi 8919193

Toyota Carina E 2.0 GLi Station árg 97.
Sjalfsk,ekinn 153þ V. 590þ. S. 895-5034

VW Golf highline ‘02, ek. 36 þ. Þjón-
ustubók, reyklaus. Ásett verð 1.500 þ. S.
893 2854.

Land Rover Freelander árg 2/’00 ek.
106 þús, beinsk, V 1320 þús. Uppl í
síma 6699532

Kía Sorento EX dísel ekin 28 þús.Skráð-
ur 9/1’04.Sjálfskiptur R.R. Kæli-
kerfi,crus,R.sæti og fl.Uppl.í síma
8927330.Verð 3,250þús.

Mercury Mountaineer ‘02, nýskráður
17/04/01, ek. 49 þ. Hlaðinn aukahlut-
um. 4ja lítra, 6 cc. Verð 3.110 þ.
Áhvílandi 2.450 þ. Uppl. í s. 663 7017.

Óska eftir bíl í skiptum fyrir tölvu 2,66
gb, talva með öllu. Uppl. í s. 849 9992.

Óska eftir jeppa, helst diesel (ekki skil-
yrði) v. 3-4 millj. í skipptum fyrir Cher-
okee Limited “99 og Polo 99” toppbíl-
ar, staðgreiðsla í milligjöf. s. 6939924

Óska eftir sjálsskiptum bíl á ca. 200
þús. staðgreitt. Verður að vera í topp-
standi, ekki eldri en ‘92. Uppl. í s. 847
0004.

Dodge Ram 1500 til Sölu. 44” breyttur,
loftlæsing framan, flækjur, 3” Ryðfrítt
púst, tölvukubbur, 5.2 magnum vél 270
hp, 44” ný negld dekk á Weld Racing Ál
felgum 18” breiðar. Lok yfir palli, talstöð
cb, NMT sími, 4.56 hlutföll, Dökkgrænn
að lit, 36” dekk á krómfelgum fylgja,
Einn eigandi frá upphafi, árgerð 1995,
ekinn 120 þús. Nýskoðaður í topplagi.
Til sýnis og sölu hjá Bifreiðasölu Ís-
lands, Björgvin 510 4900

Til sölu er þessi einstaki bíll. Volvo c303,
árg ‘77, sá eini sinnar tegundar á land-
inu. Í bílum er 6 strokka Volvo vél. Hann
er búinn öflugu gírspil, vakum læsing-
um og margskonar öðrum torfærubún-
aði. Aðeins tveir eigendur. Bíll með
mikla sögu og mikla sál. Skemmtileg
eign fyrir laghentan mann. S. 893 7250.

Toyota D/C árg ‘92, 38”breyttur, ek 200
þús.km. Bensín. Verð 850 þús. S. 893
4543.

Til sölu Nissan Patrol árg. 1990 í topp-
standi. 38 “ dekk, 7 manna, turbo,
intercooler, læsingar aukatankur ofl.
Uppl. í síma 660 2455 & 565 4145.

Suzuki Jimny sjálfsk. árgerð ‘98, ekinn
81 þús. Verð 630 þús. Sími 843 0313.

Til sölu Toyota Landcruiser VX,’97, ek.
156 þús., 35’’ breyttur, beinsk. Uppl. í s.
864 1210.

Til sölu Nissan Patrol SE+ ekinn 128
þús. Leður, tölvumiðstöð, topplúga,
rafm. sæti, 38” breyttur, loftdæla, loft-
læsingar, talstöð. Verð 2.890 þ. Stgr.
2500 þ. S. 848 4505.

Grind af Econoline 150 44”. 6,5 l. tur-
bo/dísel vél með millikössum. Loftlæs-
ing. S. 821 1611.

Til sölu Nissan Patrol SE+ ekinn 128
þús. Leður, tölvumiðstöð, topplúga,
rafm. sæti, 38” breyttur, loftdæla, loft-
læsingar, talstöð. Verð 2.890 þ. Stgr.
2500 þ. S. 848 4505.

Til afgreiðslu strax. Alligator keðjur á
dráttarbíla og vinnuvélar, einnig snjó-
plógar og sanddreifarar. Uppl. s. 587
6065.

Honda CRF-250 R ‘04. Mjög lítið notað,
lítur út eins og nýtt. Gullfallegt hjól. V.
600 þús. stgr. Sími 898 2025.

KTM 380 Enduru ‘99. Verð 330 þús.
Uppl. í síma 866 8380.

Suzuki TS 70cc, fæst á 55 þús. Uppl. í
síma 698 1838.

Polaris Indy 550 árg. 2002, ek. aðeins
50 mílur. Kerra fylgir. Verð 570 þús.
Uppl. í síma 860 2889.

AC Pantera 800 EFi árg. 2003 ek. 2.600
km. bakkgír, rafstart, fjarstart. Verð
850.000. Uppl. í síma 895 0922.

Til sölu ný, lokuð 2 sleða kerra 255m x
350m Uppl í síma 690-2665

Yamaha Ventura 500 ‘99. Ekinn 1.300
km. Vsk kældur, gott eintak. Kerra getur
fylgt. S. 892 5335 & 586 1022.

Polaris 700 XC nýskr 26/11/2000.
Toppsleði, neglt belti. V. 480Þ S-
8227262

Gerni háþrýstidælur. Verð frá 7995 Jöt-
unn Vélar ehf Austurvegi 69, Selfoss
s.4800400 www.jotunn.is

Kanadiskur snjóblásari til sölu. Knúinn
með 250 hö Dietrod mótor. Hentar 13-
20 tonna hjólaskóflum. S. 894 7337.

Til sölu grásleppuleyfi 4.65BRT. Verð
380 þús. Sími 698 0315.

Nettilboð www.bataland.is Bátalend
ehf., Óseyrarbraut 2, Hafnarfirði. s.
5652680

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

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.

Skransala Skipholti 29 A
Föstudag frá 12-18. laugard og sunnud 10-
14 S.694-6016. Komið og gerið góð kaup.

Vil kaupa Beta vídéotæki. Uppl. í s. 421
4349 & 896 4349.

Leður hornsófasett, hjónarúm, glerbor-
stofuborð og 3 stk 80x2 rúm. Sími 865
5456.

Til sölu grænn hornsófi (10þ), klósett,
vaskur, bað einnig grænt (7þ), 2 upp-
hengdir baðskápar (2þ) S: 866-1554

Veitingahús. Eldhústæki og margt fleira.
Einnig tæki fyrir vinnslur. S. 899 8922.

Notað trommusett óskast. Uppl. í s. 698
3311.

Til leigu æfingaraðstaða fyrir hljómsveit-
ir. Nokkur herbergi laus, snyrtileg og góð
aðkoma. Upplýsingar í síma 893 9678.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Borgartúni
29, 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.

Útsalan hafin 20-50% afsláttur af gjafa-
vöru. H-Gallerí Grænatúni 1 kóp. S. 554
5800.

Til sölu áhaldaleiga á Suðurnesjum. Leig-
an er í fullum rekstri og eigin húsnæði.
Gott tækifæri fyrir samhenta aðila. Upp-
lýsingar í síma 896-9364 eftir kl. 17.00

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

Halló, halló! Tek að mér þrif í heima-
húsum. Er heiðaleg. Uppl. í s. 899 2762.

Aðstoð við fjármögnun/endurfjárm.
fasteigna. Uppl. í s. 695 0841.

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.

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

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.

Tölvur

Málarar

Fjármál

Hreingerningar

Fyrirtæki

Verslun

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Til sölu

Varahlutir

Næstu námskeið hjá
Flugskóla Íslands hf.

Flugumsjón - hefst 17. janúar.
MCC - hefst 31. janúar.

ATPL(A) - hefst 1. febrúar.
Airbus310/300-600 - hefst 1. febr-

úar.
FI(A) - hefst 7. febrúar.

B737 300-500 - hefst í byrjun mars.
FI(A) upprifjun - 1.-3. mars.

Nánari upplýsingar á
www.flugskoli.is

Flug

Bátar

Vinnuvélar

Vélsleðar

Mótorhjól

Vörubílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir
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Er húðin þurr?
Djúpnæring með hljóðbylgjum. 1/2 klst
kr. 2.900- Greifynjan Hraunbæ 102,
sími 587 9310. opið frá kl 9-20.

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draumráðn-
ingar. Fáðu svör við spurningum þínum.

Í spásím. 908 6116 er spákonan Sirrý. Ást-
ir, fjármál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

2 röskir húsasmiðir geta bætt við sig
verkefnum. Uppl. í síma 553 2171 &
534 8555.

Geri við föt og sauma gardínur, ódýr og
góð vinnubrögð. Sími 867 3655 e. kl
16:00, 587 0780.

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

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

Barnshafandi konur!
Yoga fyrir ykkur, liðkandi, styrkjandi, sér-
stök öndun og slökun. Yogastöðin
Heilsubót Síðumúla 15. S. 694 6103.

Dulspekinámskeið - www.tarot.is Tarot-
námskeið-Talnaspekinámskeið. Fjar-
námi/bréfaskóli. Uppl. á vef og í s. 553
5381.

120 cm ljósgrátt rúm til sölu, eitt nátt-
borð getur fylgt. Sími 568 1687 & 659
1687.

Rúm, ónotað 104x200x55. Efri dýna úr
gæða latexi. Verð 35 þús. Uppl. í s. 663
7901.

Búslóð til sölu
M.a. sófasett, hornsófi, leðurantík sófi, 2
glerskápar úr Öndveigi, rúm, æfinga-
bekkur og lóð og margt, margt fleira.
Opið hús í Hrísholti 11 Garðabæ, laug-
ardag og sunnudag frá kl. 15 til 18.

Rúm 120x200 með hlíðardýnu á 7 þús.
Hillusamstæða, 3 einingar á 4 þús.
Uppl. í s. 820 8722.

Ísskápur til sölu 120 cm, selst á 5000 kr.
Uppl. í síma 698 8090.

Ísskápur Electron Helios m. frystiskáp til
sölu. Verð 9þ. S. 565 7847.

Tveir Trip Trap stólar til sölu. Uppl. í s.
861 3566.

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

KENNEL PARADISE PASSIO
KENNEL PARADISE PASSION AUG-
LÝSIR FYRSTA GOT Á ÍSLANDI! Basset
hound hvolpar loksins fæddir og eru
tilbúnir til þess að fara á ný heimili
fjótlega. Þetta eru yndislegir barna og
fjölskylduhundar,sérkennilegir í útliti
og frábæra skapgerð. Ræktaðir und-
an innfluttum gæðadýrum með flotta
meistaratittla. Fara eingöngu til
áhugasamra traustra eiganda, með
ættbók frá hrfí, heilsufarsskoðaðir,
bólusettir og örmerktir. Allar nánari
uppl. í síma 663 6342 basset@bas-
set.is www.basset.is

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

Af sérstökum ástæðum er 4ja mánaða
Chihuahua til sölu. Mjög blíður, er með
heilsufarsbók og örmerktur. Uppl. í s.
698 7486.

Þrír kassavanir kettlingar fást gefins.
Uppl. í s. 553 5503.

Meistaragot-Chihuahua.
Heimaræktaðir hvolpar til sölu frá Ís-
hundum. Einstaklega fallegir og blíðir.
Uppl. í s. 664 0306.

Til sölu Silver Cross b.vagn, rimlarúm úr
við, skíði 1,8 og bindingar. s:822-7804

Árshátíðin í Cambridge
Ætlar þú að halda árshátíðina þína
erlendis? Cambridge býður upp á allt;
glæsilegar verslanir, flott veitingahús
og allt sem þarf. Einnig getum við út-
vegað golf á glæsivöllum inn í árshá-
tíðarpakkanum, sem og miða á
knattspyrnuleik. Cambridge er aðeins
40 mín. frá London og aðeins 30 mín.
frá Stansted-flugvelli. Hafðu sam-
band núna: haffi@weststar-market-
ing.com eða í síma 00441638741874
& 00447748424233

Amerísku reykofnarnir aftur fáanlegir,
þrjár stærðir. Enfremur úrval af bragð-
efnum, sagi og villibráðakryddi. Jói
byssusmiður Dunhaga 18. s. 561 1950
www.byssa.is

Hestaáhugafólk. Hestamyndbandið
“Þjálfun” á fjórum tungumálum og með
aukaefni er komið á DVD. Fæst í hesta-
vöruverslunum og á vefsíðunni
www.bennisharmony.com

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

Herbergi á svæði 109 til leigu, fullbúið
húsgögnum. Allur búnaður í eldhúsi,
þvottavél, Stöð 2 og Sýn. Uppl. í síma
698 3211.

Til leigu 2 herb., íbúð í Þingholtunum.
Leigist frá 1. feb-1. júní, m/ húsgögnum
og heimilstækjum. Leiga 70 þús., á
mán. Uppl. í s. 486 8860 & 847 9409.

Laugavegur herbergi til leigu. Aðgangur
að eldhúsi og baði. S. 697 3832.

Stúdíóíbúð með öllu, á Háskólasvæð-
inu. Vesturbær. Uppl. í s. 866 4754 &
557 5058.

Til leigu 85 fm 3 herbergja kjallaraíbúð
í vesturbæ Kóp. Verð 60 þús á mán.
Uppl. í s. 896 9542.

Vantar 3ja herb. íbúð á sv. 112.
Greiðslugeta 80 þús. á mán. S. 481
1003 & 846 1344.

Óska eftir 4ra-5 herb. íbúð til leigu í
Kópavogi. s. 865 6357.

Ungt par með kött og barn á leiðinni,
óska eftir stúdíó eða 2ja herb. íbúð.
Uppl. í s. 891 7481.

Óska eftir íbúð í R.v.k miðsv. 35-45 þús.
á mán. Reglusöm, heiðarl, edrú. 24ra
ára kvk. S. 662 5688.

2 stúlkur óska eftir 2ja herb. íbúð (helst
á 101). Greiðslugeta 50-60.000. S. 692
2253 & 848 2822.

Ólétt par óskar eftir 2-3 herb. íbúð. á
höfuðbsv. Reyklaus. Allt að 70þ. S. 699
8595.

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

Skrifstofuherbergi óskast til leigu fyrir
lítið fyrirtæki. Uppl. í s. 897 7403.

Handverksf./listafólk
Til leigu er vinnuaðstaða á Seltjarnar-
nesi, um er að ræða 80 fm og þú getur
leigt það pláss sem þú þarft (lágmark
15 fm). Leiga kr. 900 per fm. Uppl. í s.
845 6724 & 892 5077..

Til leigu myrkrakompa í góðu húsnæðí
í Skipholti. heidar.thor@isl.is eða
8674415

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

Þjónustuver Domino’s Pizza óskar eftir
starfsfólki, 18 ára og eldra, í hlutastarf. (
www.dominos.is)

Viltu aukatekjur 25 þús+? og vinna
með góðu fólki? Hafðu þá samband.
Fanney s. 698-7204.

Skiltagerð í Rvk. óskar eftir rafvirkja í
framtíðarstarf. Áhugasamir sendið um-
sókn á aglak@simnet.is

“Au-pair”-Frankfurt Ung þýsk fjölsk.
með litla 2 ja ára stúlku óskar eftir “au-
pair” í eitt ár frá og með 1.mars 2005. 5
tíma pössun virka daga, ferðalög, góð
aðstaða, þýskunámskeið. Hafið samb.
við Yvonne Klante netfang:
m.y.klante@gmx.de

Saumakona óskast. Þarf að kunna á
leðursaumavél. Uppl. í s. 898 9944.

Óskum eftir starfsmanni í ýmis skrif-
stofu- og afgreiðslustörf á Egilsstöðum.
Umsóknir sendist á kristdor@dekkja-
hollin.is með upplýsingum um mennt-
un og fyrri störf. Dekkjahöllin

Hjólbarðaverkstæði óskar eftir mönn-
um vönum hjólbarðaþjónustu. Stund-
vísum og reyklausum. Uppl. í s. 587
5810. Höfðadekk Tangarhöfða 15.

Stýrimann og vanana háseta vantar
strax á 280 tonna netabát frá Grindavík.
Uppl. í síma 894 2013.

Gítarinn hljóðfæraverslun óskar eftir
starfsmanni í hlutastarf kl 14-18 og af-
leysingar. Ekki yngri en 25 ára. Þarf að
geta unnið sjálfsætt. Upp í Gítarnum
Stórhöfða 27 milli kl 11-14.

Leikskólin Sælukot
Leikskólin Sælukot auglýsir eftir tveimur
leikskólakennurum eða leiðbeinendum
til starfa í 100% stöðu og Matráði í c.a
50% starf. Sælukot er rekið eftir ný-
húmanískri stefnu, á sælukoti læra
börnin jóga og hugleiðslu. Kjörorð leik-
skólans er “ást er allt í kringum okkur”
Áhugasamir vinsamlegast sendið inn
umsókn fyrir 1. febrúar merkt Leiksólin
Sælukot, atvinna, Þorragötu 1, 101
Reykjavík. Frekari uppl. gefur Didi í
síma: 562-8533.

Óska eftir hressu og fallegu starfsfólki á
nýjan, hressan og flottan skemmtistað í
miðbænum. Hafið samband í síma 867
5342.

Stýrimann og vélstjóra vantar á 270
tonna línuskip. Uppl. í s. 869 3387.

Bílariðvörn
Óskum eftir að ráða góðan starfskraft til
að riðverja bíla á lyftu. Þekking á bif-
reiðum æskileg. Bílariðvörn hf, Jón
Ragnarsson s. 587 1390 & 664 8090.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6394.

