
AÐALFUNDUR FREYJU ÚRSKURÐ-
AÐUR ÓGILDUR Fylkingarnar í kven-
félaginu Freyju í Kópavogi eru báðar ánægð-
ar með niðurstöðu laganefndar Framsóknar-
flokksins. Gamla stjórnin telur valdaráni af-
stýrt en nýju konurnar telja hann sýna að
vinnubrögð þeirra hafi verið í lagi. Sjá síðu 2

ALDNIR LÖGREGLUMENN HEITA
VERND Fjórtánda tilraunin til að koma á
röð og reglu í Sómalíu stendur nú yfir.
Fyrstu meðlimir nýs þings landsins komu til
höfuðborgarinnar umkringdir vopnuðum
vörðum til varnar gegn vígasveitum stríðs-
herra og glæpamönnum. Sjá síðu 4

ÁSTÆÐA FYRIR SJÁLFSTÆÐIS-
MENN AÐ HAFA ÁHYGGJUR Sjálf-
stæðisflokkurinn er í lægð miðað við út-
komu ellefu síðustu skoðanakannana
Fréttablaðsins. Prófessor í stjórnmála-
fræði segir sjálfstæðismenn eflaust hafa
áhyggjur. 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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VONSKUVEÐUR Skaplegt veður í fyrstu.
Vonskuveður síðdegis og í kvöld víðast hvar.
Hvessir norðan og austan í nótt. Mikil
rigning sunnan og vestanlands. Sjá síðu 4

EINLEIKUR Á FIÐLU Elfa Rún Kristins-
dóttir leikur einleik á fiðlu á tónleikum Sin-
fóníuhljómsveitar áhugamanna, sem haldn-
ir verða í Seltjarnarneskirkju klukkan fimm í
dag. Fluttur verður fiðlukonsert eftir Mend-
elssohn. Einnig verða flutt verk eftir Árna
Björnsson og Josef Haydn. Stjórnandi verð-
ur Oliver Kentish.

Karlar 20-40 ára
Me›allestur dagblaða

Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallups nóvember 2004

MorgunblaðiðFréttablaðið

61%

33%

BOÐSFERÐIR Engar formlegar reglur
gilda um boðsferðir alþingismanna,
samkvæmt upplýsingum frá Alþingi. 

Boðsferðir lækna hafa verið til
umræðu í kjölfar fyrirspurnar Ástu
R. Jóhannesdóttur á Alþingi. Ásta
hefur gagnrýnt skort á reglum og
segir að gagnsæi verði að tryggja.
Hún sér enga ástæðu til að Alþingi
sé undanskilið kröfunni um gagn-
sæi, en bætir við að boðsferðir geti
auðveldað þingmönnum að fylgjast
með nýjungum. Hún hafi sjálf,
ásamt samgöngunefnd, þegið flug-

ferð í boði Atlanta á sínum tíma.
„Mér fannst sú ferð afar gagnleg, en
það var engin ástæða til að halda
henni leyndri.“ 

Ásta segir ávallt vera matsatriði
hvenær ferðir séu óviðeigandi.
„Þingmenn þurfa að vega og meta
hvenær boðsferðir stangast á við
hagsmuni þeirra í starfi eða rýra
trúverðugleika.“

Róbert Marshall, formaður
Blaðamannafélags Íslands, segir
engar formlegar reglur gilda innan
þess um boðsferðir blaðamanna.

„Siðareglurnar eru okkar leiðarvís-
ir og þar er kveðið á um að menn
skuli varast að flytja fréttir af fyrir-
tækjum eða hagsmunasamtökum
sem þeir eiga aðild að. Svo veit ég til
að það eru reglur um þessi mál inn-
an miðlanna sjálfra.“

„Siðaskrá Fréttablaðsins segir að
blaðið hafni ferðum fylgi þeim
skuldbindingar,“ segir Sigurjón M.
Egilsson fréttaritstjóri.

Róbert segir fæsta miðla hafa
fjármagn til að senda starfsmenn
erlendis. „Ég tel að það eigi alltaf að

koma fram í frétt hvenær um boðs-
ferð er að ræða og ég held að það
hafi verið niðurstaða umræðna um
þessi mál fyrir hálfu öðru ári.“ 

Jón Gunnar Grjetarsson, for-
maður Félags fréttamanna hjá ríkis-
miðlunum, tekur fram að dregið
hafi úr boðsferðum, og segir sumar
þeirra vera á mörkunum. „Við erum
vakandi fyrir þessu því hagsmuna-
árekstrar koma til greina. Það er
bæði nauðsynlegt og hollt fyrir
stéttina að ræða þessi mál opin-
skátt.“ bergsteinn@frettabladid.is

Eru ekki eðlileg vinnubrögð
KR-ingar ósáttir með framkomu Grétars Sigurðssonar

Engar reglur eru 
um boðsferðir

Engar formlegar reglur gilda um um boðsferðir alþingismanna eða blaðamanna. 
Þingmaður segir að krafan um gagnsæi eigi að ná til þingmanna rétt eins og lækna.

BRAK FLUGVÉLARINNAR HEFUR VERIÐ STAÐSETT Heimamenn á dráttarvél aka framhjá alþjóðlegum friðargæsluliðum sem eru á
leið til að aðstoða við leit að farþegaþotunni sem hrapaði í fjalllendi austur af Kabúl í stórhríð á fimmtudag. Brak vélarinnar fannst í gær.

AFGANISTAN, AP Björgunarsveitar-
menn hafa staðsett flakið af
afgönsku farþegavélinni sem
fórst í fjalllendi þarlendis fyrir
tveimur dögum. Veður var slæmt
og skyggni eftir því. 

Lárus Atlason, sem nýkominn
er frá Kabúl, hefur verið í sam-
bandi við flugumsjónarmenn í

Kabúl. Hann segir að flugmaður-
inn hafi verið hættur við aðflug
að Alþjóðaflugvellinum í Kabúl
vegna aðstæðna. Hann hafi verið
á leiðinni á annan flugvöll í átt að
Pakistan þegar honum fipaðist
flugið í 11 þúsund feta hæð og
flaug á fjall. Flugmaðurinn var í
sjónflugi og því ekki á radar. 

Björgunarmenn höfðu í gær
ekki komist að flakinu vegna
veðurs en 104 farþegar voru um
borð í vélinni. Þeir voru allir
taldir af. 

Búist er við að rannsókn
vegna slyssins hefjist á næstu
dögum og þá komi nánar í ljós
hvað gerðist. - ghs
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Ók á um 190 kílómetra hraða:

Drukkinn öku-
þór olli árekstri

LÖGREGLUMÁL Fimm voru fluttir á
slysadeild eftir ofsaakstur drukkins
ökumanns sem endaði með árekstri
á Miklubraut við Grensásveg
aðfaranótt laugardags. Lögreglan
veitti manninum eftirför eftir að
hafa mætt bílnum í Ártúns-
brekkunni á um 190 kílómetra
hraða.

Bíllinn sem ekið var á var að
taka af stað á ljósum og var því á
lítilli ferð þegar áreksturinn varð.
Sá sem olli árekstrinum var hins
vegar á miklum hraða en ekki ligg-
ur fyrir á hversu miklu hraða hann
var þegar hann lenti á bílnum.
Enginn slasaðist alvarlega en bíl-
arnir eru báðir ónýtir.

Lögreglan segir að eftirförinni
hafi verið hætt nokkru áður en
áreksturinn varð og búið hafi verið
að kalla út fleiri lögreglubíla til að
koma á móti og hindra för ökuþórs-
ins. - hrs

Bóka›u núna á www.heimsferdir.is

Sumarbæklingi Heimsferða 
er dreift með Fréttablaðinu 
í dag.

Útsölulok

ALLT A‹

90% AFSLÁTTUR

MARKA‹UR

105 ára á árinu

SÍÐUR 14 & 15

▲

Darraðardans
hjá Disney

SÍÐUR 12 & 13

▲

Elsti karlmaður landsins:

Viðskipti á sunnudegi:

SÍÐUR 20 & 21

▲

Flak flugvélarinnar sem fórst í Afganistan staðsett í fjalllendi:

Hætti við aðflug í Kabúl
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Síminn:

Laun kvenna hækka
um 30 prósent

RAFIÐNAÐARSAMBANDIÐ Rafiðnaðar-
samband Íslands hefur samið við
Símann um nýjan launataxta sem
gefur félagsmönnum fjögurra til
sex prósenta launahækkun frá
áramótum og um 18 prósent að
meðaltali á fjögurra ára samn-
ingstíma. Í samningnum hækka
lágmarkslaun um rúm 30 prósent. 

„Þetta þýðir ekki að allir séu að
fá 30 prósenta launahækkun. Það
eru tiltölulega fáir á þessum
lægstu töxtum, sem betur fer.
Stóru hóparnir eru að fá að meðal-
tali fjögurra til sex prósenta

launahækkun en sumir fá töluvert
meira og það eru þeir sem höfðu
lægstu launin,“ segir Guðmundur
Gunnarsson, formaður Rafiðnað-
arsambandsins.

Samningurinn nær til tæplega
900 félaga. Stór hluti þeirra er
konur sem vinna á 118 og í þjón-
ustuverum fyrirtækisins. Guð-
mundur segir að laun þeirra
hækki verulega en það sé í sam-
ræmi við samninga sem Rafiðnað-
arsambandið hafi gert upp á
síðkastið.

- ghs

Fjórir handteknir á Selfossi:

Fíkniefni fundust við húsleit
LÖGREGLUMÁL Sextíu grömm af
ætluðu amfetamíni og smá-
skammtur af LSD fundust við
húsleit á Selfossi í gærmorgun.
Húsleitin var gerð eftir að lög-
reglan á Selfossi stöðvaði bíl inn-
anbæjar vegna gruns um að öku-
maður væri undir áhrifum fíkni-
efna. Tvennt var í bílnum, bæði
undir áhrifum. Fíkniefni fundust í
bílnum og í kjölfarið var leitað í
húsi í bænum. Við leitina fundust
sextíu grömm af ætluðu am-
fetamíni, smáskammtur af LSD
og töluvert af áhöldum til neyslu.
Einnig voru þar tveir menn við
neyslu fíkniefna.

Fjórir voru handteknir í tengsl-
um við málið, ökumaður og far-
þegi úr bílnum og mennirnir sem
neyttu efnisins í húsinu. Er þetta
ekki í fyrsta sinn sem lögreglan á
Selfossi finnur sextíu grömm af
amfetamíni í einu en í fyrra fann

lögreglan sama magn á einum
manni. Engu að síður er þetta
óvenjulega mikið magn og nánast
útilokað að um efni til einka-
neyslu hafi verið að ræða. Málið

er í rannsókn en þar sem fólkið
var tekið við neyslu eða undir
áhrifum var ekki hægt að byrja
yfirheyrslur fyrr en seinnipartinn
í gær. - bb

Aðalfundur Freyju
úrskurðaður ógildur
Fylkingarnar í kvenfélaginu Freyju í Kópavogi eru báðar ánægðar með niður-
stöðu laganefndar Framsóknarflokksins. Gamla stjórnin telur valdaráni afstýrt

en nýju konurnar telja hann sýna að vinnubrögð þeirra hafi verið í lagi.

FREYJA Laganefnd Framsóknar-
flokksins hefur úrskurðað aðal-
fund Freyju, félags framsóknar-
kvenna í Kópavogi, sem fór fram
27. janúar síðastliðinn, ógildan
og sömuleiðis allar afgreiðslur
fundarins, þar með taldar kosn-
ingar til trúnaðarstarfa. Gamla
stjórnin skal boða til nýs aðal-
fundar svo fljótt sem auðið er og
skulu inntökubeiðnir afgreiddar
í upphafi aðalfundar. Laganefnd-
in fjallaði ekki um ágreinings-
efni að öðru leyti.

Una María Óskarsdóttir, vara-
formaður Freyju, segir að Freyj-
urnar séu ánægðar með úrskurð-
inn því hann sýni að tekist hafi
að afstýra valdaráni. 

„Í því fólust bein opinber af-

skipti frá þingmanni úr öðru
kjördæmi af flokksstarfi Freyju-
kvenna í Kópavogi. Slík afskipti
hafa ekki viðgengist í okkar
flokki og margir telja það alvar-
legt mál og í rauninni siðlaust,“
segir hún.

Una María telur þá niðurstöðu
ekki koma málinu við að ekki
hafi verið löglega að aðalfundi
staðið. Meginniðurstaðan sé sú
að tekist hafi að afstýra
valdaráni. Laganefnd taki ekki
afstöðu til annarra atriða enda
líklegt að sú niðurstaða hefði
orðið stjórninni í vil.

Aðalheiður Sigursveinsdóttir,
mágkona Árna Magnússonar
félagsmálaráðherra, lætur á sér
skilja að hún sé sátt við niður-

stöðuna en segir hana óvenju-
lega, kærandinn sé kærður og á
þar við að formaðurinn hafi sent
kæruna til laganefndar. 

„Niðurstaðan er skýr. Laga-
nefndin leggur ekki dóm á okkar
starfshætti eða aðkomu að fund-
inum. Mér finnst það mjög
jákvætt. Við hefðum auðvitað
viljað að fundurinn væri lögleg-
ur og í því liggja viss vonbrigði,“
sagði hún.

Aðalheiður bjóst við að reynt
yrði að ná lendingu í þessu máli
sem fyrst. 

Stjórnin kemur saman á næst-
unni og verður í framhaldi af því
boðað til aðalfundar. Flokksþing
Framsóknarflokksins verður 25.
til 26. febrúar. ghs@frettabladid.is

Enski boltinn:

Leikurinn
textaður

FÓTBOLTI Fótboltaleikur milli ensku
liðanna Arsenal og Aston Villa
sendur út í gær með leikskýring-
um enskra þula eins og áður en
íslensk samantekt í örfáum orðum
á gangi leiksins birtist í texta á
nokkurra mínútna fresti. 
Voru þetta viðbrögð Skjás eins við
úrskurði útvarpsréttarnefndar
um að útsending á leikjum með
ensku tali án íslensks texta bryti í
bága við útvarpslög.  Vilhjálmur
H. Vilhjálmsson, sem situr í út-
varpsréttarnefnd, sagði að nefnd-
in myndi eflaust taka afstöðu til
málsins eftir helgi.

- bb

Í AÐALMATSALNUM Á KÁRAHNJÚKUM
Miguel Cardeira og félagar hans frá Portú-
gal snæða hádegisverð í aðalmatsalnum. Í

hádeginu í dag verður boðið upp á kín-
verskan mat í tilefni af ári hanans sem

byrjar á miðvikudaginn.

Ár hanans að hefjast:

Hátíðarhöld
hjá Impregilo
KÁRAHNJÚKAR Í dag verður kín-
verska nýárinu fagnað við Kára-
hnjúka en miðvikudaginn 9. febrúar
lýkur hinu kínverska ári apans og
ár hanans hefst. 

Til að fagna nýju ári verður kín-
verskur hádegisverður á boðstólum
í aðalmatsal Impregilo á Kára-
hnjúkum í dag samhliða hefðbundn-
um hádegisverði. 

Á eftir verður skálað fyrir nýju
ári og kínversk dagskrá verður í
klúbbnum, kínversk bíómynd sýnd
og boðið upp á karaókí.

Starfsmönnum Impregilo verður
boðið upp á flutning frá hinum
minni búðunum þremur á Kára-
hnjúkum. ■

ERLENDIR STARFSMENN Á
KÁRAHNJÚKUM

Starfsmenn og Impregilo:

Söfnuðu
hálfri milljón
KÁRAHNJÚKAR Hópur erlendra
starfsmanna við Kárahnjúka á ætt-
ingja og vini sem urðu illa úti eða
létust í flóðbylgjunni í löndunum
við Indlandshaf í lok desember
2004. Til þess að hjálpa bágstöddum
í þessum löndum ákváðu starfs-
menn Impregilo að setja af stað
söfnun við Kárahnjúka.

Alls söfnuðust 253.229 krónur
meðal starfsmanna og ákvað
Impregilo að bæta við 296.771
krónu. Þann 3. febrúar voru því
lagðar 550 þúsund krónur inn á
reikning Rauða kross Íslands til
hjálpar fórnarlömbum flóðbylgj-
unnar. ■

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

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

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

85.100 kr.
með öllum sköttum!

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

111.150 kr.
með öllum sköttum!

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

87.100 kr.
með öllum sköttum!

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

Takmarkað sætaframboð.

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

SPURNING DAGSINS
Helena, hjálpaði textinn þér að
skilja leikinn?

„Textinn hjálpar ef leikjunum 
fækkar ekki.“

Helena Ólafsdóttir er fyrrverandi þjálfari kvenna-
landsliðsins í knattspyrnu. Útvarpsréttarnefnd
beindi því til Skjás eins að hætta útsendingum á
knattspyrnuleikjum sem ekki fylgdi íslenskt tal
eða texti. Í leik Arsenal og Aston Villa voru enskir
þulir og kom texti aðeins stöku sinnum á skjáinn.

■ LÖGREGLUFRÉTTIRSelfoss:

Innbrot
upplýst

LÖGREGLUMÁL Við húsleit á Selfossi í
vikunni fannst þýfi úr fimm eða sex
innbrotum í bænum síðustu daga.
Lögreglunni bárust vísbendingar og
í kjölfar þeirra beindust grunsemd-
ir að karlmanni um tvítugt og var
heimild fengin til húsleitar hjá hon-
um. Þýfið var úr innbrotum í heima-
hús, skóla og fyrirtæki á Selfossi.
Þar á meðal var dýr tölvubúnaður
og fleiri hlutir. 

Má kalla lán að þjófurinn skyldi
ekki vera búinn að koma frá sér
þýfinu, þar sem stolnum munum er
yfirleitt komið í verð eins fljótt og
auðið er. - bb

AMFETAMÍN
Sjaldgæft er að svo mikið magn amfetamíns finnist í einu.

AÐALHEIÐUR SIGURSVEINSDÓTTIR
Mágkona Árna Magnússonar félagsmálaráðherra telur úrskurðinn
staðfesta að vinnubrögð nýju kvennanna við inngönguna og aðra

starfsemi á fundinum hafi verið í lagi.

UNA MARÍA ÓSKARSDÓTTIR
Varaformaður kvenfélagsins Freyju í Kópavogi telur að valdaráni
hafi verið afstýrt. Laganefnd taki ekki afstöðu til annarra atriða

enda líklegt að sú niðurstaða hefði orðið stjórninni í vil.

MINNIHÁTTAR ÁREKSTRAR Tveir
minniháttar árekstrar urðu innan-
bæjar á Selfossi í gær, laugardag.
Engin meiðsl urðu á fólki og óveru-
legar skemmdir á bifreiðum. 

RÚTA NÆSTUM OLTIN Áætlunar-
bíll Norðurleiðar fór næstum út af
veginum í nágrenni Blönduóss á
föstudag þegar snörp vindhviða
skall á honum. Hvorki urðu slys á
bíl né fólki og kom annar bíll innan
fárra mínútna og sótti farþegana,
sem allir vildu halda áfram ferð
sinni. Rútan var svo dregin á réttan
kjöl skömmu síðar.

GUÐMUNDUR GUNNARSSON
Formaður Rafiðnaðarsambandsins segir að

verið sé að leiðrétta laun launalægstu
kvennanna hjá Símanum.
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Nánari upplýsingar um verð, gististaði 
og ferðatilhögun á www.urvalutsyn.is

Sumarfríið 
er dýrmætt: 
Berðu saman gæði 
gististaða og þjónustu 
– verðið kemur 
á óvart.

Betri ferðir – betra frí
Bókaðu strax!

AGUAMARINA FENEYJAR
flugsæti í allt sumar HELIOS

CLUB ALBUFEIRA CALA MILLOR P. ROYAL BEACH

Costa del Sol 
23. júní í viku

49.900
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn,
2–11 ára, í íbúð með 1 svefnherbergi

15. júní í viku

29.920
á mann, m.v. að 2 fullorðnir og 2 börn,

2–11 ára, ferðist saman

Portúgal 
27. júní í viku

39.900
á mann, m.v. 2 fullorðna og 3 börn,

2–11 ára, í íbúð með 2 svefnherbergjum

Mallorca/Sa Coma
22. júní í viku

39.900
á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn,
2–11 ára, í íbúð með 1 svefnherbergi

Magaluf 
22. júní í viku

37.730
á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn,
2–11 ára, í íbúð með 1 svefnherbergi

Fleiri eða færri? Finndu verð
á þinni ferð á www.urvalutsyn.is

Fleiri eða færri? Finndu verð
á þinni ferð á www.urvalutsyn.is

Fleiri eða færri? Finndu verð
á þinni ferð á www.urvalutsyn.is

Fleiri eða færri? Finndu verð
á þinni ferð á www.urvalutsyn.is

Fleiri eða færri? Finndu verð
á þinni ferð á www.urvalutsyn.is

Fleiri eða færri? Finndu verð
á þinni ferð á www.urvalutsyn.is

Bestu 
       utanlandsferðirnar       Samkvæmt skoðanakönnun Gallups hefur        Úrval-Útsýn yfirburði í utanlandsferðum.

Sumarsól
Betri ferðir – betra frí

2005

Costa del Sol • Feneyjar   Portoroz • Krít • PortúgalMallorca • BenidormTyrkland

Costa del Sol • Feneyjar   Portoroz • Krít • PortúgalMallorca • BenidormTyrkland

Hverrar

krónu virði!

Krít 
27. júní í viku

54.500
á mann, m.v. 2 fullorðna og 2 börn,
2–11 ára, í íbúð með 1 svefnherbergi

SÓLARHAPPDRÆTTI – www.urvalutsyn.is
* * *

* * *

* Flug, flugvallarskattar, gisting í 7 nætur og íslensk fararstjórn.

Sumarsól 2005 
 er komin og salan er hafin 

  Opið í dag
     að Lágmúla 4, frá kl. 12–16
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og þú getur unnið
sólarlandaferð fyrir tvo
til Costa del Sol, Krítar, Portúgal eða Mallorca.

Skráðu þig í netklúbbinn

Farðu á www.urvalutsyn.is og skráðu þig í netklúbbinn. 
3 nöfn verða dregin út og birt á vefnum þann 1. mars. 

Úrval-Úts‡n 44%

Helstu samkeppnisa›ilar

Hvaða ferðaskrifstofa býður upp á bestu utanlandsferðirnar?



KAUP

Gengisvísitala krónunnar

Bandaríkjadalur

Sterlingspund

Evra

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna

Japanskt jen

SDR

USD

GBP

EUR

DKK

NOK

SEK

JPY

XDR

62,42 62,72

117,59 118,17

80,90 81,36

10,88 10,93

9,75 9,81

8,90 8,95

0,60 0,60

94,62 95,18

GENGI GJALDMIÐLA 04.02.2005
GENGIÐ

Heimild: Seðlabanki Íslands

SALA

111,45 +0,67%
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Hlutafélag um hálendisveg:

Þjóðhagslega hag-
kvæmur kostur

SAMGÖNGUR Stofnað hefur verið
einkahlutafélagið Norðurvegur en
tilgangur þess er að fjármagna
frumrannsóknir og annast undir-
búning hugsanlegs vegar yfir há-
lendið. Sú leið sem talsmenn
Norðurvegar horfa helst til mun
stytta leiðina á milli Reykjavíkur
og Akureyrar um 81 kílómetra en
gróflega áætlaður kostnaður við
slíkan veg er frá 4,5 til 7 milljarða
króna. Árlegur sparnaður vegfar-
enda er talinn vera vel á annan
milljarð króna.

Stofnhlutafé Norðurvegar er
11 milljónir króna og er Kaup-
félag Eyfirðinga stærsti hluthaf-
inn í félaginu með fimm milljónir
króna. Þar á eftir kemur Akureyr-
arbær með þrjár milljónir króna,
Hagar með tvær milljónir króna
en ein milljón skiptist á milli
Kristjánsbakarís, Norðlenska,
Kjarnafæðis, Trésmiðjunnar
Barkar og Gúmmívinnslunnar.

Andri Teitsson, framkvæmda-
stjóri KEA, er formaður stjórnar
Norðurvegar en aðrir í stjórn eru

Eiður Gunnlaugsson, forstjóri
Kjarnafæðis, og Jóhannes Jóns-

son í Bónus en hann situr í stjórn-
innni fyrir hönd Haga. - kk

Aldnir lögreglu-
menn heita vernd

Fjórtánda tilraunin til að koma á röð og reglu í Sómalíu stendur nú yfir. Fyrstu
meðlimir nýs þings landsins komu til höfuðborgarinnar umkringdir vopnuð-

um vörðum til varnar gegn vígasveitum stríðsherra og glæpamönnum.
SÓMALÍA, AP Hundruð gamalla
sómalskra lögreglu- og hermanna
hétu því að vernda nýja stjórn
landsins og þing og gera sitt til að
koma á lögum og reglu í landi sem

hefur verið
stjórnlaust í
meira en áratug.
Mennirnir sögð-
ust reiðubúnir að
vinna kauplaust
ef stjórn og þing
styddu við bakið á
þeim þegar þau
væru komin til
valda.

M e n n i r n i r
voru mættir í
búningum sínum
til að taka á móti
hópi 30 þing-

manna þegar þeir sneru aftur til
Sómalíu og bjuggu sig undir að
taka til starfa. Mörg ár eru liðin
síðan lögregla og her störfuðu í
Sómalíu. Þar hafa vígasveitir
stríðsherra ráðið lögum og lofum
frá því einræðisherrann
Mohamed Siad Barre hrökklaðist
frá völdum 1991.

Lögreglu- og hermennirnir
sögðust gera sér grein fyrir því að
það væri ekki auðvelt að takast á
við vopnaðar sveitir ungmenna.
„Við vitum að við erum gamlir en
við vitum hvað við erum að gera
og búum að mikilli reynslu,“ sagði
Mohamed Nor Galal, fyrrverandi
herforingi sem situr á nýja þingi
landsins. Hann fór fyrir lögreglu-
mönnum.

Tilraunin sem nú er gerð til að

koma á lögum og reglu í Sómalíu
er sú fjórtánda í röðinni. Hinar
hafa allar brugðist, þar á meðal
myndun tveggja stjórna. Nýja
þingið og ríkisstjórnin voru
mynduð á friðarráðstefnu í
Nairóbí, höfuðborg Kenía. Þing-
mennirnir 30 sem komu á dögun-
um til Mogadishu, höfuðborgar
Sómalíu, voru fyrstu meðlimir
þings og stjórnar sem koma til
Sómalíu eftir myndun þings og
stjórnar í fyrra. Þeir voru um-

kringdir vopnuðum vörðum til-
búnum til átaka við vígasveitir
stríðsherra. Enda kom í ljós að
full þörf var á vernd því bardagar
geisuðu í höfuðborginni meðan
þingmenn skoðuðu hana.

Þó að miklar vonir séu bundnar
við stjórnina er ljóst að mikið verk
er óunnið. Vígasveitir stríðsherra
og glæpaklíkur fara sínu fram,
eigna sér svæði, ræna fólk og setja
upp vegatálma þar sem þær
heimta toll af þeim sem fara um. ■

Skagafjörður:

Fór betur 
en á horfðist

LÖGREGLUMÁL Fimm sluppu með
minniháttar meiðsl í umferðar-
óhappi sem varð um áttaleytið í
fyrrakvöld á Norðurlandsvegi í
Skagafirði. Stór jeppabifreið
rann til á hálku, endasnerist út
af veginum og valt upp á nefið
og svo aftur á bak. Fimm far-
þegar voru í bílnum, þrír full-
orðnir og tvö börn. Tveir sjúkra-
bílar voru kallaðir út en meiðsl
fólksins voru minniháttar sem
þykir nánast kraftaverk. Allir
farþegar voru í beltum eða
barnabílstólum og telur lögregl-
an að það hafi ráðið úrslitum um
að ekki fór verr. 

- bb,,Við vitum
að við erum
gamlir en
við vitum
hvað við
erum að
gera og
búum að
mikilli
reynslu.

Bechtel:

Nýr upplýs-
ingafulltrúi

ÁLVERSFRAMKVÆMDIR Bechtel, sem
annast framkvæmdir við álver
Alcoa í Reyðarfirði, hefur ráðið
Björn S. Lárus-
son í starf upp-
lýsingafulltrúa
í stað Glúms
Baldvinssonar
sem sagði
starfinu lausu í
janúar eftir
stutta viðveru. 

Björn hefur
starfsreynslu
sem ráðgjafi
og verkefnis-
stjóri hjá bygg-
ingarverktök-
um, markaðs-
og atvinnufull-
trúi hjá Akra-
nesbæ og sem
dagskrárgerðarmaður og frétta-
ritari ríkisútvarpsins. Eiginkona
Björns heitir Anna Kjartansdóttir
og eiga þau fjögur börn. - kk

FYRRUM HERMENN TILBÚNIR TIL STARFA
Þrátt fyrir að langt sé liðið síðan her og lögregla störfuðu í Sómalíu segjast gamlir

lögreglu- og hermenn reiðubúnir að koma á röð og reglu.

BJÖRN S. 
LÁRUSSON

Björn kemur í stað
Glúms Baldvinssonar
sem réð sig til starfa

hjá undirstofnun Mat-
vælaáætlunar Sam-
einuðu þjóðanna.

HALLDÓR BLÖNDAL FLUTTI ÁVARP Á STOFNFUNDI NORÐURVEGAR
Stytting leiðarinnar á milli Akureyrar og Reykjavíkur skiptir sköpum, bæði fyrir einstaklinga

og fyrirtæki, sagði Halldór.
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Sunnanátt og rigning: 

Hvasst eða
stormur

VEÐUR Gert er ráð fyrir hvassviðri
eða stormi á vestanverðu landinu
síðdegis og í kvöld. Í morgun
bætti í vind á annesjum vestan-
lands og verður vindurinn að
sunnan og suðaustan, 18-23 metr-
ar á sekúndu um hádegi með rign-
ingu sem færist síðan yfir landið í
nótt. Í Reykjavík verður sunnan
og suðaustan 15 til 20 metrar á
sekúndu í dag, rigning og þriggja
til sex stiga hiti. 

Skilin færast svo austur yfir
landið og í fyrramálið ætti að vera
suðvestan 10 til 15 metrar á sek-
úndu og skúrir eða él sunnan og
vestanlands en úrkomulítið norð-
an og austan. ■

Kirkjubæjarklaustur:

Bílvelta 
á svörtum

bletti
LÖGREGLUMÁL Ökumaður missti
stjórn á jeppabifreið sinni í
hálku og endaði í hrauninu utan
við þjóðveginn austan við
Kirkjubæjarklaustur um mið-
nætti aðfaranótt föstudags. Á
þessu svæði er símasambands-
laust og því ekki hægt að gera
viðvart. Fáir eru á ferli á þess-
um slóðum á þessum árstíma en
vegfarandi tók ökumann og far-
þega upp í bíl sinn og kom þeim
á heilsugæsluna á Höfn. Þau
sluppu með minniháttar meiðsli
en bíllinn skemmdist mikið.
Svæðið þar sem óhappið varð er
kallað „svarti bletturinn“ af lög-
reglu enda hafa mörg óhöpp og
jafnvel banaslys orðið þar. Þar
er eins og áður sagði ekki hægt
að nota farsíma.

- bb



Einstök tilboð á heimsborgaferðum

VR orlofsávísun

Munið ferða-
ávísunina

www.icelandair.is

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

Icelandair tekur við ferðaávísun MasterCard 
og orlofsávísunum VR í pakkaferðir.
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París 19.900* kr. 
í maí og júní

Madrid 19.900* kr.  
brottför 18. eða 25. júní 
síðasta heimkoma 2. júlí

Helsinki 19.900* kr. 
í maí og júní

Berlín 19.900* kr. 
í júní

Frankfurt 19.900* kr. 
í maí og júní

Tilboð á flugi
100
sæti

100
sæti

50
sæti

50
sæti

50
sæti

Mílanó 19.900* kr.
brottför 21. eða 28. júní
heimkoma 28. júní eða 5. júlí 

50
sæti

Netsmellir – Alltaf ódýrast á netinu 

Verð frá 15.900 kr.*

Flug og gisting

Kaupmannahöfn
Verð frá 24.930 kr.*
á mann í tvíbýli í 2 nætur á Hotel Selandia, 14. - 16. október.  
Innifalið: Flug, gisting með morgunverði, flugvallarskattar og þjónustugjöld. 

*Verðdæmi með 5.000 kr. afslætti

Kaupmannahöfn – Glasgow – Baltimore – Orlando – Minneapolis – San Francisco

5.000 kr. afsláttur 5.–9. febrúar

*Netsmellur til Glasgow

Afslátturinn gildir þegar bókaðar eru pakkaferðir úr sumarbæklingi til eftirtalinna borga á ofangreindu tímabili:

* Verður að vera yfir aðfaranótt sunnudags og síðasta 
heimkoma 30. júní nema annað sé tekið fram.
Takmarkað sætaframboð.  Skattar innifaldir.
Verður að bóka á www.icelandair.is



STJÓRNMÁL Sjálfstæðisflokkurinn
mælist með um 33,5 prósenta
fylgi að meðaltali úr síðustu ellefu
skoðanakönnunum Fréttablaðs-
ins, sem ná frá ágústmánuði árið
2003 til 1. febrúar síðastliðins.
Sjálfstæðisflokkurinn fékk 33,7
prósenta fylgi í síðustu alþingis-
kosningum. Það er þriðja lakasta
útkoma flokksins frá upphafi. 

„Ef Sjálfstæðisflokkurinn er
að festa sig í þessu fylgi er það
mjög lítið fyrir flokkinn,“ segir
Gunnar Helgi Kristinsson, pró-
fessor í stjórnmálafræði við Há-
skóla Íslands. „Flokkar eru samt
ekkert mjög fastir í ákveðnu fylgi
núna. Það eru meiri sveiflur en
t í ð k a s t
hefur.“

Gunn-
ar Helgi
segir að
f y l g i

Sjálfstæðisflokksins undanfarið
sé sérstaklega lítið þegar horft sé
til þess að það hafi löngum loðað
við flokkinn að mælast með meira
fylgi í skoðanakönnunum en hann
fái síðan í kosningum. Gunnar
Helgi segir að ef til vill sé ástæða
fyrir sjálfstæðismenn að hafa
nokkrar áhyggjur af stöðunni og
eflaust hafi þeir áhyggjur af
þeirri lægð sem flokkurinn sé í.
Sú staðreynd að Samfylkingin
mælist ítrekað með svipað fylgi
og Sjálfstæðisflokkurinn sé
slæmar fréttir fyrir sjálfstæðis-
menn.

Gunnar Helgi segir að eflaust
séu nokkrar
ástæður fyrir
því að fylgi

f l o k k s i n s
m æ l i s t
jafnan um
33,5 pró-
sent í
skoðana-
könnun-
u m .
Fjöl-

miðlafrumvarpið hafi verið
flokknum erfitt en síðan sé flokk-
urinn búinn að vera samfleytt í
ríkisstjórn síðan árið 1991.

„Þegar flokkur er búinn að
vera svona lengi í ríkisstjórn seg-
ir það sig sjálft að það er erfitt að
vera aðlaðandi og spennandi kost-
ur í augum kjósenda. Flokkurinn
hefur líka átt erfitt með að höfða
til kvenna undanfarin ár og það
hlýtur að valda forystumönnum
hans áhyggjum.“

Gunnar Helgi segist ekki telja
að Íraksmálið hafi mikil áhrif á

fylgi flokksins. Rík tilhneiging sé
til þess að utanríkismál hafi ekki
mikil áhrif í innanlandsstjórnmál-
um.

trausti@frettabladid.is
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Styrkir til ferðamála:

Engir styrkir til Austurlands
FERÐAÞJÓNUSTA Ferðamálaráð Ís-
lands hefur úthlutað 53 styrkjum,
að upphæð 40 milljónir króna, og
eru styrkirnir ætlaðir til úrbóta á
ferðamannastöðum. Dreifðust
styrkirnir vítt og breitt um landið
nema hvað engir styrkir voru veitt-
ir til verkefna á Austurlandi. 

Valur Þór Hilmarsson, um-
hverfisfulltrúi Ferðamálaráðs,
segir enga sérstaka skýringu á því
að Austfirðingar fái ekki styrk í ár.
„Austfirðingar voru á meðal um-
sækjenda en verkefnin sem sótt
var um styrki til voru metin eftir
þörfum og mikilvægi. Austfirðing-
ar hafa fengið töluvert á undan-
förnum árum og þó þeir hafi ekki

fengið neinn styrk í ár jafnast það
út til lengri tíma,“ segir Valur Þór.

Alls bárust 146 umsóknir, að
upphæð tæplega 237 milljónir

króna. Mývetningar fengu flesta
styrkina í ár, fjóra talsins, að upp-
hæð samtals 7,4 milljónir króna.

- kk

Ný kattareglugerð á Suðurnesjum:

30 þúsund til að frelsa kött
DÝRAHALD Kosta mun um 30.000
krónur að leysa út kött sem eftir-
litsmenn á Suðurnesjum hafa
veitt og hefur verið geymdur í
viku, að sögn Magnúsar Guðjóns-
sonar, framkvæmdastjóra Heil-
brigðiseftirlits Suðurlands. 

Verið er að framfylgja reglum
um kattahald sem settar voru á
Suðurnesjum í sumar. Samkvæmt
þeim ber að skrá hvern kött og
láta merkja með varanlegri merk-
ingu. Fyrir það greiðir eigandinn
15.000 króna skráningargjald. 

„Kattaveiðimaður er með lista
yfir alla merkta ketti,“ sagði Magn-
ús. „Ef merktur köttur kemur í
búrin er honum sleppt aftur. Ef
hann er ekki merktur er hann flutt-
ur í kattageymslu, þar sem hann er
geymdur í allt að viku, en svæfður
að þeim tíma liðnum ef enginn vitj-
ar hans. Ef eigandinn vill fá köttinn
sinn aftur þarf hann að greiða
15.000 króna skráningargjald,
5.000 krónur í handsömunar- og
flutningsgjald og uppihald kattar-
ins, sem nemur 1.400 krónum á dag
og getur þá farið í 9.800 krónur sé
um heila viku að ræða.“

Magnús sagði ekki tekið fullt
geymslugjald fyrir kettina, þar
sem aðlögunartími að reglugerð-

inni stæði yfir. Honum lýkur senn
og þá verður fullt gjald tekið.