Vitni óskast að áreksti sem varð 22. des
um kl. 17.30. jeppi keyrði í hliðina á
fólksbifreið á gatnamótum Sæbrautar
og Súðarvogs. Mikil og þung umferð
var. Varst þú þarna og sástu hvor fór yfir
á rauðu? Vinsamlegast hringdu í s. 662
5688.

Tilkynningar

Atvinna óskast

Góður vinnutími! - Verk-
smiðjustarf

Óskum eftir að ráða fólk til starfa í
verksmiðju okkar, til hefðbundinna
verksmiðjustarfa, góð vinnuaðstaða

og góður vinnutími 8-16
Við erum framsækið fyrirtæki í

örum vexti, með fjölbreytta starf-
semi og getum boðið möguleika á

framtíðarstarfi.
Æskilegt að viðkomandi geti hafið

störf sem fyrst.
Þeir sem hafa áhuga vinsamleg-
ast sendi upplýsingar um sjálfa
sig (fyrri störf og þess háttar) á
netfangið haukur@vitanova.is

Talar þú Finnsku?
Skúlason leitar að finnskumælandi
fulltrúum í þjónustuver sitt. Gott

verkefni framundan. Sveigjanlegur
vinnutími.

Vinsamlegast hafið samband í s.
663 3480 eða 575 1500

www.skulason.is.

Til sölu er starfandi tré-
smiðja á Húsavik sem
stofnuð var árið 2000.

Trésmiðjan hefur yfir að ráða öllum
þeim tækjum og tólum sem til þarf.

Fyrirtækið er í framtíðar húsnæði
sem getur fylgt til kaups eða leigu.
Er á besta stað í bænum, 100 fm,
með kaffistofu, snyrtingu og góðu
geymslulofti sem er ekki inni í fm

tölu.
Frábært tækifæri fyrir þá sem

vilja starfa sjálfstætt. Allar nán-
ari uppl. í s. 898 8302.

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

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Hestamennska

Fyrir veiðimenn

Byssur

Ferðalög

Ýmislegt

Hundaræktin í Dalsmynni
Boxer Hvolp á 90 þúsund. Uppl. í s.

566 8417.

Dýrahald

Barnagæsla

Barnavörur

Heimilistæki

Húsgögn

Námskeið

Barnið

Snyrting

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Viðgerðir

Trésmíði

Konur - mánagleði “Liljan
og máninn”

Samkoma haldin mánaðarlega á
fullu tungli. Næst komum við saman

þriðjudaginn 25.janúar kl.19.30 til
21.30 í leikskólanum Sælukoti,

Þorragötu 1 í Reykjavík.
Göfgandi kvölddagskrá fyrir allar

konur á öllum aldri, af öllum stærð-
um í öllum regnbogans litum.

Leikir, söngur, myndlist, leiklist, and-
leg málefni, hugleiðsla. Slökun og
hvað sem þú vilt koma á framfæri.
Endilega komdu með sögurnar þín-
ar, ljóðin eða annað sem þig langar
til þess að deila með öðrum konum.
Allar konur velkomnar. Aðgang-
ur ókeypis Systrafélag Ananda

Marga

Skemmtanir

Spádómar

Snyrting
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Á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar
Íslands í Háskólabíói sl. fimmtu-
dagskvöld lék ungur fiðluleikari,
Akiko Suwanai, einleik með
hljómsveitinni. Stjórnandi var
Rumon Gamba. 

Tónleikarnir hófust með Sin-
fóníu nr. 6 eftir Joseph Haydn.
Það er gott til þess að vita að
Haydn skuli eiga upp á pallborðið
um þessar mundir. Þessi tiltekna
sinfónía er að vísu ekki meðal
þeirra efnisríkustu, en hefur þó
sitt létta aðdráttarafl, auk þess
sem verk af þessu tagi, þar sem
allt heyrist og allt sést, gera 
miklar kröfur um nákvæmni og er
holl æfing fyrir hvaða hljómsveit
sem er. Leiðarar hljómsveitarinn-
ar fengu að spreyta sig á einleiks-
slaufum og stóðu sig allir vel en
einkum þó konsertmeistarinn 
Sigrún Eðvaldsdóttir og Áshildur
Haraldsdóttir flautuleikari og
spiluðu þær báðar með tilþrifum.
Að leik loknum bauð hljómsveit-
arstjóri einleikurum að standa
upp til að taka á móti þökkum
áheyrenda, öllum nema Áshildi,
sem virtist af einhverjum ástæð-
um gleymast. Er henni því þakkað
hér með.

Fiðlukonsert Sergejs Prokofiev
er um margt glæsilegt verk á ytra
borði en skortir dýpt þegar grannt
er hlustað. Stefjaefni er í sjálfu
sér gott en svör tónskáldsins við
hinni erfiðu og sígildu spurningu,
hvað svo?, eru í rauninni ekki
nógu hugmyndarík. Þetta kom þó

ekki í veg fyrir að hin unga jap-
anska Akiko Suwanai léki verkið
af mikilli list. Tónn hennar er
óvenjulega mikill og voldugur.
Sumpart er það Höfrungnum að
þakka, Stradivari fiðlunni sem
hún lék á, en auðvitað fyrst og
fremst henni sjálfri. Leikur 
hennar var mjög nákvæmur og
skýr og vel skiljanlegt hvers
vegna hún sigraði í Tsjækovskí
keppninni ung að árum. 

Síðast á efnisskránni var Sin-
fónía nr. 6 eftir Dimitrí Sjosta-
kovítsj. Það er alkunna að fagur-
tónlist blómstraði í Sovétríkjun-

um gömlu. Það er einnig stað-
reynd og umhugsunarefni fyrir
lýðræðissinna að hrun Sovétríkj-
anna var mikið áfall fyrir fagra
tónlist á Vesturlöndum. Það var
sem þá hefði brostið síðasta við-
spyrnan við plebbagangi markað-
arins, sem síðan hefur flætt yfir
allt. Sjostakovítsj er afar merki-
legt tónskáld fyrir margra hluta
sakir. Einn dularfyllsti eiginleiki
margra verka hans er hve sterk-
lega þau gefa til kynna hlutlægan
samfélagslegan boðskap enda
þótt ekkert á ytra borði þeirra
beri slík merki. Þessar spurning-
ar vakna strax þegar hlustað er á
sjöttu sinfóníuna. Hvað er maður-
inn að segja? Er þetta harmur yfir
hlutskipti rússnesku þjóðarinnar
eða er þetta háð og skens? Hann
skyldi þó ekki vera að gera grín
að Stalín? Það er réttur hvers
hlustanda að gefa sín svör eftir
sínum aðstæðum. Þess vegna á
svona tónlist erindi til allra
manna. Þótt verkið sé ekki kafla-
skipt með hefðbundnum hætti er
það sinfónískt eftir skilgreiningu
Mahlers. Það fer víða og segir
jafnframt heila sögu. Byggingin
er heildstæð frá upphafi til enda,
þráðurinn sem Leopold Mozart
talaði um slitnar aldrei, rök-
semdafærslan er fullkomin í 
lokin.

Vel tókst að koma þessu öllu til
skila á tónleikunum. Stjórnandinn
Rumon Gamba þekkti verkið
greinilega vel, vissi hvert hann
vildi stefna og hreif hljómsveitina
með sér og áheyrendur einnig.
Þetta voru góðir tónleikar. ■

Háð og harmur

FINNUR TORFI STEFÁNSSON
SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT ÍSLANDS/
HÁSKÓLABÍÓ

EINLEIKARI: AKIKO SUWANAI
HLJÓMSVEITARSTJÓRI: RUMON GAMBA 

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

Samkvæmt sígildri eðlisfræði
hverfur allt sem fer inn í svarthol
sjónum þess sem situr fyrir utan. En
ef skammtafræði er tekin með í
reikninginn kemur í ljós að svarthol
senda frá sér geislun.
Svarthol og afstæðiskenning Ein-
steins:

Svarthol eru dularfull og spenn-
andi fyrirbæri sem komu fyrst fram
sem mögulegar lausnir á jöfnum al-
mennu afstæðiskenningar Einsteins
en hafa síðan fundist í náttúrunni.
Samkvæmt skilgreiningu eru þau
svæði í tímarúminu þar sem þyngd-
araflið er svo sterkt að ekkert getur
sloppið þaðan, ekki einu sinni ljós-
geislar. Á Vísindavefnum er til þó
nokkuð efni um svarthol, til dæmis
svar við spurningunni „Hvað er
svarthol?“ og bendum við lesendum
á að kynna sér það nánar á vefnum. 

Massi efnis hverfur ekki í svartholum
Eitt af því sem gerir svarthol svona
spennandi er sú staðreynd að ekkert
efni sem berst inn fyrir sjóndeild 
(e. event horizon) svarthols á þaðan
afturkvæmt. En þótt athugendur í
fjarska geti ekki séð efnið lengur er
strangt til tekið ekki rétt að segja að
það hverfi, að minnsta kosti ekki
sporlaust! Massi efnisins hverfur til
dæmis ekki heldur bætist hann við
massa svartholsins. Það sama gildir
um rafhleðslu og hverfiþunga. Það
er líka mikilvægt að gera greinar-
mun á mismunandi athugendum því
að svartholum er lýst með almennu
afstæðiskenningunni og þar gildir
gamla klisjan: allt er afstætt. Athug-
andi sem fellur með efninu inn í
svartholið verður ekki var við neitt
sérstakt þegar farið er inn fyrir
sjóndeildina. Frá hans bæjardyrum
séð hverfur efnið alls ekki.

Svarthol senda frá sér varmageislun
Ef eingöngu er stuðst við sígilda eðl-
isfræði og almennu afstæðiskenn-
inguna kemur ekkert út úr svarthol-
um. Ef skammtaáhrif eru hins vegar
tekin með í reikninginn eins og
Stephen Hawking gerði árið 1975
kemur í ljós að svarthol senda frá
sér varmageislun sem nefnd hefur
verið Hawking-geislun.

Svarthol hafa einkennandi hita-
stig sem nefnist Hawking-hitastig
og vex það í öfugu hlutfalli við
massa svartholsins. Þetta hitastig er
venjulega afar lágt, fyrir svarthol
sem hefur sama massa og sólin 
okkar er það til dæmis aðeins sextíu
nanókelvín eða sextíu milljörðustu

hlutar af Celsíus-gráðu yfir alkuli,
en alkul er -273,15 °C. Þetta er svo
lágt hitastig að nánast er útilokað að
nokkurn tíma verði hægt að mæla
Hawking-geislun frá slíkum svart-
holum.

Líftími svarthola
Ef ekkert nýtt efni fellur inn í svart-
hol minnka þau með tímanum vegna
útgeislunarinnar og gufa að lokum
alveg upp. Eftir því sem massinn
minnkar eykst hitastigið og útgeisl-
unin þar með. Það tekur venjulegt
svarthol þó afar langan tíma að gufa
upp því áætlað er að líftími svart-
hols sem hefur sama massa og sólin
sé 1071 sekúndur eða um það bil
1053 sinnum lengri en aldur al-
heimsins.

Upplýsingagáta Hawkings
Þar sem svarthol senda frá sér geisl-
un gæti mönnum dottið í hug að
fræðilega væri unnt að lesa úr geisl-
uninni upplýsingar um þá hluti sem
hafa fallið inn í svartholið. Þannig
væri hægt að endurheimta það sem
áður var talið týnt og tröllum gefið.
Slíkar heimtur brjóta hins vegar í
bága við reglur skammtafræðinnar
um tímaþróun. Það er vegna þess að
varmageislun frá svartholi er alltaf
blandað skammtaástand, en ef efni í
hreinu ástandi hafði fallið inn ætti
samkvæmt tímaþróun í skammta-
fræði að koma hreint ástand út aftur.
Þessi „þversögn“ kallast upplýsinga-
gáta Hawkings og er mikilvægt
vandamál í nútímaeðlisfræði sem
ekki er hægt að fjalla ítarlega um í
þessu svari. Áhugasömum lesendum
er bent á nýlega grein eftir Lárus
Thorlacius sem kallast „Svarthol og
skammtafræði“ og birtist í Tímariti
um raunvísindi og stærðfræði.
Greinin er aðgengileg á slóðinni:
http://www.raust.is/2004/2/14/

Kristján Rúnar Kristjánsson,
doktorsnemi í eðlisfræði við HÍ.

AIKIKO SUWANAI
Tónn hennar er

óvenjulega mikill
og voldugur.

SVARTHOL Teikning listamanns á svart-
holi og efni umhverfis það.

Hverfur allt í svartholum?
Hverfur allt sem fer inn í svarthol eða kemur eitthvað út úr þeim aftur?

Á Vísindavef Háskóla Íslands er að finna svör við mörgum spurningum um svarthol,
skammtafræði og annað efni tengt því, meðal annars: Hvernig myndast svarthol, verða
ruslatunnur í framtíðinni lítil svarthol, hvað er skammtafræði og hvað gerist ef efni fellur
inn í sérstæðuna? Hægt er að lesa svörin við þessum spurningum og fjölmörgum öðrum
með því að setja efnisorð í leitarvél vefsins á slóðinni www.visindavefur.hi.is.

Garðar heitir maður á miðjum
aldri. Hann var ágætlega dug-
legur frá fyrsta degi og því
ágætlega eftirsóttur til starfa,
einkum líkamlegra. Fyrir ára-
tugum, ekki mörgum, var ég á
togara, var hleramaður, sem
þótti upphefð. Garðar var ráð-
inn um borð og var gerður að að-
stoðarmanni mínum. Við áttum
því nokkur samskipti, einungis
góð. Svo skildu leiðir. Garðar
var áfram til sjós, ekki ég.
Löngu síðar hittumst við á förn-
um vegi. Það var sumar og 
veðrið eins fallegt og það best
gerist hér hjá okkur. Garðar var
greinilega ekki að flýta sér, ekki
ég heldur. Við tókum tal saman,

hann var fámáll en svaraði öllu
sem ég spurði um. Svo sem að
hann var enn sjómaður, giftur
og tveggja barna faðir. Glaður
og stoltur. Undi hag sínum vel.

En hvers vegna ertu í landi?
Ég tók sumarfrí, svaraði

hann.
Þú ert aldeilis heppinn með

veðrið, sagði ég í ágætri tilraun
til að halda gagnslitlu en kurt-
eisislegu samtali okkar áfram.
Sumarfrí, já og á að fara eitt-
hvert, spurði ég. Garðar leit til
himins, brosti fallega, lygndi
aftur augum og sagði:

„Ég ætla að fara með 
fjölskylduna og bílinn með 
Norrænu til Noregs og keyra

þaðan yfir til Bandaríkjanna.
Þangað hef ég aldrei komið.“ ■

Saga af... ferðadraumi

SIGURJÓN M. EGILSSON sigurjon@frettabladid.is

NÝJAR ÍSLENSKAR
ÞJÓÐSÖGUR
með Sigurjóni

VÍSINDAVEFUR 
HÁSKÓLA ÍSLANDS



Cordeiro situr með félögum sínum í
mötuneytinu á Kárahnjúkum og
borðar kjötsúpu af bestu lyst í
kuldagallanum sínum með húfu á
höfði eins og tíðkast þarna. Hann er
kátur og léttur í lundu og sam-
þykkir viðtalið glaðlega eftir að
borðfélagi hans hefur hafnað því
kurteislega.

Cordeiro segist vera kominn í
ævintýraleit til Íslands, þetta sé ný
reynsla fyrir sig og hann hafi
ákveðið að slá til eftir að hafa hlust-
að á vin sinn sem hafi starfað hér. 

Atvinnuástandið í Portúgal sé
ekki nógu gott. Cordeiro er þó ekki
atvinnulaus því hann hefur starfað 
í Volkswagen-verksmiðju nærri
Lissabon í tíu ár. Í dag vinnur hann í
táveggnum og segir ekkert vanda-

mál að vinna úti í kuldanum því að
verkamennirnir geti hlýjað sér ef
það er of kalt í veðri.

Cordeiro er nokkuð ánægður
með aðstæður á Kárahnjúkum og
segist fá miklu hærri laun en heima.
Verkamennirnir hafi hér mat og
sérherbergi og fái fötin sín hreinsuð
reglulega. Það sé ekki heldur neinn
staður til að eyða peningunum á svo
að fjölskyldan í Portúgal fái þá 
nánast alla. Cordeiro er kvæntur 
og á eina dóttur sem er komin í 
grunnskóla.

Cordeiro hefur heimþrá og því
segist hann ætla að hætta á Kára-
hnjúkum þegar samningurinn er út-
runninn. Sumrinu ætlar hann að
eyða í notalegheitum með fjölskyld-
unni heima. - ghs

20 23. janúar 2005 SUNNUDAGUR

OPI‹: FÖSTUDAG 12 – 20  /  LAUGARDAG 10 – 18  /  SUNNDAG 13 – 18  /  MÁNUDAG 12 – 20
LAGERÚTSALAN FER FRAM Á LAGER OKKAR AFTAN VI‹ LUMEX BÚ‹INA SKIPHOLTI 37, GENGI‹ INN FRÁ BOLHOLTI

ÞRIÐJI HLUTI

LÍFIÐ
Á KÁRAHNJÚKUM

Í ELDRI DEILDINNI Damiano Frontini ásamt nöfnunum Valentinu de Paris og Valentinu
Panetta. Þær eru báðar 10 ára.

KÁRAHNJÚKAR Samstarf er á milli
grunnskólans á Kárahnjúkum og
íslensks grunnskóla á Egilsstöð-
um. Skólarnir skiptast á heim-
sóknum og er jafnvel fyrirhugað
að vinna saman að verkefnum. Í
grunnskólanum á Kárahnjúkum
eru níu börn á aldrinum 6-12 ára,
sem öll nema eitt hafa verið hér á
landi frá því í haust. 

Börnin fá einstaklingsbundna
kennslu samkvæmt ítalska skóla-
kerfinu, í ítölsku, ensku, sagn-
fræði, jarðfræði, stærðfræði og
vísindum, tónlist, listum, íþrótt-
um og kaþólskri trú. Í skólanum

geta börnin verið fram til 13 ára
aldurs en þurfa þá að fara annað. 

Börnin hafa flest búið víða um
heim en kunna vel við sig á Kára-
hnjúkum, að sögn Francescu
Francesconi, skólastýru og kenn-
ara, og hafa aðlagast vel. Þeim lík-
ar vel að geta verið úti í snjónum
og njóta þess að stunda íþróttir
þar, ganga og gera æfingar, renna
sér á sleða og leika sér. 

Kárahnjúkaskóli fór í skóla-
ferðalag að Mývatni og Dettifossi
í fyrra og í vor er fyrirhugað að
heimsækja bóndabæ.

- ghs

Hefur heimþrá
Portúgalinn Miguel Cordeiro er á öðrum samningi sínum á Kárahnjúkum.
Hann var á hálendinu í tvo mánuði í haust og nú er hann búinn að vera í tvo
mánuði til viðbótar. Samningurinn hans rennur út í júlí og þá segist hann
ætla heim og ekki koma aftur því hann hafi heimþrá. 

Grunnskólinn á Kárahnjúkum:

Skiptast á heimsóknum
við aðra skóla

Í YNGRI DEILDINNI Francesca Francesconi, skólastýra á Kárahnjúkum, aðstoðar Tausi
Amonini, 10 ára, frá Afríku. Hin eru Leonardo Camosso, Francesca de Paris, Giulia Vittor
og Sheilla Amonini. Þau eru á aldrinum 6-8 ára.
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MIGUEL CORDEIRO Hann á konu og barn heima í Portúgal og finnst því gott að á
Kárahnjúkum sé enginn staður til að eyða laununum á.

Í MÖTUNEYTINU Starfsmennirnir koma
inn um tólfleytið til að fá sér að borða og
byrja svo aftur að vinna um eitt. Þeir sitja í
kuldagöllunum með húfurnar á höfðinu
meðan þeir skófla matnum í sig.

Félagsmiðstöðin:

Portúgalarnir duglegastir að koma
KÁRAHNJÚKAR Félagsmiðstöð er rekin
á Kárahnjúkum með bíósýningum
og fjöri á laugardögum, pitsu, diskó-
teki, karaókí og annarri dagskrá.
Félagsmiðstöðin er vel sótt að sögn
Sóleyjar Arnardóttur klúbbstjóra,
sérstaklega af Portúgölunum, enda
er reynt að hafa fjölbreytta og
skemmtilega dagskrá. 

Í félagsmiðstöðinni eru þrjú
sjónvörp og nota Kínverjarnir eitt,
Portúgalarnir eitt og Ítalirnir eitt.
Fótboltaleikir eru sýndir og svo er
hægt að tefla eða spila og fá lánaðar
bækur.

Félagsmiðstöðin er einnig opin í
hádeginu og er þá hægt að fá sér
kaffi. ■

SÓLEY ARNARDÓTTIR Sóley stýrir klúbbhúsinu á Kárahnjúkum og sést hún hér með
nokkrum viðskiptavinum í hádeginu. Þeir koma gjarnan þangað og fá sér kaffi.
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Opið í dag sunnudag 12-16

Mörkinni 6, 108 Reykjavík, sími 588 5518

Opið í dag sunnudag

Útsala
50% 

Áður Nú
Ullarkápur 29.900 15.000
Mokkakápur 25.900   13.500
Ullarjakkar  9.900      4.900
Úlpur         12.900    5.900
Úlpakápur    22.900    11.500
Dúnúlpur     12.900   6.500

Mörg góð tilboð

Vladimir Stanovko, rússneski
læknirinn á Kárahnjúkum, segir að
heimsóknirnar hafi verið svona
margar vegna aðstæðna á staðnum,
kulda og myrkurs, og á máli hans
má skilja að verkamenn hafi ekki
bara leitað sér læknis vegna slysa
og sjúkdóma heldur hafi erlendu
verkamennirnir komið „til að
gráta“, eins og hann segir glettnis-
lega.

Starfsfólk heilbrigðisstöðvar-
innar hefur því verið í nokkurs
konar móðurhlutverki auk lækn-
inga- og hjúkrunarhlutverksins,
hlustað á menn frá Suður-Evrópu
og veitt þeim stuðning og upp-
örvun. Þetta telur Vladimir að hafi
þó lagast mikið upp á síðkastið
enda hafi fólk verið ráðið í sam-
ræmi við aðstæður. 

Heilsugæsluliðið á Kárahnjúk-
um skoðar alla starfsmenn sem
koma frá löndum utan Evrópska
efnahagssvæðisins og segja lækn-
arnir að starfsmennirnir séu yfir-
leitt við góða heilsu. Athugasemdir
hafi aðeins verið gerðar tvisvar,
einu sinni hafi fundist fæðingar-
galli hjá manni og einu sinni hafi
fundist berklar. Allir geti starfað á
Kárahnjúkum nema hjartasjúkl-
ingar, lungnasjúklingar og menn
með liðasjúkdóma.

„Ég átti von á þunglyndi, kvíða
og þess háttar einkennum hjá
mönnunum,“ segir Þorsteinn, „en
það fólk fer fljótt. Mennirnir
reykja bara of mikið.“

Heilsugæslustöðin á Kára-
hnjúkum hefur sólarhringsvakt og
þangað koma menn í læknisskoðun,
fá lyf og geta fengið fyrstu hjálp ef
þörf krefur. Á nóttunni eru menn
kallaðir út eftir þörfum. Ef lyfin
eru ekki til á staðnum er sendur
lyfseðill til Egilsstaða og þaðan
fæst lyfið samdægurs. 

Sautján menn starfa nú á heilsu-
gæslustöðinni. Þorsteinn Njálsson
læknir er fulltrúi Heilbrigðisstofn-
unar Austurlands og hann sinnir
yfirstjórn. Næstur honum er rúss-
neskur læknir, Vladimir Stanovko.
Til viðbótar eru svo hjúkrunar-
fræðingar, bæði íslenskir og er-
lendir, og sjúkraflutningamenn. 

Bílaflotinn er ekki af lakara 
taginu og sjúkrabílarnir geta tekist
á við erfiðustu aðstæður í veðri og
færð á hálendinu. ghs@frettabladid.is

Í MÓTTÖKUNNI Kristján G. Björnsson, sjúkraflutningamaður og hjúkrunarfræðingarnir í
móttökunni, Magnolia A. Creencia og Maria Kathleen O. Malong frá Filippseyjum.

Líka í móðurhlutverki
Læknisheimsóknir á Kárahnjúkum voru 7.000 tals-
ins í fyrra og er þá allt talið í þessu 1.600-1.700
manna þorpi. 

KÁRAHNJÚKAR Vélaverkstæðið á
Kárahnjúkum er einstaklega
snyrtilegt, svo mjög að eftir er
tekið. Hvergi er olíubletti að sjá,
hvað þá rusl eða skít á gólfum eða
veggjum. Allur frágangur er til
fyrirmyndar, verkfærum er raðað
í röð og reglu í fallegar heima-
smíðaðar hillur eða þau hengd
upp á nagla á veggjum. 

Jamal Shah frá Pakistan er 
yfirmaður Vélaverkstæðisins en
hann hefur starfað hjá Impregilo
síðustu 20 árin. Hann er pakist-
anskur að uppruna, ættaður frá
borg um 100 kílómetra frá Islama-
bad og þar býr fjölskylda hans nú. 

Jamal Shah hefur farið að
heiman og starfað nokkrum sinn-
um erlendis, ekki bara hjá
Impregilo heldur líka hjá öðrum
fyrirtækjum. Hann hefur próf úr
tækniskóla og fékk vinnu hjá
Impregilo strax að námi loknu. 

Jamal hefur starfað á Íslandi í
eitt ár. Hann er ánægður í starf-
inu og kann vel við fyrirtækið. 

„Þetta er gott fyrirtæki. Það
sér manni fyrir öllu. Við treystum
fyrirtækinu og það treystir 
okkur,“ segir hann. 

Jamal Shah á fimm börn og
segist tala á hverjum degi við fjöl-
skyldu sína í síma. Hann fái líka
að fara heim þegar hann vilji en
það sé langt flug og taki tvo daga,
fyrst að fljúga til London og svo

taki flugið frá London til Islama-
bad níu klukkutíma. 

Heima í Pakistan segir hann að
sé gott atvinnuástand en launin
fyrir starf sitt hé r sendi hann
fjölskyldunni heima. - ghs

LÆKNARNIR Á KÁRAHNJÚKUM Þorsteinn Njálsson sinnir yfirstjórn á heilsugæslustöð-
inni og næstur honum kemur rússneski læknirinn Vladimir Stanovko, sem hefur starfað
lengi hjá Impregilo.

Vélaverkstæðið er snyrtilegt
Jamal Shah frá Pakistan stýrir einu snyrtilegasta vélaverkstæði landsins.
Verkstæðið er á Kárahnjúkum en þar er allt á sínum stað, raðað í fallegar
heimasmíðaðar hillur eða hengt á nagla og hvergi skít að sjá. 

JAMAL SHAH FRÁ PAKISTAN Hann stýrir vélaverkstæði Impregilo á Kárahnjúkum sem
kannski er snyrtilegasta og fallegasta vélaverkstæði á landinu því þar er allt vel skipulagt
og hvergi olíu eða skít að sjá.
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Lesandi hringdi á föstudag og
óskaði eftir leiðréttingu á um-
fjöllun Fréttablaðsins um mat-
inn á Kárahnjúkum. Hann sagði
að magnið væri rétt, 800 grömm
á mann, en maturinn óætur. Sami
rétturinn væri á borðum alla

daga. Ef svínakjöt væri súrt
væri eitthvað að. Máltíðir end-
uðu venjulega á því að matnum
væri hent og menn fengju sér
ristað brauð. Þetta gilti um fólk
af öllum þjóðernum. 

Í blaðinu á föstudag var talað

um að matarkostnaðurinn á
Kárahnjúkum væri 30-35 pró-
sentum undir verðinu í öðrum
Evrópulöndum. Þetta er ekki
rétt. Hann er hærri en annars
staðar í Evrópu sem þessu 
nemur. - ghs

Maturinn á Kárahnjúkum:

Er hann ætur eða óætur?

Í LÆKNISSKOÐUN Vladimir Stanovko
skoðar portúgalska verkamanninn Carlos
Rolo. Sá síðarnefndi hefur verið á Kára-
hnjúkum frá upphafi og var að veikjast í
fyrsta skipti í tvö ár enda sagðist Stanovko
ekki hafa séð hann áður. Hann var með
flensulík einkenni.
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Vinningshafi myndagátunnar í síðustu viku var: Sæmundur Friðriksson
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Finding
.........,
einstök
mynd um
höfund
hinnar
sígildu 
sögu um
Pétur Pan. Sylvester Stallone

er til í slaginn og
vill leika Víetnam

hetjuna ..... í
fjórða sinn.

Leikritið Blái ..........
eftir Andra Snæ

Magnason, byggt
á samnefndri bók

hans, verður
frumsýnt í Kanada

í febrúar næst-
komandi.

Leikarinn í þessari
vinsælu mynd

Þetta var nú 
.... þess virði

Stærsta þjóð-
sögn allra tíma

var sönn, segir í
kynningu þess-

arar myndar.

SMS skeytið kostar 99 krónur
Vinningshafi krossgátunnar í síðustu viku var: Guðleif Einarsdóttir

Verðlauna krossgátan

Verðlauna myndagátan

Hvernig sendi ég inn lausnarorðin?

1 2 3 4 5 6 7 8

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 miða á hina 
frábæru sýningu Pilobolus!

Leystu myndgátuna!
Þú gætir unnið geisladiskinn 
ENCORE með EMINEM!

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!

Miðasala á Pilobolus er í öllum verslunum Skífunnar 
og á www.skifan.is. 



Átt þú
ungling
sem þarf …

... að vera einbeittari í námi?... að geta staðið sig vel í vinnu?... að vera jákvæðari?
... að eiga auðveldara með að eignast vini?... að vera sáttari við sjálfan sig?

Dale Carnegie þjálfun fyrir unglinga

Næsta kynslóð er þjálfun sem er ætluð öllum

unglingum sem hafa áhuga á að ná langt í lífinu.

Fjóla Dögg Blomsterberg 17 ára

www.naestakynslod.is

næsta

kynslóð

Kynningarfundir:

Mánudag 24. jan. (14-17 ára, æskilegt að foreldrar mæti með)

kl.20.00 í Þróttaraheimilinu í Laugardal (við hliðina á gervigrasinu)

Fimmtudag 27. jan. (18-22 ára)

kl.18.30 í Þróttaraheimilinu í Laugardal (við hliðina á gervigrasinu)

Kíktu á www.naestakynslod.is og sjáðu hvað

þátttakendur höfðu að segja um þjálfunina.

Það er margt ómetanlegt sem ég hef fengið

út úr námskeiðinu. Getu til að koma fram og

tala, meira sjálfstraust og tækni til að komast

áfram í lífinu. Ég setti mér til dæmis markmið

í skólanum og hækkaði einkunnirnar mínar.

Svona námskeið ættu allir að fara á, sem

hafa áhuga á að lifa góðu lífi.

Hafðu samband við skrifstofu

Dale Carnegie í síma 555 7080

eða 661 0998 og fáðu nánari

upplýsingar um Næstu kynslóð.
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Við hrósum...

...Erni Andréssyni, formanni Afrekssjóðs íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, og félögum hans í
sjóðnum fyrir að taka styrkina af sundmanninum Erni Arnarsyni og frjálsíþróttakonunni Völu
Flosadóttur. Bæði Örn og Vala hafa verið á hæstu styrkjum undanfarin fjögur ár án þess að sýna
mikið og hefur Afrekssjóður lofað að fylgjast betur með íþróttamönnum og meta á hverju ári.sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

20 21 22 23 24 25   26
Sunnudagur

JANÚAR

Við minnum á...

... að heimsmeistaramótið í handbolta
hefst í Túnis í dag. Ísland spilar gegn
Tékklandi í dag og er leikurinn í beinni
útsendingu, bæði hjá Ríkissjónvarpinu og
Ríkisútvarpinu.

H M  Í  H A N D B O L T A

T Ú N I S

HANDBOLTI Íslenska landsliðið í
handknattleik spilar sinn fyrsta
leik á HM í Túnis á morgun.
Fréttablaðið fékk Sigurð Bjarna-
son fyrrum landsliðsmann til að
rýna í leikina framundan og
spurði hann hvernig honum litist
á landsliðið í dag.

Sigurður segist jákvæður á
möguleika landsliðsins og líst
mjög vel á keppnina sem hefst um
helgina. „Það hefur yfirleitt verið
þannig að þegar nýr þjálfari tekur
við liðinu, kemur hann með ferska
vinda inn í þetta og við skulum
vona að sagan endurtaki sig í
þetta skiptið. Það er ekki síst þess
vegna sem ég er bjartsýnn á gengi
liðsins núna því Viggó getur byrj-
að með hreint borð og getur bara
valið þá menn sem eru að spila
best í dag. Hann þarf ekki að vera
að velta því fyrir sér hver var að
spila vel á síðasta móti og hver
ekki. Núna þurfa allir leikmenn-
irnir í hópnum að spila fyrir sæti
sínu og eru í samkeppni hjá nýj-
um þjálfara. Liðið er ungt og það
veltur dálítið á Viggó að ná að 
mótívera ungu leikmennina svo
þeir öðlist nauðsynlegt sjálfs-
traust. Ég treysti Viggó fyllilega
til þess að ná að gera það. Þess-
vegna er ég bjartsýnn á þetta og
þó ég ætli ekki endilega að segja
að liðið fari í úrslit, gæti ég alveg
trúað að þeir fari í krossspil. Ég
set markið bara nokkuð hátt eins
og liðið sjálft“, sagði Sigurður.
Hann segir það ráða miklu um
gengi liðsins hvernig fyrstu tveir
leikirnir fara, en þeir eru gegn
Tékkum á morgun og Slóvenum á
þriðjudag. „Strákarnir vita það 
alveg sjálfir að þetta eru algjörir
lykilleikir og krefjast 100% bar-
áttu. Þeir vita að þeir verða að

eiga góðan leik til að vinna þessi
lið, sem hafa gengið í gegnum ein-
hverjar breytingar eins og við.
Þetta verða skemmtilegir leikir
og öll þessi lið gætu náð langt. Ég
hef alltaf sagt að við eigum að
vinna þessar „júggaþjóðir“ og við
vitum alveg hvað þarf til þess.
Þetta eru svona pirraðir einstakl-

ingar sem þarf að halda pirruðum
ef við eigum að vinna þá – klípa
aðeins í þá og ögra þeim í maður á
mann einvígi til að trufla einbeit-
ingu þeirra. Það skemmir fyrir
liðsheildinni hjá þeim og er 
raunar veikleiki þessara liða“,
sagði Sigurður glaðbeittur. 

baldur@frettabladid.is

SIGURÐUR BJARNASON Segir að nýr þjálfari hafi yfirleitt komið með ferska strauma
inn í íslenska liðið og er bjartsýnn á gott gengi íslenska landsliðsins á
heimsmeistaramótinu í Túnis.