- jss

Ástæða fyrir sjálfstæðis-
menn að hafa áhyggjur

Sjálfstæðisflokkurinn er í lægð miðað við útkomu ellefu síðustu skoðanakannana Fréttablaðsins. 
Prófessor í stjórnmálafræði segir sjálfstæðismenn eflaust hafa áhyggjur.

Bílvelta við Vopnafjörð:

Sluppu með
skrámur

LÖGREGLUMÁL Fjórir sluppu með
lítils háttar skrámur og meiðsl
þegar jeppi sem fólkið var í fór út
af og valt við Austurlandsveg
utan við Vopnafjörð á föstudag.
Slysið varð á gatnamótum til móts
við bæinn Mót.

Að sögn lögreglu á Vopnafirði
var mikil hálka á svæðinu og mun
hún hafa valdið slysinu. Bíllinn
skemmdist mikið í veltunni og var
dreginn af slysstað. Skömmu síðar
fór önnur bifreið út af á sama stað
en skemmdist ekkert. - bs

Hálka á Norðurlandi:

Bílvelta á
Dalvík

LÖGREGLUMÁL Ökumaður slapp
ómeiddur þegar bíll hans valt rétt
sunnan við Dalvík á áttunda tím-
anum á föstudagsmorgun. Að
sögn lögreglunnar á Dalvík var
mikil hálka á veginum og missti
ökumaðurinn stjórn á bílnum með
fyrrgreindum afleiðingum. 

Maðurinn var fluttur á heilsu-
gæslustöðina á Dalvík þar sem
hugað var að honum en hann
reyndist lítið sem ekkert meiddur.
Bíllinn er hins vegar mikið
skemmdur og talinn óökufær.
Hann var dreginn af vettvangi
skömmu eftir að óhappið átti sér
stað. -bs

30 daga fangelsi:

Stalst í  pott
DÓMSMÁL Tæplega þrítugur maður
var í Héraðsdómi Norðurlands
eystra dæmdur í þrjátíu daga fang-
elsi fyrir að fara að nóttu til í heit-
an pott í Sundlaug Ólafsfjarðar og
fyrir þjófnað.

Maðurinn braut líka upp glugga
á íþróttamiðstöð og stal þaðan
tveimur tíu kílóa lóðum auk
tveggja lyftingabelta. Maðurinn á
nokkurn sakaferil að baki en hann
hefur hlotið tólf dóma fyrir ýmis
brot. Vegna sakaferils mannsins
þótti ekki hægt að skilorðsbinda
refsinguna. - hrs

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

Viltu að líffæri þín nýtist
öðrum að þér liðnum? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefurðu farið í Þjóðminjasafn-
ið eftir endurbæturnar?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

21,67%

78,33%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

DÝRT SPAUG
Það verður dýrt spaug að leysa út óskráðan kött á Suðurnesjum og borga handsömunar-

gjald og uppihald hans í viku.

ATLAVÍK
Vinsælt er að kæla sig í Lagarfljótinu á sólríkum sumardögum.

HÖFUÐSTÖÐVAR
SJÁLFSTÆÐIS-

FLOKKS
Niðurstöður fylgis-

mælinga eru flokkn-
um ekki hagstæðar.

GUNNAR HELGI KRISTINSSON
Sú staðreynd að Samfylkingin mælist ítrek-
að með svipað fylgi og Sjálfstæðisflokkur-
inn er slæmar fréttir fyrir sjálfstæðismenn,

að sögn Gunnars Helga.

FYLGI SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS
Sjálfstæðisflokkurinn er ekki lengur stærri en aðrir flokkar og fylgi hans hefur í langan

tíma verið minna en venja hefur verið til.

FYLGI SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS 
Í kosningum.

1991

38,6% 37,1%
40,7%

33,7%

1995 1999 2003

ÞRJÁR VELTUR Á FÖSTUDAG Þrjár
bílveltur urðu í nágrenni við
Hvolsvöll á föstudag. Tveir jeppar
og einn fólksbíll svifu út af vegin-
um og fóru nokkrar veltur. Tveir
bílanna voru á ferð á Suðurlands-
vegi og einn á Landvegi. Farþegar
og ökumenn sluppu ómeiddir enda
allir í bílbeltum, að sögn lögreglu.

Hár og förðunarmódel 
18-25 ára óskast 

á Sebastian sýningu sem verður haldin í
Borgarleikhúsinu

sunnudaginn 20. febrúar kl.16.00.

Á þessari sýningu sýna erlendur fagaðili vor
og sumarlínurnar 2005 

frá Sebastian í hári og förðun

Skráning er í síma 563 63 00
(Anna eða Rósa)                

fyrir miðvikudaginn 16. febrúar.



Gildir 6. febrúar eða á meðan birgðir endast.

Myllu vatnsdeigsbollur m/súkkulaði
- 6 stk. í pk.

Myllu vatnsdeigsbollur
-9 stk. í pk.

Myllu bollur m/súkkulaði
- 6 stk. í pk.

319kr/pk
Verð áður 419,-

TILBOÐ

349kr/pk
Verð áður 459,-

TILBOÐ

349kr/pk
Verð áður 459,-

TILBOÐ

99kr/stk

Aðeins í dag, sunnudag



F ramsóknarflokkurinn fór illa út úr skoðanakönnun Frétta-
blaðsins sem gerð var í vikunni og birt á föstudag. Flokkur-
inn tók mikla dýfu eins og Ólafur Þ. Harðarson, prófessor í

stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, benti réttilega á hér í blaðinu.
Það er reyndar ekkert nýtt að flokkurinn fari illa út úr skoðana-
könnunum og þá ekki síst fyrir kosningar, en hann á trygga kjós-
endur sem skila sér á kjördag.

Framsóknarflokkurinn og Halldór Ásgrímsson hafa verið mikið
í umræðunni undanfarnar vikur. Fyrst var það Íraksmálið, sem
virðist engan endi ætla að taka, og síðan Kópavogsmálin svoköll-
uðu, þar sem barist er um yfirráð í félögum framsóknarmanna í
Kópavogi.

Það er athyglisvert við bæði þessi mál að þau eiga rætur í
flokknum sjálfum. Guðni Ágústsson, varaformaður flokksins, hóf
umræðuna um Íraksmálið enn á ný, og kann formaðurinn honum
varla miklar þakkir fyrir. Öll spjót hafa staðið á Halldóri Ásgríms-
syni í því máli, þótt þeir séu tveir sem stóðu að umdeildri ákvörð-
un – hann og Davíð Oddsson, þáverandi forsætisráðherra. Það er
eftirtektarvert að þessi mikla umræða um Íraksmálið fer fram að
Davíð fjarstöddum, og sjálfstæðismenn hafa tekið lítinn þátt í
umræðunni um það í sölum Alþingis. Þeir hafa haldið sig til hlés,
svo málið hefur verið enn erfiðara fyrir Halldór fyrir bragðið.

Í Kópavogsmálinu eru síðan ungir og kappsamir menn á ferð,
sem ætla að tryggja stöðu sína í flokknum þegar horft er til fram-
tíðar. Það er með ólíkindum að 150 manns hafi gengið í eitt fram-
sóknarfélag í Kópavogi vegna fulltrúakjörs á flokksþing sem
haldið verður í lok mánaðarins. 

Allt þetta umrót og þessi mikla umræða speglast svo í skoðana-
könnunum Fréttablaðsins, bæði hvað varðar fylgi flokksins og
stöðu Halldórs Ásgrímssonar. Þetta kemur honum illa nú þegar
hann er að festa sig í sessi sem forsætisráðherra. Einhver undir-
alda virðist vera í flokknum sem veldur þessu, hvort sem það er
varðandi arftaka Halldórs eða sárindi af hálfu þeirra í þingflokkn-
um sem ekki hafa orðið ráðherrar eða verið settir til hliðar á annan
hátt.

Reyndar er það ekki nýtt að tekist sé á um afstöðu til utanríkis-
mála í Framsóknarflokknum. Þegar kalda stríðið stóð sem hæst
skiptist flokkurinn í tvær fylkingar varðandi dvöl varnarliðsins
hér á landi og verunnar i Nató, en einhvern veginn tókst þáverandi
forystumönnum að halda sæmilegum friði út á við, þótt tekist væri
á inn á við á fundum og ráðstefnum. Sama má segja um aðildina að
Evrópska efnahagssvæðinu. Þar voru ekki allir á sama máli í Fram-
sóknarflokknum.

Það er verk að vinna hjá formanni flokksins að lægja öldurnar,
svo flokkurinn komi samstæður fram út á við, nema óeiningin og
átökin risti svo djúpt að heppilegast sé að uppstokkun eigi sér stað
eins og stundum áður í Framsóknarflokknum. ■

6. febrúar 2005 SUNNUDAGUR

SJÓNARMIÐ
KÁRI JÓNASSON

Öll spjót hafa staðið á Halldóri Ásgrímssyni í Íraksmálinu.

Órói og undiralda í 
Framsóknarflokki

FRÁ DEGI TIL DAGS

Það er verk að vinna hjá formanni flokksins að 
lægja öldurnar, svo flokkurinn komi samstæður

fram út á við, nema óeiningin og átökin risti svo djúpt að
heppilegast sé að uppstokkun eigi sér stað eins og stund-
um áður í Framsóknarflokknum.

,,

Sendu SMS skeytið BTL DAF 
á númerið 1900 og þú gætir unnið.
Vinningar eru miðar á Sailesh • ADSL tengingar 
hjá BTnet • DVD myndir og margt fleira.  

VARÚÐ
• ÓRITSKOÐAÐUR •

• BANNAÐ INNAN 18 ÁRA •

Viltu vinna miða á 199 kr!

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið. 
Fólk undir 18 ára aldri verður ekki afhentur miði þar sem aldurstakamark er 18 ára.

„Langfyndnasti
gríndávaldur á jörðinni!

-MTV

Þú færð miða á dávaldinn 
Sailesh í öllum verslunum 
Skífunnar og á skifan.is.

Miðaverð 3.500 kr. 

!

Grunsemdir Birgis
Birgir Ármannsson, sem er einn af
þeim þingmönnum Sjálfstæðisflokks
sem eru í hópi nýliða á þingi, segir án
þess að hika að tímasetningar skoða-
kannana Fréttablaðsins séu einkenni-
legar. Þær séu gerðar þegar sérstaklega
standi illa á hjá Halldóri Ásgrímssyni

forsætisráðherra. Það
þykir þingmanninum
einkennilegt. Við sem
vinnum við að gera

eða láta gera skoðana-
kannanir eigum erfitt
með að fara að vilja

Birgis, gera einungis
kannanir þegar sér-
staklega stendur vel
hjá öllum sem

geta átt einhverra hagsmuna að gæta.
Sennilega yrðu fáar kannanir gerðar
réði Birgir.

Birgir og árásirnar
Þingmaðurinn ungi segir að
Halldór Ásgrímsson hafi sætt
árásum að undanförnu.
Hann gengur þar í
flokk framsóknar-
manna margra, sem
túlka allar fréttir, alla
umræðu og nánast
allt sem er ekki lof
um flokkinn og for-
manninn sem árásir.
Þessi vaska sveit
hringir mikið og
sendir pósta þar sem

hún leynir ekki þungum hugsunum
sínum og örvæntingu.

Déskotans verkfallið
Björn Ingi Hrafnsson, fyrsti aðstoðar-
maður Halldórs Ásgrímssonar, á ekki í
vanda með að skýra slæma stöðu leið-
togans meðal þjóðarinnar. Hann nefnir

kennaraverkfallið sem fyrstu og
helstu ástæðu. Björn Ingi virðist sem
sagt viss um að þeir svarendur sem
leitað var til í byrjun febrúar hafi
tengt starf Halldórs við kennara-
verkfallið, en ekki stöðu hans í

Íraksmálinu, logandi átök í hans
eigin flokki eða neitt annað en
déskotans verkfallið.

sme@frettabladid.is
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Reykjavík býr við þau ósköp að
miðborgin sjálf er úthverfi.
Nestáin sem dýfir sér út í Atl-
antshafið er þeirrar lögunar að
mjókka í sjávarendann – og það
er og verður viðvarandi skipu-
lagsvandi borgarinnar.

Kvosin er þröng – í reynd
agnarsmár blettur á milli hafn-
arinnar og Tjarnarinnar – og
enda þótt þar rúmist nokkrar
krár og veitingastaðir ásamt
stöku verslunum er fólkið flest
allt flutt í úthverfin; jafnvel
önnur bæjarfélög – önnur kjör-
dæmi. Það er sumsé sitthvað
búðahverfi og íbúðahverfi. 

Sjarmi miðborgarkjarna
stafar af þrengslum. Háum hús-
um; þröngum götum – skökkum
og skældum. Bíllinn er þar
aldrei aðalatriði heldur gang-
andi fólk; gangstéttarmenning.
Á þennan veg er verðlag borga
metið; löngun fólks til að sækja
borgir heim er yfirleitt í réttu
hlutfalli við þéttleika þeirra – að
hægt sé að ganga um þær, vafra,
villast.

Reykjavík er dreifbýli og
þannig hefur höfuðborgin verið
um aldir. Ekki hvarflaði að
landsmönnum á fyrri tíð að
reisa húsin í borginni upp frá
gangstéttarbrúnum, heldur
kusu þeir að flytja sveitatúnin
með sér í borgarsamfélagið og
skella svo sem eins og einum
litlum bóndabæ á hverja selda
lóð í plássinu, helst pútnakofa í
bakgarðinum, þó ekki væri ann-
að en skemmu úti við grindverk-
ið. Hús voru því ekki reist við
hús, heldur garðar við garða.
Fyrir vikið er Reykjavík ein
dreifðasta borg í heiminum – og
má heita með ólíkindum að það
taki hálftíma að aka borgina á
enda á hefðbundnum álagstíma í
ljósi þess að þar býr innan við
stórt hundrað manna af þúsund-
um (en svoleiðis slatti af fólki
býr í smábæjum á meginlandi
Evrópu). Ástæðan fyrir þessu er
einföld. Íslendingar eru einstak-
lingshyggjuþjóð sem heyr stríð
sín við nágranna fremur en
næstu þjóðir. Og svo sem engum
næstu þjóðum til að dreifa – og
því snúast landamæradeilur Ís-
lendinga um lóðamörk. Í heila
öld hafa íslenskir lögfræðingar
haft nokkurn starfa af því hvort
aspir eða rifsberjarunnar teygja
greinar sínar inn á næstu lóðir.
Og hvort nágranninn hafi ekki
slegið upp girðingunni eins og
feti norðar nákvæmum mæling-
um. Þetta er karaktereinkenni
þjóðar sem þrífst á einverunni,
inniverunni; þessum eilífu

myrku músíkdögum í harðlæst-
um híbýlum sínum. Og vill helst
sem minnst af næsta nágranna
vita – vill vera viss um ná-
kvæma fjarveru hans. Ólíkt
mörgum öðrum þjóðum sem
vilja helst leika sér saman og
aldrei vera inni hjá sér; alltaf í
garðinum, úti á palli, oní bæ. 

Dreifbýlið hefur því komið af
sjálfu sér. Og blokkarmenning
lengst af litin hornauga – eins og
hver annar aumingjaskapur;
skilgetið afkvæmi braggaár-
anna. Olnbogarýmið hefur verið
andleg fullnægja – a la smágerð
veröld bóndans sem hefur getað
gengið í kringum húsið sitt með
sláttuvél og hrífu og safnað heyi
og greinum í safnhauga. Þetta
er rómantík Reykjavíkur, sverð
hennar og skjöldur – og það sem
meira er; sjálfstæðisyfirlýsing
hvers einasta einbýlis.

Það er af þessum sökum sem
stærsti og víðfeðmasti skógur
Íslendinga er í Reykjavík. Og
hvergi á landinu eru önnur eins
ógrynni af slegnum túnum og í
þessari sömu borg; sveitamenn-
ingin hefur haft vinninginn –
dreifbýlið notið sín. 

Blessunarlega erum við farin
að sjá þess nokkur merki að
miðborgarkjarninn sé að breyt-
ast; þéttast og þenja sig út af
stórbyggingum sem munu laða
að sér nýja kynslóð borgarbúa.
Við dagsbrún nýrrar aldar – eins
og það heitir á tárvotri íslensku
– er að vaxa upp fólk sem hefur
ekki snefil af áhuga á því að
ganga mjög reglulega í kringum
húsið sitt með sláttuvélar og
hrífur. Þetta fólk er þeim mun
áfjáðara í að ganga um borgina
sína og setjast niður við hring-
borð veitingahúsanna og lesa
blöðin og teyga þar rólega bjór
eða blandað kaffi. 

Það var kominn tími til að
borgin gæti af sér alvöru borg-
arbúa; fólk sem er reiðubúið að
búa þétt við hlið hvers annars –
og er nokk sama þótt nokkur
hundruð fermetrum af túnþök-
um sé ekki rúllað út í kringum
híbýlin. Þetta fólk mun líta á það
sem sérstök lífsgæði að ganga
beint af götunni inn í húsin sín –
og halda með lyftu upp á ein-
hverja sjöttu hæð og horfa það-
an yfir nauman skammt úr
himni ... af litlum svölum sem
svala allri útþránni. 

Þetta fólk mun sjá til þess að
borgin leitar síður til fjalla en
áður – og þess í stað mun hún
renna í sjó fram þar sem heilu
hverfin rísa á uppfyllingum og
gömlum hafnarkjöftum. Þetta
fólk mun bjarga miðborginni –
og setjast þar að á forsendum
nágranna sinna ... nábýlisins ...
ekki síður en sjálfra sín. Að-
dráttaraflið verður iðandi
mannlíf, þrengsli, nálægð; fjöl-
breytt fólk og afþreying, fjöl-
breytt líf og áreitni. Hæfilegur
hávaði. Rask.

Þessir nýju Reykvíkingar
munu sjá fegurðina í steypu og
malbiki. Þeir munu ekki hafa
þörf fyrir almenningsgarða;
heilu túnin af trjám og göngu-
stígum og öll þau opnu svæði
sem í eina tíð áttu að gera borg-
ina betri. Þeir munu vilja hús í
hverja holufyllingu, þrengri
götur, hærri hús; meiri nálægð
og enn meiri nálægð við næsta
mann. Þeir munu með öðrum
orðum ekki þurfa á þeirri mála-
miðlun að halda sem Reykjavík
hefur verið á síðustu áratugum;
þeirri sorglegu málamiðlun á
milli dreifbýlis og þéttbýlis,
borgar og sveitar sem sjálf höf-
uðborgin hefur verið í heila öld.
Sem er nákvæmlega sá tími sem
borgin hefur haft til að ákveða
sig hvort hún ætlaði að verða.
En aldrei getað.

Fyrsta kynslóð hreinrækt-
aðra borgarbúa er sumsé að
banka á dyrnar. ■

Við dagsbrún nýrrar 
aldar er að vaxa upp

fólk sem hefur ekki snefil af
áhuga á því að ganga mjög
reglulega í kringum húsið
sitt með sláttuvélar og hríf-
ur. Þetta fólk er þeim mun
áfjáðara í að ganga um
borgina sína og setjast nið-
ur við hringborð veitinga-
húsanna og lesa blöðin og
teiga þar rólega bjór eða
blandað kaffi. 

,,Reykjavík verður þéttbýli

TÍÐARANDINN
SIGMUNDUR ERNIR RÚNARSSON

Leiðrétting
Í blaðinu í gær var Halldóri Ás-
grímssyni forsætisráðherra
eignað skammarbréf sem sent
var yfirstjórn fréttastofa RÚV.
Það er ekki rétt að Halldór hafi
skrifað bréfið, það var Pétur
Gunnarsson, skrifstofustjóri
þingflokks Framsóknarflokks-
ins og fulltrúi hans í útvarps-
ráði, sem skrifaði bréfið.



SIMPLY CLEVER

SkodaOctavia
Nýr Skoda Octavia er kominn, glæsilegur bíll sem hefur 

sópað að sér verðlaunum og viðurkenningum. Nýi bíllinn er 
stærri, öruggari og betur búinn en nokkru sinni og erfir helstu 

kosti fyrirrennara sinna: áreiðanleika, lága bilanatíðni og 
frábæra aksturseiginleika.

Og eins og áður er Skoda Octavia á verði sem enginn 
sambærilegur bíll keppir við. 

GullnaStýrið

1.860.000 kr.SkodaOctavia

Skoda Octavia hlaut 
nýverið Gullna stýrið, 
einhver eftirsóttustu 
bílaverðlaun heims.

Verðlaunagripinn – SkodaOctavia
Komdu og skoðaðu lúxusbíl á lágmarksverði

Frumsýnum

 Opið sunnudag frá kl.12 til 16
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„Venjulegt fólk lítur víst á þetta
sem stórafmæli en þetta er voða-
lega ómerkilegt hjá mér. Ég fæ
mér kannski kaffibolla í tilefni
dagsins,“ segir Birgir Andrésson
myndlistamaður, sem er fimm-
tugur í dag. Birgir segist vera lít-
ið afmælisbarn og hafa í gegnum
tíðina sjaldnast séð ástæðu til að
fagna afmælisdeginum eða öðr-
um tyllidögum sérstaklega. „Það
verður að segjast að ég er ferlega
lélegur uppáhaldari.“ 

Birgir hefur þó haft í nógu að
snúast undanfarið. Nýlega lauk
yfirlitssýningu á verkum hans í
safni Péturs Arasonar við Lauga-
veg, sem Birgir segir að hafi
verið skemmtilegt að sjá. „Pétur
og Ragna, konan hans, halda
stundum yfirlitssýningar með
verkum eftir gamalt fólk eins og
mig og þetta var nokkuð stór og
góð sýning þar sem við reyndum
að fara í gegnum ferilinn.“ Á
föstudag var opnuð sýning í
Stokkhólmi með verkum eftir
Birgi og tvo aðra listamenn, en
umboðsmaður Birgis í Kaup-
mannahöfn höndlar slík mál fyrir
hann. Á döfinni er svo stór einka-
sýning í Þýskalandi sem Birgir er
önnum kafinn við að undirbúa. 

Listamannsferill Birgis spann-
ar nú ríflega 30 ár. Hann innritað-
ist í Myndlistar- og handíðaskól-
ann árið 1973. Að hans eigin sögn
kom fátt annað til greina. „Ég held
að leiðin hafi alltaf legið í mynd-
listarnám. Ég hefði varla getað
neitt annað því venjulegur lær-
dómur lá aldrei fyrir mér.“ Í skól-
anum kynntist hann Magnúsi Páls-
syni og saman stofnuðu þeir ný-
listadeild skólans og byrjuðu að
kenna við hana í kjölfarið. Í kjöl-
farið hélt Birgir í framhaldsnám í
Maastricht í Hollandi og næstu ár
hélt hann reglulega sýningar á
verkum sínum. Einn hápunkta fer-
ils Birgis var árið 1995 þegar hann
sýndi verk sín fyrir Íslands hönd á
Feneyjatvíæringnum. „Það er eitt
af þeim augnablikum sem koma

upp í hugann þegar maður lítur til
baka, en ég þyrfti að hafa feril-
skrána við höndina ef ég ætti að
gera tæmandi úttekt á því sem
stendur upp úr.“ 

Þó að Birgir hafi flakkað víða
um heiminn með sýningar sínar
hefur hann aðeins verið búsettur
í tveimur löndum yfir ævina. Á
Íslandi á hann þó tvö heimili; eitt
í Reykjavík og annað á Seyðis-
firði. „Ég á lítið hús fyrir austan
og fer þangað stundum til að
slappa af. Ég þarf nú að fara að
dytta að húsinu en hef því miður
ekki komist jafn mikið austur og
ég vildi sökum anna.“ Birgir á þó

ekki rætur að rekja austur. Hann
er fæddur í Vestmannaeyjum en
segir að margar tengingar hafi
landað honum á Seyðisfirði.
„Þetta er líka afar fallegur bær
þar sem er gott að vera,“ bætir
hann við. 

Aðspurður hvar hann sjái sig á
næsta stórafmæli segist Birgir
ekki mikið fyrir að kortleggja
framtíðina. „Ég spái lítið í tím-
ann. Hann kemur bara skyndi-
lega og er jafnskjótt farinn. Ég
stefni svo sem aldrei að neinu
einu heldur læt þetta bara koma í
rólegheitunum. Það er fyrir
mestu að hafa nóg að gera.“ ■
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CHRISTOPHER MARLOWE (1564-1593)
fæddist þennan dag.

Er lélegur uppáhaldari
TÍMAMÓT: BIRGIR ANDRÉSSON FIMMTUGUR

„Einum stað svipar til annars og jörð er
hvarvetna hæf undir greftrun.“

Marlowe, sem var vinsæll bæði sem ljóð- og leikritaskáld, náði ekki
þrítugu. Hann var drepinn í fylleríisslagsmálum sem stöfuðu af

rifrildi um hvernig skipta bæri reikningi. Í seinni tíð hafa samsæris-
kenningasmiðir þó haft orð á að Marlowe kunni að hafa verið

drepinn vegna vitnesku um einhverja atburði, en hann er talinn hafa
verið viðriðinn deilur kaþólikka og mótmælenda.

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT

Sigurgeir Jónsson, Kópavogsbraut 1a,
Kópavogi, lést miðvikudaginn 26. janúar.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Gerða Håkonsen Ryley lést í New
Orleans miðvikudaginn 2. febrúar.

Ingimar Ingimundarson, frá Garðstöð-
um, Garði, Aðalgötu 5, Keflavík, lést
miðvikudaginn 2. febrúar.

Unnur Guðbjartsdóttir lést á Sólvangi í
Hafnarfirði miðvikudaginn 2. febrúar.

Valgerður Þórðardóttir, Funalind 13,
Kópavogi, lést miðvikudaginn 2. febrúar.

Guðmundur Tryggvason lést á hjúkrun-
arheimilinu Eir fimmtudaginn 3. febrúar.

Ólafur Björgvinsson, Barðavogi 19,
Reykjavík, lést fimmtudaginn 3. febrúar.

Ólafur J. Ólafsson, löggiltur endurskoð-
andi, lést á hjúkrunarheimilinu Skógar-
bæ fimmtudaginn 3. febrúar.

Sigríður Gísladóttir, Safamýri 48, lést á
hjúkrunarheimilinu Skógarbæ,
laugardaginn 5. febrúar.

AFMÆLI
Kristjana N. Jónsdóttir leikkona er 81
árs í dag.

Ragnar Árnason
hagfræðingur er 56
ára í dag.

Signý Sæmundsdótt-
ir söngkona er 47 ára

í dag.

Már Wolfgang Mixa
framkvæmdastjóri
VSP er fertugur í dag.

Eiríkur Bergmann Einarsson stjórn-
málafræðingur er 36 ára í dag.

FÆDDUST ÞENNAN DAG
1665 Anna Englandsdrottning.

1864 John Henry
Mackay, rithöfundur og
ljóðskáld.

1890 Anton Hermann Fokker, frum-
kvöðull í flugi.

1895 Babe Ruth, am-
erísk hornaboltahetja.

1911 Ronald Reagan,
fyrrverandi Bandaríkja-
forseti.

1912 Eva Braun, ritari
og ástkona Hitlers.

1931 Rip Torn, leikari.
1932 Francois Truffaut,
kvikmyndaleikstjóri.

1945 Bob Marley, tónlistarmaður. 
1950 Natalie Cole,

söngkona.

1957 Robert Townsend, leikari.
1962 Axl Rose, söngvari Guns 'n' Roses.
1969 April Lerman, leikkona
1966 Rick Astley, níundaáratugspopp-
ari.

BIRGIR ANDRÉSSON Birgir segist lítið gefinn fyrir að gera framtíðaráætlanir heldur leyfi
hann þessu bara að koma í rólegheitunum. Fyrir mestu sé að hafa nóg fyrir stafni.

Þann sjötta febrúar árið 1926
skrifaði skemmtikrafturinn Oliver
Hardy undir langtímasamning við
framleiðandann og leikstjórann
Hal Roach. Fram að þeim tíma
hafði Hardy leikið í fjölda mynda,
gjarnan skúrkinn í sumum gaman-
mynda Hal Roach Studios.
Það var svo leikstjórinn Leo
McCarey sem spyrti hinum
kringluleita Hardy saman við hor-
aða leikarann Stan Laurel í stutt-
myndinni Duck Soup. Þeir félagar
urðu svo heimsþekktir fyrir gam-
anmyndir sínar. Hér á landi voru
þeir jafnan nefndir dönskum heit-
um, Gög og Gokke, en voru svo
síðar kallaðir Steini og Olli. Í Am-

eríku og hinum enskumælandi
heimi eru þeir hins vegar þekktir
sem „Laurel and Hardy“.
Á árabilinu 1926 til 1950 komu
þeir félagar fram í yfir 100 kvik-
myndum, þar af 27 í fullri lengd,
en í mörgum þeirra aðstoðaði
Laurel við leikstjórnina. Þeir unnu
meðal annars til Óskarsverðlauna
árið 1933 fyrir kvikmyndina The
Music Box, en hún fjallaði um tvo
vita vanhæfa flutningamenn sem
áttu að flytja píanó upp stigagang.
Steini og Olli riftu samningi sínum
við MGM og Hal Roach árið 1940
til að stofna eigið framleiðslufyrir-
tæki, en hættu svo að búa til kvik-
myndir fimm árum síðar. Þeir

komu þó saman aftur og gerðu
mynd árið 1950 að nafni Utopia,
sem þótti ekki vel heppnuð. Til
stóð að gera aðra tilraun árið
1954 þegar Hardy fékk hjartaáfall.
Hann varð sjúklingur á eftir og lést
þrem árum síðar. Laurel tók fráfall
hans mjög nærri sér og sór að
koma aldrei fram aftur. Hann lést
svo árið 1965.

LAUREL & HARDY

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1643  Hollenski sæfarinn Abel

Tasman uppgötvar Fídjieyj-
ar í Kyrrahafi.

1778  Bretar lýsa Frökkum stríð á
hendur.

1899 Parísarsáttmáli fullgiltur, en
með honum seldi Spánn
Bandaríkjunum Kúbu, Pú-
ertó Ríkó, Guam og Filipps-
eyjar fyrir 20 milljón dali.

1931 Nýi hafnargarðurinn í
Reykjavík stórskemmist;
bólverkið bilar og sandur-
inn úr garðinum skríður út
í höfn.

1958 Naustið býður þorramat
reiddan fram í trogum, fyrst
íslenskra veitingahúsa.

1988 Alfred Jolson vígður biskup
kaþólska safnaðarins á Ís-
landi að viðstöddum fjölda
erlendra gesta.

1994 Martti Ahtisaari vinnur
fyrstu beinu forsetakosn-
ingarnar í Finnlandi.

Steini og Olli urðu til

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma, 

Valgerður Þórðardóttir 
Funalind 13, Kópavogi, 

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð, miðvikudaginn 2. febrúar.
Útförin verður frá Kópavogskirkju, föstudaginn 11. febrúar 
kl. 13.00.

Guðni B. Guðnason,
Gunnar Guðnason, Erna Olsen,
Þórólfur Guðnason, Sara Hafsteinsdóttir,
Guðni B. Guðnason, Ásta Björnsdóttir og barnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við fráfall og jarðarför elskulegs 
eiginmanns míns,

Kristjáns Péturssonar
Laxagötu 3a, Akureyri.

Sérstakar þakkir til Heimahlynningar Akureyri, lækna og 
hjúkrunarfólks lyflækningadeildar Fjórðungssjúkrahússins 
á Akureyri og deildar 11E, Landspítalanum.

Þórkatla Sigurbjörnsdóttir 
og fjölskylda.

Kæru vinir, bræður og systur, hugheilar þakkir fyrir
auðsýnda samúð, kærleika og ómetanlegum styrk
frá ykkur öllum við andlát litla drengsins okkar

Karls Hannesar Unnarsonar
Langagerði 9, Reykjavik,

Guð blessi ykkur öll 

Unnur Karen Karlsdóttir, Karl Gunnarsson 
og Nína Karen Jónsdóttir, 

Anna Lila Karlsdóttir, Jón Gunarsson 
og Nína S. Hannesdóttir.

sem lést á heimili sínu sunnudaginn 9. janúar sl. Sérstakar þakkir

til handa Hjörleifi Valssyni fiðluleikara og Útfaraþjónustu Íslands.

Öllu hlutaðeigandi fagfólki þökkum við einstaka nærgætni.
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Við óskum Samskipum hjartanlega til hamingju
með hið nýja og stórglæsilega Arnarfell.
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Þannig hefur það komið fram að Eisner hafi brugðist ókvæða við þegar hann

frétti að Ovitz hefði sent áramótaskeyti til Sid Bass, stærsta hluthafans í Dis-

ney. Þegar Eisner frétti af skeytasendingunni sendi hann Ovitz bréf þar sem

hann krafðist þess að vita hvað Ovitz gengi til.

Darraðardans hjá Disney
Yfirlýst markmið Disn-
ey er að gera fólk ánægt
– og það hefur oft tekist.
En ekki eru allir ánægð-
ir. Stór hópur hluthafa
er mjög ósáttur við
Michael Eisner for-
stjóra og réttarhöld hafa
leitt í ljós að fyrirtækja-
pólitíkin í Disney er
óvenjulega hatrömm.

Disney-fyrirtækið hefur lengi verið
notað sem fyrirmynd í stjórnunar-
fræðum sökum þess hve vel hefur
tekist að innræta starfsmönnum
þau megingildi sem ríkja eiga í
rekstri fyrirtækisins. Mottóið er
einfalt: „Gerum fólk ánægt“. Og
þetta er haft sem viðkvæði meðal
allra starfsmanna hvort sem þeir
vinna við pyslusölu í Disneyworld
eða stjórna stórum kvikmynda-
verum.

Það er heldur engum blöðum um
það að fletta að afrakstur ævistarfs
Walt Disney hefur verið börnum
meiri gleðigjafi en flest annað á síð-
ustu áratugum. En velgengni
Disney-fyrirtækisins hefur auðvit-

að haft sínar hliðarverkanir. Fyrir-
tækið er risastórt á alþjóðlegan
mælikvarða. Það er metið á tæplega
sextíu milljarða Bandaríkjadali á
markaði, sem samsvarar um 3.600
milljörðum íslenskra króna. Völd
þeirra sem stjórna Disney eru því
gríðarleg og helstu stjórnendur
hafa svo sannarlega ekki þurft að
lepja dauðann úr skel.

Aftur í kennslubækurnar
Á undanförnum árum hefur Disney-
fyrirtækinu tekist að gerast enn á
ný að dæmisögu í stjórnunarbók-
menntunum. Í þetta skipti þó ekki
sem fyrirmynd heldur sem víti til
varnaðar.

Forstjóri Disney, Michael Eisner,
tók við stjórnartaumunum árið 1984
og hefur tilkynnt að hann láti af
störfum á næsta ári. Árangur hans í
rekstri fyrirtækisins fyrstu árin
þótti fáheyrður og undir hans stjórn
margfaldaðist verðmæti og umsvif
Disney-samsteypunnar. En á löng-
um tíma við stjórnvölinn náði Eisn-
er slíku ægivaldi yfir fyrirtækinu
að á síðustu árum hefur hluthöfum
verið nóg boðið og háværar deilur
um völd í félaginu hafa vakið nánast
jafnmikinn áhuga í viðskiptaheim-
inum i eins og nýjustu teiknimyndir
fyrirtækisins vekja meðal barna um
heim allan.

Ákvörðun Eisner um að hætta

störfum á næsta ári kemur í kjölfar
þess að innan hluthafahóps Disney
hefur gagnrýni á starfsaðferðir
hans farið orðið sífellt harðvítugri
og meðal banabita Eisner eru mála-
ferli sem nú eru
uppi vegna
s t a r f s l o k a -
samnings sem
Eisner gerði
við vin sinn

Michael Ovitz eftir að hafa ráðið
hann sér við hlið árið 1995. Ovitz
entist rúmt ár í starfi og hlaut 140

milljónir dala – um 8,4 milljarða
króna – til viðbótar við næstum
milljarð króna sem hann þáði í laun.
Ekki hjálpar til að
Eisner er sá
stjórnandi sem
fengið hefur

feitustu launatékka sögunnar. Með
höfðinglegum kaupréttar-
samningum hafa árslaun hans
numið tugum milljarða íslenskra
króna.

Hluthafar sækja rétt sinn
Hluthafar í Disney hafa aldrei get-
að sætt sig við málalyktirnar milli
Disney-fyrirtækisins og Ovitz og í
haust hófust réttarhöld í Delaware.
Hluthafarnir krefjast þess að
starfslokasamningurinn verði ógilt-
ur þar sem stjórnin hafi brugðist
skyldum sínum við ráðninguna og
að Ovitz eigi ekki rétt á bótum
vegna brottrekstrarins. Málið hefur
vakið mjög mikla athygli fyrir
margra hluta sakir.

Í fyrsta lagi telja margir að með
málshöfðuninni sé fótum loksins
spyrnt við því alræðisvaldi sem
stjórnendur stórfyrirtækja hafa um
launamál og ráðningar í æðstu stöð-
ur. Í öðru lagi er tímasetningin
áhugaverð þar sem fjöldi áþekkra
mála hefur komið upp á síðustu
árum og umræða um góða stjórn-
unarhætti fyrirtækja farið vaxandi
samhliða því.

Í þriðja lagi veita réttarhöldin
innsýn í þann heim sem stjórnendur
stórfyrirtækja starfa í. Þeir sem
hafa fylgst með réttarhöldunum
vegna starfslokasamnings Ovitz
hafa orðið vitni að svo ótrúlegum
lýsingum á samskiptum milli
manna að hugmyndaríkustu leik-
skáld ættu í mestu erfiðleikum með
að komast með tærnar þar sem
raunveruleikinn hefur hælana.

Réð vin sinn sem forstjóra
Þegar Michael Ovitz var ráðinn

til Disney var hann einn áhrifa-
mesti maður í Hollywood. Umboðs-
skrifstofa hans hafði margar af
skærustu störnum kvikmynda-
bransans á sínum snærum. Hann

var auk þess náinn vinur Michaels
Eisner og vörðu fjölskyldur þeirra
flestum jólum og sumarfríum sam-
an áður en upp úr sauð.