Þurfum að klípa að-
eins í þá og pirra þá
Sigurður Bjarnason telur fyrstu tvo leikina á HM í Túnis algera lykilleiki og
hefur góð ráð handa strákunum í landsliðinu.

■ ■ LEIKIR
� 13.15 KS og Þór mætast í Bog-

anum í Powerade-mótinu í fótbolta.

� 15.15 Hvöt og Tindastóll mætast í
Boganum í Powerade-mótinu í
fótbolta.

� 17.00 Haukar og Keflavík mætast
á Ásvöllum í undanúrslitum
Bikarkeppni KKÍ og Lýsingar í
körfubolta kvenna.

� 19.00 FH og Leiknir mætast í
Egilshöll á Reykjavíkurmóti karla í
fótbolta.

� 19.15 Breiðablik og Njarðvík
mætast í Smáranum í undanúrslitum
Bikarkeppni KKÍ og Lýsingar í
körfubolta karla.

� 19.30 Haukar og Grótta/KR
mætast á Ásvöllum í DHL-deild
kvenna í handbolta.

� 21.00 Þróttur og Víkingur mætast
í Egilshöll í Reykajvíkurmóti karla í
fótbolta.

■ ■ SJÓNVARP
� 13.50 Ítalski boltinn á Sýn. Bein

útsending frá leik Juventus og
Brescia í ítölsku A-deildinni í
fótbolta.

� 15.00 Heimsmeistaramótið í
handbolta á RÚV. Bein útsending frá
leik Íslands og Tékklands á
heimsmeistaramótinu í handbolta.

� 16.00 Enski boltinn á Skjá einum.
Bein útsending frá leik Arsenal og
Newcastle í ensku úrvalsdeildinni í
fótbolta.

� 17.50 Spænski boltinn á Sýn. Bein
útsending frá leik Villarreal og
Valencia í spænsku 1. deildinni í
fótbolta.

� 20.00 Ameríski fótboltinn á Sýn.
Bein útsending frá leik Philadelphia
Eagles og Atlanta Falcons í NFL-
deildinni.

� 22.10 Helgarsportið á RÚV.

� 23.30 Ameríski fótboltinn á Sýn.
Bein útsending frá leik New England
Patriots og Pittsburgh Steelers í
NFL-deildinni.

AFREKSSJÓÐUR Afrekssjóður
Íþrótta- og Ólympíusambands 
Íslands tilkynnti í gær styrkveit-
ingar sínar fyrir árið 2005. Alls
nema þær um 47 milljónum króna
til einstaklinga og sérsambanda
en Örn Andrésson, formaður
sjóðsins, sagði á blaðamannafundi
í gær að sjóðurinn ætti á bilinu
fimmtán til sextán milljónir sem
hann myndi hugsanlega deila út á
árinu ef tilefni gæfist til.

Athygli vekur að aðeins tveir
íþróttamenn, frjálsíþróttakonan
Þórey Edda Elísdóttir og fimleika-
maðurinn Rúnar Alexandersson,
fá A-styrk en þau tvö báru af 
öðrum þátttakendum á Ólympíu-
leikunum í Aþenu. 

Fjórir íþróttamenn, Vala 
Flosadóttir, Örn Arnarson, Jón
Arnar Magnússon og júdókappinn
Bjarni Skúlason, sem voru á A-
styrk á síðasta ári, fá ekki styrk
þetta árið. Reyndar var ekki sótt
um styrk fyrir Bjarna og Jón
Arnar en Vala og Örn þurfa að
sýna meira en þau hafa gert að
undanförnu til að hljóta náð fyrir
augum sjóðsins.

Stefán Konráðsson, fram-
kvæmdastjóri ÍSÍ, sagði að með
þessu væri verið að koma til móts
við þá gagnrýni sem hefði verið
uppi á borðinu að undanförnu um
að erfiðara væri að detta út af
styrkjalistanum en að komast á
hann og því yrði breytt. 

„Við munum verða með stífara
eftirlit með hverjum þeim sem

fær styrki hjá okkur,“ sagði 
Stefán en því hefur víða verið
haldið á lofti að styrkjum þeim
sem sundkappinn Örn Arnarson
og frjálsíþróttakonan Vala Flosa-
dóttir hafa verið á undanfarin
þrjú ár án þess að sýna nokkuð
hafi verið illa varið. Örn og Vala

hafa hvort um sig fengið rúmar
tíu milljónir frá Afrekssjóði und-
anfarin fimm ár en gerður var
fjögurra ára samningur við þau
eftir frækna frammistöðu þeirra
á Ólympíuleikunum í Sydney
fyrir rúmum fjórum árum.

- ósk

Afrekssjóður úthlutaði í gær styrkjum til íþróttamanna fyrir árið 2005:

Vala og Örn fá ekki lengur A-styrk

Á TOPPNUM Vala Flosadóttir sést hér svífa yfir rána á Ólympíuleikunum í Sydney árið
2000. Nú hlýtur hún ekki náð fyrir augum Afrekssjóðs.

Keflavík styrkir sig:

Ný Rose í
hnappagat
Keflavíkur
KÖRFUBOLTI Kvennalið Keflavíkur í
körfuboltanum, sem hefur unnið
alla 18 leiki tímabilsins með meira
en tíu stigum, hefur fyllt skarðið
sem Reshea Bristol skildi eftir
hér á dögunum. Bristol varð að
snúa heim til Bandaríkjanna
vegna persónulegra ástæðna eftir
að hafa verið með 21,5 stig, 8,4
fráköst, 7,8 stoðsendingar og 6,8
stolna bolta að meðaltali í deild-
inni í vetur og því var ljóst að það
yrði ekki auðvelt að feta í fótspor
hennar. 

Hinn nýi bandaríski leikmaður
Keflavíkurliðsins er LaToya Rose,
sem er 24 ára gömul og útskrifað-
ist frá Texas A&M-háskólanum
vorið 2002. Rose, sem er 168 senti-
metrar á hæð, var með 10,8 stig
og 2 stoðsendingar að meðaltali á
lokaári sínu í skólanum en hún
þykir sterk skytta og góður liðs-
maður. ■

BRISTOL VERÐUR SAKNAÐ
Reshea Bristol var efst í deildinni í þriggja
stiga nýtingu (44%), stoðsendingum (7,8)
og stolnum boltum (6,8) þegar hún þurfti
að yfirgefa Keflavík.
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Í takt vi› flínar flarfir

Mætum öll og sjáum hágæ›a körfubolta.

L‡sing hf. er stolt af stu›ningi sínum vi› bikarkeppnina í körfuknattleik
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KKÍ & LÝSINGAR
4 - li›a úrslit í L‡singarbikarnum fara fram um helgina

Meistaraflokkur karla
Lau. 22. jan 2005 Hverager›i kl. 16:15  Hamar/Selfoss - Fjölnir
Sun. 23. jan 2005 Smárinn kl. 19:15  Brei›ablik - UMFN

Meistaraflokkur kvenna
Lau. 22. jan 2005 Laugarvatn kl. 14:00  Laugdalir - UMFG
Sun. 23. jan 2005 Ásvellir kl. 17:00  Haukar - Keflavík

Enska úrvalsdeildin
LIVERPOOL–SOUTHAMPTON 2–0
1–0 David Prutton (5.), 2–0 Peter Crouch (22.).
BIRMINGHAM–FULHAM 1–2
1–0 Moritz Volz, sjálfsm. (51.), 1–1 Andy Cole,
víti (78.), 1–2 Papa Bouba Diop (83.).
CHELSEA–PORTSMOUTH 3–0
1–0 Didier Drogba (15.), 2–0 Arjen Robben (21.),
3–0 Didier Drogba (39.).
CRYSTAL PALACE–TOTTENHAM 3–0
1–0 Mikele Leigertwood (66.), 2–0 Danny
Granville (70.), 3–0 Andy Johnson, víti (77.).
EVERTON–CHARLTON 0–1
0–1 Matt Holland (45.).
MAN. UTD–ASTON VILLA 3–1
1–0 Cristiano Ronaldo (8.), 1–1 Gareth Barry
(53.), 2–1 Louis Saha (69.), 3–1 Paul Scholes
(70.).
NORWICH–MIDDLESBROUGH 4–4
1–0 Damien Francis (18.), 1–1 Jimmy Floyd
Hasselbaink (34.), 1–2 Franck Quedrue (49.),
1–3 Franck Quedrue (55.), 1–4 Jimmy Floyd
Hasselbaink (78.), 2–4 Dean Ashton (80.), 3–4
Leon McKenzie (90.), 4–4 Adam Drury (90.).
WEST BROM–MAN. CITY x–x
1–0 Kevin Campbell (5.), 2–0 Ronnie Wallwork
(81.).
STAÐAN
CHELSEA 24 19 4 1 48–8 61
MAN. UTD 24 14 8 2 37–14 50
ARSENAL 23 14 6 3 52–25 48
EVERTON 24 13 5 6 28–25 44
LIVERPOOL 24 11 4 9 36–25 37
MIDDLESB. 24 10 7 7 39–33 37
CHARLTON 24 11 4 9 28–33 37
TOTTENH. 24 9 6 9 29–26 33
MAN. CITY 24 8 7 9 30–26 31
A. VILLA 24 8 7 9 27–29 31
BOLTON 23 8 6 9 30–31 30
NEWCASTLE 23 7 8 8 35–40 29
FULHAM 24 8 4 12 31–40 28
PORTSM. 24 7 6 12 26–34 27
BIRMINGH. 24 6 8 10 27–30 26
BLACKBURN23 5 10 8 21–33 25
C. PALACE 24 5 6 13 27–37 21
SOUTH. 24 3 9 12 25–39 18
NORWICH 24 2 11 11 23–46 17
WBA 24 2 10 12 19–44 16

Enska 1. deildin
BRIGHTON–N. FOREST 0–0
CARDIFF–BURNLEY 2–0
COVENTRY–QPR 1–2
CREWE–ROTHERHAM 1–1
LEICESTER–GILLINGHAM 2–0
Jóhannes Karl Guðjónsson spilaði allan leikinn
fyrir Leicester.
MILLWALL–WOLVES 1–2
PLYMOUTH–PRESTON 0–2
Bjarni Guðjónsson spilaði allan leikinn fyrir
Plymouth.
READING–IPSWICH 1–1
Ívar Ingimarsson spilaði allan leikinn fyrir
Reading.
STOKE–LEEDS 0–1
Gylfi Einarsson sat allan tímann á varamanna-
bekknum hjá Leeds.
SUNDERLAND–SHEFF. UTD 1–0
WIGAN–WATFORD 2–2
Heiðar Helguson var hvíldur í liði Watford en
Brynjar Björn Gunnarsson var veikur og kom
inn á sem varamaður á 71. mínútu.

DHL-deild kvenna
FH–VALUR 26–24
Mörk FH: Sigrún Gilsdóttir 6, Dröfn Sæmunds-
dóttir 5, Sigurlaug Jónsdóttir 5, Gunnur Sveins-
dóttir 5, Guðrún Hólmgeirsdóttir 3, Bjarný Þor-
varðardóttir 2.
Mörk Vals: Ágústa Björnsdóttir 6, Arna
Grímsdóttir 4, Díana Guðjónsdóttir 4, Lilja
Valdimarsdóttir 3, Katrín Andrésdóttir 2, Hafrún
Kristjánsdóttir 2, Lilja Hauksdóttir 1, Soffía Rut
Gísladóttir 1, Anna María Guðmundsdóttir 1.
STJARNAN–VÍKINGUR 22–21
Mörk Stjörnunnar: Kristín Guðmundsdóttir 7,
Anna Blöndal 5, Elsbieta Kowal 3, Kristin Clausen
2, Hind Hannesdóttir 2, Ásdís Sigurðardóttir 2,
Hekla Daðadóttir 1.
Mörk Víkings: Natasa Damiljanovic 9, Helga
Birna Brynjólfsdóttir 7, Ásta Björk Agnararsdóttir
3, Eygló Jónsdóttir 1, Andrea Olsen 1.
STAÐAN
HAUKAR 12 12 0 0 370–276 24
ÍBV 13 10 0 3 389–339 20
STJARNAN 13 8 1 4 344–313 17
VALUR 13 7 0 6 320–316 14
FH 14 5 2 7 374–406 12
VÍKINGUR 14 4 0 10 339–370 8
FRAM 13 2 1 10 286–352 5
GRÓTTA/KR 12 2 0 10 264–314 4

Bikarkeppni kvenna í körfu
LAUGDÆLIR–GRINDAVÍK 23–82
Stig Laugdæla: Fríða Kristinsdóttir 8, Ragnheiður
Magnúsdóttir 8.
Stig Grindavíkur: Myriah Spencer 20, Svandís
Sigurðardóttir 10, Ólöf Helga Pálsdóttir 8, Jovana
Stefánsdóttir 8, María Anna Guðmundsdótir 7,
Erla Reynisdóttir 6, Erla Þorsteinsdóttir 4.

Bikarkeppni karla í körfu
HAMAR/SELFOSS–FJÖLNIR 100–110
Stig Hamars/Selfoss: Damon Bailey 32, Marvin
Valdimarsson 28, Chris Woods 28, Friðrik Hreins-
son 10, Svavar Pálsson 6, Atli Gunnarsson 2.
Stig Fjölnis: Jeb Ivey 32, Darrell Flake 30,
Nemanja Sovic 30, Magnús Pálsson 11, Pálmar
Ragnarsson 4, Brynjar Kristófersson 3.

Yfirburðir Chelsea virðast engan endi ætla að taka:

Með 40 mörk í plús
FÓTBOLTI Chelsea náði í gær ellefu
stiga forystu á toppi ensku úrvals-
deildarinnar þegar liðið bar sigur-
orð af Portsmouth, 3-0, á Stam-
ford Bridge. Eiður Smári
Guðjohnsen kom inn á sem vara-
maður í síðari hálfleik en Didier
Drogba, sem var í byrjunarliðinu í
hans stað, skoraði tvö mörk fyrir
Chelsea í fyrri hálfleik. Leikmenn
Chelsea gerðu út um leikinn í
fyrri hálfleik og skoruðu þá öll
þrjú mörk sín. Liðið hefur nú 
unnið sjö leiki í röð í deildinni og
markatala liðsins er sérlega
glæsileg. Liðið hefur skorað 48
mörk og aðeins fengið á sig 8 og
er með 40 mörk í plús. 

Martröð Liverpool hélt áfram

en eftir tap gegn Burnley í bikarn-
um í vikunni héldu stuðnings-
menn liðsins flestir að hlutirnir
gætu ekki versnað. Það var þó
rangt hjá þeim því að Harry 
Redknapp stýrði lærisveinum sín-
um í Southampton til sigurs gegn
Liverpool á St. Mary’s í gær. Leik-
menn Liverpool sáu aldrei til sól-
ar og Southampton vann sinn
fyrsta leik frá því um miðjan nóv-
ember.

Leikmenn Norwich náðu ævin-
týralegu stigi gegn Middles-
brough á heimavelli. Middles-
brough hafði þriggja marka for-
ystu, 4-1, þegar tíu mínútur voru
til leiksloka en þrjú mörk, þar af
tvö eftir að venjulegur leiktími

var liðinn, tryggði Norwich dýr-
mætt stig í botnbaráttunni.

Crystal Palace vann óvæntan
stórsigur á grönnum sínum í

Tottenham og skoraði Andy
Johnson sitt fjórtánda marka á
leiktíðinni fyrir Crystal Palace.

- ósk

DROGBA FAGNAR Framherjinn Didier Drogba fagnar hér fyrra marki sínu gegn
Portsmouth í gær ásamt Damien Duff og Arjen Robben.
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HANDBOLTI Keppnismaðurinn
Viggó Sigurðsson var strax kom-
inn í ham eftir æfingu íslenska
landsliðsins í gær en þá fékk
landsliðið sína fyrstu og einu 
æfingu í El Menzah-íþróttahöll-
inni þar sem riðill Íslands verður
spilaður. Viggó fékk aðeins að æfa
í 50 mínútur í höllinni og það sætti
hann sig illa við.

„Það er ekki boðlegt að gefa að-
eins 50 mínútur í þessari höll og
það er eitthvað sem við þjálfar-
arnir hljótum að mótmæla,“ sagði
Viggó sem er annars mjög já-
kvæður út í aðstæður hér í Túnis.

„Mér líst rosalega vel á þetta
allt saman. Við erum líka á mjög
fínu hóteli. Skipulag virðist einnig
vera í góðu lagi en það er kannski
of skipulagt því við fáum lög-
reglufylgd með sírenum og öllum
pakkanum þegar við förum eitt-
hvað og öllum er rutt frá. Svo eru
vopnaðir verðir á hótelinu og ann-
að eftir því.“

Viggó lét þessa eina æfingu
duga í gær en hann mun æfa
snemma í dag fyrir leikinn. Hrista
alla streitu úr mönnum svo þeir
verði vel upplagðir þegar blásið
verður til leiks gegn Tékkum.
Hann hafði ekki ákveðið í gær
hvernig hann muni byrja leikinn í
dag.

„Við erum tilbúnir í hvað sem
er. Tékkar eru með mjög öfluga
skyttu, hornamann og markvörð
sem hefur reynst okkur erfiður,“
sagði Viggó sem er vel meðvit-
aður um mikilvægi leiksins í dag.

„Hann er gríðarlega mikil-

vægur. Mér finnst þetta vera 
lykilleikur í riðlinum og það er
mjög mikilvægt að byrja þetta
mót vel. Við viljum byrja vel og
það er mikið undir. Það gera sér

allir grein fyrir því. Við erum með
ákveðin markmið og til að ná þeim
þurfum við að spila vel í öllum
leikjum,“ sagði Viggó Sigurðsson
landsliðsþjálfari. henry@frettabladid.is

VIGGÓ SIGURÐSSON Segir íslenska liðið verða að byrja vel á heimsmeistaramótinu í
Túnis.

Lykilleikur gegn Tékkum
Landsliðsþjálfarinn Viggó Sigurðsson segir sína menn klára í slaginn fyrir
fyrsta leikinn gegn Tékkum í dag. 

HENRY BIRGIR
GUNNARSSON

HM í Túnis

LEIKIR Í DAG
A-RIÐILL
TÚNIS-ANGÓLA kl. 16.00
FRAKKLAND–CANADA kl. 18.00
DANMÖRK–GRIKKLAND kl. 20.00
B-RIÐILL
TÉKKLAND–ÍSLAND kl. 16.00
RÚSSLAND–ALSÍR kl. 18.00
SLÓVENÍA–KÚVEIT kl. 20.00
C-RIÐILL
KRÓATÍA–ARGENTÍNA kl. 16.00
SPÁNN–JAPAN kl. 18.00
NOREGUR–BRASILÍA kl. 20.00
D-RIÐILL
ÞÝSKALAND–EGYPTALAND kl. 16.00
SERBÍA/SVARTFJ.–KATAR kl. 18.00
NOREGUR–BRASILÍA kl. 20.00

Ólafur Stefánsson hefur lagt vonbrigðin á Ólympíuleikunum í Aþenu á hilluna og er ánægður með hópinn:

Ungu strákarnir gefa nýja sýn á lífið
HANDBOLTI Ólafur Stefánsson er
kominn aftur í íslenska landsliðið
en hann lék ekki með á World Cup
í Svíþjóð og svo gældi hann reynd-
ar við að leggja landsliðsskóna á
hilluna eftir Ólympíuleikana í
sumar. Þessi besti handknattleiks-
maður þjóðarinnar hefur lagt von-
brigðin á ÓL á hilluna og það 
leynir sér ekki að honum líður
mikið mun betur í dag.

„Mér líður mjög vel. Ég hef
reyndar verið að glíma við smá
meiðsli í nára en það verður von-
andi í lagi. Annars er þetta bara
gaman og það er fín stemning í
þessum hópi enda margir léttir og
skemmtilegir strákar í honum,“
sagði Ólafur sem hefur augljós-
lega gaman af ungu strákunum. 

„Þeir gefa nýja sýn á lífið og
maður heldur aðeins í þá strauma

sem eru í gangi á þessum aldri.
Allar þeirra væntingar og annað.“

Ólafur var óvenju yfirlýs-
ingaglaður á síðasta ári og fór til
að mynda ekki leynt með þann
draum sinn að hann ætlaði að
vinna til verðlauna á Ólympíuleik-
unum. Það muna allir hvernig sá
draumur fór. Markmiðin eru lág-
stemmdari að þessu sinni.

„Það er bara að hafa gaman af
þessu og standa sig vel. Gera gott
mót eins og maður segir stundum.
Gott mót er að vera númer eitt
eða tvö í riðlinum og svo er bara
að sjá til með framhaldið. Við eig-
um að geta farið í hvern leik til
þess að vinna hann.“

Ólafur tók sig vel út með
heyrnatól á höfðinu eftir æfingu
en hann var að hlusta á nýja
diskinn hans Mugison og var

nokkuð sátttur.
„Hann er þrælgóður og aldrei

að vita nema maður spili hann 

fyrir leiki,“ sagði Ólafur léttur í
bragði.

henry@frettabladid.is

ÓLAFUR STEFÁNSSON Á við meiðsli að stríða í nára en segist verða klár í slaginn í dag.
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Dagur Sigurðsson landsliðsfyrirliði segir stemninguna vera fína í hópnum:

Mjög bjartsýnn fyrir mótið
HANDBOLTI Dagur Sigurðsson
landsliðsfyrirliði hefur fengið
vænan skerf af gagnrýni eftir 
síðustu mót og því er nokkur
pressa á honum fyrir þetta mót.
Viggó Sigurðsson landsliðsþjálf-
ari hefur tröllatrú á Degi og ætl-
ast til þess að hann skili lykilhlut-
verki í þessu móti. Dagur var
brattur þegar blaðamaður hitti
hann eftir æfingu í Túnis í gær.

„Þetta leggst allt ágætlega í
mig og höllin fín þótt hún sé svo-
lítið skrýtin,“ sagði Dagur en El
Menzah-íþróttahöllin er hringlaga
og völlurinn er eins og gryfja 
fyrir neðan áhorfendastúkuna.
Alls tekur höllin 3500 í sæti.

„Við byrjum mótið á 4 stiga
leik og það skiptir miklu máli upp
á sjálfstraust og annað að vinna
þann leik,“ sagði Dagur og bætti
við að það kæmi mikill ferskleiki
með nýju mönnunum í hópnum. 

„Það er alltaf fín stemning í
landsliðshópnum en það koma
ferskir vindar með þessum strák-
um. Þeir eru margir hverjir á
svipuðum aldri og rífa svolítið

upp fíflaganginn sem er bara já-
kvætt. Ég er mjög bjartsýnn fyrir
þetta mót því við erum vel undir-

búnir og einbeittir,“ sagði Dagur
Sigurðsson.

henry@frettabladid.is

DAGUR SIGURÐSSON Segir íslenska liðið vera vel undirbúið og einbeitt.

Einar Hólmgeirsson:

Klár í slag-
inn gegn
Tékkum
HANDBOLTI Einar Hólmgeirsson
æfði í fyrsta skipti af einhverjum
krafti í gær og komst ágætlega
frá æfingunni. Hann kenndi sér
lítils meins og Brynjólfur Jóns-
son, læknir landsliðsins, var mjög
bjartsýnn á að Einar gæti spilað á
mótinu.

Viggó Sigurðsson landsliðs-
þjálfari var ánægður með að fá
Einar aftur til leiks og hann mun
láta Einar spila gegn Tékkum.

„Hann verður með. Það er ekki
spurning. Það er fínt stand á
mannskapnum og allir eru frískir
og klárir í slaginn,“ sagði Viggó.

- hbg

EINAR HÓLMGEIRSSON með gegn
Tékkum í dag.

Ísland-Tékkland:

Hreiðar og
Vilhjálmur
hvíla
HANDBOLTI Viggó Sigurðsson lands-
liðsþjálfari mun ekki tilkynna það
fyrr en á hádegi í dag hvaða tveir
leikmenn hvíla í leiknum gegn
Tékkum í dag. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins er þó búist
við því að það verði markvörður-
inn Hreiðar Guðmundsson úr ÍR
og stórskyttan Vilhjálmur Hall-
dórsson úr Val en alls mega fjórt-
án leikmenn vera á skýrslu í
hverjum leik. ■

HREIÐAR GUÐMUNDSSON
Hvílir væntanlega gegn Tékkum í dag
ásamt Vilhjálmi Halldórssyni.

KRÓATAR BESTIR Flestir hallast að því
að Króatar verji heimsmeistaratitil sinn í
Túnis.

Veðmál á HM í Túnis:

Króötum
spáð sigri
HANDBOLTI Þýski veðbankinn bet-
andwin.de spáir því að heims- og
Ólympíumeistarar Króatíu standi
uppi sem sigurvegarar á heims-
meistaramótinu í Túnis sem hefst
í dag. 

Þýska fyrirtækið telur mögu-
leika Króata vera 3,75/1. Í næstu
sætum á eftir koma Frakkar,
Spánverjar, Danir og Rússar en
íslenska landsliðið er talið vera
með ellefta sterkasta liðið á mót-
inu í Túnis. Möguleikar íslenska
liðsins eru 34/1. Fjögur lið, Ástral-
ía, Kanada, Katar og Kúveit skera
sig nokkuð úr en möguleikar
þeirra á sigri eru taldir vera
1001/1. ■
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Það hefur verið
heldur sorg-

legt að
f y l g j a s t
með um-
r æ ð u n n i
um aðild 
Íslands að

stríðinu í
Írak síðustu

vikur. Hver
stjórnarlið-
inn á fætur
öðrum lýsir
eigin sann-
færingu en

snýst svo hugur þegar foringinn
krefst þess – segir fjölmiðla hafa
oftúlkað orð sín eða snúið út úr til
að drepa málinu á dreif. 

Það sem er kannski hjákátleg-
ast við þessa stjórnarliða er að
um leið og þeir skipta um skoðun
reyna þeir að réttlæta veru Ís-
lands á lista hinna svokölluðu
staðföstu þjóða. Ísland er á þess-
um lista af því að tveir menn
tóku ákvörðun um það upp á sitt
eindæmi, án þess að ræða það
við flokksfélaga sína eða aðra.

Hinir staðföstu stjórnarliðar
eru því ekki staðfastari en það
að þeir draga orð sín til baka um
leið og foringjarnir segja. Eitt-
hvað virðist orðið staðfastur því
hafa afbakast hjá þeim og svo
virðist jafnvel vera sem þeir viti
ekki hvaða merkingu það hefur. 

Þeim og öðrum til upplýsing-
ar merkir orðið staðfastur, sam-

kvæmt orðabók Menningarsjóðs
frá árinu 1963, að vera; fastur
fyrir, stöðugur, stöðuglyndur,
óhvikull eða áreiðanlegur.

Orðabókin er vissulega komin
til ára sinna og svo getur verið
að merking orðsins hafi breyst
frá því að hún kom út fyrir um
fjörutíu árum. Það verður þó að
teljast heldur hæpið. Vel má líka
vera að stjórnarliðarnir hafi
ruglast á orðinu staðfastur og
staðfærður, sem í sumum tilfell-
um merkir; sem er breytt í sam-
ræmi við staðhætti: samanber
leikhús eða kvikmyndir. Með
öðrum orðum, staðfesta stjórn-
arliðanna felst í því að laga skoð-
anir sínar að nýjum stað og nýrri
leikmynd. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
KRISTJÁN HJÁLMARSSON ÓTTAST MERKINGU ORÐA

Staðfesta
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Með
Fréttablaðinu

alla
fimmtudaga

Vi› segjum fréttir

Laugardaginn 29. janúar kl.20:00
Borgarleikhúsið

Verð 2100 kr.
Midasala: 568 8000

midasala@borgarleikhus.is
www.borgarleikhus.is

■ PONDUS

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Frode Överli

Hvað er
að Bjarna

í dag?

Djísís! Ég
veit ekki
hvað er að

angra hann!

Rólegur Bjarni!
Svvvooonnna....

Róóóólegur!

Nei, sko....
þú ert með 

pulsubita fastan
í nefinu!

Hann er 
kominn aftur!

Þú mátt fá hann!
Leggstu!

Ég veit ekki!
Kannski hefur

hann fundið lykt-
ina af einhverju...

Svona! Hlauptu
og finndu!

Shit!
Hann er

brjálaður!
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Clinic er skemmtilega óhefluð 
tilraunarokksveit. Hljómurinn er
oftast hrár og fáar reglur virðast
vera til um hvað megi, og hvað
megi ekki gera. Hún hljómar ekki
eins og nein önnur bresk sveit,
þrátt fyrir að vera frá Bítlabænum
Liverpool.

Hún byrjaði víst sem pönksveit
en í dag er þetta mjög melódískt og
sætt á köflum. Þetta er þó alls ekki
allra, og verður seint spilað á
Bylgjunni... eða XFM ef út í það er
farið.

Það er svolítið erfitt að átta sig á
því fyrir hvern Clinic eru að gera
tónlist. Þeir velta sér líklegast lítið
upp úr markaðsfræðunum, og það

gerir tónlist þeirra bæði spennandi
og fráhrindandi á köflum.

Bestu lögin á þessari þriðju
plötu þeirra eru Circle of Fifths,
Anne og Falstaff þar sem daðrað er
skemmtilega við lög í anda Lee
Hazelwood. Þetta er sveit sem er
og verður áfram undir yfirborðinu.
Vel græjuð með köfunarbúnaðinn
sinn að grúska í sínum eigin heimi.

Þessi plata er ekkert meistara-
stykki, fjarri því, en það er eitt-
hvað heillandi við Clinic, eru ef-
laust betri tónleikasveit en þeir eru
á plasti, því flest lögin eru fín en
það hefði mátt útfæra þau á betri
hátt til að gera þau ferskari. Það er
of mikill æfingarhúsnæðisbragur
yfir þessu, fyrir minn smekk. Synd
þar sem lögin eru mörg skemmti-
leg, og hugmyndirnar góðar. Það

þyrfti að senda liðsmenn á næsta
heilsuhæli til að hugsa sinn gang.

Birgir Örn Steinarsson

Beint á heilsuhælið

CLINIC
WINCHESTER CATHEDRAL

NIÐURSTAÐA: Á þriðju plötu Clinic er að finna
nokkur góð lög, en útsetningar eru of kæru-
leysislegar. Ekki slæmt, en ekkert sérstaklega
gott heldur.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN

 www.sonycenter.is     Sími 588 7669

Skýrari mynd en þú 
                  átt að venjast!

Opið í dag!

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

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

Mynd í mynd.
Þú horfir á  tvær 
stöðvar í einu, og 
missir ekki af neinu.

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

32” Sony sjónvarp KV-32CS76
• 100 Hz Digital Plus  • 3 Scart tengi
•  Stafræn myndleiðrétting (DNR)  
•  Virtual Dolby Surround BBE
•  Forritanleg fjarstýring fylgir

12 mánaða greiðslur
vaxtalaust.
Þú veist hvað þú borgar 
mikið á mánuði.

Verð 131.940 krónur 
eða 10.995 krónur á mánuði vaxtalaust*

32”

EYRARRÓSIN AFHENT Þjóðlagahátíðin á Siglufirði hlaut Eyrarrósina, sérstaka viður-
kenningu fyrir framúrskarandi menningarverkefni á landsbyggðinni, á fimmtudaginn var.
Ein og hálf milljón króna og verðlaunagripur eftir Steinunni Þórhallsdóttur féllu hátíðinni í
skaut. Dorrit Moussaieff forsetafrú afhenti viðurkenninguna en hún er jafnframt verndari
Eyrarrósarinnar.

Gamanleikarinn Chris Rock er
sannfærður um að kollegi sinn

Jamie Foxx verði valinn besti leikar-
inn í aðalhlutverki á næstu Ósk-
arsverðlaunahátíð. Foxx, sem fer
með aðalhlutverkið í Ray, vann
Golden Globe-verðlaunin á dögun-
um og þykir líklegur til að hreppa
styttuna eftirsóttu. Talið er að Leo-
nardo DiCaprio
muni veita hon-
um mesta
keppni, en
hann leikur í
myndinni The
Aviator.

Söngkonan Beyoncé Knowles
ætlar að fara með aðalhlutverkið

í nýrri mynd sem er byggð á söng-
leiknum Dreamgirl. 

Knowles hefur áður leik-
ið lítil hlutverk í Austin

Powers og væntan-
legri mynd um
Bleika pardusinn.
Nú telja framleið-
endur að hún sé

orðin fullfær um að
leika aðalhlutverk og
hafa því veðjað á

hana sem drauma-
stúlkuna.

Á BÍLAHJÓLI
Karítas Guðmundsdóttir ásamt dætrum
sínum Kolfinnu Álfdísi, Þorgerði Brá og
Berglindi Rún Traustadætrum. Hafnfirðing-
ar mega búast við því að sjá fjölskylduna
„keyra“ um á bílahjólinu á sólríkum degi. 

Bílahjól í
bingói
„Það er erfitt að hjóla í snjónum
svo hjólið er lítið notað núna en
það verður ábyggilega notað 
þegar snjóa leysir. Það sló í gegn
hjá stelpunum mínum,“ segir 
Karítas Guðmundsdóttir, leik-
skólakennari og þriggja barna
móðir, sem vann glæsilegt bíla-
hjól í Bingóþættinum á Skjá ein-
um fyrir viku síðan. „Það geta
þrír setið á hjólinu og svo geta tvö
börn verið í körfu framan á,“ út-
skýrir Karítas og bætir við. „Og
svo geta tveir staðið fyrir aftan.“

Karítas hefur nokkrum sinnum
tekið þátt í bingóinu enda hafa
stelpurnar hennar ákaflega 
gaman af því. „Tengdamamma
fékk einu sinni allar þrjár raðirn-
ar en hún náði því miður ekki í
gegn. Ætli þetta hafi ekki bara
verið heppni hjá mér,“ segir 
Karítas sem hefði þó frekar viljað
fá bíl eins og venja er fyrir þá
sem fá bingó. „En þetta er voða-
lega skemmtilegt tæki,“ bætir
Karítas við og bíður spennt eftir
því að fara að hjóla með börnin. ■
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Sýnd kl. 1.30, 3.45, 6, 8.15 og 10.30

Sýnd kl. 10.30
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 6Sýnd kl. 4, 6.15 & 8.30

Kl. 1,  2.10, 3.30 og 6 m/ísl. tali
Kl. 1.30, 3.45, 6, 8.15 & 10.30 enska

Marie-Jo og
ástirnar tvær
Sýnd kl. 4

Kórinn
(Les Choristes) 
Sýnd kl. 6.10 og 8

Peningabíllinn
(Le convoyer) 
Sýnd kl. 10

Hjartans mál
(Le coeur des
hommes)
Sýnd kl. 10.30

Yfir 32.000 gestir
HHHHHH
ÓHT - Rás 2

HHHHHH
HL - MBL

HHHHHH
SV - MBL

Sýnd kl. 3.35 og 5.45

Sýnd kl. 3.45, 5.50, 8 og 10.15   b.i. 10 

Sýnd kl. 8 og 10.15

Tilnefnd til 5 Golden
Globe verðlauna
þ.á.m. besta mynd,
leikstjóri og leikari í
aðalhlutverki.