Eftir langvinnar samningavið-
ræður milli Eisner og Ovitz haustið
1995 komust þeir að samkomulagi

um starfskjör, réttindi og skyld-
ur. Stjórn Disney og launa-
nefnd fyrirtækisins fengu hins
vegar lítið að frétta af viðræð-

unum fyrr en allt var um garð
gengið og höfðu því í raun ekkert

að segja, hvorki um ráðn-
inguna sjálfa né skil-
málana. Vald Eisners á
Disney-fyrirtækinu

var slíkt að orð hans
voru lög.

Eftir að Ovitz og
Eisner höfðu handsal-

að samning sín á milli segir sag-
an að báðir hafi fyllst efasemd-
um og lýst því yfir við sam-
starfsmenn sína að þeir óttuðust
að þeir hefðu gert stærstu mis-

tök starfsferils síns. Á daginn
kom að þetta var rétt.

...og gerði hann áhrifalausan
Ovitz varð forstjóri Disney en Eisn-
er var áfram bæði stjórnarformað-
ur og framkvæmdastjóri. Það kom
hins vegar fljótlega í ljós að þrátt
fyrir mynduglegan starfstitil myndi
það reynast Ovitz þrautin þyngri að
hafa nokkur áhrif á rekstur fyrir-
tækisins. Næstráðendur Eisners
voru æfir yfir ráðningu Ovitz, enda
höfðu sumir þeirra gert ráð fyrir að
þeir ættu sjálfir von um stöðuhækk-
un. Fjármálastjórinn og fleiri
lykilmenn þverneituðu að viður-
kenna stöðu Ovitz og sniðgengu
hann í stóru og smáu. Ovitz hefur
sagt að hann hafi talið að Eisner sæi
til þess að greitt yrði úr slíkum
flækjum en það var öðru nær. Þegar
aðrir stjórnendur kröfðust þess að
þeir heyrðu beint undir Eisner í
skipuriti félagsins, en ekki undir
Ovitz eins og til hafði staðið, lét
Eisner undan og breytti skipuritinu.

Slegist um skrifstofur
Þegar Ovitz mætti til starfa í höfuð-
stöðvar Disney-fyrirtækisins varð
hann fyrir öðru áfalli þegar í ljós
kom að hann fékk ekki skrifstofu á
sömu hæð í byggingunni og Eisner
heldur höfðu allir óánægðu stjórn-
endurnir komið sér fyrir nálægt
stjórnarformanninum valdamikla.
Lýsingarnar á því hversu miklu
máli þetta var talið skipta eru
kostulegar fyrir þá sem ekki eru
innvígðir í heim stórfyrirtækjapóli-
tíkur.

Af lýsingum vitna í réttarhöld-
unum að dæma er heimur stjórn-
enda í stórfyrirtæki á borð við Dis-
ney vægast sagt harðneskjulegur.
Þar skiptir öllu hverjir tala við
hverja, hvar menn eiga skristofu,
hverjir sitja hlið við hlið á fundum
og meira að segja hverjir fá jóla-
kort frá hverjum. Þannig hefur það
komið fram að Eisner hafi brugðist
ókvæða við þegar hann frétti að
Ovitz hefði sent áramótaskeyti til
Sid Bass, stærsta hluthafans í Disn-
ey. Þegar Eisner frétti af skeyta-

�
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sendingunni sendi hann Ovitz bréf
þar sem hann krafðist þess að vita
hvað Ovitz gengi til og heimtaði að
hann léti bein samskipti við
hluthafa eiga sig.

Óbærileg staða
Staða Ovitz varð fljótlega algjör-
lega óbærileg innan fyrirtækisins
enda hafði hann ekki umboð til að
stjórna neinu né gera samninga eða
hrinda í framkvæmd hugmyndum
sínum. Eisner varð líka stöðugt
ósáttari við vin sinn og upphóf
skipulagða herferð gegn honum,
meðal annars gagnvart stjórn fyrir-
tækisins. Í bréfi sem hann sendi
bandamönnum sínum í stjórninni
tæpu ári eftir að Ovitz var ráðinn
sagði Eisner um Ovitz að hegðunar-
vandamál og lygar hans gætu leitt
til hörmunga fyrir fyrirtækið og að
enginn í fyrirtækinu, þar á meðal
Eisner sjálfur, bæri traust til Ovitz.
Nokkrum dögum síðar mætti Eisner
í sjónvarpsþátt Larry King og þver-
neitaði sögusögnum um erfiðleika í
samskiptum þeirra og fjölskyldur
stjórnendanna tveggja héldu áfram
að verja löngum stundum saman.

Skömmu áður hafði Ovitz sent
Eisner bréf þar sem hann sakaði
stjórnarformanninn um að geta ekki
unnið með nokkrum manni eins og
sæist á því að samskipti hans við
alla næstráðendur í gegnum tíðina
hefðu endað með hörmungum. Í
kjölfarið reyndi Eisner að tæla
Sony-fyrirtækið til að ráða Ovitz en
á því hafði Ovitz ekki áhuga.

Neitaði að hætta
Viku eftir viðtalið hjá Larry King
sendi Eisner einn undirmanna sinna
á fund Ovitz með þau skilaboð að
þjónustu hans væri ekki lengur ósk-
að. Ovitz neitaði að samþykkja
brottreksturinn og tveir mánuðir
liðu þar til Eisner og Ovitz sendu út
fréttatilkynningu þar sem kom
fram að það hefði orðið að sam-
komulagi milli þeirra að Ovitz léti
af störfum.

Nokkrum vikum áður hafði Ovitz
dvalist með sameiginlegum vini
þeirra Eisners á snekkju. Á ferða-
laginu ræddi Ovitz við Gary Wilson
um vandamál sín hjá Disney-fyrir-
tækinu. Í réttarhaldinu hefur komið
í ljós að Wilson hringdi samvisku-
samlega í Eisner eftir hvert samtal
og Eisner glósaði niður það sem
hans nánasti samstarfsmaður hafði
trúað vini sínum fyrir.

Stjórnlausir forstjórar
Sagan af samstarfi Ovitz og Eisner

hjá Disney varpar ljósi á það hvern-
ig andrúmið er meðal stjórnenda
hjá bandarískum stórfyrirtækjum.
Þar óttast allir um stöðu sína og
beita öllum ráðum til að tryggja sig
gegn samkeppni. Ferill Eisners hjá
Disney er enn fremur að verða
merki um þær hættur sem skapast
þegar stjórnir fyrirtækja gefa
kraftmiklum stjórnendum lausan
tauminn og gefa þeim svigrúm til
þess að sölsa undir sig öll völd í
fyrirtækinu. thkjart@frettabladid.is

M.a. byggt á AP, The Economist og New Yorker

eftir Böðvar Guðmundsson

Leikgerð: Bjarni Jónsson
í samvinnu við Þórhildi Þorleifsdóttur,
Vytautas Narbutas og leikhópinn.

„Sýningin er veisla fyrir augað og gædd
glæsilegum skyndiáhlaupum í lýsandi
mannlegum örlögum sem opna stór
svið tilfinninga: ótta, vonar, ósigurs
og vinninga, hláturs og harma.

Þetta er glæsilega hugsuð og
velbyggð leiksýning sem er
öllum þeim til sóma sem að
henni standa.“
PBB DV

Viðskiptavinir KB banka fá 20% afslátt af
miðaverði á Híbýli vindanna í febrúar.

MICHAEL EISNER Í FRÍÐUM FÉLAGSSKAP Michael Eisner og Bill Gates, forstjóri
Microsoft. Greinilegt er að Mikka Mús og Mínu Mús líkaði vel þessi félagsskapur enda lík-
lega eina „fólkið“ sem Eisner gæti ekki rekið úr starfi hjá Disney.
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Þ að var svalan nóvemberdag
árið 1900, þegar reykur lið-
aðist úr strompum torfbæja

mót fallandi snjókornum í sveitum
Snæfellsness, að aldamótabarnið
Guðmundur Daðason dró fyrsta
andardráttinn í baðstofunni heima
á Dröngum á Skógarströnd. Síðan
hefur Guðmundur upplifað önnur
aldamót; meira að segja nýtt árþús-
und. Orðinn allra karla elstur á Ís-
landi og stendur frammi fyrir
blæstri 105 kerta þegar kemur að
afmæliskökunni í ár.

Ástin og lífið
Í dag býr Guðmundur í híbýlum
þeim sem nunnur reistu í Garðabæ;
dvalarparadísinni Holtsbúð. Hann
situr uppáklæddur í stílfögrum
jakkafötum í hægindastól sínum;
rær aðeins fram í gráðið, talar
hægt, nokkuð skýrt og rólega; með
löngum hléum á milli. Í andlitinu
má greina lífsreynslu síðustu 105
ára. Hendur hans eru stórar og
karlmannlegar; húðin á þeim þunn
og æðaber. Hár hans er silfurgrátt,
hreint og fallega greitt og yfir
augum hans liggur slikja ellinnar,
þar sem stundum blikar á tár, eins
og oft má greina í augum gamla
fólksins. Við hlið hans á náttborð-
inu er mynd af ástkærri eiginkon-
unni, Sigurlaugu Maríu Jónsdóttur,
sem fór á undan til Guðs; ljós-
hærðri með síðar fléttur og yndis-
blíða ásjónu. 

„Hún var hárprúðasta kona sem
ég hef séð fyrr og síðar. Með hár
ofan í hnésbætur; liðað, þykkt og
fagurljóst. Ég sá hana fyrst í kirkj-
unni heima á Skógarströnd. Þá var
hún tíu og ég átján ára. Hún sat við
hlið systur sinnar á næsta bekk og
mér þótti ákaflega bjart yfir henni.
Hár hennar var slegið niður á herð-
ar og á það sló gylltum blæ í sól-
skininu,“ minnist Guðmundur
blíðri röddu og með söknuð í
augunum.

„Svo leið og beið; við kynntumst
betur eftir því sem hún varð eldri.
Mér leist alltaf á hana og fór á end-
anum að kanna málin; og það var
eins og það væri sjálfsagt. Hún var
24 ára þegar við tókum saman; ný-
búin að ljúka prófi frá Hússtjórn-
arskólanum á Staðarfelli. Hún var
góð kona, umhyggjusöm og hugs-
aði um hag heimilisins. Já, ég var
alltaf eitthvað svipað skotinn í
henni,“ svarar hann glettnislega og
bætir við: „Ástin skipar svo stóran
sess í lífinu.“

Langlífi í ættinni
Guðmundur stendur hjálparlaust
og kvikur upp úr stólnum, meðan
hann leyfir lúnum stafnum að hvíla
sig við rúmstokkinn. Býður til
sætis við uppdúkað borð við glugg-
ann sem snýr að fjöllunum í norðri.
Segist sitja þar löngum stundum og
njóta birtunnar. Það er langlífi í
ættinni. Móðir hans, María Andrés-
dóttir, var orðin 106 ára þegar hún
hélt á vit feðra sinna 1965; systir
skáldkvennanna Ólínu og Herdísar.

„Ég fann enga breytingu að
vera orðinn elstur íslenskra karla;
því fylgir engin sérstök tilfinning,
nema hvað ég verð aðeins var við
að sumir eru forvitnir að sjá mig
og tala við mig,“ segir Guðmundur
kankvís. „Aldurinn verður ekki
umflúinn; þetta líður áfram hvort
sem manni líkar betur eða verr.“

Þegar hann er spurður hvernig
hann eyði dögunum segir hann
mestan tíma fara í það að liggja út
af og gera ekki neitt. 

„Ég vakna yfirleitt milli fimm
og sex á morgnana og læt svo tím-
ann líða, þótt hann líði ekki alltaf
hratt. Ég get ekkert lesið lengur en
horft smávegis á sjónvarp; horfi á
fréttir og Kastljósið og kannski
bíómynd ef hún er íslensk. Ég nota
svo heyrnartækið til að hlusta bæði
á útvarp og sjónvarp, á milli þess
sem ég legg mig.“

Í ráðherrabíl á þorrablót
Það er bankað á dyrnar í herberg-
inu hans Guðmundar og inn kemur
brosmild stúlka með kaffi, kleinur
og smurt brauð með kindakæfu og
gúrku á fati. Guðmundur fær sér
kaffisopa með mjólk og sökkvir
tönnum í nýbakað brauðið.

„Ja, ég geri orðið ósköp lítið
mér til skemmtunar,“ segir hann
brosmildur og hugsi. „Það er helst
að ég láti hugann reika um endur-
minningarnar en fátt leiðinlegt
hefur gerst í mínu lífi, og það verið
þeim mun dýrmætara og gleði-
legra. Ég hef gert lítið af því að
fara á böll en hef þó farið á tvö síð-
ustu þorrablót framsóknarmanna
vegna þess að Siv Friðleifsdóttir
hefur boðið mér persónulega og
sent ráðherrabílinn eftir mér. Hún
var borðdama mín í ár og ég
skemmti mér stórkostlega, en Þóra
Karlsdóttir framkvæmdastjóri
Holtsbúðar var svo indæl að fylgja
mér líka. Annars var ég meira
fyrir að skemmta mér á árum áður
en ég í raun framkvæmdi.“

Guðmundur á fimm börn, öll á
lífi, en samtals eru afkomendurnir
orðnir milli sextíu og sjötíu talsins.
Hann segist fá talsvert af heim-
sóknum og stórfjölskyldan haldi
honum jafnan veislu á afmælinu.

„Ég fæ mikið af afmælisgjöfum
og mesta furða hvað fólk hefur
hugsun á að gefa svo fullorðnum
manni. Ég fæ alltaf talsvert af víni
og konfekti, náttfötum, sokkum og
ýmsum fatnaði. Um daginn athug-
aði ég með nokkra óupptekna
pakka og fann í einum þeirra dýr-
indis nærboli, sem komu sér vel, en
það er gaman að eiga pakka til að

grípa til og opna,“ segir Guðmund-
ur glaðhlakkalegur.

Í lífsháska á Skógarströnd
Fyrir ofan rúmstæði Guðmundar
hanga tvö málverk; annað af torf-
bænum Setbergi og hitt af Ósi á
Skógarströnd, en bæirnir liggja
saman og voru báðir heimili Guð-
mundar.

„Eftir að ég fæddist á Dröngum
bjó ég til fimm ára aldurs að Narf-
eyri en þaðan fluttum við fjölskyld-

an að Setbergi. Þar bjó ég í torf-
bænum þar til ég fann mér konu-
efni og keypti Ós á Skógarströnd,
þar sem ég bjó allan minn búskap,
frá 1933 til 1968, eða þar til bærinn
brann. Eftir það fluttum við hjónin
til Reykjavíkur en fórum vestur á
hverju vori, undir eins og fór að
lifna jörð, og dvöldum fram á
haust. Þannig má segja að við
höfum búið að Ósi til 1990, á meðan

konan mín lifði, en hana missti ég
árið 1990,“ segir Guðmundur örlít-
ið viðkvæmur í rómnum. 

Hans fyrsta minning tengist
Narfeyri, en þá var hann á fimmta
árinu.

„Jón bróðir var hálfu öðru árinu
eldri og tók upp á ýmsu, strákurinn
sá. Við vorum alltaf saman úti og
ég fylgdi honum vitaskuld alveg í
blindni. Eitt sinn komum við að
mógröfum, barmafullum af vatni.
Það hafði fryst um nóttina og kom-
ið þunnt þel ofan á vatnið. Við
fórum að bakkanum og köstuðum
freðnum móögnum til að keppa um
hver sletti hærra. En svo fylgdi ég
heldur vel eftir, fór á hausinn og á
bólakaf ofan í frosna gröfina, en
skaut strax upp við bakkann aftur.
Man ekki hvernig það gekk til en
sjálfsagt hefur Jón náð í mig og við
hjálpast við að ná mér upp úr kals-
anum. Við hættum þá leiknum og
fórum heim þar sem mamma hátt-
aði mig ofan í rúm, en þetta er eini
lífsháskinn sem ég hef lent í um
dagana. Mér fannst gott að búa í
torfbæ þótt oft væri rakt inni og
jafnvel þrír krakkar í hverju rúmi.
Torfbæirnir voru miklu hlýrri en
ný timburhús þess tíma, sem voru
illa einangruð, en frostaveturinn
mikla 1918 var mun hlýrra í torf-
bæjunum, man ég.“

Bóndi en ekki gamalmenni
Þegar fylgst er með unglingnum
Guðmundi mætti auðveldlega trúa
að þar færi ern maður um nírætt
en ekki 105 ára öldungur. Hann
segist engin dugandi ráð eiga í
handraðanum þegar kemur að
góðri heilsu og langlífi.

„Nema hvað hreyfing er öll af
hinu góða. Ég hef þurft að hreyfa
mig síðan ég fæddist og þurfti að
sýna hvað ég væri orðinn stór. Við
Jón bróðir kepptum í ýmsu og
stunduðum alvöru íþróttir líka. Þá
er ótalin vinnan heima í sveitinni;
heyskapur og jarðvinna, þetta voru
mörg handtök. Þá var ekki sjón-
varpið til að spilla fyrir og stela
tíma fólks. Ég hef ætíð farið vel
með mig; aldrei reykt og drukkið
lítið vín um dagana, auk þess sem
ég er enginn sælgætisgrís,“ segir
hann hlæjandi og stendur á því
fastar en fótunum að vera ekki orð-
inn gamall.

„Mér hefur aldrei fundist ég
vera gamalmenni og upplifi mig
fremur ungan. Finnst gott að geta
lifað áhyggjulausu lífi, en í raun er
hvorki skemmtilegt né leiðinlegt
að verða gamall. Víst er gaman að
vera ungur, en ekki að eilífu. Ég
hefði þó gjarnan viljað fæðast í
dag, því nú er svo margt á boðstól-
um sem ekki var.“

Guðmundur segist þó vafalaust
mundu hafa valið sér aftur starf
bóndans. „Það er ekki til skemmti-
legra starf ef afkoman er góð, því
þá getur maður stolið frjálsum
tíma til að gera sér eitthvað til ynd-
isauka. Sem bóndi er maður sjálfs
síns herra og fátt meira gefandi en
sauðburðurinn með litlu lömbunum
og haustin þegar maður gefur bú-
fénaði á jötuna og það raðar sér
niður til að tyggja hey. Þetta er líka
heilsusamlegasta starfið í boði.
Mun hollara en að sitja innilokaður
á skrifstofu alla daga.“

Guðmundur eignaðist aldrei bíl
né tók bílpróf í blóma lífsins.

Trúir á góða heimkomu
Guðmundur Daðason frá Skógarströnd á Snæfellsnesi er elsti karlmaður Íslands; 105 vetra í nóvember.
Hann er kvikur í hreyfingum, hnarreistur, glettinn og skýr í hugsun; já, fallegt gamalmenni. Auk þess
elsti framsóknarmaður lýðveldins, sem fylgist vel með þjóðmálum. Þórdís Lilja Gunnarsdóttir fékk
visku hans notið yfir kaffi og kleinum.

Skemmtilegust voru 
öll þau ár sem ég

hafði sjón og heyrn. Ég hef
átt mörg áhugamál gegnum
tíðina; meðan ég bjó að Ósi
var það að bæta jörðina og
slétta þýfð túnin, en eftir að
ég flutti í bæinn þótti mér
gaman að vinna á Gúmmí-
vinnustofu Þorsteins Krist-
jánssonar í Súðarvoginum,
þar sem ég vann fram yfir
áttrætt.
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„Bílar voru ekki á boðstólum fyrr
en ég var kominn á miðjan aldur og
þá í mörg ár var bændum gefinn
kostur á að fá jeppa, en fjöldi
þeirra skammtaður niður á sveit-
irnar; kannski tveir bílar í hvern
hrepp. Ég man ekki eftir nokkuri
löngun að eignast bíl og við fórum
ferða okkar ríðandi á hestum,“
segir Guðmundur, nægjusemin
uppmáluð.

Elstur framsóknarmanna
Guðmundur er elsti framsóknar-
maður lýðveldisins, en áhugi hans
á stjórnmálum varð til þess að
hann gekk í Framsókn sem ungur
maður. 

„Ég gekk í flokkinn þegar hann
var stofnaður og síðan hefur nafn
mitt verið þar á skrá. Þá var ég
gerður að heiðursfélaga Framsókn-
arfélags Reykjavíkur, en hef
reyndar ekki litið á heiðursskjalið
síðan ég lokaði það niðri í skrif-
borði, einfaldlega af því að mig
hefur ekki langað til þess. Áhuginn
er minni en áður en ég hef ekki séð
ástæðu til að segja mig úr flokkn-
um þar sem búið er að gera mig að
heiðursfélaga, auk þess sem Siv
Friðleifsdóttir hefur verið mér ein-
stakur vinur. Mér þykir vænt um
Siv vegna framkomu hennar í minn
garð, en hún hefur heimsótt mig
hingað auk þess að bjóða mér á
þorrablótin. Hún er sómi fram-
sóknarmanna og hefur reynst mér
vel, en sjálfur hef ég ekki mætt á
fundi í tugi ára,“ segir Guðmundur
og brosir í kampinn. Segist lítast
svona upp og ofan á þjóðmálin.

„Mér líst vel á margt sem hefur
verið gert þjóðinni til framdráttar
en sýnist sum mál ansi hæpin. Líst
engan veginn á flokkinn núna og
stjórnarsamstarfið, en innan hans
ríkir mikil óeining, sem og öðrum
stjórnmálaflokkum. Mér blöskra
átökin milli Ingibjargar Sólrúnar
og Össurar, en Ingibjörg var feng-
in í flokkinn til að vera forsætis-
ráðherraefni hans á sínum tíma, og
formaður hans innan tveggja ára,
en nú vill Össur ekki gefa for-
mannssætið eftir. Ekki er ástandið

betra í Framsóknarflokknum, þar
sem bræðurnir Páll og Árni Magn-
ússynir hafa bolað Siv úr áhrifa-
stöðum og grafa undan öllu
trausti.“

Til útlanda fyrst hundrað ára
Guðmundur hefur einu sinni komið
til útlanda, en það var á hundrað-
asta afmælisárinu þegar hann fór
til Danmerkur og Þýskalands.
„Dóttir mín keypti fyrir mig
farseðil og reyndi að fá afslátt
vegna aldurs míns, en ekkert gekk.
Daginn sem ég átti bókað flug kom
til mín Laufey Jóhannsdóttir fram-
kvæmdastjóri Plúsferða, og sem
situr í bæjarstjórn Garðabæjar, og
skenkti mér farseðilinn í afmælis-
gjöf, en hún hafði spurnir af fyrir-
huguðu ferðalagi mínu. Þetta var
skemmtilegasta ferð, hálfsmánað-
ar túr, en ég hélt til hjá dóttursyni
mínum sem var duglegur að keyra
með mig um Fjón. Ég var reyndar

búinn að fá nóg af flatneskjunni í
Danmörku, enda fjalllaust land og
eintómir akrar með ám sem líkjast
hreyfingarlausum stöðupollum.
Það vantar í þær fossana til að
prýða landslagið.“

Og hann segist taka undir spak-
mælið að tvisvar verði gamall mað-
ur barn.

„Að því leyti að maður verður
ósjálfbjarga, en þannig endar það
hjá öllum. Ég er til dæmis orðinn
ósjálfbjarga með margt og æ líkari
barni sem reiðir sig á hjálp og leið-
sögn annarra.“

Guðmundur hefur verið heim-
ilismaður í Holtsbúð frá 1999, en
hélt íbúð sinni í Árbæ allt til
vorsins 2004 að hann seldi hana.
„Ég seldi hana í vor því ég var
hættur að geta verið þar einn að
nóttu til, en fór þangað alltaf um
hátíðar og gjarnan um helgar til að
vera einn og heimsækja börnin mín
í Árbænum.“

Líf á Guðs vegum
Hann segist ekki vita hver tilgang-
ur lífsins sé, né til hvers maður
lifir yfirleitt. Ekkert komi þeim á
óvart sem lifað hefur meira en öld;
allt sé fyrirsjáanlegt þegar kemur
að lífsins gangi.

„Skemmtilegust voru öll þau ár
sem ég hafði sjón og heyrn. Ég hef
átt mörg áhugamál gegnum tíðina;
meðan ég bjó að Ósi var það að
bæta jörðina og slétta þýfð túnin,
en eftir að ég flutti í bæinn þótti
mér gaman að vinna á Gúmmí-
vinnustofu Þorsteins Kristjánsson-
ar í Súðarvoginum, þar sem ég
vann fram yfir áttrætt. Síðan ég
hætti að vinna hef ég teflt og
spilað bridge, og geri mikið af því
að spila vist hér í Holtsbúð, auk
þess sem tvær dætur mínar og
tengdasonur koma oft að spila við
mig bridge.“

Guðmundur segist ekki hafa
viljað gera neitt öðruvísi í lífinu og

að hann sé sáttur við hlutskipti sitt
og dagana. „Lífið hefur leikið við
mig. Séra Sigurður Gunnarsson
prófastur í Stykkishólmi lét okkur
draga ritningargrein og þá dró ég
þessa: „Sjá, ég er með yður alla
daga, allt til enda veraldar.“ Ég var
auðvitað lukkulegur með það vega-
nesti, enda hefur lífið alltaf verið
mér gott og ég ekkert haft af sorg-
um að segja.“

Og hann trúir á líf eftir dauð-
ann. „Já, ég er trúaður, svo sannar-
lega. Vona að dauðinn endi líf mitt
vel, eins og líf mitt hefur alltaf
gengið að óskum. Ég trúi á góða
heimkomu og gott framhaldslíf að
þessu loknu,“ segir Guðmundur að
lokum, enda tími til kominn að
standa upp og fylgja gestinum út á
hlað; já, alveg upp að bíldyrum.
Einn og óstuddur. 

Hann veifar í kveðjuskyni og
töltir svo aftur inn. Styrkum og
lífsreyndum skrefum. ■
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7,4% heildarhækkun lífeyris á árinu 2004
Lífeyrisgrei›slur sjó›sins eru ver›trygg›ar og á árinu 2004 var›
3,1% hækkun á lífeyri til lífeyrisflega vegna ver›lagshækkana.
Vegna fjölgunar lífeyrisflega og ver›lagshækkana nemur heildar-
hækkun greidds lífeyris úr grunndeildum sjó›sins 7,4%. Hækkun
ellilífeyris nam 8,2%, örorkulífeyris 11,0% og makalífeyris 3,8%.

Ávöxtun sjó›sins og tryggingafræ›ileg sta›a
Nafnávöxtun grunndeilda sjó›sins var 10,9% og raunávöxtun
6,7% á árinu 2004. Stærstur hluti eigna sjó›sins e›a 60% er
í innlendum skuldabréfum. Raunávöxtun fleirra á árinu var
9,0%. Raunávöxtun innlendra hlutabréfa var 23,8%. Ávöxtun
erlendra ver›bréfa í dollurum var 15,4% en heimsvísitala
hlutabréfa MSCI hækka›i um 12,8% í USD. Á móti styrktist
íslenska krónan gagnvart erlendum gjaldmi›lum um 8,4% og
gagnvart USD um 14,0% sem lei›ir til neikvæ›rar ávöxtunar

í íslenskum krónum. Í upphafi ársins 2004 var hlutfall innlendra
hlutabréfa af heildareignum 1% en 10% í árslok. fiar sem stór
hluti aukningar á innlendu hlutabréfaver›i kom fram á fyrri
hluta ársins 2004 naut sjó›urinn ekki nema hluta hækkunar-
innar. Ávöxtun sjó›sins umfram ver›bólgu hefur a› me›altali
veri› 5,1% á ári frá stofnun hans 1992. Heildarskuldbinding
aldurstengdrar deildar sjó›sins umfram eign er 2,7%. Heildar-
skuldbinding stigadeildar sjó›sins umfram eign er 9,2%.

Séreignardeild – 56% aukning eigna
Inneign rétthafa í séreignardeild sjó›sins jókst um 56% á árinu
2004. Í árslok 2004 var fjöldi rétthafa me› inneign 8.856.

Ársfundur sjó›sins
Ársfundur sjó›sins ver›ur haldinn flri›judaginn 15. mars nk.
kl. 16.00 á Nordica hótel, Su›urlandsbraut 2, Reykjavík.

Stjórn Sameina›a lífeyrissjó›sins 27. janúar 2005
Ingólfur Sverrisson, Ólafur H. Steingrímsson, fiorbjörn Gu›mundsson, fiorgeir Jósefsson, Örn Fri›riksson, Örn Jóhannsson.

Framkvæmdarstjóri: Jóhannes Siggeirsson.

Grunndeildir, 31. desember 2004

Aldurstengd
Stigadeild deild

Yfirlit um breytingu á hreinni eign til grei›slu lífeyris 2004 2004 2003

I›göld 2.421.363 505.034 2.693.253
Lífeyrir -1.690.712 -2.501 -1.575.542
Fjárfestingatekjur 5.705.127 132.100 4.839.439
Fjárfestingagjöld -85.312 -3.092 -111.495
Rekstrarkostna›ur -86.408 -2.273 -85.040

Breyting á hreinni eign á tímabilinu: 6.264.057 629.268 5.760.614
Hrein eign í upphafi tímabils: 50.336.552 910.956 45.486.894

Hrein eign til grei›slu lífeyris í lok tímabils: 56.600.609 1.540.224 51.247.508
  

Efnahagsreikningur 31.12. 2004   

Ver›bréf me› breytilegum tekjum 23.227.922 0 13.812.592
Ver›bréf me› föstum tekjum 24.470.357 0 25.027.060
Ve›lán 9.664.813 0 11.435.954
Bankainnstæ›ur 338.516 0 448.494
Húseignir og ló›ir 154.808 0 154.828
Kröfur 216.345 1.540.224 1.213.289
Anna› 32.775 0 37.828

58.105.536 1.540.224 52.130.045
Skuldir -1.504.927 0 -882.537

Hrein eign til grei›slu lífeyris í lok tímabils: 56.600.609 1.540.224 51.247.508

Lífeyrisskuldbindingar 31.12. 2004

Eignir umfram áfallnar skuldbindingar -2.917.000 116.000
Í hlutfalli af áföllnum skuldbindingum -4,8% 7,9%
Eignir umfram heildarskuldbindingar -8.146.000 -395.000
Í hlutfalli af heildarskuldbindingum -9,2% -2,7%

  

Kennitölur  

Hrein raunávöxtun mi›a› vi› vísitölu neysluver›s  6,7% 6,7% 7,2%
Me›altal hreinnar raunávöxtunar sl. 5 ár -0,1% -0,1% 1,8%
Frá stofnun sjó›sins 1992 5,1% 5,1%  5,1%
Eignir í ísl. kr. 71,3% 71,3% 74,7%
Eignir í erl. kr. 28,7% 28,7% 25,3%
Fjöldi virkra sjó›félaga  8.439 2.438 10.754
Fjöldi lifeyrisflega  4.066 20 3.832
Kostna›ur í % af eignum  0,2% 0,2% 0,2%

Sameina›i lífeyrissjó›urinn
Borgartúni 30
105 Reykjavík
Sími 510 5000
Fax 510 5010
mottaka@lifeyrir.is
www.lifeyrir.is

Allar tölur í flúsundum króna
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Helstu ni›urstö›ur ársreiknings

ÖLDIN HANS GUÐMUNDAR
Meðan Guðmundur Daðason sleit
barnsskónum, fann ástina, bjó sitt
blómaskeið að Ósi á Skógar-
strönd, vann í Reykjavík, varð
gamall og blés á hundrað af-
mæliskerti, leið sú sem kölluð hef-
ur verið grimmasta öld sögunnar.
Þetta gerðist í veröldinni fyrstu
hundrað árin í ævi Guðmundar:

1900 Guðmundur Daðason fæddur á
Snæfellsnesi.

1905 Bylting er gerð í Rússlandi.

1910 Japanir innlima Kóreu.

1915 Þúsundir falla í orrustunum við
Somme og Verdun í
Norður-Frakklandi.

1920 Mahatma Gandhi nær
yfirráðum á indverska
þjóðþinginu.

1925 Jósef Stalín kemst til valda í
Sovétríkjunum.

1931 Gjaldþrot helstu banka í Evrópu
leiða til mikillar kreppu.

1936 Hreinsanirnar miklu hefjast í
Sovétríkjunum.

1941 Bandaríkjamenn hefja stríðsþátt-
töku í kjölfar loftárásar á Pearl
Harbor.

1945 Við uppgjöf Þjóðverja lýkur stríð-
inu í Evrópu.

1949 Loftbrúin til Berlínar er svar við
hindrun Sovétmanna á samgöng-
um til borgarinnar.

1955 Argentíski herinn
steypir Peron af stóli.

1959 Fidel Castro verður
leiðtogi Kúbu.

1964 Bandaríska öldungadeildin sam-
þykkir stríðsrekstur í Víetnam.

1969 Bandaríkjamenn komast fyrstir
manna til tunglsins.

1975 Francisco Franco deyr á
Spáni. Jóhann Karl kon-
ungur tekur við.

1980 Stríð brýst úr milli Írans
og Íraks.

1985 Mikhaíl Gorbatsjov verður
leiðtogi Sovétríkjanna.

1990 Austur- og Vestur-
Þýskaland sameinast.

1995 Samið um vopnahlé í Bosníu-Her-
segóvínu.

2000 Guðmundur Daðason hundrað
ára.

2005 Guðmundur Daðason elsti núlifandi
íslenski karlinn, 105 ára að aldri. 
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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

Síðasta mynd sem Trey Parker
og Matt Stone gerðu í fullri
lengd var South Park: Bigger,
Longer & Uncut. Reyndar var
hún ekki uncut því að bandarísk-
ir ritskoðendur gátu ekki afborið
að sjá Saddam Hussein hafa
endaþarmsmök við djöfulinn, og
var sú sena því snyrtilega klippt
út. Þar á undan gerðu þeir hina
heimatilbúnu Cannibal! The
Musical sem var álíka smekk-
laus. Þeir hafa alltaf verið
fremstir í þeirri list að ganga
yfir strikið í kvikmyndum sínum
og sjónvarpsþáttum. Í nýjustu
mynd þeirra, Team America:
World Police, sjáum við bæði
sveitta kynlífssenu og ógeðslega
ælusenu þar sem einu þátttak-
endurnir eru strengjabrúður. Þó
er hér á ferðinni meira en bara
sæt og fyndin brúðumynd með
kúk og piss bröndurum. Team
America er eins augljós ádeila
og þær gerast. Góðu kallarnir
eru úrvalslið sérþjálfaðra her-
manna sem valda meiri eyði-
leggingu í baráttu sinni gegn
hryðjuverkum en hryðjuverka-
mennirnir sjálfir. Vondu kallarn-
ir eru Kim Jong-il og frjálslynd-
ir Hollywood-leikarar með Alec
Baldwin í broddi fylkingar.
Einnig bregður þarna fyrir
Michael Moore þar sem hann
kallar bandarísk yfirvöld fasista
og sprengir sjálfan sig upp í
sjálfsmorðsárás. Handritið er
viljandi hallærislegt, enda er
verið að hæðast að melódramat-
ískum hasarmyndum í anda
Jerry Bruckheimer. Brúðurnar
eru svo faglega fáránlegar að
það er bara fallegt. 

En fyrst og fremst er þetta
pólitísk ádeila. Aðalskotspónn
Parkers og Stones er bandarísk
yfirvöld og utanríkisstefna

þeirra. Undirtitill myndarinnar
er World Police, sem segir í raun
allt sem segja þarf. Þetta er ekki
í fyrsta sinn sem þeir taka fyrir
þetta viðfangsefni. Til dæmis
segir fyrrnefnd South Park-
mynd frá því þegar Bandaríkin
gera innrás í Kanada. Það er svo
ótrúlega margt fyndið í Team
America. Ég vil sérstaklega
benda á atriðið með Kim Jong-il
og Hans Blix. Auk þess er kyn-
lífsatriðið tímamótaverk. Og svo
er það Matt Damon, sem stelur
senunni í hvert sinn sem hann
birtist. En það eru sjálfar brúð-
urnar (sem eru tilvísun í gömlu
Thunderbirds-þættina) sem gera
þessa mynd að snilld. Þær eru
svo absúrd í þessu samhengi að
maður hlær meira að segja þegar
myndin á ekki að vera fyndin, og
það er jákvætt í þessu tilfelli.

Hugleikur Dagsson

Strengjabrúður yfirvalda

TEAM AMERICA: WORLD POLICE
AÐALHLUTVERK: TREY PARKER, 

MATT STONE, KRISTEN MILLER 

NIÐURSTAÐA: Það eru sjálfar brúðurnar (sem
eru tilvísun í gömlu Thunderbirds-þættina) sem
gera þessa mynd að snilld. Þær eru svo absúrd
í þessu samhengi að maður hlær meira að
segja þegar myndin á ekki að vera fyndin, og
það er jákvætt í þessu tilfelli.

[ KVIKMYNDIR ]
UMFJÖLLUN

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



Iðnaðarmenn - Verkamenn - Tækjastjórnendur:

Bygging álvers á Reyðarfirði
hefst í mars
Hafist hefur verið handa við ráðningar. Okkur vantar vana verk-
stjóra og starfsmenn í eftirfarandi iðngreinum:

• Stálsmíði
• Húsasmíði
• Málmsuðu
• Vélvirkjun
• Rafvirkjun

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

Þeir sem þegar hafa lagt inn umsókn eru vinsamlega beðnir um að hafa samband í
síma 470 7595.

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

Ráðningarstofan á Reyðarfirði
Búðareyri 2
730 Reyðarfirði
Sími 470 7599

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

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

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

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

Ráðningarstofan í Reykjavík
Suðurlandsbraut 4
108 Reykjavík 
Sími 470 7400

Einnig vantar:
• Tækjastjórnendur
• Vörubílstjóra
• Verkamenn

„Ég byrjaði að búa til bolluvendi þegar ég
var þrettán ára ásamt nokkrum vinkonum
mínum. Við seldum vendina í bakaríi sem
var í næsta húsi við mig í Hafnarfirðinum.
Síðan hefur ekki fallið eitt einasta ár úr hjá
mér,“ segir Margrét og hlær. Nú selur hún
vendina í ýmsar verslanir á höfuðborgar-
svæðinu og eftirspurnin er misjöfn eftir
árum. Heima hjá henni liggur fallega brot-
inn kreppappír í öllum regnbogans litum á
borðinu og blómlegir bolluvendir brosa við
manni. „Til að byrja með bjó ég til þrjár til
fimm rósir úr pappírnum á hvern vönd en
eftir að að fjöldinn varð meiri hef ég breytt
forminu og búið til lykkjuvendi,“ segir
hún.