Tilnefnd til 5 Golden
Globe verðlauna
þ.á.m. besta mynd,
leikstjóri og leikari í
aðalhlutverki.

HHH HHH NMJ
Kvikmyndir.com

Sýnd kl. 2.30, 5.45 & 9

Sýnd kl. 3, 5.30 og 8
HHHHHHHH SV Mbl
„Ein snjallasta mynd
ársins...  Ógleymanleg...
ljúf kvikmyndaperla."

Sýnd kl. 2, 5, 8 og 10.40
Sýnd í LÚXUS kl. 2, 5, 8 og 10.40

Sýnd kl. 6, 8.30 og 10.10          b.i. 14
Sýnd í LÚXUS VIP kl. 2.10 og 8.30

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

Stórstjarnan Nicole Kidman var tilnefnd til Golden
Globe verðlaunanna fyrir leik sinn í myndinni

Frá leikstjóra About
Schmidt kemur ein
athyglisverðasta mynd
ársins.

Hlaut tvenn
Golden Globe
verðlaun
Besta
myndin
Besta
handritið

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

BRIDGET JONES  SÝND KL. 2 og 6.10 

THE INCREDIBLES kl. 1.45 og 4 ísl. tal

OCEAN’S TWELVE kl. 2, 6, 8.15 og 10.30

Magnaður tryllir frá Marteini 
Þórssyni sem sló í gegn á 

Sundance hátíðinni.

Sýnd kl. 4.15, 8.10 og 10

SHARK TALE    m/ísl.tali. Sýnd kl. 2.10BÚI OG SÍMON Sýnd kl.  2     Tilboð 400 kr.

Sýnd kl. 2, 4, 6, 8 og 10     

HHHHHH
HL MBL Langa trúlofunin

Skyldu-
áhorf fyrir
bíófólk,
ekki
spurning!"

HHHh HHHh T.V
Kvikmyndir.is

FAÐIR VOR
fös. 4. feb. kl. 20.00
sun. 13. feb. kl. 20.00
sun. 20. feb. kl. 20.00
Sýningum fer fækkandi

fös. 21. jan  kl. 20.00
lau. 29. jan. kl. 20.00

Sýningum fer fækkandi

TENÓRINN

Síðustu sýningar

LANDIÐ 
VIFRA 
Leiksýning byggð 
á barnaljóðum Þórarins Eldjárns 
Frumsýning sun. 23. jan kl.
14:00 örfá sæti laus 
2. sýn. sun. 30. jan kl. 14:00

Miðasala s. 562 5060
WWW.moguleikhusid.is

2. sýning 13.feb. kl. 19.00 – 3. sýning 18.feb. kl 20.00
4. sýning 20. feb. kl. 19.00 – 5. sýning 25. febrúar kl. 20.00
6. sýning 27. febrúar kl. 19.00 – 7. sýning 4. mars kl. 20.00
8. sýning 6. mars kl. 19.00 – 9. sýning 12. mars kl. 19.00

Miðasala á netinu: www. opera.is

Miðasalan er opin kl. 14-18 virka daga, kl. 13-18 lau. og sun. og fram að sýningu sýningardaga. Símasala kl. 10-18 virka daga.

Banki allra landsmanna

Frumsýning 11. febrúar kl. 20 – UPPSELT

      

    

      
    
      
      

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 
10-18 mánudaga og þriðjudaga,

10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga
12-20 laugardaga og sunnudaga

Miðasölusími 568 8000
midasala@borgarleikhus.is

Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

LEIKHÚSVEISLA FYRIR HÓPA

- UPPSKRIFT AÐ SKEMMTILEGU KVÖLDI - 
Kl 18:00 Gleðistund í forsal - veitingasalan opin

Kl 18:30 Kynnisferð um leikhúsið
- kynning á verki kvöldsins

Kl 19:00 Matseðill kvöldsins
Kl 20:00 Leiksýning kvöldsins

NÆRING FYRIR SÁL OG LÍKAMA - BÓKIÐ Í TÍMA

STÓRA SVIÐ

HÍBÝLI VINDANNA 
leikgerð Bjarna Jónssonar á vesturfara-
sögu Böðvars Guðmundssonar

Fim 27/1 kl 20, Lau 29/1 kl 20 - UPPSELT
Su 30/1 kl 20 - UPPSELT
Lau 5/2 kl. 20 - UPPSELT, Sun 6/2  kl 20,
Fi 10/2 kl 20 - UPPSELT,
Fö 11/2 kl 20 - UPPSELT,
Lau 12/2 kl 20 - UPPSELT, Fi 17/2 kl 20, 
Fö 18/2 kl 20

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau
Í kvöld kl 20, Fö 28/1 kl 20, Fö 4/2 kl 20

LÍNA LANGSOKKUR 
e. Astrid Lindgren
Í dag kl 14, Su 30/1 kl 14, 
Su 6/2 kl 14, Su 13/2 kl 14 Síðustu sýningar

ÍSLENSKI DANSFLOKKURINN
Fjölskyldusýning
THE MATCH, ÆFING Í PARADÍS, BOLTI
Í dag kl 14 - UPPSELT  Síðasta sýning

kNÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ

BELGÍSKA KONGÓ 
e. Braga Ólafsson, Gríman fyrir besta leik í
aðalhlutverki Í kvöld kl 20 - UPPSELT,
Su 30/1 kl 20, Lau 5/2 kl 20 - UPPSELT,
Lau 12/2 kl 20, Su 13/2 kl 20 
Sýningum lýkur í febrúar

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA. Lau 29/1 kl 20, Su 6/2 kl 20,
Fö 11/2 kl 20  Ath: Miðaverð kr. 1.500

SVIK
eftir Harold Pinter
Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA
Fö 4/2 kl 20, Su 13/2 kl 20

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR
eftir Agnar Jón Egilsson. Í samstarfi við TÓBÍAS.

Fi 27/1 kl 20, Su 30/1 kl 20. 

BOUGEZ PAS BOUGER
Frönsk - japönsk nýsirkussýning

Lau 29/1 kl 20 - kr. 2.100
Aðeins þessi eina sýning

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

Á FÖSTUDÖGUM
�Uppskrift að góðri matarhelgi
�Auglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is - mest lesna blað landsins

Bruce Willis
stamaði
Bruce Willis hefur í fyrsta sinn 
talað opinberlega um talgalla sinn.
Willis segist þakklátur fyrir þá
staðreynd að talgallinn hefur aldrei
haft áhrif á feril hans sem leikari.
Hann segir alla hafa einhvers 
konar talgalla en honum hafi tekist
að yfirvinna galla sinn með hjálp
sérfræðings.  „Ég var einn af þeim
sem uxu upp úr talgalla sínum. 

Allir hafa ein-
hvers konar galla
í röddinni eða tali
sínu. Það er það
sem gerir okkur
einstök. Ég var
heppinn að vinna
með talsérfræð-
ingi í mennta-
skóla í stuttan
tíma og hann lét
mig hafa æfingar

til þess að laga talgallann. „Lykill-
inn að æfingunum var sú staðreynd
að þegar ég fór á svið sem leikari
stamaði ég ekki. Það var í rauninni
kraftaverk,“ sagði Willis.■

■ ■ KVIKMYNDIR
� 20.00 Djasstónlistarkvikmyndir

sýndar á Hvíldardagskvöldi á Grand
Rokk.

■ ■ LEIKLIST
� 20.00 Leikfélag M.H. sýnir Martröð

á jólanótt í Loftkastalanum.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

BRUCE WILLIS
Það er frekar erfitt
að sjá harðjaxlinn
úr Die Hard stama. 

Leikkonan Scarlett Johansson vill
eignast heimili í hverfinu Notting

Hill í London. Johansson, sem er 
tvítug, hefur tekið ástfóstri við borg-
ina eftir að hafa starfað þar í

nokkurn tíma
og telur að
núna sé rétti
tíminn til að
kaupa sér
hús. Vegna
fjölskyldu
sinnar í New
York vill hún

þó ekki flytja
alfarið til Englands.
„Ég er enn New

York-búi en það
ætti ekki að

skaða neinn
ef ég byggi
á báðum
þessum
stöðum,“
sagði

Johansson,
sem lék í nýj-
ustu mynd
Woody Allen
í London á
síðasta ári.

■ KVIKMYNDIR
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Sýnd kl. 12, 2.15, 4.30, 6.45, 9 og 11.15

Ein vinsælasta myndin 
í USA í 4 vikur samfleytt.
Ein vinsælasta myndin 
í USA í 4 vikur samfleytt. Sýnd kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20            

Sýnd kl. 10                                  b.i. 16 

Sýnd kl. 4, 6 og 8                           b.i. 10 

Tilnefnd til 5 Golden
Globe verðlauna
þ.á.m. besta mynd,
leikstjóri og leikari í
aðalhlutverki.

Einstök mynd um
höfund hinnar sígildu
sögu um Pétur Pan.

HHH HHH NMJ
Kvikmyndir.com

HHHHHH
SV - MBL

Sýnd kl. 4.30, 8 og 11.15           b.i. 14

Sýnd kl. 8 og 10.30           Sýnd kl. 12, 2.15 og 4.30        m/ísl. tali.

HHHHHHHH SV Mbl
„Ein snjallasta mynd ársins...
Ógleymanleg... ljúf kvikmyndaperla."

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10                         

Sýnd kl. 5.20, 8 og 10.40            Epísk stórmynd sem fólk verður að sjá.
Frá leikstjóranum Oliver Stone.

Frá leikstjóra About
Schmidt kemur ein
athyglisverðasta mynd
ársins.

Hlaut tvenn
Golden Globe
verðlaun
Besta
myndin
Besta
handritið

POLAR EXPRESS  m/ísl.tali. Sýnd kl. 12 - 2.15

Tilnefnd til 5 Golden
Globe verðlauna
þ.á.m. besta mynd,
leikstjóri og leikari í
aðalhlutverki.

Sýnd kl. 4                     Ísl. tal

Yfir 25.000 áhorfendur

Frumsýnd kl. 4, 6, 8 og 10.10 Forsýnd kl 10 Miðasala opnar kl. 4

Sýnd kl. 4 og 6 Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20    b.i. 16

HHHHHH
ÓHT Rás 2

"...bráðvel heppnuð 
skemmtun, grín og fjör..."

Sýnd kl. 8                       b.i. 16

Miðaverð 400 kr.

Stórstjarnan Nicole Kidman var tilnefnd
til Golden Globe verðlaunanna fyrir leik

sinn í myndinni

HHHHHHHH HJ - MBL
HHHHHHHH ÓÖH - DV
HHHHHHHH Kvikmyndir.com

F o r s ý n i n g

Ef þú hélst að foreldrar þínir væru til 
skammar, þá hefurðu ekki hitt Fockers hjónin.

Skyldu-
áhorf fyrir
bíófólk,
ekki
spurning!"

HHHh HHHh T.V
Kvikmyndir.is

Leikstjórinn Oliver Stone veit
stundum hvað hann syngur og
hitti greinilega naglann á höfuðið
þegar hann fullyrti að Evrópu-
búar myndu taka stórmynd hans
um Alexander mikla betur en
Bandaríkjamenn. Myndin hefur
fengið misjafna dóma í Banda-
ríkjunum og aðsóknin hefur ekki
verið í samræmi við væntingar á
meðan dómar eru öllu jákvæðari í
Evrópu þar sem bíógestir fylkjast
í bíó til að sjá Colin Farrell leggja
heiminn að fótum sér í hlutverki
Alexanders.

Alexander er búinn að landa 90
milljónum dollara í miðasölum í
Evrópu en um 40 milljónum í
heimalandi leikstjórans. Alexand-
er hefur verið sérstaklega öflugur
í Norður-Evrópu og á Spáni hafa
aðeins þrjár myndir, Shrek 2,
Matrix Reloaded og Lord of the
Rings: The Two Towers, farið 
betur af stað en Alexander. ■

Varð af
hlutverki í
Baywatch

■ KVIKMYNDIR

ANGELINA JOLIE OG COLIN FARRELL
Leikkonan þokkafulla leikur móður Alex-
anders en Farrell sem er ári yngri en Joli

leikur hinn sigursæla son hennar.

Alexander sigrar Evrópu

LEONARDO DICAPRIO Þessi vinsæli
leikari fékk ekki hlutverk í Baywatch á 
sínum tíma.

Leikarinn Leonardo DiCaprio fór í
áheyrnarpróf fyrir sjónvarpsþátt-
inn Baywatch en var ekki sá sem
David Hasselhoff var að leitast eftir.
Þótti hann ekki taka sig nógu vel út
ber að ofan í rauðu stuttbuxunum.

„Hann átti að verða einn af
strandvörðunum en við vildum ekki
ráða hann,“ sagði Hasselhoff, sem
fór með hlutverk Mitch Buchannon í
þáttunum. „Ég minnti hann á þetta á
Golden Globe-verðlaunahátíðinni.“ 

Þar vann DiCaprio einmitt verð-
laun sem besti leikarinn fyrir hlut-
verk sitt í The Aviator og sér því
varla eftir því að hafa ekki komist
að sem strandvörður við hlið Davids
Hasselhoff. ■

Hljómsveitin The
Beastie Boys kem-

ur við sögu í nýjum
NBA-tölvuleik sem
nefnist NBA Street V3.
Þetta er í fyrsta sinn
sem þessi vinsæla
sveit kemur nálægt
tölvuleikjagerð. Í leikn-
um koma meðlimir
sveitarinnar fram fyrir

hönd heimaliðs síns
New York Knicks í leik
þar sem þrír spila á
móti þremur í körfu-
bolta. Lag Beastie Boys,
An Open Letter to NYC,
mun einnig hljóma í
tölvuleiknum. Aðrar
sveitir sem eiga þar lag
eru De La Soul og
Guerilla Black.
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SKJÁREINN

12.00 Silfur Egils 13.30 Neighbours 15.15
Extreme Makeover (22:23) (e) 16.05 Sum-
merland (11:13) (e) 16.55 Amazing Race 6
(3:15) (e) 17.45 Oprah Winfrey 

SJÓNVARPIÐ

20.00

Í brennidepli. Fjallað verður um sjálfstæði eldra
fólks, aukna samkeppni á fjölmiðlamarkaðnum
og Mývatnssveit.

▼

Fréttir

21.55

Cold Case. Þessa vikuna er Lilly að skoða morð-
mál frá 1968 þar sem fangi var myrtur eftir upp-
þot í fangelsi.

▼

Drama

20.00

Bingó. Villi naglbítur er mættur aftur á skjáinn
en áhorfendur geta tekið þátt í Bingói með því
að prenta út spjöld á s1.is.

▼

Leikur

7.00 Barnatími Stöðvar 2 11.35 Game TV 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.15 Sjálfstætt fólk (Sjálfstætt fólk 2004-

2005) Jón Ársæll Þórðarson leitar
uppi forvitnilegt fólk á öllum aldri og
verður vel ágengt. 

19.45 The Apprentice 2 (16:16) (Lærlingur
Trumps) Hér kemur saman hópur
fólks úr ýmsum áttum, bæði mennta-
menn og ófaglærð-ir, og keppir um
draumastarfið hjá milljarðamæringn-
um Donald Trump. 18 þátttakendum
er falið að leysa krefjandi verkefni
sem lúta að heimi viðskiptanna. 

21.55 Cold Case 2 (4:24) (Óupplýst mál)
Myndaflokkur um lögreglukonuna Lilly
Rush sem starfar í morðdeildinni í
Fíladelfíu. Hún fær öll óleystu málin í
hendurn-ar, sakamál sem hafa rykfall-
ið í skjalasafni lögreglunnar árum og
áratugum saman. Framleiðandi er
Jerry Bruckheimer. Bönnuð börnum.

22.40 Nip/Tuck 2 (10:16) (Klippt og skorið)
Lýtalæknarnir Sean og Christian þurfa
ekki að kvarta. Fólkið í Miami leggst
undir hnífinn sem aldrei fyrr enda út-
litsdýrkunin í hámarki. Á meðal leik-
enda eru Famke Janssen og
mæðgurnar Vanessa Redgrave og
Joely Richardson. Stranglega bönnuð
börnum.

23.25 60 Minutes 0.10 Silfur Egils (e) 1.40
American Idol 4 2.25 These Old Broads 3.50
Fréttir Stöðvar 2 4.35 Tónlistarmyndbönd frá
PoppTíví 

12.10 Mósaík 12.45 Regnhlífarnar í New York
13.25 How Do You Like Iceland? 14.35 Óp
15.00 HM í handbolta. Hitað upp fyrir beina út-
sendingu frá leik Íslendinga og Tékka sem hefst
um klukkan fjögur. 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Stundin okkar 

8.00 Morgunstundin okkar 9.00 Disneystund-
in 9.01 Stjáni 9.56 Brummi 10.07 Ketill
10.31 Villi spæta 0.55 Laugardagskvöld með
Gísla Marteini 11.45 Spaugstofan

18.30 Krakkar á ferð og flugi Linda Ásgeirs-
dóttir og Ægir Guðmundsson heim-
sækja börn vítt og breitt um landið og
fylgjast með daglegu lífi þeirra. Fram-
leiðandi: Ljósaskipti. Textað á síðu
888 í Textavarpi.

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið

20.00 Í brennidepli Fréttaskýringaþáttur í
umsjón Páls Benediktssonar. Dag-
skrárgerð: Haukur Hauksson. Textað á
síðu 888 í Textavarpi.

20.45 Útlínur Þáttaröð um íslenska myndlist-
armenn. Að þessu sinni er rætt við
Söru Björnsdóttur. Textað á síðu 888 í
Textavarpi.

21.15 Myrkrahöfðinginn (3:4) Myndaflokkur í
fjórum þáttum byggður á atburðum úr
píslarsögu Jóns Magnússonar. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi barna. 

22.10 Helgarsportið 
22.35 Undir ólífutrjánum (Zire darakhatan

zeyton) Írönsk bíómynd frá 1994 um
samskipti kvikmyndaleikstjóra og leik-
ara og leikkonu í mynd hans. Þau
leika hjón en í alvörunni er leikarinn
að reyna að fá leikkonuna til að gift-
ast sér. Leikstjóri er Abbas Kiarostami
og aðalhlutverk leika Mohamad Ali
Keshavarz, Farhad Kheradmand, Zari-
feh Shiva og Hossein Rezai. 

0.15 Kastljósið 0.35 Útvarpsfréttir í dagskrár-
lok

12.30 Judging Amy (e) 13.30 Yes, Dear (e)
13.55 For Your Eyes Only 16.00 Arsenal –
Newcastle 18.00 Innlit/útlit (e) 

9.00 Still Standing (e) 9.30 The Simple Life 2
(e) 10.00 The Bachelorette (e) 11.00 Sunnu-
dagsþátturinn

19.00 Fólk – með Sirrý (e) Sirrý tekur á móti
gestum í sjónvarpssal og slær á létta
jafnt sem dramatíska strengi í umfjöll-
unum sínum um það sem hæst ber
hverju sinni.

20.00 Bingó Villi Naglbítur er að sjálfsögðu
enn Herr General Bingómeister og
Björgvin Ploder honum til aðstoðar. 

20.35 According to Jim Jim Belushi fer með
hlutverk hins nánast óþolandi Jims.

21.00 Law & Order: SVU Frægur samkyn-
hneigður karlmaður er myrtur. Lög-
regluna grunar öfgafullan prest sem
sendi fórnarlambinu fjölda hótana um
líflát. Einnig kemur til greina prófessor
sem mótmælti kenningum fórnar-
lambsins um kynferðislega endur-
menntun.

21.50 The Long Firm Þættir gerðir eftir sam-
nefndri skáldsögu rithöfundarins Jake
Arnott. Þættirnir fjalla um svindlarann
Harry Stark og sögusviðið er London á
sjöunda áratug síðustu aldar. Með
hlutverk Starks fer Mark Strong og
meðal annarra leikara má nefna Sir
Derek Jacobi.

22.40 Helena af Tróju (e) Gríska þokkagyðjan
Helena varð ástfangin af hinum fagra
Paris sem nam hana á brott með sér
til Tróju. Eiginmaður Helenu varð ekki
hrifinn og virkjaði flota Grikkja til að
endurheimta frúna. 

23.30 The Handler (e) 0.15 Óstöðvandi tón-
list
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▼

▼

▼

SKY NEWS

8.00 Sunrise 10.00 Sunday with Adam Boulton 11.00
News on the Hour 17.00 Live at Five 19.00 News on
the Hour 22.00 SKY News at Ten 22.30 SKY News
23.00 News on the Hour 0.30 CBS News 1.00 News
on the Hour 2.00 Sunday with Adam Boulton 3.00
News on the Hour 5.30 CBS News

CNN

8.00 World News 8.30 Diplomatic License 9.00 Larry
King 10.00 World News 10.30 World Sport 11.00
World News 11.30 The Daily Show With Jon Stewart:
Global Edition 12.00 World News 12.30 People In The
News 13.00 World News 13.30 World Report 14.00
World News 14.30 Diplomatic License 15.00 World
News 15.30 World Sport 16.00 World News 16.30
Global Office 17.00 Late Edition 19.00 World News
19.30 Design 360 20.00 World News 20.30 Spark
21.00 Global Challenges 21.30 World Sport 22.00
World News 22.30 The Daily Show With Jon Stewart:
Global Edition 23.00 CNN Today 23.30 World Sport
0.00 CNN Today 2.00 Larry King Weekend 3.00 World
News 3.30 Diplomatic License 4.00 World News 4.30
World Report

EUROSPORT

9.00 Nordic Combined Skiing: World Cup Liberec
Czech Republic 11.00 Alpine Skiing: World Cup Mari-
bor 11.45 Ski Jumping: World Cup Neustadt Germany
12.45 Biathlon: World Cup Antholz Italy 13.30 Snooker:
Welsh Open Newport Wales 14.15 Biathlon: World Cup
Antholz Italy 15.00 Snooker: Welsh Open Newport Wa-
les 17.00 Bobsleigh: World Cup Torino 18.00 Ski
Jumping: World Cup Neustadt Germany 19.00
Snooker: Welsh Open Newport Wales 22.00 Rally:
World Championship Monte Carlo Monaco 22.30
News: Eurosportnews Report 22.45 Tennis: Grand
Slam Tournament Australian Open 0.00 Tennis: Grand
Slam Tournament Australian Open

BBC PRIME

7.00 Big Strong Girls 7.30 To Buy or Not to Buy 8.00
Cash in the Attic 8.30 Ready Steady Cook 9.15 Ant-
iques Roadshow 9.45 Bargain Hunt 10.15 Flog It!
11.00 Classic EastEnders 11.30 Classic EastEnders
12.00 EastEnders Omnibus 12.30 EastEnders Omni-
bus 13.00 EastEnders Omnibus 13.30 EastEnders
Omnibus 14.00 Teletubbies 14.25 Tweenies 14.45 Bits
& Bobs 15.00 Zingalong 15.15 The Story Makers
15.35 Stitch Up 16.00 Sahara 17.00 Keeping up App-
earances 17.30 Yes Minister 18.00 Changing Rooms
18.30 Location, Location, Location 19.00 Born and
Bred 19.50 No Going Back 20.50 Safe as Houses
21.50 Top Gear Xtra 22.50 Hollywood Inc 23.40 A Little
Later 0.00 Landscape Mysteries 0.30 Castles of Horr-
or 1.00 Old New World 2.00 Japanese Language and
People 2.30 Spain On a Plate 3.00 The Money
Programme 3.30 The Money Programme 4.00 Follow
Me 4.15 Follow Me 4.30 Kids English Zone

NATIONAL GEOGRAPHIC 

15.00 Night Crossing 17.00 Fall of Berlin 17.30 Bomb-
ing of Germany 18.00 To Love, Honour and Obey
19.00 The Volcano That Blew the World Away 20.00
Why Chimps Kill 21.00 Air Crash Investigation: Flying
Blind 22.00 Interpol Investigates: Dangerous Company
23.00 Seconds from Disaster: Explosion in the North
Sea 0.00 Inside the Britannic 1.00 Max Vadukul

ANIMAL PLANET

16.00 Mad Mike and Mark 17.00 Keepers 17.30
Keepers 18.00 Profiles of Nature 19.00 Animals A-Z
19.30 Animals A-Z 20.00 Animals A-Z 20.30 Animals
A-Z 21.00 Natural World – Deadly Vipers 22.00 Pet
Powers 22.30 Pet Powers 23.00 African Bush Rescue
23.30 Escape the Elephants 0.00 Untamed Earth 1.00
Animals A-Z 1.30 Animals A-Z 2.00 Animals A-Z 2.30
Animals A-Z 3.00 O'Shea's Big Adventure 4.00 Mad
Mike and Mark

DISCOVERY

16.00 Industrial Revelations – The European Story
16.30 Industrial Revelations – The European Story
17.00 Walking With Dinosaurs 18.00 Blueprint for
Disaster 19.00 American Chopper 20.00 Virtual History
22.00 Virtual History 22.30 Most Evil Men in History
23.00 American Casino 0.00 True Horror 1.00
Maggots, Leeches and Bees 2.00 Hooked on Fishing
2.30 Rex Hunt Fishing Adventures 3.00 Globe Trekker
4.00 Killer Algae

MTV

8.00 European Top 20 9.00 Top 10 at Ten 10.00 Wade
Robson 10.30 The Wade Robson Project 12.00 Wade
Robson 12.30 The Wade Robson Project 14.00 The
Wade Robson Project 15.00 TRL 16.00 Dismissed
16.30 Punk'd 17.00 So '90s 18.00 World Chart Ex-
press 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

9.00 Then & Now 9.30 VH1 Classic 10.00 Sunday
Morning Top 10 11.00 So 80's 11.30 MTV at the
Movies 12.00 Remembering 12.30 Remembering
13.00 Remembering 13.30 Remembering 14.00 Rem-
embering 14.30 Remembering 15.00 Remembering
15.30 Remembering 16.00 Remembering 16.30 Rem-
embering 17.00 Remembering 17.30 Remembering
18.00 Remembering 18.30 Remembering 19.00 Rem-
embering 19.30 Remembering 20.00 Remembering
20.30 Remembering 21.00 Remembering 21.30 Rem-
embering 22.00 MTV at the Movies 22.30 VH1 Rocks

CARTOON NETWORK 

7.30 Ed's 60 8.20 Codename: Kids Next Door 8.45
The Grim Adventures of Billy & Mandy 9.10 The
Powerpuff Girls 9.35 Spaced Out 10.00 Dexter's
Laboratory 10.25 Courage the Cowardly Dog 10.50
Time Squad 11.15 Sheep in the Big City 11.40 Evil Con

ERLENDAR STÖÐVAR

OMEGA

STÖÐ 2 BÍÓ AKSJÓN

POPP TÍVÍ

6.00 Normal (Bönnuð börnum) 8.00 Shall-
ow Hal 10.00 Four Weddings And A Funer-
al 12.00 Sinbad: Legend of the Seven S
14.00 Shallow Hal 16.00 Four Weddings
And A Funeral 18.00 Sinbad: Legend of the
Seven S 20.00 Normal (Bönnuð börnum)
22.00 Monster's Ball (Stranglega bönnuð
börnum) 0.00 Proximity (Stranglega bönn-
uð börnum) 2.00 The Art of War (Strang-
lega bönnuð börnum) 4.00 Monster's Ball
(Stranglega bönnuð börnum) 

13.30 Um trúna og tilveruna 14.00 T.J.
Jakes 14.30 Joyce Meyer 15.00 Ron
Phillips 15.30 Life Today 16.00 Freddie
Filmore 16.30 Dr. David Yonggi Cho
17.00 Samverustund (e) 18.00 Í leit að
vegi Drottins 18.30 Miðnæturhróp 19.00
Believers Christian Fellowship 20.00 Fíla-
delfía 21.00 Sherwood Craig 21.30 Ron
Phillips 22.00 Samverustund 23.00 Ro-
bert Schuller 0.00 Gunnar Þorsteinsson
(e) 0.30 Nætursjónvarp

7.15 Korter 18.15 Korter 19.15 Korter
20.30 Andlit bæjarins 21.00 Níubíó. The
Count of Monte Cristo 22.15 Korter 

7.00 Meiri músík 17.00 Game TV (e)
20.00 Popworld 2004 (e) 21.00 Íslenski
popp listinn (e) 23.00 Meiri músík 

Halle Maria Berry fæddist 14. ágúst árið 1966 í
Cleveland í Ohio í Bandaríkjunum. Faðir hennar, 
Jerome Berry, er af afrískum ættum og vann á spítala
en móðir hennar, Judith Berry, er hvít og starfaði lengi
sem hjúkrunarfræðingur.
Í miðskóla var Halle allt í öllu; ritstjóri skólablaðsins,
forseti bekkjarins, var valin balldrottning og náði að
vera klappstýra fyrir Bearcats-liðið. Halle komst fyrst í
sviðsljósið þegar hún var sautján ára og vann Miss Teen
All-American fegurðarsamkeppnina og árið á eftir varð
hún í öðru sæti í Miss USA fegurðarsamkeppninni. 
Eftir fegurðarsamkeppnirnar varð Halle fyrirsæta og
það leiddi að lokum til þess að hún birtist í sjónvarpi
árið 1989 í þáttaröðinni Living Dolls. Hún fékk fljótt á
sig það orðspor að hún tæki hlutverk mjög alvarlega

því hún fór aldrei úr karakter á meðan á tökum stóð,
jafnvel þó að myndavélin væri ekki í gangi.
Stóra tækifærið hennar kom árið 1991
þegar hún fékk hlutverk dópista í mynd-
inni Jungle Fever eftir Spike Lee en fyrir
það hlutverk fór hún ekki í bað í nokkra
daga til að lifa sig inn í hlutverkið. Árið á
eftir fékk hún hlutverk í Boomerang, árið
1994 í The Flinstones og árið eftir í Losing
Isaiah en eftir það var leiðin greið.
Í dag er Halle launahæsta svarta leikkon-
an í Hollywood en hún varð fyrsta 
svarta leikkonan sem vann Óskar sem
besta leikkonan, árið 2002 fyrir
Monster’s Ball.

Í TÆKINU 
HALLE LEIKUR Í MONSTER’S BALL KL. 22.00 OG 04.00 Á BÍÓRÁSINNI.

Fór ekki í bað í marga daga

Jungle Fever – 1991 Swordfish – 2001 Monster’s Ball – 2001

Þrjár bestu myndir 
Halle:
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20.00 &
23.30

Ameríski fótboltinn. Nú er komið að úrslitaleikj-
um deildanna en sigurvegararnir mætast svo í
hreinum úrslitaleik í Super Bowl.

▼

Íþróttir

12.10 Spænski boltinn (Barcelona – Racing)
13.50 Ítalski boltinn (Barcelona – Racing)
15.50 Spænski boltinn (VillarReal – Valencia)
18.00 World Series of Poker 

11.20 European PGA Tour 

19.30 NFL-tilþrif Svipmyndir úr leikjum helg-
arinnar í ameríska fótboltanum.

20.00 Ameríski fótboltinn (Philadelphia –
Atlanta) Bein útsending frá úrslitaleik
Þjóðardeildarinnar. Í húfi er sæti í
Super Bowl, stærsta íþróttaviðburði
ársins í Bandaríkjunum, sem fram fer 
í Jacksonville í Flórída eftir hálfan
mánuð.

23.30 Ameríski fótboltinn (Pittsburgh –
New England) Bein útsending frá úrslitaleik
Ameríkudeildarinnar.
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▼
▼

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Veðurfregnir
13.00 Útvarpsleikhúsið 14.00 Stofutónlist á
sunnudegi 15.00 Silfurplötur Iðunnar 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

8.05 Morgunandakt 8.15 Tónlist á sunnu-
dagsmorgni 9.03 Lóðrétt eða lárétt 10.15
Fornsagnaslóðir 11.00 Guðsþjónusta í Há-
teigskirkju

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.

Það má segja að viðmælandi Jóns
Ársæls Þórðarsonar í kvöld, Fjóla
Björk Sigurðardóttir, sé lítil hetja
með stóra drauma.
Hún er 44 ára og býr á sambýli í
Reykjavík en hún lifir í veröld þar
sem myrkrið er algjört. Fjóla er
bæði blind og heyrnarlaus og er líka
við það að tapa lyktarskyninu. Hún
lifir því í mikilli einangrun. Samt er

hún hamingjusöm og jákvæð en
trúin veitir henni mikinn styrk. 
Fjóla Björk greindist með sjaldgæf-
an taugasjúkdóm en hún er sann-
færð um að hún fái bæði sjón og
heyrn þegar hún deyr. 
Jón Ársæll spjallar við Fjólu um lífið
og tilveruna með aðstoð túlka sem
stafa spurningarnar í lófa hennar.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Stöð 2 kl. 19.15.
Sjálfstætt fólk var valinn besti 

sjónvarpsþátturinn 2003 og 2004. 

SJÁLFSTÆTT FÓLK 

Lítil hetja með stóra drauma

Svar:Howard Stern úr kvikmynd-
inni Private Parts frá árinu 1997.

„After all, being misunderstood is the fate of all true geniuses is it not?“

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Jón Ársæll heimsótti Fjólu og fékk að
skyggnast inn í líf hennar.

Carne 12.05 Top Cat 12.30 Looney Tunes 12.55 Tom
and Jerry 13.20 The Flintstones 13.45 Scooby-Doo
14.10 Ed, Edd n Eddy 14.35 The Powerpuff Girls 15.00
Codename: Kids Next Door 15.25 Dexter's Laboratory
15.50 The Powerpuff Girls 16.15 Courage the Cowar-
dly Dog 16.40 The Grim Adventures of Billy & Mandy
17.05 Scooby-Doo 17.30 Looney Tunes 17.55 Tom
and Jerry 18.20 The Flintstones 18.45 Wacky Races

FOX KIDS

7.40 Pokémon 8.05 Spider-Man 8.30 Medabots 8.55
NASCAR Racers 9.20 Eerie, Indiana 9.45 Black Hole
High 10.10 So Little Time 10.35 Princess Sissi 11.05
Braceface 11.30 Lizzie Mcguire 11.55 Totally Spies
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 15.30 Goosebumps

MGM

8.40 The Fantasticks 10.05 Cast a Long Shadow 11.10
Town Without Pity 12.55 Nothing Personal 14.35 Si-
lence of the Heart 16.10 Slow Dancing in the Big City
18.00 Juice 19.35 Square Dance 21.25 Koyaanisqatsi
22.50 Rollerball 0.55 Go Tell the Spartans 2.50 Break-
heart Pass

TCM

20.00 Point Blank 21.30 Hit Man 23.00 The Walking
Stick 0.40 The Biggest Bundle of Them All 2.30 The
Four Horsemen of the Apocalypse

HALLMARK

8.00 Seventeen Again 9.45 The Blackwater Lightship
11.30 McLeod's Daughters 12.15 Murder Without
Conviction 13.45 Pals 15.15 Seventeen Again 17.00
The Blackwater Lightship 18.45 McLeod's Daughters
19.30 Jason and the Argonauts 21.00 Blind Faith
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JÓN SÆMUNDUR Hefur nú opnað
heimasíðuna dead.is þar sem hægt er að
panta vörur á netinu. 