Strax á haustin byrjar undirbúningurinn
undir bolludaginn. „Það er rosaleg vinna í

vöndunum, því það er seinlegt að búa þá til
og tímakaupið er ekki hátt,“ segir Margrét,
sem kveðst gera vendina sér til gamans.
Hún hafi alltaf verið atorkusöm og henni
þyki fátt verra en að sitja iðjulaus. Margrét
vann utan heimilis þar til hún varð 78 ára,
síðustu sextán árin í Ora en eftir það hefur
hún verið á fullu í félagsstarfi aldraðra og
meðal annars verið forkólfur í gönguhópi.
Hún segist ganga þrjá til fimm kílómetra á
hverjum degi, hvernig sem viðri, og telur
það allra meina bót. „Ég fékk göngustafi í
jólagjöf og nú skeiða ég um allt hvernig
sem færðin er,“ segir hún og bætir við: „Ég
hef aldrei keyrt bíl og tel það mikla gæfu
því annars væri ég örugglega ekki svona
hraust.“

gun@frettabladid.is

Hefur selt eigin 
bolluvendi í tæp 70 ár
Margrét Sigurðardóttir hefur búið til bolluvendi í áratugi. 
Þó að hún sé komin yfir áttrætt heldur hún sínu striki og býr til 
bolluvendi í hundraðavís til að selja í búðum. 

atvinna@frettabladid.is

Barneignir hjálpa breskum konum
ekki á vinnumarkaðinum sam-
kvæmt nýrri könnun. Á ári
hverju missa þrjátíu þúsund
breskar konur vinnuna sína
sökum þess að þær eiga von
á barni. Næstum því önnur
hver barnshafandi kona
verður fyrir mismunun af
einhverju tagi í starfi sínu.
Þetta sýnir könnun sem
gerð var af breska jafnrétt-
isráðinu og skýrt er frá á
heimasíðu Verzlunarmanna-
félags Reykjavíkur, vr.is. 440
þúsund barnshafandi konur
eru á breskum vinnumarkaði
á hverju ári. 45 prósent þeir-
ra hafa orðið fyrir mis-
munun, 21 prósent hefur
orðið fyrir fjárhagslegum skaða og
5 prósent sættu þrýstingi um að
segja upp störfum.

Atvinnuleysi í Þýskalandi hefur
ekki verið meira í sjötíu ár. Talan
hækkaði um 573.000 manns á milli
mánaða og voru 5.037 milljónir
manna atvinnulausar í janúarmán-
uði. Fræðingar vilja kenna köldum
vetri um en talið er að atvinnuleysi
muni halda áfram að aukast í febr-
úar og verða enn meira þegar mars

gengur í garð því hápunkti er ekki
náð.

Amerískir vinnuveitendur sögðu
upp 92.351 starfskrafti í janúar,
sem er fimmtán prósentum minna
en í desember. Þetta er fyrsti mán-
uðurinn síðan í ágúst sem upp-
sagnir hafa verið minni en hund-
rað þúsund. Meira en þriðjungur af
uppsögnunum var í ríkisfyrirtækj-
um, fjármálageiranum eða bílaiðn-
aðinum en í hverjum þessara geira
var um tíu þúsund manns sagt upp.
Samskiptafyrirtæki sögðu upp
fimmtán hundruð manns en sú tala
er sögð munu aukast á næstu
mánuðum.

Ný rannsókn í Bretlandi leiðir það
í ljós að meira en helmingur fólks
trúir því að það þjáist af veiki vegna
vinnunnar. Einkenni þessarar veiki
eru til dæmis síþreyta, höfuðverkir,
þunglyndi og jafnvel ofsakvíði. Enn
fremur töldu tveir af hverjum tíu að
vinnuálagið væri of mikið. En ljósi
punkturinn er að helmingurinn af
fólkinu er fullnægður í vinnunni og
finnst gaman að hafa nóg fyrir
stafni. Tólf hundruð manns voru
spurðir um vinnuvenjur og fram-
komu.

„Það er mikil vinna í vöndunum en ég geri þá mér til gamans,“ segir Margrét, sem kann því illa að vera
iðjulaus.

LIGGUR Í LOFTINU
í atvinnu

Skrifstofumaður
Skrifstofumaður óskast í 3 mánuði í fullt starf við
skráningu á starfsmannaupplýsingum í Oracle
mannauðskerfið á LSH.

Hæfniskröfur: Góð almenn tölvukunnátta, reynsla af
gagnavinnslu og notkun töflureiknis, góðir samskipta- og
skipulagshæfileikar og nákvæmni og sjálfstæði í vinnu-
brögðum.

Menntunarkröfur: Minnst stúdentspróf eða sambærilegt.
Umsóknarfrestur er til 11. febrúar 2005.
Upplýsingar veitir Emelía Bragadóttir, hagfræðingur, 
skrifstofu starfsmannamála, í síma 543 1324, 
netfang emelia@landspitali.is

Laun samkvæmt gildandi samningi viðkomandi stéttarfélags og
fjármálaráðherra. Umsóknareyðublöð fást í 
upplýsingum Fossvogi og Hringbraut, skrifstofu starfsmannamála
Eiríksgötu 5, á heimasíðu www.landspitali.is

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin.

MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINSER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?

Vantar fólk á Kárahnjúka BLS. 2
Starfsfólki bannað að reykja BLS. 2

Verktaki undir fölsku flaggi BLS. 2
Innflytjendur í Bretlandi fá illa meðferð BLS. 2

SMÁAUGLÝSINGAR 
byrja í dag á bls. 13

Flokkar & fjöldi

Bílar & farartæki 79 stk.

Keypt & selt 29 stk.

Þjónusta 21 stk.

Heilsa 7 stk.

Skólar & námskeið 3 stk.

Heimilið 9 stk.

Tómstundir & ferðir 4 stk.

Húsnæði 15 stk.

Atvinna 12 stk.

Tilkynningar 3 stk.

Góðan dag!
Í dag er sunnudagurinn 6. febrúar, 

37. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 9.52 13.42 17.33
AKUREYRI 9.47 13.26 17.07

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag

STÖRF Í BOÐI

Söluráðgjafar
Gjaldkeri
Forritarar
Markaðsmál
Sölumenn
Rannsóknarmaður
Hjúkrunardeildarstjóri
Kynningarmál
Viðskiptaþróun
Verkstjórar
Bílstjórar
Matreiðslumenn
Bókarar
Yfirþerna
Kennarar
Skrifstofustörf
Aðstoðarfólk
Glerskuðarmaður
Þrif

Þú getur pantað
smáauglýsingar á

www.visir.is
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Við tölvuna
Rétt vinnustaða við tölvuna skiptir miklu í baráttunni við álagsverki. Best er að
hafa lyklaborð og skjá beint fyrir framan sig. Skjárinn á að vera í 50 til 70 cm fjar-
lægð og efri brún skjás í augnhæð. Úlnliðir og framhandleggir eiga að vera beinir.[ ]

Laust starf í World Class
World Class óskar eftir að ráða duglegan og
samviskusaman starfsmann í þrif í starfs-
stöð sína í Spönginni. 

Um er að ræða fullt starf og er vinnutími alla virka
daga frá klukkan 13:00-21:00 og helgarvinna er
samkomulagsatriði. Tekið er við umsóknum bæði í
afgreiðslu World Class Laugum sem og Spöng,
einnig er hægt að sækja um á heimasíðu okkar
undir slóðinni 

http://www.worldclass.is/umsókn.aspx. 

Frekari fyrirspurnir berist á netfangið 
berglind@worldclass.is

Vantar fólk í hundraðavís
Talsmaður Impregilo segir fyrirtækið vera að fjölga fólki, meðal annars vegna þess að tafir 
hafi orðið á framkvæmdum.

Ómar R. Valdimarsson, talsmaður Impregilo, segir Kínverja þrautseiga kunnáttumenn.

„Það vantar helling af fólki í
ýmsar stöður á Kárahnjúkum og
sú þörf kemur til með að aukast
eftir því sem nær líður vori,“
segir Ómar R. Valdimarsson,
talsmaður Impregilo. Hann segir
fyrirtækið hafa þurft að bæta
við fólki undanfarið, þar sem
Landvirkjun hafi farið fram á að
krafturinn í framkvæmdunum
yrði aukinn nú yfir vetrarmánuð-
ina til að vinna upp tafir sem orð-
ið hafi af jarðfræðilegum ástæð-
um, svo sem misgengi í botni
gljúfursins. Hann segir Íslend-
inga sækjast eftir vinnu á svæð-
inu í takmörkuðum mæli enda
mikil eftirspurn eftir mönnum í
byggingariðnaði og verktaka-
bransa í byggð. 

„Þeir hafa um það að velja að
fara upp í Kárahnjúka að vinna
fjarri heimili í 15-20 stiga frosti
eða vera á Vatnsendasvæðinu,“
segir hann og tekur ekki undir
það að launin hafi eitthvað með
málið að gera. „Impregilo býður
sambærileg laun og aðrir og
yfirborgar sumar stöður. Margir
iðnaðarmenn eru talsvert betur
launaðir en virkjanasamningur-
inn sem verkalýðsfélögin sam-
þykktu síðasta haust gerir ráð
fyrir,“ segir hann. 

Ómar segir Kínverjana reyn-
ast vel á Kárahnjúkum, einkum
í hinum almennu verkamanna-
störfum. „Bæði eru Kínverjarn-
ir kunnáttumenn og svo eru þeir
svo þrautseigir. Þeir kveinka
sér ekki þó að þeir þurfi að
vinna við erfiðar aðstæður eins
og óneitanlega eru við Kára-
hnjúka,“ segir hann. Þá berst
talið að starfsmannaveltunni frá
upphafi framkvæmdanna. Ómar
segir hana vera undir 10% hjá

Kínverjunum en allt upp í 70%
hjá Íslendingum, Ítölum og
Portúgölum. „Þegar mikil skipti
eru á starfsmönnum þá hægir á

framkvæmdinni því alltaf er
verið að þjálfa nýja menn,“
segir Ómar.

gun@frettabladid.is

Fyrirtækið Weyco í Michigan í Bandaríkjunum hefur geng-
ið skrefinu lengra og bannað starfsmönnum að reykja alls
staðar – meira að segja heima hjá sér.

Fyrirtækið er að prófa nýja stefnu til að fullvissa sig um
að starfsmenn fari eftir settum reglum. Ef starfsmenn
fylgja ekki reglum eiga þeir á hættu að vera reknir. 

Þessi nýja stefna hefur fallið í misjafnan jarðveg og hafa
fjórir starfsmenn misst vinnu sína. „Ekki ætti að neyða fólk
til að gera eitthvað sem það ekki vill meðan það meiðir eng-
an,“ segir Cara Stiffler, ein þeirra sem voru reknir. Fyrirtæk-
ið tekur ekki mark á þessum röksemdum og segir stefnuna
veru heilsuáætlun til að ýta undir hreyfingu starfsmanna. ■

Reykingar bannaðar 
– alls staðar
Það er sífellt algengara að fyrirtæki banni 
starfsmönnum að reykja í vinnunni. 

Það getur verið skaðsamt að reykja – ekki bara fyrir
heilsuna.

Ítalskur „byggingaverkfræðing-
ur“ varð í vikunni uppvís að því
eftir 15 ára farsælt starf í bygg-
ingariðnaði að hafa engin rétt-
indi til starfans. Federic Igino
Orsini, sem er 43 ára, hafði á átt-
unda áratugnum tekið einn
áfanga í háskóla en þjáðist svo
illilega af prófskrekk að hann
gafst upp á náminu. 

Hann skrifaði samt á feril-
skrá sína að hann hefði próf í
byggingaverkfræði með hæstu
einkunn. Hann var að sjálfsögðu
ekki meðlimur í samtökum
byggingaverkfræðinga en notaði
falskt meðlimanúmer. 

Federic hefur á 15 ára starfs-
ferli verið ábyrgur fyrir fjölda
bygginga bæði í Frakklandi og á
Ítalíu, meðal annars endurgerðri
brú yfir Signu og keðju kaffi-
húsa á Signubökkum. 

Á Ítalíu hafði hann yfirum-
sjón með byggingum á vegum

járnbrautarfélagsins og gerði
upp kirkjur og sögulegar bygg-
ingar fyrir utan að byggja versl-
unarmiðstöðvar og hús í einka-
eigu. Í heimaþorpi sínu á Italíu,
þar sem jarðskjálftar eru al-
gengir, skrifaði Federic upp
fjölda viðurkenninga um að hús
væru örugg í stórum skjálftum. 

Mál hans er nú fyrir dómstól-
um. ■

Ný könnun hjá verkalýðsfélagi í
Bretlandi sýnir að innflytjendur
sæta afleitri meðferð hjá vinnu-
veitendum sínum. Dæmi eru um
að vinnuveitendur taki vegabréf
starfsmanna í vörslu og kúgi
þannig starfsmenn.

Annað dæmi var af Austur-
Evrópubúum sem fengu fölsk

vegabréf og var hótað með líkam-
legum árásum af yfirmönnum ef
þeir vildu hætta í vinnunni. Inn-
flytjendur þurfa líka oft að vinna
lengur, fá minna borgað og vinna
við hættulegar aðstæður.

Um það bil sex hundruð þús-
und innflytjendur vantar til að
fylla öll laus störf í Bretlandi. ■

„Aðstæður eru óneitanlega krefjandi við Kárahnjúka,“ segir Ómar.
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Undir fölsku flaggi 
í vinnunni í 15 ár
Virtur „byggingaverkfræðingur“ fyrir dómi

Ítalski „byggingaverkfræðingurinn“ bar
ábyrgð á fjölda bygginga, meðal annars
brú yfir Signu.

Innflytjendur fá illa meðferð
Innflytjendur hafa það ekki nógu gott á 
vinnumarkaðinum í Bretlandi.

Innflytjendur í Bretlandi njóta ekki sömu réttinda og innfæddir.
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Ráðgjafa- og hugbúnaðarhúsið Innn hf. var stofnað árið 1997 
og er eitt elsta og þekktasta veffyrirtæki landsins. 

Frá upphafi hefur LiSA-vefumsýslukerfið verið í þróun hjá 
fyrirtækinu og er í dag eitt mest notaða vefumsýslukerfið á 
Íslandi.  LiSA er í notkun hjá stærstu fyrirtækjum og stofnunum 
landsins sem og minni fyrirtækjum, félagasamtökum og 
einstaklingum. Fyrir utan vefumsýslukerfi býður Innn upp á 
ráðgjöf, prófanir, vefhönnun og forritun ásamt ýmsum 
sérlausnum tengdum LiSA.

Innn býður upp á krefjandi störf í góðu starfsumhverfi, 
starfsandinn er frábær og léttleikinn í fyrirrúmi. 
Starfsmenn eru sem ein stór fjölskylda og leitast allir við að 
gera sitt besta. Innn er reyklaus vinnustaður. 

 

Forritari 
Vegna aukinna umsvifa leitar Innn að forritara

Menntun: 
BS í tölvunarfræði, verkfræði eða skyldum greinum.

Reynsla: 
Nýútskrifaðir einstaklingar koma vel til greina. 

Þekking: 
Þekking á vefkerfum, vefforitun helst í .NET og C#, 
gagnagrunnum MS-SQL og XML. 

Annað: 
Þarf að geta unnið sjálfstætt, hafa mikla þjónustulund 
og eiga auðvelt með mannleg samskipti. 

 

Innn hf. - Skeifunni 17 - 108 Reykjavík 
Sími: 594-0000 Fax: 594-0001 - www.innn.is

Umsóknir sendist á Sigrúnu Guðjónsdóttur - sigrun@innn.is 
Umsóknarfrestur er til 12. febrúar.

Yfirþerna á Fosshóteli Baron, Reykjavík
Hæfniskröfur:
- Þjónustulund og umhyggjusemi.
- Gestrisni og sveigjanleiki.
- Áhugi og dugnaður.
- Vingjarnleiki.
- Stjórnunarhæfileikar.
- Góðir samskiptahæfileikar.
- Tungumálakunnátta.
- 25 ára lágmarksaldur.

Nánari upplýsingar um stöðu yfirþernu veitir Axel Karls-
son, hótelstjóri, í síma 562 3204 eða í gegnum tölvupóst-
fangið baron@fosshotel.is 

Matreiðslumenn
á sumarhótel Fosshótels, víðs vegar um landið. Hægt er
að nálgast umsóknareyðublöð fyrir sumarstörf á
www.fosshotel.is

Starf í Bókhaldsdeild
á aðalskrifstofu, Reykjavík. Laust nú þegar. Reynsla af
bókhaldsstörfum nauðsynleg. Navision kunnátta æskileg.

Nánari upplýsingar um stöður matreiðslumanna og
bókhaldara veitir Þórður Björn Sigurðsson,
aðstoðarframkvæmdastjóri, í síma 562 3236 eða í
gegnum tölvupóstfangið thordur@fosshotel.is

- vinalegri um allt land
www.fosshotel.is

Fosshótel ehf. auglýsir eftir fólki með ástríðu
fyrir gestrisni til starfa. Eftirtalin störf eru í boði:
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Vantar flig aukavinnu?

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

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

Landhelgisgæsla Íslands - 
Sjómælingar Íslands óska
eftir að ráða starfsmann 

í sjókortagerð
Menntunar- og hæfniskröfur: 

- Menntun á háskólastigi æskileg. 
- Mjög góð enskukunnátta og almenn tölvukunnátta.
- Þekking og/eða reynsla af landfræðilegum upplýs

ingakerfum og sjókortagerð æskileg en ekki skilyrði.

Hjá Sjómælingum er m.a. unnið með hugbúnað á sviði
landfræðilegra upplýsingakerfa (GIS) og tölvukortagerðar
við gerð sjókorta fyrir sjófarendur við Ísland.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og
viðkomandi stéttarfélags.

Skriflegum umsóknum, ásamt upplýsingum um menntun
og fyrri störf sendist til Landhelgisgæslu Íslands, Seljavegi
32, 101 Reykjavík fyrir 22. febrúar nk. 

Nánari upplýsingar veita Árni Þór Vésteinsson, deildarstjóri
kortadeildar, arni@lhg.is og Svanhildur Sverrisdóttir
starfsmannastjóri, svanhildur@lhg.is í síma 545 2000.
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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.

Bjartir dagar 
– starfskraftur
Hafnarfjarðarbær óskar eftir að ráða starfskraft á
Skrifstofu menningar- og ferðamála í sérverkefnið
Bjartir dagar 2005, en eins og tvö síðustu sumur mun
hátíðin standa yfir í júnímánuði. 
Um verktakaráðningu er að ræða.

Skilyrði er að umsækjandi geti unnið sjálfstætt og
reynsla af hátíðahöldum og þekking á menningarlífi er
æskileg, hugsanlegt er að greiðsla verði árangurstengd
að hluta. Um er að ræða starf frá 14. mars - 16. júní. 

Nánari upplýsingar veitir menningar- og ferðamálafulltrúi
í síma 585 5776. 

Umsóknir skulu berast fyrir 21. febrúar í Þjónustuver
Hafnarfjarðarbæjar, Strandgötu 6 merktar Bjartir dagar
2005.

STARFSFÓLK ÓSKAST

Prentmet er vel tækjum búin prentsmiðja
í glæsilegu húsnæði að Lynghálsi 1.

Vegna aukinna umsvifa í rekstri Prentmets óskum við að
ráða í eftirfarandi stöður:

Sölumaður
Starfið er aðallega fólgið í eftirfarandi:

• Sala og prentráðgjöf
• Tilboðagerð
• Móttaka verkefna til vinnslu

Við leitum að sölumanni sem er drífandi, metnaðarfullur,
með keppnisskap og framúrskarandi þjónustulund.

Aðstoðarfólk
• Frágangsdeild
  – Brot, hefting, upptaka, líming, plöstun og innpökkun.
• Umbúðadeild
  – Úrtaka eftir stönsun

– Losun pappírsúrgangs úr vinnslusölum í gáma
  – Aðstoð við vélar í umbúðadeild

Atvinnuumsókn er á heimasíðunni prentmet.is og einnig liggja
umsóknareyðublöð frammi í afgreiðslu, Lynghálsi 1.
Umsóknarfrestur er til 11. febrúar.
Við mat á umsóknum verður tekið sérstakt tillit til reynslu og
þekkingar umsækjanda. Mikilvægt er að umsækjendur séu
jákvæðir, duglegir, heiðarlegir og geti verið með sveigjanlegan
vinnutíma. Við óskum eftir reyklausum umsækjendum.

SKILTAGERÐ
Starfskraftur óskast 

í skiltagerð. 
Einstaklingur, með reynslu í útskurði á vínyl efni

o.fl. tilfallandi störf. Þekking á tölvum og forrit-

um í skiltagerð nauðsynleg.

Starfsmaðurinn þarf að vera fjölhæfur, geta unnið

sjálfstætt og tilbúinn að leggja á sig mikla vinnu.

Nauðsynlegt er að umsókninni fylgi ferilskrá með

mynd, uppl. um meðmælendur og hvenær viðkom-

andi getur hafið störf. 

Öllum umsóknum verður svarað.

Áhugasamir leggi inn umsóknir á afgreiðslu Frétta-

blaðsins eða í netfangið box@frettabladid.is fyrir 

10. feb.

Heimilishjálp – „Amma“
Óskum e. góðri konu seinnipartinn ca. kl. 16-20 alla virka

daga til að hjálpa til við að gæta barna og sinna öðrum

heimilisstörfum. Erum í hverfi 108. 

Nánari uppl. í s. 862 4004.

Óskum eftir fólki í hlutastarf
höfum einnig stóla til leigu

Smiðjuvegi 4 · 200 Kópavogur

Haf›u samband vi› Láru
í síma 557 3232 e›a 863 3145

Viltu verða hluti af öflugu MAC
teymi sem fer ótroðnar slóðir við
sölu á snyrtivörum. MAC óskar
eftir að ráða starfsmann í verslun
sína í Debenhams, Smáralind.

Í boði er spennandi starf fyrir metnaðarfullan
og hugmyndaríkan einstakling. Menntun og
reynsla á sviði förðunar er skilyrði. 

Viðkomandi þarf að búa yfir þjónustulund,
frumkvæði, eiga auðvelt með mannleg sam-
skipti og hafa líflega framkomu. 
Enskukunnátta er æskileg.

Umsóknarfrestur er til 11. febrúar.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að senda 
umsókn sína með mynd ásamt ferilskrá til MAC, 
PO Box 293, 121 Reykjavík.

www.gamlibaukur.is
464-2442

Matreiðslumaður óskast.
Óskum eftir matreiðslumanni til starfa á Fosshótel
Húsavík og Gamla Bauk. Þarf að geta byrjað um miðjan
apríl 2005 í síðastalagi. 

Umsóknum skal skilað inn fyrir 17. febrúar 2005 til Hótels
Húsavíkur ehf Ketilsbraut 22, 640 Húsavík eða á maili 
thorhallur@fosshotel.is

Framreiðslumaður óskast.
Óskum eftir framreiðslmanni eða aðila með mikla
reynslu til starfa á Fosshótel Húsavík og Gamla Bauk.
Þarf að geta byrjað í maí 2005 í síðastalagi. 

Umsóknum skal skilað inn fyrir 17. febrúar 2005 til Hótels
Húsavíkur ehf Ketilsbraut 22, 640 Húsavík eða á maili
thorhallur@fosshotel.is

Vegna aukina umsvifa óskum við eftir
fleiri mönnum til verksmiðju starfa, helst

leitum við að glerskurðarmönnum. 
En einnig laghentum mönnum til annara starfa. 

Upplýsingar gefur Ólafur Sigmundsson, 
verkstjóri á staðnum.

Íspan ehf
Smiðjuvegi 7 • Kópavogi.

Leiksólinn Vinagerði
Langagerði 1

Auglýsir eftir leikskólakennara eða 
leiðbeinanda í 100% stöðu sem fyrst,
einnig starfsmanni í stuðning í þrjá
tíma á dag.

Áhugasamir geta haft sambandi við Díönu leiksóla-
stjóra í síma 553-8085 eða sent tölvupósti á 
vinagerdi@simnet.is

Viðgerðarmenn
Óskum eftir vönum mönnum með 

þekkingu á glussakerfum 
og tækjarafmagni.

Upplýsingar fast í síma 555-6670.
Vélrás – Bifreiða og vélaverkstæði.

Viðgerðarmenn
Óskum eftir vönum mönnum 

til viðgerðar á þungavinnuvélum
og vörubílum.

Upplýsingar fast í síma 555-6670.
Vélrás – Bifreiða og vélaverkstæði.

Bílstjórar óskast
Okkur vantar bílstjóra með meirapróf. 

Um er að ræða annarsvegar vörubíl 
með krana og hinsvegar sendibíl

Umsóknum skal skila á skrifstofu Eyktar, Lynghálsi 4, 
110 Rvk eða eykt@eykt.is fyrir fimmtudaginn 10. febrúar.
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NÁMSKEIÐ

Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið mið
af jafnréttisáætlun skólans.
Háskóli Íslands v/Suðurgötu, 101 Reykjavík, s. 525 4000

LÍFFRÆÐISTOFNUN

RANNSÓKNAMAÐUR
Laust er til umsóknar starf við rannsóknir á
stofnerfðafræðistofu Líffræðistofnunar í
verkefni sem nefnist ,,DNA – fiskur – DNA
stofnerfðafræði og upprunalandafræði fiska
í Norður Atlantshafi.” Verkefnið hlaut
öndvegisstyrk Rannís til þriggja ára  (sjá
http://www.hi.is/page/ondvegisverkefni2004).
Starfsviðið er einkum sameindalíffræði en
einnig stofnalíffræði og stofnerfða- og
þróunarfræði.
Krafist er m.a. BS eða MS próf í líffræði eða
sambærilegum greinum, reynslu af störfum
á rannsóknastofu og tölvukunnáttu.

Starfsmaðurinn verður hluti af 5-6 manna
teymi sem vinnur á rannsóknastofu með allt
20 öðrum starfsmönnum bæði nemendum í
grunn- og framhaldsnámi, sérfræðingum,
dósentum og prófessorum.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem
fyrst. Ráðið verður í starfið til allt að þriggja
ára.

Umsóknafrestur er til 14. febrúar 2005.

Nánari upplýsingar gefur Einar Árnason
einararn@hi.is.

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

Engjaskóli, sími 510 1300
Stuðningsfulltrúi.

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

enska á miðstigi. Til 31. desember 2005.

Rimaskóli, símar 567 6464 og 664 8320
Stærðfræði á unglingastigi, 75-100% staða.

Víkurskóli, sími 545 2700
Enskukennsla, 60% staða frá og með 10. febrúar.

Skólaliði.

Ölduselsskóli, sími 557 5522
Skólaliði, 100% staða.

Öskjuhlíðarskóli, símar 568 9740 og 664 8405
Stuðningsfulltrúi til tímabundinna starfa.

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

Hjúkrunardeildarstjóri á
heilsugæslustöð á Vopnafirði
Hjúkrunarfræðingur óskast í starf deildarstjóra
við heilsugæslustöðina Vopnafirði, um er að
ræða afleysingastarf vegna barnsburðarleyfis í
um það bil 6 mánuði. 

Starfshlutfall er 80% og veitist starfið frá 1.maí
næst komandi, möguleiki er á viðbótarstarfshlutfalli
við hjúkrunarheimilið Sundabúð.

Nánari upplýsingar um starfið gefa Emma Tryggva-
dóttir hjúkrunarstjóri Vopnafirði s.473 1320 og 860
6815, emma@hsa.is og Lilja Aðalsteinsdóttir
hjúkrunarforstjóri HSA s.470 1400, lilja@hsa.is

Umsóknarfrestur er til 15.febrúar næstkomandi og
skal skila umsóknum til Emmu Tryggvadóttur,
hjúkrunarstjóra HSA , 690 Vopnafjörður.

Öllum umsóknum verður svarað skriflega.

Persónuleg ráðgjöf, 
tilsjón og liðveisla.
Félags og þjónustumiðstöðin Árskógum 4 leitar
að ábyrgu og áhugasömu fólki 18 ára og eldra til
starfa sem persónulegir ráðgjafar, við tilsjón og
liðveislu. Starfið felur m.a.í sér stuðning við börn,
unglinga eða fjölskyldur undir leiðsögn ráðgjafa.

Um er að ræða hlutastarf og störf í tímavinnu, vinnu-

tími er sveigjanlegur.

Laun eru greidd skv.kjarasamningi Reykjavíkurborgar

og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar.

Stuðningsfjölskyldur.

Félags- og þjónustumiðstöð Árskógum 4 er nú þegar í

samvinnu við margar fjölskyldur sem taka reglubundið

börn til dvalar á heimili sín. Við viljum styrkja og styðja

enn fleiri reykvísk börn, reynslan hefur sýnt að stuðn-

ingsfjölskyldur vinna öflugt forvarnarstarf til að tryggja

og viðhalda festu og öryggi í lífi þeirra barna sem til

þeirra koma. Við óskum því eftir liðsinni fólks sem get-

ur tekið börn í helgarvistun 1-2 helgar í mánuði eða

eftir nánara samkomulagi.

Hafir þú áhuga á mannlegum samskiptum og að sinna

afar gefandi verkefnum þá er stuðningsfjölskylduhlut-

verkið fyrir þig. Greitt er skv.verktakasamningi 

Umsóknareyðublöð og nánari upplýsingar veita Kristján

Sigurmundsson, forstöðumaður og Pála Jakobsdóttir,

deildarstjóri Félags og þjónustumiðstöð Árskógum 4 

í síma: 535-2700, netfang: 

kristjan.sigurmundsson@reykjavik.is og

pala.jakobsdottir@reykjavik.is

Sjá einnig almennar upplýsingar um laus störf og

starfsmannastefnu Félagsþjónustunnar á vefsíðunni:

www.felagsthjonustan.is

Bókari
Steypustöðin ehf. óskar eftir að ráða til sín bók-
ara fjárhagsbókhalds í fullt starf. Starfið er fjöl-
breytt og krefjandi og mun starfsmaðurinn einnig
aðstoða við önnur störf er til falla hverju sinni. 

Við leitum að:

• Nákvæmum, jákvæðum og duglegum einstaklingi,
sem getur hafið störf sem fyrst.

• Bókhaldsþekking og reynsla nauðsynleg, löggild
ing kostur.

• Þekking á upplýsingakerfinu Navision æskileg.

• Tilbúinn að vinna í krefjandi umhverfi.

Umsóknarfrestur er til föstudagsins 11. febrúar.

Umsóknum skal skila til:   bjorg@steypustodin.is

Starfsmenn vantar í Ferskfiskvinnslu hjá
Þornbirni Fiskanesi hf. í Grindavík.

Upplýsingar gefur Halldór í síma 420-4419.

Vélvirki
Óskum eftir að ráða vélvirkja, vanan 

viðgerðum á stærri vélum. 
Góð vinnuaðstaða og góð laun í boði. 

Nánari upplýsingar veitir verkstjóri í síma 580 0200.
Rekstrarfélagið ehf.

HUGRÆKTARNÁMSKEIÐ 
GUÐSPEKIFÉLAGSINS
hefst fimmtudaginn 10. febrúar n.k. kl. 20.30
í húsakynnum félagsins í Ingólfsstræti 22. 

Námskeiðið verður vikulega á sama tíma (á fimmtu-
dögum) í átta skipti frá febrúar til apríl 2005 og er í
umsjá Sigurðar Boga Stefánssonar 2), Jóns L. Arnalds
(2), Birgis Bjarnasonar (2), Jóns Ellerts Benediktsson-
ar (2).

Fjallað verður um mikilvæga þætti hugræktar, hug-
leiðingar og jóga.

Námskeiðið er öllum opið og fer skráning fram við
upphaf þess. Námskeiðið er ókeypis fyrir félagsmenn
en kostar í heild kr. 2500.- fyrir utanfélagsmenn.
Upplýsingar í síma 6942532.

Guðspekifélagið
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STYRKIR TILKYNNINGAR

FASTEIGNIR

ÚTBOÐ

AUGLÝSING UM STYRKI ÚR
SJÓÐI ODDS ÓLAFSSONAR
Stjórn Sjóðs Odds Ólafssonar auglýsir eftir um-
sóknum um styrki úr sjóðnum. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja:

1. Rannsóknir á fötlun og fræðslu um hana.
2. Forvarnir í þágu fatlaðra og endurhæfingu þeirra.
3. Rannsókarverkefni á sviði öndunarfærasjúkdóma

og fræðslu um þá.
4. Forvarnir og endurhæfingu vegna öndunarfæra

sjúkdóma
5. Fatlaða til framhaldsnáms og rannsóknarstarfa.

Umsóknir um styrki úr sjóðnum í samræmi við of-
angreind markmið ásamt ítarlegum upplýsingum
um umsækjendur og væntanleg verkefni ber að
senda til stjórnar Sjóðs Odds Ólafssonar, Öryrkja-
bandalagi Íslands, Hátúni 10, 105 Reykjavík.
Leyfi Persónuverndar, Vísindasiðanefndar eða ann-
arra siðanefnda skulu fylgja umsókn þar sem það 
á við.

Umsóknarfrestur er til 10. mars næstkomandi.

Styrkir
Barnavinafélagið Sumargjöf 
auglýsir styrki til rannsókna, lista og þróun-
arverkefna sem geta nýst börnum á leik- og
grunnskólaaldri.

Umsókn ásamt greinargerð um verkefnið skal senda
fyrir 23. febrúar 2005.

Stjórn Barnavinafélagsins Sumargjafar áskilur sér rétt
til að óskaeftir nánari upplýsingum um verkefnið og
fjármögnun þess og leita umsagnar fagaðila.

Reykjavík 1. febrúar 2005.
Barnavinafélagið Sumargjöf
Pósthólf 5423. 125 Reykjavík

Útboð
Faxaflóahafnir sf óska eftir tilboðum í verkið, 
Norðurgarður-landgerð - Fyllingar og grjótvörn.

Verkið felst í landgerð og röðun á grjóti í grjótvörn við
utanverðan Norðurgarð í Gömlu höfninni í Reykjavík.

Fylla skal upp land og forfæra grjót úr núverandi
grjótvörn í nýja.  Stærstan hluta af smátt sprengdu
grjóti og um helming af völdu grjóti þarf að flytja að.

Helstu magntölur eru:
Grúsarfylling ...............................80.000m³
Grjótröðun:
Valið grjót ................................23.000m³
Smátt sprengt grjót......................21.000m³

Útboðsgögn verða seld á skrifstofu Hönnunar að
Grensásvegi 1, 108 Reykjavík frá og með
þriðjudeginum 8. febrúar n.k. á 5.000 kr hvert eintak.
Tilboð verða opnuð á sama stað þriðjudaginn
1. mars n.k. kl. 11.00.

Reykjavík
Grundartangi
Akranes
Borgarnes

Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Síðumúla 33, 108 Reykjavík

Sími 588 9490 - lyngvik@lyngvik.is

HRAUNBÆR 103
ELDRI BORGARAR

Vorum að fá í sölu góða og vel staðsetta 87,5 fm 3ja her-
bergja íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er vel innréttuð,

með suð-vestur svölum og útsýni.
Stuttur afhendingartími. Verð 19,7 m.

Strandgötu 41 – 220 Hafnarfjörður – www.fmh.is

OPIÐ HÚS FRÁ KL. 16 - 17 
SKÓGARÁS 2 - 110 RVK.

FMH FASTEIGNASALA  KYNNIR:
FALLEGA 76,4 fm 2JA
HERBERGJA ÍBÚÐ Á JARÐHÆÐ Í
SNYRTILEGU FJÖLBÝLISHÚSI
EFST Í SELÁSHVERFI. SÉR
GARÐUR. 
Nánari lýsing : Anddyri með
parketi á gólfi / Stofan er mjög
rúmgóð með parketi á gólfi og
útgangi út á suðvestur verönd /
Eldhúsið er rúmgott með parketi
á gólfi, fallegri viðarinnréttingu
með gleri í hurðum efri skápa /

Inn af eldhúsinu er þvottahús sem er einnig notað sem geymsla /
Baðherbergið er með baðkari og sturtuklefa og er flísalagt í hólf og gólf /
Herbergið er með parketi á gólfi og fataskápum / Sameiginleg hjóla- og
vagnageymsla / Húsið er steniklætt að utan. Stigangurinn er snyrtilegur en
skipt var um teppi og málað fyrir ca. 2.árum . Gróið og barnvænt hverfi /
Stutt í skóla og alla þjónustu. ÍBÚÐIN ER LAUS. Verð 13,9 millj.

Upplýsingar veitir Geir í síma 820-9500





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



Garðar Hólm , 8998811 , gardar@remax.is

ENGJASEL 65 - 4RA HERB. - 109 RVK - OPIÐ/HÚS
REMAX BÚI

Heimilisfang: Engjasel 65 
Stærð eignar: 149,7 fm 
Fjöldi herb.: 4 
Byggingarár: 1976
Brunab.mat: 15,7 millj.

OPIÐ/HÚS milli kl 16 og 17 í dag. Íbúðin er í
klæddu fjölbýli í seljahverfi. Öll sameign hef-
ur verið tekin í gegn að innan og utan. Gler er
nýlegt að mestu í eignini. Parket er á gólfum,
en flísar á eldhúsi. Sameiginlegur garður er
fyrir framan fjölbýlið með leiktækjum fyrir
krakka. Stæði í bílageymslu fylgir með íbúð-
inni.

Pálmi Þór, 895-5643, palmi@remax.is

DALSEL - 4JA HERB. - 109 RVK 
19,5 millj.

REMAX BÚI

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

Komið inn í parketlagt hol m.fataskáp,opið
inní stofu m.útgengi út á s.-svalir,parket á
gólfi.Eitt herb.á hæðinni m.góðum skáp-
um,dúkalagt og tvö á annari hæð,parket-
lögð.Eldhúsið snýr í norður ljósar innréttingar
og flísar á gólfi.Baðherb. er flísalagt í hólf og
gólf,sturta.Þvottarhús í íbúð.Sérgeymsla.
Bílageymsla.

Baldvin Jónsson, 892 3330, baldvin@remax.is

EFSTASUND 92 - 104 REYKJAVÍK - OPIÐ HÚS

REMAX MJÓDD

Heimilisfang: Efstasund 92, 104 Rvk 
Stærð eignar: 97,9 fm 
Fjöldi herb.: 3 
Byggingarár: 1951
Brunab.mat: 12,1 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 16:00 - 17:30
Falleg og mikið endurnýjuð risíbúð
með sérinngangi á þessum vinsæla
stað í grónu hverfi. Lítið undir súð.
Íbúðin skiptist í rúmgott stigahús, 3
herbergi og sjónvarpshol. Fallegur
Hlynur á gólfi nema í barnaherbergi
þar sem er plastparket. Flísar á
baðherbergi og dúkur á eldhúsi sem
er upprunalegt. Síma og sjónvarps-
tengi í öllum herbergjum og nýtt raf-
magn í íbúðinni. Þvottaherbergi í
íbúðinni sem áður var búr. Þvotta-
hús í sameign í kjallara og lítil úti-
geymsla. Falleg eign. Allar nánari
upplýsingar fúslega veittar.

18,9 millj.

www.remax.is

Sigurður Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Guðmundur Þórðarsson
lögg. fasteignasali

Sigurður Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Tryggvi Þór, 820-0589, tryggvi@remax.is

OPIÐ HÚS Í DAG - VALLARHÚS 18 - GRAFARVOGI

Heimilisfang: Vallarhús 18 
Stærð eignar: 120,2 fm 
Fjöldi herb.: 5 
Byggingarár: 1990
Brunab.mat: 13,2 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15:00 TIL 16:00. 
Góð íbúð á tveimur hæðum. Sér inn-
gangur, gestasalerni, 3 svefnher-
bergi með góðum skápum auk inn-
réttaðs herbergis á háaloftinu. Mjög
vel staðsett hús og barnvænt hverfi,
stutt í skóla, sundlaug, íþróttahús,
búðir og aðra þjónustu. 

Guðmundur Þórðarsson
lögg. fasteignasali

19.8 millj.

18.9 millj.



Páll Guðjónsson, S: 690-4994, pall@remax.is

SVARTHAMRAR 11, OPIÐ HÚS
16,5 millj.

REMAX STJARNAN

Heimilisfang: Svarthamrar 
Stærð eignar: 92,4 fm 
Fjöldi herb.: 3 
Byggingarár: 1988
Brunab.mat: 11,2 millj.

Falleg 3 herb. íbúð á 3.h. í góðu fjölbýli. Góð
forstofa með skáp og hengi. Eldhús með beiki
innréttingu og sprautulökkuðum hurðum. Tvö
stór svefnherb. með skápum. Stofa með par-
leti á gólfi, útg. út á suður svalir. Rúmgott
baðh., tengt f. þvottav. 
Sölufulltrúi tekur á móti gestum á milli kl 14
og 15 í dag. 

Garðar Hólm , 8998811 , gardar@remax.is

ÞVERHOLT - 3JA HERB. - 105 RVK.
15,7 millj.

REMAX BÚI

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

Góð íbúð í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin er öll í
góðu ásigkomulagi. Íbúðin er sett upp með 2
stofum 1 herbergi, en auðvelt er að breyta
henni og setja annað herbergi. Parket eru á
gólfum, en flísar á baðherbergi. Teikningar
liggja fyrir um að byggja sólstofu út frá eign-
inni og stækka hana þannig. 

Baldvin Jónsson, 892 3330, baldvin@remax.is

FÍFUSEL 4RA HERB - 109 REYKJAVÍK
15,1 millj.

REMAX BÚI

Heimilisfang: Fífusel 
Stærð eignar: 87 fm 
Fjöldi herb.: 4 
Byggingarár: 1978
Brunab.mat: 12 millj.

Snyrtileg „penthouse“ íbúð með miklu útsýni.
Íbúðin skiftist í gott eldhús, stofa með svölum
með góðu útsýni, baðherbergi með baðkari
og hjónaherbergi. Gengið upp á 2. hæð um
hringstiga þar sem eru 2 ágæt barnaher-
bergi. Stór sameiginlegur garður með leik-
tækjum, sandkassa og rólu. Íbúðin er laus
fljótlega.

www.remax.is

Magga Gísla, 698-7494, magga@remax.is

LAUFENGI 14 - 3JA.HERB. - OPIÐ HÚS 13-14 
17,7 millj.

REMAX KÓPAVOGUR

Heimilisfang: Laufengi 14 
Stærð eignar: 96 fm 
Fjöldi herb.: 3 
Byggingarár: 1993
Brunab.mat: 12,6 millj.

Góð 3ja. herb. íbúð á annari hæð. Eign á vin-
sælum stað í Grafarvogi. Gegnheilt stafapar-
ket á flestum gólfum. Rúmgóð stofa með út-
sýni. Fallegt eldhús með hvít bæsaðri viðar
innréttingu og flísum á gólfi, borðkrókur
tengdur stofunni, útgegnt á suður svalir.
Hjónaherbergi með góðum skápum. 

Baldvin Jónsson, 892 3330, baldvin@remax.is

LANGHOLTSVEGUR 85 - 104 RVK - OPIÐ/HÚS

REMAX MJÓDD

Heimilisfang: Langholts-
vegur 85, 104 Rvk 
Stærð eignar: 92,9 fm 
Fjöldi herb.: 3 
Byggingarár: 1956
Brunab.mat: 10,8 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ
14:00 - 15:30 Smekkleg þó
nokkuð endurnýjuð íbúð á
jarðhæð í grónu hverfi.
Góður garður. Íbúðin
skiptist í hol, bjart eldhús,
bjarta nokkuð rúmgóða
stofu og 2 svefnherbergi.
Baðherbergi með upp-
steyptum sturtuklefa. Allar
nánari upplýsingar fús-
lega veittar. 

17,5 millj.

Með langtímasamband við seljendur og kaupendur í huga

Björg Rúnarsdóttir
lögg. fasteignasali

Guðmundur Þórðarsson
lögg. fasteignasali

Rúnar S. Gíslason
lögg. fasteignasali

Guðmundur Þórðarsson
lögg. fasteignasali

Sigurður Guðmundsson
lögg. fasteignasali



Magga Gísla, 698-7494, magga@remax.is

EIRÍKSGATA 33 - 3JA. HERB. - OPIÐ HÚS 15-16
12,1 millj.

REMAX KÓPAVOGUR

Heimilisfang: Eiríksgata 33 
Stærð eignar: 55 fm 
Fjöldi herb.: 3 
Byggingarár: 1936
Brunab.mat: 12,1 millj.

Sæt 3ja herb íbúð í góðu standi, með litlum
suður svölum. Parket á öllum gólfum, nema
snyrtingu sem er með flísum. Gott skápapláss
í svefnherb. Eldhús með snyrtilega eldri inn-
réttingu. Á jarðhæð er sér geymsla og sam-
eiginlegt þvottahús. Lítill afgirtur bakgarður.
Vel staðsett eign,í göngufæri við miðbæinn
og mannlífið. 

Pálmi Þór, 895-5643, palmi@remax.is

VALLENGI 9- 2JA HERB. - 112 REYKJAVÍK
13,5 millj.

REMAX BÚI

Heimilisfang: Vallengi 
Stærð eignar: 67,1 fm 
Fjöldi herb.: 2 
Byggingarár: 1995
Brunab.mat: 8,8 millj.

Í vinsælu hverfi, skemmtileg 2ja
herb.íbúð.Komið inn í andyri m.fata-
hengi,þaðan inn í hol,þar sem gengið er inn í
flíslagt baðherb. með baðkari,dúkalagt svefn-
herb.m.skápum,þvottah. og eldhús..Eldhús
með hvítri innréttingu,þaðan gengið inn í
stofu.Hlynparket.Gengið þaðan út á verönd.
Stutt í leikskóla og skóla. 

www.remax.is

Guðrún K. Ástvaldsdóttir,Gsm: 821-9209 runa@remax.is og
Svana Ingvaldsdóttir, Gsm: 866-9512, svana@remax.is

FLÉTTURIMI 30 112 R.VÍK OPIÐ HÚS.
14,7 millj.

REMAX BÚI

Heimilisfang: Flétturimi 30 
Stærð eignar: 83,6 fm 
Fjöldi herb.: 4 
Byggingarár: 1995
Brunab.mat: 11 millj.

Opið hús kl:16- 17 Vel skipulögð 83,6fm íbúð á
rólegum og barnvænum stað í Grafarvogi. 3
herbergi öll með skápum. Stofa með viðar-
rimlagardínum, útgengi á suð-vestur svalir.
Fallegt plastparkett á eldhúsi, holi, stofu og
herbergjum. Flísar á baðherbergi og þvotthús
fylgja. Örstutt í skóla/leikskóla og alla þjón-
ustu.

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
Brunab.mat: 8,9 millj.

OPIÐ HÚS kl 14-15 Falleg 2 herb 65 fm íbúð á
góðum stað í Kópavogi. Íbúðin er skemtilega
hönnuð og útfærð stórt svefnherbergi, bað-
herbergi og stór stofa og eldhús með borð-
krók. Frábær íbúð með fallegu útsýni í rólegu
hverfi.

Með langtímasamband við seljendur og kaupendur í huga

Sigurður Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Björg Rúnarsdóttir
lögg. fasteignasali

Björg Rúnarsdóttir
lögg. fasteignasali

Sigurður Guðmundsson
lögg. fasteignasali



www.remax.is

Með langtímasamband við seljendur og kaupendur í huga

Ingi Már Grétarsson S821-4644 email ingim@remax.is

SUÐURGATA - SANDGERÐI 
11,9 millj.

REMAX MJÓDD

Heimilisfang: Suðurgata 
Stærð eignar: 165 fm 
Fjöldi herb.: 
Byggingarár: 1978
Brunab.mat: 18 millj.

víbýlishús 165,2fm á tveimur hæðum,komið
inn á neðri hæð þar sem er eldhús með búri
inn af tvær stofur baðherbergi og
geimsla,efri hæð eru þrjú stór herbergi ásamt
baðhebergi með nýjum sturtuklefa.Forstofa
flísalögð með góðu skápaplássi.Góður garður
með góðri verönd. 

Ingi Már sölufulltrúi í síma 821-4644/520-9559 email: ingim@remax.is 

OPIÐ HÚS HÁBERG 7 - 111 REYKJAVÍK
8,2 millj.

REMAX MJÓDD

Heimilisfang: Háberg 
Stærð eignar: 43 fm 
Fjöldi herb.: 1 
Byggingarár: 1980
Brunab.mat: 5 millj.

Einstaklingsíbúð á 1 hæð í fjölbýli.Komið er
inn í hol með dúklögðu gólfi og fatahengi.
Íbúðin er góð dúklögð stofa/herbergi með
eldhúskrók.Skápur er í stofu. Baðherbergið
er með flísum á gólfi sturtu .Geimsla er sér.Úr
stofunni er gengið út í sér garð .OPIÐ HÚS
VERÐUR Í DAG KL.17-18 

Páll Guðjónsson, 690-4994, pall@remax.is

3JA HERB. - 230 
7,3 millj.

REMAX KÓPAVOGUR

Heimilisfang: Mávabraut 
Stærð eignar: 66,8 fm 
Fjöldi herb.: 3 
Byggingarár: 1976
Brunab.mat: 7,8 millj.

3.herb. íbúð á góðum stað í Reykjanesbæ.
Anddyri með flísum á gólfi, fatahengi.Tvö
svefnh. með skápum. Baðh. með sturtuklefa,
tengt fyrir þvottav. Eldhús með eldri innrétt-
ingu, borðkrókur flísar á gólfi. Ágæt stofa
með spónaparketi. Íbúðin er laus. 

Baldvin Jónsson, 892 3330, baldvin@remax.is

HÓLABRAUT 2JA HERB - 230 REYKJANESBÆR
5,9 millj.

REMAX KÓPAVOGUR

Heimilisfang: Hólabraut 
Stærð eignar: 55,3 fm 
Fjöldi herb.: 2 
Byggingarár: 1973
Brunab.mat: 8,3 millj.

Var að fá í sölu þessa ágætis 2ja herbergja
íbúð í Reykjanesbæ. Íbúðin skiptist í lítið en
gott eldhús, stofu og borðstofu, svefnher-
bergi með góðum skápum og baðherbergi
með baðkari. Þvottaaðstaða með línskáp inn
af baðherbergi. Þarfnast endurbóta vegna
lekasára. Allar nánari upplýsingar fúslega
veittar. 

Guðmundur Þórðarsson
lögg. fasteignasali

Guðmundur Þórðarsson
lögg. fasteignasali

Guðmundur Þórðarsson
lögg. fasteignasali

Rúnar S. Gíslason
lögg. fasteignasali



www.remax.is



Guðmundur Þórðarsson
lögg. fasteignasali
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Leitaðu þar sem úrvalið er mest
Fasteignavefur Vísis er með flestar fasteignir á skrá af öllum
fasteignavefjum landsins skv. talningu 1. - 7. nóvember.

• Ný og betri leitarvél
• Flestar skráðar fasteignir
• Markvissari leit
• Mesta úrvalið - örugg niðurstaða 
 

Ný og
leiftursnögg
myndasíða

Íbúðirnar skilast í lok febrúar fullbúnar með gólfefnum.
Innréttingar, gólf og hurðir eru úr fallegri ljósri eik. 
Vönduð tæki í eldhúsi. Baðherbergi með glugga, 
upphengdu klósetti, flísar á gólfi og votrými. Forstofa 
og þvottahús með flísum á gólfi. Tvær íbúðir eftir með 
sér afnotareit af garði.  

Opið hús verður í dag á milli kl. 13-14. 
Halldór og Viggó, sölumenn Akkurat taka á móti gestum
með teikningasett og bros á vör. 

Símar: Halldór 824-5054 Viggó 824-5066

Verðlisti:

Íbúð Stærð Bílskýli Verð Sér garður

201 85,8 já 17,4 já

202 83,9 nei 16,4 já

Opið hús í dag á milli kl. 13 og 14 
Kristnibraut 97

Aðeins 2 íbúðir eftir! (3ja herbergja).
fyrir þig!

Hof kynnir: Mjög fallega 63 fm 2ja herbergja íbúð á 1.
hæð í fjölb. Rúmgóð stofa og svefnherbergi með fallegu
parketi, suðursvalir út af stofu, eldhús með hvítri Ikea
innréttingu, baðherbergi með ljósum flísum á gólfi og
mósaík flísum á hluta veggja. Nýtt gler í gluggum.
Íbúðin snýr inn í bakgarð og er með útsýni til suðurs.
Verð 11,2 millj. 
Guðmundur á Hofi sýnir íbúðina milli kl. 14–16 í dag 

KLEPPSVEGUR 44 – OPIÐ HÚS

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

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

lögg. fasteignasali
Jón Guðmundsson sölustjórifasteignasala

Mjódd

Stefán Páll Jónsson 
8217337/5209554
stefanp@remax.is

Guðmundur Þórðason löggildur fasteignasali

Heimilisfang:
Bergþórugata 
Stærð eignar: 33,7 fm 
Fjöldi herb.: 2 
Byggingarár: 1930
Brunab.mat: 3,55 millj.

Verð: 6,7 millj.

Bergþórugata 29
2ja herb 101 Rvk - OPIÐ HÚS

RE/MAX Mjódd kynnir 33,7 fm 2ja herb ósam-
þykkta kjallaraíbúð. Íbúðin skiptist í eldhús/stofu,
baðherbergi og svefnherbergi. íbúðin er með dúk á
gólfi og er baðherbergið nýlega uppgert. Eign sem
er tilvalin til útleigu, í hjarta borgarinnar.
OPIÐ HÚS MILLI 17:00 -18:00 

I
Ingólfur G. Gissurarson, logg. fast.

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

Furuvellir – Hafnarfirði
Í einkasölu glæsilegt 209 fm einbýlis-
hús á einni hæð með innb. bílskúr.

Húsið afhendist fullb. að utan og fokhelt að
innan. Neysluvatnslögn er komin. Staðsetning-
in er frábær. Baklóð í suður. Skemmtilegt
skipulag. Vönduð eign. 

Verð 26 millj. Til afhendingar strax. 

Mjódd

Stefán Páll Jónsson 
8217337/5209554
stefanp@remax.is

Guðmundur Þórðason löggildur fasteignasali

Heimilisfang:
Breiðvangur
Stærð eignar: 142,2 fm 
Fjöldi herb.: 4
Byggingarár: 1976
Brunab.mat: 14,5 millj.

Verð: 18,8 millj.

Breiðvangur 18
4ja herb. OPIÐ HÚS kl. 14-15

RE/MAX Mjódd kynnir 4 herb. íbúð við Breiðvang í

Hafnarfirði.Í íbúðinni eru 3 svefnherbergi, stofa,

baðherbergi og eldhús . Þvottahús er inni íbúðinni.

Í kjallara er geymsla og aukaherbergi með glugga.

Íbúðinni fylgir 24 fm. bílskúr. Blokkin hefur verið

klædd að utan og er tiltölulega viðhaldsfrí.

Byggingarland 
á Álftanesi

Höfum í einkasölu sunnanmegin á Álftanesi
land undir raðhús, parhús og einbýlishús.

Allar nánari upplýsingar veitir Bárður Tryggva-
son á Valhöll fasteignasölu, s-588-4477.

I
Ingólfur G. Gissurarson, logg. fast.

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

BÍLALÚGUGRILLSTAÐUR 
- SÖLUTURN

Vegna sérstakra ástæðna er þessi vinsæli bílalúgu-
grillstaður til sölu, staðsettur á mjög áberandi stað

við fjölfarna umferðaræð, með tvær bílalúgur, auk af-
greiðslusalar inni, tæki, búnaður og öll aðstaða 

fyrsta flokks. Góðir samningar við birgja. 

Miklir möguleikar fyrir duglega aðila. Seljandi aðstoð-
ar kaupanda við að læra á reksturinn. 

Tilboð óskast.
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Sími  590 9500
Borgartún  20, 105  Reykjavík

OPIÐ VIRKA DAGA 9.00-18.00,   FÖSTUDAGA 9.00-17.00 OG Á LAUGARDÖGUM 12.00-14.00 

Þorarinn Kópsson
Framkv.stjóri

Kjartan Kópsson
Sölumaður

Páll Valdimar Kolka
Sölumaður

Skúli A. Sigurðsson
Sölumaður

Skúli Þór Sveinsson
SölumaðurElla Lilja Sigursteinsdóttir lögg.  fasteignasali

Nánari upplýsingar 
hjá ÞINGHOLTI
sími: 590-9500 
Borgartúni 20 

TIL LEIGU GLÆSILEGT SKIFSTOFUHÚSNÆÐI Í SKÓGARHLÍÐ

Húsnæðið er loftræst, bjart og huggulegt í nýju húsi.
Auðvelt er að hólfa húsnæðið niður ef með þarf.
Allar lagnatengingar fyrir tölvur og síma eru til staðar.
Húsið er áberandi og flestir þekkja það núorðið, það er
miðsvæðis fyrir höfuðborgarsvæðið 
og liggur mjög vel við umferðaræðum auk þess eru góð
bílastæði fyrir starfsmenn og viðskiptavini. 
Mötuneyti er á efstu hæð hússins.

Húsnæðið er að Skógarhlíð 12 á 3. hæð
(gengið er inn á 2. hæð).
Fullbúið húsnæði sem telst vera 934,7 m2

og skiptist þannig:

Skrifstofuhúsnæði á 3. hæð fyrir allt að 50 vinnustöðvar í
opnu rými ásamt ljósritunaraðstöðu og snyrtingum 
• Herbergi á 1. hæð og geymsla
• Hlutdeild í móttöku
• Hlutdeild í mötuneyti og stórum fundarsal 60-80 

manns í mötuneyti
• Aðgangur að fjórum fundarherbergjum á 2. og 5. hæð
• Aðgangur að kaffiaðstöðu á 3. hæð
• Aðgangur að búningsklefum og sturtu á 1. hæð
• Aðgangur að bílageymslu

Skrifstofuhúsnæðið á 3. hæð er 652,5 m2.
• Herbergi á 1. hæð er 32 m2 og síðan geymsla á 1.
hæð 10,2m2 ásamt hlutdeild í sameign.
Hægt er að fá margháttaða þjónustu í húsinu m.a:

• Móttöku og símsvörun
• Póstþjónustu
• Tölvuþjónustu
• Lögfræðiþjónustu
• Bókhalds- og endurskoðunarþjónustu
• Ráðningarþjónustu
• Ræstingarþjónustu

Leitaðu þar sem úrvalið er mest
Fasteignavefur Vísis er með flestar fasteignir á skrá
af öllum fasteignavefjum landsins skv. talningu 1. - 7. nóvember.. 

Ný og betri leitarvél
Leiftursnögg myndasíða
Ný og betri leitarvél
Leiftursnögg myndasíða

Mjódd

Stefán Páll Jónsson 
8217337/5209554
stefanp@remax.is

Guðmundur Þórðason löggildur fasteignasali

Heimilisfang:
Sumarhús

Byggingarár: 2005

Verð: 3 millj.

Sumarhús 
eftir þinni hugmynd

RE/MAX Mjódd kynnir sumarhús eftir þinni hugmynd.

Þú kemur með teikningu, eða við notum og/eða

breytum þeim teikningum sem við höfum upp á að

bjóða. Byggð á staðnum eða í Hafnarfirði. Hægt er að

fá bústaðina á 3 byggingarstigum. Mjög stuttur

byggingar- og afhendingartími.

Uppl. gefur Stefán Páll í síma: 821-7337 

Mjódd

Stefán Páll Jónsson 
8217337/5209554
stefanp@remax.is

Guðmundur Þórðason löggildur fasteignasali

Heimilisfang:
Laufrimi
Stærð eignar: 91,5 fm 
Fjöldi herb.: 4
Byggingarár: 1994
Brunab.mat: 11,6 millj.

Verð: 16,4 millj.

Laufrimi 8
4ra herb 112 Rvk - OPIÐ HÚS

RE/MAX Mjódd kynnir 4 herb. íbúð með sérinngangi
á þessum vinsæla stað í Grafarvogi. Íbúðin er í mjög
góðu standi, teppi á gólfum í stofu og herbergjum
en parketi á eldhúsi. Þvottahús er í inni íbúðinni og
stórt geymsluloft er yfir allri íbúðinni. Góð eign sem
vert er að skoða.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 16:00 - 17:00 

S á tú 15 Álft

4.00-16.00

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.
Laugavegur 40A - íbúð 302.

Falleg og björt 64fm 2ja herbergja

íbúð á þriðju hæð ásamt 25 fm

suður verönd á þessum eftirsótta

stað. Olíuborið eikarparket á gólf-

um. Sérsmíðuð eldhúsinrétting,

gaseldavél og háfur. Baðherbergi

er flísalagt með upphengdu kló-

setti og nuddsturtuklefa. Allir

gluggapóstar í íbúðinni eru

hvítlakkaðir. Lofthæð 2,75 metr-

ar.Íbúðin og húsið er allt endur-

nýjað. Verð: 16,7 millj.

Guðbjörg og Sveinbjörg súna

áhugasömum eignina í dag.

Mjódd

Stefán Páll Jónsson 
8217337/5209554
stefanp@remax.is

Guðmundur Þórðason löggildur fasteignasali

Heimilisfang:
Grettisgata
Stærð eignar: 89 fm 
Fjöldi herb.: 4
Byggingarár: 1930
Brunab.mat: 10,5 millj.

Verð: 15,2 millj.

Grettisgata 81
101 Reykjavík - OPIÐ HÚS

RE/MAX Mjódd KYNNIR: Fallega 75fm 4ra herb.
íbúð í hjarta Reykjavíkur. Íbúðin skiptist í 2 stofur,
hjóna-og barnaherbergi, hol, salerni, baðherbergi
og eldhús. Á íbúðinni er plastparket, nema á bað-
herbergi sem er nýuppgert með flísum í hólf og
gólf. 14 fm geymsla og þvottahús í kjallara.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 16-17 

Ásgeir Pétursson hrl. lögg. fasteignasali.

Hvassaleiti - jarðhæð
Virkilega skemmtileg samtals 111,7
fm. jarðhæð með sérinngangi á
þessum vinsæla stað. Stór geymsla
í sér byggingu, 24 fm. sem auðvelt
er að innrétta sem studióíbúð.

íbúðin skiptist í 2 svefnherbergi annað með fataher-
bergi, stofu, baðherbergi með kari og eldhús opið í hol. 
Sameiginlegt þvottahús og hjólageymsla. 

Verð 18,9 m.
Nánar uppl. gefur Andres Pétur á eign.is fasteignasölu.



Mörkin 4  •  108 Reykjavík  •  Sími 530 1800  •  Fax 530 1801
www.draumahus.is • draumahus@draumahus.is

Opin hús
Álfhólsvegur - 20a 200 Kóp

30.500.000 
Milli 16.30 - 16.50 
Fallegt 4ra herb. endaraðhús á tveimur
hæðum með bílskúr og fallegum garði, sam-
tals 168 fm. Að auki er 9 fm sólstofa með hita
í gólfi.

Grettisgata - 44 a101 Rvk

14.900.000
Milli 15.30 - 15.50 

Góð 3ja herb. 61 fm íbúð í nýuppgerðu þríbýli á
besta stað í bænum. Ný innrétting í eldhúsi,
gaseldavél o.fl.

Grettisgata - 86 101 Rvk

13.900.000 
Milli 15.00 - 15.20 
Sjarmerandi og hlýleg 2ja herb. risíbúð sem er 64
fm auk sérgeymslu á hæðinni í góðu fjölb. á besta
stað í bænum! Hús í góðu standi.

Hávallagata - 9 101 Rvk 

14.900.000
Milli 14.00 - 14.20 
Vorum að fá í sölu einstaklega fallega 74,5 fm
2-3ja herb. íbúð í kjallara. Íbúðin öll nýlega
standsett.

Hlaðbrekka - 21 200 Kóp

16.900.000 
Milli 16.00 - 16.20 
Mjög rúmgóð og falleg 3ja herb. 93 fm íbúð auk
geymslu á jarðhæð í tvíbýli. Nýleg og stór innr.
í eldh. og nýlegt baðh. SÉRINNGANGUR. Góð
staðsetning.

Sogavegur- 32 108 Rvk  

33.900.000 LAUS!
Milli 14.30-14.50
Mikið endurnýjað og sérlega velumgengið
4ra herb. 161 fm raðhús auk sólstofu sem ekki
er skráð. Einkar vel skipulagt og fallegt hús. 

Draumahús ehf 
Brynjólfur Hjartarson hdl. og Sigurður J. Sigurðsson, löggiltir fasteignasalar

Alltaf föst lág 
söluþóknun
þegar þú selur 

hjá Draumahúsum

159.839

159.839

47.760

238.618

0
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Hóll fasteignasala | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | Skúlagata 17 | 101 Reykjavík | www.holl@holl.is | holl@holl.is | sími: 595 9000 | fax:  595 9001

Við fylgjum þér
alla leið heim

Hóll - frumkvöðull í fasteignasölu
Hóll hefur frá upphafi verið frumkvöðull í fasteignasölu og hefur ávallt horft til 
framtíðar með jákvæðni og fagnað þeirri þróun og þeim breytingum sem átt 
hafa sér stað  hverju sinni.  Velferð viðskiptavinarins hefur ávallt verið grunnurinn 
að hverju skrefi sem við höfum stigið í okkar þróun. Þannig höldum við okkar 
frumkvæði, sköpum okkur sérstöðu og tryggjum um leið þinn hag. 

Áralöng reynsla og skilvirk vinnubrögð ásamt frumkvæði og jákvæðu hugarfari 
eru þættir sem skila sér alla leið heim. 



Subaru Legacy 2.0 sedan, 9/2002, ek-
inn aðeins 34 þ.km.,sjálfskiptur, álfelg-
ur, vindskeið, geislaspilari, einn eigandi.
V:1.790 þ. Til sýnis og sölu hjá Bílalíf
(fleiri myndir á www.bilalif.is). Þú verð-
ur að kíkja!!! Ath. við erum á nýja gríða-
stóra bílsölusvæðinu á Klettháls 11
(110 RVK). Uppl. í s. 562 1717.

Peugeot 406 STW 1.8, 2/2001, 7
manna, ek. 79 þ., bsk., dráttarkr., CD-
spilari o.fl. V. 1.190 þ. Áhv. 680 þ. afb.
18 þ. V. 1.190 þ. Til sýnis og sölu hjá
Bílalíf. (fleiri myndir á www.bilalif.is). Þú
verður að kíkja!!! Ath. við erum á nýja
gríðastóra bílsölusvæðinu á Klettháls
11 (110 RVK). Uppl. í s. 562 1717.

Bílasala Matthíasar - Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
www.bilalif.is

Subaru Legacy 2.0 GL station nýsk.
6/2004 ekinn 11 þús. ssk., álfe., og fl.
Verð 2.390. áhv. 2.050 þús.

Nýja bílahöllin
Funahöfða 1, 112 Rvk.

Sími: 567 2277
www.notadirbilar.is

Nýr Jaguar XJ8 4,2 V8. 50% afsl. Bíllinn
er búinn öllum hugsanlegum aukahlut-
um. 5,2 sec í 100 km. Listaverð í Evr-
ópu: 14 milljónir. Okkar verð 7 milljón-
ir.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Toyota Landcrusier, árg. 2001. V8, Einn
með öllu. Ekinn 150 þús. Gott eintak.
Verð 3.590 þús. Bílahöllin s. 567 4949.

Dodge Durango árg. ‘99. Ekinn 140
þús. Leður sæti, 7 manna. Flott eintak.
Stgr. Verð 1.395 þús. Sími 821 0040.

Chevrolet Z71 4,8L ‘01, 4ra dyra, ek. 93
þ. Ssk., leður ofl. Einn eig. Ath. skipti. V.
2.590 þ. S. 860 9243.

Til sölu Subaru Outback 2.5, árg
11/2002 , ekinn 33þkm , álfelgur, cd-
magazín, sjálfskiftur, rafm í sætum,
rafm í öllu, toppeintak, verð 2450 þús
Uppl í símum 892 1116 og 892 5005

Til sölu Cadillac Escalade , árgerð 2002,
ekinn 33þ, perluhvítur, vel útbúinn með
leðri, glertopplúgu, rafm í öllu,Bose
hjómkerfi 6.0 L vél ,345 hp, álfelgur,
loftfjöðrun,bakkskynjari, nýjar 20”
cromefelgur fylgja, verð aðeins 6, 350
þús stgr skipti möguleg, uppl í s: 892
1116 og 892 5005

Til sölu M Benz E 500,V8 , árg 2003, ek-
inn 8þ, leður, glertopplúga, 18” álfelgur,
fjölstillanleg loftfjöðrun, hiti í sætum og
stýri, Navi,Harman Kardon hljómkerfi,
omfl, einn sá flottasti. gott verð, skipti
möguleg uppl í s: 892 1116 og 892
5005

Útsala Til Sölu Ford Taurus 3.0 Se árg
2001 ekinn 81þ, álfelgur , rafm í rúðum,
central, álfelgur lítur vel út, verð aðeins
1250 þús Uppl í símum 892 1116 og
892 5005

Útsala Til Sölu Ford Taurus 3.0 Se árg
2003 ekinn aðeins 4þ, álfelgur , rafm í
rúðum, Abs, eins og nýr, útsölu verð að-
eins 1650 þús Uppl í símum 892 1116
og 892 5005

Mazda 6 TS HB 4/2003, ek. aðeins 16
þús. km, leður, glersóllúga, 16’’ álfelgur,
vetrardekk, rafmagn í öllu, mjög vel bú-
inn dekurbíll. Verð 2.130.000. Uppl. s.
6998082.

TILBOÐ! Opel Astra’99 1600 vel farinn
reyklaus álfelgur skipti ódýrari möguleg
Verð 820 þús uppl 864 8004

Til sölu Toyota Corolla 1300, ‘95, ek.
157 þús. Snyrtilegur og sparneytinn. V.
360 þús. Aðeins bein sala. S 858 8651.

Subaru 1800 GLX. St, ‘87, sk. ‘05, ek.
142 þ á vél. Í mjög góðu standi. V. stgr.
145 þ. S. 822 2455.

MMC Lancer ‘93 1,6 c.c, sjálfsk. Rafm. í
rúðum að framan, cd, ný vetrardekk, ný
skoðaður, lítur ágætlega út. Þarfnast
smá viðg. Listav. 300 þús. V. 200 þús.
Stg. Uppl. í s. 899 5115

Subaru Legacy árg. ‘91, ssk., ekinn 220
þús. Sk. 07/’05. Verð 65 þús. Uppl. í s.
661 1553.

TIL SÖLU NISSAN SUNNY SLX ÁRG 91
EK 140.000 VERÐ 100.000 UPPL. SÍMA
6935454

Til sölu Mazda 323, árg. ‘95, ekinn 140
þús. beinskiptur. Verð 250 þús. stað-
greitt. Uppl. í s. 899 2903 Davíð.

Charade GS 8/92, ek. 73 þ. frá upph.
Eins og nýr. V. 160 þ. Sumar og vetrard.
S. 899 3939.

Mitsubitchi Lancer árg. ‘91, ssk, sk. ‘05.
Ódýr bíll í góðu standi. Sjón er sögu rík-
ari. S. 899 9066.

Tilboð 280 þúsund.
Daihatsu Charade 1,5, árg. 1997, ek.
127 þús. Sparneytinn, beinskiptur. Verð
360 þús. Uppl. í s. 822 8025.

4Runner 1986, góður bíll, 36” breyttur.
Uppl. í s. 893 6992.

Lestu Þetta
Til sölu Benz 230 E ‘90. Porsche 924
‘80. Triumph Daytona 500 ‘72. Vantar
Hi-Lux D/C ‘90 til ‘96. Uppl. í s. 894
7910.

AC Thundercat 900 árgerð ‘96. Belti 40
mm. Skrásettverð 300 þús. 270 þús.
stg. S. 862 9555.

BMW 325i til sölu. Mjög fallegur og vel
með farinn bíll. Uppl. í s. 695 8172.

Galant 2.5 V6 ‘98. Ek. 194 þús., mikið
uppgerður, ný tímareim og fl. Tilboð
980 þús. Uppl. í s. 865 7435.

Japanskur Benz á sterum! Nissan Max-
ima qx ‘97. Stgr. 650 þ. Sjón er sögu rík-
ari. Með leðri, álfelgur, sum/vetradekk,
græjur, ryðgar ekki, filmur, dráttarkr. ofl.
Uppl. í s. 692 7979.

Skoda Octavia, árg. ‘00, ek. 105, bsk.,
grænn, verð 800 þús. Áhv. 350 þús.,
skipti möguleg á ódýrari. S. 866 2055.

Volvo S40 1600 árg.’00 svartur, ek. 87 þ.
Dráttark., CD, ný vetrard., sumard. á
álfelgum. Verð 950þ. stgr. S. 860 8838.

Subaru Legacy Outback 2000 2.5 165
hö. Ek. 116 þús km. Sjsk, 6 diska geisla-
spilari, hiti í sætum, innb barnabílstóll.
Verð 1.650 þús. Uppl í síma 897-2050

Hyundai Starex ‘00. ek. 59 þús., áhví-
landi bílalán 650 þús. Verð 1.030 þús.
Uppl. í s. 699 1858.

Toyota D-cap ‘95. Ek. 180þ. 35” breytt-
ur. Toppeintak.V.1.250 þús. Uppl. í
s.6619718.

Hyundai Santa Fe 2.4l. skránd. 10/2002
kom á götuna 02/2003, ek. 40.000,
beinskiptur, dráttarkúla, sumar og vetr-
ard., CD, dökkar rúður, krómgrind, hlið-
arlistar ofl. Uppl. í síma 824 3804 & 565
8489.

Til sölu VW Transporter Combi, árg.
2004 (Jan), diesel, 9 manna, ek. 92
þús. Verð 2,5 miljónir. Uppl. í s. 892
8098.

M. Benz S 280 árg. ‘96, ek. 130 þús.,
sjálfskiptur m/öllu. Verð 2.800.000
skipti á dýrari ca 500 þús. Sími 820
4759.

VW bjalla ‘02, 1.8 túrbó, appelsínugul,
tvílitt leður, topplúga, álfelgur, kastarar
17’’ o.m. fl. V. 2.350 millj. Uppl. í s. 844
5868.

Lúxus jeppi, MMC Montero 2002 V6
3,5L ek. 80 þ. Blár með öllu. V.
3790.000. S. 898 9097.

Óska eftir að kaupa góðan bíl á verðbil-
inu 400 þús. til milljón stgr. Aðeins góð-
ir bílar koma til greina. S. 557 5037.

Óska eftir ódýrum bíl í góðu lagi, þarf
að vera skoðaður. Helst í vöruskiptum
eða Viðskiptanet. Hef nokkrar nýjar
innihurðir í karmi, nýtt hornbaðkar og
milliveggi. Upplýsingar í síma 695 7147.

Útsala
Nissan Patrol ‘94, til sölu á 750 þús. 35”
breyttur. Þarfnast smá lagfæringar.
Uppl. í síma 896 4644.

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

33” Pajero 2.8 TDi ‘97 til sölu, gott ein-
tak, vel útbúinn. Verð 1630 þús, áhv
700. GÓÐUR stgr.afsl. 660-9929.

Jeep Grand Cherokee limited árg 2004
Ek.25 þ M.V6 vél ný vetrardekk verð
3.600 þús Uppl í síma 6604110

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

Til sölu hillur frá Rými. Einnig kæliborð
með innbyggðripresssu. Selst ódýrt.
uppl:898-5213

Daihatsu Feroza EL II ‘93 til sölu, ekinn
91 þúsund, biluð eða ónýt vél. Verðtil-
boð. Uppl. í s. 863 8288.