Nonnabúð á
netið
Jón Sæmundur hefur nú opnað
heimasíðuna dead.is. Á síðunni er
hægt að skoða myndir af nýjum
vörum sem og gömlum, panta 
vörurnar á netinu, lesa heljarinnar
yfirlýsingu frá Jóni og einnig birt-
ast þar fréttir reglulega. 

Í Nonnabúð á Klapparstíg eru
seldir bolir, peysur, húfur, póstkort
og fleira sem tengist dauðanum á
einn eða annan hátt. 

Aðdáendum Dead-merkisins 
hefur farið fjölgandi en tæplega tvö
ár eru síðan Nonnabúð opnaði. Á
heimasíðunni segir að meðal þeirra
sem fjárfest hafa í Dead-fatnaði 
séu til dæmis gítarleikarinn Kirk
Hammett í Metallica, Brian Molko
söngvari hljómsveitarinnar Placebo
og poppprinsessan Pink. Þetta fólk
hefur klæðst Dead-fatnaði á tón-
leikaferðalögum sem og öðrum við-
burðum.

Allur texti síðunnar er á ensku
og er hún því aðgengileg fyrir er-
lenda viðskiptavini framtíðarinnar.
Það má því í rauninni segja að þessi
íslenska hönnun sé komin í alþjóð-
lega dreifingu. 

Á síðunni segir Jón að þessa dag-
ana sé hann að vinna í að uppfæra
heimasíðuna. Auk þess er hann með
nýja línu í vinnslu sem kallast Dead
Lamb og snýst aðallega um íslenska
ull og silkiþrykk. ■

In GoodCompany

od
any

In Good
Company

*Aðalvinningur verður dreginn út úr öllum innsendum SMS skeytum • Vinningar verða afhendir í BT Smáralind, Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið

Klikkaður útsölu-leikur!

Allir 
sem taka þátt

fá glaðning!

Aðal-

vinningur er

MEDION XXL 

tölva með 17”

flatskjá!

Hafnarpóstur, blað Íslendinga-
félagsins í Kaupmannahöfn,
efndi til Smásagnakeppni í apríl
í fyrra vegna tuttugu ára af-
mælis blaðsins í ár. Yfirskriftin
var Íslendingalíf í Kaupmanna-
höfn og voru úrslitin tilkynnt
föstudaginn 14. janúar í sendi-
ráði Íslands við Norðurbryggju.
Tvær viðurkenningar voru
veittar fyrir bestu sögurnar og
voru það þau Ingibjörg Hrefna
Björnsdóttir og Eyvindur P. Ei-
ríksson sem urðu hlutskörpust. 

„Við ákváðum að halda upp á
afmæli blaðsins á þennan hátt
og fengum PP Forlag og
Icelandair með okkur í þetta
verkefni. Keppnin var auglýst í
Hafnarpóstinum og eitthvað að-
eins í íslenskum miðlum en ekki
mikið. Við vorum því ánægð að
fá tuttugu handrit send inn,“
segir Margrét V. Helgadóttir rit-
stjóri Hafnarpósts. 

Dómarar voru frú Vigdís

Finnbogadóttir fyrrverandi for-
seti, Einar Már Guðmundsson
rithöfundur og Erla Sigurðar-
dóttir hjá PP Forlagi. „Að sögn
dómnefndar komu margar
skemmtilegar sögur inn og
gríðalega ólíkar. Sögusviðið
varð að tengjast Kaupmanna-
höfn með einum eða öðrum
hætti og það eru greinilega
margir sem eiga minningar og
bera tilfinningar í brjósti í garð
Kaupmannahafnar.“

Margrét segir að þegar
Icelandair auglýsti að komið
væri að síðustu dögum fyrir
skilafrest hafi margar fyrir-
spurnir komið til þeirra. „Við
fengum þá fyrirspurnir hvort
mætti skila á ensku en við höfð-
um sagt að aðeins mætti skila á
íslensku og héldum okkur við
það. Einnig komu þrjú handrit á
dönsku og einnig fengum við
handrit frá Bretlandi og Færeyj-
um svo nógur var áhuginn,“ 

segir Margrét og ýjar að því að
jafnvel komi til greina að keppn-
in verði endurtekin að ári. ■

Íslendingar í Kaupmannahöfn

SMÁSAGNAKEPPNI Aðstandendur
keppninnar ásamt vinningshöfum. Margrét
V. Helgadóttir ritstjóri Hafnarpósts, Halldór
Harðarson markaðsstjóri Icelandair í
Skandinavíu, Sóley Freyja Eiríksdóttir tók
við viðurkenningu fyrir hönd afa síns, 
Eyjólfs Eiríkssonar, Ingibjörg Hrefna Björns-
dóttir vinningshafi og Sigrún Halldórsdóttir
framkvæmdastjóri PP Forlags. 

Heimsfrægðin er handan við
hornið hjá íslenska fresskettin-
um Muri eftir að hann lék á 
móti Björk Guðmundsdóttur í
nýjasta myndbandi hennar, Tri-
umph of the Heart. Leikstjóri
myndbandsins er Spike Jonze en
hann er sá hinn sami og leik-
stýrði hinni skondnu mynd
Being John Malkovich. Mynd-
bandið við Triumph of the Heart
er mjög skemmtilegt en köttur-
inn Muri leikur ástmann 
Bjarkar í því. Það er þó ekki um
dýraklám að ræða heldur fallegt
samspil milli manneskju og
kattar. Hluti af myndbandinu
var tekinn upp á barnum Sirkus
við Klapparstíg. Sirkus er í

miklu uppáhaldi hjá Björk og
liggur leið hennar oftar en ekki
þangað þegar hún er stödd á
landinu. Myndbandið sýnir
söngkonuna í góðum félagsskap
vina á borð við Harald Jónsson
myndlistarmann, stelpurnar í
Gjörningaklúbbnum og hina í
úlpugenginu sem halda til á
Sirkus. Myndbandið er þó ekki
allt tekið á bar því íslenskt
landslag fær einnig að njóta sín. 

Kötturinn Muri er nefndur í
höfuðið á Mura (Steingrími
Árnasyni) sem er einn af eig-
endum Apple-verslunarinnar á
Íslandi. Kötturinn Muri er alinn
upp á Njálsgötunni hjá Gunn-
laugu Þorvaldsdóttur tónlistar-

og kattarkonu. Hann er þriggja
ára Abyssiniu-köttur sem elskar
að fara í bíltúra. 

„Muri er alveg ótrúlegur
köttur. Hann er mjög hlýðinn og
félagslyndur. Hann vill alltaf
koma með mér út og honum
finnst fátt skemmtilegra en að
fara í bíltúra. Þegar við förum í
bíltúr situr hann oft hjá mér og
hjálpar mér að stýra bílnum.
Hann átti því ekki í vandræðum
með að keyra bílinn í Bjarkar-
myndbandinu,“ segir Gunnlaug. 

Þegar haft var samband við
Gunnlaugu vegna myndbands-
ins fékk hún þau fyrirmæli að
kötturinn yrði að vera svartur
og mjög hlýðinn. Þrátt fyrir að

vera mikið í kattarækt hafði hún
engan svartan kött á sínum
snærum en hún dó ekki ráða-
laus.

„Mér fannst Muri passa vel í
þetta hlutverk en vandamálið
var að hann er ekki kolsvartur.
Ég brá því á það ráð að lita hann
með svörtum háralit en það var
ekki að virka og ég mæli ekki
með því. Pabbi Mura hefur oft
leikið í auglýsingum og því vissi
ég að hann væri með þetta
stjörnugen í sér,“ segir Gunn-
laug. Þegar leikstjórinn hitti
Mura féll hann fyrir honum. Nú
er hann að verða frægur og það
er aldrei að vita nema tilboðin
fari að streyma inn. -MMJ

BJÖRK GUÐMUNDSDÓTTUR: KEMUR MEÐ NÝT MYNDBAND

Gælir við köttinn Muri 
í nýju myndbandi

HIN HLIÐIN
HIN HLIÐIN Á SVÖVU JOHANSEN, VERSLUNARKONU Í SAUTJÁN.

Hvernig ertu núna? Ég hef það bara mjög gott, nýkomin úr ræktinni.
Augnlitur: Blár. 
Starf: Verslunareigandi.
Stjörnumerki: Steingeit. Annars á ég lífstöluna 1.
Hjúskaparstaða: Í sambúð.
Hvaðan ertu? Úr Reykjavík. 
Helsta afrek: Að eignast son minn.
Helstu veikleikar: Óstundvísi.
Helstu kostir: Bjartsýn.
Uppáhaldssjónvarpsþáttur: Sex and the City.
Uppáhaldsútvarpsþáttur: Ég hlusta stundum á Stjörnuspegil. 
Uppáhaldsmatur: Skötuselur og rauðspretta.
Uppáhaldsveitingastaður: Apótekið.
Uppáhaldsborg: Kaupmannahöfn og London.
Mestu vonbrigði lífsins: Að ég skildi ekki hafa fengið alvöru peningakassa
í jólagjöf þegar ég var 6 ára.
Áhugamál: Líkamsrækt, söngur og franska.

Viltu vinna milljón? Já, auðvitað. Ég myndi samt frekar vilja vinna fyrir
henni, þá myndi ég finna betur fyrir henni.
Jeppi eða sportbíll?: Jeppi.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? Fatakaupmaður.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Joanne Lumley úr Absolutely Fabulous
og Kata vinkona mín í Lýsi.
Hver er kynþokkafyllst(ur)? Þeir eru svo margir þarna í Hollywood.
Trúir þú á drauga? Já, ég geri það.
Hvaða dýr vildirðu helst vera? Fuglinn fljúgandi.
Hvaða dýr vildirðu ekki vera? Hunangsfluga, því mér yrði fljót-
lega slengt í rúðu, og svín. Alla vega ekki um jólin. 
Áttu gæludýr? Nei.
Besta kvikmynd í heimi: When Harry Met Sally.
Besta bók í heimi: Ég er nýbúin að lesa Mýrina. Mér
fannst hún frábær. Bókin sem ég nota samt mest er Rétt
mataræði fyrir þinn blóðflokk eftir Peter D’Adamos.
Næst á dagskrá: Frí í Suður-Evrópu.

07.01.1964

Fékk ekki peningakassa í jólagjöf

... fær Magnús Þorkell Bern-
harðsson, sérfræðingur í málefn-
um Mið-Austurlanda, fyrir bók
sína um sögu stjórnmála og trú-
arbragða í Íran og Írak og óþrjót-
andi viðleitni sína til að fræða
okkur hér uppi á Íslandi um mál-
efni þessa heimshluta.

HRÓSIÐ

KÖTTURINN MURI TEKUR SIG VEL ÚT Í SÉRSAUMUÐUM JAKKAFÖTUM. BJÖRK OG MURI HAFA ÞAÐ NOTALEGT UPPI Í RÚMI.



Opið
 í dag
Opið
 í dag

BT Skeifunni,  BT Kringlunni, 

BT Egilsstöðum, BT Selfossi 

kl. 13 til 17 
BT Smáralind 

kl. 12 til 18

HP Photosmart M305 myndavél
• A›dráttarlinsa: 3x a›dráttur, 5x digital
• Hreyfimyndir: ótakmarka› eftir stær› minniskorts
• Skjár: 4.6cm lita LCD skjár 
• Minnisraufar: 16 mb innra minni
• Hugbúna›ur: HP Image zone Software 

HP Photosmart 7450
• Upplausn: 1200x1200dpi í svörtu, • 4800x1200dpi í lit
• Litatækni: PhotoREt IV • Tengi: USB 2.0 Full Speed
• Kortalesari • Skjár: 1.7" sv/hv LCD skjár
• HP Image Zone hugbúna›ur fylgir 

3,2Milljónpixlar

3,2Milljónpixlar

MediaBay
les öll minniskort

Þráðlaus
mús og lyklaborð

Fullkomin
fjarstýring

HP Pavilion Jagúar

**

999
VIÐBÓT Á MÁNUÐI

**

799
VIÐBÓT Á MÁNUÐI

**

17”

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

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

HP PAVILION JAGUAR
• Intel® Pentium®4 515
• Intel® 915P mó›urbor›
• 1024MB DDR vinnsluminni
• 200GB Serial ATA har›ur diskur 7200rpm
• ATI Radeon X300 256MB skjákort
• DVD Skrifari "Dual Layer"
• Sjónvarpskort og fjarst‡ring
• Media bay a› framan
• IEEE 1394 FireWire® interface
• 10/100 netkort
• firá›laust lyklabor› og mús

TV
OUTOUT
TV
OUT

HP Media Bay
Allir helstu tengimöguleikar eru að 
framanverðu. Þetta veitir þér aukin 
þægindi. Einnig eru raufar fyrir öll 
minniskort.

HP Pavilion er vél fyrir flá sem vilja 
allt fla› n‡jasta í margmi›lun og 
leikjum en um lei› njóta gæ›a og 
áræ›anleika HP.

Margmi›lun og tölvuleikir krefjast 
krafts og áræ›anleika ekki síður en 
tölvur í vi›skiptalífinu. Fyrirtækin 
treysta HP - flú getur treyst HP!

VELDU HP!
Þín trygging

fyrir gæðum!

VELDU HP!
Þín trygging

fyrir gæðum!

VELDU HP!
Þín trygging

fyrir gæðum!

VELDU HP!
Þín trygging

fyrir gæðum!

VELDU HP!
Þín trygging

fyrir gæðum!

VELDU HP!
Þín trygging

fyrir gæðum!

VELDU HP!
Þín trygging

fyrir gæðum!

VELDU HP!
Þín trygging

fyrir gæðum!

Ekkert 

til sparað!

HP gæði alla

leið!

179.988
Staðgreitt

4.992
Tölvukaupalán 48 mán.

*

14.999
Vaxtalaust 12 mán.

**

Þú velur Þú velur 
greiðsluform greiðsluform 

sem hentar þér!sem hentar þér!

Þú velur 
greiðsluform 

sem hentar þér!

14.999
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Frumsýning 11. febrúar kl. 20 – UPPSELT
2. sýning 13. febrúar kl. 19 – FÁAR SÝNINGAR

Miðasala á netinu; www.opera.is
Netfang miðasölu; midasala@opera.is  •  Sími miðasölu: 511 4200

Banki allra landsmanna

Breytt
heimsmynd

Sú var tíðin að unnt var að bera
kennsl á unga framamenn lang-

ar leiðir. Framtíðarleiðtogar sáust
að leik í Vesturbænum. Þeir fóru
með félögunum í Melaskóla, þá
Hagaskóla og þaðan í Menntaskól-
ann. Þetta var í þá daga þegar ekki
þurfti að taka fram að átt var við
Menntaskólann í Reykjavík. Allir
héldu þeir með KR og voru saman
í lagadeildinni en þá var lögfræði
aðeins kennd í Háskóla Íslands,
áður en háskólar voru stofnaðir í
hverju bæjarfélagi. Beina brautin
var aðeins ein.

Á UNDANFÖRNUM árum og
áratugum hefur þessi heimsmynd
verið að breytast. Sumir segja til
hins verra. Og telja skýringuna þá
að kynslóðin sem nú fer með völd
sé fyrsta kynslóðin sem aldrei fór í
sveit. Aðrir halda fram að þjóðin
hafi orðið risminni þegar menn
hættu að borða heimaslátrað.

HVAÐ SEM því líður þá er ljóst
að það er lint í forystusveit fram-
tíðarinnar. Menntaskólinn hefur nú
öðru sinni tapað spurningakeppni á
móti skóla, sem í daglegu tali nefn-
ist Borgó. The „Untouchables“
hafa verið sigraðir. Mennirnir sem
áður var lýst með orðunum: „No
one could touch them.“ „No one
could stop them.“ Tvö af óskabörn-
um þjóðarinnar hafa á skömmum
tíma fallið. Eimskip og Mennta-
skólinn.

TEIKN HAFA VERIÐ á lofti allt
frá því að samþykkt var á þriðja
áratugnum að aðrir skólar en
Menntaskólinn mættu útskrifa
stúdenta. Síðan þá hafa ógæfuský
MR aðeins hrannast á lofti. Áhrifin
teygja sig út um allt samfélagið.
Rétt eins og Kolkrabbinn í den tid. 

HEIMSMYNDIN er að breytast.
Erfiðara er að greina framtíðarfor-
ystu þjóðarinnar á götum úti en
áður. Staðhættir eru aðrir, mennt-
un er önnur og leiðtogarnir heita
öðrum nöfnum. Þeir sem munu
erfa landið og stjórna því heita
ekki lengur Davíð og Steingrímur,
Steinunn og Vigdís heldur Tristan
og Gabríel, Jasmín og Indíana.
Þessi börn eru ekki í Vesturbæn-
um. Þau sjást að leik í Þúsaldar-
geisla, ganga í Borgarholtsskóla og
fara svo í þverfaglega nútíma-
fræði að loknum stúdent.

BAKÞANKAR
ÞORBJARGAR S.

GUNNLAUGSDÓTTUR