Til sölu M Benz Atego 1017, árg 1999,
ekinn aðeins 100 þ km , bíll í topp-
standi, er á grind, góð dekk, getum út-
vegað nýjan kassa á bílinn fyrir sann-
gjarnt verð, verð 2.200 þús + vsk. Uppl
í símum 892 1116 og 892 5005

Miller Ontario lágþekja 2005. Fiat Turbo
Diesel 2.0l. Tilboðsverð 3.990.000. Tak-
markað magn, Seldir 7 af 15 stk. í ár.
Erum með sýningarbíl í Evró Skeifunni.
Komið og sjáið þessa fallegu og vönd-
uðu húsbifreið. Hugmynd um fjár-
mögnun, útborgun 1.500 þús, eftir-
stöðvar 36 þús pr. mánuð í 84 mánuði.
Evró ehf. Skeifunni s. 533 1414. Nánari
uppl. á www.evro.is opið alla helgina.

Húsbíll óskast 2003 árgerð eða yngri.
Uppl. í s. 895 7710 eða 567 2154.

Til sölu nánast nýtt Royal Enfield Bullet
Sixty- 5 mótorhjól, 500cc, ekið rúmlega
200 km. Glæsilegt hjól með gamla
klassíska breska laginu. Skipti möguleg,
sérstaklega á ítalskri Vespu, sem allra
nýjastri. Einnig til sölu antik hjól, JAWA
250 cc, 1948 módel í all góðu lagi.
Upplýsingar hjá Ólafi í símum 482
1659 og 864 4756. Netfang
oligyda@simnet.is

Ski Doo MXZ 670, árg. ‘97. Verð 350
þús. Uppl. í s. 865 7152 Kristján.

Arctic cat 580cc vélsleði til sölu ,Þarf að
skipta um Stimpla. Verð aðeins 50.þ
uppl í síma 693-1968

Tjaldvagn óskast! CompiCamp eða
HoliDay(Ægis)-tjaldvagn óskast á verð-
inu 100-250þús. S. 865 6590

Coleman Montana tjaldvagn ‘02 til
sölu. Eins og nýr. S. 699 7581 & 852
2921.

Tjaldvagnar

Vélsleðar

Mótorhjól

Húsbílar

Vörubílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

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
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Landsins mesta úrval hjólhýsa. Adria
390 DS hjólhýsi, árgerð 2005. Minnsta
hjólhýsið aðeins rúm 800 kg. Svefn-
pláss fyrir 4 fullorðna, WC, hiti og margt
fleira. Verð 1.490 þús kr. Lánamöguleik-
ar. Dæmi: 17.700 kr. per mán. Í 84, út-
borgun 298 þús kr. Sýningarhjólhýsi hjá
Evró í Skeifunni. Opið alla helgina. Ver-
ið velkomin. Evró Skeifunni s. 533
1414. Nánari uppl. á www.evro.is

Aliner eða A-húsin eins og þau þekkjast
best á Íslandi eru löngu búin að slá í
gegn. Einangruð í hólf og gólf og þú ert
innan við 30 sek. að reisa og fella. Kom-
ið í Evró Skeifunni um helgina og sann-
færist um þessi frábæru A-hús. Evró
Skeifunni, s. 533 1414. Nánari uppl. á
www.evro.is

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

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

Case 590 Super LE árg. ‘98 ek. 7.000
stundir. Verð 2.600.000 + Vsk. Sími 820
4759 & 452 4346.

Til sölu vinnulyfta árg. ‘96. 12 metra
vinnuhæð, 4x4 með veltiöxli. Lyftuleig-
an ehf. S. 564 3520 & 898 7780.

Til sölu Wind Rider seglbátar. Skemmti-
legur kostur í afþreyingu fyrir ferða-
menn. Nánari uppl. merkilegt.is og í s.
896 4341 & 897 9999.

Til sölu 300 tonna togbátur. Verð 7
milljónir. Upplýsingar í síma 848 6904.

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

Dregg dregg
Vantar dregg 25-30 kg. Uppl. í s. 894
2013.

Flugklúbbur Íslands ehf. Áhugavert
tækifæri í flugi á Íslandi. www.fly.is

Græjur í bíla: Magnarar, hátalarar, LCD
skjáir, DVD spilarar, þéttar o.fl. Frábær
verð! Kíkið á: www.magnarar.com

Til sölu álfelgur “15x “10, 6 gata. Mjög
vel með farnar. Uppl. í s. 896 7101.

Gott sem ónotuð 4 heilsársdekk til sölu
á 10000 kr. Uppl. hjá Gunnari ís.
8615777

Bílapartar og þjónusta. S.
555 3560

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

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

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

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

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

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

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

Allar pizzur á matseðli á 1000 kr. Frítt
hvítlauksbrauð fylgir með/sótt. Frábær
heimsendingartilboð. Opið alla daga
16:00-22:00. Pizza 67. Austurveri s. 800
6767.

Tilboð óskast
Í 220m2 heilsárs-topptjald, sem staðið
hefur fyrir utan Seglagerðina Ægi und-
anfarin 7 ár. Upplýsingar gefur Björgvin
í síma 511 2200, Seglagerðin Ægir.

Ný sending. Yfir 60 gerðir af nærfata
settum á aðeins 1990. Yfir 70 gerðir af
brjóstahöldurum á aðeins 1300. Stærð-
ir a,b,c,d,e,f. Nú er ódýrt að vera smart.
Allt Smart laugavegi 46. S. 551 1040.

Vítamin.is og blek.is
Labrada fæðibótaefni. Ármúla 32, s.
544 8000. Opið mán. til fös. 10 til 18.
Laug. 11 til 15.

Hátt Ikearúm með stiga. 140 cm á brei-
dd og Ungbarnabaðborð. Bæði mjög
nýlegt. Uppl. í s. 897 5020.

Til sölu Gaggauo ísskápur, með klakavél
og vatni. Stærð 175 x 90. S. 893 9857.

Tökum alls konar muni í uppboðsmeð-
ferð á Netinu. uppbod.is, sími 552
7977.

Óska eftir ódýru eða gefins trommusetti
og rafmagnsgítar. S. 695 8977 og 551
6885.

Skrifborð, skápar og hillur óskast fyrir
skrifstofu. Uppl. í s. 896 0194.

28” sjónvarp, svart, 4 ára, verð 18 þús,
uppl í síma 8246312

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

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

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

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

Apple Imac G4! Imac G4 700 mhz, 756
mb minni, 40 Gb harður diskur. Apple
pro speakers. Fjöldi forrita. Verð 90 þ.
Daníel S. 698 3957.

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

Gröfur/Vörubílar
Gröfum grunna, útvegum efni. Gröfum
fyrir skolp og frárennslislögnum. Uppl. í
s. 822 2660.

Parket afgangar. 70% afsláttur. Harðvið-
arval. Krókhálsi 4. Sími 567 1010.

Vinnuskúr.
Lítill ódýr vinnuskúr óskast keyptur.
Upplýsingar í síma 848 6904.

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

Jöklaljós kertagerð, öðruvísi fermingar-
kerti handmáluð ýmsar gerðir. Opið 7
daga vikunnar frá 13-17. s. 423-7694 &
896-6866. www.joklaljos.is

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

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

Bókhald

Garðyrkja

Hreingerningar

Ýmislegt

Verslun

Til bygginga

Bækur

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Heimilistæki

Óskast keypt

Til sölu

Varahlutir

Hjólbarðar

Aukahlutir í bíla

Flug

Bátar

Lyftarar

Vinnuvélar

Hjólhýsi

BÍLAR TIL SÖLU
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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.

Gluggar og Hurðir, Ódýr og góð fram-
leiðsla hönnuð fyrir íslenskar aðstæður.
Byggingarfélagið Timburmenn, Esjumel
7, S. 566 6630 Sjá: www.timbur-
menn.COM

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.

20-80% afsláttur ! Hjá Hirti
Bónushúsinu Seltj. s. 561

4256, xnet.is/hjahirti
á Rýmingarsölunni, sem verður 31. jan
- 6. febr. Mikið úrval af: Plakötum, Gall-
ery myndum, myndarömmum og inn-
römmuðum myndum á veggjum.

Fyrirbænir og heilun
Andleg heilun, fyrirbænir og kristalsheil-
un. Tímapantanir í s. 566 8110. Ólafur
Thorarensen.

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

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

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

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

Jórunn Oddsdóttir kemur til landsins.
Verður á landinu í ca. 4 vikur, frá 21.
feb. Þeir sem hafa áhuga á tímapöntun-
um vinsamlega hafið samband í síma
1147 5174 9764 eða 0047 9806 0578.

Húsasmiður með alhliða reynslu getur
bætt við sig verkefnum úti sem inni. Til-
boð eða tímavinna. S. 848 2680.

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.

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

Til sölu Weider lyftingabekkur, fullkom-
in stöð með niðurtogi fótapressu og fl.
130 kg af lóðum uppl.899-3525

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

Fyrirlestur og matreiðslunámskeid.
Finnst þér flókið að borða hollt? og of
margar fæðustefnur í gangi? Leyfðu
Þorbjörgu næringarþerapista og Uma-
hro kokki að einfalda það fyrir þig. 10
grunnreglur þar sem þau draga saman
það sem virkar í Atkins, South Beach,
nýja fæðupýramídanum og öðdrum
vinsælum fæðustefnum sem ríkja í dag.
Ein kvöldstund 7. eða 8. feb kl. 19-23.
Nánari upplýsingar á www.madurlif-
andi.is og í síma 692 8489.

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

MCSA kerfisstjóranám 270 st á aðeins
kr. 209.900. Hefst 7. feb. Rafiðnaðar-
skólinn www.raf.is

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

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

Vönduð eldhúsinnrétting til sölu 25 þ.,
Blomberg eldavél, Siemens uppþvotta-
vél, ísskápur, borðstofuhúsgögn,
kommóður og píanóstóll. Upplýsingar í
s. 893 1388.

Stækkanlegt borðstofuborð úr 170 cm,
í 270 cm., sex stólar úr kirsuberjavið.
Verð 30 þús. Uppl. í s. 565 4208 eða
662 4684.

Borðstofusett til sölu gamalt og fallegt.
Tilboð óskast. S. 557 1535 og 896
7969.

Til sölu v. flutn. erl. Hotpoint þvottavél
og þurrkari. Vel með farin. Verð aðeins
25 þ. Uppl. í síma 697 8510.

Boxer hvolpar til sölu, ættbók frá HRFÍ.
Uppl. hjá ræktanda í síma 891 8997.

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

Svartir Labrador Retriever hvolpar til
sölu. Heilsufarsskoðaðir. Uppl. í 820-
1850

Til sölu hreinræktaðir Boxerhvolpar,
ættbókafærðir og heilsufarsskoðaðir,
tilbúnir til afhendingar. Uppl. í síma 660
3141.

Borðstofuhúsgögn, borð + 6 stólar og
skenkur. Vel með farið, fæst á góðu
verði. Uppl. í s. 698 5642.

Lax og Silungsveiði!
Fjölbreytt úrval lax og silungsveiðileyfa.
Veiðiþjónustan Strengir. www.streng-
ir.is ellidason@strengir.is S 567-5204
og 660-6890.

Íbúð til leigu í Kópavogi, 2-3 herb.
65.000 kr á mán m/hita. Reyklaus.
Uppl. í s. 696 6923.

Lagerhúsnæði óskast á jarðhæð, með
stórum innkeyrsludyrum. Ca 250 til 400
fm. Er með verslunarhúnæði í Garðabæ
120 fm. uppí. Milligjöf staðgr. S. 898
0868 eða 898 0885.

2ja herb. falleg íbúð á svæði 107. Park-
et, suðursvalir og nýtt eldhús. Göngu-
færi við HÍ og miðbæ. Leiga 65.000 kr.
Reyklaus / Fyrirframgr. Uppl. í s. 663
7575.

Tveggja herb. íbúð til leigu í vesturbæn-
um. Laus strax. Uppl. í s.847 9118.

2ja herb. íbúð til leigu á svæði 105.
Uppl. í s. 847 3758 & 843 9052.

Til leigu 22 fm. stúdíó íbúð í hverfi 104.
ný eldhúsinnrétting með borðbakara-
ofni, tveim hitaplötum, stutt í strædó,
húsgögn geta fylgt ef vill. 35 þús. á mán
með hita. Uppl. í s. 566 6314 eða 896
4227.

2 herbergi til leigu í Stórholti, 17 fm á
15þ. per herb. 1 herbergi til leigu í
Stangarholti 22þ. Uppl. í s. 864 7414.

2ja herb. íbúð í 101 nálægt sundhöll-
inni til leigu. Bílastæði fylgir. S. 861
2415.

Stóragerði
Ein 2ja herbergja íbúð, 40 fm. á 50 þús.
Trygging. Uppl. í s. 892 8701 eftir kl. 12.

Vantar þig góðan og traustan leigjanda?
Rúmlega þrítug einstæð kona óskar eft-
ir 2-3 herb íbúð frá 1 mars eða síðar.
Greiðslugeta um 50+ þúsund. Öruggar
greiðslur. Vinsaml. hr í s. 663.3480.

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ferð fyrir matarklúbba
“Matur, mannlíf og menning í

London” Litlir hópar - lifandi ferðir.
Ferðaskrifstofan Ísafold, s. 544

8866. www.isafoldtravel.is

Ferðir fyrir sérhópa
Litlir hópar - lifandi ferðir.

Ferðaskrifstofan Ísafold, s. 544
8866. www.isafoldtravel.is

Ferðalög

Ýmislegt

Dýrahald

Heimilistæki

Antík

Húsgögn

Barnið

Námskeið

Snyrting

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Viðgerðir

Trésmíði

Skemmtanir

Spádómar

Dulspeki-heilun

Innrömmun

Tölvur

Húsaviðhald

Málarar

Opið virka daga 
frá 10-18 og
laugardaga 10-16.

HLJÓÐFÆRI

TIL SÖLU…

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

Hreingerningarfyrirtæki með fasta viðskiptavini, góður
rekstur fyrir vinnusamar hendur.
Steinsmiðja með góða veltu. Góð framlegð. 4-6 starfsmenn.
Sólbaðsstofa á stað. Möguleikar á viðbótarrekstri.
Grill og söluturn í eigin húsnæði í úthverfi borgarinnar.
Staður í góðum rekstri, 20 ára saga. 
Járnsmíðaverkstæði á uppleið, mjög góð leið fyrir vinnu-
saman og laghentan járnsmið.
Fyrirtæki með plastvinnu, kjörin viðbót við annað sam-
bærilegt fyrirtæki.
Steikhús sem nýlega hefur verið endurnýjað að stórum hluta,
nýtt eldhús með nýjum tækjum, rekstur fyrir fólk sem vill skapa
sínum stað sína eigin sögu. 
Smurbrauðstofa með mikla og góða viðskiptavild, fjölþættur
rekstur, bakarí og pizzastaður einnig. Viðskiptavinir á öllu stór-
höfuðborgarsvæðinu.
Til leigu gistihús utan höfuðborgarsvæðisins, 17 herbergi
og veitingarrekstur. 

Söluskráin sem hér birtist er ekki tæmandi. Upplýsingar um einstök fyrir-
tæki eru ekki veittar í síma nema að takmörkuðu leiti. Ef þið viljið frekari
upplýsingar þá hafið þið samband við mig og við mælum okkur mót.
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Frábærar lóðir til sölu í Holtunum. Um
er að ræða 3ja ha lóðir fyrir heilsárshús.
Útsýni til allra átta. Uppl. í s. 899 5530

Staðgreiðsla. Félagssamtök óska eftir
að kaupa 50 -100 fm hús til flutnings,
nýtt eða notað. Staðgreiðsla fyrir rétt
hús, afhending í síðasta lagi í mai. Til-
boð sendist á rjupan@isl.is

Fjarðarbyggð/Eskifjörður
Bifreiðarverstæðið Hafnargötu 3, 735
Eskifirði er til sölu. Uppl. í s. 476 1359.

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

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

Óska eftir ráða hársnyrti í fullt starf.
Upplýsingar í síma 861 8050.

HS bólstrun ehf í Kópavogi óskar eftir
að ráða röskan og duglegan starfskraft
sem aðstoðarmann. Áhugasamir send-
ið upplýsingar um aldur og fyrri störf á
e-mail hs@bolstrun.is eða til HS bólstr-
un, Auðbrekku 1, 200 Kópavogur.

Mötuneyti. Óskum eftir að ráða starfs-
mann í mötuneyti KB banka við
Hlemm. Um er að ræða undirbúning að
hádegisverði, frágangur og þrif. Ekki er
um matreiðslu að ræða. Vinnutími er
frá 10 - 14. Upplýsingar gefur Jónas
Hvannberg á starfsmannasviði KB
banka í síma 444 6376.

Óska eftir skipstjóra á 20 t netabát frá
Raufarhöfn. Uppl. í s. 849 1095.

Vantar starfskraft í dag og helgarvinnu.
Pizza King. Uppl. í s. 551 7474 og 864
7318 e. kl. 18. 

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

Óska eftir vinnu við vélritun, er með
386 slög/mín. 24 ára kvk, uppl. á
sih@centrum.is.

Kona á miðjum aldri óskar eftir vinnu,
er dugleg og stundvís. Sími 848 2141.

33ja ára karlmaður með meirapróf ósk-
ar eftir vinnu strax. Allt kemur til greina.
Uppl. í s. 867 7176.

Pamella Anderson og
Tommy Lee.

Loksins á DVD.
DVD og VHS á 1.990 kr.

www.grensasvideo.is
Grensásvegi 24. Póstkröfusími

568 6635. Opið kl. 14.00 - 23.30.

Einkamál

Atvinna óskast

Kentucky Fried Chicken.
Okkur vantar duglegt og þjón-

ustulipurt starfsfólk í föst störf í af-
greiðslu.

Upplýsingar á Kentucky Selfossi.

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

Sumarbústaðir

tilboðsdagar

kenzo pierre frey

10til40%
afsláttur
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Frá Yves Delorme, einu virtasta tískuhúsi Frakklands: 
Rúmteppi, rúmfatnaður (lök, pífur, sængurverasett), 
baðhandklæði, baðmottur, baðsloppar (dömu/herra), 
borðdúkar, ilmsápur,-krem,-kerti o.m.fl.

Rúmin frá Stears & Foster eru hönnuð fyrir fólk 
sem vill aðeins það besta. Þau veita réttan stuðning 
og tryggja vellíðan á hverri nóttu með sérhönnuðu 
gormakerfi, bólsturslögum og einstökum frágangi.

Nú
er það svart

Fréttablaðið vill beina þeim tilmælum 
til lesenda að auðvelda blaðberum okkar 

að bera út blaðið. 

Vinsamlegast mokið frá útidyrahurðum 
og hafið kveikt á útiljósum.
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Það hafa margir leitað sér að-
stoðar á sjúkrahúsinu Vogi,
margir hafa öðlast bata, aðrir
ekki. Eðlilega hefur gengið á
ýmsu og margt hent. Sumu
verður aldrei sagt frá, annað
er meinlaust og jafnvel bros-
legt. Þessi saga er um þannig
atvik.

Ungur maður reyndi árang-
urslaust að festa svefn fyrstu
nóttina sína á Vogi. Það var
ekki aðeins að hugsanir
rændu hann svefni. Þeir þrír
sem deildu með honum her-
bergi voru allir sofnaðir og
ungi maðurinn hafði aldrei,
aldrei, heyrt aðrar eins hrotur.
Ekki var hægt að greina hvort
einn þremenninganna hryti
meira en hinir. Segja má að
ekkert hlé hafi komið á
hrotutríóið. Ungi maðurinn
reyndi allt, setti koddann yfir

höfuðið, skreið undir sængina,
hélt fyrir eyrun og gerði nán-
ast allt til að losna við hroturn-
ar. Að lokum gafst hann upp,
steig fram úr rúminu og gekk
fram á gang. Þar sá nætur-
vörðurinn hann og spurði
hvort eitthvað væri að. Hann
sagði frá hrotunum ógurlegu.

Viltu ekki eyrnatappa, bauð
næturvörðurinn og rétti unga
manninum tvo tappa sem
hann glaður tók við og gekk til
herbergis.

Nokkru seinna gafst hann
upp á ný og fór fram. Nætur-
vörðurinn spurði hvort hann
gæti ekki enn sofnað. Ekki
möguleiki, sagði ungi maður-
inn.

Eyrnatapparnir, virkuðu
þeir ekki, spurði næturvörð-
urinn.

Nei, samt gleypti ég báða.

Saga af... hrotum

SIGURJÓN M. EGILSSON sigurjon@frettabladid.is

NÝJAR ÍSLENSKAR
ÞJÓÐSÖGUR
með Sigurjóni

VÍSINDAVEFUR – HÁSKÓLA ÍSLANDS

Það er ekki einfalt mál að svara
þessum spurningum. Í stuttu máli
eru margir vísindamenn að leita
ýmissa tæknilegra lausna á smá-
um lengdarskala, oft með góðum
árangri, en stundum hafa þeir
gleymt að taka með í reikninginn
mikilvæg eðlisfræðileg fyrirbæri
sem koma í veg fyrir að viðkom-
andi lausn virki. Þetta er ekki svo
ólíkt þróunarferlum á stærri
skala: Bíllinn, flugvélin og vatns-
aflsvirkjunin urðu ekki til á ein-
um degi. Fólk lærir þó vonandi af
eigin mistökum og bætir næstu
kynslóð hönnunar. Menn hafa átt-
að sig misvel á því að það er
margt sem ekki er unnt að yfir-
færa beint í smærri útgáfu.

Hvað eru legur?
Fyrst er ef til vill best að líta á

spurninguna: Hvað eru legur?
Segja má að legur séu „uppfinn-
ing manna til að minnka viðnám
milli flata við ákveðnar aðstæð-
ur“. Það er vissulega rétt að í nátt-
úrunni eru fyrirbæri sem minnka
viðnám en við köllum slík fyrir-
bæri yfirleitt ekki legur. Afreks-
fólk í sundi klæðist um þessar
mundir fatnaði til að minnka við-
nám milli líkamans og vatnsins
eins og frekast er unnt. Þessi
sundfatnaður er hannaður eftir
hákarlaskrápi! Hugtakið legur er
yfirleitt notað um verkfræðilegar
lausnir manna til að draga úr við-
námi. Í legum eru oft notaðar kúl-
ur, sívalningar (rúllulegur), eða
vökvi til að skilja að fleti og draga
úr núningsviðnáminu.

Hvað er nanó?
Hvað er það að eitthvað sé

„nanó“? Nanó er ekkert annað en
smækkunarforskeyti ættað úr
grísku, en nanos merkir dvergur.

Í raunvísindum er það notað til
þess að tákna 10-9 hluta einhvers
(0,000000001 hluti). Þannig er tal-
að um nanósekúndur, 1 ns = 10-9 s
og nanómetra, 1 nm = 10-9 m. Þeg-
ar talað eru um nanótækni er yfir-
leitt átt við manngerða hluti þar
sem einhver mikilvægur hluti
umrædds tæknilegs fyrirbæris
hefur að minnsta kosti tvo af
eftirfarandi þremur eiginleikum:
lengd, breidd eða hæð á stærðar-
bilinu 1-100 nm. Sem dæmi má
nefna nanólitógrafíu (e. nano-
lithography) sem gengur út á að
skrifa mynstur á slétt yfirborð á
fyrrgreindu stærðarbili.

Á nanóskala eru rafkraftar
sterkari en þyngdarkraftar

Hugum aðeins að „umhverf-
inu“ á nanóskala. Bil milli frum-
einda í kristalli er yfirleitt 0,3 til
0,5 nm, eftir efni. Mældur
hrjúfleiki „slétts“ yfirborðs er
sjaldan minni en 0,5 nm að meðal-
tali yfir stór svæði. Þessi mæling
er oft gerð með AFM-tækni (e.
Atomic Force Microscopy) þar
sem oddi sem endar með einni
frumeind er rennt eftir yfirborð-
inu og kraftinum milli odds og
yfirborðs er haldið föstum. Kraft-
urinn sem um ræðir er fyrst og
fremst rafkrafturinn milli odds-
ins og yfirborðs frumeindanna.
Það ber að hafa í huga að á þess-
um stærðarskala eru rafkraftar
orðnir hlutfallslega miklu sterk-
ari en þyngdarkraftar, sem gerir
umhverfið talsvert ólíkt því sem
við eigum að venjast. Viðloðun
eða fráhrinding vegna rafkrafta
er það sem mestu máli skiptir ef
ferðast á um á þessum skala. 

Nanóumhverfi
Ímyndum okkur að við séum 1

nm á hæð og séum að reyna að
ferðast eftir fullkomlega sléttu
(engin þrep í frumeindabygging-
unni) yfirborði kristals. Þá má
telja líklegt að við þurfum að
mjaka okkur á milli „dælda“ sem
eru aðskildar af „hraukum“ sem
ná okkur upp í mitti. Á milli dælda
eru 0,3 til 0,5 nm. Það sem skil-
greinir dældirnar og hraukana er
rafhleðsludreifing yfirborðs efn-
isins. Þetta kann að hljóma svolít-
ið sérkennilegt, en vonandi er orð-
ið ljóst að þetta umhverfi er tals-
vert frábrugðið því sem við eigum
að venjast. Að reyna að heimfæra
til dæmis aðfarir þræla Egypta
forðum, það er að stilla viðar-
drumbum undir pall og hífa svo í
kaðal þar til pallurinn með hlass-
inu ofaná rúllar af stað, yfir í
þennan smásæja heim er ekki álit-
legur kostur. Hefðbundnar kúlu-
legur eru heldur ekki líklegar til
þess að gefa góða raun.

Nanókafbátar bíómyndanna
verða aldrei til

Það er alls ekki sjálfsagt mál
að ferðast um jafnvel þótt við
gætum smækkað okkur sjálf
og/eða einhverja hreyfanlega eða
fjarstýranlega hluti. Á smáum
skala er seigja vökva hlutfallslega
miklu meiri en við upplifum, og
yfirborðsspennu fylgja geysi-
sterkir kraftar. Sýnt hefur verið
fram á að það er útilokað að kom-
ast lönd né strönd í smækkaðri út-
gáfu kafbáts (kannast einhver við
bíómyndir í þessa veru?) jafnvel
þótt hægt væri að smíða hann og
knýja með hlutfallslega firna-

sterkum vélum. Skrúfa sem snýst
aftan í kafbáti er dæmi um tækni
sem ekki er hægt að yfirfæra í
smásæjan heim, enda nota til
dæmis frumur allt aðrar aðferðir
til að komast um. Því fer hins veg-
ar víðs fjarri að menn hafi lagt
árar í bát enda er náttúran búin að
leysa ýmis vandamál sem menn-
irnir eiga eftir að læra og færa
yfir í tækninýjungar. 

Ýmislegt í farvatninu í nanó-
ferðum

Spurningunni um nanólegur er
enn ósvarað, bæði af hálfu undir-
ritaðs og, sem meira máli skiptir,
af þeim vísindamönnum sem eru
að glíma við ofangreind verkefni.

Ýmsar hugmyndir eru hins vegar
uppi um leiðir til að ferðast áfram
og snúa hlutum á þessum skala,
sjá til dæmis
http://focus.aps.org/story/v13/st27
og vefsíðu eftir Markus Porto við
Tækniháskólann í Darmstadt
h t t p : / / w w w . f k p . t u - d a r m -
stadt.de/porto/engine/ . Sumar
virðast ef til vill vænlegri en
aðrar, en oft er erfitt að spá um
afdrif þeirra fyrirfram og það má
næstum ganga að því sem vísu að
einhverjar þeirra eiga eftir að
koma manni á óvart.

Snorri Ingvarsson, sérfræðing-
ur á Eðlisfræðistofu Raunvísinda-
stofnunar Háskólans.

Nanókafbátar bíómyndanna
Eru til nanólegur, væri hægt að smíða þær og hvernig væri viðnámið í þeim?

Vísindavefur Háskóla Íslands er orðinn fimm ára. Á síðasta ári voru gestir tæp-
lega 500.000 og flettu síðum vefsins rúmlega tveimur og hálfri milljón sinn-
um. Til samanburðar má nefna að árið 2002 flettu um 150.000 notendur
einni og hálfri milljón síðna. 78% notenda vefsins á síðasta ári komu frá tölv-
um á Íslandi, um 5% kom frá Bandaríkjunum og síðan fylgja á eftir: Danmörk,
Spánn, Þýskaland, Bretland, Holland, Kanada, Frakkland og Svíþjóð, með um
1% notenda. Á fimm ára afmælinu ætlar Vísindavefurinn að færa út kvíarnar
og hefja birtingu á svörum á ensku um íslensk efni. Slóð vefsins er
www.visindavefur.hi.is.

NANÓVÉL Nanóvél sem getur „synt“. Hægt er sjá hana hreyfast á fyrri vefslóðinni sem
gefin er upp með svarinu.
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Vinningshafi myndagátunnar í síðustu viku var: Aðalheiður Gunnarsdóttir, Sigrún Guðjónsdóttir Dregið verður næskomandi fimmtudag kl. 12.
SMS skeytið kostar 99 krónur.Vinningshafi krossgátunnar í síðustu viku var: Svanþór Þorbjörnsson

Verðlauna krossgátan

Verðlauna myndagátan

Hvernig sendi ég inn lausnarorðin?

1 2 3 4 5

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

JA MYND
JON

SEND

Leystu krossgátuna!
Þú gætir unnið MD80273 
512MB USB minnislykill 
og MP3 spilara!

Leystu myndgátuna!
Þú gætir unnið geisladiskinn 
Scissor Sisters 

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!

Tónlistar-
maðurinn
...... kom
sá og
sigraði á
Íslensku
tónlistar-
verðlaun-
unum

The sea ......,
tilnefnd til 2
Óskarsverð-
launa þ.á.m.

sem besta
erlenda
myndin

Ný ævintýra
spennu-

mynd með
hinni sjóð-

heitu
Jennifer
Garner

........., búnir að
færa sig yfir á

Stöð 2 og halda
áfram að 

grínast þar

Að hann ..... eld
að sinni köku

Meet the ......., ein vinsælasta
grínmyndin núna

LAND POTAÐ 55 TÓRI ÁVÖXTUR
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5

FRAMLEITT Á .......

FÉLAG

VÍNSOPI

BÝLI

14.

Taktu 
þátt ; )



ustekM
AÐEINS
150

stk.

5.999Mustek DVD spilari
• Fjölkerfa
• KODAK CD/DVD-R/DVD+R/DVD
-RW/DVD+RW
• Dolby Digital DTS
• Allar aðgerðir á skjá
• Scarttengi S-VHS RGB
• Fjarstýring

800-495

Rugl
verð
Rugl
verð

VAR A
ÐL

E

N D A

VAR A
ÐL

E

N D A

Hljóðkerfi
3D Hljóðkerfi 20W 
+25W RMS með 
Bassahátalara.

Myndlampi
38" Dark Color 
myndlampi (RCA).

Fjölkerfa
Allar aðgerðir á skjá 
ásamt textavarpi.

Tengimöguleikar
AV tengi að framan og 
Scarttengi/S-VHS/Component 
tengi á bakhlið.  

119.

66%66%
afslátturafsláttur D-9013

• OralB Rafmagnstannbursti

Við 
skjótum verðin 

niður!

19.

TVTV
OUTOUT
TV
OUT

179.988
Staðgreitt

4.982
Tölvukaupalán 48 mán.

* 14.999
Vaxtalaust 12 mán.

**

MEDION C7 Centrino 735 TV
MD95122

• Intel® Pentium® M 1.7 GHz (735) - DOTHAN
• ATI® MOBILITY™ RADEON™ 9650 64MB DDR
• 512 MB minni • 80 GB Harður diskur
• DVD skrifari • USB og Firewire tengi
• Wi-Fi® þráðlaust net
• Sjónvarpskort og fjarstýring
• Fartölvutaska og mús fylgir

197.

38.000 KR.
LÆKKUN
38.000 KR.
LÆKKUN

AÐEINS

100
stk.

í fullum gangi!

15”

*Meðalmánaðargreiðsla á 48  mánaða tölvukaupaláni V.Í.S.  
Umsóknin er afgreidd á staðnum á innan við mínútu.

 **Miðað við 12 jafnar vaxtalausar greiðslur á Visa eða Mastercard skuldabréf. 0,5% stimpilgjald 
bætist við samningsfjárhæðina og greiðist með jöfnum greiðslum yfir samningstímann.
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4.9
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Ofur
verð
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verð

799

4.982

99.
69.999

Síðustu 

dagar útrýmingar-

sölunnar!
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Af gefnu tilefni...
... vill íþróttadeild Fréttablaðsins leiðrétta skrif sem birtust í blaðinu í gær um að
Haukar hefðu að mestu spilað 6-0 vörn undir stjórn Viggós Sigurðssonar, þjálfara
íslenska landsliðsins í handbolta. Viggó hafði samband við blaðið í gær og ítrekaði
að Haukar hefðu að mestu spilað 3-3 vörn undir hans stjórn þó svo að stöku
sinnum hefði verið gripið til fyrrnefnda varnarafbrigðisins.sport@frettabladid.is

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

3 4 5 6 7 8   9
Sunnudagur

FEBRÚAR

Við útnefnum...

... Dag Sigurðsson, fyrirliða íslenska landsliðsins í handbolta, boðbera
íslenskrar karlmennsku. Í gær kom í ljós að líkami Dags framleiðir
meira af hormóninu testosterón en eðlilegt og leyfilegt er. Þar með býr
Dagur, sem ávallt hefur verið talinn hinn mesti þokkapiltur, yfir þeim
lúxus að mega falla á lyfjaprófi. Þvílík forréttindi!

■ ■ LEIKIR
� 19.15 Fjölnir og Hamar/Selfoss

mætast í Grafarvogi í Intersport-
deildinni í körfuknattleik.

� 19.15 Haukar og Keflavík mætast
á Ásvöllum í Intersportdeildinni í
körfuknattleik.

� 19.15 Njarðvík og Skallagrímur
mætast í Njarðvík í Intersport-
deildinni í körfuknattleik.

■ ■ SJÓNVARP
� 11.15 Real Madrid – Espanyol á

Sýn.

� 12.55 European PGA Tour 2005 á
Sýn. Evrópska mótaröðin í golfi.

� 13.50 HM í handbolta á RÚV. Bein
útsending frá leiknum um 3. sætið á
HM í Túnis.

� 13.50 Parma – Inter á Sýn.

� 13.55 Southampton – Everton á
Skjá einum.

� 15.50 NFL á Sýn. 

� 16.00 Chelsea – Manchester City
á Skjá einum.

� 16.20 HM í handbolta á RÚV. Bein
útsending frá úrslitaleiknum á HM í
Túnis.

� 19.15 Íslandsmótið í bekkpressu
á Sýn.

� 19.50 Barcelona – Atletico
Madrid á Sýn.

� 21.50 NFL-tilþrif á Sýn.

� 21.55 Helgarsportið á RÚV.

� 22.10 Ameríski fótboltinn á Sýn. 

� 23.00 Ameríski fótboltinn á Sýn.
Bein útsending frá Ofurskálinni 2005
þar sem New England Patriots og
Philadelphia Eagles eigast við.

FÓTBOLTI „Við náum samkomulagi
við Víking um að fá að ræða við
leikmanninn og að því loknu
finnst mér eðlilegt að við fáum
okkar tíma til að ræða við hann.
Ég vissi af áhuga Keflavíkur og
með þær upplýsingar til hliðsjón-
ar fóru af stað samningaviðræður
við leikmanninn. Síðan veit ég
ekki fyrr en hann er allt í einu bú-
inn að ná munnlegu samkomulagi
við Val. Ég bara skil þetta ekki,“
segir Sigurður Helgason, fram-
kvæmdastjóri KR-Sports, en
hann er allt annað en sáttur við
framkomu varnarmannsins Grét-
ars Sigfinns Sigurðssonar í garð
síns gamla félags, KR. 

Grétar skrifaði í fyrradag und-
ir lánssamning við Val sem gildir
út tímabilið og segir Sigurður að
með því hafi Grétar farið á bak
við sitt gamla félag. „Mér finnst
hann hafa komið mjög illa fram
við okkur,“ segir Sigurður. Hann
líkir vinnubrögðunum í þessu
máli við uppboð þar sem hæst-
bjóðandi hreppi gullið. 

„Það er ekki eðlilegt að leik-
maður sé að ræða við þrjú lið á
sama tíma eins og raunin er aug-
ljóslega í þessu tilviki. Grétar
heldur því fram við okkur að
hann sé mikill KR-ingur en síðan
segir hann annars staðar að í hon-
um slái mikið Víkingshjarta.
Engu að síður er hann genginn til
liðs við Val. Hvernig er hægt að
halda þessu fram?“ spyr Sigurður
furðu lostinn. 

Stórar upphæðir
Róbert Birgir Agnarsson, for-

maður Víkings, segir að þrjú lið
hafi sýnt áhuga á leikmanninum
og að þau hafi öll fengið tækifæri
til að ræða við hann. „Valur, KR
og Keflavík höfðu áhuga og á
mánudaginn gáfum við þessum

liðum leyfi til að ræða við Grétar.
Það er síðan hans að ákveða hvert
hann langar mest að fara. Það er
ekki okkar mál ef KR og Grétar
ná ekki saman,“ segir Róbert.

Fréttablaðið hefur áreiðanleg-
ar heimildir fyrir því að Víkingar
fái um eina milljón króna fyrir að
lána Grétar til Vals í átta mánuði.
Blaðið hefur einnig heimildir
fyrir því að heildarkostnaðurinn
á bak við félagsskiptin nemi hátt í
þrjár milljónir svo að ljóst er að
um mjög stórar fjárhæðir er að
ræða miðað við íslenskan láns-
samning. Grétar skýrði sína hlið
málsins í samtali við Fréttablaðið
í gær.

KR-hjartað slær enn
„Mínar viðræður við KR

gengu einfaldlega ekki upp og
það finnst mér mjög leiðinlegt,
sérstaklega gagnvart Magnúsi
Gylfasyni þjálfara sem ég hef
verið í miklu sambandi við og hef
mikið álit á. En ég er ennþá mikill
KR-ingur og ég hef mikinn áhuga
á að spila með liðinu í framtíð-
inni“ sagði Grétar við Fréttablað-
ið. Hann vildi lítið tjá sig um fjár-
hagslegar hliðar samkomulagsins
nema að peningar hefðu alls ekki
vegið þyngst í ákvörðun hans um
að ganga til liðs við Val. Í láns-
samningi eins og þessum er venj-
an sú að hið nýja félag taki yfir
gildandi samning leikmannsins
með tilheyrandi fjárhagskostnaði
og greiðslum. Grétar segir að sú
hafi verið raunin í þessu tilviki. 

„Það eina sem ég fór fram á
var að lánssamningurinn væri í
samræmi við þann samning sem
ég er með hjá Víkingi. Það var
meiri áhugi hjá Val og það var
ekki fyrr en ég tilkynnti KR-ing-
um að ég væri á leið til Vals sem
þeir fóru að þrýsta verulega á
mig um að koma til sín. En á end-
anum snerist þetta um að ég hafði
þegar gefið Völsurum loforð og
ég vildi ekki ganga á bak orða
minna. Mér þykir það mjög leið-
inlegt gagnvart KR því það slær
ennþá stórt KR-hjarta í mér.
Þetta var erfiðasta ákvörðun lífs
míns.“

vignir@frettabladid.is

Ekki eðlileg vinnubrögð
Sigurður Helgason, formaður KR-Sports, segir Grétar Sigfinn Sigurðsson hafa stungið KR í bakið með
því að skrifa undir samning við Val. Grétar segir ákvörðunina þá erfiðustu sem hann hafi nokkurn tíma
tekið á lífsleiðinni.

GRÉTAR SIGFINNUR SIGURÐSSON „Það eina sem ég fór fram á var að lánssamningur-
inn væri í samræmi við þann samning sem ég er með hjá Víkingi,“ segir Grétar. Hér sést
hann kljást við Andra Fannar Ottóson hjá Fram í leik liðanna í Landsbankadeildinni í sumar.
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Grétar heldur því
fram að hann sé

mikill KR-ingur en síðan
segir hann annars staðar að
í honum slái Víkingshjarta.
Engu að síður er hann geng-
inn til liðs við Val.

,,
Fjöldi leikja á dagskrá ensku úrvalsdeildarinnar í gær:

Ekkert stöðvar Man. Utd.
FÓTBOLTI Sigurganga Manchester
United í ensku úrvalsdeildinni
hélt áfram í gær þegar liðið vann
öruggan sigur á Birmingham.
Hvorugu liðinu tókst að skora í
fyrri hálfleik en Roy Keane, fyrir-
liði United, skoraði fyrsta mark
leiksins snemma í seinni hálfleik
eftir sendingu frá Cristiano Ron-
aldo. Gestirnir reyndu hvað þeir
gátu til að jafna metin en Wayne
Rooney gerði þær vonir að engu
með öðru marki United á 78. mín-
útu og varð Birmingham að játa
sig sigrað.

Arsenal reif sig aftur upp eftir
tapið gegn Man. Utd. í vikunni og
vann afar sannfærandi sigur á
Aston Villa. Úrslitin voru nánast
ráðin á 28. mínútu þegar Arsenal
var komið með þriggja marka
forystu. Aston Villa náði reyndar

að minnka muninn í síðari hálfleik
en nær komust leikmenn Villa
ekki og lokatölur því 1–3.

Fulham sótti ekki gull í greipar
Liverpool á Anfield í leik þar sem
fyrsta mark Fernando Morientes
á heimavelli Liverpool leit dags-
ins ljós. Markið kom strax á 9.
mínútu við mikinn fögnuð við-
staddra. Fögnuðurinn entist þó
skammt því Andy Cole jafnaði
leikinn sjö mínútum síðar. Fulham
réð ekkert við heimamenn í seinni
hálfleik og með mörkum frá Sami
Hyypiä og Milan Baros var sigur-
inn aldrei í hættu. „Við þurftum á
góðum skorara að halda og erum
nú komnir með hann. Biðin var
löng eftir honum en var svo sann-
arlega þess virði,“ sagði Rafael
Benitez, knattspyrnustjóri Liver-
pool, eftir leikinn. 

Dagur Sigurðsson:

Féll löglega
HANDBOLTI Dagur Sigurðsson,
fyrirliði íslenska landsliðsins í
handknattleik, féll á lyfjaprófi
fyrir Ólympíuleikana í Aþenu á
síðasta ári. Það kom reyndar í ljós
við nánari athugun að líkami Dags
framleiðir of mikið magn af karl-
hormónum af náttúrulegum
ástæðum. Með því þótti sannað að
Dagur hefði ekki neytt neinna
ólöglegra lyfja og var hann því
sýknaður.  ■

Formúla 1:

Dekkin eyð-
ast hratt
FORMÚLA Jarno Trulli, ökumaður
Toyota-liðsins í Formúlu 1
kappakstrinum, viðurkenndi í
gær að liðið ætti í vandræðum
með nýja bílinn sem Toyota ætlar
að notast við á komandi tímabili.
Trulli sagði að bíllinn færi illa
með hjólabarðana, sem er mikið
áhyggjuefni fyrir Toyota. „Við
höfum þrjár vikur til stefnu og við
vonumst til að leysa þetta mál.“
Reglum varðandi hjólbarða var
breytt fyrir tímabilið í ár og nú
mega lið eingöngu nota eina um-
ferð af dekkjum í tímatöku og í
kappakstri. ■

ÍSINN BROTINN Leikmenn Man. Utd. fagna fyrirliða sínum Roy Keane eftir að hann
hafði skorað fyrra mark liðsins í leiknum gegn Birmingham í gær.
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Úrslitaleikur NFL-deildarinnar fer fram í kvöld:

Stærsti viðburður ársins
AMERÍSKUR FÓTBOLTI Í kvöld fer
fram úrslitaleikurinn í amerísku
NFL-deildinni þar sem keppt
verður um ofurskálina svoköll-
uðu, eða Super Bowl. Um er að
ræða stærsta íþróttaviðburð árs-
ins og fær úrslitaleikurinn í NFL
alla jafna gríðarlegt áhorf úti um
allan heim. Það eru lið New Eng-
land Patriots og Philadelphia

Eagles sem leiða saman hesta sína
að þessu sinni. Langflestir búast
við sigri Patriots, sem hafa á gríð-
arlega öflugu liði á að skipa og eru
auk þess núverandi NFL-meistar-
ar. Með sigri í kvöld mun New
England trygga sér sinn þriðja
meistaratitil á síðustu fjórum
árum en Eagles hefur ekki unnið
Super Bowl frá árinu 1960. ■

TOM BRADY leikstjórnandi Patriots sló á
létta strengi á æfingu í gær.

Arsene Wenger:

Ekki taka stig
FÓTBOLTI Arsene Wenger vill ekki
að Chelsea tapi stigum út af
ágreiningi liðanna varðandi Ash-
ley Cole. Samkvæmt breskum dag-
blöðum á Cole að hafa átt leynileg-
an fund með Jose Mourinho, knatt-
spyrnustjóra Chelsea, á hóteli í
London. Wenger var lítið hrifinn af
uppátæki leikmannsins en sagði að
það mætti ekki koma niður á stöðu
liðanna í deildinni. ■

Enska úrvalsdeildin
ASTON VILLA–ARSENAL 1–3
0–1 Freddie Ljungberg (10.), 0–2 Thierry Henry
(14.), 0–3 Ashley Cole (28.), 1–3 Juan Pablo
Angel (74.).
CRYSTAL PALACE–BOLTON 0–1
0–1 Kevin Nolan (31.).
LIVERPOOL–FULHAM 3–1
1–0 Fernando Morientes (9.), 1–1 Andy Cole
(16.), 2–1 Sami Hyypia (64.), 3–1 Milan Baros
(77.).
MAN. UTD.–BIRMINGHAM 2–0
1–0 Roy Keane (55.), 2–0 Rooney (78.).
MIDDLESBROUGH–BLACKBURN 1–0
1-0 Frank Quedrue (35.).
NEWCASTLE–CHARLTON 1–1
1–0 Kieron Dyer (52.), 1–1 Dennis Rommedahl
(53.).
NORWICH–WBA 3–2
0–1 Robert Earnshaw (41.), 1–1 Craig Fleming
(45.), 1–2 Kieran Richardson (49.), 2–2 Gary
Doherty (62.), 3–2 Damien Francis (85.).
TOTTENHAM–PORTSMOUTH 3–1
0–1 Diomansy Kamara (28.), 1–1 Hossam Mido
(34.), 2–1 Hossam Mido (57.), 3–1 Robbie Keane
(83.).

STAÐAN
CHELSEA 25 20 4 1 49–8 64
MAN. UTD. 26 16 8 2 43–16 56
ARSENAL 26 16 6 4 58–30 54
EVERTON 25 14 5 6 29–25 47
LIVERPOOL 26 13 4 9 41–27 43
MIDDLESB. 26 11 7 8 41–35 40
BOLTON 26 11 6 9 35–32 39
CHARLTON 26 11 5 10 30–36 38
TOTTENH. 26 10 6 10 33–30 36
MAN. CITY 25 8 8 9 31–27 32
A. VILLA 26 8 8 10 29–33 32
NEWCASTLE 26 7 10 9 37–43 31
PORTSM. 26 8 6 12 29–38 30
BIRMINGH. 26 7 8 11 29–33 33
FULHAM 26 8 5 13 33–44 29
BLACKB. 26 5 10 11 21–36 25
C. PALACE 26 5 7 14 29–40 22
NORWICH 26 3 11 12 26–48 20
SOUTH. 25 3 9 13 26–41 18
WBA 26 2 11 13 23–49 17

Enska 1. deildin
BURNLEY–LEEDS 0–1
Gylfi Einarsson var í byrjunarliði Leeds og skoraði
sigurmark leiksins á 66. mínútu leiksins.
READING–PLYMOUTH 0–0
Ívar Ingimarsson lék allan leikinn í vörn Reading
að venju og Bjarni Guðjónsson lék allan leikinn
fyrir Plymouth.
WATFORD–GILLINGHAM 2–0
Heiðar Helguson lék allan leikinn í sóknarlínu
Watford en Brynjar Björn Guðjónsson lék ekki
vegna meiðsla.
WIGAN–STOKE 0–1
Tryggvi Guðmundsson og Þórður Guðjónsson
sátu á varamannabekk Stoke allan leikinn.
LEICESTER–CREWE 1–1
Jóhannes Karl Guðjónsson lék allan leikinn á
miðju Leicester.
MILLWALL–QPR 0–0
PRESTON–COVENTRY 3–2
BRIGHTON–DERBY 2–3
ROTHERDAM–NOTT. FOREST 0–0
SHEFF. UTD.–IPSWICH 0–2

Þýska Bundesligan
BAYERN–B.LEVERKUSEN 2–0
1–0 Roy Makaay, víti (45.), 2–0 Jose Guerrero
(68.).
NÜRNBERG–HAMBURG 1–3
0–1 Naohiro Takahara (30.), 0–2 Naohiro
Takahara (53.), 1–2 Robert Vittek (82.), 1–3
Benjamin Lauth (90.).
MAINZ–H.BERLIN 0–3
0–1 Yldiray Basturk (27.), 0–2 Andreas
Neuendorf (68.), 0–3 Yldiray Basturk (73.).
HANNOVER–DORTMUND 1–3
0–1 Jan Koller (6.), 0–2 Lars Ricken (30.), 0–3
Lars Ricken (50.), 1–3 Nebojsa Krupnekovic, víti
(73.).
H.ROSTOCK–SCHALKE 2–2
0–1 Ebbe Sand (25.), 0–2 Rade Prica (65.), 1–2
Magnus Arvidsson (73.), 2–2 Ailton (90.).
STUTTGART–KAISERSLAUTERN 1–1
1–0 Kevin Kuranyi (14.), 1–1 Marco Engelhardt
(60.).
BOCHUM–BIELEFELD 1–1
1–0 Peter Madsen, víti (19.), 1–1 Delron Buckley
(29.).

STAÐA EFSTU LIÐA
BAYERN 20 12 5 3 38–20 41
SCHALKE 20 12 2 6 30–26 38
STUTTGART 20 10 5 5 38–26 35
HERTHA 20 8 9 3 33–17 33
B.LEVERK. 20 9 5 6 35–27 32
W.BREMEN 19 9 4 6 35–27 31
HAMBURG 20 10 1 9 35–30 31
HANNOVER 20 9 4 7 26–22 31

LEIKIR GÆRDAGSINS
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ÚTSÖLULOK
UM HELGINA Í HOLE IN ONE

15 - 70%
ENN MEIRI VERÐLÆKKUN
Á VÖLDUM VÖRUFLOKKUM

AFSLÁTTUR

LÖNG OPNUNARHELGI:
LAUGARDAG 10 - 18 OG SUNNUDAG 12 -16

Pólóbolir frá kr. 990.-
Golfkerrur frá kr. 1.790.-
Barnakylfur frá kr. 990.-
Regnhlífar frá kr. 500.-
400cc driver á kr. 3.900.-
Regncover á kr. 500.-
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LEIKIR GÆRDAGSINS

HM í handbolta í Túnis

UNDANÚRSLIT
TÚNIS–SPÁNN 30-33
Mörk Túnis: Wissem Hmam 9, Wissem Bousnina
7, Issam Tej 4, Dhaker Seboui 4, Heykel
Megannem 3, Makrem Jarou 1, Ben Aziza 1, Haj
Ahmed 1.
Mörk Spánar: Iker Romero 8, Mateo Gerralda 6,
Juan Garcia 6, Alberto Entrerrios 4, Rolando Urios
4, Mariano Ortega 2, Jose Rodriguez 2, Ruban
Garabaya 1.

FRAKKLAND–KRÓATÍA 32-35
Mörk Frakklands: Michael Guigou 7, Cedric
Burdet 5, Gregory Anquetil 5, Daniel Narcisse 4,
Nikola Karabatic 4, Gueric Kervadec 2, Jerome
Fernandez 2, Jackson Richardson 1, Christophe
Kempe 1, Joel AbatI 1.
Mörk Króatíu: Ivano Balic 8, Mirza Dzomba 8,
Peter Metlicic 6, Igor Vori 5, Kiksa Kaleb 4,
Blazenko Lackovic 3, Goran Sprem 1.

1. deild kvenna í handbolta
GRÓTTA/KR–ÍBV 24-27
Mörk Gróttu/KR: Arna Gunnarsdóttir 9, Eva
Margrét Kristinsdóttir 5, Anna Úrsúla
Guðmundsdóttir 3, Kristín Þórðardóttir 2, Inga
Dís Sigurðardóttir 2, Ragna Karen Sigurðardóttir
2, Gerður Rún Einarsdóttir 1.
Mörk ÍBV: Zsofia Pasztor 6, Anastasia Patsion 6,
Tatjana Zukovska 5, Darinka Stefanovic 4, Alla
Gokorian 3, Guðbjörg Guðmarsdóttir 2, Eva Björk
Hlöðversdóttir 1.

FRAM–VÍKINGUR 24-23
Mörk Fram: Sigurbjörg Jóhannesdóttir 7, Ásta
Birna Gunnarsdóttir 4, Þórey Hannesdóttir 4,
Guðrún Þóra Hálfdánsdóttir 3, Eva Hrund
Harðardóttir 2.
Mörk Víkings: Natasha Damilijanovic 7, Ásta
Agnarsdóttir 5, Helga Birna Brynjólfsdóttir 5,
Sigrún Brynjólfsdóttir 4, Andrea Olsen 1, Eygló
Jónsdóttir 1.

HAUKAR–VALUR 27-18
Mörk Hauka: Ramune Pekarskyte 7, Hanna
Stefánsdóttir 6, Ragnhildur GUðmundsdóttir 6,
Erna Þráinsdóttir 2, Ingibjörg Karlsdóttir 3, Björk
Tómasdóttir 2, Tinna Barkardóttir 1.
Mörk Vals: Díana Guðjónsdóttir 4, Ágústa Edda
Björnsdóttir 4, Katrín Andrésdóttir 3, Lilja
Valdimarsdóttir 1, Soffía Rut Gísladóttir 1, Hafrún
Kristjánsdóttir 1, Sigurbirna Guðjónsdóttir 1, Lilja
Hauksdóttir 1, Anna María Guðmundsdóttir 1,
Arna Grímsdóttir 1, 

STAÐAN
HAUKAR 15 14 0 1 452–344 28
ÍBV 15 12 0 3  446–390  24
STJARNAN 15 8 2 5 387–365 18
VALUR 15 8 0 7 361–366 16
FH 15 5 3 7 394-426 13
VÍKINGUR 15 4 0 11 362–394 8
FRAM 15 3 1 11 330–404 7
GROTTA/KR15 3 0 12 337–389 6

Línur að skýrast á HM í handbolta:

Spánn og Króatía í úrslit
HANDBOLTI Það verða Spánn og
Króatía sem leika til úrslita á HM
í handbolta í dag en liðin unnu
sína undanúrslitaleiki sem fram
fóru í gær. Heimamenn í Túnis
veittu Spánverjum harða keppni í
fyrri leiknum í gær en urðu að
lokum að sætta sig við að lúta í
lægra haldi. Munurinn á liðunum í
gær var David Barrufet, mark-

vörður Spánverja. Hann átti sann-
kallaðan stórleik og varði 20 skot,
mörg hver úr dauðafærum, á
meðan markverðir Túnis vörðu
ekki nema 10 skot samtals.
Króatar sýndu mátt sinn og megin
í síðari leiknum gegn Frökkum og
unnu öruggan sigur eftir að jafnt
hafði verið með liðunum í fyrri
hálfleik. ■

Breska knattspyrnusambandið
hefur lagt fram kæru á hendur

Blackburn og Chelsea en í leik lið-
anna á Ewood Park
sl. miðvikudag sauð
upp úr milli leik-
manna eftir að
Morten Gamst
Pedersen braut á
markverðinum Petr
Cech. Samherji
Cech, miðvallarleik-
maðurinn Claude Makelele, bland-
aði sér í málið sem varð til þess að
fleiri leikmenn fylgdu í kjölfarið. Fé-
lögin tvö hafa frest fram til morgun-
dagsins til að ganga við kærunni. 

Úrslitin á Pan Pacific Open tennis-
mótinu í Tókýó ráðast í dag þeg-

ar Maria Sharapova og Lindsay
Davenport eigast við í úrslitaleik.
Báðar unnu þær undanúrslitaleiki

sína örugglega,
Sharapova vann
Shinobu Asagoe
en Davenport
mætti Svetlana
Kuznetsova og bar
sigur út býtum. „Við
áttum báðar góðan
dag í dag og börð-

umst frá fyrstu mínútu til hinnar síð-
ustu,“ sagði Sharapova. „Lindsay er
best í heiminum þannig að þetta
verður erfið viðureign.“

ÚR ÍÞRÓTTAHEIMINUM

SPÁNVERJAR FAGNA
Leikmenn Spánar
fögnuðu innilega eftir
sigurinn á Túnis í gær.
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Litla flugvélin
á loft á ný
Óvæntasta stjarna ítölsku Serie A deild-
arinnar þessa leiktíðina er framherji AS
Roma, Vicenzo Montella. Hann er
markahæsti maður með 17 mörk og
ekkert þeirra úr vítaspyrnu nota bene,
enda sér fyrirliðinn Francesco Totti um
framkvæmd þeirra spyrna hjá Rómverj-

um. Gengi
Montella í vet-
ur er merkilegt
fyrir margra
hluta sakir.
Roma hefur átt
í miklum erfið-
leikum og það
er óalgengt að
framherjar
blómstri þegar
jafn mikið rót-

leysi ríkir og í Róm þetta haustið þar
sem þrír þjálfarar hafa reynt að beisla
hestinn. Eins var risið á Montella orðið
ákaflega lágt eftir þrjár afleitar leiktíðir
og mikinn brotsjó í einkalífinu sem virt-
ist hafa gengið endanlega frá þeim
væntingum fyrrum þjálfara hans Sven
Göran Eriksson að hann yrði alþjóðleg
stórstjarna og fastamaður í ítalska
landsliðinu.

Varamaður hjá Capello
Mörk Montella hafa haldið Roma á floti
og gert það að verkum að liðið á nú
möguleika á að berjast um fjórða sæti
deildarinnar sem gefur sæti í Meistara-
deildinni. Slíkt var afar fjarlægt á haust-
dögum þegar Rudi Völler yfirgaf liðið og
það beið niðurlægjandi ósigra. Áður
hafði Cesare Prandelli yfirgefið þjálfara-
sætið en þessir tveir þjálfarar áttu það
þó sameiginlegt með núverandi þjálf-
ara, Luigi Del Neri, að velja Montella
ævinlega í liðið. Það hafði forveri þeirra
Fabio Capello ekki haft fyrir reglu og
kennir Montella honum um það að
hafa nær eyðilagt feril sinn. Capello er
einn af þeim þjálfurum sem ríghalda í
þá hugmyndafræði að spila með einn
stóran mann frammi og einn afturliggj-
andi skapandi framherja. Montella pass-
aði illa inn í þessa hugmyndafræði og
voru örlög hans árum saman að vera
varaskeifa á meðan trukkar á borð við
Marco Delvecchio voru fyrsti kostur.
Sama var uppi á teningnum í landslið-
inu þar sem Christian Vieri hefur lengi
verið fyrstur inn í liðið og Totti eða Del
Piero leikið að baki hans. Einhvurnveg-
inn var almenn skoðun að Montella
væri markaskorari af gamla skólanum
sem skorti afgerandi sérhæfileika til að
komast í allra fremstu röð. Enda eiga
flestir erfitt með að benda á eitthvað
sérstakt sem aðgreinir Montella frá öðr-
um framherjum nema þá helst vöru-
merki hans að fagna mörkum ævinlega
vængjum þöndum en flughermileikur
hans hefur skapað honum viðurnefnið
„litla flugvélin“ (l'aeroplanino).

Þrenningin í landsliðið?
Montella er glysgjarn drengur eins og
algengt er um samlanda hans í stétt
fótboltamanna og um árabil var hann
giftur frægri leikkonu úr sápuóperu og
jafn fastur gestur á síðum slúðurblaða
sem íþróttablaða. Skilnaður hans við
leikkonuna hélst í hendur við fallandi
gengi á leikvelli. En Montella virðist
hafa notað sumarið vel til að ná áttum
því hann skoraði strax í fyrsta leik og
hefur ekki stoppað síðan. Er nú svo
komið að leikkerfi Roma er hannað í
kringum hann og hefur Del Neri stillt
upp því sókndjarfa kerfi 4-3-3 með þá
Totti og Cassano við hlið Montella.
Landsliðsþjálfarinn Marcello
Lippi valdi hann í landsliðið
í haust eftir langa fjarveru
og hefur gefið í
skyn að hann
muni gefa róm-
versku þrenningunni
færi á að sanna sig sam-
an í landsliðinu og þættu
mörgum tíðindi til næsta
bæjar að ítalskt landslið
léki með þrjá menn
frammi. Væri það endanleg
staðfesting á að litla flug-
vélin er kominn hátt á
loft á ný og nær
kannski loks þeim
hæðum sem Eriksson
spáði fyrir um árið. 

EINAR LOGI 
VIGNISSON

FÓTBOLTI Stuart Downing, leik-
maður Middlesbrough, og Andy
Johnson, leikmaður Crystal
Palace, voru í gær valdir í fyrsta
sinn í enska landsliðið en Sven-
Göran Eriksson tilkynnti þá
hópinn sem mun taka þátt í
vináttuleiknum gegn Hollandi á
miðvikudag. Annars var lítið sem

kom á óvart í vali Erikssons en
Glen Johnson og Kieron Dyer
voru valdir í hópinn á nýjan leik.

Markverðir: Paul Robinson,
David James, Robert Green. 

Varnarmenn: Gary Neville,
Ashley Cole, Glen Johnson, Jamie
Carragher, Wayne Bridge, Ledley
King, John Terry, Matthew Upson. 

Miðjumenn: David Beckham,
Frank Lampard, Owen Har-
greaves, Jermaine Jenas, Joe
Cole, Shaun Wright-Phillips,
Steven Gerrard, Stuart Downing,
Kieron Dyer. 

Framherjar: Michael Owen,
Wayne Rooney, Jermaine Defoe,
Andy Johnson. 

Sven-Goran Eriksson tilkynnir enska landsliðshópinn í gær:

Tveir nýliðar í enska hópnum

SVEN-GÖRAN ERIKSSON Valdi tvo
nýliða í enska landsliðið í gær.
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Áður en ég varð tíu
ára hafði ég oftar
fengið gat á höf-
uðið en ég hef tölu
á. Sömu sögu var
að segja með sárin

sem ég fékk á hné
og olnboga. Slík
meiðsl eru afar al-
geng hjá ungum
drengjum en oftast
það lítilsháttar að

það mætti jafnvel kalla þau kvilla.
Allir þessir kvillar hafa læknis-

fræðileg heiti sem fengin eru úr lat-
ínu. Fyrir vikið virðist oft um göf-
ugri kvilla að ræða en raunin er.
Þannig er gat á höfði til dæmis kall-
að laceration og brotinn olnbogi er
fractura á olnboga.

Þegar tíu ára aldrinum var náð
fóru annars konar kvillar að angra
mig. Djúpur annars stigs bruni á
hægri kálfa svo græða þurfti skinn
af lærinu á mér til að bjarga honum.
Öxl sem datt úr lið í fótboltaleik og
á það enn til, við ólíklegustu tæki-
færi og á ólíklegustu stundum. Þeir
kvillar bera einnig fágaðri nöfn svo
sem incendium pedis og dislocatio á
öxlinni.

Síðustu ár hafa enn aðrir kvill-
ar verið að angra mig. Kvillar sem
koma í kjölfar þess að aldurinn er
að færast yfir. Má þar meðal ann-
ars nefna skallablett, eða
alopecia, sem hvarf eftir stera-
meðferð, krónískt exem eða
eczema chronicama og flösuvörtu
eða ceberhoesiíska vörtu, sem ég

reyndi að klippa af en óx bara
aftur mun stærri. 

Þessir kvillar hafa ekki gert mér
illt nema síður sé. Þeir hafa gert
mig að sterkari manni. Sömu sögu
er þó ekki að segja af öðrum kvilla
og þeim langlífasta. Hann er af allt
annarri tegund en hefur fylgt mér í
ein sjö ár. Þessi kvilli leggst á sálina
á fólki og getur haft alvarlegar af-
leiðingar í för með sér. Hann fær
mig að minnsta kosti til að horfa
yfir lífshlaup mitt, fyllast skelfingu,
örvæntingu, ótta, minnimáttar-
kennd, ofsakvíða og svo mætti lengi
telja. Ég veit ekki hvort þessi kvilli
eigi sér latneskt heiti. En ef svo er
væri það líklega timor aetatis sem
er betur þekktur undir íslenska
heitinu aldurskomplexar. ■

STUÐ MILLI STRÍÐA
KRISTJÁN HJÁLMARSSON KVARTAR UNDAN KVILLUM

Timor aetatis
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b. 99 kr/skeytið

Sendu SMS skeytið 
JA MFF á númerið 1900 

og þú gætir unnið. 
Vinningar eru: 

• Miðar fyrir 2 á Meet the Fuckers 
og margt fleira!

13 vikna nám í ljósmynda- og
tískuförðun hefst 14. febrúar. 
Skráning og upplýsingar eru í síma 564 0406 og á
makeup@fjoltengi.is. Góð greiðslukjör.

Hamraborg 7
Hamrabrekkumegin. 
Sími 564 0406

1950 tímabil, nemandi Anna Kristín

■ PONDUS

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Frode Överli
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» PUNKTUR

...og svo át
skrímslið 

stílinn þinn?

Með
tómat-
sósu!

Guð
minn
góður!

Því miður er
hugmyndaflug
ekki sérstakt

fag í skólanum.
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Kl. 5.30 og 10.05

Sýnd kl. 2.45, 6 og 9.10

Sýnd kl. 10.30

Sýnd kl. 3.30, 6, 8.30 og 11 Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 b.i. 14

Forsýning kl. 2 og 3.45 m/ísl.tali.

Kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10      Bi. 14 ára

Sýnd kl 5 20 8 og 10 40 B i 14 ára

Sýnd kl. 5.50Sýnd kl. 8 og 10.40

Svakalega flott ævintýraspennumynd
með hinni sjóðheitu Jennifer Garner

Kl. 3, 5.30, 8 og 10.30          B.i. 16 ára
Sýnd í Lúxus kl. 3, 5.30, 8 og 10.30

FRÁ FRAMLEIÐANDA TRAINING DAY
HLAUT TVENN GOLDEN 
GLOBE VERÐLAUN

FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

Kl. 2, 4, 6.20, 8.30
og 10.30    B.i. 14. 

Epísk stórmynd sem
fólk verður að sjá.
Frá leikstjóranum

Oliver Stone.

Sýnd kl. 1.30, 3.45, 6,
8.15 og 10.30

1.30, 3.45 og 6 ísl.
kl. 6 & 8.15 enska

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

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

5
HHHHHHHH
Þ.Þ FBL

HHHhHHHh DV

Frumsýnd 11. febrúar

Yfir 36.000 gestir

NATIONAL TREASURE Sýnd kl. 10.30BÚI OG SÍMON Sýnd kl. 2 ÍSL.TAL VERÐ 400 KR.

7TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

Langa trúlofunin
(Un long dimanche
de fiancailles)

Kl. 5.30 og  8

Grjóthaltu kjafti
(Tais Toi) B.i. 12

Sýnd kl. 8.30

FRÖNSK
KVIKMYNDAHÁTÍÐ 

THE INCREDIBLES kl. 3                      ísl. tal

Bridget Jones Sýnd kl. 3 Síð. sýningar. Kl. 8.30        b.i. 14

Sýnd kl. 1.30, 4, 5.30, 8 og 10.30
Sýnd í Lúxus VIP kl. 5.30, 8 og 10.30

Kl. 2, 4, 6, 8 og 10

Kl. 1.30, 3.45 b.i. 10 

„Fullkomlega ómissandi mynd" S.V. MBL HHHHHHHHHH

FRUMSÝNING
FRUMSÝNING

tilnefningar til Óskarsverðlauna,tilnefningar til Óskarsverðlauna,
þ.á.m. besta mynd, besti leikstjóri,þ.á.m. besta mynd, besti leikstjóri,
besti leikari: Leonardo Dicaprio. besti leikari: Leonardo Dicaprio. 1111

HHHHHHHH - HL, MBL
HHHHHHHH - Baldur, Popptíví

Tilnefningar til
Óskars-
verðlauna

■ ■ KVIKMYNDIR
� 15.00 Gaukurinn nefnist rúss-

neska kvikmyndin sem sýnd verður í

bíósal MÍR, Vatnsstíg 10. Mynd þessi
var gerð 2002 undir stjórn Aleksand-
ers Rogoshkin og segir sögu úr síðari
heimsstyrjöldinni frá nyrstu héruð-
um Lapplands.

■ ■ TÓNLEIKAR

� 15.00 Pétur Jónasson leikur á gít-
ar verk eftir Svein Lúðvík Björns-
son, Jónas Tómasson, Huga Guð-

mundsson, Per Nörgaard, Einoju-
hani Rautavara og Anders Nilsson
á Myrkum músíkdögum í Listasafni
Reykjavíkur, Hafnarhúsinu.

� 17.00 Kór Langholtskirkju og
Graduale Nobili flytja verk eftir Jón
Þórarinsson, Tryggva M. Baldvins-
son og Hreiðar Inga Þorsteinsson á
Myrkum músíkdögum í Langholts-
kirkju. Stjórnandi er Jón Stefánsson.

� 17.00 Elfa Rún Kristinsdóttir leik-
ur einleik á fiðlu á tónleikum Sin-
fóníuhljómsveitar áhugamanna,
sem haldnir verða í Seltjarnarnes-
kirkju. Fluttur verður fiðlukonsert eft-
ir Mendelssohn. Einnig verða flutt
verk eftir Árna Björnsson og Josef
Haydn. Stjórnandi verður Oliver
Kentish.

� 17.00 Kór Áskirkju heldur útgáfu-
tónleika í Hásölum, Hafnarfirði,
vegna geisladisksins „Það er óska-
land íslenskt”. Stjórnandi er Kári
Þormar.

� 20.00 Kórar Fella- og Hólakirkju,
Vídalínskirkju og Hjallakirkju halda
sameiginlega tónleika í Hjallakirkju í
Kópavogi þar sem flutt verða tvö
verk eftir Dvorák. Stjórnendur eru
Lenka Máteová, Jóhann Baldvins-
son og Jón Ólafur Sigurðsson. Org-
anisti er Kári Þormar.

� 20.00 Tónlistarhópurinn Caput flytur
verk eftir Atla Heimi Sveinsson,
Kjartan Ólafsson, Þuríði Jónsdótt-
ur, Áskel Másson og  Jesper Koch
á Myrkum músíkdögum í Listasafni
Íslands. Geir Draugsvoll leikur ein-
leik á harmoniku. Ásgerður Júníus-
dóttir syngur einsöng. Stjórnandi er
Guðní Franzson.

■ ■ LISTOPNANIR
� 11.00 Baldvin Ringsted opnar

sýningu í Kunstraum Wohnraum í
Ásabyggð 2 á Akureyri.

� Ný sýning á verkum eftir Markús
Andrésson verður opnuð í GUK+,
sem er til húsa á Selfossi, í Dan-
mörku, í Þýskalandi og í ferðatölvu.
Markús verður viðstaddur opnunina
á Selfossi. 

■ ■ FUNDIR
� 13.00 Málþing verður haldið í

Listasafni Reykjavíkur - Hafnarhúsi
undir yfirskriftinni Borgin - minnis-
varði menningar. Frummælendur
verða Þórður Ben Sveinsson mynd-
listarmaður, Salvör Jónsdóttir skipu-
lagsfræðingur, Kristinn Schram
þjóðfræðingur og Ágústa Kristó-
fersdóttir listfræðingur.

■ ■ FÉLAGSLÍF
� 14.00 Samtök kvenna af erlendum

uppruna á Íslandi halda opinn fé-
lagsfund í samkomusal Kvennrétt-
indafélags Íslands, Kvennaheimilinu,
Hallveigarstöðum, Túngötu 14, 101
Reykjavík.

Upplýsingar um viðburði og sýningar
sendist á hvar@frettabladid.is ekki
síðar en sólarhring fyrir birtingu.

2. sýning 13.feb. kl. 19.00 – ÖRFÁ SÆTI LAUS
3. sýning 18.feb. kl 20.00 - ÖRFÁ SÆTI LAUS
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 frá kl. 10 virka daga.

Frumsýning 11. febrúar kl. 20 – UPPSELT

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

NÁMSKEIÐ UM VESTURFARNA
STENDUR YFIR 

Í BORGARLEIKHÚSINU
Kennarar: Viðar Hreinsson, 2/2 Upp-
haf vesturferða Gísli Sigurðsson, 9/2

Sagnalist Vestur Íslendinga Helga
Ögmundardóttir, 16/2 Lífskjör og að-
stæður frumbyggjanna Böðvar Guð-
mundsson, 23/2 Bréfin frá Vestur-Ís-

lendingum. Skráning hjá Mími Sí-
menntun á www.mimi.is eða í síma

5801800. Þátttakendum verður boðið
á sýningu á Híbýlum vindanna

Miðasölusími 568 8000
midasala@borgarleikhus.is

Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 

10-18 mánudaga og þriðjudaga,

10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga

12-20 laugardaga og sunnudaga

Börn 12 ára og yngri fá frítt 
í Borgarleikhúsið í fylgd

fullorðinna
- gildir ekki á barnasýningar

STÓRA SVIÐ

HÍBÝLI VINDANNA 
leikgerð Bjarna Jónssonar á vesturfara-
sögu Böðvars Guðmundssonar
Í kvöld  kl 20 - UPPSELT,
Fi 10/2 kl 20 - UPPSELT, Fö 11/2 kl 20
Lau 12/2 kl 20 - UPPSELT, Fi 17/2 kl 20, 
Fö 18/2 kl 20 - UPPSELT,
Lau 19/2 kl 20 - UPPSELT,
Fö 25/2 kl 20, Lau 26/2 kl 20

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau
Su 13/2 kl 20
Síðasta sýning

LÍNA LANGSOKKUR 
e. Astrid Lindgren
Í dag kl 14, Su 13/2 kl 14,
Su 20/2 kl 14 - AUKASÝNING,
Su 27/2 kl 14 - AUKASÝNING Síðustu sýningar

HOUDINI SNÝR AFTUR 
Fjölskyldusýning um páskana.
Forsala aðgöngumiða hafin.

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ
ÍSLENSKI DANSFLOKKURINN SÝNIR: 

VIÐ ERUM ÖLL MARLENE 

DIETRICH FOR

e. Ernu Ómarsdóttur og Emil Hrvatin

Hátíðarsýning í kvöld kl 20

Mi 9/2 kl 20, Fi 10/2 kl 20, 

Fö 11/2 - LOKASÝNING

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

aðalhlutverki

Lau 12/2 kl 20 - UPPSELT,

Su 13/2 kl 20 - UPPSELT,

Fi 17/2 kl 20, Su 20/2 kl 20,

Fi 24/2 kl 20, Fö 25/2 kl 20 

Sýningum lýkur í febrúar

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA.

Í kvöld kl 20 Umræður á eftir, Fö 11/2 kl 20,

Lau 19/2 kl 20, Lau 26/2 kl 20  

Ath: Miðaverð kr. 1.500

SVIK
eftir Harold Pinter

Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA

Su 13/2 kl 20, Su 27/2 kl 20

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR

eftir Agnar Jón Egilsson. Í samstarfi við TÓBÍAS.

Lau 12/2 kl 20, Fö 18/2 kl 20

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

3 4    5 6   7    8     9
Sunnudagur

FEBRÚAR

Sun. 13. feb. kl. 20

Sun. 20. feb. kl. 20 örfá sæti

Sun. 27. feb. kl. 20

Sýningum fer fækkandi

Sun 6. feb. kl. 20.00
Allra síðasta sýning
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■ FÓLK

HHHHHHHH SV Mbl
„Ein snjallasta mynd
ársins...  Ógleymanleg...
ljúf kvikmyndaperla."

Tilnefnd til 7 Óskarsverðlauna þ.á.m.
besta mynd, leikari og handrit.

HHH HHH NMJ
Kvikmyndir.com

Sýnd kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20

SÍMI 553 2075

– bara lúxus

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10Kl. 1.50, 3.50, 5.55, 8 og 10.15

tilnefningar til Óskarsvtilnefningar til Óskarsverðlauna,erðlauna,
þ.á.m. besta mynd, besti leikstjóri,þ.á.m. besta mynd, besti leikstjóri,
besti leikari: Leonarbesti leikari: Leonardo Ddo Dicaprio. icaprio. 1111

Sýnd kl. 3, 5.30, 8 og 10.30

„Fullkomlega ómissandi mynd" S.V. MBL HHHHHHHHHH

HHHHHHHH
Þ.Þ FBL

Sýnd kl. 3, 5.30, 8 og 10.30   B.i. 16 áraSýnd kl. 3, 5.30, 8 og 10.30

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

Tilnefnd til 2 Óskarsverðlauna
þ.á.m. sem besta erlenda myndin

FRÁ FRAMLEIÐANDA TRAINING DAYHlaut
Golden
Globe
verðlaunin
sem besta
erlenda
myndin

Sýnd kl. 12, 2.15, 4.30 og 6.45

HHHHHH
SV - MBL

Sýnd kl. 4.30, 6, 8 og 10 b.i. 14

FRUMSÝND kl. 2 og 4    ÍSL.TAL - ATH! VERÐ 500 KR.

Frumsýnd 11. febrúar

Yfir 36.000 gestir

POLAR EXPRESS m/ísl.tali. Sýnd kl. 12 - 2.15

HLAUT TVENN GOLDEN 
GLOBE VERÐLAUN

TILNEFNINGAR TIL ÓSKARSVERÐLAUNA7

BÚI OG SÍMON kl. 2
ÍSL.TAL-VERÐ 400 KR.

Sýnd kl. 9 og 11 Kl. 12 og 2.15   ísl.

400 kr. miðaverð á allar myndir kl. 12
um helgar í Sambíóunum KringlunniHÁDEGISBÍÓ

FRUMSÝNING

HHHHHHHH - HL, MBL
HHHHHHHH - Baldur, Popptíví

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

5Tilnefningar til
Óskars-
verðlauna

TILBOÐ Á ALLAR MYNDIR KL. 2 – AÐEINS 400 KR.

Mið. 9. feb. kl. 20

Fim. 10. feb. kl. 20

Fim. 10. feb. kl. 23

Fös. 11. feb. kl. 24

Stúdentaleikhúsið kynnir
Þú veist hvernig þetta er
-aukasýningar-

„áhugaverðasta leikhúsið á landinu“ – H.Ó. MBL.

„eitthvað það fyndnasta og naprasta sem ég hef

séð” – I.J. DV

„frábærlega útfærð“ – K.E. MBL.

                                                                    Miðapantanir í síma 659 3483
Sýnt í TÞM, Hólmaslóð 2                           studentaleikhusid@hotmail.com

Simon Cowell heyrðist nýlega
kvarta yfir fátæklegum kepp-
endahópi í fjórðu seríu American
Idol við yfirmenn þáttarins. Dóm-
arinn harði var víst að tala í sím-
ann og sagði keppendur marga
hverja vera „Usher wannabes“ og
átti þá við að þeir væru að reyna
að líkjast söngvaranum Usher.
Hann sagði einnig framkvæmda-
stjóra keppninnar að lítið væri
um hæfileikafólk meðal keppenda

sem hefðu komist áfram. Hann
bætti því svo við að eini hæfi-
leikaríki keppandinn úr fyrri serí-
um væri Kelly Clarkson. ■

Lítið um
hæfileika

SIMON COWELL Hann er ekki sáttur við
keppendur í fjórðu seríu American Idol og
finnst fátt um hæfileikaríkt fólk.

Leikarinn og mannréttindafrömuð-
urinn Ossie Davis er látinn, 87 ára
að aldri. Davis lést í Miami við tök-
ur á myndinni „Retirement,“ eða
„Sest í helgan stein.“ 

Davis var virkur í baráttu fyrir
réttindum þeldökkra og hélt meðal
annars ræður í jarðarförum þeirra
Martin Luther King og Malcolm X.
Á meðal frægustu kvikmynda Davis

voru Jungle Fever og Do the Right
Thing. Hann lét einnig að sér kveða
í sjónvarpi og lék meðal annars í
þáttunum Evening Shade sem voru
sýndir hér á landi. ■

Ossie Davis látinn
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SKJÁREINN

12.00 Silfur Egils 13.30 Neighbours 15.15
Summerland (13:13) (e) 16.05 Amazing Race
6 (5:15) (e) 16.55 Whoopi (11:22) (e) 17.20
My Foetus (e) (Bönnuð börnum) 17.45 Oprah
Winfrey 

SJÓNVARPIÐ

20.00

RAGNAR Í SMÁRA. Leikin heimildarmynd um at-
hafnamanninn Ragnar Jónsson, kenndur við
smjörlíkisgerðina Smára.

▼

Fræðsla

21.50

24. Nú hefst þriðji klukkutíminn í lífi Jack Bauer
er hann sinnir skyldu sinni og reynir að bjarga
Heller varnarmálaráðherra.

▼

Spenna

19.30

THE AWFUL TRUTH Michael Moore er hér í aðalhlut-
verki og er hver þáttur eins konar heimildarmynd um
það sem betur mætti fara í þjóðfélaginu.

▼

Stjórnmál

7.00 Barnatími Stöðvar 2 (Kolli káti, Svampur,
Pingu, Vaskir Vagnar, Leirkarlarnir, Kýrin Kolla,
Litlir hnettir, Litlu vélmennin, Smá skrítnir for-
eldrar, Könnuðurinn Dóra, Hálendingurinn,
Batman, Galidor, Lizzie McGuire, Shin Chan,
Froskafjör) 11.35 Game TV 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.15 Home Improvement (Handlaginn

heimilisfaðir 1)Tim Taylor er hinn
pottþétti fjölskyldufaðir. 

19.40 Whose Line Is it Anyway? (Hver á
þessa línu?) Kynnir er Drew Carey og
hann fær til sín ýmsa kunna grínista.

20.05 Sjálfstætt fólk (Sjálfstætt fólk 2004-
2005) Í hverri viku er kynntur til sög-
unnar skemmtilegur viðmælandi sem
hefur frá mörgu að segja. 

20.40 Beneath the Skin (Ofurseldar) Fram-
haldsmynd. Kennarinn Zoe, húsmóðir-
in Jennifer og Nadia, starfsmaður í
gæludýrabúð, eiga ekkert sameigin-
legt. Þó er eitt sem virðist tengja allar
konurnar saman. Þeim berast sjúkleg
bréf en sendandinn er greinilega
sturlaður á geði og öruggt má telja að
hann láti til skarar skríða. Aðalhlut-
verk: Phyllis Logan, Jamie Draven,
Rebecca Palmer, Daniel Mays. Leik-
stjóri: Sarah Harding. 2004.

21.50 Twenty Four 4 (3:24) (24)Stranglega
bönnuð börnum.

22.35 Nip/Tuck 2 (11:16) (Klippt og skorið)
Lýtalæknarnir Sean og Christian þurfa
ekki að kvarta. Samkeppnin er hörð í
þessum bransa en félagarnir hafa
meira en nóg að gera. Stranglega
bönnuð börnum. 

23.20 60 Minutes 23.50 Silfur Egils (e) 1.20
American Idol 4 2.00 American Idol 4 2.45 A
Beautiful Mind (Bönnuð börnum) 4.55 Fréttir
Stöðvar 2 5.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

12.10 Mósaík 12.50 Hugleiðingar um
Runeberg 13.50 HM í handbolta. Bein út-
sending frá leiknum um þriðja sætið. 16.10
Táknmálsfréttir 16.20 HM í handbolta. Bein
útsending frá úrslitaleiknum. 18.00 Stundin
okkar

8.00 Morgunstundin okkar 8.01 Kátur 8.28
Fallega húsið mitt 8.36 Bjarnaból 9.00 Dis-
neystundin 9.01 Stjáni 9.25 Sígildar teikni-
myndir 9.33 Líló og Stitch 9.58 Sammi bruna-
vörður 10.11 Ketill 10.34 Andarteppa 10.55
Laugardagskvöld með Gísla Marteini 11.45
Spaugstofan

18.30 Krakkar á ferð og flugi Í þessum þætti
heimsækjum við káta og skemmtilega
stelpu, Ingibjörgu Lindu Jones og fjöl-
skyldu hennar og vini á Stokkseyri. Við
förum með Ingibjörgu á kajak, skoð-
um helli, skellum okkur í sund og
heilsum uppá dýrin hennar sem eru
af ýmsum stærðum og gerðum.
Textað á síðu 888 í Textavarpi.

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið

20.00 Ragnar í Smára 
20.55 Örninn (1:8) (Ørnen) Danskur spennu-

myndaflokkur um íslenskan rannsókn-
arlögreglumann í Kaupmannahöfn,
Hallgrím Örn Hallgrímsson, og baráttu
hans við skipulagða glæpastarfsemi.
Meðal leikenda eru Jens Albinus,
Ghita Nørby, Marina Bouras, Steen
Stig Lommer, Janus Bakrawi, Susan A.
Olsen, David Owe. Íslensku leikararnir
Elva Ósk Ólafsdóttir og Kormákur
Gunnarsson koma líka við sögu í þátt-
unum og þau Benedikt Erlingsson og
María Pálsdóttir í fyrsta þætti. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi barna. 

21.55 Helgarsportið 
22.20 Gaukurinn (Kukushka) Launfyndin rúss-

nesk bíómynd frá 2002. Skömmu fyrir
lok seinni heimsstyrjaldar skýtur samísk
kona skjólshúsi yfir finnska leyniskyttu
og rússneskan herforingja.

0.00 Kastljósið 0.20 Útvarpsfréttir í dagskrár-
lok

12.30 Judging Amy (e) 13.25 Yes, Dear (e)
13.55 Southampton – Everton 16.00 Chelsea
– Manchester City 18.00 Innlit/útlit (e) 

9.00 Still Standing (e) 9.30 The Simple Life 2
(e) 10.00 The Bachelorette – lokaþáttur (e)
11.00 Sunnudagsþátturinn

19.00 Yes, Dear (e) Billy biður Greg að gera
sér greiða og útvega sér prufu fyrir
kvikmynd. Jimmy verður vitni að
þessu og biður Greg að hjálpa sér að
koma á fundi við myndverið svo hann
geti selt því handrit. 

19.30 The Awful Truth 
20.00 Bingó Villi Naglbítur er að sjálfsögðu

enn Herr General Bingómeister og
Björgvin Ploder honum til aðstoðar. 

20.35 According to Jim Dana og Jim ágirnast
bæði sóknarprestinn. Hún vill eiga
rómantískar stundir með honum,
hann vill fá hann í keiluliðið sitt.

21.00 Law & Order: SVU Barn finnst látið og
hefur það verið barið til bana. Stabler
og Cragen leita að árásarmanninum
en um barnaníðing getur verið að
ræða. Rannsókn leiðir þá í ljós að
meiðslin stafa af því að barnið hefur
verið hrist.

21.50 Rocky Hnefaleikarmaðurinn Rocky
Balboa fær tækifæri lífs síns er honum
bíðst að berjast við heimsmeistarann í
boxinu, Apollo Creed. Rocky, sem
hefur hálft í hvoru gefið upp á bátinn
drauma um frægð og frama í hnefa-
leikum, fyllist eldmóði og hefur stífar
æfingar, því hann hefur í hyggju að
láta meistarann hafa fyrir hlutunum. 

23.45 The Handler – lokaþáttur (e) 0.30
Blow Out (e) 1.15 Óstöðvandi tónlist 

28

▼

▼

▼

KÓPAVOGUR
[  AUKABLAÐ 
FYLGIR
FRÉTTABLAÐINU 
MIÐVIKUDAGINN 
9 FEBRÚAR ]

Auglýsendur snúi sér til Ámunda Ámundasonar
sölufulltrúa í símum 515-7580 / 821-7514

amundi@frettabladid.is

KÓPAVOGUR
[ BÆR Í ÖRUM VEXTI ]

SKY NEWS

6.00 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 1.00 News on the
Hour 2.00 Sunday with Adam Boulton 3.00 News on
the Hour 5.30 CBS

CNN

7.00 World News 7.30 Inside Africa 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 Inside the Middle East
17.00 Late Edition 19.00 World News 19.30 Design
360 20.00 World News 20.30 International
Correspondents 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 

7.30 Tennis: WTA Tournament Tokyo  9.00 Ski Jump-
ing: World Cup Sapporo Japan 10.30 All Sports: Casa
Italia 10.45 Alpine Skiing: World Championship Bormio
Italy 12.30 Tennis: ATP Tournament Milan Italy 14.00
Snooker: Malta Cup Malta 17.00 Ski Jumping: World
Cup Sapporo Japan 18.30 Football: UEFA Champions
League Last 16 19.00 All Sports: Casa Italia 19.15
Snooker: Malta Cup Malta 22.00 Sumo: Kyushu Basho
Japan 23.00 News: Eurosportnews Report 23.15 Ski
Jumping: World Cup Sapporo Japan 0.15 News:
Eurosportnews Report

BBC PRIME

7.30 To Buy or Not to Buy 8.00 Cash in the Attic 8.30
Ready Steady Cook 9.15 Antiques Roadshow 9.45
Bargain Hunt 10.15 Flog It! 11.00 Classic EastEnders
11.30 Classic EastEnders 12.00 EastEnders Omnibus
12.30 EastEnders Omnibus 13.00 EastEnders Omni-
bus 13.30 EastEnders Omnibus 14.00 Teletubbies
14.25 Tweenies 14.45 Bits & Bobs 15.00 Captain
Abercromby 15.15 The Story Makers 15.35 Stitch Up
16.00 Sahara 17.00 Keeping up Appearances 17.30
Yes Minister 18.00 Design Rules 18.30 Location,
Location, Location 19.00 Born and Bred 19.50 We Got
a New Life 20.50 Safe as Houses 21.50 Top Gear Xtra
22.50 Wild Weather 0.00 Landscape Mysteries 0.30
Castles of Horror 1.00 Old New World 2.00 Japanese
Language and People 2.30 Discovering Portuguese
3.00 The Money Programme 3.30 The Money
Programme 4.00 Search 4.15 Search 4.30 Teen Eng-
lish Zone

NATIONAL GEOGRAPHIC 

15.00 The Heroes of Telemark 17.30 Battlefront 18.00
Storm Shooter 19.00 Inca Mummies – Secrets of A
Lost Empire 20.00 Marine Machines 21.00 Air Crash
Investigation 22.00 Seconds from Disaster 23.00
Death by Natural Causes 0.00 Sheba's Secret
Mummies 1.00 Frontlines of Construction

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 The Natural World 22.00 Pet Powers 22.30
Pet Powers 23.00 Tall Blondes 0.00 The Natural World
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 Beasts 17.30 Walking With Beasts
18.00 Blueprint for Disaster 19.00 American Chopper
20.00 Shipwreck 21.00 Beyond the Bermuda Triangle
22.00 Deep Salvage 23.00 American Casino 0.00 True
Horror 1.00 Changing Sexes 2.00 Fishing on the Edge
2.30 Rex Hunt Fishing Adventures 3.00 Globe Trekker
4.00 A Miracle in Orbit

MTV

7.00 Just See MTV 8.00 European Top 20 9.00 Top 10
at Ten 10.00 The Essential U2 11.00 U2 Weekend
Music Mix 11.30 U2 on Tour – Leaving Nothing Behind
12.00 U2 Makes a Video 12.30 U2 Weekend Music
Mix 13.00 The Story of U2 14.00 U2 Weekend Music
Mix 14.30 MTV Jammed 15.00 TRL 16.00 Dismissed
16.30 Punk'd 17.00 So 90's 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 Dynamic
Duos Top 10 11.00 Smells Like the 90s 11.30 MTV at
the Movies 12.00 Remembering 1980 12.30 Remem-
bering 1981 13.00 Remembering 1982 13.30 Remem-
bering 1983 14.00 Remembering 1984 14.30 Remem-
bering 1985 15.00 Remembering 1986 15.30 Remem-
bering 1987 16.00 Remembering 1988 16.30 Remem-
bering 1989 17.00 Remembering 1980 17.30 Remem-
bering 1981 18.00 Remembering 1982 18.30 Remem-
bering 1983 19.00 Remembering 1984 19.30 Remem-
bering 1985 20.00 Remembering 1986 20.30 Remem-
bering 1987 21.00 Remembering 1988 21.30 Remem-
bering 1989 22.00 MTV at the Movies 22.30 VH1
Rocks

ERLENDAR STÖÐVAR

OMEGA

STÖÐ 2 BÍÓ AKSJÓN

POPP TÍVÍ

6.15 Apollo 13 8.30 A Hard Day's Night
10.00 Atómstöðin 12.00 Alvöru ævintýri
14.00 Apollo 13 16.15 A Hard Day's
Night 18.00 Alvöru ævintýri 20.00
Atómstöðin 22.00 Some Girl (Bönnuð
börnum) 0.00 Dirty Pictures (Stranglega
bönnuð börnum) 2.00 Undercover
Brother (e) (Bönnuð börnum) 4.00
Some Girl (Bönnuð börnum) 

18.30 Miðnæturhróp C. Parker Thomas
19.00 Believers Christian Fellowship
20.00 Fíladelfía 21.00 Sherwood Craig
21.30 Ron Phillips 22.00 Samverustund
23.00 Robert Schuller 0.00 Gunnar Þor-
steinsson (e) 0.30 Nætursjónvarp Blönd-
uð innlend og erlend dagskrá

7.15 Korter 18.15 Korter 19.15 Korter
20.15 Korter 20.30 Bravó 21.00 Níubíó.
Hotel & Love. 23.15 Korter 

7.00 Meiri músík 17.00 Game TV (e)
21.00 Íslenski popp listinn (e) 23.00
Meiri músík 

Juliette Lewis fæddist 21. júní árið 1973 í Los Angeles
en foreldrar hennar eru Glenis Batley, grafískur hönn-
uður, og Geoffrey Lewis leikari. Þegar Juliette var að-
eins sex ára vissi hún að sig langaði að vera skemmti-
kraftur og sótti sinn innblástur í söngleikjamyndir eins
og Fame og Grease. Þegar Juliette var tólf ára fékk
hún sitt fyrsta aðalhlutverk, í myndaflokknum Home
Fires. Eftir það fékk Juliette hlutverk í gamanþáttun-
um The Wonder Years og I Married Dora og árið 1989
lék hún í National Lampoon's Christmas Vacation. Árið
eftir lék hún í sjónvarpsmyndinni Too Young to Die? og
náði athygli Martins Scorsese, sem fékk hana í mynd-
ina Cape Fear árið 1991. Fyrir það fékk hún tilnefningu
til Óskarsverðlauna og Golden Globe-verðlauna sem
besta leikkona í aukahlutverki. Eftir það hefur Juliette

leikið í fjöldamörgum myndum
og nær alltaf að sanna fyrir áhorf-
endum að hún er fær um að leika
næstum því hvað sem er. 
Juliette giftist atvinnuhjólabrettamann-
inum Steve Berra árið 1999 en þau eru
nýlega skilin.  Juliette hefur alltaf verið
uppreisnarseggur í eðli sínu. Hún hætti í
miðskóla þremur vikum eftir að hún byrjaði
og hún keyrði án ökuskírteinis þangað til hún
varð 21 árs. Hún keypti sér bíl á nafni vinar síns og var
keyrandi frá því hún var fimmtán ára þangað til lög-
reglan náði henni loksins. Juliette er ekki bara leikkona
heldur söngkona og syngur með rokkhljómsveitinni
Juliette Lewis and the Licks.

Í TÆKINU 
JULIETTE LEIKUR Í SOME GIRL Á BÍÓRÁSINNI KL. 22.00 OG 04.00 Í KVÖLD.

Algjör uppreisnarseggur

Cape Fear – 1991 Kalifornia – 1993 What's Eating Gilbert Grape? – 1993
Þrjár bestu myndir 
Juliette:
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NFL – SUPER BOWL. Nú er komið að stærstu
stundinni í bandarísku íþróttalífi en framundan er
úrslitaleikurinn í ameríska fótboltanum.

▼

Íþróttir

12.55 European PGA Tour 2005 13.50 Ítalski
boltinn. Bein útsending frá leik Parma og Int-
er. 15.50 NFL (Super Bowl 2004) 

11.15 Spænski boltinn (Real Madrid –
Espanyol)

19.15 Íslandsmótið í bekkpressu Íslandsmótið
í bekkpressu var haldið í Valsheimilinu
29. janúar sl. Til leiks mættu helstu
kraftajötnar landsins og andrúmsloftið
var rafmagnað. Kópavogströllið Auð-
unn Jónsson, sem sló í gegn á Ís-
landsmótinu í fyrra, kom ákveðinn til
leiks og var staðráðinn í að verða
fyrstur íslenskra kappa til að lyfta 300
kg. Þess má geta að Auðunn lyfti ný-
verið 290 kg á móti á Akureyri og því
ljóst að fram undan voru mikil átök.
Margir fleirikraftajötnar voru líklegir til
afreka, t.d. Ingvar Jóel Ingvarsson og-
Magnús trukkur Magnússon.

19.50 Spænski boltinn (Barcelona – Atl. Ma-
drid) Bein útsending frá leik Barce-
lona og Atlético Madrid. Börsungar
tróna enn átoppnum og fátt virðist
geta stöðvað Ronaldinho og félaga.
Barcelona vann auðveldan sigur á
Sevilla um síðustu helgi og hætt er
við að Atlético Madrid fái sömu útreið.
Börsungar hafa skorað mest allra í
deildinni og jafnframt fengið á sig
fæst mörk.

21.50 NFL-tilþrif Svipmyndir úr leikjum helg-
arinnar í ameríska fótboltanum.

22.10 Ameríski fótboltinn (Road to the
Super Bowl 2005) Farið er yfir gang
mála í ameríska fótboltanum í vetur. 

23.00 Ameríski fótboltinn. (New England –
Philadelphia) Bein útsending frá stærsta
íþróttaviðburði ársins í Bandaríkjunum, úr-
slitaleiknum í ameríska fótboltanum (Super
Bowl). 3.00 Dagskrárlok

37

▼

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: Sesselja Agnes 14.05
Stofutónlist á sunnudegi 15.00 Vísindi og
fræði 16.10 Helgarvaktin 17.00 Í tónleikasal 

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Seiður og hélog
19.00 Íslensk tónskáld 19.40 Íslenskt mál
19.50 Óskastundin 20.35 Sagnaslóð 21.15
Laufskálinn 21.55 Orð kvöldsins 22.15 Af
minnisstæðu fólki 22.30 Til allra átta 
23.00 Grískar þjóðsögur 23.10 Silungurinn

7.00 Reykjavík Síðdegis - Það Besta Úr Vik-
unni 9.00 Sunnudagsmorgunn á Bylgjunni 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Rúnar Róbertsson
16.00 N á tali hjá Hemma Gunn 

18.30 Kvöldfréttir 19.00 Bragi Guðmundsson
- Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Sunnudagskaffi
14.00 Helgarútgáfan 16.08 Rokkland

18.00 Kvöldfréttir 18.28 Tónlist að hætti
hússins 19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið
20.00 Sunnudagskaffi 21.15 Popp og ról
22.10 Hljómalind

0.10 Ljúfir næturtónar 2.03 Auðlindin

8.05 Morgunandakt 8.15 Tónlist á sunnu-
dagsmorgni 9.03 Lóðrétt eða lárétt 10.15
Öskrið sprengir kyrrðina 11.00 Guðsþjónusta
í Hafnarfjarðarkirkju

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.

Steinunn Truesdale er eini Íslendingurinn
í her Bandaríkjamanna í Írak. Herfylki
hennar er í Al Asad en Steinunn kom til
starfa í Írak síðasta sumar og var nýverið
heiðruð fyrir frammistöðu sína í stríðinu.
Steinunn, sem hefur þjónað í land-
gönguliði Bandaríkjahers undanfarin
fjögur ár, var sæmd purpurahjartanu.
Starf hennar er hættulegt en á dögunum
slapp Steinunn með skrekkinn þegar

herflutningabíll sem hún var í varð fyrir
sprengjuárás. Jón Ársæll Þórðarson og
kvikmyndatökumaðurinn Ingi R. Ingason
heimsóttu þessa kjarnorkukonu á dög-
unum. Íslenski hermaðurinn, sem á tvær
dætur, heitir fullu nafni Steinunn Hildur
Sædal Kjartansdóttir. Þess má geta að
systir hennar er Ruth Reginalds söng-
kona en þær eru dætur Ríkeyjar Ingi-
mundardóttur myndlistarkonu.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Stöð 2 kl. 20.05SJÁLFSTÆTT FÓLK

Íslenskur hermaður á hættusvæði

Svar:Alice úr kvikmyndinni The
Damned frá árinu 2001.

„Edward, Simmons is dismembering the secessionist!“

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Steinunn var nýlega heiðruð fyrir
frammistöðu sína í stríðinu í Írak.

CARTOON NETWORK

5.00 Tom and Jerry

FOX KIDS

7.15 Digimon II 7.40 Pokémon 8.05 New Spiderman
8.30 Medabots 8.55 NASCAR Racers 9.20 Eerie, Indi-
ana 9.45 Black Hole High 10.10 Pokémon 10.35
Pokémon 11.05 Pokémon 11.30 Pokémon 11.55
Pokémon 12.20 Pokémon 12.45 Pokémon 13.10
Pokémon 13.35 Pokémon 14.00 Three Friends and
Jerry II 14.15 Hamtaro 14.40 Ubos 15.05
Goosebumps 15.30 Goosebumps

MGM

7.10 The Mouse on the Moon 8.35 The Billion Dollar
Hobo 10.15 Fort Yuma 11.35 Big House, U.S.A. 13.00
Fringe Dwellers 14.40 The File of the Golden Goose
16.25 Late for Dinner 18.00 Flight from Ashiya 19.40
American Heart 21.35 Those Lips, Those Eyes 23.20
The Program 1.15 The Last of the Finest 3.00 Some
Girls

TCM

19.25 Off Set 20.00 Stephen Fry Oscar Introduction
for 20.15 Woman of the Year 22.10 The Postman
Always Rings Twice 0.00 Act of Violence 1.20 Our
Mother's House 3.05 The Password Is Courage

HALLMARK

7.00 Follow the River 8.30 Gentle Ben: Terror on the
Mountain 10.00 Snow White 11.30 McLeod's
Daughters 12.15 Follow the River 13.45 Gentle Ben:
Terror on the Mountain 15.15 Snow White 17.00
Flood: A River's Rampage 18.45 McLeod's Daughters
19.30 Choices 21.00 Carla 22.45 Scarlett

Þátturinn var valinn besti
sjónvarpsþátturinn árið

2003 og 2004.



Miklar breytingar eiga sér stað
þessa dagana í verslun Pennans í
Hallarmúla um leið og bókaverslun
Máls og menningar í Síðumúlanum
er lögð niður. Í Hallarmúlanum
verður sett á laggirnar fullkomin
bókabúð, auk ritfangaverslunar-
innar sem þar hefur verið til húsa.

„Ég er komin í Hallarmúlann,“
segir Anna Jensdóttir, sem vann í
sextán ár í bókabúð Máls og Menn-
ingar í Síðumúlanum. „Leiðin okk-
ar allra sem vorum í Síðumúlanum,
hún liggur hingað.“

Fimm konur, sem allar hafa
starfað í Síðumúlanum í meira en
áratug, flytjast yfir í Hallarmúlann
ásamt verslunarstjóranum, Borg-
ari Jónsteinssyni, sem fyrir nokkru
tók við sem verslunarstjóri á nýja
staðnum.

„Við förum allar saman þannig
að þetta er alveg dásamlegt hvað
það snertir. Við erum líka í svipuðu
umhverfi hér í Hallarmúlanum og
við höfum verið og lendum hérna
með frábæru fólki. Eins og málin
standa erum við bara mjög ánægð-
ar með flutninginn.“

Anna segist alla tíð hafa kunnað
vel við sig í Síðumúlanum. Hún
vann þar í ritfangadeildinni, og
ekki síst þess vegna þykir henni
spennandi að koma í Hallarmúlann
þar sem er ein öflugasta ritfanga-
deild landsins.

„Hér er mikið stærri ritfanga-

deild en ég hef nokkru sinni verið í.“
Reyndar er komið eitt og hálft

ár frá því Penninn keypti verslun
Máls og menningar í Síðumúlanum,
þannig að þær hafa í raun verið
starfsmenn Pennans síðan þá. 

Eftir að hafa starfað svona lengi

í sömu bókabúðinni fer ekki hjá því
að viðskiptavinirnir verði margir
kunnuglegir. „Margir af kúnnunum
eru orðnir vinir manns, og maður á
ábyggilega eftir að sjá þá hér. Þetta
er ekki nema nokkurra mínútna
spotti að labba.“

Bókabúðin í Síðumúlanum
verður reyndar opin fram undir
miðjan mánuðinn, því þar stend-
ur nú yfir útsala og er ætlunin að
selja hverja einustu bók í búðinni
áður en henni verður endanlega
lokað. ■

ANNA JENSDÓTTIR: FLYTUR SIG ÚR SÍÐUMÚLA EFTIR 16 ÁR

Leið allra liggur í Hallarmúlann
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Danski spennumyndaflokkurinn
Örninn hefur göngu sína í Sjón-
varpinu í kvöld. Þátturinn fjallar
um Hallgrím Örn Hallgrímsson,
hálfíslenskan rannsóknarlög-
reglumann og baráttu hans við
skipulagða glæpastarfsemi. Aðal-
hlutverkið er í höndum Jens Al-
binus en Elva Ósk Ólafsdóttir
leikur hálfsystur hans auk þess
sem Kormákur Gunnarsson,

Benedikt Erlingsson og María
Pálsdóttir koma við sögu. 

Þættirnir gerast að mestu leyti
í Kaupmannahöfn en hluti af þeim
var tekinn upp hér á landi. Fleiri
þættir af Erninum eru í bígerð og
verður lokaþátturinn meðal ann-
ars tekinn upp í Vestmannaeyjum. 

Fyrsti þátturinn verður sem
fyrr segir sýndur í kvöld klukkan
20.55. ■

Örninn í Sjónvarpinu
ÖRNINN Danski spennumyndaflokkurinn hefur slegið í gegn og er meðal annars sýndur
í Þýskalandi.

Fréttablaðið greindi frá því í janúar
að bandaríski kvikmyndaleikstjór-

inn Eli Roth hefði notað Íslands-
heimsókn sína um áramótin til þess
að leita að íslenskum leikara til að
fara með hlutverk í hryllingsmynd-
inni Hostel sem hann hyggst taka
upp í Prag á næstunni. Eli hitti með-
al annarra þá Ólaf Egil Egilsson,
Björn Thors, Björgvin Franz Gísla-
son og Auðun Blöndal. Gert var ráð
fyrir að leikstjórinn myndi tilkynna
það strax í lok janúar hvern hann
vildi fá til liðs við sig en enn hefur
ekkert heyrst frá Eli. Hann er hins
vegar enn á fullu við undirbúning
myndarinnar og er væntanlega enn
að leita að leikurum í önnur hlut-

verk. Íslendingur-
inn í myndinni
á að vera
léttgeggjaður
stuðbolti og
fyrir fram
þykir Auðunn

mjög líklegur
til að hreppa

hnossið en
jafnvel er

talið að
Eli hafi
þegar
ákveðna
hug-
mynd
um
hvern
hann
vilji
helst sjá

í hlutverk-
inu þó

ákvörðun
hans hafi
ekki verið
kynnt.

KOMIN YFIR Í HALLARMÚLANN Anna Jensdóttir, Borgar Jónsteinsson og Kristrún Pálsdóttir störfuðu áður í bókaverslun Máls og
menningar í Síðumúlanum, en eru tekin til starfa í verslun Pennans við Hallarmúla.

FRÉTTIR AF FÓLKI

HIN HLIÐIN
HIN HLIÐIN Á ÞÓRU SIGURÐARDÓTTUR, UMSJÓNARKONU STUNDARINNAR OKKAR.

Hvernig ertu núna? Nokkuð góð. Ég er dómari í störukeppni í augnablikinu.
Augnlitur: Blár.
Starf: Umsjónarmaður Stundarinnar okkar.
Stjörnumerki: Tvíburi, 100%.
Hjúskaparstaða: Einhleyp.
Hvaðan ertu? Ég er frá Reykjavík og Breiðdalsvík.
Helsta afrek: Íbúðin mín.
Helstu veikleikar: Ég hugsa sjaldnast áður en ég framkvæmi.
Helstu kostir: Ég er ekki eins og fólk er flest.
Uppáhaldssjónvarpsþáttur: Stundin okkar, ég missi ekki af þætti.
Uppáhaldsútvarpsþáttur: Poppland.
Uppáhaldsmatur: Indverskur matur.
Uppáhaldsveitingastaður: Austur-Indíafélagið.
Uppáhaldsborg: New York. Ég á bara eftir að fara þangað. 
Mestu vonbrigði lífsins: Að vera ekki ennþá búin að taka þátt í Júróvisjón.
Ég mæti mjög litlum skilningi.
Áhugamál: Kettirnir, vinirnir, fjölskyldan, matur, dans, útivist og ferðalög.
Viltu vinna milljón? Endilega.

Jeppi eða sportbíll? Jeppi.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? Ég ætlaði að verða
galdranorn.
Hver er fyndnastur/fyndnust? Jói G er fyndnastur.
Hver er kynþokkafyllst(ur)? Brad Pitt af því að hann er á lausu. Cloo-
ney má fylgja með. 
Trúir þú á drauga? Heldur betur. Sérstaklega eftir að hafa búið
með einum. Hann er farinn. Ég fékk prest og Oddur var sendur
upp.
Hvaða dýr vildirðu helst vera? Köttur og þá myndi ég vilja
búa hjá mér.
Hvaða dýr vildirðu ekki vera? Padda.
Áttu gæludýr? Já, ég á tvo ketti. Lufsu og einn lítinn óskírð-
an sem ég fékk í gær.
Besta kvikmynd í heimi: Bridget Jones's Diary.
Besta bók í heimi: Secret Dreamworld of a Shopaholic.
Næst á dagskrá: Að úrskurða í störukeppninni og vona að allir
verði vinir.

2.6.1976

Vonbrigði að hafa ekki tekið þátt í Júróvisjón

...fær Theódóra Smáradóttir, sem
hefur hannað föt á litla fer-
fætlinga.
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Frumsýning 11. febrúar kl. 20 – UPPSELT
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Banki allra landsmanna

FRANKFURT HAHN - BEINT FLUG HEFST 21. MAÍ
N† HEIMSMYND

Fer›afljónusta Iceland Express, Su›urlandsbraut 24, Sími 5 500 600

TILBO‹ Á BÍLALEIGUBÍLUM

FÓLKSBÍLAR

LÚXUSBÍLAR

2.737 kr.

4.510 kr.

19.159 kr.

31.570 kr.

DAGSVER‹ VIKUVER‹ Ver› a›eins: 5.995 kr.
BARNAVER‹

(Börn yngri en 12 ára m.v. a›ra lei› me› sköttum,
takmarka›ur bókunartími)

Bú›u flig undir brottför
á www.icelandexpress.isVer› frá: 7.995 kr.

(A›ra lei› m. sköttum)

Kappsamir starfsmenn Icelandair klippi› hér
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Hjartveilir
kallar

Nú er fallinn dómur sem felur í
sér að ef maður sem misnotar

barn ber sig nógu aumlega eftir
ofbeldið og er að auki í eldri kant-
inum þarf hann ekki að sæta refs-
ingu fyrir afbrotin. Þessi dómur
féll í Héraðsdómi Reykjaness,
sem hefur með nýlegum dómum
sýnt framúrstefnulegan skilning
sinn á ofbeldi og afleiðingum
þess.

ALLIR VITA hve erfitt er að ná
fram rétti sínum í kynferðisbrota-
málum. Það þarf kjark og þor
fyrir þolendur að leita eftir því að
ná fram dómi yfir misgjörða-
mönnunum. Sönnun er erfið. Þess
vegna er eitthvað verulega bogið
við það að skilorðsbinda refsingu
þegar tekst að sanna margítrekuð
brot eldri manns gegn barni. Mað-
urinn var uppvís að því að mis-
nota gróflega aðstöðu sína og
trúnaðartraust barns. 

AFLEIÐINGARNAR eru þó litl-
ar sem engar fyrir manninn af því
að hann er 70 ára og að sögn hjart-
veill. Ákveðin lógík í því. Hefði
það einhverju breytt ef maðurinn
hefði verið 60 ára eða kannski 55?
Hvenær hætta menn að vera
ábyrgir gerða sinna vegna aldurs?
Dómstólar þurfa að hafa hugfast
að í dómum felast skilaboð. Skila-
boð sem hlustað er á. Aftur hefur
Héraðsdómur Reykjaness sýnt
skilningsleysi sitt á eðli og afleið-
ingum ofbeldis. 

NÝLEGUR tímamótadómur sama
dómstóls birti athyglisverðan
skilning á heimilisofbeldi. Þar
kom í ljós sú huggulega sýn dóm-
ara að hafi maður beitt konu sína
ofbeldi nógu lengi sé einfaldlega
um stormasama sambúð að ræða.
Ofbeldi inni á heimilum er hægt
að réttlæta hafi ofbeldismaðurinn
bara verið nógu reiður þegar hann
danglaði í konuna, að ekki sé talað
um þegar konan hefur sjálf valdið
vondu skapi mannsins. Þá þýðir
ekki að koma klagandi í Reykja-
nes.

SKILABOÐIN ERU nánast
grátbrosleg. Það á ekki að setja
eiginmenn í steininn sem berja
konur sínar, ef þeir lemja þær
reglulega. Og það á ekki heldur að
refsa heilsutæpum mönnum sem
misnota börn, það getur farið illa
með hjarta og heilsu þeirra.

BAKÞANKAR
ÞORBJARGAR S.

GUNNLAUGSDÓTTUR


